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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 επίθετο 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.  
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Πρόλογος 
Με χαρά και ευγνωμοσύνη παρουσιάζουμε τον τελευταίο τόμο XII της σειράς "Το βιβλίο της αληθινής 

ζωής". Έχει μεταφραστεί από τα ισπανικά στα γερμανικά από τον Traugott Göltenboth ─ όπως και οι 

άλλοι τόμοι ─ με προσοχή και ευαισθησία. Όπως πάντα, σας συνιστούμε να διαβάζετε μόνο μικρά 

τμήματα με εσωτερική συλλογή και να προβληματίζεστε για τα όσα διαβάζετε σε κάθε περίπτωση, ώστε 

να αποκαλύπτεται πλήρως το πνευματικό νόημα των λόγων του Χριστού. 

Σε όλες τις εποχές το Πνεύμα του Δημιουργού μίλησε στα πλάσματά Του με διαφορετικούς τρόπους. 

Στην Πρώτη Εποχή, ο Πατέρας έγινε γνωστός στα παιδιά Του με άμεση μορφή μέσω της συνείδησης και 

μίλησε επίσης μέσω των στόματων των αγγελιοφόρων, των οδηγών και των προφητών. Οι προβλέψεις και 

οι αποκαλύψεις των δούλων του Κυρίου ανήγγειλαν μια ανοδική εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος και 

τον ερχομό του Κυρίου. 

Με τη γέννηση του Ιησού στην Παλαιστίνη άρχισε η Δεύτερη Εποχή, όταν ο "Λόγος" ενσαρκώθηκε 

στο Θείο Βρέφος για να μιλήσει στους ανθρώπους: "Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή". Κατά τη 

διάρκεια των 33 ετών της ζωής του ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός έδωσε μαρτυρία για τη 

θεϊκή του προέλευση, και προετοιμάζοντας τους μαθητές του για την αναχώρησή του, είπε ότι θα 

επιστρέψει, αλλά όχι με σάρκα, αλλά με σύννεφο, το σύμβολο του πνευματικού, περιτριγυρισμένος από 

στρατιές αγγέλων του. 

Οι εκδηλώσεις στο Μεξικό προετοιμάστηκαν σοφά από το χέρι του Θεού. Πρώτον, το 1866, το πνεύμα 

του προφήτη Ηλία αποκαλύφθηκε μέσα από το μυαλό του Roque Rojas, λέγοντας: "Είμαι ο προφήτης 

Ηλίας, αυτός της μεταμόρφωσης στο όρος Θαβώρ. Άνοιξε στους συγκεντρωμένους ότι αρχίζει η Τρίτη 

Εποχή, η Εποχή του Αγίου Πνεύματος. Λίγα χρόνια αργότερα, αφού η κοινότητα είχε μεγαλώσει και ο 

Χριστός είχε προετοιμάσει όργανα, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1884 μέσα από τον ανθρώπινο νου 

του επιλεγμένου Του οργάνου Damiana Oviedo ─ και στη συνέχεια κάθε Κυριακή σε όλο και 

περισσότερους, τελικά σε εκατοντάδες τόπους συνάντησης σε όλο το Μεξικό. 

Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οι εκδηλώσεις στο Μεξικό διήρκεσαν μέχρι το τέλος του 1950. 

Κατά τα τελευταία 20 περίπου χρόνια της περιόδου της αποκάλυψης, που άρχισαν γύρω στο 1930, οι 

περισσότερες διδασκαλίες του Κυρίου καταγράφηκαν με στενογραφία. Οι άφθονες διδασκαλίες, δοξασίες, 

προφητείες, αποκαλύψεις κ.λπ. έλαβαν χώρα σε πολυάριθμους διαφορετικούς τόπους συνάντησης που 

είχαν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα. Μια μικρή ομάδα που είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως "φορείς 

φωνής", ενεργώντας με σαφή εντολή του Θείου Πνεύματος, συνέταξε 12 τόμους από 366 από τις 

διακηρυγμένες διδασκαλίες. Τους έδωσαν το 

Τίτλος: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Γερμανικά: "Buch des Wahren Lebens" (Βιβλίο της αληθινής ζωής) 

Καθεμία από αυτές τις διδασκαλίες αντιπροσωπεύει μια αρμονική ενότητα θεϊκών διδασκαλιών- τη 

στιγμή που απευθύνονταν στο ακροατήριο στο Μεξικό, είναι, ωστόσο, ─ όπως τονίστηκε αρκετές φορές 

─ μια κληρονομιά για όλη την ανθρωπότητα σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. 

Όχι το γράμμα του θείου λόγου, αλλά το βαθύ, εσωτερικό νόημά του εξυψώνει τον άνθρωπο και είναι 

τροφή και βάλσαμο για την πεινασμένη ψυχή του. Ταυτόχρονα, χρησιμεύει ως οδηγός για τη 

συμπεριφορά του στην καθημερινή ζωή. 

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. 

Το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής ─ η Τρίτη Διαθήκη 

Ο Λόγος Μου θα παραμείνει καταγεγραμμένος για πάντα, από αυτόν θα συντάξετε το βιβλίο της 

Τρίτης Εποχής, την Τρίτη Διαθήκη, το Τελευταίο Μήνυμα του Πατέρα- γιατί και στις τρεις εποχές ο Θεός 

είχε τα "χρυσά φτερά" Του για να αφήσει τη σοφία Του στην ανθρωπότητα. 

Ο Μωυσής ήταν η πρώτη "χρυσή πένα" που χρησιμοποίησε ο Πατέρας για να γράψει τα γεγονότα της 

Πρώτης Εποχής με ανεξίτηλα γράμματα σε έναν πάπυρο. Ο Μωυσής ήταν η "χρυσή πένα" του Ιεχωβά. 
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Μεταξύ των αποστόλων και των οπαδών μου της Δεύτερης Εποχής, ο Ιησούς είχε τέσσερα "φτερά" και 

αυτά ήταν ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αυτά ήταν τα "χρυσά φτερά" του Θεϊκού 

Δασκάλου. Όταν όμως ήρθε η ώρα να ενωθεί η Πρώτη Διαθήκη με τη Δεύτερη με δεσμούς αγάπης, 

γνώσης και πνευματικής προόδου, έγινε ένα βιβλίο. 

Τώρα, στην Τρίτη Εποχή, όταν θα έχετε τον Λόγο Μου εκ νέου, έχω επίσης ορίσει "χρυσά φτερά", 

ώστε να μπορεί να διατηρηθεί γραπτώς. Όταν έρθει η ώρα, θα συντάξετε ένα ενιαίο βιβλίο, και αυτό το 

βιβλίο, αυτό της Τρίτης Εποχής, όταν έρθει η ώρα, θα ενωθεί επίσης με το βιβλίο της Δεύτερης Εποχής 

και της Πρώτης Εποχής, και τότε από τις αποκαλύψεις, τις προφητείες και τα λόγια των τριών εποχών, θα 

προκύψει το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής για τη διαπαιδαγώγηση όλων των ψυχών. Τότε θα ξέρετε ότι όλα 

τα λόγια ─ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ─ έχουν εκπληρωθεί στην αλήθεια και στο πνεύμα, ότι όλες 

οι προφητείες ήταν η αναμενόμενη πορεία της ιστορίας που αποκάλυψε ο Πατέρας στην ανθρωπότητα. 

Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να προκαλέσει την καταγραφή των γεγονότων που θα συμβούν. Όταν οι 

προφήτες μιλούσαν, δεν το έκαναν αυτοί, αλλά ο Θεός μέσω της μεσολάβησής τους. 

Λοιπόν, πολυαγαπημένα μου παιδιά: ποιος δίνει σημασία στο βιβλίο που αρχίζετε να συντάσσετε; 

Στην πραγματικότητα ─ κανένας! Αλλά θα έρθει η ώρα που η ανθρωπότητα, γεμάτη επιθυμία, γεμάτη 

περιέργεια, θα σας ζητήσει το βιβλίο σας, και τότε θα ξυπνήσει, θα εξερευνήσει τον λόγο μου και θα τον 

συζητήσει. Σε αυτή τη σύγκρουση ιδεών, θα αναδειχθούν κόμματα ─ επιστήμονες, θεολόγοι και 

φιλόσοφοι. Στα έθνη θα μεταφερθεί η μαρτυρία του Λόγου σου και του Βιβλίου της Σοφίας, και όλοι θα 

μιλούν για τη Διδασκαλία μου. Αυτή θα είναι η αρχή της νέας μάχης, του πολέμου των λέξεων, των 

σκέψεων και των ιδεολογιών, αλλά στο τέλος, όταν όλοι θα έχουν γνωρίσει στην αλήθεια και στο πνεύμα 

ότι το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής έχει γραφτεί από τον Κύριο, θα αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον ως 

αδέλφια και θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, όπως είναι το Θέλημά μου. 

Είναι απαραίτητο τα τρία βιβλία να αποτελέσουν ένα, ώστε αυτός ο Λόγος να φωτίσει ολόκληρο τον 

κόσμο. Τότε η ανθρωπότητα θα ακολουθήσει αυτό το φως και η κατάρα της Βαβυλώνας θα αρθεί, γιατί 

όλοι οι άνθρωποι θα διαβάζουν το Μεγάλο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, όλοι θα ακολουθούν την ίδια 

διδασκαλία και θα αγαπούν ο ένας τον άλλον στο πνεύμα και στην αλήθεια ως παιδιά του Θεού. (358, 58-

66) 

Η επίδραση της διδασκαλίας του Χριστού στο πνεύμα 

Το φως μου, καθώς εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει την αναζήτηση της αλήθειας μου 

σε κάθε διδασκαλία. Αυτός είναι ο λόγος για τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις διαφορετικές 

πεποιθήσεις τους. Είναι η εκπλήρωση των όσων έχουν προφητευτεί. Ποιος από αυτούς εκπροσωπεί την 

αλήθεια; Ποιος κρύβει τον πεινασμένο λύκο με το ένδυμα του προβάτου; Ποιος διαβεβαιώνει με καθαρά 

ενδύματα την απόλυτη εσωτερική του ειλικρίνεια; 

Πρέπει να ασκήσετε πνευματισμό για να ανακαλύψετε την αλήθεια Μου, γιατί η ανθρωπότητα έχει 

χωριστεί σε τόσα δόγματα και κοσμοθεωρίες όσες αντιστοιχούσαν στην ανάπτυξη της ανθρώπινης 

σκέψης. Έτσι, έχουν σχηματιστεί όλο και περισσότερες αιρέσεις και ομολογίες, και θα είναι πολύ 

δύσκολο για σας να κρίνετε το περιεχόμενο της αλήθειας που περιέχεται σε κάθε μία από αυτές. 

Η διδασκαλία μου διαφωτίζει τις σκέψεις και τις ιδέες των ανθρώπων, και σιγά-σιγά ο καθένας θα 

κατανοήσει τις βασικές αρχές για να τελειοποιήσει τα έργα του και να τα κατευθύνει σε μια πιο τέλεια και 

ανώτερη πορεία. (363, 4-8) 

Τα θαύματα του Ιησού 

Σας χορήγησα τη θεραπεία των πλασμάτων του μέσω του Ιησού, προς έκπληξη πολλών. 

Οι άπιστοι, οι οποίοι είχαν ακούσει τον Ιησού να μιλάει για τη δύναμή Του και γνώριζαν τα θαύματά 

Του, απαιτούσαν τις πιο δύσκολες αποδείξεις για να τον κάνουν να αβεβαιωθεί για μια στιγμή και να 

αποδείξουν ότι δεν ήταν αλάθητος. Αλλά αυτή η απελευθέρωση των δαιμονισμένων, το γεγονός ότι τους 

επανέφερα στην κατάσταση των κανονικών ανθρώπων, μόνο και μόνο αγγίζοντάς τους ή κοιτάζοντάς 

τους ή απευθύνοντάς τους μια λέξη εντολής, έτσι ώστε αυτά τα πνεύματα να φύγουν από το μυαλό τους 

και να απαλλαγούν και οι δύο από το βαρύ φορτίο τους, τους μπέρδεψε. 

Μπροστά σε αυτή τη δύναμη, οι Φαρισαίοι, οι επιστήμονες, οι γραμματείς και οι τελώνες έδειξαν 

διαφορετικές αντιδράσεις. Κάποιοι αναγνώρισαν την εξουσία του Ιησού, άλλοι απέδωσαν τη δύναμή του 
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σε άγνωστες επιρροές, άλλοι πάλι δεν ήταν σε θέση να πουν τίποτα γι' αυτό. Αλλά οι άρρωστοι που είχαν 

θεραπευτεί ευλόγησαν το όνομά του. 

Κάποιοι είχαν καταληφθεί από ένα μόνο πνεύμα, άλλοι από επτά, όπως η Μαρία των Μαγδαλά, και 

κάποιοι από τόσο μεγάλο αριθμό που οι ίδιοι έλεγαν ότι ήταν λεγεώνα. 

     Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Δασκάλου, η μία πνευματική εκδήλωση διαδεχόταν την άλλη. 

Κάποιες έγιναν μάρτυρες από τους δώδεκα μαθητές, άλλες από το λαό ─ σε εξωτερικούς χώρους και σε 

σπίτια. Ήταν μια εποχή θαυμάτων, "θαυμάτων". 

Άνδρες και γυναίκες έλαβαν σημάδια και κλήσεις από το υπερπέραν. Οι αρχαίοι και τα παιδιά ήταν 

επίσης μάρτυρες αυτών των εμφανίσεων, και κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν του σταυρικού θανάτου 

του Σωτήρα, το Ουράνιο Φως διείσδυσε στις καρδιές των ανθρώπων- τα όντα της Πνευματικής Κοιλάδας 

κάλεσαν τις καρδιές των ανθρώπων, και την ημέρα που ο Δάσκαλος άφησε την τελευταία Του πνοή ως 

άνθρωπος, και το φως Του διείσδυσε σε όλες τις σπηλιές και σε όλες τις γωνιές, στα υλικά και πνευματικά 

σπίτια, επιθυμώντας τα όντα που Τον περίμεναν από καιρό ─ υλοποιημένα, μπερδεμένα και άρρωστα 

όντα, που είχαν παρεκκλίνει από το μονοπάτι, δεμένοι με αλυσίδες τύψεων, σέρνοντας τα βάρη της 

ανομίας, και άλλες ψυχές που νόμιζαν ότι ήταν νεκρές και δεμένες στο σώμα τους ─ όλες ξύπνησαν από 

τον βαθύ τους ύπνο και αναστήθηκαν. (339, 21- 

22) 

Θεραπεία του σωματικού και ψυχικού πόνου 

Θα σας μιλάω από πνεύμα σε πνεύμα και θα σας καθοδηγώ στο δρόμο σας. 

Αλλά θέλω, πριν έρθετε στους ανθρώπους ως δάσκαλοι, να έρθετε ως γιατροί, και τότε, όταν θα έχετε 

απαλύνει τον πόνο τους, θα μπορούν να πιουν από την πηγή των καθαρών νερών του Λόγου Μου. 

Αναζητήστε πρώτα την πληγή, το έλκος ή την ασθένεια και θεραπεύστε τα βάσανά τους και μετά στρέψτε 

το βλέμμα σας στις ψυχές τους. 

Πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας όπως έκανε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή και φέρτε το 

θεραπευτικό βάλσαμο πριν από τα λόγια μου. Αλλά ποιο είναι το βάλσαμο, ω μαθητές; Είναι το νερό των 

πηγών που ευλογείται και μετατρέπεται σε φάρμακο για τους αρρώστους; Όχι, άνθρωποι. Αυτό το 

βάλσαμο για το οποίο σας μιλάω βρίσκεται στην καρδιά σας. Την έχω τοποθετήσει εκεί ως πολύτιμη 

ουσία, και μόνο η αγάπη μπορεί να την ανοίξει, ώστε να ρέει ασταμάτητα. 

Αν θέλετε να το χύσετε σε κάποιον άρρωστο, δεν θα είναι τα χέρια σας που θα θεραπεύσουν, αλλά το 

Πνεύμα που ξεχειλίζει από αγάπη, έλεος και παρηγοριά. Όπου βάζετε τις σκέψεις σας, θα συμβεί το 

θαύμα. 

Μπορείτε να επηρεάσετε τα όντα και τα στοιχεία της φύσης με πολλούς τρόπους για να φέρετε άνεση 

σε όλους. Αλλά σας λέω και αυτό: Μη φοβάστε την ασθένεια και να είστε υπομονετικοί και 

φιλεύσπλαχνοι με όλους. 

Όσο για τους δαιμονισμένους και τους μπερδεμένους στο ανθρώπινο μυαλό τους, μπορείτε επίσης να 

θεραπεύσετε, επειδή διαθέτετε αυτή την ικανότητα και πρέπει να την θέσετε στην υπηρεσία αυτών των 

όντων που βρίσκονται σε απόγνωση και λήθη. Ελευθερώστε τους και αποκαλύψτε αυτή τη δύναμη στους 

άπιστους. Είναι μία από τις μεγάλες αποστολές αυτού του λαού να φέρει φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι, 

να σπάσει κάθε δουλεία και κάθε αδικία και να φέρει αυτόν τον κόσμο να γνωρίσει τον Κύριό του και να 

δει τον εαυτό του, το εσωτερικό του, σε πλήρη γνώση της αλήθειας. (339, 39-41) 

Παράδεισος και κόλαση 

Μην τρέμετε με αυτές τις αποκαλύψεις- αντίθετα, χαρείτε με τη σκέψη ότι αυτός ο Λόγος θα 

καταστρέψει την ιδέα που είχατε για την αιώνια τιμωρία και όλες τις ερμηνείες που σας δόθηκαν στο 

παρελθόν για την αιώνια φωτιά. 

Η "φωτιά" είναι το σύμβολο του πόνου, των αυτοκατηγοριών και της μετάνοιας που θα βασανίσει την 

ψυχή και θα την εξαγνίσει όπως ο χρυσός καθαρίζεται στο χωνευτήρι. Μέσα σε αυτόν τον πόνο είναι η 

θέλησή μου, και μέσα στη θέλησή μου είναι η αγάπη μου για σας. 

Αν ήταν αλήθεια ότι η φωτιά είναι αυτή που εξαλείφει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τότε όλα τα σώματα 

όσων έχουν αμαρτήσει θα έπρεπε να ριχτούν στη φωτιά εδώ στη γήινη ζωή, στη ζωή, γιατί νεκροί δεν θα 

την αισθάνονταν πλέον. Διότι τα σώματα δεν ανεβαίνουν ποτέ στον Πνευματικό Χώρο ─ αντιθέτως, μόλις 
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τελειώσουν το έργο τους, βυθίζονται στο εσωτερικό της γης, όπου συγχωνεύονται με τη Φύση από την 

οποία πήραν τη ζωή. 

Αν όμως πιστεύετε ότι αυτό που ονομάζετε "αιώνια φωτιά" δεν είναι για το σώμα αλλά για την ψυχή, 

αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό σφάλμα, διότι δεν υπάρχουν υλικά στοιχεία στο Πνευματικό Βασίλειο, ούτε η 

φωτιά έχει καμία επίδραση στην ψυχή. Αυτό που γεννιέται από την ύλη είναι ύλη, αυτό που γεννιέται από 

το πνεύμα είναι πνεύμα. 

Ο λόγος μου δεν κατεβαίνει για να επιτεθεί σε οποιαδήποτε πεποίθηση. Αν κάποιος το πιστεύει αυτό, 

κάνει μεγάλο λάθος. Ο Λόγος Μου θα εξηγήσει το περιεχόμενο όλων όσων δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά 

και τα οποία, ως εκ τούτου, δημιούργησαν λάθη που μεταδόθηκαν στην ανθρωπότητα από γενιά σε γενιά. 

Ποια αξία θα είχαν ο νόμος μου και η διδασκαλία μου αν δεν ήταν σε θέση να σώσουν τις ψυχές από 

το σφάλμα και την αμαρτία; Και ποιο θα ήταν το νόημα της παρουσίας μου ως ανθρώπου στον κόσμο, αν 

υπήρχαν πολλοί που έπρεπε να χαθούν για πάντα, σε μια εξιλέωση χωρίς τέλος; (352, 44-48) 

Η φροντίδα και η βοήθεια του Θεού 

Ποτέ δεν έζησες εγκαταλελειμμένη. Από την αρχή, όταν ήρθες στη ζωή, ήσουν κάτω από την ασπίδα 

της αγάπης μου. 

Εσείς οι ανθρώπινοι γονείς που αγαπάτε τρυφερά τα παιδιά σας: θα μπορούσατε να τα εγκαταλείψετε 

στη μοίρα τους όταν μόλις έχουν γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, όταν χρειάζονται περισσότερο τη φροντίδα 

σας, την αφοσίωσή σας, την αγάπη σας; 

Σας είδα να ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας, ακόμη και όταν αυτά είχαν ενηλικιωθεί- ακόμη και για 

εκείνους που παρανομούν, που σας έχουν πληγώσει, φροντίζετε με τη μεγαλύτερη αγάπη. 

Αλλά αν ανταποκριθείτε στις ανάγκες των παιδιών σας με αυτόν τον τρόπο ─ ποια θα είναι η αγάπη 

του Επουράνιου Πατέρα σας που σας αγάπησε πριν καν υπάρξετε; 

Πάντα ερχόμουν να σας βοηθήσω- και αυτή τη στιγμή, όταν σας συναντώ με μεγαλύτερη πνευματική 

ανάπτυξη, σας έχω διδάξει πώς να αγωνίζεστε για να μηδενίσετε τις ανθυγιεινές δυνάμεις και τον τρόπο 

να αυξάνετε τις δονήσεις του καλού. (345, 40-42) 

Σημαντικές πτυχές της τέλειας προσευχής 

Παλέψτε, παλέψτε για να επιτύχετε την τελειότητα της ψυχής. Σας έδειξα τον τρόπο για να πετύχετε 

αυτόν τον στόχο. Σας εμπιστεύτηκα την προσευχή ως το "όπλο" που είναι ανώτερο από κάθε υλικό όπλο 

για να σας υπερασπιστεί από την προδοσία στο μονοπάτι της ζωής. Αλλά θα έχετε το καλύτερο όπλο όταν 

εκπληρώσετε τον νόμο μου. 

Σε τι συνίσταται η προσευχή; Η προσευχή είναι παράκληση, μεσιτεία, λατρεία και πνευματική 

ενατένιση. Όλα τα μέρη του είναι απαραίτητα και το ένα προέρχεται από το άλλο. Διότι σας λέω αλήθεια: 

Η ικεσία συνίσταται στο να Μου ζητάει ο άνθρωπος να εκπληρώσω τις επιθυμίες του, να ικανοποιήσω 

τους πόθους του ─ αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό και πιο σωτήριο στη ζωή του. Και αληθινά σας λέω, 

παιδιά μου, ότι ο Πατέρας ακούει τα αιτήματα και δίνει στον καθένα αυτό που χρειάζεται περισσότερο, 

όποτε αυτό είναι για το καλό του. Αλλά προσέξτε να μη ζητάτε κάτι που είναι αντίθετο με τη σωτηρία της 

ψυχής σας. Γιατί όσοι ζητούν μόνο υλικά αγαθά, σωματικές απολαύσεις και πρόσκαιρη δύναμη, ζητούν 

να αλυσοδέσουν την ψυχή τους. 

Το δεύτερο είδος προσευχής, η μεσιτεία, πηγάζει από την αγάπη για τον πλησίον σας, αυτή την αγάπη 

που σας δίδαξα ως Δάσκαλος όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Προσευχηθείτε για τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας κοντά και μακριά, για εκείνους που υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου στα διάφορα έθνη, 

που υπομένουν την τυραννία των παροδικών ηγετών αυτού του κόσμου. 

Προετοιμαστείτε, παιδιά μου, να προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας, αλλά ακόμη και σε αυτή 

τη μεσιτεία πρέπει να ξέρετε πώς να ζητάτε, διότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η ψυχή. Αν ένας 

αδελφός, οι γονείς σας ή τα παιδιά σας είναι άρρωστοι, προσευχηθείτε γι' αυτούς, αλλά μην επιμένετε να 

παραμείνουν σε αυτή τη ζωή, αν αυτό δεν είναι αυτό που χρειάζεται η ψυχή. Αντίθετα, ζητήστε να 

απελευθερωθεί αυτή η ψυχή, να εξαγνιστεί μέσα στον πόνο της, να προωθήσει ο πόνος την ανοδική 

ανάπτυξη της ψυχής. 

Το τρίτο είδος προσευχής, η λατρεία για το Θείο Πνεύμα, σημαίνει λατρεία για ό,τι είναι τέλειο- γιατί 

μέσω αυτού του είδους προσευχής μπορείτε να ενωθείτε με την τελειότητα, με την αγάπη που αγκαλιάζει 
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ολόκληρο το σύμπαν. Στη λατρεία μπορείτε να βρείτε την κατάσταση της τελειότητας που όλοι πρέπει να 

φτάσετε, και η λατρεία σας οδηγεί περαιτέρω στην πνευματική ενατένιση, η οποία, μαζί με τη λατρεία, 

σας φέρνει στην ένωση με το Θείο Πνεύμα, την Πηγή της Αιώνιας Ζωής ─ την Πηγή που σας δίνει 

δύναμη μέρα με τη μέρα για να φτάσετε στη Βασιλεία του Πατέρα. 

Έτσι πρέπει να προσεύχεστε: ξεκινώντας με ικεσία και τελειώνοντας με πνευματική περισυλλογή. 

Αυτό θα σας δώσει δύναμη. (358, 10-16)  
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Οδηγία 339  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Έρχεστε σε Μένα με την ψυχή σας προετοιμασμένη, γεμάτη ταπεινοφροσύνη και πραότητα, για 

να χτυπήσετε τις πόρτες Εκείνου που είναι αγάπη και αιώνια συγχώρεση για τα παιδιά Του. Και 

περιμένετε με ανυπομονησία μια λέξη που θα απαλύνει τον πόνο σας, που θα απαντήσει στους θρήνους 

σας ή που θα ανάψει φως στο σκοτάδι σας, ώστε να νιώσετε ευτυχισμένοι. 

2 Σας βλέπω να πλησιάζετε από διαφορετικά μονοπάτια, ο καθένας σας εκπληρώνει ένα 

διαφορετικό πεπρωμένο. Όμως όλοι σας προσπαθείτε για τον ίδιο στόχο και επιδιώκετε να γίνετε ένα μαζί 

Μου για να νιώσετε κοντά στην τελειότητα. Και με χαρά λαμβάνετε τον λόγο μου, ο οποίος σας χαϊδεύει 

και σας διορθώνει ταυτόχρονα. Την ερμηνεύετε με την πραγματική της έννοια και αρχίζετε να Με 

αγαπάτε ειλικρινά. Δεν φοβάστε πια τίποτα από Μένα, όπως κάνατε σε άλλες εποχές, γιατί σήμερα ξέρετε 

ότι είμαι τέλεια αγάπη και δικαιοσύνη, ότι δεν σας τιμωρώ και ότι εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που πρέπει να 

φοβάστε, επειδή είστε αδύναμοι και διαπράττετε σοβαρά σφάλματα για τα οποία αργότερα χύνετε δάκρυα 

και τα οποία πρέπει να επανορθώσετε με πολύ υψηλό τίμημα. Αλλά αυτή η εμπειρία σας κάνει να ζείτε σε 

εγρήγορση για να αποφύγετε τα λάθη που ταλαιπωρούν την ψυχή και προκαλούν πόνο. 

3 Όποιος το έχει καταλάβει αυτό είναι στο σωστό δρόμο. Δεν κάνετε ακόμη έργα ύψιστης 

τελειότητας, αλλά είστε στο δρόμο για να τα κάνετε, επειδή είστε μαθητές μου. Το φως έχει διαλύσει τις 

αμφιβολίες σας, η δύναμη της ψυχής έχει νικήσει την αδυναμία και η εμπιστοσύνη σας κάνει να 

αφοσιωθείτε με αληθινή αγάπη στην εκπλήρωση του πεπρωμένου σας. 

4 Τώρα μπαίνετε ανεπαίσθητα στο πνευματικό μονοπάτι, στη ζωή της απλότητας και της αγνότητας 

που σας ζήτησα, και αισθάνεστε ικανοποιημένοι με αυτή τη νέα ζωή. Δεν αναρωτιέστε πλέον γιατί 

επέστρεψα σε σας ή αν ο λόγος μου σας δείχνει ένα νέο μονοπάτι. Σήμερα ξέρετε ότι όσα σας είπα στη 

Δεύτερη Εποχή δεν ήταν όλα όσα είχα να σας διδάξω, ότι το μάθημα δεν είχε τελειώσει και ότι είχα 

φυλάξει για σας μια περίοδο χάριτος κατά την οποία έπρεπε να επαναλάβω τις διδασκαλίες Μου για να 

σας δείξω το μονοπάτι που οδηγεί στην πνευματική ζωή, τον αληθινό διάλογο μαζί Μου και την εξήγηση 

των λόγων Μου που δόθηκαν εκείνη την εποχή που κατοικούσα ανάμεσά σας, τα οποία δεν έχετε ακόμη 

κατανοήσει. 

5 Σκεφτείτε, και θα καταλάβετε τελικά ότι ούτε στην Πρώτη, ούτε στη Δεύτερη Εποχή ήσασταν σε 

θέση να συλλάβετε, να αισθανθείτε και να πιστέψετε ένα τόσο μεγάλο μάθημα. Αλλά ο Πατέρας, ο οποίος 

είναι Κύριος του χρόνου και της αιωνιότητας, σας πήρε από το χέρι στο μονοπάτι της ζωής με υπέρτατη 

υπομονή και σοφία, χωρίς καμία βιασύνη, και σήμερα έχετε εισέλθει σε μια νέα εποχή. 

6 Τώρα είναι η εποχή του Αγίου Πνεύματος, που σύντομα θα φτάσει στο αποκορύφωμά της ─ η 

εποχή των μεγάλων αποκαλύψεων και της δικαιοσύνης, όταν τα πέπλα πολλών μυστηρίων αίρονται για να 

γίνουν όλα φως και διαύγεια! 

7 Άνοιξα τα μάτια σας για να μπορέσετε να προχωρήσετε πέρα από όσα γνωρίζατε και να εισέλθετε 

στο θησαυροφυλάκιό Μου- γιατί Εγώ, ο Πατέρας, δεν είμαι μυστικός για τα παιδιά Μου. Θέλω να με 

γνωρίσετε και να με αγαπήσετε με έναν τέλειο και ολοκληρωμένο τρόπο, όπως σας αγαπώ. Δεν έχω 

ακόμη αγαπηθεί και λατρευτεί όπως θα έπρεπε, και δεν ξέρετε τι χαρά θα δίνατε στο Πνεύμα Μου μέσα 

από μια στιγμή κατανόησης και σεβασμού του Νόμου. 

8 Από τότε που ήρθατε στη γη, είχατε τις εκδηλώσεις μου μέσα στην εμβέλεια της διάνοιάς σας, 

αλλά όταν κάνατε τα πρώτα βήματα στο μονοπάτι της ανάπτυξης, οι 

η κατανόηση είναι ακόμα πολύ μικρή, όπως ακριβώς το παιδί, όταν γεννιέται, είναι μικρό. Έπρεπε να 

περιορίσω τον εαυτό Μου για να με δείτε και να με ακούσετε, ώστε να μπορέσετε να Με καταλάβετε. 

9 Δεν αποκάλυψα πλήρως τον εαυτό Μου τις πρώτες φορές, επειδή η λογική σας θα είχε μπερδευτεί 

και ολόκληρη η ύπαρξή σας θα ένιωθε συντριβή. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια μακρών αιώνων, σας 

προετοίμασα και σας τοποθέτησα στην αρχή του μονοπατιού για να το διανύσετε βήμα προς βήμα, και 

έτσι θα φτάνατε στην παρούσα περίοδο στην οποία θα μπορούσατε να κατανοήσετε και να αγαπήσετε 

καλύτερα τον Πατέρα σας. 
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10 Σε όλες τις εποχές έχω στείλει αγγελιοφόρους σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι μιλούσαν για την 

επιβίωση της ψυχής, για την αθανασία της και για την ανώτερη ζωή στην οποία φτάνει όταν 

τελειοποιηθεί. 

Από τις πρώτες ημέρες που ο άνθρωπος κατοικούσε στη γη και είχε χαρακτηριστικά αθωότητας, όπως 

και σε εκείνες της μεγαλύτερης αμαρτωλότητας, και τώρα σε εκείνες του υλισμού και της ψευδούς 

επιστήμης, οι πνευματικοί μου αγγελιοφόροι έχουν δώσει αποδείξεις για τον υψηλό βαθμό ανύψωσης 

στον οποίο ζει η ψυχή που έχει μάθει να διατηρεί τον εαυτό της σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύριό της. 

11 Αλλά οι αγγελιοφόροι των πρώτων χρόνων δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν στην ανθρωπότητα τις 

μεγάλες χρονικές περιόδους που περνάει η ψυχή και τη ζωή της στη συνέχεια. Οι πατριάρχες, οι οποίοι 

ήξεραν πώς να διατηρούν τον εαυτό τους στην αρετή, στην αγάπη για τον Δημιουργό τους, αρκέστηκαν 

στο να οδηγήσουν την οικογένεια, τη φυλή ή το λαό τους στο μονοπάτι της δικαιοσύνης και της αρετής. 

Αλλά παρόλο που είχαν τη γνώση της ύπαρξης του πνευματικού, συμπαντικού Θεού τους ─ τη 

διαισθητική γνώση μιας ανώτερης ζωής για την ψυχή στη συνέχεια ─ παρ' όλο το φως και την αρετή τους 

δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν την πορεία ανάπτυξης της ψυχής και τον λόγο των μεγάλων δοκιμασιών 

της. 

12 Οι προφήτες μίλησαν με μεγάλη ειλικρίνεια, ερχόμενοι σχεδόν πάντα στη γη σε περιόδους 

σύγχυσης και εκτροπής. Προειδοποιούσαν τα έθνη και τα καλούσαν σε μετάνοια και μεταστροφή, 

προαναγγέλλοντας μεγάλες επισκέψεις δικαιοσύνης αν δεν στρέφονταν προς το καλό. Σε άλλες 

περιπτώσεις προέβλεπαν ευλογίες για την τήρηση και την υπακοή στον θείο νόμο. 

Αλλά αυτό που είπαν αυτοί οι προφήτες ήταν μια προτροπή για την άσκηση της καλοσύνης, της 

δικαιοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού. Δεν αποκάλυπταν τη ζωή της ψυχής, το πεπρωμένο της και την 

εξέλιξή της. Ούτε καν ο Μωυσής, τον οποίο επέλεξα να κάνω αντιπρόσωπό Μου και μέσω του οποίου 

έδωσα τον Νόμο για όλους τους αιώνες, δεν σας μίλησε για την πνευματική ζωή. 

13 Ο νόμος του Πατέρα περιέχει σοφία και δικαιοσύνη. Διδάσκει την ανθρωπότητα να ζει ειρηνικά, 

να αγαπά και να σέβεται ο ένας τον άλλον και να αποδεικνύεται άξια ως άνθρωπος στα μάτια μου. Αλλά ο 

Μωυσής δεν έδειξε στην ανθρωπότητα τι υπάρχει πέρα από το κατώφλι του σωματικού θανάτου, ούτε 

ποια είναι η αποκατάσταση των ανυπάκουων ψυχών, ούτε η ανταμοιβή για τους σοφούς και επιμελείς στο 

έργο της ζωής τους. 

14 Αργότερα, ο Δαβίδ βασίλευσε, γεμάτος πνευματικά χαρίσματα και εμπνεύσεις, και στις στιγμές 

της έξαρσής του, στην έκστασή του, άκουσε ύμνους και πνευματικά τραγούδια, από τα οποία 

δημιούργησε τους Ψαλμούς. Μαζί τους θα προσκαλούσε τον λαό του Ισραήλ να προσευχηθεί και να 

δώσει την καλύτερη προσφορά της καρδιάς του στον Κύριό του. Αλλά ο Δαβίδ, με όλη την αγάπη και την 

έμπνευσή του, δεν μπόρεσε να αποκαλύψει στους ανθρώπους την υπέροχη ύπαρξη των ψυχών, την 

εξέλιξή τους και τον στόχο τους. 

15 Και ο Σολομώντας, ο οποίος τον διαδέχθηκε στη βασιλεία και επίσης επέδειξε τα μεγάλα 

χαρίσματα της σοφίας και της δύναμης που του δόθηκαν, για τα οποία αγαπήθηκε και θαυμάστηκε, και 

του οποίου οι συμβουλές, οι κρίσεις και τα λόγια μνημονεύονται ακόμη και σήμερα ─ αν ο λαός του είχε 

στραφεί προς αυτόν και τον ρωτούσε: "Κύριε, πώς είναι η πνευματική ζωή; Τι υπάρχει πέρα από τον 

θάνατο; Τι είναι η ψυχή;" ─ Ο Σολομώντας με όλη του τη σοφία δεν θα ήταν σε θέση να απαντήσει. 

16 Αλλά αληθινά σας λέω, ο Μωυσής με τον ζήλο του για πίστη και υπακοή, οι προφήτες με τις 

προειδοποιήσεις τους, οι πατριάρχες με το παράδειγμά τους, οι σύμβουλοι, οι μελετητές και οι δικαστές 

με τις υγιεινές συμβουλές τους και τις καλές κρίσεις τους, σας άφησαν το παράδειγμά τους ώστε να 

μπορέσετε ─ ακολουθώντας τον ─ να κάνετε τα πρώτα σας βήματα από αυτή τη γη στο μονοπάτι προς τη 

Γη της Επαγγελίας του Υψίστου Πέρατος να είναι ασφαλή. Θα πρέπει να αρχίσετε να ασκείτε το καλό σε 

αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να είστε δίκαιοι μεταξύ σας για να βρείτε δικαιοσύνη στη γη. Εδώ βρήκατε 

τον καρπό ή τη συγκομιδή των κόπων σας στο χωράφι. Αυτό το σπίτι ήταν για τον άνθρωπο εκείνης της 

εποχής μια αντανάκλαση, μια εικόνα της αιώνιας ζωής του πνεύματος. 

17 Αργότερα, ο Μεσσίας, που έγινε άνθρωπος, ήρθε για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να δώσει 

στην ανθρωπότητα ένα νέο μάθημα στο οποίο είχε να της κάνει μεγάλες αποκαλύψεις, λέγοντας: "Είστε 

παιδιά του φωτός και σας μεταμορφώνω σε μαθητές Μου. Αληθινά σας λέω: Όλα όσα Με βλέπετε να 

κάνω, μπορείτε κι εσείς να τα κάνετε στο όνομα του Πατέρα". 
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Και πράγματι, ο Μεσσίας, στον οποίο εκδηλώθηκε το Πνεύμα μου, έφερε το κλειδί για να ανοίξει τις 

πύλες της Δεύτερης Εποχής και τη δύναμη να σπάσει τις σφραγίδες που έκλειναν το Βιβλίο της Ζωής, της 

Σοφίας, της Δικαιοσύνης και της Αιωνιότητας. 

18 Πριν από την άφιξή του, επέτρεψα στον ανθρώπινο κόσμο να τον επισκεφθεί ο πνευματικός 

κόσμος. Στο πέρασμα του Διδασκάλου υπήρχαν πνεύματα φωτεινά και με μεγάλη ανύψωση, αλλά και 

πνεύματα με μικρή ανύψωση. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή. Οι πρώτοι 

παρουσιάστηκαν ως ταπεινοί υπηρέτες γεμάτοι αφοσίωση. Ανάμεσά τους ήταν και εκείνος που 

ανακοίνωσε στη Μαρία τον υψηλό της προορισμό να υποδεχθεί τον "Λόγο" του Πατέρα στην πιο αγνή 

κοιλιά της. Ένας άλλος επισκέφθηκε τους βοσκούς της Βηθλεέμ για να τους μεταφέρει τα νέα της 

γέννησης των Αγίων Τόπων, και ένας άλλος αγγελιοφόρος προειδοποίησε την Αγία Οικογένεια για τον 

κίνδυνο που την απειλούσε και την καθοδήγησε και την προστάτεψε στη φυγή της προς την Αίγυπτο. 

19 Πολλές εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν εκείνη την εποχή με χαρά και πίστη πολλών. Άλλοι όμως, 

εχθρικοί και άπιστοι προς την Πνευματική Ζωή, αμφισβητούσαν και αρνούνταν αυτή την αλήθεια. Αλλά 

οι Πνευματικές μου Στρατιές, που είχαν συρρεύσει, προσελκύστηκαν από το φως που εξέπεμπε ο 

Δάσκαλος. 

20 Όντα του φωτός που υπηρετούσαν το θείο έργο και άλλοι επαναστάτες και αδαείς έκαναν παντού 

αισθητή την παρουσία τους, και μεταξύ αυτής της ανθρωπότητας εμφανίστηκαν οι δαιμονισμένοι, τους 

οποίους η επιστήμη δεν μπόρεσε να απελευθερώσει και οι άνθρωποι τους έδιωξαν. Ούτε οι δάσκαλοι του 

νόμου ούτε οι επιστήμονες μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την υγεία αυτών των ασθενών. 

21 Ωστόσο, όλα αυτά τα έκανα για να σας διδάξω και να σας δώσω αποδείξεις αγάπης. Σας χορήγησα 

τη θεραπεία των πλασμάτων του μέσω του Ιησού, προς έκπληξη πολλών. 

Οι άπιστοι, οι οποίοι είχαν ακούσει τον Ιησού να μιλάει για τη δύναμή Του και γνώριζαν τα θαύματά 

Του, απαιτούσαν τις πιο δύσκολες αποδείξεις για να τον κάνουν να αβεβαιωθεί για μια στιγμή και να 

αποδείξουν ότι δεν ήταν αλάθητος. Αλλά αυτή η απελευθέρωση των δαιμονισμένων, το γεγονός ότι τους 

επανέφερα στην κατάσταση των κανονικών ανθρώπων, μόνο και μόνο αγγίζοντάς τους ή κοιτάζοντάς 

τους ή απευθύνοντάς τους μια λέξη εντολής, έτσι ώστε αυτά τα πνεύματα να φύγουν από το μυαλό τους 

και να απαλλαγούν και οι δύο από το βαρύ φορτίο τους, τους μπέρδεψε. 

Μπροστά σε αυτή τη δύναμη, οι Φαρισαίοι, οι επιστήμονες, οι γραμματείς και οι τελώνες έδειξαν 

διαφορετικές αντιδράσεις. Κάποιοι αναγνώρισαν την εξουσία του Ιησού, άλλοι απέδωσαν τη δύναμή του 

σε άγνωστες επιρροές, άλλοι πάλι δεν ήταν σε θέση να πουν τίποτα γι' αυτό. Αλλά οι άρρωστοι που είχαν 

θεραπευτεί ευλόγησαν το όνομά του. 

Κάποιοι είχαν καταληφθεί από ένα μόνο πνεύμα, άλλοι από επτά, όπως η Μαρία των Μαγδαλά, και 

κάποιοι από τόσο μεγάλο αριθμό που οι ίδιοι έλεγαν ότι ήταν λεγεώνα. 

22 Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Δασκάλου, η μία πνευματική εκδήλωση διαδεχόταν την άλλη. 

Κάποιες έγιναν μάρτυρες από τους δώδεκα μαθητές, άλλες από το λαό ─ σε εξωτερικούς χώρους και σε 

σπίτια. Ήταν μια εποχή θαυμάτων, "θαυμάτων". 

Άνδρες και γυναίκες έλαβαν σημάδια και κλήσεις από το υπερπέραν. Οι αρχαίοι και τα παιδιά ήταν 

επίσης μάρτυρες αυτών των εμφανίσεων, και κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν του σταυρικού θανάτου 

του Σωτήρα, το Ουράνιο Φως διείσδυσε στις καρδιές των ανθρώπων- τα όντα της Πνευματικής Κοιλάδας 

κάλεσαν τις καρδιές των ανθρώπων, και την ημέρα που ο Δάσκαλος άφησε την τελευταία Του πνοή ως 

άνθρωπος, και το φως Του διείσδυσε σε όλες τις σπηλιές και σε όλες τις γωνιές, στα υλικά και πνευματικά 

σπίτια, επιθυμώντας τα όντα που Τον περίμεναν από καιρό ─ υλοποιημένα, μπερδεμένα και άρρωστα 

όντα, που είχαν παρεκκλίνει από το μονοπάτι, δεμένοι με αλυσίδες τύψεων, σέρνοντας τα βάρη της 

ανομίας, και άλλες ψυχές που νόμιζαν ότι ήταν νεκρές και δεμένες στο σώμα τους ─ όλες ξύπνησαν από 

τον βαθύ τους ύπνο και αναστήθηκαν. 

Αλλά πριν φύγουν από αυτή τη γη, έδωσαν μαρτυρία της ανάστασης και της ύπαρξής τους σε εκείνους 

που ήταν οι αγαπημένοι τους. Μέσα από όλα αυτά, ο κόσμος βίωσε αυτές τις εκδηλώσεις εκείνη τη νύχτα 

πένθους και πόνου. 

Οι καρδιές των ανθρώπων έτρεμαν και τα παιδιά έκλαιγαν στο πρόσωπο εκείνων που είχαν πεθάνει για 

πολύ καιρό και που αυτή τη μέρα επέστρεψαν μόνο για μια στιγμή για να μαρτυρήσουν τον Δάσκαλο που 

είχε κατέβει στη γη για να σκορπίσει το σπόρο της αγάπης του και που ταυτόχρονα καλλιεργούσε τα 
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πνευματικά χωράφια που κατοικούνταν από έναν άπειρο αριθμό ψυχών που ήταν επίσης παιδιά του και τις 

οποίες θεράπευσε και απελευθέρωσε από την άγνοιά τους. 

23 Η γνώση αυτών των γεγονότων περνούσε από γενιά σε γενιά, και οι απόστολοι βρίσκονταν στους 

δρόμους του κόσμου, ανοίγοντας τα μάτια αυτής της κοιμώμενης ανθρωπότητας, δείχνοντας τον δρόμο 

που οδηγεί σε μια ανώτερη ζωή, κάνοντας ένα ρήγμα προς το Υψηλό Πέρα και εξηγώντας τη διδασκαλία 

του Διδασκάλου τους. Επίσης, απελευθέρωναν τους δαιμονισμένους, θεράπευαν τους αρρώστους όχι μόνο 

του σώματος αλλά και της ψυχής. Ενθάρρυναν και κοίταζαν με συμπόνια τόσο εκείνους που κατοικούν σε 

αυτόν τον κόσμο όσο και εκείνους που ζουν σε έναν μακρινό κόσμο. Ένιωσαν τον πόνο του ενός όπως και 

του άλλου, γιατί δεν υπάρχει ξένος ούτε μακρινός πόνος για εκείνον που αγαπάει. Αυτός που 

προετοιμάζεται είναι σε θέση να αντιληφθεί τον θρήνο, την παράκληση ή την ανάγκη, όπου κι αν 

βρίσκονται. Και αυτοί οι μαθητές καθοδήγησαν άλλους, ώστε να τους ακολουθήσουν στην εκπλήρωση 

της αποστολής τους στη γη. 

24 Επέτρεψα αυτές τις εκδηλώσεις, ώστε ο κόσμος να σκεφτεί και να συνειδητοποιήσει ότι η ψυχή 

δεν πεθαίνει, ότι η ζωή της είναι αιώνια και ότι σε κάθε οικόπεδο στο οποίο κατοικεί, έχει ένα 

σηματοδοτημένο μονοπάτι, της έχουν ανατεθεί τα καθήκοντά της και έχει ένα καθήκον να εκπληρώσει. 

25 Επέστρεψα ακόμη και μετά τη σταύρωση για να μαρτυρήσω την αλήθεια Μου και να νικήσω την 

απιστία της ανθρωπότητας. Και ακόμη και στους μαθητές Μου έπρεπε να δείξω τον εαυτό Μου για να 

αποδείξω ότι Εγώ είμαι η Ζωή και ότι η Ζωή Μου βρίσκεται σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα. Έκανα 

τους οπαδούς Μου να Με δουν και τα δάχτυλά τους να Με αγγίξουν για να τους ελευθερώσω από το 

μαρτύριό τους. Διότι αφού είχα ολοκληρώσει το Έργο Μου στον Γολγοθά, ήταν ταραγμένοι και ήταν 

απαραίτητο η Παρουσία Μου να τους παρηγορεί και να τους ενθαρρύνει. Αλλά αυτό δεν ήταν το όλο 

νόημα αυτού του γεγονότος, ήταν μια πρόβλεψη του ερχομού Μου ξανά, ένα μάθημα βαθιάς σημασίας 

που σας έδωσα όταν εμφανίστηκα στο πνεύμα προς έκπληξη και χαρά αυτών των αγαπημένων μαθητών. 

Τότε συνειδητοποίησαν ότι θα ερχόταν η ώρα που θα ερχόμουν ─ με πνευματικό τρόπο ─ για να σας 

εξηγήσω τα πάντα και να σας φέρω ένα νέο μήνυμα. 

26 Αυτό σας είπα τότε: "Αυτά που σας είπα δεν είναι όλα όσα έχω να σας διδάξω. Για να τα μάθετε 

όλα, πρέπει πρώτα να φύγω και να σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας, για να σας εξηγήσει όλα όσα 

είπα και έκανα. Σας υπόσχομαι τον Παρηγορητή στους καιρούς της δοκιμασίας". Αλλά αυτός ο 

Παρηγορητής, αυτός ο Εξηγητής, είμαι Εγώ ο ίδιος που επιστρέφω για να σας διαφωτίσω και να σας 

βοηθήσω να κατανοήσετε τις προηγούμενες διδασκαλίες και αυτή τη νέα που σας φέρνω τώρα. 

27 Εγώ είμαι αυτός που εγκαινίασα την Τρίτη Εποχή, ώστε, διεξάγοντας μια ενδελεχή μελέτη, να 

γνωρίζετε τον λόγο για όλες τις εκδηλώσεις μου και να έχετε τη γνώση των αποκαλύψεών μου. 

28 στη Δεύτερη Εποχή ─ κατά τη διάρκεια των ετών που έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήμουν 

περιτριγυρισμένος από υπερφυσικά γεγονότα, συμβάντα και πλάσματα, και όλα αυτά μιλούσαν για τη 

σημασία εκείνης της περιόδου, για την υλοποίηση των υποσχέσεών Μου που δόθηκαν στην 

πολυαγαπημένη ανθρωπότητα από την αρχή του χρόνου. Και σήμερα, καθώς σας φέρνω ένα ακόμη 

μάθημα και σας κάνω να γνωρίσετε την Πνευματική Ζωή, σας δίνω ικανότητες και χαρίσματα ώστε να 

γίνετε γιατροί των ψυχών και να γίνετε με αυτόν τον τρόπο ακούραστοι σπορείς, δάσκαλοι της αληθινής 

σοφίας. Και γι' αυτή την αποστολή επέλεξα κατ' αρχάς τον "λαό του Ισραήλ", για να είναι αυτός που θα 

διδάξει τους άλλους λαούς. 

29 Η σημερινή ανθρωπότητα, όσο μεγάλη σε αριθμό και αν είναι στα μάτια σας, είναι πολύ μικρή σε 

σύγκριση με τον κόσμο των πνευματικών όντων που την περιβάλλει. Με πόση δύναμη αυτές οι λεγεώνες 

εισβάλλουν στους δρόμους των ανθρώπων- ωστόσο δεν αντιλαμβάνονται, δεν αισθάνονται ούτε ακούνε 

τον κόσμο που τους περιβάλλει. 

30 Σας προετοιμάζω, μαθητές μου, ώστε σε κάθε ψυχή να είστε 

φως, ώστε να γίνετε αληθινοί φίλοι, αδελφοί και αδελφές, σύμβουλοι και γιατροί ο ένας για τον άλλον, και 

η διαίσθησή σας θα σας πει ποιος είναι γύρω σας και ποιες είναι οι ανάγκες, η αποστολή ή η επανόρθωσή 

του. Εσείς, ωστόσο, που ασχολείστε με αυτό το μεγάλο έργο, θα πρέπει να σέβεστε και να αγαπάτε το 

πεπρωμένο που Εγώ έχω αναθέσει σε κάθε ον και δεν θα πρέπει να μπείτε σε επιστήμες που σας ρίχνουν 

από την υψηλή θέση όπου σας έχει τοποθετήσει το Έλεός Μου. 

31 Δεν είστε πλέον αδαείς. Σήμερα περπατάτε σταθερά, επειδή ξεκινήσατε το έργο σας πριν από 

πολύ καιρό. Από τις ημέρες των πατριαρχών και των προφητών, και στη συνέχεια εκείνες του Μωυσή, 
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κατά τις οποίες σας καθοδηγούσαν και σας συμβούλευαν με σοφία, όλες οι πράξεις, οι προσευχές και τα 

λόγια σας έχουν καταγραφεί και έχουν τον αντίκτυπό τους στην ψυχή. Ήταν η αρχή που σας έκανε άξιους 

να λάβετε τις πρώτες μεγάλες αποκαλύψεις μου και επίσης να γίνετε μάρτυρες των αφίξεων μου. 

32 Η διακήρυξή Μου σε αυτή την εποχή δεν θα είναι άκαρπη, και για εκείνους που Με άκουσαν και 

χρησιμοποίησαν τις διδασκαλίες Μου, θα είναι ένας θησαυρός με καρπούς καλής γεύσης. Όταν πάψω να 

γίνομαι γνωστός μέσω του ανθρώπου, θα αφήσω πίσω τους μάρτυρές Μου, τους μαθητές Μου, οι οποίοι 

θα συνεχίσουν να εργάζονται, και μετά από αυτό, από τους κόλπους αυτού του λαού, θα προκαλέσω να 

βγουν νέες γενιές σπορέων που θα κάνουν αυτόν τον σπόρο να πολλαπλασιαστεί. 

33 Σας προσκαλώ να επιστρέψετε στις ευτυχισμένες ημέρες των πατριαρχών. Φανταστείτε για μια 

στιγμή ότι ζείτε μια ενάρετη και απλή ζωή όπως αυτή, στην οποία επικρατούν η ειρήνη, η ευημερία και η 

χαρά της ζωής. Φανταστείτε τις ευτυχισμένες εποχές που ο άνδρας ήξερε πώς να διατηρείται υγιής και 

δυνατός στο σώμα και την ψυχή μέσω της πίστης και της αρετής του, και ήξερε πώς να Με εκπροσωπεί με 

δικαιοσύνη, σθένος και δύναμη ─ εκείνες τις εποχές που και η γυναίκα ήταν γεμάτη αρετές, τρυφερότητα, 

ηθική δύναμη, ομορφιά στην ψυχή και το σώμα της, ήταν μήτρα και λίκνο, πηγή καλοσύνης και 

παράδειγμα ευσέβειας για τα παιδιά της, τον σύζυγο και τον πατέρα της. 

34 Θυμηθείτε εκείνες τις εποχές που η στέγη κάποιων επεκτεινόταν για να προστατεύσει τους 

άλλους, που υπήρχε φιλοξενία και έλεος, αγάπη και εκτίμηση. Μόλις βιώσετε ξανά τέτοιες μέρες και 

αγκαλιάσετε την επιθυμία να αγαπάτε και να υπηρετείτε τον πλησίον σας, να προάγετε την ειρήνη του 

λαού σας, την ειρήνη της καρδιάς σας και του σπιτιού σας, θα προσκαλέσω και άλλους λαούς να 

μοιραστούν αυτή τη χαρά. Εδώ, στην παρέα σας, θα βρουν αδελφοσύνη και φιλία, στην καρδιά σας 

ειλικρίνεια. Κάτω από τη στέγη σας θα βρουν τιμή και ηθική, στο τραπέζι σας δώρα ευλογίας και στα 

λόγια σας φως και αλήθεια. Και αφού οι λαοί που επιθυμούν την ειρήνη σας επισκεφθούν και μοιραστούν 

το πνευματικό σας ιδεώδες, θα επιστρέψουν στις χώρες τους στα μεγάλα ή μικρά ταξίδια τους, αφήνοντας 

ένα ίχνος, ένα παράδειγμα πνευματικότητας και ειλικρίνειας. Θα τους γεννηθεί η επιθυμία να σας 

μοιάσουν, επειδή θα έχουν ανακαλύψει σε εσάς το μυστικό της ειρήνης, της υγείας, της χαράς της ζωής, 

το οποίο βρήκατε στην εκπλήρωση των νόμων μου και στην πνευματοποίηση, που είναι η απλότητα, η 

ανύψωση και η ειλικρίνεια σε όλες τις πράξεις. 

35 Βλέπετε αυτή την ανθρωπότητα, που στριφογυρίζει μέσα στην αβεβαιότητα και τον πόνο της; 

Αισθάνεστε αυτόν τον μανδύα της κατήφειας, του προμηνύματος, που τυλίγει τον πλανήτη σας; Ο 

Δάσκαλος σας λέει: "Αυτός ο κόσμος που δεν έχει γνώση της επιστροφής μου, ούτε ζει εμπνευσμένος από 

το Λόγο μου ─ πόσο μακριά αισθάνεται από την πνευματική ζωή! Αλλά ακόμη και για τη διαφώτιση των 

κατοίκων της, μια απόδειξη, ένα κάλεσμα θα είναι αρκετό για να μετανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι 

το μόνο καθήκον που έχουν οι ψυχές τους στη γη είναι να τελειοποιηθούν μέσα από τις δοκιμασίες που 

τους στέλνω. 

36 Πολλοί θα καταλάβουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια πριν αφήσουν τα σώματά τους στη γη και 

περάσουν τα κατώφλια εκείνης της "κοιλάδας" που περιμένει όλους. Η ανθρωπότητα απέχει μόνο ένα 

βήμα από αυτή τη συνειδητοποίηση. Τα πέπλα θα σχιστούν και τα μάτια όλων θα ανοίξουν για να 

αντικρίσουν την κρυμμένη γνώση, και αυτός ο κόσμος που θεωρείτε τόσο μεγάλος ─ με τις απέραντες 

ηπείρους του, τις θάλασσές του τόσο μεγάλες όσο και τις ερήμους του, τα μονοπάτια του τόσο μακρά, 

τους ανθρώπους του τόσο απρόσιτους για εσάς, τις φυλές τους τόσο ακατανόητες ─ θα κατακτηθεί από 

μια διδασκαλία, από μια λέξη, από μια αποκάλυψη. Αλλά αυτό δεν θα αφήσει κανένα ίχνος αίματος, 

θανάτου ή πόνου. 

37 Ο άνθρωπος θα φωτιστεί από μια λέξη που θα κατακάψει τις φωτιές. Αλλά αυτή η φωτιά θα είναι 

της αγάπης και το ίχνος που θα αφήσει στο πέρασμά της θα είναι της ζωής, της υγείας, της παρηγοριάς και 

της ειρήνης. Αυτή η Διδασκαλία είναι ο Νόμος Μου, ο Λόγος Μου και το Αιώνιο Έργο Μου, το οποίο 

προσφέρω άλλη μια φορά στα παιδιά Μου, και θα ξεπηδήσει με δύναμη από τις καρδιές όλων, επειδή 

είναι γραμμένο σε κάθε ψυχή και η σφραγίδα του είναι ανεξίτηλη. 

38 Ποια θα είναι η αρχή αυτού του έργου και πώς αυτή η γνώση θα φτάσει στους ανθρώπους; Έχω 

προετοιμάσει τα πάντα με τέλειο τρόπο: Αναλαμβάνω ένα μεγάλο μέρος του ως έργο Μου. Εσάς, όμως, 

και τους πνευματικούς μου οικοδεσπότες, σας επιτρέπω να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο, καθώς και 

τους αγγελιοφόρους μου, στους οποίους έχω αναθέσει άπειρες αποστολές, ώστε να μπορέσετε να 

ξεκινήσετε ως λεγεώνες του φωτός για να φέρετε αυτή την αποκάλυψη και την εξήγηση των πνευματικών 
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εκδηλώσεων που έχουν γίνει πραγματικότητα σε περασμένους καιρούς και στην παρούσα εποχή, στην 

οποία πολύ λίγοι έχουν μαντέψει το μέγεθός τους. Αλλά αυτό το φως θα φτάσει σε όλους χωρίς διάκριση 

κοινωνικής τάξης ή φυλής. Διότι δεν πρέπει να συγκρατηθείτε από φόβο για την κρίση ή την τιμωρία των 

απίστων. 

39 Θα σας καθοδηγήσω πότε να πιάσετε δουλειά, γιατί θα είναι μια εποχή με τόσο μεγάλα και σαφή 

σημάδια που θα ακούσετε το κάλεσμα του πνευματικού κόσμου και το κάλεσμα αυτού του κόσμου, το 

οποίο θα σας υποδείξει με τα γεγονότα του ότι έχει έρθει η ώρα του αγώνα σας. Θα σας μιλάω από 

πνεύμα σε πνεύμα και θα σας καθοδηγώ στο δρόμο σας. 

Αλλά θέλω, πριν έρθετε στους ανθρώπους ως δάσκαλοι, να έρθετε ως γιατροί, και τότε, όταν θα έχετε 

απαλύνει τον πόνο τους, θα μπορούν να πιουν από την πηγή των καθαρών νερών του Λόγου Μου. 

Αναζητήστε πρώτα την πληγή, το έλκος ή την ασθένεια και θεραπεύστε τα βάσανά τους και μετά στρέψτε 

το βλέμμα σας στις ψυχές τους. 

40 Πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας όπως έκανε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή και φέρτε το 

θεραπευτικό βάλσαμο πριν από τα λόγια μου. Αλλά ποιο είναι το βάλσαμο, ω μαθητές; Είναι το νερό των 

πηγών που ευλογείται και μετατρέπεται σε φάρμακο για τους αρρώστους; Όχι, άνθρωποι. Αυτό το 

βάλσαμο για το οποίο σας μιλάω βρίσκεται στην καρδιά σας. Την έχω τοποθετήσει εκεί ως πολύτιμη 

ουσία, και μόνο η αγάπη μπορεί να την ανοίξει, ώστε να ρέει ασταμάτητα. 

Αν θέλετε να το χύσετε σε κάποιον άρρωστο, δεν θα είναι τα χέρια σας που θα θεραπεύσουν, αλλά το 

Πνεύμα που ξεχειλίζει από αγάπη, έλεος και παρηγοριά. Όπου βάζετε τις σκέψεις σας, θα συμβεί το 

θαύμα. 

41 Μπορείτε να επηρεάσετε τα όντα και τα στοιχεία της φύσης με πολλούς τρόπους για να φέρετε 

άνεση σε όλους. Αλλά σας λέω και αυτό: Μη φοβάστε την ασθένεια και να είστε υπομονετικοί και 

φιλεύσπλαχνοι με όλους. 

Όσο για τους δαιμονισμένους και τους μπερδεμένους στο ανθρώπινο μυαλό τους, μπορείτε επίσης να 

θεραπεύσετε, επειδή διαθέτετε αυτή την ικανότητα και πρέπει να την θέσετε στην υπηρεσία αυτών των 

όντων που βρίσκονται σε απόγνωση και λήθη. Ελευθερώστε τους και αποκαλύψτε αυτή τη δύναμη στους 

άπιστους. Είναι μία από τις μεγάλες αποστολές αυτού του λαού να φέρει το φως εκεί που υπάρχει 

σκοτάδι, να σπάσει κάθε δεσμό και κάθε αδικία και να φέρει αυτόν τον κόσμο να γνωρίσει τον Κύριό του 

και να δει τον εαυτό του, το εσωτερικό του, σε πλήρη γνώση της αλήθειας. 

42 Βοηθήστε με αγάπη εκείνους που, με την ψευδαίσθηση ότι ανήκουν ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, 

ζουν διαταραγμένοι και μπερδεμένοι στην ψυχή τους, να βρουν το δρόμο για να βγουν από το μεγάλο 

τους λάθος. Μη χρησιμοποιείτε βία, αλλά γεμίστε την καρδιά σας με τρυφερότητα και συμπόνια για να 

φέρεστε σωστά σε όλα τα όντα. 

43 Δεν φέρατε φως και παρηγοριά σε αυτά τα μπερδεμένα όντα; Ναι, σας λέει ο Δάσκαλος. Από τότε 

που σας έδωσα αυτή τη γνώση, έχετε φωτίσει το μονοπάτι αυτών των πλασμάτων. Αλλά πόσο μεγάλη 

πρέπει να είναι η πίστη σας και η προσευχή σας για να προσηλυτίσετε αυτές τις ψυχές. 

44 Η μάχη στην οποία θα κατατροπωθούν οι σκοτεινές δυνάμεις έχει ήδη ξεσπάσει από τον ένα 

κόσμο στον άλλο. Η μεγάλη μάχη λαμβάνει χώρα στο σύμπαν και είναι απαραίτητο να πεισθεί ο 

άνθρωπος γι' αυτό, ώστε να πάρει τα όπλα του. 

Όσο ο κόσμος προετοιμάζεται και πλησιάζει στην τελική δοκιμασία που πρέπει να τον φέρει στο φως, 

θα πρέπει να προσεύχεστε, να παρακολουθείτε και να φέρνετε το θεραπευτικό βάλσαμο σε όλους όσους 

το έχουν ανάγκη. Πηγαίνετε σε αυτούς με την προσευχή σας και δώστε τους προστασία κάτω από τον 

πνευματικό σας μανδύα. Διότι καθώς θα ξεχύνετε την ύπαρξή σας με αγάπη, θα περιβάλλω ολόκληρο το 

σύμπαν με το Πνεύμα Μου. 

45 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, μην απογοητευτείτε ούτε για μια στιγμή από την εγγύτητα της 

αναχώρησης μου. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας στον λόγο μου και ζητήστε την ειρήνη των εθνών. 

46 Στο μέλλον, μην σκοπεύετε να ξέρετε ποιος ήσασταν πριν και ποιος θα είστε αύριο. Σκεφτείτε 

μόνο ότι ήσασταν εκεί, ότι είστε εκεί τώρα και ότι θα ξαναβρεθείτε εκεί και ότι θα Με φτάσετε από τον 

δρόμο που έχω χαράξει για σας ─ ότι είστε το Πνεύμα του Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός που θα αναλάβει 

υψηλά καθήκοντα στο Έργο Μου. Κάντε μια προσπάθεια ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την ειρήνη στη 

γη και την ευδαιμονία στη μέλλουσα ζωή. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 340  
1 Με αγάπη και έλεος σας θυμίζω τα λόγια που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, όταν σας δίδαξα να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να αφήνετε σαφή ίχνη της αγάπης Μου στο μονοπάτι σας. 

2 Σας δίδαξα να αγαπάτε τον Θεό σας περισσότερο από οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί. Αλλά σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή, στρέφομαι ξανά στην ψυχή σας για να της δώσω την αγάπη Μου, το φως Μου και το 

έλεός Μου. 

3 Μην απομακρύνεστε από την αγκαλιά Μου, γιατί δεν ξέρετε τι θα σας φέρει το μέλλον, και δεν 

θέλω να είστε αδύναμοι εκείνη την εποχή. Εσείς είστε ο εκλεκτός λαός που θα ξεκινήσετε να δείξετε στον 

κόσμο τον ασφαλή δρόμο και να του δώσετε, συλλαβή προς συλλαβή, τις οδηγίες που σας έχω 

εμπιστευτεί. Αλλά το Έργο Μου δεν είναι άλλη θρησκεία ─ οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει θρησκείες 

ανάλογα με τη νοημοσύνη τους. Το Έργο Μου είναι ένα Δόγμα, είναι ένας Νόμος που σας έχω φέρει από 

την αρχή του χρόνου. 

4 Στην εποχή μας, η ανθρωπότητα αδειάζει το ποτήρι του πόνου και λέει: "Είναι η τιμωρία του 

Θεού". Αλλά ο Πατέρας σας λέει: "Είμαι αγάπη και δεν σας τιμωρώ. Εσείς οι ίδιοι είστε που 

έχουν επιφέρει τον εξαγνισμό." 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σας δίνω οδηγίες και τις λαμβάνετε μέσω του Λόγου, μέσω της 

διαίσθησης, του χαρίσματος της όρασης και της αποκάλυψης. Ενισχύω την ψυχή σας, ώστε να μην 

αιφνιδιάζεται από τον πειρασμό, ο οποίος πάντα θέλει να σας παρασύρει από το μονοπάτι του φωτός. 

5 Ακούω εκείνους που Μου λένε στα βάθη της καρδιάς τους: "Κάνε μας άξιους να αποτελέσουμε 

μέρος της αποστολικότητάς Σου". Αλλά σας λέω ότι μετά το 1950 θα σχηματίσω νέους μαθητές και 

υπηρέτες Μου, οι οποίοι θα λαμβάνουν τα μηνύματά Μου μέσω διαίσθησης και έμπνευσης, ώστε να 

μπορούν να μιλήσουν στην ανθρωπότητα. 

6 Αναρωτιέστε τι σημαίνουν τα "επτά σκαλοπάτια της σκάλας του ουρανού" και ο Δάσκαλός σας 

σας λέει με βεβαιότητα: ο αριθμός επτά σημαίνει πνευματικότητα, είναι η πνευματικότητα που θέλω να 

δω στον εκλεκτό λαό Μου, τον Ισραήλ. 

Πρέπει να έρχεστε σε Μένα με όλες τις αρετές και τις ανεπτυγμένες ικανότητές σας. Στο έβδομο βήμα 

ή στάδιο της εξέλιξής σας θα φτάσετε σε Μένα και θα δείτε τον Ουρανό να ανοίγει τις πύλες του για να 

σας υποδεχτεί. 

Δεν σας αφήνω ούτε για μια στιγμή, και αν ο πόνος είναι στην καρδιά σας, δεν είναι επειδή σας έχω 

αφήσει, γιατί η αγάπη Μου είναι άπειρη. Ο λόγος είναι ότι ο Πατέρας επέτρεψε στον πόνο να φτάσει σε 

εσάς, ώστε να αφυπνιστείτε και να ξυπνήσετε. 

7 Εσείς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, είστε μαζί Μου με τη μεσολάβηση της ανθρωπότητας. 

Αποτελείτε μέρος των φυλών του Ισραήλ, των 144.000 σημαδεμένων του εκλεκτού Μου λαού. Αλλά 

κάποιοι από εσάς είναι στο πνεύμα και άλλοι στην ύλη. 

8 Θα μεταφέρετε αυτό το μήνυμα ειρήνης και παρηγοριάς σε όλα τα μέρη της γης, γιατί η ανάγκη 

της ανθρωπότητας είναι μεγάλη. Έχω γεμίσει το ταξιδιωτικό σας πακέτο με τα δώρα της αγάπης μου και 

έχω τοποθετήσει ένα σπαθί στα χέρια σας, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε το σκοτάδι που θέλει να 

σας σταματήσει στο δρόμο σας. 

9 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή έχω στρώσει το τραπέζι για εσάς και έχω δώσει στην ψυχή σας 

πνευματική τροφή. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σας φωτίζει, ώστε να αποκτήσετε 

πνευματικότητα. 

10 Ο Ηλίας ήταν ο πρόδρομος σε αυτή την Τρίτη Ώρα. Σας έχει ενώσει στο εμπόδιο της αγάπης μου 

και σας βοηθά να συνεχίσετε σε αυτό το μονοπάτι, ώστε να μάθετε να συγχωρείτε και να αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον. Όποιος ακολουθεί τις διδασκαλίες μου θα φτάσει στο φως και την ειρήνη του νου, και η χαρά 

θα ξεχειλίσει στην ύπαρξή του. 

11 Με την αγάπη Μου, σας έδωσα την ελευθερία της θέλησης, ώστε να μπορείτε να έρθετε σε Μένα 

με τη δική σας θέληση. Επειδή όμως δεν ήσασταν σε θέση να πετάξετε, ήρθα σε σας για να σας διδάξω 

τον δρόμο με την τρυφερότητα της θεϊκής μου αγάπης. 

12 Ο αληθινός πνευματιστής δεν θα γίνει γνωστός από τα λόγια του αλλά από τα καλά του 

παραδείγματα. Για να σας βοηθήσω στην ανάληψή σας, η λαμπερή μου ακτίνα έρχεται στον κόσμο σας 

για να φωτίσει και να εξυψώσει τις ψυχές σας. 
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13 Οι άνθρωποι χρειάζονται την αγάπη μου, τον λόγο μου, που πρέπει να φτάσει στα βάθη της 

καρδιάς τους. Ο Δάσκαλος αγωνίζεται ακούραστα για να φωτίζονται οι ψυχές σας κάθε μέρα 

περισσότερο, ώστε, απαλλαγμένες από την άγνοια, να μπορούν να ανέλθουν σε υψηλότερες περιοχές. 

14 Οι πύλες του βασιλείου μου είναι ανοιχτές και ο "Λόγος" του Πατέρα έρχεται σε σας με άπειρη 

αγάπη για να σας δείξει τον δρόμο για άλλη μια φορά. 

15 Έχω έρθει στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά, αλλά δεν Με έχουν νιώσει, επειδή εμφανίστηκα 

πνευματικά και ο υλισμός τους είναι μεγάλος. Αφού η ψυχή σας ξεπήδησε από το Θεϊκό Μου Πνεύμα ─ 

γιατί τότε οι άνθρωποι δεν Με αισθάνθηκαν;..: Επειδή έχουν συνδέσει την ψυχή τους με τον υλισμό, με τα 

κατώτερα πάθη. Αλλά εδώ είναι ο Αμνός του Θεού που έρχεται σε σας ως φως για να σας φωτίσει και να 

σας φέρει την αλήθεια. 

16 Ο Λόγος Μου είναι η τροφή για την ψυχή σας, είναι τα κρυστάλλινα νερά μέσα στα οποία θα 

εξαγνιστεί για να λάβει από τον Θεό της ό,τι της αναλογεί. Μην αγωνίζεστε για τους θησαυρούς της γης, 

αγωνιστείτε για τους αιώνιους θησαυρούς, ώστε να γνωρίσετε τις δόξες που σας περιβάλλουν. 

17 Στις δύσκολες στιγμές, όταν νιώθετε θλίψη και κατάθλιψη, σηκωθείτε στην προσευχή για να 

λάβετε έλεος από τον Πατέρα σας. 

18 Λαέ μου, αισθάνεστε απογοητευμένοι επειδή σας λείπει η πίστη και η εμπιστοσύνη. Αλλά 

πραγματικά σας λέω, αν δεν έχετε πίστη, θα χάσετε την καρδιά σας και η ψυχή σας θα αισθάνεται 

αδύναμη, λυπημένη και καταθλιπτική. Θέλω να εναποθέσετε την πίστη και την εμπιστοσύνη σας στον 

Πατέρα σας, ώστε να αποκτήσετε όλα όσα χρειάζεστε. Αγάπα για να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι καλός 

και ανυπόληπτος, να υποφέρεις με υπομονή και να συγχωρείς τις προσβολές του πλησίον σου. 

19 Σας κάλεσα για να μπορέσετε να λάβετε ξανά τις διδασκαλίες Μου και για να Με αφήσετε να 

κατοικήσω στην καρδιά σας και να κάνετε το θέλημά Μου ─ έτσι ώστε μέσω της μεσολάβησής σας να 

αποκαλύψω τον εαυτό Μου μέσω καλών έργων. 

20 Στη Δεύτερη Εποχή Εγώ, ο Χριστός, αποκαλύφθηκα μέσα από τα χείλη του Ιησού από τη 

Ναζαρέτ, και όταν οι άνθρωποι Με αποκάλεσαν ζωή ως άνθρωπο, αυτό το μήνυμα του φωτός συνέχισε να 

φωτίζει τον κόσμο σας, και έτσι θα κάνει για πάντα. 

21 Κατανοήστε κάθε ένα από τα λόγια μου, τότε θα μπορέσετε να φτάσετε στο φως της αλήθειας, και 

η ψυχή σας θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη και θα ανεβαίνει την τέλεια σκάλα του πνευματικού μου 

φωτός. 

22 Το φως μου ήταν πάντα με τους ανθρώπους και αποκαλύφθηκε μέσω των αγγελιοφόρων μου. Οι 

απόστολοι της Δεύτερης Εποχής ─ φωτισμένοι από το φως του Αγίου Πνεύματος ─ έσπειραν τον 

πνευματικό σπόρο της διδασκαλίας μου. 

Στην Τρίτη Εποχή σας διδάσκω με άπειρη αγάπη, χρησιμοποιώντας και την ανθρώπινη διάνοια, έτσι 

ώστε μόλις νιώσετε γεμάτοι από αυτό το φως και το έλεος, να μπορέσετε να φέρετε αυτές τις ακτίνες 

φωτός και ελέους στην ανθρωπότητα. 

Όπως σας διδάσκω, έτσι διδάσκετε ─ όπως λαμβάνετε από Μένα, έτσι μεταφέρετε το Λόγο Μου στους 

συνανθρώπους σας με άπειρη αγάπη. Μην υποδεικνύετε τις παραβάσεις του πλησίον σας, διότι δεν ήρθα 

για να προδώσω τις παραβάσεις σας. Περπατήστε στο δρόμο μου και σπείρετε τριαντάφυλλα ακόμα κι αν 

χρειαστεί να θερίσετε αγκάθια. Αν τα αγκάθια πληγώνουν την καρδιά σας, εγώ θα θεραπεύσω τις πληγές 

σας. Θα σας δώσω θεραπευτικό βάλσαμο, παρηγοριά και δύναμη ψυχής. 

23 Λαέ μου: Στον κόσμο υπάρχει θλίψη- αλλά σας λέω αλήθεια, δεν θα είναι για πάντα. Γιατί ήρθα 

για να απομακρύνω το σκοτάδι του κόσμου και να αφήσω το πνευματικό του φως, έτσι ώστε αυτή η 

μεγάλη θλίψη να απομακρυνθεί για πάντα, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να αισθάνεται ευτυχισμένη, όπως 

είναι το θέλημά Μου. Ωστόσο, μην κατηγορείτε τον Πατέρα για τα βάσανά σας, ούτε για τους πολέμους 

σας, γιατί αυτό δεν ήταν το θέλημά Μου. 

24 Σας πρόσφερα ειρήνη, ενότητα, αδελφοσύνη και καλή θέληση και σας δίδαξα πώς να αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον. Δεν θέλω πολεμιστές στον κόσμο σας, ούτε θέλω να σας κυριεύσει ο πόνος. Οι άνθρωποι 

το θέλησαν έτσι, επειδή δεν ήξεραν πώς να αγαπούν και να συγχωρούν ο ένας τον άλλον. Εγώ, ο Πατέρας, 

σας συγχώρεσα, διότι επειδή η αμαρτία σας ήταν μεγάλη, η θλίψη σας ήταν επίσης πολύ μεγάλη. Για χάρη 

του πόνου σας, σας συγχώρεσα, γιατί όποιος υποφέρει και κλαίει αξίζει τη συμπόνια και το έλεος του 

Επουράνιου Πατέρα σας, και αυτή τη στιγμή στεγνώνω τα δάκρυά σας. 
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25 Αγαπήστε και συγχωρήστε για να φτάσετε στο βασίλειό μου και να φορέσετε ένα ένδυμα φωτός 

στην ψυχή σας. Ο Δάσκαλός σας σας δείχνει τον δρόμο για να σώσετε τον εαυτό σας. Αλλά όπως ακριβώς 

απλώνω το χέρι Μου σε εσάς, έτσι θα πρέπει να το απλώνετε και στους συνανθρώπους σας και να τους 

καθοδηγείτε απαλά στο μονοπάτι και να τους δείχνετε την αγάπη και την καλή σας θέληση. 

26 Ποια ήταν η αιτία του πόνου σας, λαέ μου; Τα σφάλματά σας. Έχουν μετατραπεί σε αγκάθια που 

έχουν πληγώσει τις καρδιές σας. Αλλά η αγάπη μου θεραπεύει τις πληγές σου. 

27 Σας λέω: Μην δίνετε καμία αιτία να σας αξίζει πόνος. Ελάτε στο δρόμο μου με τον λευκό χιτώνα 

των αρετών, για να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. 

28 Θα αποτελέσετε μέρος των πνευματικών στρατευμάτων των φωτεινών όντων, επειδή σας έδωσα 

το φως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να λάμψετε όπως τα αστέρια στο στερέωμα. 

29 Σας το ξαναλέω: Εγώ είμαι η Αλήθεια, η Οδός, το Φως και η Ζωή. Ελάτε σε Μένα, γιατί σας καλώ 

να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υψηλές ιδιότητες του Θείου Πνεύματός Μου. 

30 Αυτή τη στιγμή δείχνω στο πνεύμα σας ευρείς ορίζοντες, ώστε να μπορέσετε να απελευθερωθείτε 

από την υλοποίηση και να αναλογιστείτε όλα τα καλά που μπορείτε να κάνετε για την ανθρωπότητα. 

31 Με προθυμία και υπακοή θα εκτελείτε τις εντολές μου και θα ελέγχετε το σώμα σας, ώστε να 

κάνετε το θέλημά μου στην αλληλεπίδραση ψυχής και σώματος. 

32 Έχετε την αγάπη μου και τα πνευματικά μου οφέλη. Εσείς που έχετε την ειρήνη μου πρέπει να 

προσεύχεστε για τα έθνη που βρίσκονται σε χάος. 

33 Γίνομαι αισθητός στις σκληρές καρδιές των ανθρώπων ─ εκείνων που σκοπεύουν να 

αναζωπυρώσουν τους πολέμους ─ ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι το θέλημά Μου είναι ισχυρότερο από 

τις πολεμικές τους προθέσεις. Αν η καρδιά αυτών των ανθρώπων παραμείνει σκληρή και δεν επιτρέψει 

στον εαυτό της να αλλάξει από το θέλημά Μου, η δικαιοσύνη Μου θα γίνει αισθητή σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. 

34 Προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα, αγαπημένοι μου άνθρωποι, αγωνιστείτε και εργαστείτε 

ώστε με τη μεσολάβησή σας να λάβουν το έλεός μου. Διότι αυτή είναι η αποστολή σας και η επανόρθωση 

που έχει η ψυχή σας αυτή τη στιγμή, ώστε να αποκτήσετε αξία. 

35 Μην κοιμάσαι, Ισραήλ, προχώρα με το φως του Αγίου Πνεύματος στην εκπλήρωση της δύσκολης 

αποστολής σου. Σε αυτή την εποχή οι νέοι βγαίνουν έξω, και όπως ο Κάιν, οι αδελφοί ληστεύουν ο ένας 

τον άλλον από τη ζωή. 

36 Σήκω και φέρε στον κόσμο το φως μου και το βάλσαμο για τα μεγάλα βάσανά του. Πολεμήστε με 

το σπαθί του φωτός και σώστε τον κόσμο από την αμαρτία του. Με την προσευχή σας, απομακρύνετε τις 

κακές επιρροές που εξαπατούν τους ανθρώπους. Θέλω ο κόσμος να σας αναγνωρίσει ως αγγελιοφόρους 

της Θεϊκότητάς μου, και ότι σε αυτή την εποχή που σας κρίνω όλους, είστε οι υπηρέτες μου στους 

οποίους έχω τοποθετήσει το φως και τη δύναμη να συντρίψουν τις σκοτεινές μηχανορραφίες του κόσμου. 

37 Προστατέψτε τα παιδιά σας από την ειδωλολατρία αυτή τη στιγμή. Στις διάφορες θρησκευτικές 

κοινότητες, πολλοί Με ρωτούν: "Κύριε, είπες ότι θα επιστρέψεις. Γιατί δεν μας αποκαλύπτεσαι;" Είναι οι 

άνθρωποι που δεν Με έχουν καταλάβει, γιατί επί του παρόντος εκπληρώνω το Λόγο Μου και κάνω το 

Θέλημά Μου ανάμεσα στους εκλεκτούς Μου, ώστε να γίνουν οι αγγελιοφόροι που θα αφυπνίσουν την 

ανθρωπότητα και θα μαρτυρήσουν την Παρουσία Μου αυτή την εποχή. 

38 Ισραήλ: Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σας περιμένουν μεγάλα πλήθη. Θα πρέπει να είστε σαν ένα 

ουράνιο τόξο ειρήνης και φωτός καθώς τους μεταφέρετε τα καλά νέα. 

39 Είναι απαραίτητο να μιλήσετε σε εκείνους που αποκρύπτουν τον λόγο μου και που 

διαστρεβλώνουν τις διδασκαλίες μου. Μιλήστε τους με απόλυτη σαφήνεια, θα σας βοηθήσω ώστε να 

υπερασπιστείτε την άποψή σας απέναντί τους. Διότι οι άνθρωποι είναι η αιτία που το έργο μου θα βρεθεί 

αύριο με σφάλμα και ο νόμος μου θα αλλοιωθεί, επειδή πρόσθεσαν στο έργο μου κάτι που δεν του ανήκει. 

40 Η ανθρωπότητα θα δεχτεί τη διδασκαλία μου από πεποίθηση, αλλά οι αληθινοί υπηρέτες μου δεν 

θα συμπεριφέρονται ως αφέντες ενώπιον των ανθρώπων. Αύριο θα πρέπει να ξεκινήσετε με θάρρος για να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας σε μέρη κοντινά και μακρινά, ώστε ο κόσμος να μπει στον εαυτό του και 

να εκπληρώσει το Θέλημά μου. Αλλά πόσες δοκιμασίες σε περιμένουν, Ισραήλ! Πόσα από τα παιδιά μου 

θα ξεσηκωθούν σαν πεινασμένοι λύκοι, επειδή θέλουν να σας καταστρέψουν! Και αν δεν είστε 

προετοιμασμένοι, θα νιώσετε μεγάλο πόνο, αν και αυτό δεν είναι το θέλημά μου. Να είστε 
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προετοιμασμένοι και να ακολουθείτε κάθε μία από τις οδηγίες μου, ώστε να βασιλεύσει η ευδαιμονία 

ανάμεσά σας και στην ανθρωπότητα. 

41 Αφήνεις τη ζωή σου να σε προσπεράσει και Μου λες να συγχωρήσω τις παραβάσεις σου, όπως 

συγχωρείς τους συνανθρώπους σου. Αλλά αληθινά σας λέω, μόνο τα χείλη επαναλαμβάνουν αυτές τις 

απομνημονευμένες φράσεις, αλλά δεν είναι η καρδιά σας που Μου προσφέρει έναν πραγματικό και 

αληθινό καρπό των έργων σας. 

42 Κατά καιρούς, όταν κάποια δοκιμασία σας βαραίνει και την αποδίδετε λανθασμένα σε θεϊκή 

τιμωρία, Μου λέτε: "Κύριε, αφού έχω συγχωρήσει τον αδελφό μου ─ γιατί δεν με συγχωρείς;" Αντί να 

λέμε: "Πατέρα, συγχώρεσέ με όταν μπορεί να μην έχω συγχωρήσει τον αδελφό μου με την αλήθεια και 

την ειλικρίνεια με την οποία μας έχεις διδάξει". 

43 Αν μάθαινες να διαλογίζεσαι καθημερινά για μικρό χρονικό διάστημα και αν ο διαλογισμός σου 

αφορούσε την Πνευματική Ζωή, θα ανακάλυπτες άπειρες εξηγήσεις και θα λάμβανες αποκαλύψεις που 

δεν θα μπορούσες να λάβεις με κανέναν άλλο τρόπο. 

44 Η ψυχή σας διαθέτει ήδη αρκετό φως για να Με ρωτήσει και να λάβει την απάντησή Μου. Η ψυχή 

του ανθρώπου έχει ήδη φτάσει σε ένα μεγάλο ύψος ανάπτυξης. Παρατηρήστε τους συνανθρώπους σας 

που προέρχονται από ταπεινά περιβάλλοντα και οι οποίοι, παρά την έλλειψη γνώσεων, σας εκπλήσσουν 

με τις βαθιές παρατηρήσεις τους και τον ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο εξηγούν στον εαυτό τους αυτό που 

για πολλούς άλλους είναι κάτι ανεξήγητο. Το μαθαίνουν αυτό από βιβλία ή από σχολεία; Όχι, αλλά από 

διαίσθηση ή ανάγκη ανακάλυψαν το χάρισμα του διαλογισμού, το οποίο αποτελεί μέρος της πνευματικής 

προσευχής. Στην απομόνωσή τους, θωρακισμένοι από επιρροές και προκαταλήψεις, ανακάλυψαν τον 

τρόπο να επικοινωνούν με το αιώνιο, το πνευματικό, το αληθινό- και άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, 

όλοι όσοι διαλογίστηκαν πάνω στην αληθινή ουσία της ζωής έλαβαν πνευματικό φως στο μυαλό τους. 

45 Ο άνθρωπος θα ανακαλύψει την αλήθεια μέσω του πνεύματός του, όλοι θα νιώσουν την παρουσία 

Μου, γιατί σας έχω ήδη πει την ώρα που κάθε μάτι θα Με βλέπει, όταν έρθει η ώρα. 

46 Τώρα, αυτή η εποχή στην οποία ζείτε είναι ακριβώς αυτή που ανακοινώθηκε από το Λόγο Μου 

και τους προφήτες Μου των προηγούμενων εποχών, κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα Με δουν μέσω 

των αισθήσεων και των ικανοτήτων του πνεύματός τους. 

47 Δεν θα είναι απαραίτητο να Με δουν με περιορισμένο τρόπο σε ανθρώπινη μορφή για να μπορούν 

να πουν ότι Με έχουν δει, αλλά θα είναι αρκετό για το πνεύμα τους να Με αισθανθεί και για τη διάνοιά 

τους να Με κατανοήσει, ώστε να μπορούν να πουν με απόλυτη αλήθεια ότι Με έχουν δει. 

48 Η αγάπη, η πίστη και η νοημοσύνη μπορούν να δουν απείρως μακρύτερα από ό,τι τα μάτια σας. Γι' 

αυτό σας λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να περιορίσω την παρουσία Μου στην ανθρώπινη μορφή ή μέσω 

κάποιας συμβολικής φιγούρας για να Με δείτε. 

49 Πόσοι από εκείνους που Με είδαν ή κινήθηκαν μαζί Μου σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή δεν ήξεραν 

καν ποιος ήμουν. Από την άλλη πλευρά, πόσοι που δεν ήξεραν καν πότε γεννήθηκα ως άνθρωπος, Με 

είδαν στο πνεύμα, Με αναγνώρισαν από το φως Μου και χάρηκαν στην παρουσία Μου λόγω της πίστης 

τους. 

50 Ανοίξτε όλα τα μάτια σας και αποδείξτε με την πίστη σας ότι είστε παιδιά του φωτός. 

51 Μπορείτε όλοι να Με δείτε, αλλά γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχετε καλή θέληση και πίστη. 

52 Οι πύλες της βασιλείας, του πνευματικού σπιτιού στο οποίο πρέπει να φτάσετε για να μάθετε τα 

πάντα, στέκονται ανοιχτές εν αναμονή της ψυχής σας. 

53 Κάντε τα μέγιστα δυνατά σε αυτή τη ζωή για να έχετε την απαραίτητη δύναμη για να ανεβείτε στο 

φως όταν συμβεί η απελευθέρωση της ψυχής σας. Αλλά να είστε μεγάλοι στην αγάπη και στη συγχώρεση, 

στο έλεος και στο φως, έτσι ώστε, όταν έρθει η ώρα να αφήσετε το σώμα, να απαλλαγείτε εύκολα από το 

γήινο φορτίο σας, και τότε θα είστε ελεύθεροι στο μονοπάτι της ανόδου, χωρίς παραπατήματα, προς το 

σπίτι της ειρήνης. 

54 Για να σας βοηθήσω στην ανάπτυξή σας, ο Λόγος Μου κατεβαίνει στους ανθρώπους για άλλη μια 

φορά για να τους δείξει το μονοπάτι της σωτηρίας. Με αγάπη παίρνω τους ανθρώπους καλής θέλησης από 

το χέρι για να τους οδηγήσω στο φως και να τους δείξω τις ομορφιές που δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ 

πριν σε κάθε βήμα κατά μήκος του μονοπατιού. 

55 Όταν σας μιλάω για ομορφιές, δεν αναφέρομαι στη φύση, γιατί γι' αυτό έχετε αφυπνίσει και 

ξεδιπλώσει τις αισθήσεις σας. Μιλάω για τις ομορφιές της πνευματικής ζωής, τις οποίες δεν γνωρίζετε. 
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Γιατί από τη στιγμή που ήσασταν ψυχροί ή αδιάφοροι γι' αυτά, αρκείστε σε εικόνες ή σχήματα που 

δημιούργησε ο ανθρώπινος νους. 

56 Σας δίνω τα κλειδιά για να ανοίξετε τις πόρτες της αιώνιας ευδαιμονίας σας. Αυτά τα κλειδιά είναι 

η αγάπη, από την οποία πηγάζει το έλεος, η συγχώρεση, η κατανόηση, η ταπεινότητα και η ειρήνη, με τα 

οποία πρέπει να πορεύεστε στη ζωή. 

57 Πόσο μεγάλη είναι η ευτυχία του πνεύματός σας όταν κυριαρχεί πάνω στην ύλη και απολαμβάνει 

το φως του Αγίου Πνεύματος! 

58 Οι δοκιμασίες αυτής της ζωής σας κάνουν να χάνετε την πίστη σας για μικρό χρονικό διάστημα. 

Αλλά εμπιστευτείτε Με, σας ενθαρρύνω να εκπληρώσετε την αποστολή σας και μέρα με τη μέρα θα 

συνεχίσω να ενισχύω την πίστη σας. 

59 Σας έχω προετοιμάσει έτσι ώστε μέσω της διαμεσολάβησής σας να πραγματοποιηθεί ο εξαγνισμός 

της ανθρωπότητας ─ έτσι ώστε να φέρετε το φως μου στα έθνη που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα τους 

προβλήματα. Η ανθρωπότητα αναστενάζει και αναζητά την ελευθερία για να εισέλθει στο μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. 

60 Κάθε μέρα περιμένω την άφιξη των νέων μαθητών μου για να τους εμπιστευτώ το Έργο μου και 

να τους κάνω παράδειγμα ταπεινότητας και καθαρό καθρέφτη για την ανθρωπότητα. Θα ξεκινήσουν 

χωρίς να καυχηθούν ότι είναι οι εκλεκτοί μου και θα πολεμήσουν και θα εργαστούν ως κήρυκες της 

πίστης για να φέρουν το φως μου στον κόσμο. 

61 Μεγάλος είναι ο αριθμός των πλήθους που Με ακούνε αυτή την εποχή, αλλά λίγοι είναι εκείνοι 

που έχουν προετοιμάσει τις καρδιές τους ως ιερό της Θεϊκότητάς Μου. 

62 Ο χρόνος για την εκδήλωσή Μου ανάμεσά σας είναι σύντομος, και γι' αυτό θέλω να σας δω 

προετοιμασμένους. Σας λέω, παιδιά μου, οι πύλες της Βασιλείας μου σας περιμένουν, όπως σας περίμεναν 

όταν διασχίσατε την έρημο με τον Μωυσή στην Πρώτη Εποχή για να φτάσετε στη γη Χαναάν. Είσαι σαν 

τον Άσωτο Υιό, καθώς επιστρέφεις στο στήθος του Πατέρα Μου, νιώθοντας εκ νέου το χάδι Μου και 

έχοντας τις διδασκαλίες Μου, και όταν έρχεσαι σε Μένα γυμνός, σε καλύπτω με τον πνευματικό Μου 

μανδύα, ώστε να μην ντρέπεσαι. Σας έδειξα μια νέα μέρα και σας έδωσα την τροφή του τραπεζιού Μου. 

Διότι έχω δει τις πτώσεις σας και ως Πατέρας έχω συμπάσχει με τον πόνο σας. Αλλά αυτή την περίοδο 

σας έφερα παρηγοριά, τον Λόγο Μου ως το ψωμί της αιώνιας ζωής, την ειρήνη Μου και τη χαρά στη ζωή 

σας, ώστε να νιώθετε στην αγκαλιά του Πατέρα σας. 

63 Ο πνευματικός κόσμος ένιωσε επίσης ευτυχία όταν είδε ότι ήσασταν και πάλι μαζί Μου. Σας έχει 

ενώσει για να εργαστείτε στο διάδρομό μου, να δεχτείτε τους άπορους και τους ασθενείς, να διαλύσετε το 

σκοτάδι και να δώσετε βάλσαμο στους πνευματικά ασθενείς. 

64 Ακριβώς όταν απομακρύνεστε από Μένα, σας προσέχω όλο και πιο κοντά, ώστε να μην πέσετε 

στην άβυσσο, γιατί η αγάπη Μου είναι απεριόριστη. Εσάς έσωσα από τα ταραγμένα κύματα για να σας 

δείξω το λιμάνι της σωτηρίας. Θα σας καθοδηγήσω στο δρόμο και ο πνευματικός μου κόσμος θα σας 

προστατεύσει και θα σας βοηθήσει να ανυψωθείτε κοντά Μου. 

65 Ο αριθμός των δούλων μου έχει πολλαπλασιαστεί, αλλά μόνο λίγοι θα είναι υπάκουοι αφού 

τελειώσει η εκδήλωσή μου μέσω του ανθρώπινου νου. Αλλά σας λέω ότι τότε θα έχετε την εκδήλωσή μου 

πνευματικά. Έχοντας λάβει τις διδασκαλίες μου σελίδα προς σελίδα, είναι τώρα καθήκον σας να βγείτε 

μπροστά και να κάνετε το κάλεσμα στην ανθρωπότητα. 

66 Κουβαλάτε στην ψυχή σας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη μου, ώστε να 

αναγνωριστείτε ως πνευματικός Τριαδικός Μαριανός λαός. 

67 Το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει, το Βιβλίο των Οδηγιών θα παραμείνει ανοιχτό, και συλλαβή 

προς συλλαβή θα καταλάβετε όλα όσα σας έχει δώσει ο Δάσκαλός σας αυτή τη στιγμή. Θα είναι η Τρίτη 

Διαθήκη που θα φτάσει στην ανθρωπότητα ─ ο Λόγος που σας έφερα σε αυτή την Τρίτη Ώρα μέσω του 

ανθρώπινου νου. 

68 Όταν το φως του Αγίου Πνεύματός μου σας φωτίσει πλήρως, θα προετοιμαστείτε με ειλικρίνεια 

και αγάπη, ώστε να μπορέσετε να πάρετε από τον λόγο μου το νόημά του και να τον φέρετε στην 

ανθρωπότητα ως τροφή και βάλσαμο. 

69 Οι αναστεναγμοί και οι λυγμοί αυτής της ανθρωπότητας Με φτάνουν. Αλλά σας ρωτώ: Ποιος σας 

πλήγωσε; Είστε σιωπηλοί, και γι' αυτό σας λέω ότι τα σφάλματά σας ήταν αυτά που σας βασάνισαν. Γιατί 
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οι άνθρωποι έστρωσαν το μονοπάτι τους με αγκάθια χωρίς να θέλουν να καταλάβουν ότι αργότερα θα 

έπρεπε να περπατήσουν πάνω σε αυτά. 

70 Μερικές φορές νομίζετε ότι είναι αδικία να υποστείτε τις συνέπειες των λαθών εκείνων που 

περπάτησαν στη γη πριν από πολύ καιρό. Αλλά ποιος από εσάς μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένας από 

εκείνους που έσπειραν το μονοπάτι με αγκάθια; 

Πολλοί άνθρωποι θα χαμογελάσουν με αυτή τη διδασκαλία, αλλά δεν θα είναι η ψυχή τους που θα την 

κοροϊδέψει ─ θα είναι η καρδιά τους. Γιατί ο άνθρωπος ήταν πάντα δύσπιστος και άπιστος όταν επρόκειτο 

για τα πνευματικά. Αλλά Μου αρκεί που ο Λόγος Μου είναι γνωστός σ' αυτούς, έτσι ώστε παρά την 

ειρωνεία και τη δυσπιστία τους, κάτι μέσα τους θα τους πει ότι αυτός ο Λόγος μπορεί να περιέχει έναν 

πυρήνα που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν λόγω βλακείας. 

71 Ποιος, γνωρίζοντας τις διδασκαλίες μου, θα εξακολουθήσει να προσπαθεί να ξεφύγει από τη Θεία 

Δικαιοσύνη; Καμία. 

72 Πόσοι άνθρωποι, αφού έζησαν μια ζωή γεμάτη αμαρτίες, είδαν τον εαυτό τους χωρίς βάσανα και 

πόνο σε όλη τους τη ζωή, και όταν έφτασε η τελευταία τους ώρα στον κόσμο, πίστεψαν ότι γελοιοποίησαν 

τη Θεία Δικαιοσύνη ή ότι τουλάχιστον ξέφυγαν από αυτήν. 

Στη συνέχεια, όταν βρίσκονται στην "πνευματική κοιλάδα", τα όντα αυτά ─ αντί να βρουν το αιώνιο 

μαρτύριο που τους ειπώθηκε στη γη ─ είδαν τον εαυτό τους να περιβάλλεται με έκπληξη από ένα αεράκι 

φωτός και ειρήνης κατάλληλο για περισυλλογή και εξέταση της συνείδησης. Ποιος έπρεπε να τους πει 

εκείνες τις στιγμές ότι θα έπρεπε να περπατήσουν ξανά το μονοπάτι που είχαν διανύσει στη γη; Τότε η 

ψυχή αισθάνεται το βάρος μιας σοφής και αδυσώπητης δικαιοσύνης πάνω της. Αλλά είναι υλοποιημένη 

και δεν καταλαβαίνει τίποτα από την αιωνιότητα, ούτε από την τελειότητα της ψυχής. Επαναστατεί επειδή 

θεωρεί άδικα όλα όσα είναι αναγκαστικά δίκαια και αγαπητικά. 

73 Αν όλοι σας είχατε ήδη αυτή τη γνώση, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα προβλήματα και 

τα βάσανά σας θα ήταν διαφορετικός. Δεν θα υπήρχε απελπισία στα βάσανά σας, αλλά, αντίθετα, θα 

είχατε εσωτερικά την ικανοποίηση ότι εκπληρώσατε μια επανόρθωση για να καθαρίσετε την ψυχή σας, 

και αντί να βλασφημείτε και να επαναστατείτε ─ κάνοντας έτσι αυτή την επανόρθωση ακόμη πιο μακρά 

και πιο θλιβερή ─ θα προσπαθούσατε μέρα με τη μέρα να ελαφρύνετε το βάρος με την ελπίδα να 

αισθανθείτε την ψυχή σας ελεύθερη από τους λεκέδες. 

74 Σ' αυτή την Τρίτη Ώρα, που είναι αυτή της κρίσης, κατά την οποία η πνευματική επανόρθωση 

πρέπει να φτάσει στο αποκορύφωμά της για να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα εποχή, κάνω τη φωνή Μου 

να ακουστεί στον κόσμο για να ξυπνήσω τους ανθρώπους από τον ύπνο τους και να τους δείξω τον τρόπο 

να αλλάξουν το ποτήρι του πόνου τους σε ποτήρι κρασιού της αιώνιας ζωής. 

75 Σας αποκάλυψα τη διαδικασία για να συντομεύσω τις ημέρες της θλίψης, για να σας απαλλάξω 

από το αγκάθι με το οποίο τραυματίσατε τον εαυτό σας, και σας είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσετε να 

τραυματίζεστε στην πορεία. Καταπολεμώ τα σφάλματά σας δίνοντας φως στο μυαλό σας, ώστε να 

κατανοεί τις αιτίες των δεινών του και να ξέρει πώς να τα αποφεύγει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 

κατηγορείτε πλέον τη μοίρα ή τους συνανθρώπους σας για όλα όσα σας συμβαίνουν. Διότι η σκέψη ότι θα 

είστε υπεύθυνοι γι' αυτό οι ίδιοι δεν θα σας κάνει να περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι συμφορές σας, 

αλλά θα ξεκινήσετε αμέσως και θα χρησιμοποιήσετε όλη την προσπάθεια και τη θέλησή σας για να 

απελευθερωθείτε από το ζυγό του πόνου, της αμαρτίας και της άγνοιας. 

76 Το φως απλώνεται σε όλη τη γη, κανένας άνθρωπος που ακούει αυτόν τον λόγο δεν θα έχει το 

δικαίωμα να πει ότι τον έφερε σε σύγχυση. Πριν φτάσει αυτή η διδασκαλία στους λαούς της γης, η 

πνευματική μου παρουσία θα τους έχει αφυπνίσει και θα περιμένουν τον ερχομό ενός καλού μηνύματος. 

Το μήνυμά μου θα έρθει για να σας ευλογήσει, να σας παρηγορήσει, να σας βοηθήσει να 

απελευθερωθείτε από τον υλισμό και να ανεβείτε σε μια καλύτερη ζωή πιο κοντά στην αλήθεια. 

77 Έτσι, μαθητές: Αν χρειαστεί να επιστρέψετε στον κόσμο μία ή περισσότερες φορές, ας γίνει αυτό 

για να θερίσετε νόστιμους καρπούς που προηγουμένως φροντίσατε, για να βιώσει η ψυχή σας την 

ικανοποίηση ότι έχει μπροστά της την ευκαιρία να ολοκληρώσει κάποιο έργο που έχει ξεκινήσει. 

78 Μην εγκαταλείψετε αυτόν τον πλανήτη χωρίς πρώτα να έχετε ολοκληρώσει το έργο που έχει 

ανατεθεί στο πνεύμα σας. 

79 Πόσο οδυνηρό είναι για εκείνον που πρέπει να επιστρέψει για να βρει το έργο που άφησε πίσω του 

μόλις που ξεκίνησε και το οποίο τώρα πρέπει να δει να ενώνεται με νέα καθήκοντα, ευθύνες και κόπους! 
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80 Έρχομαι για να σας βοηθήσω να επανορθώσετε τα λάθη σας, να σας αποκαλύψω το μυστικό της 

αντικατάστασης σε μία ημέρα ενός χαμένου έτους και σε ένα έτος ενός κακομεταχειρισμένου αιώνα και 

να σας δώσω έτσι τη δυνατότητα να πάρετε την αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 341  
1 Αν το μήνυμα της αγάπης μου είχε γίνει κάποτε κατανοητό, η ανθρωπότητα θα ζούσε ειρηνικά. 

Αλλά ο άνθρωπος προτιμά να ικανοποιεί τον εαυτό του και έχει ξεχάσει τον νόμο μου. 

2 Άνθρωποι: Στην προσπάθειά σας να διαδώσετε το Έργο μου, μην εργάζεστε μόνο για τη δική σας 

πρόοδο- διαδώστε αυτό το φως σε όλους ανεξαιρέτως. 

Εκείνοι που συνεχίζουν να προσκολλώνται πνευματικά στις συνήθεις ιδέες που παραδίδονται εδώ και 

αιώνες και, ως εκ τούτου, δεν έχουν απαλλαγεί από τον φανατισμό τους, δεν θα δουν το φως μου όπως 

εσείς. 

Το πνεύμα σας έχει αποδεχτεί αυτή τη θεία αποκάλυψη ─ αλλά ποια είναι η υποχρέωσή σας απέναντι 

στην ανθρωπότητα; Να τους διαθέσετε τη γνώση που αποκτήσατε μαρτυρώντας την αλήθεια με τις 

πράξεις σας. 

3 Σας επέλεξα για να κάνετε γνωστό το μήνυμα της αγάπης που σας έδωσα. Σας αποκάλυψα ότι 

είμαι μέσα σας και έξω από εσάς. Αλλά Με ρωτάτε: "Κύριε, πώς μπορούμε να φτάσουμε στην τελειότητα 

για να έρθουμε σε Εσένα;" Και σας λέω ως απάντηση ότι μέσω των δικών σας προσόντων θα ανεβαίνετε 

όλο και πιο ψηλά, μέχρι να φτάσετε σε Μένα. Επομένως, σας συμβουλεύω πάντα να πνευματοποιείτε τον 

εαυτό σας, να πετάτε ψηλά και να χρησιμοποιείτε τα χαρίσματά σας. 

4 Δεν χρειάζεστε πλέον ιδιαίτερες μορφές λατρείας ή τελετές, ούτε εικόνες που δεν έχουν ούτε ζωή 

ούτε δύναμη. Έχετε δημιουργηθεί "κατ' εικόνα και ομοίωση" του Θεού σας, επειδή έχετε πνεύμα, δύναμη 

και χαρίσματα για να κάνετε το καλό. Στην εκπλήρωση της αποστολής σας, εμπνευστείτε από τη 

δημιουργία, η οποία έχει ζωή και αποκαλύπτει τη δύναμη και τη δύναμη του Κυρίου σας. 

Κοιτάξτε το στερέωμα, παρατηρήστε το περιβάλλον σας, πώς τα πάντα εκπληρώνουν την αποστολή 

τους. Δείτε πώς το Βασιλικό Αστέρι δίνει ζωή σε αυτή τη φύση και τι αρμονία υπάρχει μεταξύ των 

ζωτικών στοιχείων της και του φύτρου που βλαστάνει από τη γη. Τα πάντα αποκαλύπτουν σε πλήρη 

αρμονία το μεγαλείο του Θεού. 

5 Ο Χριστός με την τελειότητά του κατέχει την ύλη και γι' αυτό έκανε το θαύμα να δώσει όραση 

στους τυφλούς και να κάνει τους κουτσούς να περπατήσουν. Ήταν το πνεύμα που αποκαλύφθηκε μέσα 

από το σώμα. Πρέπει ακόμη να αναπτυχθείτε ώστε το πνεύμα σας να μπορεί να κυριαρχήσει στο σώμα 

και να αποκαλυφθεί μέσω αυτού. 

6 Και πάλι έρχομαι σε σας ως αγάπη και έλεος. Αλλά το φως μου ξεχύνεται σε όλους, γιατί ο 

κόσμος χρειάζεται πνευματικό προσανατολισμό. 

7 Οι άνθρωποι καλής θέλησης που νουθετούν τους ανθρώπους, απαρνούμενοι κάθε προσωπικό 

όφελος και ματαιοδοξία ─ εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι απέχουν πολύ από τον 

πνευματικό τους Πατέρα και ότι είναι απαραίτητο να εισέλθουν στον εαυτό τους, να συνέλθουν και να 

ακούσουν το Λόγο του Φωτός, ώστε να πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους ─ εκείνοι που εργάζονται για 

το καλό των συνανθρώπων τους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή το δόγμα στο οποίο ανήκουν ─ θα 

διακηρύξουν την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Θεός. 

8 Η Διδασκαλία μου είναι καθολική, και στο βαθμό που η ανθρώπινη ψυχή εξελίσσεται, θα 

διαφωτίσει όλα τα τυχαία και θα αναζητήσει την πνευματοποίηση, το φως και την κατεύθυνση προς την 

τελειοποίησή της. 

9 Αγάπα τον Θεό σου και τον πλησίον σου, γιατί η κατανόηση του κόσμου βασίζεται σε αυτό. 

10 Σας εμπιστεύτηκα το Έργο μου, ώστε ο κόσμος να λάβει το Λόγο μου με τη δική σας 

μεσολάβηση. Πηγαίνετε σε όλους εξίσου, μην κάνετε καμία διάκριση μεταξύ φυλών ή χρώματος 

δέρματος, γιατί όλοι χρειάζονται την ίδια πνευματική τροφή. Με κάθε καλό έργο που εκτελείτε, η ψυχή 

σας θα γεμίζει με χαρά. Θα νιώσετε την ειρήνη μου και μεγαλύτερη δύναμη για να προχωρήσετε στην 

ολοκλήρωση της πνευματικής σας ένωσης. 

11 Με αγάπη περιμένω την επιστροφή των προβάτων που έχουν αφήσει το εμπόδιο ─ εκείνων που 

τώρα ακολουθούν άλλους δρόμους. Αυτή τη στιγμή ο Διδάσκαλός σας διασχίζει την έρημο για να 

αναζητήσει εκείνους που έχουν παραστρατήσει ─ εκείνους που, παρόλο που τους έχω προσφέρει τη χάρη 

και την αγάπη Μου, βλέπω τώρα να μπλέκονται στις μεγάλες καταιγίδες τους. 

12 Αγαπητοί μαθητές, ψυχές που βγήκατε από Μένα: Σας έχω προετοιμάσει αυτή την εποχή με τη 

δύναμή Μου και την αγάπη Μου, ώστε να μην παρασυρθείτε από τη σύγχυση που περιβάλλει τον κόσμο. 
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13 Σύντομα ο χρόνος της εκδήλωσής μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας θα τελειώσει, και μετά από 

αυτό θα ξεκινήσετε να μαρτυρήσετε ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Σας οδήγησα στη σωσίβια λέμβο και 

σας έκανα τους στρατιώτες μου της Τρίτης Εποχής, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να πολεμήσουν για να 

κάνουν τον κόσμο να νιώσει την εμπιστοσύνη, την αγάπη του Θεού του. 

14 Θα είστε σαν ένας καθαρός καθρέφτης για τον κόσμο. Θα δείτε τον λόγο μου να εκπληρώνεται 

από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Διότι είστε οι δούλοι μου που θα εκπληρώνουν τις εντολές μου με 

ταπεινότητα και υπακοή και που θα φέρουν τον νόμο που είναι γραμμένος στην καρδιά τους. 

15 Ως Δάσκαλος, σας διδάσκω την ταπεινότητα, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε με Εμένα ως 

παράδειγμα και να πάτε σε όλες τις επαρχίες. Γιατί οι άνθρωποι πεινούν και διψούν για τον λόγο Μου. 

16 Είναι απαραίτητο, αγαπημένοι άνθρωποι, να ξεκινήσετε για τα διάφορα μονοπάτια της γης. Για 

δες, ακόμη και στο μεξικανικό έθνος, πολλοί δεν έχουν γνωρίσει το Έργο μου. Αναγνωρίστε ότι στον 

κόσμο υπάρχουν ήδη εκείνοι που ξεσηκώνονται και ισχυρίζονται ότι εργάζονται στο όνομά μου, αν και 

αυτοί είναι αυτοί που έχουν πνευματική ανάγκη. 

Εσείς, ωστόσο, που έχετε προικιστεί πλούσια από τη Θεότητά μου ─ ποιο είναι το καθήκον σας; Να 

κάνω γνωστή τη διδασκαλία Μου. Δεν θα κρύβεστε από τον κόσμο, ούτε θα του αρνείστε το έλεος που 

του λείπει. 

17 Οι αιρέσεις, οι εκκλησίες και οι διάφορες διδασκαλίες θα σταθούν εμπόδιο στο δρόμο σας και θα 

θελήσουν να σας εκτρέψουν από το μονοπάτι δηλώνοντας ότι είναι οι κάτοχοι της αλήθειας και 

ισχυριζόμενοι ότι είναι μαθητές μου. Εσείς, ωστόσο, θα ξεκινήσετε για να εκτελέσετε τις εντολές μου. 

Σας δίνω αυτή την προειδοποίηση για να είστε έτοιμοι για τη μάχη. Θα είμαι μαζί σας και θα σας κάνω 

γνωστούς στους ανθρώπους ως μεσίτες της ειρήνης μου, ως το βάλσαμο που απαλύνει τον πόνο τους. 

18 Με την υπακοή σας θα ανεβαίνετε ψηλότερα βήμα προς βήμα, μέχρι να φτάσετε στην κορυφή του 

βουνού. Εκεί περιμένω τους σημαδεμένους από τις δώδεκα φυλές του ευλογημένου λαού του Ισραήλ. 

19 Η διδασκαλία Μου αυτή την εποχή είναι η Τρίτη Διαθήκη, στην οποία θα βρείτε τις εντολές Μου 

και την οποία σας έδωσα με μεταφορική έννοια και επίσης με σαφή μορφή, ώστε να μπορείτε να πάρετε 

από αυτήν αυτό που προορίζεται για τον καθένα από εσάς. Έχω χαράξει τον Λόγο Μου μέσα σου, Ισραήλ, 

με ανεξίτηλα γράμματα, και τίποτα δεν θα τον κάνει να χαθεί, και έτσι θα είσαι σε θέση να μαρτυρείς 

αυτό που έχω εμπιστευτεί στην ανθρωπότητα με την τέλεια σοφία Μου ανά πάσα στιγμή. 

20 Μέσω της προσευχής φτάνετε σε Μένα, υποστηριζόμενοι από τον Πνευματικό Μου Κόσμο, ο 

οποίος σας προστατεύει. Γνωρίζετε ήδη αυτό το μονοπάτι, γιατί στα μαθήματα που σας έδωσα στην Τρίτη 

Εποχή σας πήρα από το χέρι και σας έδωσα οδηγίες για το πώς να Με προσεγγίζετε μέσω της προσευχής. 

21 Το φως του Λόγου Μου είναι μπροστά σας σαν φάρος που φωτίζει τη ζωή σας. Δεν θα είστε πλέον 

σε θέση να χάσετε το δρόμο σας, επειδή είμαι μπροστά σας. Σπεύσατε εδώ στο κάλεσμά Μου επειδή Με 

αγαπάτε και Με βρήκατε να αποκαλύπτομαι σε όλη Μου τη δόξα. Όσοι έχουν δει την Παρουσία Μου με 

πνευματική όραση έχουν ενθουσιαστεί, αλλά όλοι εσείς Με έχετε δει με τα μάτια της αγάπης και της 

πίστης σας. Όλοι σας έχετε απολαύσει το Λόγο Μου σαν νέκταρ, σαν ένα εκλεκτό γεύμα και σαν 

βάλσαμο που επίσης θεραπεύει. 

22 Δεν θα είστε πλέον σε θέση να συγχέετε τον καρπό του Λόγου Μου με άλλους καρπούς, επειδή 

τώρα γνωρίζετε τη γεύση του και ότι περιέχει κάθε τελειότητα. Προς το παρόν σας προετοιμάζω για να 

μιλήσετε στους άλλους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν η προετοιμασία σας θα είναι μεγάλη και θα 

απελευθερωθείτε από τον υλισμό σας. 

23 Χύνω σε όλες τις ψυχές την ουσία του Λόγου Μου, την Αγάπη Μου και το Φως Μου, και όποιος 

Με αναζητά Με βρίσκει. 

Σε όλες τις θρησκείες, τα δόγματα και τις δοξασίες που υπάρχουν στη γη, έχω βρει εξυψωμένους 

ανθρώπους που Με αναζητούν στην πνευματοποίηση ─ ψυχές που έχουν απελευθερωθεί από κάθε υλισμό 

και έχουν ανεγείρει ένα ναό για Μένα μέσα τους. Διαισθητικά έλαβαν από Μένα, επειδή τους αποκάλυψα 

─ όπως σας αποκάλυψα ─ όλα όσα ανήκουν στην Τρίτη Εποχή. Έχουν κι αυτοί διαβάσει στις Γραφές, στο 

Λόγο Μου που δόθηκε στη Δεύτερη Εποχή, και στις ερμηνείες και τις συζητήσεις, ότι με αυτόν χύνω το 

φως Μου ανάμεσά σας, και έχω λάβει τους καρπούς του πνεύματός τους με αγάπη. 

24 Ετοιμάζουν μεγάλα έργα όταν βλέπουν την ανθρωπότητα χαμένη και αποπροσανατολισμένη. 

Έχουν σηκωθεί, έχουν αξιωθεί, και Μου είπαν: "Συγχώρεσε αυτούς που είναι αδαείς. Έχουμε το φως Σου, 

τα χαρίσματα, τη δύναμη μέσα μας για να μπορούμε να εκπληρώνουμε τις εντολές Σου". Στηρίζονται στο 
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Νόμο, στο Λόγο Μου που δόθηκε σε προηγούμενους χρόνους, και ψάχνουν τις προφητείες και τις 

ανακοινώσεις που δόθηκαν από Μένα στους μαθητές Μου, λέγοντας στον εαυτό τους: "Τώρα είναι εκείνη 

η ώρα". Γι' αυτό Με αναζητούν, και γι' αυτό είμαι μαζί τους, επειδή δεν έχω κρυφτεί από τους ανθρώπους. 

Όποιος Με αναζητά, με έχει μαζί του. 

25 Είμαι ο Παγκόσμιος Πατέρας, η αγάπη μου κατεβαίνει σε όλες τις καρδιές. Έχω έρθει σε όλους 

τους λαούς της γης. Αλλά αν επέλεξα αυτό το μεξικανικό έθνος για να ξεχυθούν πάνω του ο Λόγος Μου 

και οι αποκαλύψεις Μου σε όλη τους την πληρότητα, ήταν επειδή το βρήκα ταπεινό, επειδή ανακάλυψα 

αρετές στους κατοίκους του και ενσάρκωσα μέσα τους τις ψυχές του "λαού του Ισραήλ". 

Αλλά δεν ανήκουν όλοι σε αυτή την εθνικότητα, δεν είναι όλοι ενσαρκωμένοι. Διάσπαρτες σε όλο τον 

κόσμο είναι ακόμα οι ψυχές που ανήκουν στον αριθμό των εκλεκτών. Έχουν σημαδευτεί, έχω ανοίξει τα 

μάτια τους, έχω κάνει τις καρδιές τους ευαίσθητες, και από πνεύμα σε πνεύμα μιλούν μαζί Μου. 

26 Είχατε το λόγο μου και τις εκδηλώσεις μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και μέσω των 

χαρισμάτων σας είδατε την εξέλιξη αυτού του έργου στην Τρίτη Εποχή. Γι' αυτό, λαέ μου, είστε οι 

μάρτυρές μου, που θα μιλήσετε με πλήρη πεποίθηση για όσα είδατε και ακούσατε, που θα καταλάβετε 

κάθε μου λόγο, που θα ερμηνεύσετε το νόμο μου. Γιατί οι άλλοι, παρά τη διαίσθηση και την εκπαίδευσή 

τους, δεν διαθέτουν όλες τις γνώσεις που έχετε εσείς. Οι αρετές τους είναι μεγάλες, γιατί δεν Με έχουν 

ακούσει με τη μορφή με την οποία Με έχετε ακούσει. Ωστόσο, είναι ενωμένοι μαζί σας στη σκέψη. 

Θα έρθει η μέρα που θα συναντηθείτε στο μονοπάτι και θα αναγνωρίσετε ο ένας τον άλλον. Το 

πνευματικό σας βλέμμα θα ανακαλύψει σε αυτούς που κουβαλούν την ψυχή ─ τη δύναμή τους και την 

αρετή τους, και εκείνη τη στιγμή θα σφίξετε τα χέρια και θα ξέρετε ότι αυτός ο οδοιπόρος που διέσχισε το 

δρόμο σας ανήκει επίσης στους εκλεκτούς μου. 

27 Δεν θα ακούσουν όλοι το λόγο μου με αυτή τη μορφή. Γιατί, λαέ του Ισραήλ; Δεν ξέρετε, δεν 

ξέρετε αν αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενότητας ή στη χαμηλή πνευματικότητά σας. Αλλά να είστε 

ενωμένοι μαζί τους, γιατί, όπως κι εσείς, είναι υπεύθυνοι για την ανθρωπότητα. 

28 Θα κάνετε το καθήκον σας, θα προσεύχεστε γι' αυτούς και θα τους καθοδηγείτε. Μεταξύ των 

εκλεκτών μου είναι και εκείνοι που έχουν αφιερωθεί στην υπηρεσία της Θεότητάς μου και φορούν ένδυμα 

όπως οι κληρικοί. Ανάμεσα στους εκλεκτούς είναι και οι πιο ταπεινοί που ζουν απαρατήρητοι ανάμεσα 

στα πλήθη. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που εκπροσωπούν τους νόμους και τις κυβερνήσεις της γης. Μόνο 

εγώ ξέρω τον αριθμό τους και μπορώ να τους αναγνωρίσω. Εσείς, Ισραήλ, θα τους γνωρίσετε από την 

πνευματική σας προετοιμασία. 

     Θα σχηματίσετε όλοι ένα σώμα και μια θέληση τη στιγμή της δοκιμασίας, όταν θα πρέπει να απαιτήσω 

από τον λαό του Ισραήλ να διασκορπιστεί για να σπείρω τον σπόρο Μου παντού. Μην επηρεάζεστε αυτή 

τη στιγμή. Κάποιοι από εσάς θα πάνε στους κόλπους των ιδρυμάτων και εκεί θα εκπληρώσουν την 

αποστολή της αγάπης, του ελέους, της διδασκαλίας. Άλλοι θα πάνε στους κατοίκους των μεγάλων 

πόλεων. Θα πάτε ανάμεσα σε αυτούς τους αδαείς ανθρώπους και εκεί θα πολεμήσετε ενάντια στον 

φανατισμό και την άγνοια των ανθρώπων γύρω σας. 

29 Η ώρα για την εκπλήρωση της αποστολής σας δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν έχω ακόμη σημειώσει 

πλήρως τον αριθμό σας. Βρίσκεστε ακόμη στην εποχή της διδασκαλίας, είστε μαθητές και μαθήτριές μου. 

Αλλά θα έρθει ο καιρός που θα γίνετε δάσκαλοι, που οι άνθρωποι θα σας ζητούν ένα λόγο, και αυτός ο 

λόγος που θα βγει από τα χείλη σας θα είναι η αλήθεια, θα είναι η καθαρή διδασκαλία μου. Θα το 

απαγγείλετε χωρίς να προσθέσετε τίποτα. 

30 Σας προετοιμάζω αυτή τη στιγμή. Εγώ ο ίδιος έχω αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της 

διαμόρφωσης των καρδιών σας. Δεν το εμπιστεύτηκα σε ανθρώπους επειδή βλέπω εγωισμό σε αυτούς. 

Εγώ ο Ίδιος έχω καλλιεργήσει τις καρδιές σας, και μέσα από τις δοκιμασίες που έχετε υποστεί στο 

μονοπάτι σας, έχουν δουλευτεί. 

Όταν σκοντάψατε, σας είπα: "Αυτή η δοκιμασία θα σας δώσει μεγάλο φως. Και όταν σκεφτήκατε, 

καταλάβατε ότι αυτή η δοκιμασία που έβαλα στο δρόμο σας ήταν απαραίτητη ─ ότι ήταν μια φάση της 

καρδιάς σας που έπρεπε να εξομαλυνθεί. Συνειδητοποιείτε πόσο τέλειο είναι το Έργο Μου; Πώς, λοιπόν, 

θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον λόγο μου για να μιλήσετε στους ανθρώπους, αν δεν είχατε 

εξαγνιστεί, αν δεν είχατε μέσα σας μεγάλο φως και μεγάλη πνευματικότητα; 

31 Μόνο εγώ σας καθοδηγώ, μόνο εγώ γνωρίζω το εσωτερικό του καθενός από εσάς, και ανάλογα με 

τη δύναμη της ψυχής σας, σας έστειλα τις δοκιμασίες. Έτσι σας δίδαξα, γιατί ο καθένας από εσάς πρέπει 
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να ξεκινήσει την κατάλληλη στιγμή ως απόστολος της Θεότητάς Μου. Αμέτρητες είναι οι διδασκαλίες 

που σας έχω δώσει. Πόσες φορές σας έχω μιλήσει για περασμένες εποχές! 

Σε αυτή την Τρίτη Εποχή έχω ενώσει τις τρεις Διαθήκες και έχω δημιουργήσει μαζί τους ένα βιβλίο. 

Αλλά φέτος το 1950, όταν σας δίνω την τελευταία σελίδα με ανθρώπινη μετάδοση, ο Δάσκαλος σας λέει 

με αλήθεια: Με αυτή τη σελίδα το βιβλίο δεν θα κλείσει. Θα συνεχίσω να γράφω νέες και αμέτρητες 

σελίδες για εσάς. Θα συνεχίσω να ρίχνω φως για να διεισδύσετε στον Λόγο μου, για να συνεχίσετε να τον 

ψάχνετε, και με την πάροδο του χρόνου θα αποκτήσετε μεγαλύτερη πνευματοποίηση, επειδή δεν θα 

σταματήσετε. 

32 Το 1950 δεν έχετε φτάσει ακόμα στη μεγαλύτερη πνευματοποίηση, είστε μόνο στην αρχή της. 

Αλλά στη συνέχεια θα αναπτύξετε αυτό το χάρισμα που κρύβεται στον καθένα σας. 

33 Ετοιμαστείτε, λαέ του Ισραήλ! Εγώ είμαι ο Δάσκαλος ανά πάσα στιγμή. Δεν θα απομακρυνθώ, 

όπως ακριβώς δεν έλειψα μετά τον ερχομό Μου στον κόσμο ως άνθρωπος. Μετά την αναχώρησή Μου 

ήμουν πάντα παρών. Έχω βρεθεί εκεί πριν σε όλες τις εποχές και σε όλες τις πράξεις των ανθρώπων, έχω 

πάντα καταγράψει τα έργα τους, έχω πάντα κρίνει την ύπαρξή τους. Ποιος θα Με εμποδίσει να το κάνω; 

Ποιος μπορεί να σας εμποδίσει από το να ανεβείτε σε Μένα και να Με αγαπήσετε; Ποιος μπορεί να Με 

εμποδίσει να σας αγαπώ, να σας φυλάω, να σας παρηγορώ και να κρίνω όλες τις πράξεις σας; 

34 Εσείς, που σχηματίζετε την ανθρωπότητα, είστε εκείνοι που απομακρύνονται από Μένα, που δεν 

είναι πλέον γεμάτοι αγάπη για τη Θεότητά Μου, που βυθίζονται στον υλισμό, που παρασύρονται από τα 

πάθη και ξεχνούν το πνευματικό τους καθήκον. Αλλά ο Πατέρας είναι αμετάβλητος και αμείλικτος στους 

νόμους και στις κρίσεις Του. Είμαι πάντα ο ίδιος. Μη νομίζετε ότι το Πνεύμα μου αποκαλύπτεται με 

μεγαλύτερη αγάπη σε μια ορισμένη στιγμή από ό,τι σε μια άλλη. Είμαι το ίδιο Πνεύμα με εκείνο που 

μίλησε μέσω του Μωυσή και των προφητών ─ το ίδιο με εκείνο που μίλησε μέσω των πατριαρχών και 

των αποστόλων, και το ίδιο με εκείνο που μίλησε μέσω όλων των αγγελιοφόρων. 

35 Θυμηθείτε τη θεότητά μου, άνθρωποι. Γίνε σαν τον Πατέρα! Αγαπήστε Με με την ίδια αγάπη! 

Μην αλλάζετε από την αγάπη στην ψυχρότητα! Μην είστε σήμερα θερμοί και αύριο ψυχροί! Θέλω να σας 

βλέπω να αγαπάτε πάντα, να πιστεύετε πάντα, να είστε πάντα ανεβασμένοι και πνευματικοί, να Με 

πλησιάζετε πάντα στο ανοδικό μονοπάτι. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του πνεύματός σας. 

36 Γιατί Μου δείχνετε την αγάπη και την πίστη σας τη μια μέρα και Μου δείχνετε δυσπιστία την 

άλλη; Γιατί η καρδιά σου είναι τόσο ασταθής; Θέλω να είσαι σαν ένας στερεός βράχος, με την πίστη σου 

να είναι πάντα η ίδια, με την αγάπη σου να μεγαλώνει πάντα. Θέλω να είστε σαν τα φυτά που 

καλλιεργείτε στη γη, να μη σταματήσετε να ξεδιπλώνεστε, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

φτάσετε στην πληρότητα και την ωριμότητα όλων των χαρισμάτων σας, ώστε να Με αναγνωρίσετε. 

37 Είμαι το Έλεος που σας θρέφει, είστε πρόθυμα φυτά. Λάβετε τη δροσιά, τη ζωή που σας δίνω και 

χρησιμοποιήστε την για το μεγαλείο του πνεύματός σας. 

38 Σήμερα τα παιδιά Με ακούνε και τους μιλάω, όπως ακριβώς μιλάω στους ενήλικες ή στους 

ηλικιωμένους. Γιατί δεν μιλάω στα παιδιά με άλλη μορφή έκφρασης, αφού η διάνοιά τους είναι μικρή; 

Επειδή το πνεύμα τους είναι τόσο μεγάλο όσο και το δικό σας, επειδή μπορούν να Με καταλάβουν. Διότι 

δεν είναι η "σάρκα" στην οποία μιλάω, αλλά το πνεύμα. Γι' αυτό σας λέω: Μη σκέφτεστε λίγο για τα 

παιδιά και μην τα αφήνετε να νομίζουν ότι δεν Με καταλαβαίνουν. Αφήστε τους να έρθουν εδώ! Το 

πνεύμα τους είναι πεινασμένο. Θα τους εκπαιδεύσω με τον ίδιο τρόπο που εκπαιδεύω εσάς. Είναι οι 

αυριανές γενιές που πρέπει να βάλουν έναν ακόμη λίθο στα θεμέλιά σας στο έργο της οικοδόμησης, στο 

έργο της πνευματοποίησης. 

39 Αυτές είναι οι τελευταίες πρωινές αφοσιώσεις στις οποίες θα ακούσετε το Λόγο Μου με αυτή τη 

μορφή, αλλά βλέπω ότι ο αριθμός εκείνων που Με ακούνε είναι ακόμα μικρός. Η καρδιά των ανθρώπων 

είναι σκληρή, αγαπάει μόνο το χρήμα και τις απολαύσεις. 

     Επέτρεψε στην ψυχή να διαταραχθεί και να χαθεί στη δίνη των εχθροπραξιών, των παθών και των 

φιλόδοξων στόχων. 

40 Μόνο ο λαός του Ισραήλ ήταν σε θέση να ξυπνήσει και να προσέχει για εκείνους που κοιμούνται- 

προσέχετε λοιπόν πάντα. Θα μετατρέψω τις πέτρες σε καρποφόρα φυτά, θα σπείρω τον σπόρο μου την 

κατάλληλη στιγμή. 

Όπως ακριβώς σας είπα: "Μη χτίζετε στην άμμο", ξέρω επίσης πότε να σπείρω, πότε η καρδιά είναι 

έτοιμη να δεχτεί, πότε έχει έρθει η ώρα. Εσείς, ως μαθητές Μου, θα πρέπει να ενεργείτε όπως ενεργεί ο 
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Δάσκαλος: Σπείρετε όταν βλέπετε μια καρδιά έτοιμη, όταν είναι ανοιχτή ─ πεινασμένη να δεχτεί το φως 

αυτού του Έργου. Η διαίσθησή σας θα σας πει την ώρα. Θα σας αποκαλύψω σπουδαία μαθήματα και θα 

επιτελέσετε πολλά έργα, καθοδηγούμενοι από τη διαίσθηση. 

41 Αφού τελειώσει ο Λόγος Μου ─ ποιος θα σας διδάξει στη γη;..: Ο καθένας από εσάς θα λάβει από 

Μένα έμπνευση, εξοπλισμό. Μάθετε, λοιπόν, να προσεύχεστε και να ενώνεστε μαζί Μου. Μετά από αυτή 

την εκδήλωση, θα συνεχίσετε να μαζεύεστε για κάποιο χρονικό διάστημα. Η δύναμη των σκέψεών σας θα 

σας κάνει να λάβετε από την Πηγή της Ζωής και του Φωτός όλη την έμπνευση που χρειάζεστε για την 

πορεία σας, για το ταξίδι της ζωής σας. 

Θα εμπνεύσω όλους, αλλά θα υπάρξουν κάποιοι που θα ξεχωρίζουν ανάμεσά σας επειδή έχουν μεγάλη 

διαίσθηση, και θα είναι αυτοί που θα συμβουλεύουν, που θα μιλούν χωρίς να αποκαλούν τους εαυτούς 

τους δασκάλους, χωρίς να αποκαλούν τους εαυτούς τους οπαδούς Μου. Να είστε έτοιμοι, όλοι σας, γιατί 

εκείνη την εποχή θα δοκιμάσω την πίστη σας, την πρόοδό σας, και θέλω να δω ότι χρησιμοποιείτε όλες τις 

διδασκαλίες Μου και ότι ο Λόγος Μου έχει καρποφορήσει στην καρδιά του καθενός από εσάς. 

42 Δεν θέλω να σας δω να κλαίτε εκείνη την ώρα, ούτε να νιώθετε γυμνοί, πεινασμένοι ή 

εγκαταλελειμμένοι. Δεν θέλω να σας δω να περιπλανιέστε σαν έρημος, αλλά σαν μια οικογένεια γεμάτη 

ζωή, ενέργεια, πνευματικές ικανότητες. Θέλω να αγαπάτε, να καταλαβαίνετε και να βοηθάτε ο ένας τον 

άλλον. 

43 Σας δίδαξα την αγάπη, σας ζήτησα αδελφοσύνη, σας έκανα να καταλάβετε ότι όλοι 

δημιουργήσατε με την ίδια αγάπη, ότι όλοι προήλθατε από Μένα και επομένως όλοι έχετε τις ίδιες 

ιδιότητες, τις ίδιες τελειότητες. Όσο μεγαλύτερες είναι οι αρετές σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

έμπνευση και τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πράξεις σας. 

44 Αν δεν είστε σίγουροι ότι θα κάνετε ένα σταθερό βήμα, περιμένετε. Συγκεντρώστε όλες τις 

δυνάμεις σας, κρίνετε όλους τους "καρπούς", ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εξέλιξή σας. Θα 

ευλογήσω κάθε καλή σας απόφαση. Θα προετοιμάσω την ψυχή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοεί με 

απόλυτη σαφήνεια τις οδηγίες της συνείδησης. Γιατί δεν θα παραμείνετε αδιάφοροι όπως σε αυτούς τους 

καιρούς. 

45 Πολλές δοκιμασίες θα παρουσιαστούν μπροστά σας. Θα πρέπει να παλέψετε με πολλές 

αντιστάσεις. Αλλά έχετε ήδη περάσει τις πρώτες δοκιμασίες, έχετε ήδη παρεξηγηθεί από τους 

αγαπημένους σας για χάρη του Σκοπού μου. Χάσατε τα πάντα και παραμείνατε αφοσιωμένοι. Αλλά μαζί 

Μου έχετε ανακτήσει τα πάντα. Σας έδωσα τη γαλήνη της ψυχής που οι αγαπημένοι σας δεν μπόρεσαν να 

σας δώσουν. Μαζί Μου βρήκατε την ειρήνη του νου και της ψυχής. Τι να φοβάστε λοιπόν όταν ο κόσμος 

σας δείχνει, όταν σας κοροϊδεύει; 

46 Μην αγχώνεστε! Να είστε σίγουροι για την πίστη σας, να είστε σταθεροί σε αυτήν, έτσι ώστε τη 

στιγμή της δοκιμασίας να δώσετε ένα σημάδι ενώπιον των ανθρώπων για το τι είναι η διδασκαλία μου ─ 

για το γεγονός ότι αυτό που έχετε πάρει στην καρδιά σας είναι σωστό, καλό και πολύτιμο. 

Ο καθένας από εσάς είναι εκπρόσωπος του Έργου μου. Όπου κι αν βρίσκεστε, οι πράξεις σας θα 

κριθούν. Γι' αυτό, να είστε προσεκτικοί στις πράξεις σας, στα λόγια σας, ώστε να γίνετε μαθητές μου 

παντού. 

47 Ο καθένας από εσάς είναι σαν ένας ισχυρός πυλώνας στα μονοπάτια της ζωής σας. Μπορείτε να 

αποκαταστήσετε την πίστη σε κάποιον που την έχει χάσει. Μπορείτε να σώσετε από τη σύγχυση την ψυχή 

κάποιου που έχει παραστρατήσει. Μπορείτε να δώσετε θάρρος, ειρήνη και ηρεμία σε όσους το 

χρειάζονται. Θυμηθείτε λοιπόν, άνθρωποι, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη σας. Να θυμάστε ότι δεν σας 

κάλεσα τυχαία, αλλά ότι όταν ανακαλύψατε το Έργο Μου, αναλάβατε μια μεγάλη ευθύνη απέναντί Μου 

και απέναντι στην ανθρωπότητα. 

48 Δεν ήρθα για να ανανεώσω την ακοή ή την καρδιά σας. Ήρθα να σας διδάξω τις πνευματικές 

αποκαλύψεις, και όταν μετά θα είστε γεμάτοι φως, είναι καθήκον σας να διδάξετε τους άλλους. Όταν σας 

αποκάλεσα εκλεκτό λαό, δεν ήταν επειδή θέλω να σας ευνοήσω περισσότερο από τους άλλους. Είναι 

επειδή θέλω να σας δώσω τις διδασκαλίες Μου, να σας εξηγήσω όλα τα μυστικά, ώστε να μπορείτε να 

μιλάτε στους άλλους με απόλυτη σαφήνεια και να τους διδάξετε να Με ακολουθήσουν. Εγώ, ωστόσο, θα 

είμαι πάντα ο Δάσκαλός σας. 

49 Κάθε φορά που συναντάτε εμπόδια, δυσκολίες στην κατανόηση των συνανθρώπων σας ─ κάθε 

φορά που νέες δοκιμασίες εκπλήσσουν την ψυχή σας, θα σας λέω: "Η ειρήνη μου μαζί σας", και με αυτόν 
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τον χαιρετισμό θα Με αναγνωρίζετε και θα λέτε στον εαυτό σας εσωτερικά: "Ο Δάσκαλος είναι μαζί μου, 

θα λάβω τώρα την έμπνευσή Του από Αυτόν, γιατί παρ' όλη την προετοιμασία μου, μου λείπει το φως σ' 

αυτή τη δοκιμασία". Θα σας δώσω το φως, θα γεμίσω την ψυχή σας με ενέργεια και θα κάνω τα λόγια σας 

να είναι σωστά, γεμάτα αλήθεια, γεμάτα ουσία. 

50 Μιλάω σε όλους σας ως μαθητές μου. Δεν θέλω να δω άλλα "παιδιά-μαθητές" στο τέλος του 1950. 

Γι' αυτό σας έχω μιλήσει τόσο πολύ, οι διδασκαλίες μου είναι μακροχρόνιες, ώστε ο καθένας από εσάς να 

μπορεί να διδαχθεί μόνος του και να γίνει μαθητής μου σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

51 Βλέπω την ευγνωμοσύνη στις καρδιές σας. Μου λέτε: "Δάσκαλε, η ζωή μου και οι πράξεις μου 

δεν αξίζουν να είμαι μαζί Σου και να λάβω τη διδασκαλία Σου". 

Μην μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, αφήστε Με να σας μεταμορφώσω σε μαθητές Μου, αφήστε Με να 

σας αγαπώ όπως έκανα πάντα. Επιτρέψτε Μου να εκδηλωθώ ανάμεσά σας και να σας αποκαλύψω πόσο 

πολύ σας αγαπώ, ώστε να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλον, ώστε η μνήμη αυτών των διδασκαλιών, 

που είναι ρεύματα αγάπης, να παραμείνει πάντα χαραγμένη μέσα σας και η καρδιά σας, γεμάτη από αυτή 

την αγάπη, να αφιερωθεί στους άλλους, στους συνανθρώπους σας. 

52 Σας ενέπνευσα με τις αρετές της φιλανθρωπίας, της καλοσύνης, της συγχώρεσης. Πόσο αναγκαίες 

είναι αυτές οι αρετές στην εποχή μας, γιατί βλέπω ότι η ανθρωπότητα δεν τις κατέχει πλέον! Μόνο ο 

εγωισμός, η διχόνοια, η ασπλαχνία ανθίζουν, παντού ακούω αμοιβαίες συκοφαντίες. Θυμηθείτε ότι σας 

είπα: Μην μιλάτε άσχημα για τους συνανθρώπους σας, ακόμη και αν έχετε δικαιολογημένους λόγους να 

το κάνετε. Να είστε έτοιμοι να αφήσετε το θέμα σε Μένα. Δεν σας διόρισα δικαστές. Σας έστειλα όλους 

με τα ίδια χαρίσματα, ώστε να θεωρείτε τους εαυτούς σας αδελφούς και αδελφές. 

53 Ωστόσο, η δικαιοσύνη που υπάρχει στη γη δεν επιδεικνύει δίκαια έργα. Μπορώ να δω την έλλειψη 

ελέους, την έλλειψη κατανόησης και τη σκληρότητα των καρδιών. Όλοι όμως θα λάβουν την τέλεια κρίση 

του. 

Επέτρεψα αυτές τις δοκιμασίες, και όσο ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει τους νόμους μου, όσο 

απομακρύνεται από την τήρηση των εντολών τους, θα υπάρχει κάποιος στη γη που θα λυγίζει την καρδιά 

του, που θα την παραβιάζει. 

Αν εκπληρώνατε τον νόμο, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δικαστές στον κόσμο, δεν θα υπήρχε τιμωρία, 

δεν θα χρειαζόσασταν κυβερνήσεις. Ο καθένας θα καθορίζει τις δικές του ενέργειες, και όλοι θα 

κυβερνώνται από Εμένα. Θα εμπνέεστε όλοι από τους νόμους Μου και οι πράξεις σας θα είναι πάντα 

φιλανθρωπικές, με στόχο την πνευματοποίηση και την αγάπη. 

     Όμως η ανθρωπότητα έχει πέσει σε βαθιές αβύσσους: η ανηθικότητα, η κακία, η αμαρτία έχουν 

καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων, και αυτές είναι οι συνέπειες: Πρέπει να πιείτε πικρά ποτήρια, 

πρέπει να υποστείτε την ταπείνωση στα χέρια εκείνων των ανθρώπων που, αν και είναι αδελφοί σας, 

ασκούν εξουσία στη γη. 

Αλλά να είστε ταπεινοί, να υπομένετε τις κρίσεις με υπομονή, να θυμάστε ότι Εγώ είμαι ο τέλειος 

κριτής. 

54. Σας προετοιμάζω σήμερα με το φως του Πνεύματός μου και σας ζητώ προσευχή και ενδοσκόπηση 

στη ζωή σας, ώστε να καταλάβετε τον λόγο μου και όχι μόνο να τον ακούσετε. Μελετήστε το, αλλά όχι 

μόνο μελετήστε το, αλλά ακολουθήστε το, ώστε να καταλάβετε την αξία του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 342  
1 Μαθητές: Για άλλη μια φορά παρακολουθείτε με πίστη την πράξη της μετάδοσης της διδασκαλίας 

Μου, επειδή ξέρετε ότι αυτά είναι τα τελευταία μαθήματα που σας δίνω. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τα 

πολυαγαπημένα του παιδιά. Είναι το αποκορύφωμα των καιρών, είναι το έτος 1950 που ανακοινώνεται 

στο λαό του Ισραήλ ως το τελευταίο κατά το οποίο θα έχει το Λόγο μου σε αυτή τη μορφή. 

Βιαστείτε και προετοιμάστε την καρδιά σας για να διατηρήσετε μέσα της όλο το νόημα ─ την ουσία 

που εκχέω με το έλεός Μου. Ετοιμάζετε την ψυχή σας και Μου ζητάτε κατανόηση για να καταλάβετε 

κάθε πρόταση Μου. Σκέφτεστε την ανθρωπότητα που βρίσκεται πίσω σας, που δεν έχει ακούσει αυτές τις 

αποκαλύψεις, που ζει ακόμη στο σκοτάδι, και κλαίτε στα βάθη της ψυχής σας. Θέλετε να μοιραστείτε 

αυτές τις διδασκαλίες με τους συνανθρώπους σας, αλλά ο Θείος Δάσκαλος σας λέει: Κρατήστε την ελπίδα 

σας, αλλά προετοιμαστείτε εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσετε να σπείρετε τον πρώτο σας σπόρο. 

2 Δεν θα Με ακούσουν όλοι με αυτή τη μορφή, άνθρωποι. Πολλοί καλούνται και λίγοι επιλέγονται. 

Αφήστε αυτό το θέμα στα χέρια Μου, αλλά Εγώ θα κρίνω το έργο σας από τη στιγμή που ακούσατε το 

Λόγο Μου. Θα κρίνω τις γενιές που ήρθαν και έφυγαν από το 1866 μέχρι σήμερα και θα δώσω στον 

καθένα ανάλογα με το έργο του. Σε εσάς, άνθρωποι, το μόνο που μπορώ να πω είναι: μπορείτε ακόμα να 

επανορθώσετε τα λάθη σας, έχετε ακόμα ευκαιρίες να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Αν μέχρι τώρα τα 

χείλη σας ήταν αδέξια, αν οι καρδιές σας ήταν σαν πέτρες και δεν άκουσαν τον ήχο του καλέσματος, 

συνεχίστε να ελπίζετε. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω όλη την ανθρωπότητα, κατευθύνω το μυαλό τους και 

δουλεύω τις καρδιές τους. Όλες οι δοκιμασίες που βιώνει την οδηγούν σε έναν επιθυμητό στόχο, που είναι 

η πνευματοποίηση. Αλλά πριν από αυτό, θα περάσει από καθαρισμό. 

3 Για να μπορέσετε να Με φτάσετε, ανθρώπινα όντα, είναι απαραίτητο να εξαγνιστείτε, να 

εξαγνίσετε την ψυχή σας, ώστε να Με δείτε και να Με νιώσετε. Όταν σας καλέσω, μην κρύψετε το 

πρόσωπό σας, μην ντραπείτε για το παρελθόν σας, γιατί πριν από αυτό θα σας επιτρέψω να έχετε 

εξαγνίσει όλες τις παραβάσεις σας και να έχετε γίνει άξιοι. 

4 Επομένως, μην ανησυχείτε, άνθρωποι, αν δεν δείτε μεγάλα πλήθη να συγκεντρώνονται γύρω Μου. 

Πρώτα απ' όλα, προετοιμαστείτε μαζί με τους αγαπημένους σας. Πρέπει να επωφεληθώ από τον καθένα, 

και αυτός ο σπόρος που έσπειρα θα πολλαπλασιαστεί- θα έρθουν ευνοϊκοί καιροί για την 

πνευματοποίηση. 

Σήμερα συναντάτε μόνο εμπόδια ─ αλυσίδες που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε μπροστά. Αλλά η 

ώρα της πνευματικής απελευθέρωσης θα έρθει για όλους, και τότε η σκέψη και η ομιλία σας θα είναι σαν 

ρεύμα που θα πλημμυρίζει τα πεδία αυτής της ανθρωπότητας. 

5 Σήμερα αισθάνεστε την ευθύνη που Με ακούσατε, που πιστέψατε στο Λόγο Μου, που κάθε 

οδηγία Μου αποτελεί υποχρέωση για σας, που ο Νόμος Μου αναπαύεται στο πνεύμα σας και που τον 

εξηγείτε με χίλιους τρόπους μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

Βλέπω τα βήματα που θα κάνεις αύριο, και γι' αυτό σε έχω προετοιμάσει, σου έχω μιλήσει, έχω 

φτιάξει μονοπάτια για να μην σκοντάψει η ψυχή σου στις δοκιμασίες. Σας έδωσα προφητείες για να μη 

σταματήσετε, αλλά να αναζητήσετε στο μυστικό θησαυροφυλάκιο που δημιούργησα στην καρδιά σας το 

φως που χρειάζεστε για να περάσετε τη δοκιμασία που έρχεται στην πορεία. 

6 Ποιος από εσάς μπορεί να πει ότι είναι αδαής ή ανίδεος, παρόλο που σας έδωσα το φως, παρόλο 

που σας εκπαίδευσα, παρόλο που ο Λόγος Μου άνοιξε δρόμο ανάμεσά σας και καλλιεργώ τον σπόρο που 

έσπειρα στις καρδιές σας; 

Μην ανησυχείτε, λαέ του Ισραήλ, αν έχετε πίστη στα δώρα που σας έδωσα. Προχωρήστε μπροστά, 

γίνετε κάθε μέρα πιο δυνατοί στην πίστη, πιο ανυποχώρητοι στη θέλησή σας, ώστε τίποτα και κανείς να 

μη μπορεί να σας σταματήσει στην πορεία σας. 

Σας εκπαιδεύω να γίνετε πολεμιστές, γιατί θα πολεμήσετε το σκοτάδι, γιατί θα δώσετε μάχες ενάντια 

στο κακό. Γιατί θα μαλακώσετε τις σκληρές καρδιές και θα καθαρίσετε τα μυαλά των ανθρώπων που 

έχουν σκληρυνθεί σε εγωιστικές επιστήμες και σε λανθασμένες πεποιθήσεις. 

7 Γι' αυτό ο Θείος Δάσκαλος σας ζητά να προσεύχεστε και να διαλογίζεστε. Πάντα σας έλεγα: 

ερευνήστε τον λόγο μου και κάθε εκδήλωσή μου, ώστε να γίνετε μαθητές μου και έτσι να αψηφήσετε όλες 

τις δοκιμασίες και τις κακοτυχίες που θα έρθουν στο δρόμο σας. 



U 342 

32 

     Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είστε μόνοι σας στο μονοπάτι της ζωής σας. Σας συνοδεύουν οι 

πνευματικές οντότητες, οι υπηρέτες της Θεότητάς μου, τα ενάρετα πλάσματα ─ εκείνοι που έρχονται 

κοντά σας μπροστά στην αδυναμία σας για να σας βοηθήσουν, να σας δώσουν πνευματικές κρίσεις όταν 

δεν έχετε ─ εκείνοι που ενισχύουν την πίστη σας όταν γίνεστε αδύναμοι. 

8 Επέτρεψα στα ανυψωμένα πνεύματα, στα ενάρετα πνεύματα που κατοικούν μαζί Μου, να έχουν 

πρόσβαση σε αυτόν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Επομένως, άνθρωποι, αφού όλοι σας βοηθούν, αφού ο 

Δάσκαλός σας σας καθοδηγεί, αφού η διδασκαλία Μου είναι το προπύργιό σας, γιατί πρέπει να φοβάστε; 

Γιατί να απελπίζεται η καρδιά σας, αφού είστε προετοιμασμένοι; 

9 Μελετήστε τους εαυτούς σας πνευματικά, εξετάστε το μυαλό και την καρδιά σας, διαβάστε στο 

βιβλίο που σας έχω δώσει από την εποχή της κλήσης σας και σκεφτείτε πόσες σελίδες έχω γράψει στην 

καρδιά σας, πόσες προφητείες σας έχω εμπιστευτεί, πόσες ανακοινώσεις σας έχει δώσει ο Ηλίας και πόσο 

εξοπλισμό σας έχει δώσει ο πνευματικός κόσμος. 

10 Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ημέρα που άνοιξα αυτό το βιβλίο στην Τρίτη Εποχή, και 

πολλοί από εσάς το έχετε ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Επομένως, άνθρωποι ─ αν έχετε κρατήσει αυτά τα 

μαθήματα στο μυαλό σας, θα έρθει η μέρα που θα μπορέσετε να ανοίξετε το βιβλίο στη σελίδα που θα 

χρειαστείτε και να διαβάσετε αυτό που χρειάζεστε. 

Αυτό το βιβλίο, που περιέχει αμέτρητα μαθήματα, δεν θα κλείσει το 1950, αλλά θα παραμείνει ανοιχτό 

για την αιωνιότητα, μόνο με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχετε σήμερα. 

11 Σας μίλησα μέσω του ανθρώπου για να σας διδάξω την πνευματική κοινωνία μαζί Μου και με τα 

πνευματικά όντα που κατοικούν σε υψηλές περιοχές, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορείτε πάντα να 

διαβάζετε σε αυτό το μεγάλο βιβλίο. 

12 Όταν αναπτύξετε το χάρισμα της κοινωνίας με το Πνεύμα μου, δεν θα στρέφεστε πλέον σε γήινα 

βιβλία, διότι σε αυτό το βιβλίο θα μπορείτε να διαβάσετε και να βιώσετε όλα όσα χρειάζεστε. Η γνώση 

του καλού θα σας αποκαλυφθεί, η αγάπη θα λύσει μεγάλα προβλήματα, η ειρήνη και το έλεος θα είναι τα 

πολύτιμα δώρα που θα σας βοηθήσουν και θα νιώσετε τόσο δυνατοί όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί θα λάβετε την 

εξήγηση μεγάλων διδασκαλιών, θα είστε σε θέση να διαβάσετε ενώπιον των συνανθρώπων σας σε αυτό 

το εσωτερικό βιβλίο που σας κληροδότησα για να σας δώσω το φως. Και θα σας πλησιάσουν, λαέ του 

Ισραήλ, επειδή είστε κάτοχοι των αποκαλύψεών Μου. Αλλά αυτό το προνόμιο δεν είναι μόνο δικό σας, 

αυτό το δώρο είναι για όλα τα παιδιά μου. Όλοι θα ακολουθήσουν το μονοπάτι της πνευματοποίησης και 

θα επιδιώξουν το διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. 

13 Θα είστε οι πρωτοπόροι αυτών των αποκαλύψεων, όπως ήσασταν πάντα, επειδή σας έστειλα στη 

γη και σας έδωσα τις αποστολές Μου, λέγοντάς σας: Φέρτε το μήνυμά Μου για τη σωτηρία στην 

ανθρωπότητα! Μιλήστε με όλη σας την πεποίθηση! Κηρύττετε και προφητεύετε όπως είναι το θέλημά 

Μου! 

14 Βρίσκεστε ακόμα στην περίοδο της προετοιμασίας, άνθρωποι, δεν μπορείτε ακόμα να πείτε ότι 

έχετε φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη των χαρισμάτων σας. Έχετε κάνει τα πρώτα σας βήματα στην 

οικειότητα αυτών των συνελεύσεων. Αλλά στο εξής, όταν σας ζητηθούν αποδείξεις και τις χορηγήσω ─ 

αν είναι το θέλημά Μου ─ μέσω της μεσολάβησής σας, τότε δώστε έλεος. Ενώ σας έντυσα με 

ταπεινότητα πριν, μην αγνοείτε τον λόγο Μου, μην σπέρνετε σε άγονη γη. Αναπτύξτε τη διαίσθησή σας, 

ώστε την κατάλληλη ώρα να μιλήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου για να οδηγήσετε την ομάδα των 

ανθρώπων που θα σας υποδείξω στο τραπέζι του Δασκάλου σας. 

15 Σήμερα κατοικείτε στη γη που σας έχει ανατεθεί από τη θέλησή μου, στην οποία έχουν ανθίσει η 

ειρήνη, η ταπεινότητα και η φιλοξενία. Αυτό το έθνος υπήρξε το σπίτι σας, και στους κόλπους του είχατε 

την εκπλήρωση του λόγου μου. Σας ανακοίνωσα την επιστροφή μου και κράτησα τον λόγο μου. Η 

δουλειά μου έχει τελειώσει. 

Αν δεν έχετε ακόμη εκπληρώσει το καθήκον σας, θα σας δώσω τον απαραίτητο χρόνο για να το 

κάνετε. Εγώ, όμως, ως Πατέρας, έχω εκπληρώσει το έργο Μου ανάμεσά σας, και ανάλογα με την πρόοδό 

σας σας έχω μιλήσει. Σύμφωνα με την προετοιμασία σας, έχω εκχύσει τον Λόγο Μου για να τον 

κατανοήσετε και να τον κατανοήσετε. Δεν σας μίλησα με ακατανόητο τρόπο έκφρασης, αλλά με απλά 

λόγια που όλοι μπορούν να καταλάβουν, ώστε να τα κατανοήσετε. Σας συγκέντρωσα, σας προετοίμασα 

και σας έκανα γνωστά τα χαρίσματα που ήταν ήδη στο πνεύμα σας, επιβεβαιώνοντάς τα μόνο επειδή η 

σωματική σας φύση δεν τα γνώριζε. 
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16 Εσείς, τα παιδιά του λαού Ισραήλ, γνωρίζατε τι είχε γραφτεί από την αρχή. Γνωρίζατε το 

πεπρωμένο σας, νιώθατε την ευθύνη σας, αλλά ήταν απαραίτητο κατά την ενσάρκωσή σας στη γη ο 

Λόγος μου να γίνει άνθρωπος, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε το Θέλημά μου και τις εντολές μου. 

Ήρθατε να βοηθήσετε την ανθρωπότητα εκείνες τις στιγμές που ήταν πεσμένη, που άδειασε το πολύ 

πικρό ποτήρι της, που η εξιλέωση έφτασε στο μέγιστο. Έχετε πατήσει το πόδι σας σε αυτό το έθνος και 

σας είπα: όλη σας η ύπαρξη έχει προετοιμαστεί για να γίνετε βάλσαμο και έλεος ανάμεσα στους 

ανθρώπους. 

17 Γίνετε δραστήριοι ώστε να μπορούν να σας αναγνωρίσουν και να μαρτυρήσουν ότι είστε 

απεσταλμένοι μου. Σας έχω προετοιμάσει γι' αυτό. 

Ωστόσο, σε κάποιους βλέπω ακόμα αμφιβολίες. Αλλά ιδού, οι δοκιμασίες θα σας δώσουν το φως που 

χρειάζεστε ─ αμέτρητες δοκιμασίες αγάπης που ετοιμάζω για εσάς. 

18 Προετοιμαστείτε και εμβαθύνετε πάντοτε, εσείς που ακούτε το διδακτικό μου λόγο. Μην το 

βλέπετε επιφανειακά, διεισδύστε στο νόημά του, ώστε να μπορείτε να μείνετε στις πνευματικές περιοχές 

κοντά Μου αυτές τις στιγμές και να δείτε τα γεγονότα στο Υψηλό Πέρα. 

19 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό με απλό τρόπο, χωρίς επίδειξη, για να σας διδάξω την 

ταπεινοφροσύνη, και είναι θέλημά Μου να αναγνωρίσετε και να αισθανθείτε το μεγαλείο της σε αυτές τις 

απλές εκδηλώσεις. Σας έδωσα τα πνευματικά χαρίσματα, ώστε μέσω αυτών να με βλέπετε, να με ακούτε 

και να με αισθάνεστε σε όλο σας το είναι. Άγγιξα όλες τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς σας και σας 

χάιδεψα με τον λόγο Μου. Κανένας ανθρώπινος λόγος δεν σας έχει δώσει την αναζωογόνηση, την ειρήνη 

και την ευδαιμονία που σας έχει δώσει αυτή η διδασκαλία, και μπορείτε να Με αναγνωρίσετε από αυτή τη 

"γεύση", από αυτή την ουσία που εμφυσάω σε αυτήν. 

20 Μετά το έτος 1950 θα είστε πιο σταθεροί στην πίστη σας. Οι πεποιθήσεις σας θα είναι 

ισχυρότερες. Θα είστε σε θέση να θυμάστε με ευλάβεια και σεβασμό τις ώρες που η Συμπαντική Ακτίνα 

μου, μεταδιδόμενη μέσω του ανθρώπινου νου, έγινε ο Λόγος για να σας ενθαρρύνει, να σας καθοδηγήσει, 

να σας παρηγορήσει. Επίσης, τη Δεύτερη φορά είπα στους μαθητές Μου: "Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει 

να πεθάνει για να γίνει πιστευτός". Την Τρίτη φορά σας λέω: Μετά την ολοκλήρωση του Λόγου Μου 

μέσω του ανθρώπου, θα βρω περισσότερη πίστη και θα αγαπηθώ περισσότερο. 

21 Θυμηθήκατε αυτή τη στιγμή τα χρόνια του κηρύγματός μου ─ αυτά τα τρία χρόνια κατά τα οποία 

προετοίμασα τους μαθητές μου, κατά τα οποία έζησα μαζί τους. Είδαν όλα τα έργα Μου, και με την 

προετοιμασία τους μπόρεσαν να διεισδύσουν στην καρδιά Μου και να δουν την αγνότητα, όλο το 

μεγαλείο και τη σοφία που υπήρχε στον Κύριο. 

Οι πράξεις μου εκείνη την εποχή δεν έγιναν για λόγους δημοσιότητας, η πορεία μου στη γη ήταν 

σεμνή- αλλά αυτός που ήταν προετοιμασμένος είχε μια ιδέα για το μέγεθος της παρουσίας μου και για την 

εποχή στην οποία ζούσε. 

Έτσι διάλεξα τους μαθητές Μου, μερικούς από τους οποίους βρήκα στις όχθες του ποταμού και τους 

κάλεσα, λέγοντας: "Ακολουθήστε με. Όταν έστρεψαν το βλέμμα τους σε Μένα, κατάλαβαν ποιος ήταν 

Εκείνος που τους μίλησε, και έτσι τους επέλεξα έναν προς έναν. 

22 Με ακολούθησαν πιστά ─ το πνεύμα τους, υπακούοντας στις εντολές Μου, κατανοώντας την 

αγάπη Μου και διατηρώντας στις καρδιές τους τον θησαυρό που τους εμπιστεύτηκαν. Δεν ήθελαν να 

χαθεί αυτός ο πλούτος, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρησή Μου, κατέγραψαν 

τον Λόγο Μου και τον πολλαπλασίασαν, ώστε να μην εξαφανιστεί από τα μυαλά ούτε από τις καρδιές των 

γενεών που θα έρθουν, αλλά και εκείνων που δεν Με είχαν ακούσει. Έγραψαν, εμπνευσμένοι από Μένα, 

έτσι ώστε τα γραπτά αυτά να μην αλλοιωθούν. Ωστόσο, οι άνθρωποι τις παραποίησαν, τις 

παρερμήνευσαν. Αλλά τα πρωτότυπα κείμενα ήταν ο αληθινός Μου Λόγος. 

23 Σας ανακοίνωσα τα καθήκοντα, σας επέλεξα όλους, και σας σημάδεψα στα μέτωπά σας με το 

σημάδι Μου. Σε μερικούς από εσάς είπα: Προετοιμαστείτε για να προφητεύσετε: Σε άλλους σας έχω 

προετοιμάσει ώστε να μπορείτε να κάνετε γνωστή στα πλήθη την πνευματική έμπνευση- και σε άλλους 

σας έχω προετοιμάσει ώστε η συμπαντική ακτίνα, που μεταδίδεται μέσω της διάνοιάς τους, να κάνει 

γνωστό το λόγο Μου. 

24 Σε όλους σας έχω εμπιστευθεί πολύτιμα δώρα ─ δώρα του Πνεύματος, αιώνια δώρα. Δεν έχετε 

επιλεγεί μόνο σε αυτή την εποχή που ζείτε, αλλά είχατε αυτή την ικανότητα και στο παρελθόν και μετά 

από αυτή την εποχή θα συνεχίσετε να την έχετε. Αλλά σας λέω ότι η εκτύλιξή της θα εξαρτηθεί από το 
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πώς ήταν η προετοιμασία σας. Δεν θα επιτρέψω στην ψυχή σας να μείνει ακίνητη. Θα το προετοιμάσω για 

το πάντα ανοδικό μονοπάτι, για τη σκάλα που οδηγεί σε Μένα. Διότι στη βασιλεία Μου υπάρχει μια θέση 

προετοιμασμένη για τον καθένα σας, και ο χρόνος είναι σύντομος. Πρέπει να επισπεύσετε τα βήματά σας, 

ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλάβετε τον τόπο που προορίζεται για το πνεύμα σας. 

25 Υπάρχουν ιεραρχίες στο βασίλειό μου; Δεν ξέρετε. Το μόνο που σας λέω είναι: κάντε μια 

προσπάθεια! Πολεμήστε για να μπορέσετε να επιτύχετε το ξεδίπλωμα όλων των ικανοτήτων σας, για να 

μπορέσετε να Με καταλάβετε μέσω αυτών, για να μπορέσετε να Με αγαπήσετε και να εκπληρώσετε το 

καθήκον σας ανά πάσα στιγμή. 

26 Σήμερα κατοικείτε στη γη, αλλά αύριο θα πρέπει να ετοιμαστεί για εσάς ένας νέος δρόμος. Εκείνη 

τη στιγμή που η ψυχή θα φτάσει στο κατώφλι αυτού του κόσμου, θα την καλέσω σε λογοδοσία και θα την 

οδηγήσω σε μια νέα ζωή. 

27 Δεν μιλάω στην έρημο αυτή τη στιγμή. Μεγάλα πλήθη ακούνε τη φωνή μου σε όλες τις εκκλησίες, 

σε όλες τις συγκεντρώσεις που έχουν προετοιμαστεί. Αλλά ο Ηλίας είναι ο οδηγός σας, είναι αυτός που 

σας δίνει τις προφητείες, είναι αυτός που σας προετοιμάζει. Είναι ο πρόδρομος. Νιώστε τον μπροστά σας, 

πάντα γύρω σας. 

28 Κάθε φορά που σας πλήττει μια δοκιμασία, επικαλεστείτε τον Ηλία, που είναι το Φως, που είναι 

αυτός που προετοιμάζει το δρόμο. Εκείνη τη στιγμή της δοκιμασίας, ο Ηλίας και εγώ θα είμαστε μαζί σας. 

29 Τώρα είναι οι τελευταίοι καιροί του Λόγου Μου, γι' αυτό σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Διότι δεν 

θέλω να ταραχτείτε, ούτε να διασκορπιστείτε. 

30 Θα συνεχίσετε να μαζεύεστε και να στέκεστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Ας εκδηλώσει ο καθένας τα 

χαρίσματά του: Όποιος είναι μάντης θα προετοιμαστεί για να λάβει το μήνυμα, αν είναι το θέλημά Μου ─ 

την ανακοίνωση, το φως που θα καθοδηγήσει αυτόν τον λαό, και έτσι ο καθένας πρέπει να εργαστεί 

σύμφωνα με τα χαρίσματά του χωρίς εγωισμό, με βαθιά ταπεινοφροσύνη, με όλη την ανύψωση της ψυχής, 

γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο γράφει στο Μεγάλο Βιβλίο της Αιωνιότητας ─ ότι κάθε έργο σας θα 

κριθεί από τα παιδιά σας, από τους οπαδούς σας ─ γνωρίζοντας ότι το έργο που σας διέταξα να κάνετε 

είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. 

31 Αυτή τη μέρα σας ενώνω, σας αφήνω προετοιμασμένους ως μια οικογένεια. Παρακολουθήστε! 

Ετοιμαστείτε, όλοι σας, ώστε με την προσευχή σας να βοηθήσετε τα έθνη, τους άρχοντες, όλους εκείνους 

που φέρουν μεγάλη ευθύνη. Γιατί πάνω από τη θέληση όλων αυτών των πλασμάτων είναι η Θέλησή Μου, 

ο Νόμος Μου είναι η αμείλικτη δικαιοσύνη, και δίπλα στο Νόμο της Εξιλέωσης είναι ο Νόμος της 

Αγάπης. 

32 Παραμένει το ίδιο: κάθε ένας που διαπράττει μια παράβαση πρέπει να καθαρίσει την παράβασή 

του, να εξιλεωθεί γι' αυτήν. Αλλά στην εξιλέωσή του θα υπάρχει παρηγοριά μέσω του Αγίου Πνεύματος. 

33 Είμαι ο Παρηγορητής, είμαι το υποσχόμενο Πνεύμα της Αλήθειας. Από την εποχή των 

πατριαρχών, η ώρα αυτή αναγγέλθηκε όταν οι άνθρωποι θα άδειαζαν το πιο πικρό ποτήρι. Από τότε 

ειπώθηκε ότι ο Παρηγορητής θα έρθει σε σας για να σας βοηθήσει στην ώρα της δοκιμασίας. 

34 Έτσι εκπλήρωσα τον λόγο Μου, σας ετοίμασα, λαέ του Ισραήλ. Σας γεμίζω επίσης ως μαθητές 

μου με έλεος, με παρηγοριά και με αγάπη. Γνωρίστε τα χαρίσματά σας, χρησιμοποιήστε τα με τον 

κατάλληλο τρόπο, δουλέψτε μέσα από τη σκέψη σας και την προσευχή σας, ώστε να γίνετε βάλσαμο 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ώστε να σταματήσετε την προέλαση του κακού. 

35 Ο Νόμος Μου είναι μέσα στον καθένα σας, ακόμη και οι διαταγές, τα λανθάνοντα χαρίσματα- οι 

αισθήσεις και οι ικανότητες είναι προετοιμασμένες, τα μάτια της ψυχής είναι ανοιχτά. Το πνεύμα είναι 

δεκτικό, επειδή είναι η Θεία Σπίθα, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε την ώρα στην οποία ζείτε και να 

προσεύχεστε, να μεσολαβείτε και να εργάζεστε σύμφωνα με τις οδηγίες Μου. 

36 Σας ευλογώ. Όλα τα παράπονα της ανθρωπότητας ακούγονται από Μένα και κάθε ένα από τα 

αιτήματά τους εισακούεται. 

37 Για άλλη μια φορά σας επιβεβαιώνω τα χαρίσματα, ώστε να τα ασκήσετε γεμάτοι αγάπη για την 

ανθρωπότητα. Περιβάλλετέ τους με την αγάπη σας, με την ειρήνη που σας δίνω και με το φως που χύνω 

στον λόγο Μου. Σας τα εμπιστεύομαι σαν αδελφή. 

38 Μέσα σε σας ευλογώ όλη την ανθρωπότητα, όπως είναι γραμμένο, και τους λέω να περιμένουν 

τους καλούς καιρούς, όταν θα τους δώσω αφθονία και ειρήνη. 
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39 Σήμερα βρίσκεστε στο αποκορύφωμα των καιρών, και εγώ σας ενισχύω μόνο για να μπορέσετε να 

επιβιώσετε από τη δοκιμασία. Αλλά η υπόσχεση είναι παρούσα στον καθένα σας ότι μετά την εξιλέωση 

θα υπάρξει ειρήνη, θα υπάρξει ευλογία με όλους και η αρχή ενός νέου μονοπατιού που θα πάρει η 

ανθρωπότητα προς την πνευματοποίηση. 

40 Το Θείο Πνεύμα Μου θα θερίσει τους καρπούς που θα παράγετε μέσω της πνευματικής σας 

αποστολής. 

41 Είστε οι ακούραστοι εργάτες που καλλιεργήσατε τον χρυσό σπόρο που σας εμπιστεύτηκα σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή, και από αυτόν τον καλό σπόρο Μου δείχνετε κάτι. Το κοιτάζω και βλέπω στο πνεύμα 

ότι κάποιοι από εσάς Με έχουν καταλάβει και, μέσω της διδασκαλίας και της σοφίας Μου, 

μεταμορφώνονται σε αγαπημένους μαθητές που, με εντολή Μου, μεταδίδουν τα Καλά Νέα στους 

συνανθρώπους τους με κάθε τρόπο. Οι άλλοι επίσης Μου επισημαίνουν την προσπάθεια που κατέβαλαν 

μέσα από τις δοκιμασίες στις οποίες η ψυχή τους μπόρεσε να θριαμβεύσει και να ξεπεράσει όλα όσα 

συνάντησαν στην πορεία τους. Γιατί ακούσατε τη φωνή Μου που σας έκανε να τρέμετε και δεν σας 

επέτρεψε να αποκοιμηθείτε ξανά στο μονοπάτι σας. 

42 Σηκωθήκατε βιαστικά στο κάλεσμά Μου για να ακούσετε την εντολή Μου, που είναι ο νόμος που 

έχω αποτυπώσει στην καρδιά σας, και γεμάτοι τύψεις μπορέσατε να δείτε ότι οι καιροί σας αιφνιδίασαν 

και ότι είχατε αποκρύψει αυτό το τόσο μεγάλο και μεγαλειώδες έργο ανεκτίμητης αξίας που έχω αναθέσει 

στο πνεύμα σας. Αλλά η μετάνοιά σας έφτασε σε Μένα, το βλέμμα Μου ως Δικαστής αναγνώρισε ότι η 

ψυχή σας έκλαψε για τον χαμένο χρόνο, και την τελευταία στιγμή εκλιπαρείτε για συγχώρεση, έλεος και 

συμπόνια. 

43 Με αυτόν τον τρόπο δέχομαι εκείνους που έχουν ξυπνήσει από τον βαθύ τους ύπνο και Μου 

δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να υπακούσουν, επειδή 

συνειδητοποιούν ότι έχω αναθέσει στο πνεύμα τους μια δύσκολη αποστολή και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη 

από εσάς να ξεκινήσετε, ώστε με τη μεσολάβησή σας να αποκτήσει τη σωτηρία και να ξεφύγει από την 

καταστροφή του για να ανανεωθεί στο φως που έχετε δει σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

44 Σας έχω προετοιμάσει και σας έχω προικίσει για άλλη μια φορά με τα μεγαλύτερα δώρα. Το φως 

Μου φώτισε την καρδιά και το μυαλό σας, και στη συνείδησή σας αισθάνεστε την ευθύνη που έχετε στο 

έργο Μου να ξεκινήσετε ως αγγελιοφόροι της Θεότητάς Μου και να κάνετε γνωστή στους ανθρώπους την 

ειρήνη που έχουν αναζητήσει με διάφορους τρόπους, ώστε να δώσετε ζωή στο όνομά Μου σε ψυχές που 

για αιώνες ήταν νεκρές για τη ζωή της χάρης. Γι' αυτό σας κάλεσα, λαέ του Ισραήλ, και ο λόγος Μου 

μέσω των φωνοφόρων αντηχούσε ανάμεσά σας σαν δυνατή καμπάνα. Ωστόσο, δεν Με έχετε καταλάβει 

όλοι σας. 

Όμως εκείνοι που ερμήνευσαν το Θέλημά Μου, ανυψώθηκαν σε Μένα για να λάβουν τις αποστολές 

που πρέπει να φέρουν εις πέρας στη ζωή τους, για να Με γνωρίσουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, για 

να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους, τα οποία οι ψυχές τους υπέμειναν επί αιώνες. 

45 Εσείς είστε οι ψυχές που έχετε την ελευθερία μέσα σας, την οποία μόνο το έλεός Μου μπορεί να 

σας δώσει, και δεν θα είστε πλέον σκλάβοι ούτε θα πέσετε, αν ταλαντευτείτε πλήρως και ενώσετε το 

πνεύμα σας με το δικό Μου. 

46 Θέλω να νιώσετε την ειρήνη Μου και την αγάπη Μου και να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας με 

αυτή την αγάπη, ώστε το πόδι σας να μην σταματάει πια, αλλά να προχωράει πάντα, μέχρι να φτάσετε 

στην κορυφή του βουνού ─ έτσι ώστε μέσα από την ανύψωση και την αρμονία που υπάρχει μεταξύ του 

πνεύματός σας και του δικού Μου, να αναγνωρίσετε τα πολλά που η ανθρωπότητα πρόκειται να λάβει 

από το έλεός Μου μέσω της μεσολάβησής σας, και να γίνετε ο πομπός των μεγάλων ευεργεσιών Μου, 

των αποκαλύψεών Μου που σας έφερα ως Άγιο Πνεύμα. 

47 Είναι θέλημά μου να ξεκινήσετε ως στρατιώτες, απόστολοι, μαθητές και εργάτες και να 

αφιερωθείτε στα παιδιά μου που περιμένουν τη στιγμή της απελευθέρωσής τους, που όπως εσείς 

περιμένουν να βρουν το τραπέζι στρωμένο με το ψωμί της ζωής. 

Αυτή η ανθρωπότητα έχει νιώσει μόνο τη σκληρότητα των κακών καιρών και οι κακουχίες έχουν 

εγκατασταθεί στο πνεύμα της. Τώρα είναι η ώρα που ο κόσμος τρέμει γιατί ο εξαγνισμός του είναι 

μεγάλος, ο πόνος τον ξυπνάει και συνειδητοποιεί ότι ο Λόγος μου, που είναι γραμμένος, τώρα γίνεται 

πραγματικότητα. 
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48 Αυτή η ανθρωπότητα ξυπνάει τώρα εν μέσω του πόνου της για να δει το φως μιας νέας ημέρας. 

Αλλά εσείς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, σε εκπλήρωση του λόγου μου, θα γίνετε μάρτυρές μου και θα 

μεταφέρετε αυτό το μήνυμα της ειρήνης παντού και θα δείξετε σε όλους και πάλι τον δρόμο προς τη 

σωτηρία. 

49 Ισραήλ: Η μάχη που έδωσε το πνεύμα σας με το σκοτάδι ήταν μεγάλη. Ξεκινήσατε να 

ακολουθήσετε τα βήματά Μου και εκπλαγήκατε από τις δοκιμασίες. Κάποιοι από εσάς Με καταλάβατε 

και αναγνωρίσατε ο ένας τον άλλον. Επειδή είδαν ότι το έργο μου δεν έχει κανένα ψεγάδι, ότι είναι 

καθαρό σαν νιφάδες χιονιού, και γεμάτοι αφοσίωση και πνευματική επιθυμία ξεκίνησαν να κάνουν την 

ανθρωπότητα να απολαύσει το έργο μου. Άλλοι, που γευματίζουν με τις διδασκαλίες μου, δεν έχουν 

διεισδύσει στο αληθινό νόημα που φέρει ο λόγος μου. Δεν έχουν κατανοήσει την εκπλήρωση που 

περιμένω από κάθε έναν από τους εκλεκτούς Μου. 

50 Θέλω να σας δω πνευματικά ενωμένους, θέλω να βρω στην καρδιά σας τον καρπό της αγάπης που 

σας έδωσα, θέλω να δω το χέρι σας ενωμένο με το δεξί Μου χέρι. Πλησιάζει ο καιρός που πρέπει να 

δώσετε αποδείξεις της παρουσίας μου ανάμεσα στους συνανθρώπους σας, που πρέπει να τους μιλήσετε 

γεμάτοι φως και αλήθεια με καθαρά λόγια, να τους δείξετε την καρδιά σας ως κατοικία του Θείου 

Πνεύματός μου και να τους αφήσετε να μάθουν ότι είστε ο φέρων των πνευματικών ευεργεσιών που 

έχουν χυθεί από το θησαυροφυλάκιό μου αυτή την εποχή. 

51 Αναστήσου, Ισραήλ, ως παιδί του φωτός που έχει νικήσει το σκοτάδι που στάθηκε στο δρόμο σου. 

Δείξτε στον κόσμο την ανανέωσή σας, την πνευματοποίησή σας, επειδή σας έχω προικίσει με δύναμη. Με 

το καλό σας παράδειγμα και με την προσευχή σας, αφυπνίστε τους συνανθρώπους σας που κοιμούνται και 

μιλήστε τους όπως κάνει το Θείο Πνεύμα Μου. Μη γίνεστε βλάσφημοι ούτε οι καρδιές σας σκληραίνουν 

απέναντι στην αγάπη μου και στην αγάπη του πλησίον σας. Διότι μέσα σας η χάρη μου και οι δωρεές του 

Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκαν για να πολλαπλασιαστείτε σαν καλός σπόρος. 

52 Λαμβάνω την προσπάθεια που κατέβαλε η ψυχή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να 

γίνει υπηρέτης Μου, και στο τέλος της εργασίας της ημέρας θα σας δώσω την ανταμοιβή που κερδίσατε: 

θα είναι το δάφνινο στεφάνι στην ψυχή σας. 

Σας υποσχέθηκα ότι αν Μου δείξετε λίγη μόνο κατανόηση και υπακοή, θα είμαι μαζί σας, θα σας 

στολίσω και θα σας δώσω ό,τι σας αναλογεί ως παιδιά του φωτός, ως εκλεκτοί αυτής της Τρίτης Εποχής ─ 

ως εκείνοι που έχω εξαγνίσει με το Θείο Αίμα Μου, ώστε να είστε εκείνοι που θα δώσουν μαρτυρία για 

Μένα. 

53 Εξετάσατε τον εαυτό σας και είδατε την αδυναμία και την ατέλειά σας. Για στιγμές που δεν είχατε 

πίστη και οι δοκιμασίες σας αιφνιδίασαν. Αλλά εσύ έτρεμες μπροστά στο θεϊκό μου βλέμμα, που βλέπει 

τα πιο μυστικά της ύπαρξής σου. 

Θέλω να νιώσετε τα συγχαρητήρια που το Πνεύμα Μου προσφέρει στα δικά σας για το ότι 

εργαστήκατε και κοπιάσατε σύμφωνα με το Νόμο Μου, τη Θεία Αποστολή Μου, και για την προσπάθειά 

σας, τον πόνο που υποφέρατε για να Με ακολουθήσετε αντιμετωπίζοντας και νικώντας τις δοκιμασίες, 

σας εμπιστεύομαι ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας: Η σοφία μου. 

54 ως το Άγιο Πνεύμα, ρίχνω τις ακτινοβολίες Μου μέσα σας, αλλά κάντε μια άλλη προσπάθεια κάθε 

μέρα, ώστε το πνεύμα σας να επιτύχει μεγάλη ανύψωση και η καρδιά σας μεγαλύτερη πνευματοποίηση. 

γιατί είναι το θέλημά Μου να είσαι εσύ, Ισραήλ, σαν καθαρός καθρέφτης για τους συνανθρώπους σου και 

να με μαρτυρείς με τα έργα σου. Δείξτε τον καρπό της σωτηρίας στην ψυχή, μεταδώστε το μήνυμα της 

ειρήνης Μου μεταξύ των ανθρώπων. 

55 Σας ένωσα και σας συγκέντρωσα αυτή τη στιγμή για να σας δώσω το "ένδυμα" ενός αποστόλου, 

ενός στρατιώτη, για να στολίσω την ψυχή σας με τη χάρη μου και με το φως μου. Εξαιτίας σας, το έργο 

μου δεν θα διαλυθεί, ούτε θα κοροϊδευτεί, ούτε θα γελοιοποιηθεί. Αφήνω αυτή την ευθύνη σε εσάς, ώστε 

τα πλήθη να ανέλθουν στη ζωή της χάρης εξαιτίας του παραδείγματός σας, ώστε η ανθρωπότητα να 

ακούσει το κάλεσμά Μου και να έρθει σε Μένα, επειδή τους περιμένω. 

56 Το σπαθί του φωτός μου μάχεται και νικάει το σκοτάδι. Προετοιμάζω τους δρόμους ώστε να 

μπορέσετε να σηκωθείτε με ειλικρίνεια και να εκπληρώσετε το Νόμο μου μέσα στο Θεϊκό Έργο μου. Σας 

εμπιστεύτηκα μεγάλο μέρος του ελέους μου, ώστε η καρδιά σας να συγκλονιστεί μπροστά στον πόνο και 

τη δυστυχία της ανθρωπότητας. Σας έκανα να δείτε όλο τον πόνο που υφίσταται ο κόσμος αυτή την εποχή 
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και τη θλίψη των ψυχών, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, ώστε να εργάζεστε 

διακηρύσσοντας την αλήθεια μου και καλλιεργώντας την αρετή στις καρδιές σας. 

57 Δεν θέλω να Με αισθάνεστε μακριά, γιατί σας είπα ότι λόγω της πνευματοποίησής σας θα Με 

αισθάνεστε όλοι, θα Με αντιλαμβάνεστε άμεσα. Το πνεύμα σας θα ακούσει τη φωνή Μου, και πνευματικά 

θα δείτε την Παρουσία Μου. Έτσι, θα δω το πνεύμα σας ενωμένο με το δικό Μου για την αιωνιότητα, 

γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

58 Προετοιμάσου, Ισραήλ, για να Με υπηρετήσεις με υπακοή και αγάπη. Διότι σας έχω χρίσει να 

είστε οι αληθινοί μαθητές. 

59 Αυτή τη στιγμή χτίζω μέσα σας τον ναό του Αγίου Πνεύματος και προετοιμάζω την άφιξή σας στη 

Νέα Ιερουσαλήμ. 

60 Δώστε στους συνανθρώπους σας που σας πλησιάζουν με καλή θέληση να απολαύσουν τον καρπό 

της σοφίας μου, δώστε τον σε όλους όσους τον ζητούν, δώστε τον στους πρώτους και στους τελευταίους. 

Τρέψτε τα με την ειρήνη μου, προσέξτε τα και μοιράστε τα στην ανθρωπότητα ως μαρτυρία της 

παρουσίας μου ανάμεσά σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 343  
1 Φανερώνομαι ως έλεος και αγάπη σε όλους όσους Με αναζητούν. Οι άνθρωποι βαδίζουν σε 

διαφορετικά μονοπάτια, αλλά ο Ηλίας ανοίγει ακούραστα το δρόμο και σας δείχνει το λιμάνι της 

σωτηρίας ως λαμπρός φάρος σε αυτή την εποχή. 

2 Εσείς, λαέ του Ισραήλ, θα μεταφέρετε το Λόγο Μου σε όλο τον κόσμο, θα ξεκινήσετε χωρίς να 

φοβάστε τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας, αδιαφορώντας για τη διχόνοια που αναστατώνει 

την ανθρωπότητα. Θα υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με τα όπλα της αγάπης που έχω εμπιστευτεί στο 

πνεύμα σας, και με τον Νόμο Μου θα αφαιρέσετε τον επίδεσμο του σκότους. Με αυτόν τον τρόπο, η 

ανθρωπότητα θα Με αναγνωρίσει και θα αποτελέσει επίσης μέρος του αγαπημένου Μου λαού. 

3 Μην υπερηφανεύεστε στους συνανθρώπους σας, να είστε ταπεινοί και να τους δείχνετε καλά 

παραδείγματα. 

4 Σε όλες τις εποχές, η ανθρωπότητα δεν εκτίμησε το έλεός μου, δεν έκρινε σωστά Εκείνον που 

δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν. Ο Δάσκαλος σας αποκάλυψε τον λόγο για όλα τα πράγματα, 

ώστε να είστε σε αρμονία με τη δημιουργία εκπληρώνοντας τον Νόμο μου ─ αυτόν τον Νόμο που δεν σας 

προκαλεί πόνο, αλλά που θα οδηγήσει την ψυχή σας στην αιώνια ειρήνη. 

Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει διαφορετικούς νόμους και έχουν δείξει διαφορετικούς δρόμους 

στους γείτονές τους. Όμως σε αυτά έχουν βιώσει μόνο πόνο και σύγχυση, και τα μεγάλα πλήθη έχουν 

πέσει στις αβύσσους. 

5 Θα θέσω ένα όριο στην κακία του ανθρώπινου γένους ─ σε εκείνους που διχάζουν τα έθνη. Θα 

ενωθούν και θα σταματήσουν να θερίζουν αθώες ζωές. Ιδού οι χήρες, τα παιδιά που πορεύονται 

ανυπεράσπιστα και ορφανά. Αυτός ο θρήνος έρχεται σε Μένα, αγαπημένε μου λαέ! 

6 Οι άνθρωποι, μέσα στην τύφλωσή τους, βλασφημούν το Θεϊκό Μου Όνομα όταν τους κυριεύει ο 

πόνος. Είναι οι ευλογίες μου, που τους έδωσα από το τέλειο έλεός μου, η αιτία των δεινών τους; Όχι, τα 

παιδιά μου. Η αιτία βρίσκεται στην ίδια τους την αμαρτία. 

7 Όλος ο πόνος τους είναι ο καρπός που απέκτησαν μέσω της ανυπακοής τους. Εσείς, ωστόσο, θα 

οδηγήσετε τους λαούς στην αγάπη, στην αρμονία, στην ειρήνη που τους προσφέρω αυτή τη στιγμή. 

8 Σας ανακοίνωσα ότι θα εμφανιστούν ψευδοχριστιανοί ανάμεσα στους ανθρώπους, και επίσης 

ανάμεσά σας πολλοί θα εξαπατηθούν και θα δώσουν πρόσβαση στον πειρασμό και θα μπερδέψουν την 

ανθρωπότητα. Αλλά κάθε ψυχή θα πρέπει να εμφανιστεί μπροστά στο δικαστικό μου κάθισμα, και τότε θα 

τη ρωτήσω τι έκανε με την εντολή Μου, με τις οδηγίες Μου. Θα ρωτήσω επίσης τις ψυχές σε τι 

συνίσταται η αγάπη και το έλεος που έφεραν στον κόσμο. 

Το φως μου θα διαλύσει το σκοτάδι για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία της και να 

αφαιρέσει τον σκοτεινό επίδεσμο από τα μάτια της. Έτσι, η αγάπη Μου θα σας βοηθήσει να απορρίψετε 

τον πειρασμό, ώστε όλοι να μπορέσουν να δουν το μονοπάτι του φωτός που έχω χαράξει για εσάς. 

9 Η μάχη πλησιάζει, αγαπημένο Ισραήλ! Αλλά μέσα στη σύγχυση των κοσμοθεωριών που θα 

εμφανιστεί στην ανθρωπότητα, θα είστε σαν ουράνιο τόξο ειρήνης, δίνοντας το παράδειγμα της 

πνευματικότητας και της αγάπης και σπάζοντας τις αλυσίδες που δένουν τους ανθρώπους στον υλισμό. 

Θα μιλάτε με ταπεινά λόγια και θα δείχνετε το νόμο στο πνεύμα σας. Με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος θα 

σας αναγνωρίσει. 

10 Αν είστε προετοιμασμένοι, θα προχωρήσετε και με το παράδειγμά σας θα κρατήσετε ψηλά το 

πνευματικό Τριαδικό-Μαρκονικό πρότυπο, φέρνοντας πίστη, ελπίδα και έλεος, διασχίζοντας θάλασσες, 

ουρανούς, ερήμους και κοιλάδες για να απαλύνετε τον πόνο της ανθρωπότητας και να φέρετε την ειρήνη 

μου σε όσους έχουν πιει το ποτήρι του πόνου. 

11 Σας έδωσα το φως, τις οδηγίες και τις εντολές μου στην Τρίτη Διαθήκη, οι οποίες, μαζί με την 

Πρώτη και τη Δεύτερη, αποτελούν μια διδασκαλία αγάπης και ελέους, ώστε οι άνθρωποι να αγαπούν ο 

ένας τον άλλον, ώστε να μην δημιουργούν πλέον για τον εαυτό τους χρυσό μοσχάρι, ούτε να τρέφουν τον 

φανατισμό και την ειδωλολατρία, που είναι αυτό που τους έχει απομακρύνει από τον αληθινό δρόμο. 

12 Σώζω τις ψυχές ώστε να μην τρέφονται πλέον με τα περιττά και τα κακά που ο πειρασμός τις 

έκανε να πιστέψουν. Αυτή είναι η μάχη σου, Ισραήλ! Η αγάπη Μου θα αποκαλυφθεί σε όλους τους 

δρόμους της γης, και κανείς δεν θα μπορέσει να σας αρπάξει το έλεος που έχω βάλει στην ψυχή σας. 
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Είμαι ο Πατέρας σας που κατεβαίνει για να σας διδάξει να μιλάτε με αγάπη, που σας ενθαρρύνει με 

την ειρήνη του, που αποτυπώνει τον λόγο του με ανεξίτηλα γράμματα στο πιο κρυφό σημείο της καρδιάς 

σας. 

13 Έρχομαι γεμάτος ευγένεια για να Με πάρετε ως παράδειγμα. Μιλάω μέσω διαφόρων φορέων 

φωνής σε εκπλήρωση όσων έχουν πει οι προφήτες, και αισθάνεστε γαλήνη και παρηγοριά όταν είστε μαζί 

Μου. Επέστρεψα σε αυτή την Τρίτη Εποχή με μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς για να τους εμπιστευτώ 

στο πνεύμα σας. 

14 Ως Δάσκαλος, σας δίνω άλλη μια σελίδα από το βιβλίο των διδασκαλιών Μου. Στο λόγο Μου σας 

δίνω παρηγοριά και τη ζωή της χάρης, ώστε να συνεχίσετε το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει πνευματικά 

σε Μένα, όπου θα βρείτε την αληθινή ευδαιμονία. 

15 Μικρός είναι ο αριθμός εκείνων που έχουν προετοιμαστεί για να νιώσουν την ειρήνη μου και να 

ακούσουν τη φωνή μου στο εσωτερικό της ύπαρξής τους, για να γίνουν αγγελιοφόροι αυτής της ειρήνης. 

16 Είστε ο λαός Μου που σημαδεύτηκε με το Αίμα του Αρνίου στην Πρώτη Εποχή ─ εκείνον που 

ελευθέρωσα από τη δουλεία του Φαραώ. 

17 Με την πάροδο του χρόνου η ψυχή σας έχει εξελιχθεί μέσω διαφορετικών γήινων σωμάτων. Μόνο 

εγώ ξέρω τον πόνο που περάσατε. Αλλά μέσα από την εμπειρία που αποκτήσατε, έρχεστε όλο και πιο 

κοντά στον Πατέρα. 

18 Ο παρών χρόνος χαρακτηρίζεται από επανόρθωση, ώστε να μην υποφέρετε αύριο στην 

πνευματική κοιλάδα. Ήρθα για να ελευθερώσω την ψυχή σας από όλες τις αλυσίδες της, ώστε να 

μπορέσει να ανυψωθεί προς Εμένα και να φτάσει στο θείο σπίτι όπου σας περιμένει ο Πατέρας. 

19 Μεγάλη είναι η αγάπη μου για σένα. Δεν θέλω να σας δω να υποφέρετε και να κλαίτε άλλο στην 

πορεία σας. Θέλω να σας βλέπω ευτυχισμένους και χαρούμενους καθώς εφαρμόζετε το νόμο μου στο 

μονοπάτι που έχω ετοιμάσει για εσάς. Ο πνευματικός μου κόσμος είναι έτοιμος να σας βοηθήσει στην 

εκπλήρωση της δύσκολης αποστολής σας. 

20 Ο Λόγος Μου είναι η θεία παρηγοριά για την ψυχή σας. Να το κουβαλάτε πάντα στην καρδιά σας, 

ώστε να μπορείτε να είστε μαζί Μου. Συγχωρήστε τους συνανθρώπους σας αν υποτιμούν το έργο Μου, αν 

σκίζουν το "ένδυμα" με το οποίο σας έχω στολίσει. Αφήστε αυτό το θέμα σε Μένα. Δώστε το καλό 

παράδειγμα όπως ο Δάσκαλός σας, και θα δείτε ότι οι συνάνθρωποί σας δεν θα διαταράσσουν πλέον την 

ηρεμία σας και θα έρχονται σε σας μόνο για να σας ρωτήσουν πώς έχετε αποκτήσει τόση μεγαλοψυχία. 

21 Δεν είναι θέλημά μου να συνηθίσεις τον πόνο. Αν σας έχει εξαγνίσει, είναι επειδή το είχατε 

ανάγκη. Τώρα που αποκτήσατε εμπειρία, αναζητήστε την ειρήνη μου και ακολουθήστε τον δρόμο μου. 

Εργαστείτε ακούραστα, ώστε ο λόγος μου να φτάσει στους ανθρώπους. 

Είναι τα προετοιμασμένα χωράφια όπου αυτός ο σπόρος θα ανθίσει και θα καρποφορήσει. Γιατί όπου 

βρεθούν τρεις καρδιές που έχουν μέσα τους τη χάρη με την οποία έχω προικίσει την ψυχή σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, θα κατέβω για να τους δώσω τη ζεστασιά Μου και το χάδι Μου. Είναι οι ψυχές που Μου 

ανήκουν, τις οποίες έχω καλέσει ─ είναι εκείνες που έχουν θρέψει τον φανατισμό και την ειδωλολατρία, 

και τις οποίες έχω επιλέξει από τις διάφορες δοξασίες και τελετές. 

22 Αγαπημένοι μου άνθρωποι: Σε όλες τις εποχές έχω καλέσει την ψυχή σας, αλλά δεν ξέρατε πώς να 

κυριαρχήσετε στην υλική σας φύση για να εκπληρώσετε τις θεϊκές μου εντολές. 

23 Δεν καταλαβαίνετε όλοι σας τι σημαίνει κάθε ένα από τα επτά σκαλοπάτια της σκάλας του 

ουρανού για τις ενσαρκωμένες ψυχές. Σηματοδοτούν την εξέλιξη που πρέπει να επιτύχει κάθε ψυχή, 

επειδή πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα τόσο αγνοί όσο βγήκατε από το Πνεύμα Μου. Όμως, έχετε 

λερώσει την ψυχή σας στις διάφορες μετενσαρκώσεις σας και δεν έχετε υπακούσει στις εντολές Μου. Γι' 

αυτό, αγαπημένα μου παιδιά, ήρθατε ξανά στον κόσμο για να επανορθώσετε. 

24 Σας έχω ακούσει σε αυτά τα πνευματικά επίπεδα ─ γεμάτους τύψεις που δεν έχετε εκπληρώσει τον 

Νόμο Μου. Μου είπατε: "Πατέρα, Πατέρα, δώσε μου ένα γήινο σώμα για να εκπληρώσω τις εντολές σου 

μέσω αυτού". Και σας έδωσα αυτή την ευκαιρία, σας έστειλα σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσετε το 

καθήκον σας σε ένα νέο σώμα. 

25 Μήπως μόνο ο μικρός αριθμός που εκπροσωπείτε ακούει τον λόγο μου αυτή τη στιγμή; 

Πραγματικά όχι! Οι ασώματες ψυχές λαμβάνουν επίσης αυτό το μήνυμα. 
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26 Ανά πάσα στιγμή σας έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου, όπως ήταν το θέλημά Μου, για να σας 

κάνω γνωστό έναν και μοναδικό Νόμο, μια και μοναδική Εντολή ενός και μοναδικού Θεού που σας έχει 

σώσει με τη Θεία Του Αγάπη. 

27 Ο Νόμος μου είναι η αγάπη και το έλεος. Ήδη από την Πρώτη Εποχή σας δόθηκε μέσω του 

Μωυσή, ώστε να κυβερνηθείτε από τον ίδιο. 

Στη Δεύτερη Εποχή μίλησα στους μαθητές Μου για τη δεύτερη αποκάλυψή Μου, και Με ρώτησαν: 

"Ποια σημάδια θα υπάρξουν για τον ερχομό Σου εκείνη την εποχή;" Αλλά τους είπα ότι οι άνθρωποι θα 

απορρίψουν ο ένας τον άλλον, ότι θα γίνουν μεγάλοι φονικοί πόλεμοι, ότι θα πολεμήσουν ο ένας τον 

άλλον, ότι το κακό θα αφθονεί. 

Σήμερα σας λέω: Τα παιδιά μολύνονται από νωρίς με το κακό, δεν υπάρχει ειρήνη στα σπίτια, ούτε 

στα έθνη. Οι γονείς δεν δίνουν στα παιδιά τους καλό παράδειγμα σεβασμού και ηθικής. Πόσο υποφέρει το 

πνεύμα μου από όλα αυτά! 

28 Ο Λόγος Μου ήταν μαζί σας για να δείξετε το φως στους αγαπημένους σας, για να μην τους 

αφήσετε στο σκοτάδι. Σας έδωσα το φως για να απομακρύνετε την τύφλωση και την άγνοια. 

29 Ήρθα για να δώσω στην ψυχή σας μεγαλείο ─ ένα μεγαλείο που βασίζεται στην εκπλήρωση του 

νόμου μου, που είναι η αγάπη μου. Αλλά πρέπει να αποδείξετε ότι είστε άξιοι αυτού του μεγαλείου 

εκπληρώνοντας την αποστολή σας ακολουθώντας τον Δάσκαλό σας. 

30 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω των φορέων της φωνής, επειδή δεν θέλω να πεινάτε και να 

διψάτε, επειδή ο Λόγος Μου είναι το ψωμί της αιώνιας ζωής. Είναι το φως και είναι η διδασκαλία που σας 

έδωσα, ώστε να γίνετε καλοί μαθητές που θα παραδειγματιστούν από εκείνους της Δεύτερης Εποχής. 

31 Τα πλήθη των ακροατών κάνουν λάθος και εκλαμβάνουν τον φορέα της φωνής σαν να ήταν η 

θεότητά μου. Όχι, αγαπημένα μου παιδιά. Είμαι μέσα στο νόημα αυτής της λέξης, στο φως που σας 

στέλνω από την τελειότητα. 

32 Είμαι ο Πατέρας Αγάπη και σας περιμένω υπομονετικά στην κορυφή του βουνού για να σας δείξω 

από εκεί τη σκάλα που το πνεύμα σας μπόρεσε να ανέβει. Όσοι όμως από εσάς είστε πολύ αδύναμοι, θα 

αναζητηθούν από τους εκπροσώπους των διαφόρων αιρέσεων και θρησκευτικών κοινοτήτων. 

33 Δεν θα γίνετε όλοι σας αληθινοί υπηρέτες Μου, δεν θα γίνετε όλοι σας δυνατοί. Όταν έρθει αυτή η 

δοκιμασία, πολλοί από εσάς θα Με αρνηθούν όπως ο αγαπημένος μαθητής που Με αρνήθηκε, παρόλο που 

ανήκε στον Δάσκαλο. 

34 Ο χρόνος κατά τον οποίο εξακολουθώ να γίνομαι γνωστός σε εσάς μέσω των φορέων φωνής είναι 

σύντομος. Αλλά πριν από την αναχώρησή Μου θα σας γεμίσω με δύναμη και ισχύ, ώστε να μη σας 

τυλίξει το σκοτάδι και πέσετε στην άβυσσο. Από το Υπερπέραν θα σας στείλω την ενθάρρυνσή Μου και 

τους μεγάλους οικοδεσπότες του Πνευματικού Μου Κόσμου για να σας βοηθήσουν. Θα υπερασπιστείτε 

τους εαυτούς σας με τα όπλα της αγάπης. 

35 Σας έδωσα αυτά τα όπλα από τα οποία σπίθες φωτός θα φτάσουν στα μεγάλα πλήθη. Ανά πάσα 

στιγμή σας υπερασπίστηκα και δεν αποχωρίστηκα από εσάς. Αλλά σε αυτή τη χρονική περίοδο δεν θα Με 

ακούτε πλέον μέσω ενός φορέα φωνής και στη συνέχεια θα λαμβάνετε την αποκάλυψή Μου από πνεύμα 

σε πνεύμα. 

36 Ο Νόμος Μου δεν υπαγορεύτηκε από τον άνθρωπο, αλλά προήλθε από Μένα. Αλλά ο κόσμος, 

από τη διδασκαλία Μου, δημιούργησε διάφορες θρησκείες, δόγματα και τελετές ανάλογα με την αντίληψή 

του, για να πει στη συνέχεια στην ανθρωπότητα: "Αυτός είναι ο αληθινός δρόμος". Εγώ όμως δεν 

δημιούργησα θρησκείες, αλλά σας έδειξα τον Νόμο ανά πάσα στιγμή. 

37 Για να σας μείνει αξέχαστη, έδωσα το Σώμα Μου και το Αίμα Μου για σας, και αυτή η θυσία της 

Θείας Αγάπης θα σας λέει αιώνια: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

38 Ο αληθινός λαός του Ισραήλ είναι εξαιτίας του Πνεύματος, και σ' αυτούς έχω δώσει άφθονο το 

Λόγο Μου, ώστε να μην παραστρατήσουν και να υπερασπιστούν το Έργο Μου με τη ρομφαία του φωτός 

και της αγάπης. 

39 Δεν απευθύνθηκα στο σώμα σας, γιατί αυτό θα βυθιστεί στη γη αφού εκπληρώσει το καθήκον του. 

Γι' αυτό σας λέω: Προσπαθήστε να διατηρήσετε το ένδυμα της ψυχής και να το στολίσετε με καλά έργα 

για τον πλησίον σας. 

40 Σας αγαπώ με θεϊκή αγάπη. Σας το ξαναλέω: συγχωρήστε τους συνανθρώπους σας όπως εγώ 

συγχωρώ τα λάθη σας. Δεν σας προδίδω, ούτε σας καταδικάζω. Σε χαϊδεύω στα βάθη της καρδιάς και της 
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ψυχής σου. Αν αφήσετε το θέμα εκείνων που σας προσβάλλουν σε Μένα, στον κατάλληλο χρόνο θα 

ζυγίσω τα έργα του καθενός στη ζυγαριά της τέλειας δικαιοσύνης Μου. 

41 Δείξτε μόνο ευγένεια και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας, ώστε με το παράδειγμά σας όσοι 

κουβαλούν το σκοτάδι αυτού του κόσμου να υποκλιθούν ─ έτσι ώστε να είστε εσείς αυτοί που θα τους 

δείξετε τη σωσίβια λέμβο και θα σώσετε τις ψυχές που Μου ανήκουν. 

42 Μη φοβάστε την κοροϊδία της ανθρωπότητας- δώστε της τις οδηγίες μου και πείτε της ότι η 

βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός που δημιούργησε αυτόν τον κόσμο δεν τους ακούει, 

ούτε τους μιλάει, ούτε Τον βλέπουν με τον τρόπο που πιστεύουν οι θρησκευτικές κοινότητες. Αλλά τα 

ακούω όλα, τα βλέπω όλα και τα γνωρίζω όλα. Ξέρω τι Με ρωτάει κάθε καρδιά με αλληγορικό τρόπο. 

Σήμερα σας λέω, όπως είπα και στη Δεύτερη Εποχή: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή". 

43 Γυρίστε στον άρρωστο και αφήστε την αγάπη και το έλεός σας μέσα του, καθώς ανεβαίνετε σε 

Μένα από πνεύμα σε πνεύμα. Πάρτε τα παραδείγματά μου για τη Δεύτερη Εποχή ως πρότυπο. Έχω 

χαμηλώσει την ευαισθησία στην καρδιά σας, σας έχω δώσει το φως και το δώρο της θεραπείας. 

Ανυψώστε την ψυχή σας και θα δώσω το θεραπευτικό βάλσαμο στους αρρώστους μέσω της μεσολάβησής 

σας. 

44 Δεν επιθυμώ τις πέτρινες εκκλησίες, αναζητώ την εκκλησία στην ψυχή και την καρδιά σας για να 

κατοικήσω σε αυτήν, όταν υπάρχει πνευματικότητα μέσα σας. 

45 Μετά το 1950, θα συγκεντρωθείτε στους οίκους προσευχής Μου και θα προετοιμαστείτε, ώστε η 

πνευματοποίηση να γίνει μέσα σας. Δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, 

αλλά θα μπορείτε να συνομιλείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, και τα τραγούδια σας θα είναι η 

ανύψωση της ψυχής σας. 

46 Οι δοκιμασίες θα είναι σκληρές και δεν θα μείνετε όλοι σας σταθεροί. Πολλοί από εσάς θα πέσετε 

στην άβυσσο και θα χάσετε το φως που σας έδωσα για να διαπεράσετε το σκοτάδι. Όσοι όμως από εσάς 

επιμείνετε και παραμείνετε σταθεροί, θα αποδειχθούν άξιοι του Παραδείσου Μου. Σας δίνω τις οδηγίες, 

αλλά είναι στο χέρι σας να τις μελετήσετε και να τις κατανοήσετε. 

47 Ισραήλ: Πέρασαν 66 χρόνια κατά τα οποία σας έδειξα έλεος επί ελέους. Σας χορήγησα τις 

ευεργεσίες Μου για να Με γνωρίσετε ως Αγάπη και για να μπορέσετε να εκπληρώσετε το Νόμο Μου. 

48 Μίλησα στην ψυχή σας και την προετοίμασα έτσι ώστε ο Θεϊκός μου "Λόγος" να εκδηλωθεί μέσα 

από τον ανθρώπινο νου ─ έτσι ώστε όταν έρθει η τελική στιγμή αυτής της εκδήλωσης, να μην Μου πείτε: 

"Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από τη διδασκαλία σας, είμαστε ακόμα τα παιδιά-μαθητές που δεν έχουν 

καταλάβει την ευθύνη της αποστολής που μας εμπιστεύτηκες". Γι' αυτό, αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν 

σας εγκατέλειψα ποτέ και σας έδωσα ακούραστα το Λόγο Μου, και μέχρι αυτή τη στιγμή η Συμπαντική 

Ακτίνα Μου συνεχίζει να κατεβαίνει σε σας. 

49 Είμαι η Τελειότητα, είμαι η Ζωή, είμαι η Αγάπη, και δεν είναι το θέλημα του Διδασκάλου σας να 

παραστρατήσετε στο δρόμο ─ αφού σας βγάλω από τη βρωμιά της αμαρτίας, να παραστρατήσετε ξανά 

στους προηγούμενους δρόμους, να χάσετε τη χάρη Μου και να επιστρέψετε στο σκοτάδι για να 

ανακατευτείτε με την τρέλα και τον υλισμό της ανθρωπότητας. Όχι, αγαπημένη μου 

Ισραήλ, σας κάλεσα πνευματιστές, Τριαδικούς-Μαριανούς, για να αποδείξετε στους ανθρώπους την 

άπειρη χάρη που έχετε λάβει από Μένα. 

50 Σας έχω προφητεύσει πολλά πράγματα και σας έχω πει: Προετοιμάσου, Ισραήλ, γιατί θα έρθουν 

καιροί που οι ψευδοχριστιανοί θα είναι ανάμεσά σας. Θα ταλαιπωρηθείτε και θα φτάσει στα αυτιά σας ο 

εύγλωττος λόγος των ανθρώπων, και τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι, θα πέσετε στα δίχτυα του 

πειρασμού. Εσείς οι ίδιοι θα κάνετε τους εαυτούς σας αποκληρωμένους και θα παρακρατήσετε τα δώρα 

της χάρης Μου. Το ψωμί που σας έδωσα θα πεταχτεί, και τότε θα νιώσετε πραγματικά πεινασμένοι, 

άποροι και ρακένδυτοι, αν και αυτό δεν είναι το Θεϊκό Μου Θέλημα. 

51 Αναγνώρισε, λοιπόν, Ισραήλ, ότι σου έδειξα τον αληθινό δρόμο με τον Λόγο Μου, ότι σου έδωσα 

τον Νόμο Μου για να κάνεις το Θέλημά Μου, για να γίνεις μαθητής που δίνει το καλό παράδειγμα και 

εκπληρώνει πιστά την αποστολή του. 

52 Δεν σας ζητώ τίποτα αδύνατο. Όλα όσα περιμένω από εσάς είναι δυνατά. Ο σταυρός που σας 

έβαλα δεν θα βαραίνει τους ώμους σας, και αν τον αισθάνεστε βαρύ μερικές φορές, είναι επειδή δεν έχετε 

καταλάβει τον Δάσκαλό σας και δεν έχετε καταφέρει να απελευθερωθείτε από τον υλισμό σας. 
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53 Στην Πρώτη Εποχή, ο Μωυσής στάθηκε επικεφαλής του Ισραήλ για να το οδηγήσει μέσα από την 

έρημο στη γη Χαναάν για σαράντα χρόνια. Αλλά από ανυπακοή, απιστία και υλισμό, κάποιοι 

βλασφήμησαν, άλλοι έγιναν αποστάτες και άλλοι επαναστάτησαν. Αλλά ο Μωυσής τους μίλησε σε αυτή 

την κατάσταση με σοφία και υπομονή, ώστε να μην παραβιάσουν το θέλημα του Υψίστου, αλλά να είναι 

ταπεινοί και υπάκουοι σε αυτόν τον Πατέρα που ─ χωρίς να βλέπει την ανυπακοή τους ─ έκανε το μάννα 

να πέσει από τον ουρανό και το νερό να αναβλύσει από τον βράχο. 

54 Σας γνωστοποιώ αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί μου άνθρωποι, για να περπατήσετε στο σωστό 

δρόμο και να μην αναζητήσετε τους παραδρόμους, γιατί τότε θα προκαλέσετε πόνο στον εαυτό σας. Σας 

έβαλα στον αληθινό δρόμο, ώστε να αγωνιστείτε και να εργαστείτε και να γίνετε άξιοι του ελέους Μου 

και της άπειρης συμπόνιας Μου, ώστε στο τέλος της περιπλάνησής σας να βρείτε τη Γη της Επαγγελίας. 

55 Θα έρθει η ώρα που θα Μου ζητήσετε να συνεχίσει ο Θείος Λόγος Μου να εκδηλώνεται μέσα από 

τα μυαλά των φορέων της φωνής, και θα πέσετε στα γόνατα μπροστά στα σύμβολα που σας έχω δώσει για 

να ζητήσετε από τη Θεότητα να κατέβει σε ακτίνες για να σας μιλήσει για το Νόμο και να σας δώσει την 

αγάπη να συνεχίσετε στο μονοπάτι. Αλλά όταν συμβεί αυτό, θα θυμάστε ότι, όπως ακριβώς και στη 

Δεύτερη Εποχή, μετά την εγκαθίδρυση του χρόνου της αναχώρησης του Ιησού, δεν θα ακούτε πλέον τη 

φωνή Μου με αυτή τη μορφή, και από εκείνη τη στιγμή θα αναγνωρίσετε ότι η Παρουσία Μου ήταν μαζί 

σας και ότι μέσω της αισθητηριακής σας δουλείας έχετε συνηθίσει στο Λόγο Μου. 

56 Η αφύπνισή σου, Ισραήλ, θα είναι αργά, πολύ αργά, και αυτός θα είναι ο λόγος που η Καρδιά του 

πιο στοργικού Πατέρα μου θα υποφέρει πάρα πολύ. 

57 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, θέλω να χαρώ την ψυχή σας ─ θέλω όταν φτάσετε σε Μένα, να σας 

πω: "Αγαπημένα μου παιδιά, λάβετε την ανταμοιβή. Η αγάπη Μου τοποθετεί στους κροτάφους σας το 

δάφνινο στεφάνι και σας ανοίγει τις πύλες του Ουρανού Μου, ώστε μέσα στην αγάπη Μου να απολαύσετε 

την ευδαιμονία που υπάρχει στον Πατέρα". 

58 Η ανθρώπινη βούληση έρχεται μπροστά και ισχυρίζεται ότι ο Θείος Λόγος μου δεν θα πάψει να 

γίνεται γνωστός μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης, ότι η Παγκόσμια Ακτίνα μου θα συνεχίσει 

να κατεβαίνει και να γίνεται γνωστή μέσω των φορέων της φωνής για κάποιο χρονικό διάστημα μετά το 

1950. 

Ένα μεγάλο λάθος και μια σοβαρή παράβαση έχουν διαπράξει οι ψυχές που έχουν ενσαρκωθεί σε αυτά 

τα σώματα, επειδή έχουν ξεχάσει ότι Εγώ είμαι η Τελειότητα ─ ξεχάσανε ότι Εγώ είμαι ο αμείλικτος 

Νόμος ─ ξεχάσανε ότι ο Λόγος Μου είναι ο Λόγος ενός Βασιλιά και δεν θα ανακληθεί. Διότι σας είπα ότι 

πιο γρήγορα θα έπαυε να λάμπει το βασιλικό αστέρι, παρά ο λόγος μου δεν θα εκπληρωνόταν στο σύμπαν. 

Αλλά σας έχω υποδείξει τον χρόνο για το τέλος της εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, 

και αυτό θα συμβεί. Αλλά σας είπα επίσης ότι δεν θα σας εγκαταλείψω, ότι θα δω την προετοιμασία σας 

και θα ακούσω την προσευχή των μαθητών ─ εκείνων στους οποίους πρέπει να δώσω τις τελικές οδηγίες 

την τελευταία στιγμή, ώστε να έχουν καθοδήγηση και να ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν τη ζωή που 

τους έχω παραχωρήσει σε αυτή τη γη μέχρι την τελευταία στιγμή για να προετοιμάσουν τις νέες γενιές να 

αφήσουν αυτή τη γη προετοιμασμένες μέσα από την αγάπη, την κατανόηση και το έλεος. Θα ανοίξω τα 

μονοπάτια στα οποία θα περπατήσει ο αγαπημένος μου λαός. 

59 Αληθινά σας λέω, μετά το 1950 δεν θα έχετε πλέον αυτή την εκδήλωση, και αν ο άνθρωπος 

ξεκινήσει να παρακούει το Θέλημά Μου και να διαμορφώνει το Έργο σύμφωνα με την αυθαιρεσία του, 

προκειμένου να το δώσει στον κόσμο, θα πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό ενώπιον Μου. Σας έχω 

προετοιμάσει και σας έχω πει, αγαπημένοι μου άνθρωποι: το θέλημά Μου θα υπακούεται, ο Λόγος Μου 

θα εκπληρώνεται ανά πάσα στιγμή, και σας λέω: θα έρθει ο καιρός που δεν θα τον ακούτε πλέον με αυτή 

τη μορφή. Επομένως, συσσωρεύστε τον Λόγο Μου στις καρδιές σας και διατηρήστε το νόημα αυτών των 

διακηρύξεων. Γιατί αύριο θα ζητάτε μάταια από τον Πατέρα, γιατί η Συμπαντική Ακτίνα Μου δεν θα 

κατεβαίνει πλέον για να Με εκδηλώσει μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

60 Προετοιμαστείτε, υπακούστε, εργαστείτε και δώστε στους συνανθρώπους σας ό,τι σας έχω δώσει. 

Μιλήστε και δώστε τα καλά νέα, ώστε όλοι να αφυπνιστούν. Όσοι όμως θέλουν να δημιουργήσουν ένα 

υλιστικό έργο και να το προσθέσουν στο Νόμο Μου, ισχυριζόμενοι ότι ο Κύριος θα συνεχίσει να γίνεται 

γνωστός μέσω των φορέων της φωνής, αν το επιδιώξουν, αν η επιθυμία τους γι' αυτό είναι μεγάλη, θα 

ακούσουν μόνο ψευδείς εκδηλώσεις. 
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61 Σήμερα, αφού το φως του Αγίου Πνεύματός μου είναι μαζί σας, λαέ του Ισραήλ ─ αγωνιστείτε και 

εργαστείτε όπως ο Δάσκαλός σας. 

62 Μεγάλη είναι η σοφία μου, αλλά το καθήκον σας είναι να μελετάτε και να ερμηνεύετε τον λόγο 

μου. Αρχίστε να αγωνίζεστε και να εργάζεστε, γιατί θα συναντήσετε στο μονοπάτι σας αυτόν που 

επιθυμεί το φως μου, τη διδασκαλία μου. Θα συναντήσετε τους εκφυλισμένους, τους ταπεινούς, αλλά και 

τους εξυψωμένους, και σε όλους αυτούς πρέπει να μιλήσετε και να τους δείξετε το έργο μου. Πλησιάστε 

τις πόρτες των καρδιών τους και χτυπήστε μία, δύο και τρίτη φορά. Αλλά αν παραμείνουν κλειστά, τότε 

προχωρήστε. Αν όχι μόνο δεν σας ακούνε, αλλά και σας κοροϊδεύουν, κάντε υπομονή και πηγαίνετε στα 

πλήθη που χρειάζονται ενθάρρυνση, παρηγοριά, βάλσαμο για τις ψυχές τους. Πλησιάστε τους και 

"χρίστε" τους με τον λόγο μου. 

63 Απομακρυνθείτε από κάθε τι που μπερδεύει το μυαλό σας και αφοσιωθείτε στην προσευχή, ώστε 

η ψυχή σας να έρθει σε επαφή με τον Θεό και Κύριό σας, και γίνετε παράδειγμα για τους τυφλούς 

συνανθρώπους σας ─ δείξτε τους την πνευματοποίηση. Ο νους σας θα φωτιστεί, ώστε να ξέρετε πώς να 

διδάξετε τα πλήθη με την αλήθεια μου. 

Υπάρχουν καρδιές που νιώθουν παρηγοριά με τα λόγια σας- έτσι θα αφυπνίσετε όλη την 

ανθρωπότητα. Τότε δεν θα υπάρχει πια εγωισμός, ούτε κακή θέληση, ούτε πικρία, ούτε διχόνοια, και όταν 

θα είναι μαζί Μου, θα τους πω: Μακάριοι είστε εσείς που έρχεστε στον Δάσκαλο για να πάρετε ένα άτομο 

από το φως Μου για την ανάπτυξη της ψυχής σας. 

64 Ο κόσμος πεινάει για τον λόγο μου. Είναι οι άποροι που χτυπούν την πόρτα μου, τους οποίους 

άφησα στη φροντίδα σας για να μπορέσετε να υποδεχτείτε τις νέες γενιές. 

65 Να διαλογίζεστε καθημερινά και να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Οι δρόμοι 

είναι έτοιμοι μέσω του Ηλία, σας έχει φωτίσει σαν φάρος. Δεν ήταν μόνο ο πρόδρομος της εκδήλωσής 

Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή ─ η αποστολή του θα τελειώσει μόνο στην αιωνιότητα. 

66 Μετά το 1950, από τα πλήθη που Με άκουσαν, μερικοί θα συνεχίσουν να είναι μαζί Μου και 

άλλοι θα φύγουν για τους διαφορετικούς δρόμους τους. Έτσι θα γίνει και με τους εκλεκτούς Μου: 

Κάποιοι θα ξεκινήσουν βιαστικά να ενώσουν εκείνους που προχωρούν στην πνευματοποίησή τους, και 

άλλοι θα παραμείνουν και πάλι στον υλισμό τους. 

67 Οι αληθινοί μαθητές μου θα ξεκινήσουν προετοιμασμένοι και θα εκτελέσουν πιστά τις εντολές 

μου. Θα είναι σαν τον Υιό μου Loth ─ εκείνον που ήξερε πώς να διατηρήσει τον εαυτό του καθαρό στα 

Σόδομα και τα Γόμορρα, όταν έλαβε την εντολή μου να εγκαταλείψει αυτές τις χώρες που θα 

καθαρίζονταν. Οι μαθητές μου θα επιβιώσουν επίσης σε κάθε δοκιμασία. 

68 Να έχετε πάντα χαραγμένο στην ψυχή σας το παράδειγμα του Αβραάμ: Όταν του ζήτησα να 

θυσιάσει τον ίδιο του τον γιο, Με εμπιστεύτηκε και Μου έδειξε τη μεγάλη του πίστη και υπακοή. Αλλά 

όταν ήταν έτοιμος να θυσιάσει τον αγαπημένο του γιο, του έστειλα τον άγγελό Μου να συγκρατήσει το 

χέρι του. Στη συνέχεια, για χάρη της πίστης και της υπακοής του, του έδωσα μια μεγάλη υπόσχεση ότι η 

ανθρωπότητα θα αποκτούσε αγαθά μέσω της μεσολάβησής του. Ωστόσο, δεν έχω απαιτήσει από εσάς 

θυσιαστικό θάνατο ─ σας υπενθυμίζω μόνο τον Αβραάμ, ώστε να τον πάρετε ως παράδειγμα για την 

πίστη και την υπακοή του, και σας υπόσχομαι ότι θα αποκτήσετε την Αιώνια Ζωή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 344  
1 Ακούτε τον Λόγο που έχω θέσει μπροστά σας καθημερινά σαν ανοιχτό βιβλίο. Σας αποκάλυψα το 

περιεχόμενό του, σας έφερα την ειλικρίνεια και το φως. Σας έδωσα την ουσία του Λόγου Μου και την 

αγάπη Μου για να σας μεταμορφώσω. 

2 Μακάριοι είστε εσείς που έχετε αναστηθεί στους κόλπους του Έργου Μου. Πάνω σας έχω στρέψει 

το πνευματικό Μου βλέμμα, ώστε να είστε εσείς αυτοί που θα δώσουν αύριο τη μαρτυρία Μου στην 

ανθρωπότητα. 

3 Πολλοί θα έρθουν από διαφορετικά έθνη για να λάβουν μέρος του Λόγου που σας έφερα. Είναι οι 

άποροι και οι ναυαγοί στους οποίους θα δείξω αυτή τη σωσίβια λέμβο. 

Σκεφτείτε ότι χρησιμοποίησα αμαρτωλούς για να λυτρώσω άλλους αμαρτωλούς. Σήμερα είναι οι 

βράχοι από τους οποίους αναβλύζουν τα κρυστάλλινα νερά, είναι τα πρόβατα που βρίσκονται στο μαντρί 

Μου, είναι οι φυλές του εκλεκτού Μου λαού. Τους χρησιμοποίησα και τους αφιέρωσα στην υπηρεσία 

μου. Είναι Τριαδικοί-Μαριανοί Πνευματικοί που ενώνονται σε μια προσευχή για να λατρέψουν τον 

Πατέρα και να Του προσφέρουν τα λουλούδια της καρδιάς τους. 

Έχω τοποθετήσει το έλεός μου και το φως μου μέσα τους, ώστε η ψυχή τους να γίνει τέλεια. Είναι οι 

εκλεκτοί για να λάβουν και να μεταδώσουν στην ανθρωπότητα μέσω της διαμεσολάβησής τους. Είναι οι 

στρατιώτες μου, οι εργάτες μου, οι μαθητές μου αυτής της Τρίτης Εποχής. Στη φροντίδα τους έδωσα την 

πηγή με το κρυστάλλινο νερό και το δέντρο με τους αγνούς καρπούς. Είναι αυτοί που είχαν αρκετή πίστη 

για να διασχίσουν την έρημο για άλλη μια φορά. Είναι αυτοί που, όπως ο Ηλίας, θα ξεκινήσουν να 

καλέσουν τα μεγάλα πλήθη. 

4 Εκλεκτός λαός του Ισραήλ: Σας δόθηκε η εντολή του Κυρίου να δώσετε μαρτυρία για Μένα στους 

συνανθρώπους σας. Εσείς είστε ο ισχυρός Ισραήλ που θα αναγνωριστεί από την ανθρωπότητα, γιατί πάνω 

σας έχω σκορπίσει τη χάρη Μου και το φως του Αγίου Πνεύματος. 

5 Μην αφήσεις αυτόν τον χρόνο να πάει χαμένος, Ισραήλ. Είναι απαραίτητο να έχετε τη διδασκαλία 

Μου σε αφθονία στο μέλλον, ώστε να μην είστε αδύναμοι και άποροι. Σας είπα ότι μετά την αναχώρησή 

Μου δεν θα αποχωριστώ από εσάς. Αλλά γι' αυτό μην εμπιστεύεστε υπερβολικά τον εαυτό σας και μην 

αφήνετε το λόγο Μου, τον οποίο σας εμπιστεύομαι προς το παρόν μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, να 

περάσει απαρατήρητος. Θέλω να προετοιμαστείτε ήδη από τώρα, ώστε όταν σας στείλω στην 

ανθρωπότητα, να λάβετε το μήνυμά Μου διαισθητικά και να νιώσετε την παρουσία Μου πνευματικά. 

6 Όποιος ξέρει πώς να προετοιμαστεί θα είναι εκπρόσωπός μου. Όταν τελειώσει αυτό το έτος 1950, 

τα μάτια σας θα δουν πολλά θαύματα, γιατί η ανάγκη της ανθρωπότητας είναι μεγάλη. 

Προετοιμάσου, Ισραήλ, για μάχη, αλλά με πλήρη γνώση αυτής της Θείας Αιτίας. Γιατί θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσετε τα λάθη του κόσμου και να απομακρύνετε την εμμονή και τη σύγχυση των εγκεφάλων 

εκείνων των φορέων φωνής που θα συνεχίσουν να λένε ότι εξακολουθώ να γίνομαι γνωστός μέσω της 

διαμεσολάβησής τους. Αλλά τότε δεν θα είναι το φως Μου στα μυαλά, ούτε θα δίνουν λόγια παρηγοριάς 

και σοφίας, όπως τα δίνω σε σας. 

7 Είστε περιορισμένοι και δεν μπορείτε να διεισδύσετε στα σχέδια και τις σκέψεις των 

συνανθρώπων σας. Αλλά ο Πατέρας με το διαπεραστικό του βλέμμα μπορεί να δει όλα όσα θα συμβούν 

αύριο. 

8 Θέλω να γίνετε αληθινοί μαθητές μου, να είστε σε θέση να δείξετε το αληθινό μονοπάτι, να γίνετε 

αγγελιοφόροι μου για να παρουσιάσετε το Έργο μου στην ανθρωπότητα. Με το φως που κουβαλάτε μέσα 

σας, διαλύστε το σκοτάδι και δείξτε ότι είστε παιδιά του φωτός. 

9 Μη χάνετε το θάρρος σας μπροστά στις δοκιμασίες που εμφανίζονται στο δρόμο σας και μην 

ντρέπεστε απέναντι σε όσους σας πλησιάζουν, γιατί αυτοί θα είναι οι πνευματικά άποροι που βρίσκονται 

χωρίς καλά έργα μπροστά στη Θεότητά Μου. Θα πρέπει να είστε οι ταπεινοί που είναι έτοιμοι να 

απαλύνουν τον πόνο και να προετοιμάσουν την καρδιά των συνανθρώπων σας, χωρίς να καυχιέστε για το 

έλεος που σας έχω δείξει, κάνοντας λόγια αγάπης και φωτός να βγαίνουν από τα χείλη σας. 

10 Δεν θα δω ψέμα σε σένα, Ισραήλ, γιατί μια μέρα θα αποκαλυφθεί, και τότε ο κόσμος θα πει: 

"Αυτοί είναι οι μαθητές του Διδασκάλου; Αν αυτοί είναι ψευδομαθητές, τότε και ο Δάσκαλος ήταν 

ψευδής, ο οποίος κατοικούσε ανάμεσά τους για να τους μεταδώσει ψέματα". 
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11 Πρέπει να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου με καλά έργα, με την ανανέωση και την 

πνευματοποίησή σας. Δεν θέλω η ανθρωπότητα να Μου πει αύριο: "Γιατί οι εκλεκτοί σου, αν και έχουν 

λάβει τον Θείο Λόγο, δεν δείχνουν κανένα έλεος ─ σε εμάς που τους ζητήσαμε να νιώσουμε παρηγοριά 

στα βάσανά μας και να λάβουμε το βάλσαμο που θεραπεύει τις ασθένειές μας;" 

Όλα αυτά καλείστε να τα κάνετε για να θρέψετε την πίστη σε αυτές τις καρδιές και για να σας 

αναγνωρίσει ο κόσμος. 

12 Το καθήκον σας είναι οι περιπλανώμενοι να νιώσουν τη δροσιά του δέντρου και να συνέλθουν 

από την ξέφρενη πορεία τους. Εγώ, ωστόσο, θα τους μιλήσω πνευματικά, θα τους κάνω να νιώσουν 

τύψεις και να εξομολογηθούν τις παραβάσεις τους ενώπιον του Θείου Πνεύματός Μου. Τότε θα τους 

δώσω να καταλάβουν ότι τους δέχομαι με ανοιχτές αγκάλες και ότι δεν τους απορρίπτω, αν και 

εξακολουθούν να είναι μεγάλοι αμαρτωλοί. Θα ακούσουν πνευματικά τη φωνή Μου να τους λέει: 

"Αγαπημένα μου παιδιά, έχω υποφέρει μεγάλη θλίψη για σας, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να 

ανανεωθείτε και να επιτρέψετε στην ψυχή σας να ελευθερωθεί". Θα τους κάνω να μετανοήσουν για όλες 

τις παραβάσεις τους και να ντραπούν για τις κακές τους πράξεις. 

13 Γι' αυτό, Ισραήλ, σε διδάσκω μέρα με τη μέρα, για να μείνει ο νόμος μου γραμμένος στην καρδιά 

σου. Θα σας μιλήσω μέσω της συνείδησης και θα σας δείξω ποια είναι η εντολή του νόμου μου που δεν 

έχετε υπακούσει, και με αυτόν τον τρόπο, βήμα προς βήμα, θα γίνετε ο ανανεωμένος λαός γεμάτος με τη 

σοφία μου. 

14 Εσείς οι ίδιοι θα βιώσετε τη μεταμόρφωσή σας, θα δείτε ποιοι ήσασταν πριν και ποιοι είστε τώρα, 

και τότε ακόμη και οι πιο σκληρές καρδιές θα δεχτούν τα λόγια σας. Θα γίνετε σύμβουλοί τους και θα 

τους κάνετε καλό με αγνότητα στην καρδιά σας και θα τους δείξετε το αληθινό μονοπάτι. 

15 Τι καθοδήγηση θα μπορούσε να περιμένει η ανθρωπότητα από τους τυφλούς οδηγούς; Μόνο από 

εσάς θα λάβουν κάτι τέτοιο, εσείς που είστε παιδιά του φωτός, επειδή θα αποκαλυφθώ μέσω της 

μεσολάβησής σας. 

16 Θα έρθει η ώρα που οι μεγάλες δοκιμασίες μεταξύ της ανθρωπότητας θα είναι στα σκαριά. Εσείς, 

όμως, που βρίσκεστε υπό την προστασία μου, θα είστε σαν τα πουλιά που δεν εργάζονται και όμως 

τρέφονται. Τότε η ανθρωπότητα θα εκπλαγεί που εν μέσω τόσο μεγάλης συμφοράς και δυστυχίας, 

διατηρείτε το κουράγιο σας να ζείτε και που οι σκοτεινές δυνάμεις δεν σας καταλαμβάνουν επειδή Με 

υπακούσατε. 

17 Εσείς είστε αυτοί που σας ανατέθηκε να απαλύνετε τον πόνο των ανθρώπων, να διδάξετε τους 

βλάσφημους να προσεύχονται, οι οποίοι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υψώνουν την 

ψυχή τους στην προσευχή. 

18 Αλλά γι' αυτό πρέπει να πνευματοποιείτε τον εαυτό σας καθημερινά περισσότερο και να 

απελευθερώνεστε από την υλοποίηση. Διότι δεν θέλω να γίνετε υπερβολικοί πνευματιστές, όχι. Ο 

φανατισμός είναι αποτρόπαιος στα μάτια Μου, και αυτό είναι που θέλω να εξαλείψω ανάμεσά σας. Η 

συνείδηση θα σας πει πώς να ζείτε σε αρμονία με τα πάντα. 

19 Ο χρόνος στον οποίο θα ακούσετε αυτή τη λέξη είναι σύντομος. Επομένως, είναι θέλημά μου να 

κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου, ώστε να τις κατανοήσετε και να προετοιμαστείτε. 

20 Μάθετε από τον Θείο Δάσκαλο που σας δίνει τις οδηγίες που θα διατηρηθούν γραπτώς και τις 

οποίες θα απολαύσετε αύριο. Διότι ο χρόνος είναι ήδη σύντομος στον οποίο θα ακούσετε τον Διδάσκαλό 

σας μέσω του ανθρώπινου νου. 

21 Το έλεος του Πατέρα εισέρχεται στις ψυχές σας, τις ενθαρρύνει και τους λέει: Μάθετε από τη 

διδασκαλία μου, γιατί είστε ακόμα αδύναμα παιδιά που δεν αισθάνονται τη δύναμή μου. Κάθε στιγμή σας 

μιλάω και μέσω της συνείδησής σας για να σας κάνω να συνειδητοποιήσετε την αποστολή σας. 

22 Στο δεξί Μου χέρι κρατώ τον Νόμο, και στο αριστερό Μου τη ζυγαριά. Θα αναχωρήσω από εσάς 

σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί θα σας θρέψω πνευματικά με τον Λόγο Μου και δεν 

θα αισθάνεστε ορφανοί. Θα Με κουβαλάτε μέσα σας, επειδή δεν θα με γνωστοποιώ πλέον μέσω της 

ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Αλλά έχω προετοιμάσει την ψυχή σας να επικοινωνεί με το Θείο 

Πνεύμα Μου, και θα λαμβάνετε τις οδηγίες Μου όποτε είναι το θέλημά Μου. 

23 Μετά την αναχώρησή μου, ο αγώνας σας θα αρχίσει. 
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24 Σας εμπιστεύομαι τον Νόμο Μου για να τον μελετήσετε και να μην τον παραβιάσετε. Αποκτήστε 

αξία απέναντι στον Κύριό σας, γιατί τώρα είναι η ώρα να Μου πείτε με αληθινή παράδοση στην ψυχή 

σας: "Κύριε, εκπλήρωσε μέσα μας το θέλημά Σου". 

25 Με μεγάλη αγάπη και υπομονή σας απέσυρα από τη βρωμιά, από τις διάφορες κοσμοθεωρίες, από 

την ειδωλολατρία. Γιατί είχατε προσκυνήσει μπροστά στις εικόνες, μπροστά στο χρυσό μοσχάρι. Πόση 

άγνοια υπήρχε σε όλες τις εποχές! Αλλά πάντα σας αποκαλύπτομαι ως φως, ως έλεος και αγάπη, ώστε να 

μην ακολουθείτε τον δρόμο σας στα τυφλά. 

26 Στον παρόντα χρόνο, σας έσωσα για άλλη μια φορά από τα διάφορα μονοπάτια που έχει διανύσει 

η ψυχή σας και στα οποία έχετε βιώσει πόνο. Σας έδωσα διάφορες ενσαρκώσεις, ώστε όταν η ψυχή σας 

έρθει σε αυτόν τον πλανήτη να εξελιχθεί. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε βρήκα βυθισμένο 

σε έναν βαθύ λήθαργο. Δεν έχω βρει μια έτοιμη καρδιά για να σας υπενθυμίσω τις προφητείες της 

Δεύτερης Εποχής. Όμως, ήταν θέλημά Μου να γίνω γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου για να σας 

διδάξω ξανά να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

27 Η αγάπη μου και το φως μου κατέβηκαν στις ψυχές σας ως δροσιά χάριτος, ώστε αύριο να δείξετε 

στον κόσμο το Νόμο μου. Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, δεν θα υπάρχει χέρι να σας στιγματίσει και 

να σας προκαλέσει πόνο. 

28 Θα ξεκινήσετε όπως οι απόστολοι της Δεύτερης Εποχής. Ήξεραν πώς να προετοιμάζονται και να 

περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουν και να διαδώσουν τη διδασκαλία Μου. Θα επιλέξω 

από τις διάφορες αιρέσεις και θρησκευτικές κοινότητες εκείνους που θα Μου ανήκουν. Θα Με 

αναγνωρίσουν και θα ξέρουν πώς να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

29 Θα ξεκινήσετε να μεταφέρετε τις διδασκαλίες μου στην ανθρωπότητα, έτσι ώστε η ειρήνη της 

Ουράνιας Βασιλείας μου να φτάσει σ' αυτούς. Γιατί το βλέμμα μου βλέπει τον πόνο τους, την ερημιά 

τους. 

30 Αυτό σας έχω προσφέρει, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και θα δείτε την υπόσχεσή μου να 

εκπληρώνεται. Οι ψυχές σας θα ανεβαίνουν βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουν στην κορυφή του βουνού. 

31 Μη φοβάστε τα λόγια των ανθρώπων ούτε τις κρίσεις τους, φοβάστε την κρίση του Θεού σας. 

Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι είμαι αμείλικτος ως δικαστής. Γι' αυτό, να Με επιθυμείτε πάντα ως Πατέρα, 

ως Θεό, ώστε να μη σας λείπει τίποτα στην πορεία σας μέσα στη ζωή. 

32 Έρχομαι να δέσω το κακό σε δεμάτια για να τα ρίξω στη φωτιά. Γιατί κάθε κακός σπόρος θα κοπεί 

από το Θεϊκό Μου δρεπάνι, που είναι αυτός ο Λόγος που έρχεται σε σας για να σας δώσει ζωή χάριτος. 

33 Ως Δάσκαλος, σας περιμένω πάντα για να σας καθοδηγήσω, να σας οδηγήσω στο μονοπάτι. 

Μακάριοι είστε εσείς που έρχεστε να ακούσετε το Λόγο Μου, γιατί αργότερα θα ξεκινήσετε να 

μεταφέρετε τα Καλά Νέα στους συνανθρώπους σας. Όποιος Με έχει κατανοήσει και εφαρμόζει τις 

διδασκαλίες Μου στην πράξη, θα πετύχει τη μακαριότητα για το πνεύμα του. 

34 Κάποιοι από εσάς Μου λένε: "Γιατί δεν σε νιώσαμε, Κύριε;" Σας λέω όμως: Δεν Με έχετε νιώσει 

όταν κάνετε ένα καλό έργο, όταν δείχνετε έλεος στον συνάνθρωπό σας; Δεν αισθάνεστε ικανοποίηση όταν 

εκπληρώνετε την αποστολή σας; Γιατί αυτή η ικανοποίηση που έχετε είναι σαν να Με αισθάνεστε. Διότι 

αυτός που κάνει το κακό απομακρύνεται από Μένα, και τότε δύσκολα μπορεί να αισθανθεί την παρουσία 

Μου. 

Είμαι σε κάθε καλό έργο, στο έλεος που δείχνετε ─ όχι μόνο όταν μοιράζεστε το ψωμί σας, αλλά και 

όταν προσφέρετε λόγια αγάπης και παρηγοριάς για να ενθαρρύνετε τις ψυχές, να παρηγορείτε τις καρδιές 

στα βάσανα αυτής της ζωής. Πόσοι έχουν ανάγκη από λίγη αγάπη, πόσες εγκαταλελειμμένες γυναίκες 

φωνάζουν για λόγια ενθάρρυνσης, και εσείς, οι εκλεκτοί μου, θα πρέπει να ξεκινήσετε να φέρνετε αγάπη, 

ενθάρρυνση και ενίσχυση σε όλους όσους έχουν ανάγκη. 

35 Ο κόσμος χάνεται στον εκφυλισμό του, στο χάος, στην ξέφρενη πορεία του προς το κακό. 

Ωστόσο, σας εμπιστεύτηκα αυτό το πλοίο για να σώσετε τους ναυαγούς, εκείνους που δεν έχουν ακούσει 

το Λόγο Μου, αλλά των οποίων οι ψυχές νιώθουν την ανάγκη να τον λάβουν. Γι' αυτό, θέλω να τους 

αφυπνίσετε και να μαρτυρήσετε στην ανθρωπότητα την Παρουσία Μου αυτή την εποχή. 

36 Μαρτυρήστε ότι έγινα γνωστός σε αυτή την εποχή μέσω της ανθρώπινης διάνοιας και πείτε στους 

άπιστους ότι αν έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή για να ζήσω με τους ανθρώπους ─ γιατί να μην είμαι 

σε θέση να γίνω γνωστός σήμερα μέσω των αμαρτωλών που έχω προετοιμάσει με τη χάρη Μου; 
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37 Γιατί πιστεύετε περισσότερο στα έργα των ανθρώπων και αμφισβητείτε τα θαύματα και τη 

μεγαλοψυχία του Θεού και Κυρίου σας; 

38 Θυμηθείτε τα βήματά μου στη γη ως Ιησούς, θυμηθείτε ότι μίλησα στους διδασκάλους του νόμου 

σε μικρή ηλικία. Σας δίδαξα να προσεύχεστε και να είστε ταπεινοί. Γεννήθηκα σε έναν στάβλο και πέθανα 

σε έναν σταυρό. Και αφού σας έδωσα αυτή τη διδασκαλία ─ γιατί, σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όταν ο 

κόσμος βρίσκεται στο απόγειο της διαφθοράς, δεν θα έπρεπε να ακούσετε τον λόγο Μου και να μη σας 

δείξω τον τρόπο που σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή; 

39 Οι άνθρωποι κουβαλούν μίσος και κακή διάθεση και επιδιώκουν την υπερκατανάλωση, και ο 

φανατισμός έχει επίσης εισχωρήσει στις καρδιές τους. 

40 Άνθρωποι, Με ρωτάτε: "Γιατί, Κύριε, έχουν αυξηθεί οι δοκιμασίες στο δρόμο μας από τότε που 

μας προετοίμασες με τη χάρη Σου;" Και σας απαντώ: Στη Δεύτερη Εποχή σας δίδαξα να υποφέρετε και να 

είστε ταπεινοί. Θυμηθείτε, Με έφεραν στο ικρίωμα του αίματος, Μου πίεσαν ένα ακάνθινο στεφάνι στους 

κροτάφους Μου και ένα καλάμι στο χέρι Μου, και μετά Με χλεύασαν. Αλλά παρέμεινα ευγενικός και 

ταπεινός. Ήξερα ότι το Αίμα Μου έπρεπε να χυθεί ως σύμβολο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Πότε Με 

γνωρίσατε να απορρίπτω αυτές τις πικρίες, αυτές τις ανούσιες καταστάσεις, αυτές τις θλίψεις; Ποτέ. 

Υπέφερα από αγάπη για όλους σας και έχυσα το Αίμα Μου για να σας δείξω τον δρόμο της σωτηρίας. 

Εσείς, ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν θα χύσετε το αίμα σας, θα προετοιμαστείτε μόνο με καλή θέληση για 

να μιλήσετε στον κόσμο για την αλήθεια μου. 

41 Σας έδωσα ένα σπαθί και σας αποκάλεσα στρατιώτες μου. Ανήκετε στους στρατιώτες Μου, τους 

οποίους ενθαρρύνω με τον λόγο Μου, και σας λέω: Αγωνιστείτε και μη φοβάστε τον κόσμο, γιατί Εγώ 

είμαι ο Πατέρας σας και θα σας υπερασπιστώ, θα σας φωτίσω, ώστε να μη γίνετε θύματα της 

ανθρωπότητας. 

42 Αγαπητοί άνθρωποι: Θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα ότι ο Λόγος Μου θα σας σώσει. Με είχατε 

ως στοργικό Πατέρα, ώστε να μην υποφέρετε ούτε να σκοντάψετε. 

43 Γεμάτος υπομονή συνεχίζω να σας καθοδηγώ, ώστε αύριο να γίνετε παράδειγμα για τους 

συνανθρώπους σας. 

44 Απομακρυνθείτε από τον κόσμο, ώστε η ψυχή σας να λάβει το έλεός Μου και να μη χάσει την 

ειρήνη Μου και την αγάπη Μου ─ ώστε να μη συναντήσετε τα αγκάθια που ο κόσμος δημιούργησε με την 

κακία του. Σας έβγαλα από την άβυσσο και σας καθοδήγησα ώστε η ψυχή σας να έρθει πιο κοντά σε 

Μένα, βήμα προς βήμα. 

45 Το φως μου δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τους ανθρώπους, είμαι πάντα κοντά στην καρδιά τους. 

Γιατί πώς θα μπορούσα να αφήσω τα παιδιά Μου στα μισά του δρόμου; Και να τους αφήσω χωρίς το 

έλεός Μου αυτή τη στιγμή που ακούω τον θρήνο του πόνου; 

Αφαίρεσα τον πόνο σας και σας έκανα να αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο της ζωής και σας έθρεψα 

με τους καρπούς του. Δεν θα πεινάσετε ούτε θα διψάσετε μετά την αναχώρησή μου, και θα μοιράζεστε 

τους καρπούς, το νερό και το ψωμί με τους διψασμένους και τους πεινασμένους, με τους άπορους. 

46 Κοιτάξτε τους λαούς στην ερημιά τους, που πλήττονται από τις ισχυρές καταιγίδες. Γι' αυτό σας 

προετοιμάζω για να σας φωτίσω, έτσι ώστε να αναστηθείτε όπως ο Δάσκαλός σας και μέσω της 

μεσολάβησής σας να ελευθερωθούν από Μένα από την κατάπτωση της ψυχής τους. Γιατί θα τους κάνω να 

γνωρίσουν την αλήθεια, θα φωτίσω την ψυχή και το μυαλό τους και θα τους ελευθερώσω από τις 

συγχύσεις που έχουν εισέλθει στον κόσμο. 

47 Ετοιμαστείτε, παιδιά μου, ώστε με τη δύναμή μου και το φως μου να καθοδηγήσετε τους λαούς 

της γης και να τους κάνετε να νιώσουν την ειρήνη μου. 

48 Η ευλογημένη αθωότητα μολύνεται από τη διαφθορά του κόσμου, οι νέοι ακολουθούν το 

μονοπάτι της σε πορεία που κόβει την ανάσα, και οι παρθένες έχουν χάσει κι αυτές τη σεμνότητα, την 

αγνότητα και την αγνότητα. Όλες αυτές οι αρετές έχουν εξαφανιστεί από τις καρδιές τους. Έχουν θρέψει 

τα κοσμικά πάθη και επιθυμούν μόνο τις απολαύσεις που τους οδηγούν στην καταστροφή. 

Σας μιλάω με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε και να κάνετε ένα σταθερό βήμα 

στην εξέλιξη της ψυχής σας.  

49 Θέλω να σηκωθείτε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό σας, ώστε να μπορέσετε να εκδηλώσετε το 

έλεος που περιέχει το έργο μου. 
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50 Αγαπημένοι άνθρωποι: Αυτή τη στιγμή ανεβαίνετε βήμα-βήμα για να μπορέσετε να φτάσετε στην 

κορυφή του βουνού. Το φως του έκτου κεριού φωτίζει το σύμπαν, και εγώ καθοδηγώ τις ψυχές και τους 

δίνω ανύψωση για να μπορέσουν να Με φτάσουν. 

51 Σας εμπιστεύτηκα μια περίοδο για να λάβετε τις διδασκαλίες Μου για άλλη μια φορά, ώστε το 

φως του Αγίου Πνεύματός Μου να διαλύσει το σκοτάδι από τις ψυχές σας. Μέσω της διάνοιας των 

αμαρτωλών, σας έδωσα τη σοφία Μου με απλά λόγια, τα οποία όμως περιέχουν την αλήθεια στο νόημά 

τους. 

52 Αύριο θα ξεκινήσετε για να φέρετε τα καλά νέα και να μαρτυρήσετε για Μένα στους διάφορους 

δρόμους της γης, ώστε οι άνθρωποι να καταργήσουν ό,τι είναι επιβλαβές, την αμαρτία και τη διχόνοια, 

ώστε όλοι να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως παιδιά του ενός Πατέρα. Για το Πνεύμα δεν υπάρχουν 

κοινωνικές τάξεις, ούτε φυλές, ούτε ευγενείς οικογένειες. Από έναν Πατέρα προήλθατε όλοι, και σε Μένα 

πρέπει να επιστρέψετε. 

53 Η ανθρωπότητα υφίσταται αυτή τη στιγμή τον μεγάλο εξαγνισμό της ως αποτέλεσμα της 

ανυπακοής της, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι δημιούργησε αυτό το δισκοπότηρο του πόνου για τον εαυτό 

της. Αλλά εγώ, ως Πατέρας, ήρθα αυτή τη στιγμή να ζυγίσω τον σταυρό που κουβαλάτε στους ώμους σας. 

54 Οι λαοί δεν σέβονταν ο ένας τον άλλον ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό και δημιούργησαν σύνορα και 

διαφορετικές ιδεολογίες και απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον. 

55 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό ανάμεσά σας για να Με πάρετε ως παράδειγμα, ώστε στην έρημο οι 

καυτές ακτίνες του ήλιου να μη σας εξαντλήσουν. Σας έχω εκπαιδεύσει με τη σοφία Μου, ώστε να δείξετε 

στην ανθρωπότητα τον δρόμο. 

56 Στη Δεύτερη Εποχή ετοίμασα τους δώδεκα αποστόλους Μου για να διδάξουν την ανθρωπότητα. 

Αλλά σε αυτή την Τρίτη Ώρα, έχω ενώσει τους 144.000 για να τους προετοιμάσω, ώστε η ανθρωπότητα 

να μπορέσει και πάλι να λάβει το έλεός Μου μέσω αυτού του λαού. 

57 Αγαπημένο Ισραήλ: Πόσο πολύ έχουν μείνει πίσω οι άνθρωποι εξαιτίας της ανυπακοής τους, των 

αδυναμιών του σώματος, οι οποίες έχουν αποδυναμώσει την ψυχή και δεν την έχουν αφήσει να 

πνευματοποιηθεί, όπως είναι το θέλημά μου! 

58 Μελετήστε και κατανοήστε τη διδασκαλία μου, ώστε αύριο να την παραδώσετε στους 

συνανθρώπους σας. Δεν ήρθα αυτή τη στιγμή για να μπερδέψω την ανθρωπότητα με τη διδασκαλία μου. 

Έχω έρθει μόνο για να το απαλλάξω από τις αμαρτίες του, ώστε να ακολουθήσει το αληθινό μονοπάτι και 

να αποκτήσει την ειρήνη μου. Σας ενδυναμώνω, αγαπημένοι μου άνθρωποι, για να μπορέσετε να 

αναλάβετε τον αγώνα. 

59 Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα ακούτε πλέον αυτόν τον Λόγο μέσω ενός φορέα φωνής. Αλλά δεν 

θα αποχωριστώ τον εαυτό Μου από τα παιδιά Μου. Θα νιώσετε πράγματι την απουσία αυτής της 

εκδήλωσης, αλλά όπως ακριβώς ήμουν πνευματικά μαζί σας από την αρχή, έτσι θα είμαι μέχρι το τέλος, 

γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

60 Αγαπημένοι μαθητές: Θέλω να μαρτυρήσετε αυτό που σας έχω εμπιστευτεί σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή μέσω των έργων σας. Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

Όταν οι άνθρωποι έρθουν να σας ακούσουν, θα τους δείξετε τον δρόμο, θα τους κάνετε να δουν πόσο 

παραπλανημένοι ήταν και θα τους εξηγήσετε κάθε μια από τις διδασκαλίες που σας έχω δώσει. Θα τους 

πείτε γιατί είστε πνευματιστές, γιατί είστε Ισραηλίτες και γιατί είστε Μαριανοί Τριαδικοί. Θυμηθείτε ότι 

σας είπα ότι είστε Ισραηλίτες ─ όχι σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα, επειδή είστε οι 

αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τον οποίο ονόμασα "Ισραήλ" επειδή απέδειξε 

τη δύναμή του στη δοκιμασία, γι' αυτό και εσείς, ως Ισραηλίτες, πρέπει να είστε δυνατοί. Είστε 

πνευματιστές επειδή σας δίδαξα να Με αναζητάτε και να Με αγαπάτε με το πνεύμα σας. 

61 Γιατί αναζητάτε και αγαπάτε τη Μαρία; Επειδή στη Δεύτερη Εποχή σας εμπιστεύτηκα στην 

τρυφερότητά της ως Μητέρα, και το Πνεύμα της μεσιτεύει για εσάς και για όλη την ανθρωπότητα. 

62 Η φυλή του Λευί είχε ήδη επιλεγεί στην Πρώτη Εποχή, ώστε να είναι οι υπηρέτες, οι ιερείς του 

Θεού. Και σε αυτή την Τρίτη φορά, η φυλή του Λευί αφιερώνεται και πάλι στην υπηρεσία της Θεότητάς 

μου. Είναι αυτοί που αφιερώνουν τον εαυτό τους στην εκπλήρωση της αποστολής τους. 

63 Άνθρωποι, μην ενεργείτε όπως ο Ιούδας, μην Με αρνείστε όπως ο Πέτρος, μην αμφιβάλλετε για 

Μένα όπως ο Θωμάς. Αλλά αν είχατε τέτοιες αδυναμίες ─ πόσο πόνο θα προκαλούσατε στο Πνεύμα 

Μου! 
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Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, πάρτε τους αποστόλους Μου ως παράδειγμα για την υπακοή 

τους, και όπως αυτοί, μην αφήσετε κανέναν να θέλει να είναι μεγαλύτερος από τον άλλον, γιατί για Μένα 

είστε όλοι ίσοι, και ανάλογα με τα έργα σας θα είναι η πρόοδος της ψυχής σας. Σας λέω, όπως είπα και 

στους μαθητές Μου, "Στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν πολλές κατοικίες". Αλλά πρέπει να γίνετε άξιοι για 

να κατοικήσετε σε αυτά. Κάποιοι από εσάς θα φτάσουν νωρίτερα και άλλοι αργότερα. Αφήστε την ψυχή 

σας να ανέλθει μέσω των καλών έργων, μέσω της εκπλήρωσης του Νόμου. 

64 Όταν περάσετε στο υπερπέραν, θα σας παρουσιάσω το βιβλίο στο οποίο είναι καταγεγραμμένα τα 

καλά και τα κακά σας έργα, και η ψυχή σας θα χαρεί όταν η ζυγαριά της δικαιοσύνης Μου γείρει προς την 

πλευρά των προσόντων σας. Αλλά αν δεν είναι έτσι, θα επιστρέψετε σε αυτόν τον πλανήτη και θα 

επανορθώσετε για άλλη μια φορά. Όσοι από εσάς έχετε εκπληρώσει το καθήκον σας, θα συνεχίσετε να 

αποκτάτε αξία από το Πνευματικό Βασίλειο για να ανεβαίνετε όλο και περισσότερο, και θα αγωνίζεστε 

και θα εργάζεστε για την ανθρωπότητα, όπως κάνουν οι άγγελοι και ο Πνευματικός μου Κόσμος, ο οποίος 

πέρασε νικηφόρα από το Χωνευτήρι. 

65 Με αυτόν τον τρόπο θα επεξεργαστείτε σταδιακά την αληθινή ευδαιμονία και τελικά θα 

συγχωνευτείτε με το Θείο Πνεύμα Μου, γιατί ξέρετε ότι βγήκατε από Μένα και πρέπει να επιστρέψετε σε 

Μένα καθαροί και αθόρυβοι. 

66 Αν καταλαβαίνατε πόσο εξαγνίζεται η ψυχή σας από τον πόνο, θα αγαπούσατε τον πόνο. Αλλά η 

"σάρκα" προκαλεί την αδυναμία της ψυχής. Αλλά σας μίλησα για την προσευχή, ώστε να μπορείτε να 

υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ενάντια στον πειρασμό. 

67 Αφού αυτός ο λόγος δεν ακούγεται πλέον από τα αυτιά σας, θα ξεκινήσετε να δώσετε στην 

ανθρωπότητα όλα όσα έχετε συσσωρεύσει. Τότε θα αναγνωρίσετε το μεγαλείο της διδασκαλίας Μου και 

θα ξέρετε πώς να πετάτε και να επικοινωνείτε με τη Θεϊκότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Μόλις είστε 

μαζί Μου, θα σας πω: 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 345  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Καλώς ήρθατε όλοι στον Δάσκαλο! 

2 Αγαπημένος λαός: Δεν έχουν περάσει παρά λίγες πρωινές προσευχές από τότε που βρέθηκα 

ανάμεσά σας ως κριτής, από τότε που έκρινα τον λαό Μου, τον Ισραήλ, μέχρι τον πυρήνα, και βρήκα 

κάποιους να προσεύχονται και να μεσιτεύουν, άλλους να αδιαφορούν για τις πνευματικές αποκαλύψεις 

και να είναι ανοιχτοί μόνο στους πειρασμούς του κόσμου. Κάποιους συνάντησα με αληθινή πνευματική 

προετοιμασία και ανοιχτό μυαλό, άλλοι βυθίστηκαν στην οπισθοδρόμηση ─ κάποια από τα παιδιά Μου 

στη ρουτίνα και κάποιοι χωρίς πνευματική προετοιμασία. 

3 Αξιολόγησα την αγάπη του λαού και ανακάλυψα ότι δεν αγαπιούνται ακόμη μεταξύ τους ως 

αδέλφια, ότι η πνευματική αρμονία δεν είναι ακόμη αισθητή και δεν βιώνεται από τον εκλεκτό λαό μου. 

4 Άκουσα την προσευχή του εκκλησιάσματος, και σε μερικούς υπήρχε μετάνοια για τα κακώς 

κείμενα, σε άλλους μια δειλή έκκληση για παγκόσμια ειρήνη και για την ενοποίηση του λαού του Ισραήλ. 

Αλλά πόσο λίγοι ήταν στην πραγματικότητα εκείνοι που, έχοντας συνείδηση της ευθύνης τους ενώπιον 

του Θεού και του κόσμου, ήξεραν πώς να σηκώνονται ταπεινά μπροστά στον Δάσκαλο με αληθινή 

πνευματική όραση στην επιθυμία για διδασκαλία ─ που ήξεραν πώς να στέκονται μπροστά στον Κριτή με 

σκυμμένο λαιμό, φωλιασμένοι στην αγκαλιά του Πατέρα σαν παιδιά που γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάνω 

από κάθε αγάπη. 

Σ' αυτή την ευλογημένη περίσταση, σ' αυτή τη στιγμή της χάρης, ο Πατέρας ξεχείλισε τις πνευματικές 

του ευεργεσίες. Μετέδωσε τις εμπνεύσεις του, τη δικαιοσύνη του και τις οδηγίες του εν μέρει μέσω της 

ανθρώπινης μεσολάβησης, και σε μεγάλο βαθμό επίσης από πνεύμα σε πνεύμα, ιδίως στον λαό του, αλλά 

και στον κόσμο και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

5 Αυτή ήταν ήδη η τελευταία μου διδακτική ομιλία, στην οποία ήρθα σε σας ως κριτής, στην οποία 

η ακτίνα μου που μεταδόθηκε μέσω της ανθρώπινης ικανότητας ήταν μαζί σας, περιτριγυρισμένη από 

τους "εργάτες" όλων των επαρχιών, από τους εκπροσώπους όλων των κοινοτήτων, από τους πνευματιστές 

Τριαδικούς Μαριανούς υπηρέτες, μέσω της ικανότητας κατανόησης των οποίων έκανα γνωστό το έργο 

μου και ενθάρρυνα την πίστη του πλήθους των ακροατών. 

6 Θα σας ξαναδώ ενωμένους έτσι στο μέλλον, αλλά όχι πια σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Έτσι, 

οι άνθρωποι το ένιωσαν στο πνεύμα τους και αναφιλητά. Η "σάρκα" ήταν αδύναμη και αντιστάθηκε στον 

επερχόμενο αποχαιρετισμό και στον τερματισμό αυτών των συγκεντρώσεων. 

7 Ο Ηλίας σας είχε προετοιμάσει, σας είχε υποδείξει εκ των προτέρων αυτή τη στιγμή με τον 

πνευματικό του δείκτη, ώστε όλος ο λαός να αφυπνιστεί, να αφυπνιστεί και να ξυπνήσει, ώστε να μην 

αδιαφορήσει γι' αυτή την ώρα της κρίσης και της χάρης. Γιατί ο Ηλίας εμφανίζεται πάντα ως οδοιπόρος 

στο δρόμο των ψυχών και προετοιμάζει τα μονοπάτια, αφαιρεί τα αγκάθια και τους ογκόλιθους, ώστε τα 

πόδια των παιδιών μου να μην τραυματιστούν στο δρόμο. Χτυπάει το πνευματικό καμπανάκι που μιλάει 

μέσω της συνείδησης στα βάθη της ψυχής για να σας κάνει να ξυπνήσετε, να γεμίσετε με φως, για να 

ακούσετε τη φωνή Εκείνου που έρχεται ─ Εκείνου που πάντα λέει: "Εδώ είμαι". Γιατί ο Πατέρας είναι 

παρών κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο. 

8 Ερεύνησα την καρδιά του ανθρώπου σε κάθε στιγμή της κρίσης και τη συνάντησα γεμάτη πόνο, 

αβεβαιότητα, σκοτεινές προβλέψεις. Πλησίασα για να ακούσω τον παλμό του, να ακούσω την έκκλησή 

του, που είναι όλο και λιγότερο πνευματική, που απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την προέλευσή 

της, επειδή επιθυμεί υλικά πράγματα, μόνο τη γνώση και τις κλίσεις της γης. Έτσι συνάντησα την 

ανθρωπότητα, το ανθρώπινο ον, απασχολημένο μόνο με τα αγαθά του κόσμου, αλλά με μια ψυχή γεμάτη 

φόβο που κρατούσε μόνο μια ακτίνα, μια σπίθα ελπίδας. Αλλά δεν έσβησα αυτή τη σπίθα ─ αντιθέτως, τη 

ζωντάνεψα με την αλήθεια Μου, με την παρηγοριά Μου, την ενθάρρυνσή Μου και την ουσία Μου. 

Εκείνη τη στιγμή της χάριτος, την διέδωσα πνευματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε η Παρουσία Μου 

να γίνει αισθητή και η Ουσία Μου να βρίσκεται σε όλους ανεξαιρέτως, διότι ο Ηλίας είχε επίσης 

γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων. 
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Όταν ήρθα, οι ψυχές και οι καρδιές είχαν ήδη προετοιμαστεί από το πνεύμα του Ηλία, του Οδοιπόρου 

του Θεού σε όλες τις εποχές και σε όλες τις εποχές. Γιατί ο Ηλίας είναι αυτός που ήταν πάντα μαζί σας και 

που σπάνια τον νιώθατε. 

9 Ο Ηλίας είναι το μεγάλο Πνεύμα που βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, ο οποίος με την ταπεινότητά 

του αποκαλεί τον εαυτό του υπηρέτη του Θεού- μέσω της μεσολάβησής του, καθώς και άλλων μεγάλων 

Πνευμάτων, κινώ το Πνευματικό Σύμπαν και εκτελώ μεγάλες και υψηλές συμβουλές. Ναι, μαθητές Μου, 

έχω πλήθος μεγάλων πνευμάτων στην υπηρεσία Μου που κυβερνούν τη δημιουργία. 

10 Τότε αναρωτιέστε: "Δεν είναι ο Πατέρας Αυτός που κάνει τα πάντα;" Αλλά σας απαντώ: Εγώ 

είμαι Εκείνος που πραγματοποιώ τα πάντα, επειδή είμαι μέσα σε όλα τα πνεύματα. Είμαι σε όλα τα 

πλάσματα, και χωρίς εμένα τίποτα δεν κινείται. Αλλά όπως ακριβώς έδωσα ζωή σε πολλά πνεύματα, έτσι 

έδωσα σε όλους ένα μερίδιο στο έργο Μου, στον κόπο Μου, μια θέση στη δημιουργία Μου ─ μια άξια 

θέση στα δεξιά Μου. 

Αφού σας είχα προετοιμάσει όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για εκείνο το πρωινό της 

χάρης που πέρασε, ο Ηλίας έδειξε στον Κύριό του τα χωράφια που ήταν πλούσια σε ζιζάνια. Αλλά ο 

Πατέρας του είπε: Ας γίνει! Ακόμα τα ζιζάνια θα πολλαπλασιαστούν λίγο, ακόμα τα ζιζάνια θα 

συνεχίσουν να ανθίζουν, να βαθαίνουν τις ρίζες τους και να εξαπλώνονται ακόμα περισσότερο στη γη. 

Αλλά σύντομα θα έρθει η ώρα του θερισμού, σύντομα θα μπει το δρεπάνι, και τότε ανάμεσα στον κακό 

σπόρο θα υπάρχει και το σιτάρι, αν και πραγματικά αραιό. Αλλά θα φυλάσσονται στους αχυρώνες μου για 

να σπαρθούν ξανά όταν έρθει η ώρα και η γη θα είναι κατάλληλη και γόνιμη, ενώ τα ζιζάνια θα ριχτούν 

στη φωτιά δεμένα σε τσαμπιά. 

11 Το κακό έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων, λαέ μου. Η καλοσύνη, η αρετή, η αγάπη υπήρξαν 

αδύναμες μπροστά στην εισβολή του κακού, στις ασθένειες, στις πληγές, στους λοιμούς και στις 

δυστυχίες. Ό,τι είναι σπόρος διαφθοράς έχει μολύνει την καρδιά των καλών, έχει κάνει κάποιους να 

σκοντάψουν, έχει αποδεκατίσει τον αριθμό των πιστών, επειδή το κακό έχει ασκήσει μεγάλη δύναμη 

πάνω στην ανθρωπότητα. 

12 Επέτρεψα να συμβεί αυτό για χάρη της ελευθερίας της βούλησης που σας παρέχεται. Γιατί πίσω 

από όλη τη διαφθορά, όλο το σκοτάδι και την πλάνη των ανθρώπων, υπάρχει ένα θεϊκό φως, το πνεύμα, 

το οποίο δεν φεύγει και δεν θα φύγει ποτέ. Υπάρχει μια αρχική οντότητα που είναι η ψυχή του φωτός, η 

οποία διατηρεί αμόλυντο το φιλί που της έδωσε ο Πατέρας, και η οποία είναι η θεία σφραγίδα με την 

οποία έχω στείλει όλα τα παιδιά Μου στο μονοπάτι της μάχης. Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού, καμία 

από αυτές τις ψυχές δεν θα χαθεί. 

13 Ο αριθμός των χαμένων είναι μεγάλος. Αλλά στο πρόσωπο της γης, στους κόλπους των διαφόρων 

εθνών που αποτελούν τον πληθυσμό της γης, στις ασήμαντες πόλεις και στις πεδιάδες, δεν λείπουν 

κάποιες καρδιές που ξέρουν να υψώνονται, που τηρούν τη διαθήκη που έκαναν με τον Κύριό τους και 

αποτελούν παράδειγμα και πνευματικό στήριγμα για τα πλήθη. Όταν προσεύχονται, ρωτήστε Με: "Γιατί 

υπάρχει τόσο πολύ κακό; Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια στις καρδιές των ανθρώπων; Γιατί η ανθρωπότητα 

δεν αφυπνίζεται προς την καλοσύνη, προς την ειρήνη; Γιατί οι άνθρωποι αδυνατούν να κατανοήσουν ο 

ένας τον άλλον, να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και 

αδελφές εν Θεώ;" 

14 Αλλά ο Πατέρας δίνει ψυχική γαλήνη και ελπίδα σε εκείνους που παρακολουθούν και 

προσεύχονται και τους λέει: Περιμένετε μέχρι εκείνοι που έχουν αμαρτήσει περισσότερο ─ εκείνοι που 

έχουν προκαλέσει τον μεγαλύτερο πόνο σε αυτή την ανθρωπότητα ─ να γίνουν αργότερα οι μεγαλύτεροι 

ευεργέτες τους, διότι δεν θα "πεθάνουν" πραγματικά. Θα πεθάνει η αμαρτία, θα εξαφανιστεί το σώμα της, 

θα εξαφανιστούν οι σκοτεινές δυνάμεις ως η αιτία της αμαρτίας του ανθρώπου. Αλλά η ψυχή, 

καθοδηγούμενη από το πνεύμα της, δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, ακόμη και αν χρειαστεί να περάσει από 

μεγάλα σταυροδρόμια, μεγάλες επανορθώσεις και εξαγνισμούς ψυχής, ακόμη και αν χρειαστεί να περάσει 

από σωματικό θάνατο, ακόμη και αν αισθάνεται ότι τα σκοτάδια που την περιβάλλουν κατά την εξιλέωση 

είναι αιώνια ─ ακόμη και αν αισθάνεται ότι η φωτιά της μετάνοιάς της είναι η φωτιά της κόλασης. Όλα 

αυτά θα περάσουν, από όλα αυτά θα βγει ολόκληρη και καθαρή ─ πιο καθαρή από το χρυσάφι που 

περνάει από το χωνευτήρι. 
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15 Δεν μπορείτε να φανταστείτε ή να αξιολογήσετε τη ζωή με βάση την εμφάνιση ενός ανθρώπινου 

όντος. Δεν ξέρετε τι συνέβη πριν από την ύπαρξή σας στη γη, σε άλλους κόσμους, στο υπερπέραν που 

είναι ανεξιχνίαστο για εσάς. Αλλά να θυμάστε τις διδασκαλίες μου, είναι το μονοπάτι σας. 

16 Υπάρχουν δυνάμεις αόρατες στο ανθρώπινο βλέμμα και ανεπαίσθητες στην επιστήμη του 

ανθρώπου, οι οποίες επηρεάζουν συνεχώς τη ζωή σας. Υπάρχουν καλοί και κακοί, φωτεινοί και σκοτεινοί. 

17 Από πού προέρχονται αυτές οι επιρροές; Από το πνεύμα, από το μυαλό, από τα συναισθήματα. 

18 Όλες αυτές οι δονήσεις διαπερνούν το χώρο, μάχονται μεταξύ τους και επηρεάζουν τη ζωή σας. Οι 

επιρροές αυτές προέρχονται από ενσαρκωμένες ψυχές καθώς και από όντα χωρίς γήινο σώμα. Διότι τόσο 

στη γη όσο και στο υπερπέραν υπάρχουν ψυχές του φωτός καθώς και ψυχές με σύγχυση. 

19 Αν Με ρωτήσετε πώς ήταν η αρχή, η προέλευση αυτών των δυνάμεων, ο Πατέρας θα σας 

απαντήσει: 

20 Προτού υπάρξουν κόσμοι, προτού ζωντανέψει όλη η δημιουργία και η ύλη, το Θεϊκό μου Πνεύμα 

υπήρχε ήδη. Αλλά ως Παν-Ενότητα ένιωθα ένα τεράστιο κενό μέσα Μου, γιατί ήμουν σαν βασιλιάς χωρίς 

υπηκόους, σαν δάσκαλος χωρίς μαθητές. Για το λόγο αυτό έκανα το σχέδιο να δημιουργήσω όντα 

παρόμοια με τον εαυτό Μου, στα οποία θα αφιέρωνα ολόκληρη τη ζωή Μου, τα οποία θα αγαπούσα τόσο 

βαθιά και οικεία ώστε ─ όταν θα ερχόταν η ώρα ─ δεν θα δίσταζα να θυσιάσω το Αίμα Μου γι' αυτά στο 

σταυρό. 

21 Μην παρεξηγείστε όταν σας λέω ότι σας αγάπησα πριν καν υπάρξετε. Ναι, αγαπημένα παιδιά! 

22 Για να μπορέσει ο Θεός να αποκαλείται Πατέρας, προκάλεσε να βγουν από τη μήτρα του 

πνεύματα ─ πλάσματα που του έμοιαζαν στις θεϊκές του ιδιότητες. Αυτή ήταν η προέλευσή σας, γι' αυτό 

και αναστηθήκατε στην πνευματική ζωή. 

23 Επειδή όμως ο Πατέρας είναι άπειρος και, αφού δημιούργησε την ψυχή σας, λαχταρούσε να γίνει 

κατανοητός από τα παιδιά Του, δημιούργησε την υλική ζωή, δημιούργησε ένα από τα προσωρινά σας 

σπίτια ─ τον κόσμο. 

24 Ο Πατέρας διαμόρφωσε και προετοίμασε τα πάντα με τέλεια, άπειρη υπομονή, έτσι ώστε το παιδί 

να μη βρει καμία ατέλεια, αλλά να βρει το ίχνος του Πατέρα του σε κάθε στροφή και σε κάθε έργο. Γιατί 

όλα ήταν σχεδιασμένα από την αρχή σαν ένα βιβλίο, στις σελίδες του οποίου, στην πορεία του χρόνου, θα 

βρίσκατε την πολυπόθητη απάντηση στο ερώτημα που Μου θέσατε: "Ποιος είμαι, από πού ήρθα και πού 

πηγαίνω;". 

25 Όταν όλα ήταν έτοιμα, έδωσα στην ψυχή ένα γήινο σώμα που θα χρησίμευε ως ραβδί, ως ένδυμα, 

για να κατοικήσει σε έναν υπέροχο κόσμο που δημιουργήθηκε γι' αυτήν με σοφία και τελειότητα ─ ένα 

βιβλίο που παρουσιάστηκε στα παιδιά του Κυρίου με όλα τα μαθήματα και τις ομορφιές του ως μια σκάλα 

με σκαλοπάτια που ξεκινούσε από αυτόν τον κόσμο και έφτανε στο άπειρο. 

26 Και όταν όλα ήταν έτοιμα, είπα στην ενσαρκωμένη ψυχή, το ανθρώπινο ον: Εδώ είναι το 

προσωρινό σας σπίτι. Πηγαίνετε στους δρόμους σας, πιείτε από τις πηγές, δοκιμάστε και απολαύστε τους 

καρπούς, αναγνωρίστε Με σε όλα αυτά. 

27 Αυτή ήταν η αρχή σας στην υλική ζωή, αλλά αυτό που σας λέει ο Πατέρας εδώ είναι πολύ πίσω, 

έχει θαφτεί στην πορεία του χρόνου. 

28 Οι υπολογισμοί σας, οι υψηλότερες επιστήμες σας για να μετράτε και να υπολογίζετε τους 

χρόνους, δεν θα αρκούσαν για να προσδιορίσετε την αρχή ενός έργου που μόνο ο Θεός μπορεί να 

επιτελέσει, διότι Αυτός είναι ο μόνος που θα είναι πάντα πέρα από τους χρόνους. 

29 Αφού ο επιστήμονας δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την ηλικία αυτού του κόσμου ─ πώς 

θα μπορούσε τότε να κατανοήσει την αρχή της Συμπαντικής Ζωής, αν δεν του την αποκαλύψω; Παρ' όλα 

αυτά ─ για να μην σπάτε το κεφάλι σας επειδή θέλετε να μάθετε αυτό που είναι πέρα από τις δυνατότητές 

σας, θα αρκεστείτε στη γνώση που σας έχει πει σήμερα ο Πατέρας, ο Πανταχού παρών, στον οποίο είναι 

παρόντα όσα υπήρξαν, όσα είναι και όσα θα γίνουν: Η αρχή της ζωής σας είναι πολύ παλιά, η γνώση της 

έχει χαθεί με την πάροδο του χρόνου. 

30 Όταν ο άνθρωπος άρχισε να ζει στον κόσμο, ζούσε μια πνευματική ζωή γεμάτη αγνότητα και 

αθωότητα. Αλλά ο Πατέρας σας ρωτά: Πιστεύετε ότι ήμουν ικανοποιημένος με την καθαρότητα αυτών 

των πλασμάτων ─ μια καθαρότητα που πηγάζει από την άγνοιά τους, την έλλειψη γνώσης; Όχι, μαθητές, 

εξαιτίας αυτής της άγνοιας, ο Πατέρας δεν μπορούσε να γίνει γνωστός, κατανοητός, ούτε να αγαπηθεί, 

εξαιτίας αυτής της έλλειψης πνευματικής αξίας, καμία από τις θεϊκές ιδιότητές Του δεν μπορούσε να 
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εκτιμηθεί, και δεν ήθελα να είστε κατώτερα πλάσματα υποταγμένα στην ανώτερη θέλησή Μου, ή κάτι 

σαν εκείνες τις μηχανές που κατασκευάζετε ─ χωρίς δική σας θέληση, χωρίς δική σας ζωή. 

Ως εκ τούτου, παραχώρησα στην ψυχή το δώρο της ελεύθερης βούλησης και επέτρεψα στο σώμα να 

αποκαλύψει στην ψυχή τα μυστικά της ανθρώπινης ζωής. Αλλά έκανα γνωστή στην ψυχή μέσω της 

διαίσθησης την ύπαρξη του Δημιουργού-Πατέρα. Λόγω της αδυναμίας του σώματος, ήταν η δύναμη της 

ψυχής, καθοδηγούμενη από το φως του πνεύματος, στο οποίο υπάρχει η δικαιοσύνη Μου, η σοφία Μου 

και η φωνή Μου. 

31 Από τη στιγμή που η ψυχή ξύπνησε στην ανθρώπινη ζωή μέσω της "φωνής" των φυσικών 

αισθήσεων, απαρνήθηκε την πνευματική της ζωή, και άρχισε το χωνευτήρι, ο αγώνας, οι κακουχίες, ο 

πόνος, οι συνέπειες όλων των σκέψεων, των λόγων και των έργων, και άρχισε το ξεδίπλωμα της ψυχής 

και των ανθρώπινων ικανοτήτων. 

32 Ναι, παιδιά μου, οι συνέπειες όλων των σκέψεων, των λόγων και των έργων που έχει βιώσει ο 

άνθρωπος από την αρχή λόγω της ελεύθερης βούλησης, προκάλεσαν τις αόρατες δυνάμεις, αυτές τις 

δονήσεις του καλού και του κακού. 

33 Όσοι, κάνοντας χρήση της ελεύθερης βούλησης, άρχισαν να ζουν με υγιή τρόπο και προσπάθησαν 

να επιτύχουν την ευημερία τους και την ευημερία του πλησίον τους, παρήγαγαν υγιείς, ευεργετικές 

δονήσεις. Όσοι όμως, με την ίδια χρήση της ελεύθερης βούλησης, δεν άκουγαν τη φωνή της συνείδησης 

και ενεργούσαν σύμφωνα με τις εγωιστικές κλίσεις που ενυπήρχαν στο σώμα τους, παρήγαγαν 

ανθυγιεινές, σαγηνευτικές δυνάμεις. 

34 Και οι δύο δονήσεις παρέμειναν στο χώρο ─ έτοιμες να αυξήσουν ή να μειώσουν την έντασή τους, 

ανάλογα με τις σκέψεις των ανθρώπων, ανάλογα με τα προηγούμενα έργα τους. Αλλά αυτές οι αόρατες 

δυνάμεις δεν θα παρέμεναν χωριστά από την εξέλιξη των ψυχών ─ όχι, των μαθητών. Αυτές οι δονήσεις 

θα παρέμεναν λανθάνουσες πάνω από όλες τις ψυχές, υπακούοντας σε αυτές ανάλογα με τις σκέψεις και 

τα έργα τους. 

35 Όσοι εμπνέονταν από το φως της συνείδησης ήταν σε θέση να αποτρέψουν τις κακές επιρροές και 

να στραφούν προς τις ευεργετικές, υγιεινές δονήσεις. Όσοι όμως, κάνοντας χρήση της ελεύθερης 

βούλησης, έκαναν έργα αντίθετα προς τη Θεία Εντολή, προσέλκυσαν βλαβερές, ανθυγιεινές δονήσεις και 

έτσι αύξησαν τη σύγχυσή τους, και από αυτή την ανισορροπία προέρχονται οι ασθένειες και τα ποταπά 

πάθη που βασανίζουν τον άνθρωπο μέχρι τις μέρες σας. 

36 Εγώ, που γνωρίζω τις απαρχές σας και το μέλλον σας στην αιωνιότητα, έδωσα στους πρώτους 

ανθρώπους όπλα με τα οποία έπρεπε να πολεμήσουν τις δυνάμεις του κακού. Όμως τις απέρριψαν, 

προτιμώντας τη μάχη του κακού εναντίον του κακού, στην οποία κανείς δεν είναι πραγματικά νικητής, 

επειδή και οι δύο βγαίνουν ηττημένοι. 

37 Αν Με ρωτήσετε ποια ήταν τα όπλα που έδωσα στην ανθρωπότητα για να πολεμήσει το κακό, σας 

λέω ότι ήταν η προσευχή, η επιμονή στο νόμο και η αγάπη ο ένας για τον άλλον. 

38 Σας μίλησα για την προέλευση των δυνάμεων του καλού και του κακού και τώρα σας λέω: Αυτές 

οι δονήσεις έπρεπε να φτάσουν σε όλους τους κόσμους που θα δημιουργούσα για να δοκιμάσω τα παιδιά 

του Κυρίου. Αλλά με αυτό δεν ήθελα την καταστροφή σας, αλλά την τελειότητά σας. Η απόδειξη γι' αυτό 

είναι ότι πάντοτε αποκάλυπτα τον εαυτό Μου στα παιδιά Μου ─ είτε σας μίλησα μέσω της συνείδησης, 

είτε σας δίδαξα μέσω των αγγελιοφόρων Μου, είτε γινόμουν άνθρωπος ανάμεσα στα παιδιά Μου, όπως 

έκανα σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή μέσω του Ιησού. 

39 Δεν υπάρχουν φυλές ή φυλές, όσο κι αν σας φαίνονται απλοϊκές ─ ακόμη κι εκείνες που δεν 

γνωρίζετε επειδή κατοικούν σε απρόσιτα δάση ─ που να μην έχουν βιώσει εκδηλώσεις της αγάπης μου. 

Έχουν ακούσει ουράνιες φωνές τη στιγμή του κινδύνου που τους προστατεύουν, τους φυλάνε και τους 

συμβουλεύουν. 

40 Ποτέ δεν έζησες εγκαταλελειμμένη. Από την αρχή, όταν ήρθες στη ζωή, ήσουν κάτω από την 

ασπίδα της αγάπης μου. 

41 Εσείς οι ανθρώπινοι γονείς που αγαπάτε τρυφερά τα παιδιά σας: θα μπορούσατε να τα 

εγκαταλείψετε στη μοίρα τους όταν μόλις έχουν γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, όταν χρειάζονται περισσότερο 

τη φροντίδα σας, την αφοσίωσή σας, την αγάπη σας; 

Σας είδα να ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας, ακόμη και όταν αυτά είχαν ενηλικιωθεί- ακόμη και για 

εκείνους που παρανομούν, που σας έχουν πληγώσει, φροντίζετε με τη μεγαλύτερη αγάπη. 
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Αλλά αν ανταποκριθείτε στις ανάγκες των παιδιών σας με αυτόν τον τρόπο ─ ποια θα είναι η αγάπη 

του Επουράνιου Πατέρα σας που σας αγάπησε πριν καν υπάρξετε; 

42 Πάντα ερχόμουν να σας βοηθήσω- και αυτή τη στιγμή, όταν σας συναντώ με μεγαλύτερη 

πνευματική ανάπτυξη, σας έχω διδάξει πώς να αγωνίζεστε για να μηδενίσετε τις ανθυγιεινές δυνάμεις και 

τον τρόπο να αυξάνετε τις δονήσεις του καλού. 

Γιατί οι παλιές πεποιθήσεις, οι εικόνες, τα σχήματα και τα συμβολικά ονόματα με τα οποία οι 

άνθρωποι του παρελθόντος αναπαριστούσαν το κακό, του έδιναν ανθρώπινη μορφή, του απέδιδαν 

πνευματική ύπαρξη ─ πεποιθήσεις που έφτασαν στις σημερινές γενιές ─ πρέπει να εξαφανιστούν. Διότι, 

χωρίς να το συνειδητοποιείτε, έχετε δημιουργήσει προληπτικούς μύθους και λατρείες μαζί τους, οι οποίοι 

είναι ανάξιοι της πνευματικής ανάπτυξης που έχει επιτύχει ο άνθρωπος σε αυτή την εποχή. 

43 Μου λέτε: "Πατέρα, αν κάνοντας κακή χρήση του δώρου της ελεύθερης βούλησης, μη ακούγοντας 

τη φωνή της συνείδησης και παραβιάζοντας τον Νόμο σου, έχουμε δώσει μεγαλύτερη δύναμη στις 

δονήσεις του κακού ─ τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πνευματικά ελεύθεροι, για να αποκτήσουμε 

την ειρήνη της Βασιλείας των Ουρανών;" Ο Πατέρας σας απαντά: Την ελευθερία που λαχταρά το πνεύμα 

σας και το δικό μου, θα την αποκτήσετε λόγω της αξίας της επανόρθωσής σας. 

44 Πότε θα επιτύχετε την πνευματική σας απελευθέρωση; Ο Πατέρας δεν σας το αποκαλύπτει αυτή 

τη στιγμή, σας ζητάει μόνο να πολεμήσετε ενάντια στις δυνάμεις του κακού με τα όπλα που σας εμπνέει η 

αγάπη μου, να επιμείνετε στο νόμο μου, να είστε δυνατοί στις μεγάλες δοκιμασίες. Τότε θα δείτε την 

εγκαθίδρυση της Βασιλείας μου να έρχεται στην καρδιά της ανθρωπότητας, η οποία σήμερα είναι 

διαιρεμένη σε φυλές, γλώσσες και χρώματα, διαιρεμένη από διαφορετικές ιδεολογίες σε δόγματα, από 

αγώνες για εξουσία και εχθρότητες. Θα τους δείτε να παραμένουν στις αρετές με πνεύμα και αλήθεια, να 

κρατούν τις διδασκαλίες μου και να προφέρουν το όνομά μου με ευλάβεια. Αλλά αλίμονο! πόσες θλιβερές 

στιγμές και πόσους πειρασμούς θα πρέπει να ζήσετε! 

45 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, νικήστε στο όνομά μου, και θα έχετε πραγματικά φτάσει 

στην πνευματική σας μεταμόρφωση. Ο ουρανός θα έρθει σε σας και θα εμφανιστεί ένα χαμόγελο ειρήνης 

και αληθινής χαράς. Ο Άσωτος Υιός της παραβολής θα επιστρέψει στο σπίτι του Πατέρα και θα δείτε την 

ανθρωπότητα, μετά από τόσους αγώνες και πτώσεις, να αποκτά τελικά την ειρήνη που έχει υποσχεθεί 

στους ανθρώπους καλής θέλησης. 

46 Ενισχυθείτε με τις διδασκαλίες μου και μοιραστείτε αυτό το φως με την ανθρωπότητα. Πείτε της 

ποια είναι η προέλευση του κακού και πώς μπορεί να το καταπολεμήσει καταφεύγοντας στα όπλα της 

αγάπης και της αρετής. 

47 Λέτε ότι οι δονήσεις του καλού και του κακού υπήρχαν ήδη όταν ο άνθρωπος εμφανίστηκε στο 

πρόσωπο αυτού του κόσμου, και ότι από την αρχή, η σοφή και στοργική δικαιοσύνη μου επέτρεψε τόσο 

στις ψυχές που είναι πιστές στο φως της συνείδησης όσο και στα όντα που καθορίζονται από την 

ελευθερία της βούλησης να ενσαρκωθούν σε αυτόν τον κόσμο ─ η μία για την εξιλέωση της 

ανθρωπότητας, η άλλη για την ευλογία της. Γι' αυτό, σε όλες τις εποχές της ανθρώπινης ζωής, είδατε να 

εμφανίζονται μεγάλα πνεύματα ─ άλλα για το καλό, άλλα για το κακό ─ ψυχές γεμάτες δύναμη, γεμάτες 

δύναμη, και όταν είδατε την εμφάνιση αυτών των ψυχών ενσαρκωμένων σε ανθρώπινα όντα που έκαναν 

φιλανθρωπικά έργα, δεν καταλαβαίνατε γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. 

Η ανθρωπότητα έχει κάνει λάθος θεωρώντας αυτούς τους ίδιους ως εξαιρετικά ανθρώπινα όντα, διότι 

την ίδια στιγμή που οι άλλοι άνθρωποι αναπτύσσονται τόσο λίγο, αυτοί είναι σε θέση να αποκαλύπτονται 

με τόση δύναμη, με τόσο φως, με τόση αγάπη, σοφία ή αρετή. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι ψυχές αυτές 

δεν γεννήθηκαν για να ξεκινήσουν την ανάπτυξή τους στη γη, αλλά επειδή είναι ψυχές που έχουν 

εξαγνιστεί σε άλλους κόσμους, σε άλλους τόπους, οι οποίοι σας είναι επίσης άγνωστοι ─ επειδή δεν 

ήρθαν σε σας για να σπείρουν με φειδώ, αλλά για να φέρουν μαζί τους τη σοδειά, τους καλλιεργημένους 

καρπούς, που έχουν ωριμάσει από αυτές σε άλλους χρόνους και άλλους τόπους. Έφεραν τη γεύση τους, τη 

ζωτικότητά τους, την ουσία τους στα χείλη σας και πλημμύρισαν την ύπαρξή σας με ευημερία. Έχουν 

αποτελέσει παράδειγμα για την ψυχή σας και ενθάρρυνση και υποστήριξη για την ανθρώπινη καρδιά σας. 

Κάποιοι από αυτούς υπήρξαν προφήτες, κάποιοι πατριάρχες ή λόγιοι ή βασιλιάδες, κάποιοι δικαστές ή 

δάσκαλοι. Άλλοι έχουν επικοινωνήσει την ομορφιά της φύσης, της καρδιάς και της ψυχής για να κάνουν 

την καρδιά σας να νιώσει την ομορφιά της δημιουργίας. 
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48 Έχετε επίσης εκπλαγεί από τη βία που οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν αποκαλύψει με την κακία 

τους κατά τη διάρκεια των αιώνων της ανθρώπινης ύπαρξής σας. Το βιβλίο της ιστοριογραφίας σας έχει 

συγκεντρώσει τα ονόματά τους. Στο βιβλίο μνήμης της ύπαρξής σας, στο βιβλίο στο οποίο ο Θεός 

καταγράφει και καταγράφει όλες τις πράξεις σας, όλα τα έργα σας, περιλαμβάνονται επίσης και τα 

ονόματά τους, και θαυμάσατε ότι μια ψυχή, μια ανθρώπινη καρδιά, μπορεί να περιέχει τόση δύναμη για το 

κακό, μπορεί να διατηρεί τόσο θάρρος ώστε να μην ανατριχιάζει μπροστά στα ίδια της τα έργα- ότι μπορεί 

να φιμώνει τη φωνή της συνείδησής της ώστε να μην ακούει την κλήση του Θεού σε λογοδοσία που 

απαιτεί μέσω αυτής από όλα τα παιδιά Του. Και πόσο συχνά η ζωή αυτών των ψυχών σε αυτόν τον 

πλανήτη ήταν μακρά και διαρκής. 

Εκείνους τους ανθρώπους που, λόγω της ελευθερίας της βούλησής τους, αντιστάθηκαν στην αγάπη 

Μου και στη δικαιοσύνη Μου, χρησιμοποίησα και εκμεταλλεύτηκα την ίδια την ανυπακοή τους για να 

τους κάνω υπηρέτες Μου. Νομίζοντας ότι ενεργούσαν ελεύθερα, όλες οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις 

τους αποτελούσαν όργανο της δικαιοσύνης Μου ─ τόσο σε σχέση με τον εαυτό τους όσο και με τους 

άλλους. 

49 Αλλά πότε θα τελειώσει αυτή η βασιλεία; ─ Ο Πατέρας σας λέει: Η κυριαρχία του κακού δεν 

κυριάρχησε ποτέ (ολοκληρωτικά) στην ανθρωπότητα, διότι ακόμη και στους καιρούς της μεγαλύτερης 

διαφθοράς υπήρχαν πιστοί σε Μένα, υπάκουοι στις οδηγίες Μου και απόστολοι του Νόμου Μου. Αλλά ο 

αγώνας υπήρχε πάντα από την αρχή. 

Ποια από τις δύο αυτές δυνάμεις ήταν μέχρι τώρα ανώτερη στη μάχη; Αυτό του κακού! Επομένως, 

έπρεπε να γίνω φυσικά αισθητός ανάμεσά σας για να σταθώ δίπλα σας, να αναζωογονήσω την ελπίδα και 

την πίστη σας σε Μένα, να δώσω ζεστασιά στις καρδιές σας και να σας πω: Δεν είστε μόνοι σας στο 

μονοπάτι, ποτέ δεν σας είπα ψέματα. Δεν πρέπει ποτέ να αλλάξετε τις αρχές που έχω τοποθετήσει μέσα 

σας. Αυτό είναι το μονοπάτι της καλοσύνης και της αγάπης. 

50 Για τον Θεό δεν υπάρχει όνομα θρησκειών, ούτε οργανώσεις θρησκειών. Για τον Πατέρα, μόνο οι 

πράξεις που έκαναν οι ψυχές στο νόμο της δικαιοσύνης και της αγάπης Του είναι σημαντικές. 

Ήμουν πραγματικά πάντα μαζί σας και είμαι σε όλα τα όντα της δημιουργίας. Αλλά όταν ήταν 

απαραίτητο να περιορίσω τον εαυτό Μου, να πλησιάσω τον εαυτό Μου και να γίνω αισθητά αντιληπτός 

εξαιτίας της αγάπης Μου, το έκανα πάντοτε ─ είτε κάνοντας τη φωνή Μου ανθρωπίνως ακουστή όπως 

στο Σινά, είτε μιλώντας μέσω του στόματος των προφητών, καθώς και τότε, όταν έγινα άνθρωπος, 

ενσαρκώνοντας τον δικό Μου "Λόγο" σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή για να γίνει ο ζωντανός Λόγος και το 

Θαύμα, να έχει ανθρώπινο αίμα, να είναι ορατός και αντιληπτός ακόμη και στο πιο υλικό μάτι κάθε 

ανθρώπου. Ακριβώς όπως συμβαίνει τώρα σε αυτή την Τρίτη Ώρα, καθώς επιλέγω ανάμεσά σας άνδρες 

και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών εθνικοτήτων και κοινωνικών τάξεων, για να δώσω 

μέσω κάποιων, άλλων και όλων τον ίδιο Λόγο, το ίδιο νόημα, την ίδια αποκάλυψη και την ίδια μαρτυρία. 

51 Αλλά αληθινά σας λέω: Πάντα ο Ηλίας ήταν πριν. Πριν ο άνθρωπος κατοικήσει τον πλανήτη, ο 

Ηλίας ήρθε για να του δώσει μια πνευματική ατμόσφαιρα, για να πλημμυρίσει όλους τους χώρους του 

σπιτιού σας με πνευματική ουσία, για να μετατρέψει αυτόν τον πλανήτη όχι μόνο σε έναν επίγειο 

παράδεισο, αλλά σε ένα ιερό για την ψυχή, ώστε ο άνθρωπος όχι μόνο να υποκλιθεί μπροστά στη φύση 

για να τη λατρέψει, αλλά και για να ανακαλύψει μέσα από τη φύση την παρουσία του Θεού του. Ακόμα 

και πριν φτάσετε, ο Ηλίας ήταν εκεί. Γιατί; Επειδή ο Πατέρας έπρεπε να έρθει για να κάνει γνωστή τη 

φωνή του από τους πρώτους κατοίκους μέχρι τους τελευταίους. 

Και πραγματικά, οι πρώτοι Με άκουσαν, και ακόμη και αν δεν Με είδαν σε όλη Μου τη δόξα, και δεν 

είδαν το Θείο Πνεύμα Μου σε καμία εικόνα, ήξεραν ότι ήμουν Πνεύμα, και ένιωσαν την Παρουσία Μου. 

Γνώριζαν ότι υπάρχω, ότι μιλάω, ότι είμαι ο Πατέρας τους, ότι τους κοιτάζω και τους κρίνω, ότι 

προσφέρω όλα τα καλά και τους ταλαιπωρώ και τους επιπλήττω για όλα τα κακά. 

52 Αλλά για να μπορέσετε να μαρτυρήσετε την ύπαρξη του Ηλία, τον έστειλα στην Πρώτη Εποχή να 

ενσαρκωθεί, ώστε να μαρτυρήσει για τον εαυτό του και τον Πατέρα του. Και πράγματι υπήρξε ένα από 

εκείνα τα εξαιρετικά πνεύματα που εξέπληξαν την ανθρωπότητα, που εξέπληξαν τους ανθρώπους με τις 

εκδηλώσεις τους, με τα έργα τους, με τα λόγια τους ─ ένας άνθρωπος που ─ χωρίς να είναι επιστήμονας 

─ είχε τις δυνάμεις της φύσης στα χέρια του ─ ένας άνθρωπος που, αν και ήταν άνθρωπος, έναν άνθρωπο 

που, αν και άνθρωπος, ήταν σε θέση να ξεπεράσει τον θάνατο και να τον ξεπεράσει ─ έναν άνθρωπο που, 

με την επίκλησή του, κάλεσε τις δυνάμεις της φύσης για να καταπλήξει την απιστία και τον υλισμό της 
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ανθρωπότητας ─ έναν άνθρωπο που, χωρίς να είναι μάγος, είχε πραγματική δύναμη πάνω σε ασώματες 

ψυχές, και για όλα αυτά έδωσε μεγάλες αποδείξεις στους γύρω του. 

53 Ο Ηλίας εμφανίστηκε ως προφήτης, κάνοντας προφητείες που εκπληρώθηκαν σύντομα και τις 

οποίες οι ίδιοι μάρτυρες που τις είχαν ακούσει είδαν να εκπληρώνονται, καθώς και προφητείες που 

δόθηκαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τις οποίες είδαν οι νέες γενιές. Και υπερασπίστηκε επίσης τους 

δούλους του Κυρίου, επισκεπτόμενος τα έθνη με το χέρι της δικαιοσύνης. Ενίσχυσε επίσης την καλή 

πίστη εκείνων που πίστευαν στον αόρατο Θεό τους και Τον λάτρευαν, ο οποίος τιμωρούσε τον υλισμό, τη 

δεισιδαιμονία και τον παγανισμό των ειδωλολατρικών εθνών. Φανερώθηκα μέσω της μεσολάβησής Του, 

μίλησα στους ανθρώπους μέσω του στόματός Του. Τοποθέτησα τη δύναμή Μου στο δεξί του χέρι, και για 

να γίνετε μάρτυρες ότι ο ίδιος ο Ηλίας επέζησε του θανάτου και ήταν στην αληθινή ζωή, τον έκανα να 

επιστρέψει. 

54 Έπρεπε να έρθει πριν από τον Μεσσία για να προετοιμάσει τον δρόμο, να ξυπνήσει τους 

ανθρώπους από τον βαθύ λήθαργο, να αναζωογονήσει τις ελπίδες εκείνων που μέρα με τη μέρα και από 

γενιά σε γενιά, από γονείς σε παιδιά, περίμεναν με τόση αγάπη τον ερχομό του Διδασκάλου, του Μεσσία. 

Προκάλεσα τον Ηλία να είναι στην αλήθεια και στο πνεύμα στον Βαπτιστή, τον Οδοιπόρο ─ σε αυτόν 

που σας είπε: "Ετοιμαστείτε, μετανοήστε και προσευχηθείτε, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι κοντά". 

Και ο λαός του Ισραήλ που πίστεψε στις προφητείες του Βαπτιστή, που ένιωσε φόβο στο λόγο του, 

νήστεψε και προσευχήθηκε, καθάρισε τις ψυχές και τις καρδιές του και ένιωσε μέσα του τον επικείμενο 

ερχομό των καλών ειδήσεων, της Βασιλείας του Κυρίου. 

55 Προκάλεσα η ζωή του Βαπτιστή να είναι εξαιρετική, πριν ακόμη γίνει άνθρωπος, πριν ακόμη 

γεννηθεί στην κοιλιά της μητέρας του και έτσι στην παιδική και νεανική του ηλικία και ακόμη και στην 

τελευταία του στιγμή, ώστε η παρουσία του να σας ξυπνήσει όπως η καμπάνα ξυπνάει αυτόν που 

κοιμάται, ώστε να σας ενώσει όπως ο βοσκός ενώνει το κοπάδι του, οδηγώντας σας στην όχθη του 

ποταμού για να σας εξαγνίσει, να πλύνει τα σώματά σας ως σύμβολο, που κοιμάται, για να σας ενώσει 

όπως ο βοσκός ενώνει το κοπάδι του, να σας οδηγήσει στην όχθη του ποταμού για να εξαγνιστείτε, να 

πλύνετε το σώμα σας ως σύμβολο του εξαγνισμού της ψυχής, η οποία μόνο έτσι μπορεί να λάβει κοινωνία 

με τον Κύριό της. 

56 Αφού ο Ηλίας εκπλήρωσε την αποστολή του να προετοιμάσει τα πάντα σαν υπάκουος και 

ταπεινός δούλος, έθεσε το θέμα στα χέρια του Κυρίου και Του είπε: "Πατέρα, εδώ είναι το πλήθος, εδώ 

είναι το πνευματικό πλήθος, το οποίο παραδίδω στα χέρια Σου, γιατί εκεί είναι ασφαλές, γιατί το πιο 

σίγουρο εμπόδιο είναι η καρδιά του δικού Σου Πατέρα". 

57 Προκάλεσα τον Ηλία να επιστρέψει στην Τρίτη Εποχή, και εγώ, ως Δάσκαλος, τον είχα αναγγείλει 

σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, λέγοντας: "Αληθινά, ο Ηλίας ήταν ανάμεσά σας και δεν τον αναγνωρίσατε. 

Θα επιστρέψω στον κόσμο, αλλά αληθινά σας λέω, πριν από μένα θα είναι ο Ηλίας". 

Αφού κάθε λόγος του Δασκάλου βγαίνει αληθινός, ο Ηλίας ήρθε μπροστά Μου στην Τρίτη Εποχή για 

να αφυπνίσει τις ψυχές, να τις κάνει να υποψιαστούν ότι η ώρα του Αγίου Πνεύματος ανοίγει την πύλη 

της, να πει σε κάθε ψυχή να ανοίξει τα μάτια της, να προετοιμαστεί για να περάσει το κατώφλι της 

Δεύτερης Εποχής προς την Τρίτη. Για να είναι πιο απτή η εκδήλωση του Ηλία σε αυτή την Τρίτη Εποχή, 

τον έβαλα να εκδηλωθεί μέσω ενός δίκαιου ανθρώπου: Roque Rojas. 

58 Ο Ηλίας φώτισε πνευματικά αυτόν τον άνθρωπο από το υπερπέραν, τον ενέπνευσε, τον ενίσχυσε 

και τον καθοδήγησε σε όλους τους δρόμους του από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά σας λέω ειλικρινά, 

δεν ήταν αυτός που επέλεξε τον Ρόκε Ρόχας ανάμεσα στους ανθρώπους. Τον επέλεξα, έστειλα την ψυχή 

του προετοιμασμένη από το έλεός Μου. Του έδωσα ένα σώμα που επίσης ετοίμασα εγώ, και ξέρετε ότι 

ήταν ταπεινός, ότι ο Πατέρας έκανε μεγάλα έργα μέσω της ταπεινότητας και της αρετής του. Ήταν 

προφήτης, φορέας φωνής, μάντης και ηγέτης. Για όλα αυτά άφησε ένα λαμπρό παράδειγμα στο λαό. 

Γελοιοποιήθηκε και χλευάστηκε από τον ίδιο του το λαό, όπως ο Μωυσής στην έρημο, διώχθηκε όπως 

ο προφήτης Ηλίας και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην κορυφή των βουνών για να προσευχηθεί και να 

υπερασπιστεί το λαό του. 

Όπως και ο Δάσκαλός του, γελοιοποιήθηκε και καταδικάστηκε από ιερείς και γραμματείς. Όπως και ο 

Δάσκαλός του, μόνο λίγοι τον πίστεψαν, τον ακολούθησαν και τον περιτριγύρισαν. Τα χέρια του απέπνεαν 

θεραπευτικές δυνάμεις, έκαναν θαύματα που ενέπνεαν πίστη σε κάποιους και προκαλούσαν σύγχυση σε 
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άλλους. Για κάποιους, προφητικά λόγια βγήκαν από τα χείλη του και εκπληρώθηκαν κατά γράμμα. Το 

στόμα του έδινε συμβουλές γεμάτες παρηγοριά στους άρρωστους της καρδιάς. 

Το μυαλό του ήταν ικανό να απορροφήσει μεγάλες εμπνεύσεις και μπορούσε να πέσει σε έκσταση 

όπως οι δίκαιοι, οι απόστολοι και οι προφήτες. Το πνεύμα του μπορούσε να αποσπαστεί από αυτόν τον 

κόσμο και το σώμα του για να εισέλθει στο Πνευματικό Βασίλειο και να φτάσει ταπεινά στις πόρτες του 

Μυστικού Θησαυρού του Κυρίου. Μέσω αυτής της ανύψωσης, το πνεύμα του Ηλία έγινε γνωστό στους 

πρώτους μάρτυρες πριν έρθει η ακτίνα του Κυρίου. 

59 Ήταν το φως του Ηλία που τον προετοίμασε, που τον φώτισε και του έδωσε σαφήνεια απέναντι 

στους παρευρισκόμενους, που μαρτυρούσε και έλεγε: "Είμαι ο προφήτης Ηλίας, αυτός της μεταμόρφωσης 

στο όρος Θαβώρ". 

Μίλησε για την κρίση, τις αποστολές και τον θάνατο, και οι παρευρισκόμενοι πραγματικά 

συγκλονίστηκαν, και αυτό το κούνημα ήταν από πίστη, εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Κύριο. 

Αλλά αφού ο Ηλίας είχε προετοιμάσει αυτόν τον δρόμο της νέας εκδήλωσης, ώστε η παρουσία του 

Πατέρα να εισέλθει στην Τρίτη Εποχή, αφού είχε προετοιμάσει αυτόν τον δρόμο, ώστε ο Κύριος να έρθει 

σε αυτόν τον κόσμο μέσω της ανθρώπινης μεσολάβησης, προετοίμασε την ακοή, την καρδιά και 

ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου για να ακούσει με προσοχή τον λόγο του Αγίου Πνεύματος. 

Ο Ηλίας παρέμεινε πνευματικά παρών ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να αφυπνίσει όλους όσους 

κοιμόντουσαν, να καθαρίσει όλους όσους ήταν λερωμένοι, να τυλίξει όλους όσους κρύωναν με τη φωτιά 

του Πνεύματός του, να χαράξει μονοπάτια, δρόμους και δρόμους που θα οδηγούσαν όλες τις ψυχές στο 

μονοπάτι της αλήθειας. Διότι ο Ηλίας δεν εργάζεται μόνο μεταξύ αυτού του λαού, το πνεύμα του 

περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα στον αγώνα του. 

Όταν έγινε γνωστός μέσω του Ρόκε Ρόχας, οι πύλες του Τρίτου Χρόνου άνοιξαν στον κόσμο. Διότι 

αυτή είναι η εποχή που τα 144.000 πνεύματα έρχονται σταδιακά σε ενσάρκωση. 

60 Ο Roque Rojas ήταν ο πρώτος που σημειώθηκε. Του μίλησα από πνεύμα σε πνεύμα και του είπα: 

Αληθινά, μεγάλα πλήθη θα συγκεντρωθούν γύρω από τον λόγο μου για να αναζωογονηθούν. Αλλά επειδή 

είναι ακόμα ανώριμοι, θα πρέπει να αποκαλύψω τον λόγο Μου και τα έργα Μου μέσω των φορέων της 

φωνής. Θα πρέπει να σημαδέψω τα φυσικά τους μέτωπα με ένα τρίγωνο για να τους κάνω να 

αναγνωρίσουν ότι ανήκουν στους 144.000, ότι ανήκουν σε εκείνους που ήδη ανακοίνωσα στη Δεύτερη 

Εποχή μέσω ενός άλλου προφήτη ότι θα εκπληρώσουν μια δύσκολη και μεγάλη αποστολή ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή ─ μια αποστολή λύτρωσης, πνευματοποίησης και ανύψωσης. 

61 Μέσω του Roque Rojas σας έκανα να καταλάβετε ότι βρισκόσασταν στην εποχή της Έκτης 

Σφραγίδας, ότι το βιβλίο άνοιξε για εσάς στο έκτο κεφάλαιο, στο έκτο μέρος του. Αυτό το βιβλίο με τις 

επτά σφραγίδες είναι η αναμενόμενη ιστορία της ύπαρξης της ανθρωπότητας, διότι μόνο ο Θεός θα 

μπορούσε να γράψει την ιστορία της ανθρωπότητας προτού τη βιώσει. Και αφού το βιβλίο αυτό ήταν 

κλειστό σε μυστήριο, μόνο ένα χέρι μπορούσε να το ανοίξει, ένα ιερό και καθαρό χέρι, ένα τέλειο χέρι, 

ώστε το περιεχόμενό του να αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα, και αυτό το χέρι ήταν το χέρι του Αρνίου, 

του ίδιου του Θεού, τον οποίο γνωρίσατε μέσω της διδασκαλίας και του θυσιαστικού θανάτου Του στη 

Δεύτερη Εποχή ─ μια μεγαλειώδης θυσία αγάπης ─. Ήταν ο μόνος άξιος να ανοίξει αυτό το βιβλίο. Διότι 

δεν υπήρχε κανένα πνεύμα στη γη, ούτε στον ουρανό, ούτε στο χώρο της δημιουργίας, ούτε σε κανέναν 

κόσμο, που να ήταν άξιο να ανοίξει το βιβλίο και να αποκαλύψει το περιεχόμενό του στις ψυχές. 

62 Σας είπα μέσω αυτής της αποκάλυψης ότι ανήκετε στην έκτη σφραγίδα. Αλλά ανήκατε και στις 

προηγούμενες πέντε και πρέπει να περάσετε από την έβδομη μέχρι να εισέλθετε στην αιωνιότητα. 

63 Οι Επτά Σφραγίδες είναι η ζωή σας, είναι η ιστορία σας, οι αγώνες σας, οι νίκες και οι ήττες σας, 

τα βάσανά σας, οι μάχες σας και τελικά η λύτρωσή σας γεμάτη δόξα, γεμάτη επαίνους, γεμάτη 

πνευματικές γιορτές στα δεξιά του Κυρίου σας, πολύ κοντά Του. Αλλά υπήρξαν συγχύσεις μεταξύ του 

λαού μου, και μετά από αυτές τις συγχύσεις, δεν βρήκα την αληθινή προετοιμασία στους φορείς της 

φωνής μου, έτσι ώστε εγώ, ως Δάσκαλος, να σας ελευθερώσω από αυτές ως Άγιο Πνεύμα. 

64 Ο Ηλίας δεν έλυσε τις επτά σφραγίδες, ούτε τις φύτεψε στο έθνος σας. Ο Roque Rojas δεν έλυσε 

τις επτά σφραγίδες. Το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων Εγώ ο ίδιος το έλυσα. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να 

αποκαλύψει στα παιδιά Του τα εμπιστευτικά πράγματα, τα μυστικά του εαυτού Του. Το Άγιο Πνεύμα σας 

αποκάλυψε σπουδαία μαθήματα μέσω των προφητών μου και των αποστόλων μου. Αλλά μόνο ο Κύριός 

σας είναι Εκείνος που μπορεί να ανοίξει την καρδιά Του για να εξετάσετε το εσωτερικό Του. Οι προφήτες 
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σας μίλησαν μεταφορικά, αλλά ο Πατέρας σας έφερε την πραγματοποίηση και την εκπλήρωση των 

προφητειών. 

65 Αναγνωρίζετε ήδη ότι ήμουν μαζί σας ανά πάσα στιγμή και έδωσα λάμψη στα πρωτόγονα όπλα 

σας, τα αρχικά σας όπλα, ώστε να νικήσετε το κακό που υπήρχε πριν από εσάς, ώστε να μπορείτε πάντα 

να δίνετε είσοδο στις καλές εμπνεύσεις, ώστε με την προσευχή σας και την αρετή σας να προσελκύετε 

πάντα τις καλές ακτινοβολίες του Πνευματικού Κόσμου του Φωτός ─ έτσι ώστε στα όνειρά σας, στο έργο 

σας, στις δοκιμασίες ή στις κρίσιμες στιγμές σας, μην πέσετε ποτέ στα δίχτυα του πειρασμού που πάντα 

σας έστηνε ενέδρα, που πάντα σας υποσχόταν το μονοπάτι του κακού γεμάτο απολαύσεις και πρόσκαιρο 

πλούτο, ψεύτικα φώτα, μάθηση και τιμές, που είναι σήμερα και δεν θα είναι αύριο, αλλά θα αφήσουν 

μεγάλη πίκρα. 

66 Αναγνωρίζετε ήδη ότι είχατε πάντα έναν ποιμένα που σας προετοίμαζε το δρόμο και σας 

ακολουθούσε πάντα: τον Ηλία. Και όταν Μου λέτε: "Δάσκαλε, σ' αυτούς τους τελευταίους καιρούς μας 

λείπουν μεγάλα παραδείγματα για να ακολουθήσουμε το μονοπάτι Σου", ο Δάσκαλος σας απαντά: Πάρτε 

τον Ρόκε Ρόχας ως καλό παράδειγμα! Είναι η εικόνα του Ηλία, σας πρόσεχε ως βοσκός, αφιέρωσε τη ζωή 

του στην υπηρεσία Μου, και μέσα του υπήρχε αγνότητα, ανύψωση και αγάπη, επειδή παρέμεινε πιστός 

στην αποστολή που του έδωσα ως καλός αγγελιοφόρος από το υπερπέραν. 

67 Ο Ρόκε Ρόχας δεν εξέδωσε τον νόμο, ούτε τον έδωσε στην ανθρωπότητα. Ήταν μόνο το φερέφωνο 

του Πατέρα, ώστε μέσω της διάνοιας και των χειλιών του ο νόμος του Πατέρα να φτάσει στις καρδιές των 

ανθρώπων με λόγια. Ως φορέας φωνής μπόρεσε να παραδοθεί στην αγκαλιά Μου, μπόρεσε να εμπνευστεί 

και να εκστασιαστεί μέσα Μου, με τον Ηλία να μιλάει μέσω της διαμεσολάβησής του για να δώσει τα 

πρώτα ψωμιά, τις πρώτες σταγόνες κρασιού, τα πρώτα φαγητά στους πρώτους συμμετέχοντες που 

κάθισαν στο τραπέζι του Κυρίου στην Τρίτη Εποχή. 

Ως οδηγός, σας οδήγησε στο μονοπάτι της αλήθειας για να μην σκοντάψετε, φροντίζοντας να μην 

πέσετε σε φανατισμό ούτε σε ειδωλολατρία ─ φροντίζοντας να μην συγχέετε τον πνευματισμό με τις 

υλιστικές επιστήμες που μιλούν για το "πνεύμα" αλλά δεν διδάσκουν σε όλα τα παιδιά μου ─ όχι σε 

αιρέσεις ή εκκλησίες ─ την πρακτική του ελέους και να σας δώσουν έναν καθαρό λόγο. 

Ως μάντης ήταν σε θέση να Με δει και να δώσει μια πιστή μαρτυρία σε όσους τον άκουγαν, ώστε να 

δυναμώσουν στην πίστη τους, και η μαρτυρία του ήταν πάντα αληθινή. 

68 Αλλά μετά τον Roque Rojas, είχατε άλλα πρότυπα ─ αν όχι τέλεια, τότε αυτά που αφήνουν ένα 

σπόρο στην καρδιά σας. Αφήστε τον εαυτό σας να παρακινηθεί από το καλό παράδειγμα των αδελφών 

σας που προχωρούν μπροστά. Μην τους κρίνετε, ωστόσο, με την αυστηρή κρίση ενός τέλειου κριτή, γιατί 

τότε δεν θα μπορέσετε να βρείτε την τελειότητα που αναζητάτε σε αυτούς. Αλλά αν αναζητήσετε την 

πίστη σε οποιονδήποτε από τους αδελφούς και τις αδελφές σας, θα τη βρείτε ─ θα ανακαλύψετε επίσης 

θάρρος, καθώς και ζήλο, αυταπάρνηση και θυσία. 

69 Από όλες τις αρετές θα ανακαλύψετε στα αδέλφια σας μόνο ένα άτομο, ένα σωματίδιο. Όμως είναι 

ακόμα κάτι, γιατί είναι ο σπόρος που σπέρνω στις καρδιές των μαθητών μου, αφού όλοι είστε τέτοιοι. 

Αλλά αν θέλετε να βρείτε την τελειότητα, αναζητήστε την στο Λόγο μου. Γιατί στο Λόγο Μου είναι ο 

Δάσκαλος, και σας το λέει χωρίς υπερηφάνεια: Είναι πραγματικά τέλειος! 

70 Η εκδήλωσή μου, την οποία σας δίνω από το 1866, θα τελειώσει σύντομα. Αλλά όταν ο Κύριος 

δεν θα μιλάει πλέον μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, όταν αυτή η εκδήλωση θα έχει τελειώσει για Μένα 

και για εσάς ─ τι θα κάνει τότε ο Ηλίας; 

71 Σας έχω ήδη πει ότι, αφού Με είχατε μέσω του ανθρώπου, θα Με έχετε από πνεύμα σε πνεύμα. Θα 

ολοκληρωθεί η κοινωνία σας την επομένη της αναχώρησής μου; Θα αρχίσει ο λαός του Ισραήλ να έχει τις 

μεγάλες εμπνεύσεις και τις τέλειες επικοινωνίες με το Θείο Πνεύμα μου από την πρώτη ημέρα μετά την 

αναχώρησή μου; Ήδη σας λέω: Όχι. Σας ανακοίνωσα ήδη και σας διέταξα έναν χρόνο περισυλλογής και 

προετοιμασίας σε αυτές τις παρατηρήσεις. Διότι σας επισημαίνω με βεβαιότητα εκ των προτέρων ότι σε 

εκείνη την περίοδο του διαλογισμού και της προετοιμασίας ο Ηλίας θα είναι μαζί σας- αλλά θα είναι 

πνευματικός. Το πνευματικό όραμα των οραματιστών θα μαρτυρήσει και οι καρδιές σας θα νιώσουν την 

παρουσία του, την εγκαρδιότητά του, την προφητεία και την ενθάρρυνσή του. 

72 Μόλις ο λαός μου προετοιμαστεί, ο Δάσκαλος θα έρθει στο "σύννεφό" του, σε αυτό το πνευματικό 

και συμπαντικό σύννεφο, για να συνομιλήσει με όλους όσοι είναι πραγματικά προετοιμασμένοι, να 

βοηθήσει να εξοπλίσει όσους δεν είναι, και να αφυπνίσει όσους μπορεί να είναι μακριά από αυτές τις 
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διδασκαλίες. Τότε θα έχω πρόσβαση όχι μόνο σε εσάς, όχι μόνο σε αυτόν τον φωτισμένο λαό θα βρω 

ανοιχτές πόρτες για τον πνευματικό μου διάλογο. Πραγματικά, σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι Με 

περιμένουν ήδη. 

Δεν θα είναι όλοι έτοιμοι όπως σας είπα, αλλά θα είναι οι πιστοί, οι σταθεροί που έχουν υποφέρει πολύ 

και έχουν μεταστραφεί, καθώς και εκείνοι που έχουν κρατήσει την προετοιμασία τους ─ εκεί Με 

περιμένουν. Τους βλέπω και δεν θα τους απογοητεύσω. Θα είμαι μαζί τους στο πνεύμα και στην αλήθεια. 

73 Σε όλο τον κόσμο θα εμφανιστούν μάντεις, προφήτες, που θα γίνονται γνωστοί από πνεύμα σε 

πνεύμα. Άνδρες και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων θα μιλήσουν για μεγάλες 

εμπνεύσεις. Αυτή η ώρα είναι ήδη κοντά, ω άνθρωποι. Γι' αυτό, σας κρατώ ξύπνιους, σας εκπαιδεύω και 

σας διδάσκω, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό ούτε σε σύγχυση. Διότι μεγάλες παρεκτροπές θα 

προκύψουν μεταξύ αυτής της ανθρωπότητας στους χρόνους που έρχονται. 

74 Η πνευματοποίηση, που είναι το δικό μου βασίλειο, πλησιάζει με μεγάλα βήματα, ακριβώς όπως 

εκείνοι οι άνεμοι που έρχονται από το βορρά γκρεμίζουν τα πάντα, λυγίζουν όλα τα δέντρα, κάνουν όλα 

τα δάση να τρέμουν, χτυπούν τις πόρτες και μαστιγώνουν τα πρόσωπα όλων των όντων. Ομοίως, ο 

πνευματισμός θα έρθει επίσης ως καταιγίδα φωτός και αγάπης ─ μια καταιγίδα που θα σαρώσει και θα 

γκρεμίσει τα πάντα. Αλλά θα λάβει χώρα στην καρδιά των ανθρώπων, στην καρδιά όλων των θεσμών, 

στους κόλπους όλων των εθνών και όλων των φυλών. Είναι η Βασιλεία μου, η βασιλεία του Αγίου 

Πνεύματος, η βασιλεία της πνευματικής ανάτασης, της ειρήνης και της αγάπης. 

75 Πραγματικά, τότε θα δείτε την ανθρωπότητα, από άτομο σε άτομο, από καρδιά σε καρδιά, να 

αφυπνίζεται, να εισέρχεται στο ναό, στο ιερό, στην αληθινή Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, που είναι το 

Παγκόσμιο Έργο, που είναι ο Νόμος του Θεού, ένας Νόμος της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αλλά θα 

δείτε ότι οι άνθρωποι μπερδεύονται από τον πνευματισμό ─ είτε τον αναζητούν, είτε τον επιδιώκουν, είτε 

χαίρονται που τον βρήκαν. 

Θα δείτε τους ανθρώπους να πέφτουν σε πνευματική σύγχυση, σε μεγάλο φανατισμό. Γιατί για να 

ριζώσει πραγματικά ένα δόγμα στην καρδιά του ανθρώπου, πρέπει πρώτα να είναι σαν βοσκότοπος 

φανατισμού και ειδωλολατρίας της ανθρωπότητας. 

Ο πνευματικός φανατισμός των ανθρώπων θα είναι πολύ μεγάλος στην Τρίτη Εποχή. Θα θελήσουν να 

αφοσιωθούν σε αυτό με τέτοια δύναμη που θα αγνοήσουν την ίδια τη δημόσια ζωή, θα αγνοήσουν το 

σώμα τους, θα αγνοήσουν πολλούς γήινους νόμους για να αφοσιωθούν αποκλειστικά στο πνευματικό και 

μόνο ─ να σκέφτονται, να ονειρεύονται, να ζουν και να ξεχνούν τα γήινα μόνο για την ύπαρξη της ψυχής. 

Αλλά τότε οι ίδιοι οι νόμοι που ενυπάρχουν στο υλικό, οι οποίοι έχουν μια αρχή δικαιοσύνης στο 

πνευματικό, θα αφιερωθούν στο καθήκον να τους αφυπνίσουν, να τους στοιχειώσουν, να τους επιπλήξουν 

και να τους διορθώσουν. 

76 Και εσείς, ως μαθητές αυτού του Έργου, ως οι 144.000 σημαδεμένοι, ως ο Πνευματικός Ισραήλ 

που διδάχτηκε από τον Πατέρα ανά τους αιώνες, θα έχετε τη μεγάλη υποχρέωση να ξεκινήσετε με το 

μεγάλο πνευματικό βιβλίο της σοφίας σας, με το πρότυπο της ειρήνης, της ενότητας και της καλής 

θέλησης, με τα όπλα της δικαιοσύνης, με τα χαρίσματα της αποκάλυψης, της προφητείας, της διαίσθησης, 

της ερμηνείας, της μελέτης του Λόγου μου, για να πείτε στην ανθρωπότητα: "Αυτό είναι το Έργο του 

Πατέρα!". Αυτός είναι ο αληθινός πνευματισμός, και αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να τον ασκήσετε! 

Αυτή είναι η λατρεία, η υπηρεσία, την οποία ο Πατέρας δίδαξε ως Άγιο Πνεύμα!" 

77 Εκεί λοιπόν θα είναι τα χωράφια σας χωρίς τέλος, εκεί θα είναι το έργο σας που σας περιμένει. 

Εκεί η μέρα θα είναι χωρίς νύχτα, η εργασία χωρίς κούραση και η μάχη χωρίς θάνατο. Θα γίνει η γιορτή 

για την ψυχή σας, μια γιορτή αγάπης και λύτρωσης, μια γιορτή μάχης! 

Όσο μεγαλύτερο είναι το έργο σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χαρά σας, και θα περάσετε από αυτή 

τη ζωή στην άλλη, κουβαλώντας στην ψυχή σας τη συγκομιδή της εκπλήρωσης της αποστολής σας ως την 

καλύτερη απόδειξη ότι ανήκατε στους πιστούς του Κυρίου ─ στις ψυχές που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο 

μόνο για να σπείρουν την ειρήνη και την αγάπη. 

Από το High Beyond θα δείτε τους αγώνες αυτού του κόσμου. Από εκεί θα δείτε τους σπόρους του 

φωτός και της αγάπης να διεισδύουν παντού, θα δείτε τα πάντα να μεταμορφώνονται, θα δείτε όλες τις 

αρχές της ανθρωπότητας να κλονίζονται στα θεμέλιά τους, και θα περιμένετε ταπεινά και υπάκουα τις 

εντολές του Πατέρα να έρθει, να επιστρέψει στον κόσμο, όπως είναι το θέλημα του Πατέρα. 
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Όσοι από εσάς δεν έχετε ολοκληρώσει το έργο σας, όσοι δεν έχετε τελειώσει το έργο σας, θα πρέπει να 

επανέλθετε και άλλοι θα πρέπει να πάνε σε άλλους κόσμους, στους κόλπους άλλων ενώσεων ψυχών. 

Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας στεναχωρεί ─ μην σκέφτεστε την αιώνια ανάπαυση στην αγκαλιά του Θεού. 

78 Η "σάρκα" σας σκέφτεται να ξεκουραστεί επειδή είναι αδύναμη. Αλλά για την ψυχή, η ανάπαυση 

θα ήταν η χειρότερη τιμωρία της, γιατί η καλύτερη ανταμοιβή για την ψυχή είναι η δραστηριότητα, η 

εργασία, ο αγώνας, γιατί δοξάζει τον Πατέρα της, παίρνοντας ως παράδειγμα τον Θεό της, ο οποίος ποτέ 

δεν ξεκουράζεται, δεν κοιμάται και δεν κουράζεται. Δεν υπάρχει κούραση στην ψυχή που βρίσκεται σε 

πλήρη ανάπτυξη, ούτε νύχτα, ούτε πείνα, ούτε δίψα. 

79 Αρκεί ο θάνατος να ξυπνήσει την ψυχή σου στο Υπερπέραν, και ήδη από εκείνη τη στιγμή 

καταλαβαίνει τα πάντα, αντί να είναι μπερδεμένη, και Μου λέει: "Πατέρα μου, σήμερα τα φτερά Μου 

ανοίγουν για να δεχτούν το άπειρο, και σήμερα μπορώ να καταλάβω τα πάντα μέσα από το φως που Μου 

έδωσες ανά πάσα στιγμή. Δείξε Μου το έργο Μου, την αποστολή Μου". Δεν ξέρετε αν εσείς, που σήμερα 

αισθάνεστε ασήμαντοι, θα πάτε σε άλλους κόσμους για να εμφανιστείτε εκεί ως μεγάλες ψυχές, ως 

προφήτες, ως δάσκαλοι εμπνευσμένοι από τα όμορφα έργα του σύμπαντος; 

80 Δεν το ξέρετε, αλλά ο Πατέρας σας λέει πολύ καλά ότι το έργο της ημέρας σας δεν θα τελειώσει 

με τον θάνατο, ότι η πορεία σας δεν θα τελειώσει όταν φτάσετε πνευματικά μαζί Μου, ότι έχετε ακόμα 

πολλά μπροστά σας να δείτε και να βιώσετε, πολλά να μάθετε και επίσης να κάνετε. 

81 Εσείς ακούτε αυτόν τον Λόγο Μου στη γη μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και σε υψηλότερα 

επίπεδα ζωής από το δικό σας, οι κάτοικοι των ίδιων, άλλων ψυχών, τον ακούνε επίσης, όπως τον ακούνε 

και τα πνεύματα άλλων, ακόμη υψηλότερων επιπέδων ζωής, που είναι εκεί στο σπίτι τους. Γιατί αυτή η 

"συναυλία" που ο Πατέρας πραγματοποιεί στον Τρίτο Χρόνο με τα Πνεύματα του Φωτός είναι 

παγκόσμια. 

Το έχω πει: η ακτίνα Μου είναι παγκόσμια, ο Λόγος Μου και η Πνευματική Ουσία Μου (που 

περιέχεται σε αυτόν) είναι επίσης παγκόσμια, και ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει τα 

πνεύματα, Με ακούνε. Προς το παρόν Με ακούτε σε αυτή την εκδήλωση με τον πιο ατελή τρόπο, δηλαδή 

μέσω του ανθρώπου. 

82 Γι' αυτό σας προετοιμάζω τώρα για ανώτερες διακηρύξεις, έτσι ώστε όταν εισέλθετε στο 

πνευματικό και εγκαταλείψετε εντελώς αυτή τη γη, να είστε τότε σε θέση να ενωθείτε με ένα νέο στάδιο 

ζωής για να ακούσετε τη "συναυλία" που ο Πατέρας δίνει μαζί με το πνεύμα σας. 

Σήμερα βρίσκεστε ακόμη στην ύλη, αναζωογονώντας την καρδιά και το πνεύμα σας με αυτή τη λέξη, 

και τα όντα που σας ανήκαν στη γη, τα οποία εξακολουθείτε να αποκαλείτε πατέρα, σύζυγο, γυναίκα, 

αδελφό, παιδί, συγγενή ή φίλο, βρίσκονται σε άλλα στάδια της ζωής και ακούνε την ίδια λέξη- αλλά γι' 

αυτούς το νόημά της, η ουσία της είναι άλλη, παρόλο που απολαμβάνουν την ίδια ευτυχία, την ίδια 

αναζωογόνηση, την ίδια ενθάρρυνση και το ίδιο ψωμί. 

83 Αυτή η συναυλία ─ σας ρωτά ο Δάσκαλος ─ δεν είναι υπέροχη; Δεν χαίρεται η ψυχή σας, δεν 

ευχαριστιέται η ψυχή σας με τη σκέψη ότι αυτό που λαμβάνετε εδώ ως πνευματική τροφή είναι επίσης η 

αιτία της χαράς και της πνευματικής ζωής σε άλλα κοσμικά σώματα ─ σε άλλους κόσμους όπου ζουν 

όντα που αγαπάτε ─ όντα που έχετε γνωρίσει και που, μέσω του πνευματισμού, είναι τόσο κοντά και 

ταυτόχρονα τόσο μακριά από εσάς; 

84 Έτσι σας προετοιμάζω γεμάτους φως, ω μαθητές Μου, έτσι σας παρηγορώ και σας κάνω να δείτε 

τους άπειρους ορίζοντες που σας αποκαλύπτει το Έργο Μου, ώστε να φέρετε αυτό το μήνυμα ελπίδας και 

φωτός σε όλη την ανθρωπότητα, ώστε να την κάνετε να συνειδητοποιήσει το αληθινό νόημα της 

ανθρώπινης ζωής και της πνευματικής ζωής. 

Ωστόσο, μην μεταφέρετε τις διδασκαλίες μου μόνο στον Λόγο, αλλά και μέσω του Έργου. Γιατί θέλω 

να αφιερωθείτε πλήρως στην πρακτική της διδασκαλίας μου και να γίνετε έτσι καλοί πνευματιστές που 

"ξέρουν πώς να δίνουν στον κόσμο ό,τι είναι από τον κόσμο και στον Θεό ό,τι είναι από τον Θεό". Αυτό 

που οφείλεται στο σώμα σας θα πρέπει να του δίνεται με δικαιοσύνη, με έλεος και αγάπη, και αυτό που 

οφείλεται στην ψυχή σας θα πρέπει επίσης να της δίνεται με αγάπη και έλεος. Θα έχετε ένα χρόνο για τα 

γήινα καθήκοντά σας και επίσης ένα χρόνο για τις πνευματικές σας ασκήσεις, για τους πνευματικούς 

τρόπους δράσης και για το ξεδίπλωμά τους. 

85 Με αυτόν τον τρόπο κάθε σημάδι, κάθε ίχνος φανατισμού, ειδωλολατρίας, υλισμού, ακόμη και 

δεισιδαιμονίας θα πέσει από την ψυχή σας και θα απομακρυνθεί από την καρδιά σας, και ασκώντας τον 
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Πνευματισμό με αυτή την καθαρότητα, με αυτή την ειλικρίνεια, με αυτή την απλότητα και την ανύψωση, 

θα δώσετε στην ανθρωπότητα το αληθινό παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι η λατρεία που ο Πατέρας 

περιμένει από εσάς στην Τρίτη Εποχή. 

86 Να είστε δυνατοί ─ όχι μόνο για να γίνετε μαθητές, αλλά και δάσκαλοι αυτού του έργου, γεμάτοι 

θεραπευτική δύναμη, με χαρίσματα. Ανακαλύψτε όλες αυτές τις δυνάμεις στο δικό σας στήθος, στην 

αόρατη κιβωτό που έχω τοποθετήσει στην καρδιά του καθενός από εσάς. 

87 Μπείτε μέσα σας και θα βρείτε εκεί το αγιαστήριο, την κιβωτό της διαθήκης. Θα ανακαλύψετε μια 

πηγή, μια πηγή χαρίτων και ευλογιών. 

Δεν υπάρχει αβοήθητη ψυχή, κανείς δεν αποκληρώνεται. Λόγω του θείου ελέους μου, δεν υπάρχει 

κανείς σε ολόκληρο το σύμπαν που να μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του φτωχό, εκδιωγμένο από τον 

πατέρα του- κανείς που να μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του εξόριστο από τα εδάφη του Κυρίου. 

Εκείνοι που αισθάνονται αποκληρωμένοι το κάνουν επειδή δεν έχουν ανακαλύψει μέσα τους τα δώρα 

της χάρης ή επειδή απλώς έχουν χάσει το δρόμο τους μέσα στην αμαρτία, επειδή είναι τυφλωμένοι ή 

επειδή αισθάνονται ανάξιοι. 

Θα πρέπει πάντα να ανακαλύπτετε αυτά τα χαρίσματα της χάρης μέσα σας- τότε θα βιώσετε ότι ποτέ 

δεν θα σας λείψει η παρουσία μου, ότι πάντα θα υπάρχει "ψωμί", "θεραπευτικό βάλσαμο", "όπλα", 

"κλειδιά" και όλα όσα χρειάζεστε μέσα σας, επειδή είστε κληρονόμοι της βασιλείας μου και της δόξας 

μου. 

88 Αυτός είναι ο λόγος Μου που γράφω στη συνείδησή σας αυτή την ημέρα της χάριτος. 

89 Προσέξτε και προσευχηθείτε, ω λαέ. Γιατί όπως ο σπόρος της αποκατάστασης, ο σπόρος της 

λύτρωσης είναι πολύ κοντά σε εσάς και την ανθρωπότητα, έτσι και ο σπόρος που σπέρνουν οι ζιζάνιες 

βλασταίνει σε μεγάλο βαθμό στις καρδιές των πολυαγαπημένων μου παιδιών! 

90 Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί το δρεπάνι πλησιάζει! Το δρεπάνι δεν είναι στο χέρι του 

ανθρώπου ─ είναι στο δικό μου. 

91 Θα επιτρέψω στο χέρι του ανθρώπου να φέρει την καταστροφή, το θάνατο και τον πόλεμο, αλλά 

μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου. Πέρα από αυτό το όριο, η αδικία, η διαφθορά, η πλάνη και η 

επιδίωξη του ανθρώπου για εξουσία δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν. 

Τότε θα έρθει το δρεπάνι μου, και θα κόψει με σοφία ό,τι ορίζει το θέλημά μου. Γιατί το δρεπάνι μου 

είναι η ζωή, η αγάπη και η αληθινή δικαιοσύνη. Αλλά εσείς, άνθρωποι, προσέξτε και προσευχηθείτε! 

92 Έτσι θέλω να σε βλέπω, και στη δύναμη της προσευχής σου βρήκα επίσης έναν λόγο να 

συγχωρήσω. Μέσω της μεσιτείας σας θα νιώσω να συγκινούμαι στην Καρδιά Μου για να συγκρατήσω τη 

δικαιοσύνη Μου. Στις ικεσίες σας θα βρω βάλσαμο για να φέρω στο κλάμα. Στην ανύψωση της ψυχής 

σας, θα βρω επίσης έναν λόγο να σταματήσω την καταστροφή που επιτελούν οι άνθρωποι. 

93 Γι' αυτό, θέλω να μεσιτεύεις, να προσεύχεσαι, να συγχωρείς και να αγαπάς, Ισραήλ! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 346  
1 Σας δίνω τον λόγο μου για να απαλύνει την καρδιά σας, για να κάνει το πνεύμα σας να νιώσει την 

ειρήνη μου. 

2 Εγώ είμαι το φως και η ζωή, και όποιος έρχεται σε Μένα λαμβάνει κάτι από αυτή τη χάρη. Ως 

Πατέρας, υποφέρω όταν χάνετε τα πνευματικά αγαθά, όταν τρέφετε υλιστικές τάσεις λόγω της ελεύθερης 

βούλησής σας και έτσι επισύρετε πόνο στον εαυτό σας. Αν υποφέρετε και κλαίτε, είναι εξαιτίας της δικής 

σας αθεΐας. Αλλά εγώ απομακρύνω το σκοτάδι από πάνω σας και καθαρίζω το μονοπάτι σας από τα 

αγκάθια και τους ογκόλιθους, ώστε να αναζητήσετε το μονοπάτι Μου, ώστε να ξεχάσετε το παρελθόν σας 

και να κοιτάξετε μόνο το μέλλον σας. 

3 Θα είμαι πάντα μαζί σας, θα είμαι ο καλός σύμβουλος και ο πιστός σύντροφος και θα σας μιλάω 

μέσω της συνείδησής σας, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό. 

4 Είστε σαν ένα φυτό που ο Πατέρας φροντίζει. Ως καλός κηπουρός, βρίσκομαι ανάμεσά σας, 

βγάζοντας τις τσουκνίδες και απομακρύνοντας το σκουλήκι που τρώει. Καλλιεργώ την ψυχή σας ώστε να 

είναι σε αρμονία μαζί Μου. 

5 Είστε ναυαγοί στους οποίους δείχνω τη σωσίβια λέμβο για να μη χαθείτε στα κύματα της 

ταραγμένης θάλασσας. Περπατήστε πάνω στο νερό, όπως είπα στον Πέτρο, αλλά μη Μου πείτε, όπως 

έκανε εκείνος, "Δάσκαλε, σώσε μας, βουλιάζουμε". Μόλις η πίστη, μαζί με την αγάπη, σχηματίσουν μια 

δύναμη, θα βιώσετε μεγάλη δύναμη στην ψυχή σας, και ακόμη και το σώμα σας θα είναι σε θέση να 

περπατήσει στο νερό, επειδή η δύναμη του Πατέρα σας θα σας στηρίξει. Ωστόσο, μην έχετε ποτέ την 

πρόθεση να θέσετε τον Κύριό σας σε δοκιμασία. 

6 Μακάριος είναι εκείνος που ευχαριστεί τον Πατέρα με τα έργα του, γιατί τον αποζημιώνω 

σιωπηλά δίνοντάς του πολλαπλάσια από όσα έδωσε. 

7 Μεγάλος είναι ο αριθμός των αναξιοπαθούντων, των τυφλών, των μπερδεμένων. Αλλά Εγώ, ως 

Πατέρας, τους πλησιάζω για να τους χαρίσω το έλεός Μου. 

8 Αυτή η εκδήλωση θα είναι μαζί σας μέχρι το έτος 1950 και θα παραμείνει γραμμένη στις καρδιές 

σας. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, σας καθοδηγώ για να έρθετε πιο κοντά Μου. Σας δίδαξα επειδή 

έχει έρθει ο Τρίτος Χρόνος, και σε αυτόν ακούσατε τη φωνή της Ουράνιας Σάλπιγγας που ξύπνησε την 

ψυχή σας. 

Κάποιοι από εσάς Με ρώτησαν: "Πατέρα, γιατί ήρθα ξανά για να ζήσω στη γη;" Και ο Πατέρας σας 

απαντά: Έτσι ώστε η ψυχή σας να ανακτήσει την αγνότητα που έχει χάσει. Αλλά αληθινά σας λέω: 

Μακάριος είναι αυτός που έχει επανορθώσει, γιατί θα είναι στη βασιλεία Μου, γιατί θα έχει εξαγνιστεί και 

θα έχει εκπληρώσει την αποστολή του. 

9 Αντιπροσωπεύετε ένα μέρος του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, στον οποίο έχω δώσει ένα ένδυμα 

φωτός, ώστε αύριο να ξεκινήσετε ως δάσκαλοι, ως ηγέτες της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή καλώ όλα 

τα παιδιά Μου, και όλοι όσοι είναι μαζί Μου και Με αγαπούν θα ξεκινήσουν να αγωνίζονται και να 

εργάζονται. 

10 Ο πειρασμός εξακολουθεί να σας περιβάλλει, αλλά θα έρθει ο καιρός που σας έχω αναγγείλει, 

κατά τον οποίο ο πειρασμός θα περιοριστεί, έτσι ώστε στα μονοπάτια σας να είναι μόνο το φως που θα 

σας καθοδηγεί. 

11 Βρίσκεστε στην εποχή του αγώνα και της εργασίας, κατά την οποία πρέπει να εξαγνιστείτε και να 

ξεκαθαρίσετε το παρελθόν σας. Διότι δεν είναι η "σάρκα" σας στην οποία έχω εμπιστευθεί την 

κληρονομιά, αλλά η ψυχή σας που έχει προέλθει από Μένα. 

12 Πρέπει να εξαγνίσω την ψυχή, να την καθαρίσω, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σε Μένα, να 

συγχωνευτεί με το Θείο Πνεύμα Μου για όλη την αιωνιότητα, ώστε να απολαύσει την Ουράνια Βασιλεία 

Μου. 

13 Αγαπημένα μου παιδιά, εσείς που έχετε έρθει σε μικρούς αριθμούς, αληθινά σας λέω: το 

διεισδυτικό μου βλέμμα ανακαλύπτει παντού τους εκλεκτούς Μου που αισθάνονται στο πνεύμα τους ότι 

τώρα είναι η ώρα της Παρουσίας Μου. Δεν έχουν ακούσει τον λόγο Μου όπως εσείς, αλλά στο πνεύμα 

τους ακούνε μια φωνή που τους λέει ότι είμαι και πάλι ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ότι έχω έρθει 

πνευματικά "στο σύννεφο". Σε μερικούς θα επιτρέψω να Με δουν με τα μάτια του πνεύματος, σε άλλους 
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με τη βοήθεια της διαίσθησης, ενώ στους υπόλοιπους θα κάνω την αγάπη Μου έντονα αισθητή, ώστε να 

αισθανθούν την παρουσία του Πνεύματός Μου. 

14 Αυτή τη στιγμή χτυπάω τις πόρτες των καρδιών των ανθρώπων. Κάποιους συναντώ 

προετοιμασμένους, άλλους κοιμισμένους επειδή έχουν παραμείνει στις διάφορες αιρέσεις και θρησκείες 

και έχουν παρεκκλίνει για μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά έχει έρθει η ώρα που η δυνατή καμπάνα Μου 

θα τους καλέσει, ώστε να έρθουν όλοι κοντά Μου, να λάβουν την ανάσταση της ψυχής τους και να 

ενωθούν για να νιώσουν την ειρήνη Μου στη γη και να φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας. 

Παραβολή 

15 Ένας μεγάλος άρχοντας γεμάτος αρετή και δύναμη βρισκόταν σε έναν ψηλό θρόνο, και στη 

σφαίρα της εξουσίας του τον περιτριγύριζαν μεγάλα πλήθη, εκατομμύρια και εκατομμύρια πλάσματα. 

Αλλά κανένα από αυτά τα πλήθη δεν μπορούσε να πλησιάσει τον ηγεμόνα- μπορούσαν μόνο να τον δουν 

από μακριά. Αλλά μέσα τους λαχταρούσαν να έρθουν πιο κοντά, να είναι πολύ κοντά του. 

Ξαφνικά μια πόρτα άνοιξε και μέσα σε αυτήν εμφανίστηκε ένα αιμόφυρτο αρνί και μια λεζάντα που 

έγραφε: "Εδώ είναι το φως, εδώ είναι η ανοιχτή πόρτα για όποιον θέλει να μπει ─ για όποιον έχει αρετή 

στην καρδιά του. Έλα, έλα κοντά!" 

Ένα λαμπερό φως φάνηκε και τα πλήθη κατευθύνθηκαν προς εκείνη την πόρτα γεμάτα χαρά. Κάποιοι 

έφτασαν και μπήκαν σε αυτό το κτίριο. Όμως δεν έφτασαν όλοι τους εκεί, επειδή έπεσαν πάνω σε 

αγκαθωτούς φράχτες στο δρόμο τους και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παραπέρα. Άλλοι συνάντησαν 

μεγάλα εμπόδια που τους εμπόδισαν να εισέλθουν από αυτή την πόρτα. 

     Όμως εκείνος ο Κυβερνήτης, ο Κύριος Παντοδύναμος, κοίταξε από ψηλά τα πλήθη και τους είπε: 

"Μπείτε, μπείτε, γιατί το Αρνίο έχυσε το καθαρότερο αίμα του για να σας δείξει την οδό από την οποία θα 

μπείτε όλοι στη βασιλεία μου". 

16 Ευλογημένα παιδιά: Με τη μεγαλειώδη αγάπη Μου έδωσα στην ψυχή σας ελευθερία και σας 

απελευθέρωσα από τα δεσμά της αμαρτίας. Μέσω του πολυτιμότατου Αίματός Μου, σας έδωσα την 

ευκαιρία στην ψυχή σας να κερδίσει την ανταμοιβή της και να ανέλθει μέχρι να φτάσει στη Βασιλεία 

Μου.  

Τέλος της παραβολής 

17 Με καταλαβαίνετε, άνθρωποι; Αυτός ο Κυβερνήτης είναι ο Αιώνιος Πατέρας σας, ο Μεγάλος 

Ιεχωβά. Η πόρτα που ανοίγει είναι ο Ιησούς, ο Δάσκαλός σας, ο θυσιασμένος Αμνός που ήρθε στον 

κόσμο για να σας σώσει και που έχυσε το αίμα του μέχρι την τελευταία σταγόνα για να δώσει φως και 

ανάσταση στις ψυχές σας. 

18 Σε αυτόν τον παρόντα χρόνο, σας εμπιστεύτηκα για άλλη μια φορά μια φυσική κάλυψη, ώστε να 

μπορέσετε να επανορθώσετε, ώστε να απομακρυνθείτε από την αμαρτία και όλες τις κλίσεις του κόσμου, 

ώστε να μπορέσετε να ανεβείτε βήμα προς βήμα στο βουνό όπου σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. 

19 Σας δίδαξα τον τρόπο να υψώνετε τον εαυτό σας στην προσευχή, για να απομακρυνθείτε από την 

αμαρτία, για να απορρίψετε τον πειρασμό. Διότι είναι γραμμένο: Δεν θα υπάρξει πλέον θάνατος της 

ψυχής, επειδή Εγώ είμαι η Οδός και η Ζωή, και θα έρθει η ώρα που θα σας θυμίσω: "Πού είναι, ω θάνατε, 

η δύναμή σου; Πού είναι, ω τάφος, η νίκη σου;" Γιατί στην πραγματικότητα, η αμαρτία είναι η αιτία του 

θανάτου, και εξαλείφω την αμαρτία αυτή τη στιγμή μέσω του φωτός του Αγίου Μου Πνεύματος. 

20 Θα έρθει η ώρα που θα δείτε τη συγκομιδή αυτού που σπέρνετε σιγά-σιγά στην ανθρωπότητα. Στα 

χέρια σας εμπιστεύτηκα τα εργαλεία για να καλλιεργήσετε τα χωράφια και να θρέψετε την ανθρωπότητα 

με τους καλούς καρπούς τους. 

21 Δουλεύω την καρδιά σας με τη λεπτή σμίλη του Λόγου Μου και σας φωτίζω με το φως του Αγίου 

Πνεύματος. Είμαι ο καλύτερος Δάσκαλος και έχω έρθει για να σας δώσω οδηγίες, να σας συγχωρήσω, να 

σας καθοδηγήσω στο μονοπάτι της αλήθειας και επίσης ως ο καλύτερος Ιατρός βρίσκομαι ανάμεσά σας 

για να θεραπεύσω την ψυχή σας από τη λέπρα της και να την απαλλάξω από τον πόνο της. 

22 Σας δίνω τη διδασκαλία Μου για να την εφαρμόσετε, ώστε να κουβαλάτε αγάπη και αγνότητα 

στην καρδιά σας, και παρόλο που ο πειρασμός σας πλησιάζει, δεν βρίσκει χώρο μέσα σας, γιατί σας κάνω 

δυνατούς μέσα από το φως Μου και την αγάπη Μου, ώστε να απορρίπτετε κάθε αδυναμία. 
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23 Ευλογημένος λαός: Σκεφτείτε τον κόσμο με τους πολέμους του, καθώς αδειάζει το ποτήρι του 

πόνου. Αλλά από όλα αυτά που σας διαφύλαξα, μην τα αποδίδετε στην τύχη, ευλογημένοι άνθρωποι. 

Είστε οι προικισμένοι άνθρωποι, για να προετοιμαστείτε με τον Λόγο Μου για να τον δείξετε στον κόσμο, 

γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

24 Είστε το όργανό Μου, εκλεκτός λαός του Ισραήλ, στα χέρια σας έχω εμπιστευτεί τη δύναμή Μου 

και το φως Μου, ώστε να διαλύσετε το σκοτάδι της ανθρωπότητας. 

25 Μέσα από την υπακοή σας και την εκπλήρωση της αποστολής σας θα νιώσετε πνευματικά 

μεταμορφωμένοι και ενωμένοι με τις πνευματικές στρατιές, έτσι ώστε να συνεχίσετε να είστε υπηρέτες 

Μου σε αυτό το Υψηλό Πέρα και να μην αποχωριστείτε ποτέ ξανά από Μένα. 

26 Σας εμπιστεύτηκα αυτόν τον χρόνο για την προετοιμασία σας, ώστε να ανανεωθείτε και να 

ανεβείτε το βουνό βήμα προς βήμα. 

27 Αληθινά σας λέω, η αγάπη μου και το φως του Αγίου Πνεύματος έχουν χυθεί σε όλη την 

ανθρωπότητα. Ωστόσο, οι πόλεμοι έχουν εκπλήξει τα έθνη, όπως είδε ο απόστολός μου Ιωάννης στη 

Δεύτερη Εποχή. Έχω προετοιμάσει αυτά τα βάσανα για σας; Είμαι ο θάνατος; Όχι, παιδιά Μου, Εγώ είμαι 

η Ζωή και τη Ζωή την έχω δώσει σε όλα τα παιδιά Μου. 

28 Σε κάθε μετενσάρκωση που εμπιστεύτηκα στην ψυχή σας, σας έδινα πάντα το κάλεσμα για την 

αληθινή ζωή. Αλλά αυτό το φως δεν είναι μόνο για εσάς, τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ, γιατί είστε ο 

εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. 

29 Μιλάω στο πνεύμα σας, χτυπώ τις πόρτες των καρδιών σας και γίνομαι αισθητός μέσω της 

συνείδησης, ώστε να αναγνωρίσετε την ευθύνη που βαραίνει το πνεύμα σας. 

30 Έχω χαράξει για σας ένα και μοναδικό μονοπάτι, γιατί είμαι ένας Θεός και ένας Νόμος, και σε 

όλες τις εποχές έχω παραδώσει ένα και το αυτό Δόγμα, ώστε η ψυχή να μπορεί να κάνει το θέλημά Μου. 

31 Με λόγια αγάπης σας ενημερώνω ότι δεν καταφέρατε να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Διότι 

βλέπω ότι η ανθρωπότητα έχει παραστρατήσει και, μέσα στην τύφλωση και τον υλισμό της, έχει επιτρέψει 

στον εαυτό της να παρασυρθεί από τον άνθρωπο, και έτσι είναι σαν να έχει φορέσει έναν σκοτεινό 

επίδεσμο στην ψυχή του και να έχει στερηθεί τη χάρη Μου. 

32 Συνειδητοποιήστε, λαέ μου, σε πόσα λάθη έχει εμπλακεί η ανθρωπότητα. Μέσα από την άγνοιά 

της, Με αναζητά στον υλισμό της και η καρδιά της λατρεύει ψεύτικους θεούς. Επομένως, δεν έχει νιώσει 

την Παρουσία Μου πνευματικά. Τα παιδιά Μου απολαμβάνουν τα όμορφα λόγια και πιστεύουν ότι 

βαδίζουν στο μονοπάτι του φωτός και της αλήθειας, χωρίς να αναγνωρίζουν το Πνεύμα Μου αυτή τη 

στιγμή ως ένα σωτήριο αστέρι που στέλνει το φως του από το άπειρο. 

33 Εσάς επέλεξα από τον κόσμο, και παρόλο που είστε αμόρφωτοι και ασήμαντοι, μέσω της 

διαμεσολάβησής σας εξέφρασα τον Λόγο Μου για να εξηγήσω την Αλήθειά Μου στον κόσμο μέσω του 

φωτός του Αγίου Πνεύματος, ώστε αυτή η ανθρωπότητα να μην πέσει πλέον σε πλάνη και το πνεύμα της 

να έχει ζωή χάριτος, να Με αισθάνεται στην καρδιά της και να έχει πνευματοποίηση. 

34 Σας επέλεξα για να σας κάνω κατόχους της χάρης Μου και για να ξεκινήσετε ─ μόλις Με 

καταλάβετε ─ να σώσετε τους συνανθρώπους σας από την καταστροφή, να σώσετε τους ναυαγούς από τη 

θάλασσα που είναι πλούσια σε κακό, να ελευθερώσετε τους σκλάβους του πειρασμού. 

35 Τον Τρίτο Χρόνο αφήνω το κάλεσμα να βγει σε όλους εξίσου, ώστε όλα τα πρόβατά Μου να 

επιστρέψουν στο εμπόδιο. 

36 Σώζω την ψυχή από το σκοτάδι και την αφυπνίζω από τον ύπνο της, γιατί σας δημιούργησα και 

σας αγαπώ πάρα πολύ, και στη Δεύτερη Εποχή, από αγάπη για την ανθρωπότητα, έχυσα το Αίμα Μου για 

τη σωτηρία σας. 

37 Σας έχω δείξει πολλά πνευματικά οφέλη, ώστε να προετοιμαστείτε και να γίνετε στρατιώτες της 

Θείας μου Υπόθεσης. Σας εμπιστεύτηκα τα μηνύματά μου με τη μορφή αποκάλυψης και μέσω της 

διαίσθησης, ώστε να κατανοήσετε το θέλημά μου. 

38 Σας έχω πει, αγαπημένο Ισραήλ, ότι θα έρθει η ώρα που θα αναδυθούν κακά φερέφωνα για να 

δώσουν πρόσβαση σε έναν ψεύτικο Ιησού, και στην υλική τους προσπάθεια θα εξαπατήσουν και θα πουν 

ότι μέσω αυτών μιλάει ο Κύριος. Θα εμφανιστούν ψευτο-"ηγέτες" και ψευτο-"προφήτες", ψευτο-

"στρατιώτες" που θα προσπαθήσουν να σας παρασύρουν από το μονοπάτι του φωτός και της αλήθειας με 

το λόγο και τις υλικές τους φιλοδοξίες. 
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39 Σας προειδοποίησα. Θυμηθείτε ότι σας έλεγα κάθε χρόνο: Προετοιμαστείτε, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι, χρησιμοποιήστε την Παρουσία Μου και συσσωρεύστε στην καρδιά σας τον Λόγο Μου, ώστε 

αύριο να είναι η ενθάρρυνσή σας και με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος δεν θα σας χτυπήσει απροετοίμαστους. 

40 Σας εμπιστεύτηκα τρία τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσετε να μαζέψετε τον εαυτό σας και να 

προετοιμαστείτε ως παράδειγμα για τους φορείς της φωνής, ώστε να σας αναγνωρίσουν ως αληθινούς 

στρατιώτες και πραγματικούς μαθητές του Θείου Διδασκάλου. Αλλά αυτή τη χάρη πολλοί από εσάς την 

έχετε κρατήσει πίσω και δεν την έχετε λάβει υπόψη σας. 

Είπα στον Ισραήλ: Κοίταξε την ανθρωπότητα, πώς είναι τυλιγμένη στο σκοτάδι της, στον φανατισμό 

και την ειδωλολατρία της, και γι' αυτό το λόγο η επιθυμία για εξουσία, η απληστία, η αυταρέσκεια έχει 

ξυπνήσει στην καρδιά της, κάνοντάς την υπερήφανη, και όλα αυτά είναι αποτρόπαια στα διεισδυτικά Μου 

μάτια! Εσάς, όμως, σας φώτισα, σας πήρα από το χέρι για να ξεκινήσετε να δείξετε στον κόσμο τον δρόμο 

του φωτός. 

41 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα την προφητεία Μου για να σας αναγγείλω τις δοκιμασίες που 

θα συνέβαιναν. Είπα ότι η γη θα σείεται, ότι οι δυνάμεις της φύσης θα εξαπολύονται, ότι πληγές, θρήνοι 

και θάνατοι θα καταστρέφουν τα τοπία, ότι τα νέα του πολέμου θα γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων με 

φόβο. 

42 Είμαι Αυτός που παρουσιάζεται ως φως μπροστά στην ανθρωπότητα ─ είμαι Αυτός που δίνει 

κατεύθυνση στην ψυχή και της εμπιστεύεται τη δύναμή μου και την αγάπη μου, έτσι ώστε να μπορεί να 

κυριαρχεί στο σώμα και αυτό να κάνει το θέλημά μου. 

43 Η δικαιοσύνη μου θα σταματήσει την πολεμική παρόρμηση της ανθρωπότητας και οι άνθρωποι θα 

αγαπούν ο ένας τον άλλον. Δεν θα υπάρχει πια εγωισμός, ούτε αυταρέσκεια, ούτε έλλειψη κατανόησης. 

Όλοι θα κυβερνούν τον εαυτό τους σύμφωνα με τον Θείο Νόμο, όλοι θα υπακούουν στο θέλημα του 

Δημιουργού. Θα υπάρξει ειρήνη στη γη και τα έθνη δεν θα ξεσηκώνονται πλέον σε πόλεμο μεταξύ τους. 

Και η επιστήμη θα Με αναγνωρίσει. Όλοι θα ξεκινούν και θα αναζητούν το ίδιο μονοπάτι, θα έχουν τον 

ίδιο σκοπό, και σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει ηθική, έλεος και αληθινή ομόνοια. 

44 Εσείς, αγαπημένοι μου άνθρωποι, είστε αυτοί που θα καθαρίσετε τα μονοπάτια και θα τα κάνετε 

βατά. Διότι μεγάλα πλήθη θα έρθουν πίσω σας, και αυτά τα πλήθη θα εξοπλίσω με τον λόγο Μου. 

45 Τι ώρα θα γίνει αυτό, Ισραήλ; Δεν ξέρετε, αλλά σας λέω: σηκωθείτε να πολεμήσετε για να λάβει η 

ανθρωπότητα την ειρήνη και την αγάπη μου και για να παραμείνει προστατευμένη από το θείο έλεός μου. 

46 Πολύ σύντομο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα εξακολουθείτε να έχετε τον Λόγο μου 

μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Ωστόσο, μερικοί μιλούν ─ σύμφωνα με τη νοημοσύνη 

τους ─ και λένε: "Πώς θα μπορούσε ο Πατέρας να μας εγκαταλείψει, αφού είναι αγάπη; Εκείνος, ως 

Αγάπη, έχει καθήκον να είναι κοντά μας, πολύ κοντά ─ σήμερα, καθώς βρισκόμαστε σε κίνδυνο, καθώς 

δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει τις οδηγίες Του, καθώς δεν έχουμε ακόμη συσσωρεύσει μέσα μας τα πολλά 

πράγματα που μας έχει δώσει και είμαστε ακόμη αδύναμοι. Είναι ο Θεός της αγάπης που δεν μπορεί να 

μας εγκαταλείψει στην ανελεημοσύνη του χρόνου. Είναι η υπέρτατη Αγάπη που δεν μπορεί να μας 

επιπλήξει όταν παραβιάζουμε τον νόμο Του. Εκείνος ως αγάπη δεν μπορεί να μας καλέσει σε λογοδοσία 

αν δεν υπακούμε στο υπέρτατο θέλημά του. Ο Λόγος Του θα αποσυρθεί μόνο από εκείνα τα μέρη όπου 

κάποιος δεν έχει εκπληρώσει τον Νόμο Του ─ σε ορισμένα μέρη το Φως Του και ο Λόγος Του θα 

αποσυρθούν. Αλλά σε εκείνα τα μέρη όπου θα εργαστούμε ενεργά, θα παραμείνει μαζί μας". 

Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Ήξερα ότι η ανθρώπινη ακατανόητη κατανόηση θα αποτελούσε εμπόδιο 

στον αληθινό μου Λόγο. Αλλά στο ναό του Αγίου Πνεύματος θα ενωθούν οι ιδέες όλων των αιρέσεων, 

όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. 

47 Για πολύ καιρό ο Δάσκαλος ήταν μαζί σας. Σας έχω προετοιμάσει, σας έχω σημαδέψει ως 

εκλεκτούς μου με το φως μου, σας έχω δώσει το φιλί της ειρήνης μου για να ζήσετε σταθερά και 

υπάκουα. Σε αυτόν που έχει προετοιμάσει τον εαυτό του, δίνεται η δυνατότητα να διεισδύσει στα 

μυστήρια του Πατέρα, ώστε να γνωρίζει ότι το έργο μου δεν είναι μυστικό. 

48 Μην αισθάνεστε εγκαταλελειμμένοι στον κόσμο, χρησιμοποιήστε το έλεος, την ειρήνη και την 

παρηγοριά που σας φέρνω καθημερινά με τα λόγια μου. Θέλω να ξέρετε πώς να καθοδηγείτε τον εαυτό 

σας αύριο και να λαμβάνετε τις δονήσεις των σκέψεών μου. Είναι απαραίτητο αύριο, όταν δεν θα Με 

ακούτε πλέον μέσω ενός φορέα φωνής, να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου και να μάθετε να λαμβάνετε 

το φως Μου πνευματικά. Ο πνευματικός μου κόσμος θα είναι μαζί σας σε κάθε πνευματική εκδήλωση. 
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49 Αν είστε προετοιμασμένοι, δεν θα υπάρξουν εμπόδια ή αποστάσεις που θα σας εμποδίσουν να 

φέρετε αυτό το μήνυμα του φωτός και της ειρήνης στην ανθρωπότητα. Θα είστε παράδειγμα ταπεινότητας 

και ευγένειας για τους συνανθρώπους σας, μέσω σας θα τους δώσω ζωή και ενθάρρυνση. Μακάριοι όσοι 

από εσάς έχετε γεράσει με την εργασία σας στον τομέα μου ─ όσοι από εσάς, ως νέοι, έχετε 

απομακρυνθεί από τις υπερβολές του κόσμου, γιατί θα απολαύσετε μια αιώνια χαρά. Ωστόσο, μην 

αναζητάτε ανταμοιβή σε αυτόν τον κόσμο και μην περιμένετε να σας επαινέσουν, γιατί αυτές οι 

ματαιοδοξίες θα σας στερήσουν τη χάρη που έχω εμπιστευτεί στην ψυχή σας. Σεβαστείτε τα καλά ή κακά 

ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά ακούστε μόνο τη φωνή Μου μέσα από τη συνείδησή σας, ώστε να 

ενωθείτε και να είστε ταπεινοί, ώστε να αποδειχθείτε άξιοι της εκτίμησης των ανθρώπων. 

Παραβολή 

50 Σε μια περιοχή υπήρχαν πολλοί άποροι άνθρωποι. Αλλά ένας κύριος που είχε μεγάλα πλούτη και 

αγαθά τους έστειλε να τους καλέσουν και τους έδειξε την ημέρα που θα τους έδινε αυτά που τους έλειπαν. 

Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, οι άποροι ήρθαν σε εκείνον τον Κύριο και του είπαν: "Κύριε, σπεύσαμε στο 

κάλεσμά σου, βρισκόμαστε τώρα μπροστά σου". 

Το βλέμμα του Κυρίου ήταν γεμάτο συμπόνια και έλεος για τη γύμνια και τη φτώχεια εκείνων που 

είχαν ανάγκη. Στη συνέχεια τους ρώτησε πού είχαν το σπίτι τους για να τους στείλει τα δώρα αγάπης που 

θα τους έδινε. Του είπαν: "Κύριε, δεν έχουμε σπίτι ή καταφύγιο. Εκεί που μας εκπλήσσει η σκοτεινή 

νύχτα, εκεί αναπαυόμαστε". 

Τότε κάθε Κύριος τους έδωσε απλόχερα από τα πλούτη του και τους είπε: "Αν σας λείπει περισσότερο 

από αυτό το δώρο της αγάπης, ελάτε ξανά όταν το χρειαστείτε. Τώρα πήγαινε στο δρόμο σου". 

51 Με τον ίδιο τρόπο, η ορφανή γυναίκα και η χήρα ήρθε ενώπιον αυτού του Κυρίου, και εκείνος 

έθεσε το δώρο της αγάπης στα χέρια της. Εκεί ήρθαν οι νέοι και οι παρθένες με το θρήνο τους που 

έκλαιγαν χωρίς ειρήνη και χωρίς παρηγοριά, και ο Κύριος που τα είδε όλα, τους έδωσε επίσης από τα 

πλούτη του και σκέπασε τη γύμνια τους με το μανδύα του. Ήρθαν οι ηλικιωμένοι, των οποίων οι δυνάμεις 

είχαν εξαντληθεί, και τους έδωσε ενθάρρυνση, ειρήνη και ευημερία. 

52 Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος έφυγαν από την πόλη αυτή. Αλλά ήρθε η μέρα που ο Κύριος, ο 

οποίος τους είχε δώσει πολλά, θέλησε να ξαναδεί αυτά τα πλήθη, για να δει αν είχαν μάθει να 

χρησιμοποιούν τα πλούτη ή αν είχαν πέσει ξανά στη φτώχεια. Αλλά ο Κύριος είδε ότι και πάλι πονούσαν. 

Τέλος της παραβολής 

53 Ο Δάσκαλος σας ρωτάει: "Για ποιον σας μίλησα;" Και Μου απαντάτε: "Δάσκαλε, από εμάς τους 

ίδιους". 

54 Μετά το 1950, όταν δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή, οι μεγάλες δοκιμασίες θα είναι 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Εσείς όμως, αγαπημένοι μου άνθρωποι, εμπιστευθείτε τη δύναμή Μου, την 

αγάπη Μου και το έλεός Μου. Θα γίνετε παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας, ώστε να τους σώσω 

από την καταστροφή με τη μεσολάβησή σας. 

55 Η ανθρωπότητα αδειάζει το κύπελλο του πόνου της και ο θρήνος της φτάνει σε Μένα. Αλλά ως 

αγάπη και έλεος ήμουν πάντα με την ανθρωπότητα. Είμαι Πατέρας, αλλά τι να κάνω μπροστά στον θρήνο 

της ανθρωπότητας; Αποπνέετε την αγάπη Μου και ενθαρρύνετε τις ψυχές όπως πάντα. 

56 Όσοι είναι αδύναμοι θα υποφέρουν περισσότερο από αυτά που λαμβάνουν από τον κόσμο παρά 

από αυτά που έχουν ανατεθεί στην ψυχή τους ως έργο. Εκείνοι που σας κοιτάζουν με κατσούφιασμα και 

βλέπουν ότι είστε αδύναμοι και παραβιάζετε τον νόμο μου, θα είναι επίσης εκείνοι που θα σας 

βλασφημήσουν και θα σας δείξουν την έλλειψη εκπλήρωσης των εντολών μου. 

57 Σας έχω συχνά προειδοποιήσει για τον πειρασμό που παραμονεύει για να σας παρασύρει. Αλλά 

πρέπει να είστε ακλόνητοι στρατιώτες στη μάχη και να μην είστε αδύναμοι στις δοκιμασίες, ούτε στην 

ύπουλη κακία. 

58 Μικρός είναι ο αριθμός του λαού μου που έχει πραγματικά προετοιμαστεί για να δεχτεί τη σοφία 

μου. 

59 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω των ταπεινών, των σεμνών, των πνευματικά αναλφάβητων, 

για να δώσω στον κόσμο αποδείξεις της δύναμης και της σοφίας Μου. 



U 346 

67 

60 Μέσω διαφορετικών οργάνων κατανόησης, σας έδωσα τον Λόγο Μου για να σας διορθώσω και να 

σας δώσω την αγάπη Μου, το φως Μου, το έλεός Μου, για να σας διδάξω την αρετή, ώστε τα πλήθη των 

ακροατών να ανέλθουν στη ζωή της χάρης. 

61 Ο άνθρωπος είναι πεινασμένος και διψασμένος για την αλήθεια μου, αλλά η καρδιά του κρύβει 

μίσος, ζιζάνια, κακή θέληση, και η πλάνη τον έχει κυριεύσει, επειδή οι διάφορες κοσμοθεωρίες 

επιδιώκουν να τον παρασύρουν με μια διαφορετική διδασκαλία και έναν διαφορετικό νόμο. 

62 Αναζητήστε την κοινωνία με τον Θεό σας, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και μην προσκυνάτε υλικά 

αντικείμενα, ούτε να τα λατρεύετε, γιατί ποτέ δεν σας δίδαξα κάτι τέτοιο, ούτε σας έφερα τον μυστικισμό. 

Έχω χύσει στις ψυχές σας μόνο το φως Μου και το έλεός Μου, ώστε ο υλισμός να μη σταθεί εμπόδιο στο 

δρόμο σας. 

63 Αν παρακολουθείτε και προσεύχεστε, αν μελετάτε και ερευνάτε, θα λάβετε πολλά από Μένα όταν 

το έτος 1950 φτάσει στο τέλος του. Γιατί είστε εξελιγμένες ψυχές στις οποίες θα εμπιστευτώ πολλά από το 

έλεός Μου. Αλλά σας έχω πει ότι αν, λόγω έλλειψης προετοιμασίας, δεν ξέρετε πώς να με μαρτυρήσετε, 

οι πέτρες θα μιλήσουν και θα μαρτυρήσουν την παρουσία Μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

64 Στο Λόγο Μου σας εξήγησα αυτό που δεν καταλάβατε, ώστε να μπορέσετε να εξαλείψετε τα λάθη 

που φέρατε στο Έργο Μου. Γιατί πώς θα μπορούσατε να δώσετε καλό παράδειγμα στους συνανθρώπους 

σας, αν δεν έχετε πρώτα καθαρίσει τον εαυτό σας από τις προηγούμενες συνήθειές σας; 

65 Σας συγχώρεσα και σας στόλισα για να κάνετε αργότερα την ίδια χάρη στους ανθρώπους. Σας 

εμπιστεύτηκα τον λόγο μου ως μάχαιρα φωτός, ώστε να σηκωθείτε στη μάχη και να απομακρύνετε το 

σκοτάδι και τον φανατισμό που έχει εισχωρήσει στην ανθρώπινη καρδιά. Διότι αυτό είναι σαν ένας κακός 

σπόρος που πολλαπλασιάστηκε πολύ, και γι' αυτό η ανθρωπότητα απομακρύνθηκε από το μονοπάτι της 

αλήθειας και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί για την τελειότητα της ψυχής. 

66 Έρχομαι με την πρόθεση να αναγνωρίσει ο κόσμος τα λάθη του, ώστε να μην ξεφεύγει πλέον από 

το μονοπάτι που του έχω χαράξει. Σε αυτό το μονοπάτι δεν υπάρχουν αγκάθια και θραύσματα πέτρας για 

να ματώσουν τα πόδια σας. 

67 Ο άνθρωπος σηκώνεται για να Με δοκιμάσει, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι όλοι σας είστε 

υποκείμενοι στις μεγάλες δοκιμασίες αυτή τη στιγμή. Γιατί ο κόσμος έχει γίνει υπερήφανος για την 

επιστήμη και τα πλούτη του και Με έχει αρνηθεί ως Βασιλιά και Κύριό του. Γι' αυτό, οι άνθρωποι θα 

αρνηθούν επίσης ότι σας έκανα γνωστό τον εαυτό Μου μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

Όσοι όμως Με αρνούνται με αυτόν τον τρόπο, θα ταλαιπωρηθούν στις ψυχές τους με αγάπη και έλεος, 

ώστε να αφυπνιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που δημιούργησαν είναι παροδικό και ότι η 

Υψογη και Αιώνια Ζωή βρίσκεται σε Μένα. 

68 Άνθρωποι, μην αφήσετε τις τελευταίες στιγμές της διακήρυξής Μου μέσω των φορέων της φωνής 

να περάσουν ανεκμετάλλευτες, γιατί με το Λόγο Μου σας προετοιμάζω να αντέξετε όλες τις δοκιμασίες, 

ώστε να έχετε τα όπλα του φωτός με τα οποία θα πολεμήσετε ενάντια στην πλάνη και τον εγωισμό της 

ανθρωπότητας. 

69 Μην αισθάνεστε αδύναμοι ούτε ασήμαντοι, γιατί σας έχω προικίσει με το έλεός Μου, με τις 

οδηγίες Μου και με την αγάπη Μου, ώστε να μπορέσετε να αναδειχθείτε ως στρατιώτες της Τρίτης 

Εποχής. 

70 Η ανθρώπινη καρδιά θα νιώσει την αγάπη Μου και θα δοξάσει το Θείο Όνομά Μου. Ως Πατέρας, 

δεν αρνούμαι το έλεός Μου σε κανέναν. Θα απομακρύνω το σκοτάδι των τυφλωμένων, γιατί το φως του 

Αγίου Πνεύματός Μου διαλύει το σκοτάδι του κόσμου για να απελευθερώσει τις ψυχές, και αυτές είναι 

που έχω σώσει ανά πάσα στιγμή. 

71 Όταν πνευματοποιείς τον εαυτό σου, Ισραήλ ─ ποιος τότε θα είναι σε θέση να σε οδηγήσει πίσω 

στον δρόμο σου; Ποιο βλέμμα θα είναι τότε μέσα σας σαν βέλος; Θα βλέπετε μόνο χαμόγελα, χαρά στις 

καρδιές και χέρια που θα απλώνονται για να σας αγκαλιάσουν, και αυτό θα είναι σαν μια αναμενόμενη 

ανταμοιβή για τον αγώνα σας, έτσι ώστε να μην είναι μόνο πόνος αυτός που βιώνετε στο ταξίδι σας μέσα 

στη ζωή. 

72 Θα σας εμπιστευτώ πολλά ακόμη πράγματα στη διδασκαλία μου, ώστε να γίνετε πολεμιστές που 

θα φέρουν τα όπλα του φωτός, τη ρομφαία της αγάπης και θα κρατούν ψηλά το πρότυπο της πίστης, της 

ελπίδας και του ελέους. 
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73 Τι σου λείπει ακόμη, Ισραήλ; Να υψωθείς, ενωμένος στη σκέψη και στην πράξη, να ανανεωθείς, 

ώστε να γίνεις ο καθαρός καθρέφτης στον οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να δει τις ατέλειές της. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 347  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Αυτή τη μέρα, σας δέχομαι και σας ευλογώ. Η ψυχή σου είναι έτοιμη, προσεκτική στη φωνή του 

πνεύματός σου, να δεχτεί τη διδασκαλία μου. Διαβάζω τις καρδιές σας, σας χαϊδεύω και σας δίνω τον 

λόγο Μου, και αυτός θα είναι ένα βάλσαμο που θα απαλύνει τα βάσανα της ζωής σας. 

2 Αλλά δεν σας παρηγορώ μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά σας προσκαλώ να γίνετε μαθητές Μου. Σας 

λέω: Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με! Θυμηθείτε τα παραδείγματά Μου στη Δεύτερη Εποχή 

σε κάθε βήμα που κάνετε. Ο ερχομός μου ως άνθρωπος εκείνη την εποχή δεν ήταν μάταιος. 

3 Τα βάσανά Μου, ο Λόγος Μου και οι υπέρτατες εντολές Μου είναι γραμμένα στην ψυχή σας. 

Υπάρχει το βιβλίο που έχω γράψει στους τρεις χρόνους, υπάρχει ο λόγος μου που έχω δώσει μέσω όλων 

των αγγελιοφόρων, υπάρχουν οι μαρτυρίες και οι πράξεις. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα μέσα σας αν 

μάθετε να διεισδύετε στην ψυχή σας. Δεν είστε πια μικρά παιδιά πνευματικά, γιατί έχετε περάσει από το 

μονοπάτι και είστε στην ωριμότητα, στο αποκορύφωμα. 

Εσείς που έχετε ακούσει το Λόγο Μου την Πρώτη, τη Δεύτερη και την Τρίτη φορά ─ πώς θα 

μπορούσατε να αμφιβάλλετε για αυτό το μήνυμα; Πώς θα μπορούσατε να σβήσετε τις ανακοινώσεις που 

άφησα γραμμένες στις ψυχές σας, αφού σας υποσχέθηκα να επιστρέψω ─ αφού σας είπα: "Θα είμαι μαζί 

σας άλλη μια φορά"; 

Ωστόσο, δεν σας είπα με ποιον τρόπο, σας έδωσα μόνο να ξέρετε και να σημειώσετε τον χρόνο και τα 

γεγονότα που θα μιλούσαν για την επιστροφή μου ─ όλα όσα σας προείπα. Τώρα σας λέω ότι θα 

υπάρξουν μεγάλες δοκιμασίες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει κατέβει στο πνεύμα σας για 

να ολοκληρώσει την αποστολή του ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

4 Τώρα είναι αυτή η ώρα! Όλες οι ανακοινώσεις που δόθηκαν από Μένα έχουν πραγματοποιηθεί. 

Όλες οι προφητείες εκείνων που μίλησαν με πνεύμα και αλήθεια έχουν γίνει πραγματικότητα. 

5 Εδώ είμαι παρών, πάντα μαζί σας, δεν έχω κρυφτεί. Σ' αυτή την εποχή, δηλαδή από την 

αναχώρησή Μου στη Δεύτερη Εποχή μέχρι την έλευσή Μου στην Τρίτη Εποχή, ήμουν πάντα παρών στην 

ανθρωπότητα. Το φως Μου πάντα έλαμπε ανάμεσά σας, η αγάπη Μου είναι η ίδια, όπως και η διδασκαλία 

Μου και τα παραδείγματά Μου, είναι απλώς μια άλλη φάση της αποκάλυψης. 

Αυτή τη στιγμή έχω κάνει το Λόγο Μου φυσικά ακουστό για να γίνω κατανοητός σε εσάς. 

Χρησιμοποίησα τη γλώσσα σας για να καταλάβετε τις μεταδόσεις Μου, και να 'μαι εδώ, άνθρωποι, 

γεμάτος αγάπη ανάμεσά σας με ανοιχτές αγκάλες, και όπως ο Πατέρας δέχεται τον άσωτο Υιό Του, έτσι 

σας δέχτηκα κι εγώ. 

Αλλά θα σας κάνω μαθητές μου ─ θέλω να είστε μάρτυρες όλων των λόγων και των εκδηλώσεών μου. 

Θα αφήσω γραμμένη στις καρδιές σας τη Διαθήκη της Τρίτης Εποχής, το πολύτιμο βιβλίο που αντιστοιχεί 

σε εκείνη την περίοδο. 

6 Έχετε ακούσει τον λόγο μου μέσω της μεσολάβησης πολλών φορέων φωνής. Κάθε ένας από 

αυτούς έχει μια αποστολή από Μένα αυτή τη στιγμή, έναν πολύ σημαντικό ρόλο να εκπληρώσει. Η 

ευθύνη του είναι πολύ μεγάλη, και όταν τελειώσει αυτή η περίοδος της διακήρυξης μέσω του ανθρώπινου 

εγκεφάλου, θα απαιτήσω λογαριασμό από κάθε έναν από αυτούς τους φορείς φωνής, και θα πρέπει να 

Μου απαντήσουν σχετικά με τα Λόγια Μου, το φως που χάρισα στον εγκέφαλό τους, ώστε να μεταφερθεί 

σε λέξεις και να μεταδοθεί πιστά στους ανθρώπους ─ τους ανθρώπους που Με αγαπούν, και θα πρέπει να 

Μου απαντήσουν. Αλλά και οι άνθρωποι, επίσης, θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό σε Μένα για όλα τα 

λόγια που έχουν λάβει, και όταν έρθει η ώρα της πλήρους δραστηριότητας, θα απαιτήσω λογαριασμό από 

όλους τους. 

7 Σήμερα ήρθα σε σας ως Πατέρας και ως Δάσκαλος, η κρίση Μου στο λαό του Ισραήλ δεν έχει 

ακόμη αρχίσει, δεν έχω ακόμη απαιτήσει τη συγκομιδή από εσάς. Σήμερα σας αφήνω ακόμα χρόνο, αλλά 

ο Δάσκαλος σας λέει: χρησιμοποιήστε τον για να δράσετε, να μελετήσετε, να διεισδύσετε στη διδασκαλία 

Μου, η οποία είναι βαθιά, έτσι ώστε εξαιτίας της να Με αγαπάτε και να Με ακολουθείτε πάντα. 

8 Έχω μια θέση στο Πνεύμα Μου για τον καθένα σας. Μόλις κερδίσετε αυτή την υψηλή ανταμοιβή, 

θα έρθετε σε Μένα. Μέχρι τότε, πολεμήστε στη γη, και μετά από αυτό, πολεμήστε στο μονοπάτι στο 

οποίο είναι θέλημά Μου να σας στείλω, ώστε να Μου προσφέρετε την εκπλήρωση της αποστολής σας. 
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Να θυμάστε ότι σας συνοδεύω πάντα, ότι το βλέμμα Μου σας ακολουθεί παντού, ότι η προστασία Μου 

είναι απεριόριστη για τον καθένα σας, ότι οι πόνοι σας δεν περνούν απαρατήρητοι από Μένα, ότι διαβάζω 

τα βάθη της καρδιάς σας και γνωρίζω το μέλλον σας. 

9 Έτσι, άνθρωποι: αγαπήστε Με, μελετήστε τη διδασκαλία Μου, ώστε να καταλάβετε όλα όσα θέλω 

να σας πω και όσα θέλω να σας κληροδοτήσω. Εγώ, ως Πατέρας, έρχομαι γεμάτος αγάπη για να σας 

δώσω εντολές και διαταγές, επειδή είστε οι υπεύθυνοι για την ανθρωπότητα, που πρέπει να είστε 

δάσκαλοι, παραδείγματα, οδηγοί. Γι' αυτό σας δίδαξα μέρα με τη μέρα, γι' αυτό ο "Λόγος" μου δεν 

σιώπησε. Σας έδωσα πολύ χρόνο για να Με ακούσετε, ώστε να μπορέσετε επιτέλους να ανοίξετε το μυαλό 

σας και να προετοιμάσετε τις καρδιές σας για να Με καταλάβετε. 

10 Στη Δεύτερη Εποχή σας μίλησα μόνο για τρία χρόνια. Ο λόγος μου ήταν αδιάκοπος. Εκείνη την 

εποχή μιλούσα μέρα και νύχτα στους μαθητές ─ σε όσους πλησίαζαν για να Με ακούσουν. Έζησα μαζί 

σας, είδατε όλες τις πράξεις Μου. Ήσασταν μάρτυρες της γέννησής Μου, γίνατε μάρτυρες της ανάπτυξής 

Μου ως ανθρώπινο ον. Δεν έκρυψα τον εαυτό Μου από εσάς, ήθελα να γίνουν γνωστές όλες οι πράξεις 

Μου, αλλά εσείς με κρίνατε, άνθρωποι, χωρίς να είστε κριτές. Έχετε κρίνει την παιδική Μου ηλικία, τη 

νιότη Μου, έχετε κρίνει το Πάθος Μου, και παρόλο που είστε πλάσμα Μου, μερικές φορές Με έχετε 

κρίνει λάθος. Παρόλο που είσαι ένα μέρος του εαυτού Μου, είσαι το παιδί Μου, έχεις καταδικάσει τις 

πράξεις Μου ως Πατέρας. 

11 Είμαι η αγάπη και η συγχώρεση. Κοίταξα με συμπόνια την κρίση σας και σας είπα: μια μέρα, μετά 

από μεγάλες δοκιμασίες, μεγάλες εμπειρίες στη ζωή σας, θα γνωρίσετε την αγάπη που ο Ιησούς έριξε 

στην ανθρωπότητα ─ τους νόμους Του, το έλεός Του, και ποτέ ξανά δεν θα παρεκκλίνετε από το μονοπάτι 

που Εκείνος έθεσε μπροστά σας. Θα θρηνήσετε για το παρελθόν σας και θα Μου ζητήσετε ευκαιρίες να 

επανορθώσετε για όλες τις παραβάσεις σας, να ακολουθήσετε τις οδηγίες Μου και θα γίνετε οικειοθελώς 

υπηρέτες Μου. 

Αλλά δεν θέλω να σας βλέπω ως υπηρέτες. ─ Θέλω να είστε πάντα παιδιά Μου, μαθητές Μου, γιατί 

δεν έχω υπηρέτες. Είστε όλοι τα πλάσματά Μου στα οποία έχω δώσει τις ιδιότητές Μου, τη δύναμή Μου 

και τη χάρη Μου. Όλοι μου ανήκετε. Ακόμα κι αν ο κόσμος δεν Με αναγνωρίζει, Μου ανήκει και έχω το 

δικαίωμα να τον αγαπώ. 

Ανθρωπότητα, δεν μπορείτε να Με σταματήσετε από το να σας αγαπώ, αλλά πρέπει να αγωνιστείτε 

για να κρατήσετε όλες τις διαταραχές από το μονοπάτι σας και να αναζητήσετε το φως που θα σας φέρει 

στο λιμάνι της σωτηρίας. 

12 Έχετε αντιμετωπίσει άπειρες δοκιμασίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αγαπημένες ψυχές. 

Έχετε σκοντάψει συχνά, ακόμη και η "σάρκα" σας σας κάνει να χύνετε δάκρυα. Αλλά δεν είναι το πνεύμα 

ισχυρότερο από τη σάρκα; Δεν σας έδωσα τεράστια δύναμη για να πολεμήσετε ενάντια σε όλες τις 

πιθανότητες; Δεν είστε μέρος του δικού Μου πνεύματος; 

Έχετε τη δύναμη, την ενδυνάμωση και την ενέργεια ─ όλα τα απαραίτητα για να πολεμήσετε ενάντια 

σε όλους τους κινδύνους για την ψυχή σας που θα αντιμετωπίσετε. Σας προειδοποιώ σήμερα, άνθρωποι, 

γιατί θα αντιμετωπίσετε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους στο δρόμο σας από αυτούς που αντιμετωπίσατε 

σήμερα. Αλλά μην σταματήσετε λοιπόν στο μονοπάτι, μην αφήσετε λοιπόν τη σκέψη σας να μπερδευτεί. 

13 Σας ανακοίνωσα τον καιρό των διωγμών, των καταδικών των ανθρώπων με άλλες πεποιθήσεις. 

Αλλά εσείς είστε οι μαθητές μου, έχετε τη δύναμη και το φως, και με αυτό θα μπορέσετε να θριαμβεύσετε 

πάνω σε όλες τις κοσμοθεωρίες, πάνω σε όλα τα "φώτα" που σας παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Στην αρχή 

δεν θα μπορείτε να τους δείξετε υλικά βιβλία ή οποιαδήποτε υλική εργασία. Θα είστε σε θέση να 

παρουσιάσετε μόνο την πίστη και την αγάπη σας, και αυτές τις αρετές, που είναι πνευματικές, δεν θα 

μπορέσουν να τις αγγίξουν. Θα νιώσετε μέσα σας ότι μια μεγάλη πίστη καταλαμβάνει την ύπαρξή σας, 

και αυτό θα είναι επίσης αρκετό για να αντέξετε. Θα είστε σαν ένας άφθαρτος πυλώνας στο δρόμο των 

άλλων. 

14 Ακόμη και αν οι υλιστικές κοσμοθεωρίες φτάσουν σε σας, ακόμη και αν οι άνθρωποι θέλουν να 

σας αποπλανήσουν μέσω της επιστήμης, δεν θα σκύψετε το κεφάλι μπροστά τους. Θα νιώσετε την αγάπη 

μου να πάλλεται πλήρως στις καρδιές σας, θα νιώσετε τον νόμο μου ζωντανό, που είναι αμείλικτος, που 

είναι αναλλοίωτος μέσα στους αιώνες, και θα ξέρετε πώς να τον μεταδώσετε στις γενιές που θα 

προκύψουν από εσάς. Διότι θα αφήσω αυτόν τον λαό ως διδάσκαλο των άλλων λαών. Θα χρησιμοποιήσω 

τον καθένα από εσάς ως το ριζικό υπόβαθρο ενός μεγάλου δέντρου, το οποίο θα εφοδιάσω με κλαδιά 
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σύμφωνα με το θέλημά Μου. Όσο μεγαλύτερες είναι οι αρετές σας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το φως 

εκείνων που θα ακολουθήσουν τα βήματά σας. 

15 Πολεμήστε για τους αγαπημένους σας, αγωνιστείτε για την πίστη των πλασμάτων που έχω αφήσει 

στη φροντίδα σας. Φέρνουν χάρη και ικανότητα και θα κάνουν ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. Θα επιβεβαιώσουν τα λόγια σας, και όταν δεν θα είστε πια μαζί τους, θα θυμούνται τον 

νόμο που ακολούθησαν οι γονείς τους στη γη, και τότε θα είναι πιστοί σε αυτόν. 

16 Αυτή είναι η ιστορία του λαού του Ισραήλ ─ αυτού του λαού που θα Με ακολουθήσει πιστά, 

επειδή τους έχω ονομάσει διαχειριστές του φωτός Μου, της σοφίας Μου. Έχετε μια δύσκολη αποστολή 

απέναντι στην ανθρωπότητα, δεν θα είστε σε θέση να κλίνετε άλλοτε προς τη μία πλευρά και άλλοτε προς 

την άλλη. 

Ξέρετε τον δρόμο σας ─ να ξέρετε ότι ο Πατέρας σας κατέβηκε σε σας κάνοντας τον εαυτό Του 

σωματικά ακουστό για να σας μιλήσει, για να σας καθοδηγήσει, αφού δεν ήσασταν ακόμη 

προετοιμασμένοι γι' αυτό, για να συνομιλήσετε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

17 Έκανα τις εκδηλώσεις Μου απτές και τον Λόγο Μου σαφή, ώστε να Με καταλάβετε. Αλλά όταν 

τελειώσει αυτή η περίοδος, μετά από αυτό το έτος 1950, θα ξέρετε με βεβαιότητα το μονοπάτι που πρέπει 

να ακολουθήσετε. Θα συνομιλήσετε μαζί Μου και η διαίσθησή σας θα σας πει πώς να εφαρμόσετε τη 

διδασκαλία Μου, πώς να φέρετε αυτόν τον πολύτιμο σπόρο στις καρδιές που τον χρειάζονται. Δεν θα 

σπαταλήσετε ούτε έναν σπόρο, ούτε θα τον σπείρετε τυχαία, αλλά θα τον τοποθετήσετε εκεί όπου η γη 

είναι έτοιμη ─ εκεί που η διαίσθησή σας σας λέει ότι αυτός ο σπόρος θα βλαστήσει, και έτσι θα είστε σαν 

σπορέας. 

18 Θα ξεκινήσετε, ακολουθώντας το παράδειγμα των αποστόλων, να σπέρνετε σπόρους στις καρδιές 

και τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά το βιβλίο που θα πρέπει να παρουσιάσετε θα είναι το βιβλίο της δικής 

σας ζωής, το δικό σας παράδειγμα, η πίστη σας και η εμπιστοσύνη σας σε Μένα. Αυτό θα είναι πιο 

πειστικό από ό,τι θα μπορούσατε να πείτε με λόγια. Γι' αυτό, πάρτε σήμερα μεγάλες αποφάσεις για να 

εκπληρώσετε την αποστολή, άνθρωποι. 

19 Θα σε αφήσω στη θέση μου. Τα χείλη των φορέων της φωνής θα είναι σιωπηλά, αλλά τα δικά σας 

χείλη θα είναι προετοιμασμένα, η καρδιά σας εμπνευσμένη. Θα σας καθοδηγήσω σε αυτό το μονοπάτι 

των άπειρων εμπνεύσεων, και αύριο θα μιλήσετε για διδασκαλίες που σας είναι ακόμη άγνωστες. 

20 Θα σας αφήσω να διεισδύσετε στα ενδότερα των καρδιών που Με περιμένουν. Θα βγείτε έξω ως 

αγγελιοφόροι από Μένα για να μιλήσετε για τις ιερές αποκαλύψεις με τον σεβασμό και την αγάπη με την 

οποία Με ακούσατε μέσω της διαμεσολάβησης ενός ανθρώπου. Το στόμα σας θα εξασκηθεί, αλλά πρέπει 

να προσέχετε τα λόγια σας, γιατί τα χείλη σας δεν θα ψεύδονται ποτέ. Θα σας παρακολουθώ από το 

Ύψιστο Πέραν, και τα παραδείγματά σας θα παραμείνουν γραμμένα με ανεξίτηλα γράμματα. 

Ναι, λαέ του Ισραήλ, βήμα-βήμα σας κάνω να προχωρήσετε στο μονοπάτι προς την εκπλήρωση της 

αποστολής. Όλα τα έργα χρειάζονται κάποιο χρόνο για να γίνουν κατανοητά. Σας έδωσα αυτόν τον χρόνο 

για να μπορέσετε να φτάσετε στην πληρότητα, στην ωριμότητα και να πάρετε το δρόμο της 

πνευματοποίησης. 

21 Δεν σας απέσυρα τις προηγούμενες συνήθειές σας μεμιάς, αλλά σας έκανα να εγκαταλείψετε σιγά-

σιγά αυτά που δεν Μου άρεσαν. Σας δίδαξα να προσεύχεστε με το πνεύμα, σας είπα πώς να μιλάτε στον 

Πατέρα σας μπαίνοντας στη σιωπή, στο διαλογισμό και στην κοινωνία με το Θεό σας. 

22 Έτσι θα συνεχίσετε το δρόμο σας, άνθρωποι. Η προσευχή θα είναι η άμυνά σας, η πίστη η 

σωτηρία σας. Στις ώρες της δοκιμασίας, η Παρουσία μου θα είναι μαζί σας. Εσωτερικά θα ακούσετε τον 

χαιρετισμό Μου, όπως αυτή τη φορά: "Η ειρήνη Μου μαζί σας", και τότε θα νιώσετε την εμπιστοσύνη ότι 

ο ισχυρός Μου βραχίονας είναι στο χέρι σας και ότι ό,τι θα κάνετε υπακούοντας στον Λόγο Μου θα 

ευλογηθεί και θα επιβεβαιωθεί από Μένα. 

23 Μέχρι τώρα, παραμείνατε σαν παιδιά και μαθητές γύρω μου, και σας δίδαξα με αγάπη, κατέβασα 

τα πιο τρυφερά μου λόγια στην καρδιά σας για να τρέφεστε με αυτά. Η ψυχή τρέφεται με την αγάπη, δεν 

υπάρχει άλλη τροφή γι' αυτήν. Έτσι, όταν απομακρύνεστε από αυτή την αγάπη, από αυτή την ουσία που 

βρίσκεται στα λόγια μου, αισθάνεστε το κενό, την ορφάνια, την ανάγκη να λάβετε αυτό το χάδι. Και όταν 

επιστρέφετε σε Μένα, γεμίζετε ξανά το κενό της καρδιάς σας με αυτό το κρυστάλλινο νερό. 
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24 Έχω γεμίσει αυτό το δοχείο με την πηγή μέχρι το χείλος, ώστε να μην αισθάνεστε διψασμένοι, 

ώστε να είστε πάντα γεμάτοι χάρη και έμπνευση, ώστε η αγάπη του Πνεύματός μου να ζει στην καρδιά 

σας. 

Αυτή η πηγή δεν θα στερέψει, άνθρωποι, ακόμη και αν ο Λόγος μου σταματήσει με αυτή τη μορφή. 

Τότε θα λαμβάνετε τις ακτινοβολίες μου, τις προτάσεις μου στην προσευχή σας, στην έκστασή σας. Τα 

πάντα θα είναι κατανοητά σε σας, δεν θα χρησιμοποιώ τότε μια ξένη γλώσσα, αλλά θα συνεχίσω να σας 

μιλάω με την πνευματική μορφή έκφρασης με την οποία σας έχω μιλήσει, και όσο μεγαλύτερη είναι η 

προετοιμασία σας, τόσο υψηλότερο θα είναι το περιεχόμενο των διδασκαλιών που θα μπορείτε να 

κατανοήσετε. 

25 Πόσες αποκαλύψεις θα σας δώσω, άνθρωποι! Ό,τι δεν έχει ειπωθεί με τη μεσολάβηση ενός 

ανθρώπου, θα σας το πω στη συνέχεια από πνεύμα σε πνεύμα. Αλλά γι' αυτό πρέπει να συνεχίσετε να 

προσεύχεστε με αφοσίωση. Από την προσευχή θα φτάσετε στην έκσταση, και τότε, όταν η ψυχή σας θα 

είναι ανεβασμένη, θα νιώσει πώς ο Θείος Διδάσκαλος ξεκαθαρίζει τον Λόγο Του, πώς σας λέει τα πάντα 

με μια πρόταση, και αυτή την πρόταση που σας δίνω, θα την καταλάβετε, θα τη γνωστοποιήσετε στους 

συνανθρώπους σας, και έτσι μετά το 1950 οι άνθρωποι θα μπορέσουν να συνεχίσουν να μελετούν με αυτή 

τη μορφή. 

26 Δεν θα σας αφήσω να μείνετε άπραγοι ούτε μια μέρα. Όταν είστε προετοιμασμένοι, η έμπνευσή 

Μου θα είναι συνεχής. Πάντα, όταν σας βρω προετοιμασμένους, θα σας αποκαλύπτω μεγάλες 

διδασκαλίες που αφορούν την ψυχή και θα σας δίνω μεγάλες προφητείες που θα υπηρετήσουν τις νέες 

γενιές, επειδή θα αφήσετε πολλές διδασκαλίες γραπτώς. 

Μετά το 1950, θα σας επιτρέψω να καταγράψετε αυτές τις εμπνεύσεις, ώστε να μη σβηστούν από την 

αχνή μνήμη, ώστε να διατηρηθούν για πάντα ως κληρονομιά για την ανθρωπότητα, και αυτή η τεράστια 

πείνα που Μου παρουσιάζει αυτός ο κόσμος ─ αυτή η δίψα για αγάπη και αλήθεια, για κατανόηση, για 

πνευματικές αποκαλύψεις θα σβήσει μέσα από τις οδηγίες που πρέπει να φέρει ο λαός του Ισραήλ ως 

αγγελιοφόροι σε όλες τις περιοχές, στα μεγάλα πλήθη. 

27 Έχει έρθει η ώρα της συνολικής κρίσης, και όλα τα έργα και όλες οι θρησκευτικές κοινότητες θα 

κριθούν από Μένα. Μια κραυγή αγωνίας θα ξεπηδήσει από την ψυχή του ανθρώπου, γιατί όλα τα ψεύτικα 

θα αποκαλυφθούν- μόνο η αλήθεια θα λάμψει. Θα υπάρξει μια αφύπνιση στην ανθρωπότητα, και τότε οι 

άνθρωποι θα Μου πουν: "Πατέρα, δώσε μας τη βοήθειά Σου, δώσε μας ένα αληθινό φως να μας 

καθοδηγήσει". Και αυτό το φως και αυτή η βοήθεια θα είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, θα είναι 

η διδασκαλία που σας έδωσα και που ανήκει επίσης σε όλους, επειδή είμαι ο Πατέρας όλων. 

28 Το πνεύμα μου βλέπει ήδη την ορφάνια των ανθρώπων ─ το κενό που νιώθουν όλοι στις καρδιές 

τους. Βλέπω πώς προσπαθούν να γεμίσουν αυτό το κενό με γήινες απολαύσεις και δεν βρίσκουν τίποτα με 

το οποίο να σβήσουν τη δίψα τους. Παντού αναζητούν αυτή την ανακούφιση, το βάλσαμο, και το 

βρίσκουν εξίσου λίγο. Αλλά όταν ─ η ανθρωπότητα αναρωτιέται ─ και με ποιον θα βρούμε αυτό το 

βάλσαμο και αυτή την ειρήνη; 

Αλλά ο Πατέρας σας λέει, ανθρωπότητα: Σας περιμένω- όλα όσα χρειάζεστε είναι μέσα μου και είναι 

μέσα σας, αλλά δεν ξέρατε πώς να τα αναζητήσετε. Έχετε ξεστρατίσει σε διαφορετικά μονοπάτια και 

έχετε αναζητήσει την ειρήνη εκεί που δεν υπάρχει. Αναζητήσατε την αληθινή αγάπη και το αληθινό φως 

εκεί που δεν υπάρχουν. Αναζητήστε Με, και μαζί Μου θα βρείτε την αγάπη που πρέπει να γεμίσει την 

καρδιά σας, και μαζί Μου θα βρείτε την ειρήνη του νου, το φως και το θεραπευτικό βάλσαμο. 

Έχετε ήδη εξαντληθεί από την αναζήτησή σας και δεν χτυπάτε πλέον τις πόρτες του Πνεύματός μου. 

Είστε ανόητοι, αλλά εγώ σας περιμένω, και όταν χτυπήσετε την πόρτα μου, θα ανοίξει γρήγορα και θα σας 

αφήσει να μπείτε. Θα σας δείξω όλα τα πλούτη της βασιλείας και θα σας παρηγορήσω για τα 

προηγούμενα βάσανά σας, και τότε θα θρηνήσετε για τον χαμένο χρόνο, θα θρηνήσετε για τις παραβάσεις 

σας και θα Μου ζητήσετε συγχώρεση και μια νέα ευκαιρία. 

Θα σου δώσω τα πάντα. Ό,τι Μου ζητήσετε για το καλό το δικό σας και των συνανθρώπων σας, θα 

σας το δώσω. Ο πλούτος μου είναι απεριόριστος, αλλά είναι πνευματικός. Αν Μου ζητήσετε αυτόν τον 

θησαυρό, θα σας δώσω τα πάντα και θα σας πω: χρησιμοποιήστε τα! Γιατί κάθε μία από τις χάρες και τα 

δώρα που σας δίνω είναι αιώνιας ζωής και είναι για όλους. 

29 Έχω έρθει, λοιπόν, σε αυτή την εποχή, άνθρωποι, και μερικοί από εσάς Με έχετε δει ως 

προσκυνητή να χτυπάω από πόρτα σε πόρτα τα έθνη του κόσμου. Κάποιοι άνοιξαν τις πόρτες τους, άλλοι 
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παρέμειναν κλειστοί. Αλλά θα συνεχίσω να χτυπάω, θα εκπληρώσω την αποστολή Μου ως Πατέρας και 

ως Δάσκαλος, θα σας οδηγήσω βήμα-βήμα στο μονοπάτι Μου, θα σας δώσω το φως, και όλοι θα 

συνέλθετε και θα καταλάβετε τον λόγο της ζωής σας. 

Ο τελικός στόχος είναι η αγάπη, η εκπλήρωση των νόμων Μου, και όσο δεν το κάνετε αυτό, όσο δεν 

ασκείτε την αγάπη, όσο δεν υπακούτε στις εντολές Μου, θα συνεχίσετε να πλανάστε. Αλλά έχω θέσει ένα 

όριο, και αυτό το όριο θα επιτευχθεί σύντομα. 

30 Μετά από αυτή την παγκόσμια μεγάλη δοκιμασία που έχει αναγγελθεί, από την οποία θα πιείτε τις 

τελευταίες σταγόνες του ποτηριού του πόνου, θα είναι η αρχή της αποκατάστασης. Εκείνη τη στιγμή η 

ανθρωπότητα πρέπει να μετανοήσει και να επιστρέψει στο σωστό μονοπάτι. Πρέπει να αναγνωρίσει όλες 

τις παραβάσεις της και να Με βρει. 

31 Ναι, λαέ του Ισραήλ, εσείς ως μάρτυρες της εκδήλωσής Μου, που Με ακούτε να μιλάω και να 

κρίνετε την ανθρωπότητα, ακούστε Με προσεκτικά: κρατήστε τα λόγια Μου, γιατί είστε μέρος αυτής της 

ανθρωπότητας. Κι εσείς δείξατε στο Πνεύμα Μου το κενό των καρδιών σας, κι εσείς ήρθατε διψασμένοι 

και πεινασμένοι. Σβήσατε τη δίψα σας στην πηγή της αγάπης. Επομένως, σκεφτείτε εκείνους που δεν 

είναι ακόμη έτοιμοι να Με βρουν, επειδή το κακό είναι ισχυρότερο μέσα τους. Αλλά μια μέρα αυτό το 

κακό θα περιοριστεί. 

32 Η ανθρωπότητα πρέπει να βρει ένα ευρύ πεδίο για να εκπληρώσει τους νόμους Μου, να ανανεωθεί 

και να ζήσει ειρηνικά μαζί Μου. Τους έκανα να περπατήσουν σε όλα τα μονοπάτια, γιατί θέλω να τους 

συναντήσω γεμάτους εμπειρία. 

Ο άνθρωπος, ένα παιδί Μου που ήρθε στη γη σύμφωνα με το θέλημά Μου, έχει υποστεί χιλιάδες 

δοκιμασίες που βασανίζουν την ψυχή του. Αλλά μετά, αν η πίστη του παραμείνει σταθερή ─ πόσο μεγάλη 

θα είναι η ανταμοιβή που θα λάβει! Μετά τις θλίψεις, τις συγχύσεις και τους κινδύνους, θα βρει το φως 

του Πνεύματός Μου. 

33 Γι' αυτό, λαέ μου, μη φοβάστε να περάσετε από δοκιμασίες, μη φοβάστε να μπείτε σε μεγάλες 

συγκρούσεις. Δεν θα χαθείτε μέσα σε αυτά. Θα δώσω σε όλα τα παιδιά Μου τον εξοπλισμό ώστε να 

ξυπνήσει η ευαισθησία τους. Μετά τις δοκιμασίες, την εμπειρία και τους καρπούς, θα σας μιλήσω και θα 

σας πω: "Δείτε πόσο χρήσιμη ήταν η δοκιμασία, πόσο δυναμώσατε μέσα σε αυτήν και πόσο υγιής και 

ολόκληρος είστε τώρα! Το θέλημά Μου δεν είναι να χαθείτε, το θέλημά Μου είναι μόνο να κάνετε την 

ψυχή σας ανθεκτική και να Με αγαπάτε και να Με γνωρίζετε παρά τις δοκιμασίες και τους 

ανεμοστρόβιλους". 

34 Υπάρχουν έθνη που έχουν υπομείνει δοκιμασίες με φωτιά, πικρές δοκιμασίες, αλλά γι' αυτούς έχω 

ανταμοιβή. Όλοι εκείνοι που υπέφεραν υπομονετικά και εμπιστεύτηκαν Εμένα θα έχουν πνευματική 

ειρήνη, θα ξεπεράσουν όλες αυτές τις θλίψεις και θα δώσουν μαρτυρία για Μένα, και ο λαός του Ισραήλ 

θα δεχτεί αυτή τη μαρτυρία. 

35 Ο Λόγος Μου επηρεάζει όλους τους τομείς. Σας έδειξα όλα τα έθνη, τους ανθρώπους. Όταν 

ασχολήθηκα μαζί σας, σας μίλησα για τα βάσανά τους και για τη δυστυχία τους και σας είπα: 

Προσευχηθείτε, λαέ, να είστε εγκρατείς, να μετανοήσετε, ώστε να βοηθήσετε αυτά τα έθνη στις 

δοκιμασίες τους. Είστε δυνατοί επειδή έχετε εισέλθει σε στέρεη γη. Προσευχηθείτε και ετοιμαστείτε να 

γίνετε προπύργιο για τους άλλους, ώστε να απλώνετε το χέρι σας και να δίνετε έλεος σε όποιον το έχει 

ανάγκη. 

Μπορείτε να δείξετε έλεος στους συνανθρώπους σας ακόμη και αν δεν τους γνωρίζετε. Το πνεύμα σας, 

που έχει μεγάλη δύναμη και είναι ντυμένο με χάρη, μπορεί να τους στείλει εκείνο το καλό με το οποίο σας 

έχω προικίσει. 

Γι' αυτό, σας ζητώ, άνθρωποι, πάνω απ' όλα αγάπη ─ αγάπη για να με γνωρίσετε και τον εαυτό σας. Η 

αγάπη είναι η αρχική αρχή του Νόμου Μου. Η αγάπη είναι ο τελικός στόχος όλων των έργων, αυτό σας 

έχω διδάξει ανά πάσα στιγμή. Αγάπη, ειρήνη και έλεος ─ αυτές οι αρετές είναι μέσα σας, δεν χρειάζεται 

καν να μάθετε να αγαπάτε. 

36 Η αγάπη δεν μαθαίνεται, την αισθάνεστε, την κουβαλάτε μέσα σας, και εσείς, όπως όλα τα 

πλάσματα, λάβατε όλες τις ικανότητες και τις ιδιότητές της όταν δημιουργηθήκατε. Γι' αυτό, βυθιστείτε 

στον εαυτό σας, αναζητήστε τις αρετές που έχω τοποθετήσει στην ύπαρξή σας και εξασκήστε τις στους 

τρόπους σας. 
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37 Πόσο ευτυχισμένος θα είσαι, Ισραήλ, όταν θα μπορείς να εκπληρώσεις την αποστολή σου 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα, όταν θα μπορείς να ξεδιπλώνεις τα χαρίσματά σου και να τα κάνεις αισθητά, 

όταν θα σπέρνεις και θα θερίζεις καρπούς που θα ευχαριστούν και θα ικανοποιούν τη θεότητά μου. 

Η ώρα της πλήρους δραστηριότητας δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά πλησιάζει. Είναι η στιγμή που θα 

αντιμετωπίσετε την ανθρωπότητα και πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλο το φως, όλη τη σοφία, ώστε τα 

βήματά σας να είναι σίγουρα, ώστε η μαρτυρία σας να είναι αληθινή. 

38 Έτσι σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ. Κάθε μέρα που έχετε το Λόγο Μου, ακούτε μια 

προειδοποίηση, μια συμβουλή από τον Πατέρα σας, γιατί αύριο θα τη χρειαστείτε. 

Σήμερα έχετε γαλήνη γιατί Με ακούτε. Αλλά θα έρθουν περίοδοι μεγάλων αγώνων και θέλω να είστε 

προετοιμασμένοι γι' αυτές τις περιόδους, να είστε ενωμένοι και αυτή η ένωση θα σας κάνει πιο δυνατούς, 

ώστε να μην μείνει ούτε ένα ευάλωτο σημείο, αλλά ο λαός του Ισραήλ να συγκεντρωθεί γύρω Μου την 

ώρα της αναχώρησής Μου για να ακούσει τα τελευταία Μου λόγια, ακριβώς όπως ένας πατέρας στη γη, 

περιτριγυρισμένος από όλα τα παιδιά του, δίνει τις τελευταίες συμβουλές του, και τα παιδιά περιμένουν 

τις τελευταίες στιγμές αυτής της ζωής ─ και υπόσχεται να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να δυναμώνει 

στις αρετές του, να είναι ένα σώμα και μια θέληση που καθοδηγεί την ανθρωπότητα. 

Έτσι θα σας αφήσω, άνθρωποι ─ γεμάτοι ευθύνη, αλλά και γεμάτοι χάρη, ώστε να είστε δυνατοί σε 

κάθε στιγμή. 

39 Σε ευλογώ, Ισραήλ. Στα διάφορα σπίτια όπου συγκεντρώνεστε, ευλογώ τους καλούς τρόπους 

δράσης σας. Δίνω περισσότερη ευαισθησία στις καρδιές σας και σας λέω: Αφαιρέστε όλα όσα δεν είναι 

τέλεια, όσα δεν οδηγούν σε Μένα ─ αφαιρέστε τα, ώστε την κατάλληλη στιγμή να κριθούν από Μένα και 

ο λαός του Ισραήλ να μην λάβει μια οδυνηρή ποινή, ούτε να δει τον Διδάσκαλό του να αιμορραγεί και να 

πεθαίνει στο σταυρό άλλη μια φορά εξαιτίας της ατέλειάς του, αλλά να Τον δει γεμάτο αγάπη να διδάσκει 

όλη την ανθρωπότητα. 

40 Αυτή την ημέρα της χάρης, όταν σας ενισχύω, όταν σας δίνω τον Λόγο Μου, που είναι τροφή για 

εσάς, σας αφήνω προετοιμασμένους και προϊδεασμένους. Αυτές είναι οι τελευταίες στιγμές του Λόγου 

Μου, και θέλω να Με ακούσετε μέσα σ' αυτές μέχρι την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε αυτός ο Λόγος να 

χαραχτεί στην ψυχή σας, να σας φωτίσει και να σας κάνει δυνατούς για τις στιγμές που έρχονται. 

41 Αυτό είναι το μάθημά μου σήμερα, παιδιά. Προσευχηθείτε για τον εαυτό σας και για τον λαό του 

Ισραήλ που αντιμετωπίζει τη μεγάλη κρίση. Προσευχηθείτε για τον κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης 

μια μεγάλη δοκιμασία! Μην αφήσετε ούτε μια μέρα να περάσει χωρίς να υψώσετε την ψυχή σας και να 

σκεφτείτε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Άκουσα τα αιτήματά σας και θα σας ικανοποιήσω σύμφωνα με το 

θέλημά μου. 

42 Να είστε ευλογημένοι, εσείς οι ταπεινοί που ελπίζετε στο έλεός Μου, που γνωρίζοντας ότι ένα 

ανώτερο θέλημα από το δικό σας κυβερνάει πάνω σας, Μου δίνετε το δικαίωμα να διαθέσω τη ζωή σας. 

Σας ευλογώ, παιδιά μου, ο σταυρός σας θα είναι εύκολος. 

43 Σε εκείνους από εσάς που επιμένουν να Με ρωτούν τον λόγο για τον οποίο έχουν δοκιμαστεί, λέω: 

Σιωπή, μη Με ρωτάτε τον λόγο! Γνωρίζετε την ενοχή σας απέναντί Μου; Ξέρετε με ποιον τρόπο θα 

εξαγνίσω την ψυχή σας, ώστε να επιστρέψει σε Μένα τόσο καθαρή όσο βγήκε από Μένα; γι' αυτό σας 

λέω: Δεχτείτε μόνο τις δοκιμασίες που σας στέλνω καθημερινά με υπομονή και προετοιμασία, γιατί η 

δύναμή Μου είναι πάντα μαζί σας. 

44 Σας χαρίζω το φως που χρειάζεστε για να καθοδηγείτε σωστά τον εαυτό σας και να οδηγείτε τους 

αγαπημένους σας στο δρόμο της σωτηρίας. 

45 Σας χαρίζω το πολύτιμο δώρο της κοινωνίας με τον Πατέρα σας, που θα σας σώσει σε όλες τις 

δοκιμασίες. Σήμερα το πρωί το θεραπευτικό μου βάλσαμο και η παρηγοριά μου είναι μαζί σας, είναι με 

τον κόσμο και με όλα τα πλάσματα που έχουν βγει από Μένα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 348  
1 Αγαπημένοι άνθρωποι: Ο Δάσκαλος σας δίνει σελίδα τη σελίδα από το βιβλίο των διδασκαλιών 

του για να το έχετε μαζί σας αποτυπωμένο στην καρδιά σας. Αυτά τα μαθήματα θα είναι ένας θησαυρός 

ανεκτίμητης αξίας για σας αύριο, που θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε την αποστολή σας στη γη και να 

εργαστείτε για την ανταμοιβή της ψυχής σας. Μέσα από τον αγώνα σας αυτές οι διδασκαλίες θα 

παραμείνουν αποτυπωμένες στις καρδιές των ανθρώπων και θα τραγουδήσετε ένα τραγούδι θριάμβου 

όταν φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. 

2 Σας παραχωρώ ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας, μπορείτε να πάρετε από το 

θησαυροφυλάκιό μου ό,τι σας λείπει για να το δώσετε στους συνανθρώπους σας. Γιατί με διάφορους 

τρόπους, οι εκλεκτοί μου θα έρθουν να γίνουν μαθητές μου, εργάτες μου, στρατιώτες μου που θα 

υπερασπιστούν το Έργο μου. 

3 Όλη η δημιουργία υπόκειται στο νόμο μου και όλα με λατρεύουν με την αρμονία τους. Σηκώστε 

το βλέμμα σας στο στερέωμα και θα δείτε τα λαμπερά αστέρια που δημιούργησε η σοφία Μου. Δείτε σε 

αυτούς ένα παράδειγμα υπακοής και αρμονίας, εμπνευστείτε από αυτή τη δόξα, από αυτή την τελειότητα, 

ώστε να προβληματιστείτε και να επιτρέψετε στη φωνή του Πατέρα μου να σας μιλήσει μέσω της 

συνείδησής σας. Τα δέντρα δίνουν τους καρπούς τους, οι οποίοι είναι πάντα νόστιμοι. Σε όλα, ο Πατέρας 

αποκαλύπτεται και σας μιλάει, ώστε να σκεφτείτε και να είστε υπάκουοι στο νόμο που σας έδωσα. 

4 Δημιούργησα φυλές, λαούς και έθνη και σε όλους έδωσα ό,τι χρειάζονται για την πνευματική τους 

ανάπτυξη. Με λατρεύετε στα αστέρια και στα τεχνητά αντικείμενα. Τώρα αναζητήστε Με μέσα σας. 

Μακάριος είναι αυτός που εισέρχεται στην εσωτερική σιωπή, γιατί θα νιώσει την παρουσία Μου και θα 

αποκτήσει την ειρήνη της ψυχής. 

5 Λάβατε το Λόγο Μου μέσα από ανεκπαίδευτους εγκεφάλους, οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί από 

την επιστήμη των ανθρώπων. Ωστόσο, τους έχω προετοιμάσει για να γίνουν το υποπόδιο πάνω στο οποίο 

στηρίζεται η Παγκόσμια Ακτίνα μου. 

6 Όταν ακούτε το Λόγο Μου, θέλετε επίσης ο Πατέρας να γίνει ορατός μπροστά στα φυσικά σας 

μάτια. Σας λέω όμως: Ετοιμάστε την καρδιά σας και θα Με νιώσετε. Γιατί δεν έρχομαι μόνο για να σας 

παρηγορήσω σε αυτή την ώρα του πόνου, αλλά και για να σας φέρω τις οδηγίες που σας είχα ήδη 

υποσχεθεί όταν ήμουν μαζί σας στον Ιησού κατά τον Δεύτερο Χρόνο. 

7 Τα παραδείγματά Μου, το πάθος Μου είναι γραμμένα στην ψυχή σας. Υπάρχει το βιβλίο που έχω 

γράψει στις τρεις Εποχές, ο λόγος των απεσταλμένων μου, οι μαρτυρίες, οι πράξεις. Μπορείτε να 

ανακαλύψετε τα πάντα αν μάθετε να διεισδύετε στην ψυχή σας. 

8 Σε αυτή την εποχή ο Δάσκαλος σας μιλάει από την κορυφή του βουνού όπου σας περιμένω. Δίνω 

ζωή στην ψυχή σας για να μπορέσει να ανυψωθεί προς Εμένα. Νιώστε την αγάπη Μου και έχετε την 

ειρήνη Μου μέσα σας. Αναζητήστε εκείνους που έχουν χαθεί, τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και στην 

πνευματική κοιλάδα. Μακάριοι όσοι από εσάς Μου είπατε: "Κύριε, θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι σου, 

κάνε μας γενναίους στρατιώτες για να υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση". 

9 Σας δείχνω για άλλη μια φορά το μονοπάτι από το οποίο θα βρείτε την αλήθεια. Σας διδάσκω για 

να μπορέσετε να με μαρτυρήσετε στην ανθρωπότητα, για να προετοιμάσετε τις επερχόμενες γενιές με το 

παράδειγμά σας, ώστε να φέρουν την αγάπη Μου μέσα τους και να νιώσουν την ειρήνη Μου. Τότε θα 

έχετε μεταμορφωθεί σε μαθητές που θα έχουν ως πρότυπο τους αποστόλους μου της Δεύτερης Εποχής. 

Θα στείλω μερικούς από εσάς σε διάφορες επαρχίες και έθνη για να δείξουν το δρόμο σε όσους έχουν 

παραστρατήσει. Αλλά θα ξεκινήσετε με ταπεινότητα και θα είστε ένα καθαρό παράδειγμα για τα πλήθη 

που θα σας εμπιστευθώ. Θα είστε σαν πυρσοί στους οποίους λάμπει το φως του Αγίου Πνεύματος. 

10 Εκπαιδεύω τους εκλεκτούς Μου με τον Λόγο Μου, χωρίς να λαμβάνω υπόψη τις παραβάσεις 

τους. Θεραπεύω τις ψυχές τους επειδή είμαι ο καλύτερος γιατρός. Τους σηκώνω και τους λέω: 

Ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι της αλήθειας που σας προσφέρω, και σύντομα θα έρθετε σε Μένα. 

11 Είστε ο Ισραήλ, από τον οποίο επέλεξα 144.000 που φέρουν τη Θεία Σφραγίδα Μου, ώστε η 

ανθρωπότητα να επιτύχει τη σωτηρία μέσω της μεσολάβησής σας. 

12 Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από διαφορετικά έθνη θα Με αναζητήσουν, και εσείς, ο εκλεκτός 

λαός, είστε ο μεσολαβητής, είστε αυτός που μου δόθηκε από Μένα, έτσι ώστε τα ξερά χωράφια και οι 

έρημοι να μετατραπούν σε γόνιμα χωράφια στο δρόμο σας. 
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13 Σε μια μεγάλη έκταση γης υπήρχε ένας μικρός αριθμός κατοίκων. Ήξεραν ότι θα ερχόταν η ώρα 

που περιπλανώμενοι από τις τέσσερις κατευθύνσεις του πλανήτη, διαφορετικών φυλών και χρωμάτων, θα 

έρχονταν να κατοικήσουν σε αυτά τα εδάφη. Ένας ταπεινός νέος τους καθοδήγησε με λόγια αλήθειας, 

ειρήνης, φωτός και αγάπης. Ένας γέρος αναζήτησε τα πλήθη και τα κάλεσε να έρθουν σε εκείνη τη γη. 

Τους οδήγησε, τους προετοίμασε και τους μίλησε για τα ευνοημένα αυτά εδάφη. 

Ήρθε η ώρα που τα πλήθη έφταναν ένα προς ένα, και ο νέος είπε στον γέροντα: "Τι μου φέρνεις;" Και 

ο γέροντας απάντησε: "Εδώ έχεις αυτά τα πλήθη που ετοίμασα και έφερα εδώ για να γίνουν μαθητές σου". 

Τότε ο νέος του είπε: "Να είσαι ευλογημένος, συνέχισε να αναζητάς τα χαμένα πρόβατα από διάφορα 

μονοπάτια και παραδρόμους. Φώτισε σαν φωτεινός φάρος τις τέσσερις γωνιές της γης, κουβάλησε στους 

ώμους σου τα χαμένα πρόβατα". 

14 Ο γέροντας συνέχισε το δρόμο του, γεμάτος υποταγή και υπακοή, για να ενώσει και να 

συγκεντρώσει τα μεγάλα πλήθη. Τότε ο νέος στράφηκε προς τους κατοίκους εκείνων των χωρών και τους 

είπε: "Σας προετοίμασα με την αγάπη Μου, σας έδωσα τη διδασκαλία Μου, επειδή θα είστε οι μεσάζοντες 

μέσω των οποίων το φως του Αγίου Πνεύματος θα φωτίσει τα μεγάλα πλήθη που θα φτάσουν σύντομα. 

Ιδού, έχω στρώσει το τραπέζι με το ψωμί της αιώνιας ζωής, και με αυτό το 

με το ίδιο ψωμί θα θρέψετε την ανθρωπότητα". 

Τέλος της παραβολής 

15 Έτσι σας μιλάω, παιδιά Μου. Μελετήστε το νόημα των διδασκαλιών μου και καταλάβετε ποιος 

είναι ο νέος και ποιος ο γέρος. Εγώ είμαι αυτός που σας διδάσκει και σας προετοιμάζει για τη μάχη των 

κοσμοθεωριών που πλησιάζει. Ο γέρος είναι ο Ηλίας, ο καλός ποιμένας που ενώνει και συγκεντρώνει τα 

πρόβατα του εμποδίου μου. 

16 Άνθρωποι που προσευχηθήκατε για να αποκατασταθεί η ειρήνη και να απαλυνθεί ο πόνος ─ 

σύντομα θα ακούσετε με χαρά τη μαρτυρία της ζωντανής φωνής των συνανθρώπων σας και θα 

διαπιστώσετε την αξία της προσευχής. 

17 Σήμερα σας αφήνω να ακούσετε τις συμβουλές και τις προειδοποιήσεις Μου, γιατί αύριο θα τις 

χρειαστείτε. Σας ζητώ να είστε ενωμένοι, ώστε να είστε δυνατοί και να μην υπάρχει ούτε ένα ευάλωτο 

σημείο ανάμεσά σας. Ακριβώς όπως ένας πατέρας που αισθάνεται ότι το τέλος του πλησιάζει καλεί τα 

παιδιά του να είναι μαζί του την τελευταία στιγμή για να τους δώσει την τελευταία του συμβουλή, έτσι 

και εγώ σας μιλάω ζητώντας σας να Μου υποσχεθείτε να αγαπάτε και να καταλαβαίνετε ο ένας τον 

άλλον, να γίνετε δυνατοί στην αρετή για να σχηματίσετε ένα ενιαίο πνεύμα που παρακολουθεί και 

προσεύχεται για τον κόσμο. 

18 Σας αφήνω μια μεγάλη αποστολή, αλλά σας δίνω ειρήνη και δύναμη. Εσείς οι ίδιοι δεν θα 

μπορείτε να κρίνετε τις πράξεις σας. Αλλά εγώ, ο Κριτής, θα ζυγίσω τα έργα σας, θα λάβω τους καρπούς 

σας και θα σας δείξω τελικά το αποτέλεσμα όλων των κόπων και των προσπαθειών σας. 

19 Ευλογημένοι είστε εσείς οι ταπεινοί που αναγνωρίζετε ότι μια ανώτερη βούληση καθοδηγεί το 

πεπρωμένο σας. Το αποδίδετε στη Θεότητά Μου και Μου δίνετε το δικαίωμα να διαθέτω τη ζωή σας, 

επειδή ξέρετε ότι πάντα σας δίνω αποδείξεις της αγάπης Μου για σας. 

20 Είστε ο πνευματικός λαός στον οποίο ο Πατέρας έχει στρέψει το βλέμμα του, ώστε να αφυπνίσετε 

τον κόσμο για να δεχτεί το φως του Αγίου Πνεύματος. 

21 Η ανθρωπότητα Με αναζητά μέσω των θρησκειών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και εκείνες που 

δείχνουν πνευματικότητα στους τρόπους δράσης τους. 

22 Σας έχω αναθέσει το έργο Μου και σας έχω φωτίσει, ώστε να καλλιεργείτε ακούραστα τον Λόγο 

Μου στις καρδιές των ανθρώπων ─ ώστε να σηκώνεστε με το λάβαρο του Νόμου και, ως καλοί 

στρατιώτες, να υπερασπίζεστε με αγάπη τον σκοπό που σας έχω αναθέσει. 

23 Το Πνεύμα μου χαίρεται με τη συγκομιδή των καλών εργατών, αλλά υποφέρει επίσης όταν βλέπω 

ότι ο εργάτης κοιμάται, ότι δεν ξέρει πώς να καλλιεργήσει τον σπόρο που του έχω εμπιστευτεί. 

24 Όταν αδειάζετε το ποτήρι του πόνου, ο Πατέρας σας ακούει σιωπηλά και σας παρηγορεί 

πνευματικά. 

25 Μεγάλος είναι ο αριθμός εκείνων που έχουν γεννηθεί αυτή την εποχή μέσα στο Έργο μου για τη 

ζωή της χάρης. Εσείς, ωστόσο, που ήσασταν οι πρώτοι, πρέπει να προετοιμαστείτε, ώστε αύριο, όταν δεν 
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θα ακούτε πλέον τον λόγο μου μέσω ενός φορέα φωνής, οι συνάνθρωποί σας να μην αισθάνονται ορφανοί 

ούτε αποπροσανατολισμένοι. 

26 Η ανθρωπότητα γνωρίζει μόνο τον Νόμο της Πρώτης Εποχής και όσα είναι γραμμένα στην Πρώτη 

και τη Δεύτερη Διαθήκη- αλλά η Τρίτη θα ενώσει και θα διορθώσει τώρα όσα οι άνθρωποι έχουν 

διαστρεβλώσει λόγω έλλειψης προετοιμασίας και κατανόησης. Η ανθρωπότητα θα πρέπει να μελετήσει το 

μήνυμά μου ώστε, διεισδύοντας στον πυρήνα κάθε λέξης, να ανακαλύψει ένα ιδανικό, μια αλήθεια, ένα 

και το αυτό φως που θα την οδηγήσει στην πνευματοποίηση. 

27 Προετοιμαστείτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ώστε να ξέρετε πώς να φυλάξετε αυτόν τον θησαυρό 

που σας εμπιστεύτηκα. 

28 Μακάριοι είναι εκείνοι που Με καταλαβαίνουν σε κάθε εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. Ευλογημένες είναι οι οικογένειες στις οποίες, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος τους, όλοι 

βρίσκονται στους κόλπους του Πνευματικού Μου Έργου. Θα είναι οι υπάκουες οικογένειες, ο 

ευλογημένος σπόρος που θα θέσω μπροστά στην ανθρωπότητα ως παράδειγμα. 

29 Σας μίλησα για τη ζωή της ψυχής ─ γι' αυτό που ονομάζετε υπερπέραν, και για τη Θεία 

Μεγαλειότητά Μου. Αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο σε αυτές τις διδασκαλίες. Διότι 

αυτός που είναι αγνός θα έχει το προνόμιο να βλέπει και να κατανοεί τη ζωή του Υψηλού Πέρατος ─ 

αυτού του πνευματικού κόσμου που φωτίζεται από το φως του Αγίου Πνεύματος, και των κατοίκων του 

που μαζί σχηματίζουν έναν δεσμό αγάπης. Θα δει την κορυφή του βουνού από το οποίο σας μιλούν οι 

μάντεις. Εκεί είναι που ο Πατέρας περιμένει όλη την ανθρωπότητα. 

30 Ο Πνευματικός μου Κόσμος εργάζεται ακούραστα για να σας εμπνεύσει και να σας θρέψει, ώστε 

να μπορέσετε να επιτύχετε την πνευματοποίηση. Σας βοηθάει ώστε να έχετε μεγαλύτερη πρόοδο στην 

εκπλήρωση της αποστολής σας. 

31 Εδώ και πολύ καιρό, έχετε ακούσει στις διακηρύξεις μου ότι θα έρθει η μέρα που θα πρέπει να 

γίνετε σαν τον Δάσκαλό σας για να διδάξετε τους συνανθρώπους σας που δεν γνωρίζουν την 

πνευματοποίηση. Θα έρθει η ώρα που το φως του Αγίου Πνεύματος θα σας ακτινοβολήσει και θα σας 

φωτίσει πλήρως, ώστε να μπορέσετε να κάνετε γνωστό στον κόσμο το Έργο μου, τον Λόγο μου που 

δόθηκε σε αυτή την εποχή ─ το φως που θα οδηγήσει κάθε ψυχή στη Θεία Πατρίδα. 

32 Ζήστε σε αρμονία με αυτό που σας έχω εμπιστευτεί για την ανθρώπινη ζωή σας. Τρέφεστε με τους 

καρπούς του δέντρου της ζωής, συνειδητοποιώντας ότι θα βρείτε ανάπαυση και καταφύγιο κάτω από τα 

κλαδιά του. Καλλιεργήστε το εσείς οι ίδιοι, ώστε να δείτε τα κλαδιά και τους καρπούς του να 

πολλαπλασιάζονται. 

33 Η πηγή θα χύσει το κρυστάλλινο νερό της σε ρυάκια για να ξεδιψάσουν οι περιπλανώμενοι ─ όσοι 

διασχίζουν την έρημο ─ ώστε να νιώσουν δυνατοί. 

34 Ο λύκος με το ένδυμα του προβάτου θα σας περιμένει στο δρόμο. Αλλά πρέπει να προσέχετε και 

να προσεύχεστε και να είστε προσεκτικοί για να μην πέσετε στην άβυσσο. Μερικές φορές θα νιώθετε τις 

ακτίνες του ήλιου να γίνονται ανελέητα αισθητές στο είναι σας. Αλλά θα κάνω τον πνευματικό μου κόσμο 

να είναι σαν προστατευτικός μανδύας στο μονοπάτι σας. Θα Με βοηθήσετε να δημιουργήσω έναν νέο 

κόσμο μέσα σε αυτή την ανθρωπότητα. 

35 Είστε οι μαθητές που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν αύριο. Θα είστε γενναίοι και θα μεταδώσετε τα 

πολλά που έχω εμπιστευτεί στα χέρια σας για την ανθρωπότητα. 

36 Δεν θέλω να παραβιάσετε το νόμο. Κάποιοι από εσάς έχουν κυριευτεί από το σκοτάδι, και αυτό 

σας συνέβη επειδή δεν θέλατε να ακούσετε τη φωνή του Ποιμένα σας που σας καλεί με τόση αγάπη. 

37 Έχετε συνηθίσει το Λόγο Μου και αμφιβάλλετε ότι ο Κύριος παύει να σας μιλάει μέσω της 

ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. Σας λέω όμως: Γιατί ανακατεύεσαι στις υψηλές μου αποφάσεις; 

Έχω ορίσει τον χρόνο για σας, και δεν είναι το θέλημά Μου να Μου πείτε: "Δάσκαλε, θυμήσου ότι τα 

χτυπήματα της μοίρας και οι πόλεμοι βάζουν τον κόσμο σε φόβο. Είναι καιρός δοκιμασίας για την 

ανθρωπότητα ─ και θέλετε να φύγετε από εμάς;" 

Τότε η συνείδησή σας θα σας απαντήσει και θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε πόσο καιρό σας έχω 

εμπιστευτεί τον Λόγο Μου. Αλλά ως Πατέρας και ως Δάσκαλος, μετά το 1950, όπως και σήμερα, θα 

ακούσω όλα τα αιτήματά σας μέσω της προσευχής σας. 

Μετά την αναχώρησή μου, θα αφοσιωθείτε όλοι σας εξίσου στην εκπλήρωση των εντολών μου, θα 

ξεδιπλώσετε τα χαρίσματά σας, και θα σας μιλήσω μέσω της συνείδησής σας, ώστε να ανανεωθείτε, και 
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θα σας κάνω να γνωρίσετε τον αληθινό δρόμο μέσω του φωτός του Αγίου Πνεύματός μου, ώστε να μην 

πέσετε στην καταστροφή. 

38 Μόλις τα μεγάλα πλήθη έρθουν σε σας έχοντας ανάγκη από παρηγοριά και το έλεός Μου για τις 

ψυχές τους, θα σας φωτίσω και θα σας εμπνεύσω, ώστε μέσω της μεσολάβησής σας να λάβουν το Λόγο 

Μου. Σας εμπιστεύτηκα τη χάρη μου για να αναγνωριστείτε ως παιδιά του φωτός. 

39 Σας καθάρισα, αγαπημένοι μου άνθρωποι, επειδή έχω αναθέσει μεγάλες αποστολές στο πνεύμα 

σας αυτή την εποχή, ώστε να αποκτήσετε αξιώματα, ώστε να μαρτυρήσετε την αλήθεια της Διδασκαλίας 

Μου κάνοντας καλό στην ανθρωπότητα ─ ώστε να έχετε την ειρήνη Μου στη συνέχεια και να μη χαθείτε 

πια στο σκοτάδι. Θέλω η ψυχή σας, όταν φτάσει σε Μένα, να Μου πει: "Δάσκαλε, εκπλήρωσα το θέλημά 

Σου με τον τρόπο μου, και να 'μαι πάλι εδώ, ώστε να αναθέσεις στο πνεύμα μου οδηγίες και εντολές 

σύμφωνα με το Θείο Έλεός Σου". 

40 Αν πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, τα παιδιά σας θα σας υπακούουν και τα πλήθη θα σας 

σέβονται γιατί θα βλέπουν ότι είστε εξελιγμένες ψυχές που φέρουν το φως του Αγίου Πνεύματος. Τότε 

όσοι έχουν μείνει πίσω, βλέποντας το παράδειγμά σας, θα επιστρέψουν στο μονοπάτι, θα πάρουν το δεξί 

σας χέρι και θα ακολουθήσουν τα βήματά σας. Όταν αυτοί που διψούν για αλήθεια σε πλησιάσουν, θα 

τους δώσεις τα λόγια μου για να γίνουν ευγενικά αρνιά. 

41 Εκείνη την εποχή το κακό θα δεθεί σε δεσμίδες και θα ριχτεί στη φωτιά. Εγώ θα κάνω όλα αυτά τα 

έργα, και εσύ, Ισραήλ, θα μιλήσεις στον κόσμο για την εποχή στην οποία ζει και για τον λόγο όλων αυτών 

που συμβαίνουν. Σας εμπιστεύτηκα την αλήθεια μου επειδή η αγάπη μου για εσάς είναι μεγάλη. Είστε οι 

διαχειριστές των μεγάλων αποκαλύψεων και προφητειών. 

42 Μέσω σας ο νόμος θα γίνει εκ νέου γνωστός στις νέες γενεές. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είστε 

προετοιμασμένοι. Διότι ήρθατε να προετοιμάσετε το δρόμο για το μέλλον, ώστε στο μέλλον οι νέες γενιές 

να μην είναι πλέον ειδωλολάτρες, ούτε να εμφανιστούν ανάμεσά τους ψευδοπροφήτες για να 

εξαπατήσουν την ανθρωπότητα. 

43 Όλα αυτά πρέπει να τα αποκαλύψεις στον κόσμο, Ισραήλ. Σε αυτή την εποχή, όταν έχουν 

προκύψει διαφορετικές κοσμοθεωρίες, η αίρεση θα ξεσηκωθεί εναντίον της αίρεσης, τα δόγματα θα 

πολεμήσουν μεταξύ τους και επίσης θα σας απορρίψουν. 

Επειδή όμως εσείς είστε παιδιά του φωτός και της ειρήνης, θα πρέπει να τους πείτε: "Η αλήθεια 

περιέχεται στο νόημα της Τρίτης Διαθήκης, υπάρχει η μαρτυρία της παρουσίας και του ερχομού του 

Κυρίου σε αυτόν τον καιρό". 

Θα δείξετε στην ανθρωπότητα αυτό το βιβλίο και θα μαρτυρήσετε την αλήθεια του με την εκπλήρωση 

του νόμου μου. 

44 Αλλά αν κοιμηθείς, Ισραήλ ─ πόσος πόνος θα υπάρξει, επειδή τα έθνη θα ταλαιπωρηθούν από τη 

δικαιοσύνη μου. Δεν θα ξέρουν πώς να αναζητήσουν τον αληθινό Θεό και το μόνο που θα κάνουν είναι να 

χάνονται στις κοσμοθεωρίες τους και θα θέλουν να αναγνωρίσετε τους ψεύτικους θεούς τους για να σας 

μπερδέψουν. 

45 Ζήστε σε εγρήγορση, λαέ Μου, γιατί σας εμπιστεύτηκα τον Λόγο Μου σε αφθονία, για να μην 

αγνοείτε. Γιατί ξέρετε πώς να αισθάνεστε την παρουσία Μου και σας έχω διδάξει να αναγνωρίζετε το 

νόημα του Λόγου Μου. 

46 Μετά την αναχώρησή μου, πολλοί θα προσπαθήσουν να σας κάνουν να πιστέψετε ότι συνεχίζω να 

γίνομαι γνωστός μέσω της διανόησής τους. Αλλά δεν θα γίνω γνωστός σε αυτούς τους εγκεφάλους, ούτε 

και ο πνευματικός μου κόσμος, γιατί μετά το 1950 δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον ανθρώπινο εγκέφαλο 

για να σας γίνει γνωστός. Μόνο πνευματικά θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον πνευματικό κόσμο 

του φωτός μου. 

47 Να είστε υπάκουα παιδιά, ώστε να μην υποκύψετε στην πλάνη, γιατί μετά την αναχώρησή μου θα 

συμβούν μεγάλα γεγονότα. Ωστόσο, θα πρέπει να αφυπνίσετε αυτούς που κοιμούνται και να μην 

ξαναπέσετε στην ειδωλολατρία. Τότε, τη στιγμή που θα σηκωθείτε στην προσευχή, θα νιώσετε την 

ενθάρρυνσή Μου και θα λάβετε τη ροή της χάρης Μου. Έτσι, θα σας δώσω την απόδειξη ότι δεν 

υποκύψατε στο σφάλμα. 

48 Το βλέμμα μου θα είναι πάντα προσεκτικό σε σας, δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Το Πνεύμα Μου 

θα είναι μαζί σας, θα σας παρακολουθεί στον αγώνα σας και θα σας υπερασπίζεται από ίντριγκες και 

κινδύνους. Εκπληρώστε το νόμο Μου, ώστε ο άνθρωπος με τους νόμους του να μην στέκεται εμπόδιο στο 
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δρόμο σας. Αν Μου είστε αρεστοί, θα σταθείτε απέναντι στον κόσμο και θα νιώσετε την αδελφοσύνη 

όλων των γειτόνων σας. 

Τώρα είναι καιρός ο κόσμος να αναγνωρίσει το φως μου και να μην απορρίψει τους αγγελιοφόρους 

μου. 

49 Έχετε τη δύναμη να διώξετε από τους συνανθρώπους σας τα όντα του σκότους, ώστε οι γείτονές 

σας να μην αρπάζουν το νήμα της ζωής ο ένας από τον άλλον με τη βία. 

50 Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα επιτρέψω στον κόσμο να κάνει το θέλημά του, αλλά στη 

συνέχεια το δικό Μου θα πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε 

μπροστά στο ποτήρι του πόνου που αδειάζει η ανθρωπότητα. Γιατί τα χρόνια πέρασαν, και ο χρόνος 

πέρασε εκπληκτικά γρήγορα για εσάς. 

Σας έδειξα το μονοπάτι στο οποίο θα περπατήσετε και σας έδωσα όλα όσα χρειάζεστε, επειδή έχω 

προσέξει την ψυχή σας. Το έθρεψα με το ψωμί της αιώνιας ζωής και το ξύπνησα από τον ύπνο του, ώστε 

να αναγνωρίσει την αποστολή του και να νιώσει την ευθύνη του μέσα στο Έργο Μου. 

51 Ο υλισμός και η έλλειψη κατανόησης ήταν μεγάλες, και γι' αυτό, αγαπημένοι μαθητές, 

παραμείνατε στη συνήθη ρουτίνα σας χωρίς να επιτρέψετε στην ψυχή σας να αναπτυχθεί. 

52 Ανά πάσα στιγμή, μέσω του λόγου της αγάπης Μου, σας έκανα να συνειδητοποιήσετε τι δεν 

κάνατε για να γνωστοποιήσετε στην ανθρωπότητα το Έργο που σας εμπιστεύτηκα. Αλλά αν δεν έχετε 

εξοπλίσει τον εαυτό σας, πώς μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει την ειρήνη Μου, το φως Μου και την 

αγάπη Μου μέσω της διαμεσολάβησής σας; Σε εσάς έχω αναθέσει την αποστολή της διάδοσης των 

διδασκαλιών Μου παντού. Σας αποκάλυψα το μεγαλείο του οποίου το πνεύμα σας είναι φορέας. 

Σας είπα ότι σας επέλεξα και σας έχρισα από αγάπη και λόγω της χάρης Μου, χωρίς να έχετε 

αποκτήσει αξία. Σας επέλεξα για να γίνετε οι απόστολοι που θα δείξουν στον κόσμο τις οδηγίες Μου που 

έχουν αποτυπωθεί στις καρδιές σας. 

53 Ο χρόνος έχει περάσει, αλλά δεν έχετε ακόμη κερδίσει την αξία σας. Πρέπει να απλώσεις το χέρι 

σου για να σηκώσεις αυτόν που έπεσε. Πρέπει να δείξετε το φως της φωτεινής ημέρας στους 

συνανθρώπους σας που βρίσκονται στο σκοτάδι, ώστε να γνωρίσουν ότι έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου 

σε εσάς και στην ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή. 

54 Στην Πρώτη Εποχή σας απελευθέρωσα από τη δουλεία του Φαραώ μέσω του Μωυσή, τον οποίο 

έβαλα επικεφαλής του λαού Μου, ώστε να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας, τη γη Χαναάν. 

55 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς, ο Θείος Δάσκαλος, σας έδωσε αποδείξεις του νου, της παρουσίας 

και της δύναμής Μου. Αλλά ο άνθρωπος με τον εγωισμό και τον υλισμό του Με απέρριψε. 

56 Στον παρόντα χρόνο, είστε και πάλι σκλάβοι ─ όχι πλέον του Φαραώ, αλλά του πειρασμού. Διότι 

σας έδωσε πλούτη, απολαύσεις και δύναμη για να σας υποτάξει, και πολλοί από εσάς έπεσαν και 

απομακρύνθηκαν από το μονοπάτι του φωτός επειδή ήσασταν αδύναμοι. Δεν έχω αποσύρει τη χάρη από 

εσάς, εσείς οι ίδιοι την έχετε αποσύρει λόγω της έλλειψης εκπλήρωσης του νόμου μου. Όμως ο κόσμος, 

λόγω της έλλειψης κατανόησης, δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό, και οι άνθρωποι παραδίδουν στους 

συνανθρώπους τους ένα έργο που οι ίδιοι δημιούργησαν. 

57 Πόσο μεγάλη είναι η πλάνη στην οποία υπέκυψαν οι "πρώτοι" και πόσο μεγάλη είναι η πλάνη 

στην οποία υποπέσατε και εσείς, επειδή δεν θεωρήσατε ότι ήταν ένας και ο ίδιος Θεός που σας μίλησε και 

ότι, επομένως, δεν λάβατε άλλη διδασκαλία ούτε άλλο νόμο. 

58 Ένας Θεός έχει πάντα γίνει γνωστός σε σας, ποτέ δεν σας εγκατέλειψα, ήμουν πάντα κοντά στην 

καρδιά σας. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη Θεϊκή Μου αγάπη στη Δεύτερη Εποχή και ως Δάσκαλος σας έδωσε 

το παράδειγμα της υπακοής στο Νόμο. Σας δίδαξα να προσεύχεστε και σας έδειξα τον δρόμο. 

59 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή το Θείο Θέλημα πραγματοποιείται επειδή έχετε λάβει τις οδηγίες Μου, 

το ψωμί της αιώνιας ζωής για την ψυχή σας. Αλλά σας ανακοίνωσα ότι μετά το 1950 δεν θα ακούτε πλέον 

τον Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας και θα έρχεστε σε επαφή μαζί Μου μόνο από πνεύμα σε 

πνεύμα μέσω της ανάπτυξης της ψυχής σας. 

60 Σας εμπιστεύτηκα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια της εκδήλωσής μου μέσω των φορέων της 

φωνής, ώστε να σκεφτείτε και να κατανοήσετε τις ευθύνες σας, ώστε να αφήσετε τη συνήθη ρουτίνα σας 

και να επιτρέψετε στην ψυχή σας να προοδεύσει. Αλλά πολλοί από εσάς συνέχισαν να κοιμούνται και 

παρέμειναν χωρίς κατανόηση και ανύψωση. 
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Γιατί, Ισραήλ, δεν έχεις αφοσιωθεί στη μελέτη και την ερμηνεία των λεπτομερών οδηγιών που σου 

έδωσα; Οι τυφλοί δεν έχουν ακόμα δει το φως, οι κουτσοί δεν ξέρετε πώς να τους θεραπεύσετε ώστε να 

Με ακολουθήσουν, και τα πλήθη είναι μπερδεμένα και αναρωτιούνται αν έχουν βρει τον αληθινό δρόμο; 

61 Πολλοί από εσάς πιστεύουν ότι εκπληρώνουν το Νόμο μου και βρίσκονται σε μεγάλο λάθος, διότι 

το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν κακό παράδειγμα στους συνανθρώπους τους. Είναι ο λόγος που οι 

άνθρωποι βρίσκονται σε σύγχυση και συνεχίζουν να τρέφουν την ειδωλολατρία και να αναζητούν τον 

αληθινό Θεό μέσω των διαφόρων ανθρώπινων ιδεών. 

62 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, θα μείνετε ορφανοί στο τέλος της διακήρυξής μου. Αλλά όπως και στη 

Δεύτερη Εποχή, θα Με καταλάβετε μετά την αναχώρησή Μου. Αφού δεν ακούτε πια τον Λόγο Μου, θα 

αναγνωρίσετε αυτό που σας έχω διδάξει συχνά, αλλά η αφύπνισή σας θα αργήσει. 

Γι' αυτό, άνθρωποι, με μεγάλο πόνο στην Πατρική Μου Καρδιά σας κατηγορώ για την έλλειψη 

τήρησης του νόμου και υπακοής. Δεν θέλω η ανθρωπότητα να σας θεωρήσει αύριο ως ανθρώπους 

ανάξιους της Θείας Χάρης Μου. Ωστόσο, πολλοί θα πιστέψουν στο μήνυμά Μου και θα Με αγαπήσουν 

χωρίς να Με έχουν ακούσει όπως εσείς. 

63 Σας υπέδειξα τα λάθη σας, ώστε να καταλάβετε ότι δεν δείχνετε το έργο Μου σύμφωνα με το φως 

της αλήθειας ─ ώστε να ανανεωθείτε και να αποκαλύψετε στον κόσμο αυτό που έχετε λάβει από Μένα. 

64 Εννοούσες, Ισραήλ, ότι Εγώ, επειδή είμαι στοργικός Πατέρας, δεν θα σε κατηγορούσα για τα λάθη 

σου και θα έπρεπε να σε σκεπάσω με τον μανδύα Μου για να σε κάνω γνωστό στον κόσμο ως αληθινό 

μαθητή, στρατιώτη και δάσκαλο του αύριο. Αν το έκανα αυτό, Ισραήλ, Εγώ ο ίδιος θα σου αρνιόμουν την 

αγάπη Μου. Γιατί όταν θα ερχόταν η ώρα, δεν θα ήσασταν σε θέση να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου με 

τα λόγια και τα έργα σας, και τότε η ανθρωπότητα του αύριο θα αρνιόταν την εκδήλωσή Μου. Γιατί η 

τελειότητα δεν αναμείχθηκε ποτέ με τις ατέλειές σας. 

65 Σας είπα ότι βρίσκεστε στην εποχή της μάχης της αγάπης ενάντια στο μίσος, του φωτός μου 

ενάντια στο σκοτάδι, της ταπεινότητας ενάντια στην υπερηφάνεια. Αλλά αύριο, όταν θα είναι η αφύπνισή 

σας, θα νιώσετε μια απέραντη και βαθιά θλίψη στις καρδιές σας, όταν θα καταλάβετε το χρόνο που 

χάσατε, και τότε θα εκτιμήσετε το έργο των φορέων της φωνής που ήξεραν πώς να προετοιμαστούν για να 

σας δώσουν την αλήθεια μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 349  
1 Αγαπημένοι άνθρωποι: Έχετε πιστέψει στον ερχομό Μου σε αυτή την εποχή, και ακόμη και στις 

τελευταίες ημέρες της εκδήλωσής Μου, έρχεστε βιαστικά, χωρίς κόπωση, επιθυμώντας τον Λόγο Μου. 

Πολλοί έχουν κληθεί, σε όλους έδωσα το νερό αυτής της πηγής, αλλά λίγοι Με άκουσαν και Με 

κατάλαβαν. Αλλά έχω γίνει γνωστός και έχω εξαπλώσει την αγάπη σε όλο τον κόσμο. 

2 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα, "Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν!" Και σε σας 

λέω επίσης αυτή τη στιγμή: "Να είστε ευλογημένοι, επειδή πιστέψατε και παραμείνατε πιστοί στο έργο 

Μου χωρίς να Με βλέπετε!" 

3 Ο ερχομός μου δεν πρέπει να σας εκπλήσσει, διότι είχε ανακοινωθεί. Αλλά δεν ήξερες την ώρα 

που θα ερχόμουν. 

Μετά την αναχώρησή μου στη Δεύτερη Εποχή, τα λόγια μου καταγράφηκαν από τους μαθητές μου και 

τα μετέφεραν σε άλλους, νέους μαθητές για να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο. 

Η υπόσχεση της επιστροφής μου ήταν, για όσους με ακολούθησαν άμεσα, ένα ερέθισμα στον σκληρό 

αγώνα, μια όμορφη ελπίδα και τροφή για το πνεύμα τους που διψούσε για γνώση. Και από γενιά σε γενιά 

οι μαθητές μου ήλπιζαν να δουν την επανεμφάνιση του Δασκάλου τους. 

Αλλά ιδού, οι γενεές διαδέχονταν η μία την άλλη, η μία μετά την άλλη. Ένας μεγάλος αριθμός όντων 

ήρθε να ενσαρκωθεί στη γη, και στη συνέχεια επέστρεψαν στο υπερπέραν χωρίς τα μάτια τους να δουν 

αυτή την υπόσχεση να γίνεται πραγματικότητα. Οι αιώνες πέρασαν, ακόμη και οι χιλιετίες. Αλλά όταν η 

ώρα υποδείχθηκε και η Παρουσία μου στο πνεύμα άνοιξε μια νέα εποχή, διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι 

είχαν σβήσει το Λόγο μου από τις καρδιές τους και πολύ λίγοι παρακολουθούσαν με προσμονή την 

επιστροφή μου. 

4 Ήρθα σε σας σιωπηλά, χωρίς επίδειξη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έγινα γνωστός έχει εκπλήξει 

πολλούς, έχει γίνει αιτία αμφιβολίας για κάποιους και ακόμη και γελοιοποίησης για άλλους. Μόνο εκείνοι 

που μπόρεσαν να επιμείνουν με άγρυπνο πνεύμα και αφυπνισμένο νου Με ένιωσαν όπως θα μπορούσαν 

να Με νιώσουν σε οποιαδήποτε μορφή θα επέλεγα να αποκαλυφθώ. Αλλά η υπόσχεση δόθηκε σε όλους 

και η εκπλήρωσή της αφορά επίσης όλους. 

5 Αυτή είναι η αποκάλυψή μου αυτή τη φορά: Ο άνθρωπος ήταν πάντα ο φορέας της φωνής μου. 

Τον επέλεξα επειδή είναι το παιδί Μου, το Έργο Μου ─ αυτός είναι ο λόγος. Και παρόλο που αυτό το 

παιδί αισθάνεται ανάξιο για Μένα επειδή δεν έχει τελειοποιηθεί, πέρα από αυτές τις ατέλειες βλέπω 

εκείνο το σωματίδιο φωτός που είναι μέρος του Πνεύματός Μου ─ το προνομιούχο πλάσμα, το νοήμον ον 

που είναι ικανό να μεταδώσει το Λόγο Μου. 

6 Εσείς ως ανθρώπινα όντα ─ αγαπάτε μόνο τα καλά σας παιδιά; Έχω δει γονείς να υποστηρίζουν τα 

άρρωστα ή χαμένα παιδιά τους με περισσότερη φροντίδα, προκειμένου να τα απαλλάξουν από τα βάσανά 

τους. Επέλεξα αυτή τη φορά να εκτελέσω αυτό το έργο ανάμεσα σε ταπεινούς, απλούς άνδρες και 

γυναίκες, αμαρτωλούς και αμόρφωτους. Διότι βρήκα ευγνωμοσύνη σε αυτούς, και ήξεραν πώς να 

εξαγνίζουν και να εξυψώνονται για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους επάξια. 

7 Αν δεν έγινα άνθρωπος αυτή την εποχή για να σας μιλήσω όπως έκανα μέσω του Ιησού, ο λόγος 

είναι ο εξής: θα μπορούσατε να ακούσετε την πνευματική μου φωνή, να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε 

τη θεία γλώσσα ─ σήμερα, όταν έχετε γίνει τόσο υλιστές που δεν είστε σε θέση να ακούσετε και να 

υπακούσετε στη φωνή του πνεύματός σας, το οποίο είναι φοβισμένο και αδύναμο σε αυτόν τον κόσμο 

στον οποίο ζείτε; 

8 Γι' αυτό επέλεξα τον άνθρωπο και τον προίκισα με πνευματικές ικανότητες, ώστε να μπορεί να 

γίνει φορέας της φωνής Μου. 

Και μέσω αυτής της διακήρυξης βρήκα πίστη και έγινα κατανοητός από πολλούς. Άλλοι, ωστόσο, 

παρέμειναν στη δυσπιστία τους. 

9 Επέτρεψα στον πνευματικό κόσμο να γίνει γνωστός στον άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο και ένωσα 

αυτά τα όντα στο πνεύμα και τα άλλα στο σώμα. 

10 Είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε τη "γεύση" όλων των ποτηριών του πόνου, να γνωρίσετε τον 

πόνο αλλά και την ειρήνη, ώστε να γνωρίζετε τα πάντα και να αποτελούν μέρος της ύπαρξής σας. Γιατί 

θέλω να είστε αληθινοί μαθητές, να διδάσκετε περισσότερο με έργα παρά με λόγια. Το παράδειγμα έχει 
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μεγαλύτερη δύναμη από τον λόγο, και είναι απαραίτητο να αφήσετε το έργο μου να φτάσει σε όλους τους 

συνανθρώπους σας, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διάδοσή του. 

11 Εργαστείτε υπομονετικά, παραμείνετε σταθεροί μέχρι το τέλος. Τίποτα δεν θα σας σταματήσει στο 

δρόμο σας, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος που πρόκειται να ανακουφίσετε και υπάρχει πολύ σκοτάδι που 

πρέπει να απομακρύνετε. Πάνω απ' όλα, εμπιστευθείτε τον Πατέρα σας και τον εαυτό σας και 

αναγνωρίστε την αξία των χαρισμάτων σας. 

12 Όταν ο Ιησούς απηύθυνε το Λόγο Του στα πλήθη που Τον ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή, 

μίλησε σε όλους και όλες με μια ενιαία διδασκαλία, αποκαλύπτοντας την εσωτερική ζωή των πλασμάτων 

που Τον πλησίαζαν. Ωστόσο, παρά τις διάφορες αιτήσεις, ανάγκες και προθέσεις που έφερναν ενώπιόν 

Του, ο σοφός, ακριβής και σαφής λόγος Του πάντα παρηγορούσε έναν πόνο, έλυνε ένα πρόβλημα ή 

διέλυε μια αμφιβολία. 

Αν και η απροετοίμαστη καρδιά κάποιων δεν ήταν σε θέση να δεχτεί το λόγο και να ερμηνεύσει το 

νόημά του, η πνευματική ψυχή, πιο προσιτή από τη σάρκα και πιο ευαίσθητη στις θεϊκές ακτινοβολίες, 

δέχτηκε τις διδασκαλίες και, αφού προβληματίστηκε και έδωσε μάχη με το σώμα της, τελικά πίστεψε. 

Γιατί μόνο ένας ανώτερος Δάσκαλος, ο Πατέρας της άπειρης καλοσύνης, θα μπορούσε να αναγνωρίσει το 

δράμα που διαδραματιζόταν μέσα στα ανθρώπινα όντα και να καταπραΰνει και να παρηγορήσει τις ψυχές 

τους. 

13 Πολλοί άνθρωποι, όταν έβλεπαν τους μαθητές να ζουν με τον Δάσκαλο, ήλπιζαν να κάνουν τα ίδια 

έργα με αυτά που είχε κάνει ο Ιησούς, και συχνά απογοητεύονταν όταν έβλεπαν ότι ήταν μόνο μικρά 

παιδιά που άρχιζαν να ανεβαίνουν πνευματικά, πασχίζοντας να κατανοήσουν τα μεγάλα μαθήματα του 

Κυρίου τους. Αλλά ο Ιησούς δεν είχε ακόμη πει στο πλήθος: "Ακούστε αυτούς τους μαθητές!" Δεν τους 

εισήγαγε ως δασκάλους κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του. Ήταν ακόμα πέτρες, απλά γυαλίζονταν για 

να λάμψουν μετά. 

14 Πόσο συχνά οι μαθητές προσπαθούσαν να διώξουν τα μικρά παιδιά που πλησίαζαν τον Ιησού για 

να ακούσουν τον λόγο του ─ νομίζοντας ότι έκαναν το σωστό και έτσι διατηρούσαν μεγαλύτερη 

αφοσίωση, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έπρεπε και αυτά να πάρουν μια θέση ανάμεσα στους μαθητές. 

Όταν συνέβη αυτό ─ πόσο πόνο ένιωσαν καθώς τα παιδιά έφυγαν με τις μητέρες τους! 

15 Οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Ιησού έκριναν πάντοτε προσεκτικά τα έργα του ίδιου και των 

μαθητών του. Όταν ένας από αυτούς προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Διδάσκαλό του τραβώντας το 

σπαθί, η συμπεριφορά του κατακρίθηκε από το πλήθος. Αλλά ο Ιησούς συνέχισε να διορθώνει και να 

εκπαιδεύει τους πιστούς μαθητές Του μέχρι την ημέρα που τους είπε: "Σας αφήνω στη θέση Μου να 

κάνετε στους ανθρώπους ό,τι έκανα σε σας". 

16 Όλες οι ατέλειες, τα λάθη και η άγνοια είχαν πέσει από πάνω τους σαν άχρηστα ενδύματα, για να 

ντυθούν με τα χαρίσματα και την εξουσία Εκείνου που τους έστειλε. Τώρα μπορούσαν να 

εκπροσωπήσουν τον Δάσκαλό τους, και ακόμη και αν ο κόσμος τους εξέταζε αδίστακτα, δεν θα έβρισκε 

λόγο να τους κατηγορήσει. Πόσο πολύ έπρεπε να παλέψουν με τον εαυτό τους για να φτάσουν στο βαθμό 

ανύψωσης που ήταν απαραίτητος για να κηρύξουν τη διδασκαλία του Κυρίου τους! Αλλά αληθινά σας 

λέω, το παράδειγμά τους είναι ανεξίτηλο. 

Πόση ταπεινότητα και πόση αγάπη σκόρπισαν στο δρόμο τους για να μαρτυρήσουν το Έργο μου, και 

πόσο καρποφόρο και ωφέλιμο ήταν το παράδειγμά τους για αυτή την ανθρωπότητα. Ακόμη και μετά από 

πολλούς αιώνες, τα ονόματά τους και η μνήμη τους ζουν ακόμη στις καρδιές των ανθρώπων, και μαρτυρώ 

το σπουδαίο έργο τους στην Τρίτη Εποχή, μια εποχή μετά, επειδή ήξεραν πώς να μαρτυρούν την αλήθεια 

μου. 

17 Σήμερα, καθώς περιβάλλομαι και πάλι από μαθητές και μικρά παιδιά, όπως ήμουν στη Δεύτερη 

Εποχή, σας προετοιμάζω με τον ίδιο τρόπο και σας ντύνω με χάρη και δύναμη. Θα μείνετε σαν κι αυτούς, 

σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά μην απελπίζεστε, ούτε θα σας φανεί αδύνατο να ολοκληρώσετε 

ένα μεγάλο έργο και να αφήσετε ένα παράδειγμα στην ανθρωπότητα. 

18 Θα αρχίσετε ανεπαίσθητα να ζείτε μια ενάρετη ζωή, και τα βήματά σας θα σας οδηγήσουν σε όλο 

και μεγαλύτερη κατανόηση και εκδίπλωση της αποστολής σας. Δεν ξέρετε τη δύναμη που θα έχει το 

παράδειγμά σας και την επιρροή που θα ασκήσετε καθώς θα αφοσιωθείτε στην εκπλήρωση της αποστολής 

σας. 
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19 Βλέπω πως στο μέλλον αυτής της ανθρωπότητας τα έργα αυτού του ταπεινού λαού, που πορεύεται 

κάτω από δυσκολίες και σκληρές δοκιμασίες, θα καταγραφούν με λαμπερά γράμματα. 

20 Πόσο σκοτάδι θα απομακρύνουν τα έργα αγάπης και ελέους σας και πόσοι βωμοί φανατισμού θα 

πέσουν στο έδαφος μπροστά στη δύναμη της πνευματοποίησής σας! Γιατί θα μεταφέρετε τη διδασκαλία 

μου για την ειρήνη και την αγάπη στα μάτια σας, στα χείλη σας, στην καρδιά σας και σε όλες τις 

ικανότητες του πνεύματός σας. 

21 Σήμερα, που ο Λόγος μου σύντομα δεν θα εκδηλώνεται πλέον με αυτή τη μορφή, σας λέω: Η 

απουσία αυτών των εκδηλώσεων δεν θα πρέπει να κάνει τις καρδιές σας να ψυχρανθούν και να 

αποτελέσει αιτία αποξένωσης μεταξύ σας. Ακόμα δεν μπορείτε να πολεμήσετε μόνοι σας για την 

εκπλήρωση της αποστολής σας. Εξακολουθείτε να εξαρτάστε ο ένας από τον άλλον για ζεστασιά, ζωή και 

ενθάρρυνση. Μετά την αναχώρησή μου, θέλω να φροντίσω να συνεχίσετε τις συναντήσεις σας. Διότι θα 

συνεχίσω να καθοδηγώ τα έργα σας και να προσλαμβάνω τον εαυτό Μου για να εκχέω εμπνεύσεις σε 

αυτές τις αγαπημένες συγκεντρώσεις. Θέλω να συνεχίσετε, όπως κάνετε τώρα, να στρέφεστε με υπομονή 

στο Λόγο Μου, στις νέες αποκαλύψεις Μου, γιατί το Θείο Φως θα συνεχίσει να πέφτει πάνω σας χωρίς 

όρια. 

22 Όταν μελετάτε τις διδασκαλίες μου, αποφύγετε κάθε διαφωνία ή πάθος, ώστε να μην θολώσετε 

ποτέ την κρίση σας. Η πνευματικότητα, η οποία είναι η αφοσίωση και η ανύψωση, θα πρέπει πάντα να 

διέπει τις συναντήσεις σας και δεν θα πρέπει να σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας. Φέρτε ανάμεσά σας τους 

αρρώστους, τους αδύναμους ή κουρασμένους στη ζωή ─ εκείνους που βιώνουν απογοήτευση από τις 

διάφορες λατρείες που ασκούν ─ εκείνους που πεινάνε και διψούν για πνευματική τροφή, τους 

ταπεινωμένους και ανυπεράσπιστους, επειδή η υπόθεσή τους δεν γίνεται κατανοητή. Αγαπήστε τους 

όλους και φέρτε τους και εκεί στις συγκεντρώσεις σας δώστε τους παρηγοριά, θεραπεύστε τις πληγές 

τους, βοηθήστε τους να προσεύχονται και όλοι να έρχονται σε Μένα ενωμένοι σε μια προσευχή. 

Αναζητήστε Με ως Πατέρα και ως Ιατρό, τότε αυτή η πράξη θα Μου αρκεί για να σας εκχύσω το 

θεραπευτικό βάλσαμο και να σας χαρίσω θαύματα. 

23 Όσο πιο πνευματική είναι η συνέλευσή σας, τόσο μεγαλύτερα θαύματα θα δείτε να γίνονται 

πραγματικότητα. Οι καλοί ερμηνευτές της διδασκαλίας Μου θα αναστηθούν ανάμεσά σας, και όταν 

μιλήσουν για να σας γνωστοποιήσουν την ερμηνεία τους, θα τους φωτίσω και θα τους πω τι θα τους 

εμπνεύσω εκείνη τη στιγμή. Ας μη μιλάει κανείς, ωστόσο, από ματαιοδοξία, για να μη στερήσει από τον 

εαυτό του τα πολύτιμα δώρα του. 

24 Ακριβώς όπως σε αυτούς τους καιρούς ανταμείβω την προετοιμασία σας, χορηγώντας σας αυτή 

την εκδήλωση, έτσι και σε εκείνους τους καιρούς που θα έρθουν, θα σας χορηγήσω χάρες για χάρη της 

ανύψωσής σας και του ζήλου σας στο έργο Μου. Αν ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα έρθουν άνδρες 

και γυναίκες σε σας, οι οποίοι, όταν μάθουν για την επιστροφή Μου, θα ενδιαφερθούν να μάθουν το 

μήνυμά Μου και θα σας ρωτήσουν με ανυπομονησία για όσα σας δίδαξα και για το πώς μίλησα στην 

ανθρωπότητα στην Τρίτη Εποχή. 

Αλλά αυτό το βιβλίο που τα "χρυσά φτερά" δημιουργούν αυτή τη στιγμή ─ αυτή η έμπνευση που ο 

φορέας της φωνής μεταφράζει σε λέξεις που θα συγκεντρωθούν και θα φυλαχθούν προσεκτικά στις 

σελίδες των βιβλίων ─ θα είναι η ιερή κληρονομιά που αφήνω σε κάθε έναν που πεινάει για ψωμί και σε 

όλους εκείνους που επιθυμούν τροφή για τις ψυχές τους. 

25 Μην βάζετε αυτές τις σελίδες στη γωνία της λήθης σας, γιατί θα είναι όπλα στις ημέρες της μάχης, 

όταν τα χείλη σας δεν ξέρουν ακόμη πώς να μιλήσουν με την απαραίτητη ευγλωττία. Αν η αδύναμη 

μνήμη σας ξεχάσει τις διδασκαλίες μου, αυτά τα τυπωμένα λόγια θα μιλήσουν με την ίδια πειστικότητα με 

την οποία σας δίδαξα. Το φως αυτών των διδασκαλιών θα διαπεράσει την καρδιά εκείνων στους οποίους 

θα δίνετε μαρτυρία, και θα συγκλονιστούν και θα πιστέψουν στην εκδήλωσή μου ως Άγιο Πνεύμα. 

26 Για σας, θα έρθει η ώρα της μάχης και θα δείτε τους ανθρώπους να νιώθουν δυνατοί και γενναίοι, 

φλεγόμενοι από την πίστη τους. Για να ξέρετε αν έχει έρθει αυτή η ώρα, δεν θα χρειαστεί να ρωτήσετε 

τους συνανθρώπους σας, αλλά θα νιώσετε το κάλεσμα που σας απευθύνει ο Πατέρας σας. Οι προφήτες θα 

είναι σε εγρήγορση γιατί η ευθύνη τους δεν θα τελειώσει. Τα πνευματικά τους μάτια θα διεισδύσουν με 

δέος και αγάπη σε αυτόν τον κόσμο, από όπου θα δουν καθαρά τα σημάδια που θα οδηγήσουν τους 

ανθρώπους στον καλό δρόμο. Και σε αυτόν τον κόσμο, επίσης, θα υπάρξουν γεγονότα που θα σας 

μιλήσουν για την ώρα της εκπλήρωσης. 
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27 Τι θέλετε ακόμα να μάθετε για εκείνες τις στιγμές που δεν έχετε ήδη κατανοήσει μέσω αυτού του 

απλού και ξεκάθαρου Λόγου που εξηγεί και φωτίζει τα πάντα; Με την ίδια σαφήνεια θα πρέπει να 

διδάσκετε και εσείς, ώστε να είστε αληθινοί δάσκαλοι και σύμβουλοι των ανθρώπων. 

28 Οι χώρες θα σας αναζητήσουν για την άμυνά τους, οι προφήτες θα βρουν πίστη. Τα 

καταπραϋντικά, θεραπευτικά σας λόγια θα είναι επιθυμητά από τους ασθενείς, η συμβουλή σας θα 

ζητείται επειγόντως και η προσευχή και η μεσιτεία σας θα ζητείται επίσης σε στιγμές δοκιμασίας. 

29 Τι όμορφες στιγμές θα είναι αυτές για την εκπλήρωση της αποστολής σας! Τι σπουδαία ευκαιρία 

για να ανθίσει η ψυχή σας και να ξεδιπλωθούν τα χαρίσματά σας! Τι ευτυχία θα νιώσετε όταν θα δείτε 

πολλούς που ζούσαν άσκοπα να δυναμώνουν στην καλοσύνη και να ανεβαίνουν κάνοντας χρήσιμα έργα, 

έργα με σημασία! 

Αυτή είναι η αποστολή σας: να λυτρώσετε τον πλησίον σας και να του δώσετε πίσω το φως που είχε 

χάσει, ώστε να αισθανθεί μέτοχος της θείας χάρης. Όλα όσα είχε στερηθεί θα τα αποκτήσει ξανά για να 

γίνει κάτοχος της θεϊκής ειρήνης, της θεϊκής σοφίας και της θεϊκής αγάπης. 

30 Η προετοιμασία σας για αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περιέχει μυστικισμό ούτε ανθρώπινες 

θεωρίες. Δεν πρέπει να είστε υπηρέτες λατρειών ή διατυπώσεων, αλλά απλοί δάσκαλοι που εισέρχονται 

στον χρόνο της δραστηριότητας. 

31 Καταλάβετε ότι η ανθρωπότητα αφυπνίζεται τώρα στην πνευματική ζωή και σύντομα θα γίνετε 

μάρτυρες μεγάλων γεγονότων που θα αποκαλύψουν την πρόοδό της. Θα δείτε έθνη που ήταν επί μακρόν 

εχθροί να συμμαχούν και να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο, πολλές αντίπαλες φυλές θα συγχωνευθούν. Τα 

δόγματα που δεν έχουν τις ρίζες τους στην πνευματικότητα και τα οποία κυριάρχησαν στους λαούς θα 

εξαλειφθούν από τους ίδιους τους λαούς που προηγουμένως τα διακήρυτταν ως σωτήρια, και θα 

προκύψουν νέα δόγματα που θα κλίνουν προς το υψηλό. Θα τους επιτρέψω να αποκτήσουν εγκυρότητα 

επειδή θα είναι κινήσεις που θα προηγούνται της πιο αγνής πνευματικότητας. Αλλά όταν δείτε αυτές τις 

διαδικασίες να εμφανίζονται στη γη, θα ξέρετε ότι το πνεύμα των ανθρώπων είναι έτοιμο να φτάσει στο 

τέλος μιας άλλης μεγάλης χρονικής περιόδου. 

32 Πολλοί που σήμερα αποκαλούνται σοφοί άνθρωποι θα σπάσουν το κεφάλι τους και θα ταραχτούν 

εκείνες τις ημέρες, ενώ άλλοι που έχουν διωχθεί και ταπεινωθεί για την αγάπη τους για τη δικαιοσύνη θα 

δουν τις προσδοκίες τους, τα υγιή ιδανικά τους, να λάμπουν εκείνες τις ημέρες της ισορροπίας και της 

ηθικής ανανέωσης. 

33 Η πνευματική ζωή θα εκδηλωθεί πλήρως σε αυτόν τον πλανήτη και θα κάνει αισθητή την επιρροή 

της σε όλους τους ανθρώπους, και όσοι υπήρξαν υλιστές θα κλείσουν τα χείλη τους, θα κλείσουν τα 

βιβλία τους και θα ανοίξουν τα πνευματικά τους μάτια για να δουν αυτή τη ζωή που είχαν αρνηθεί, και θα 

ανοίξουν τις πόρτες που είχαν κλείσει στα μεγάλα πλήθη. 

34 Θα δείτε το φως μου να λάμπει σε όλη την υδρόγειο και κάθε ψυχή θα έχει φωτιστεί. Το 

θησαυροφυλάκιο θα είναι ανοιχτό και όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό του θα μπορεί να το 

κάνει, αν προετοιμαστεί με λίγη αγάπη. 

35 Αν η ανθρωπότητα γνωρίσει τότε τη διδασκαλία μου και κατανοήσει το νόημά της, θα την 

εμπιστευτεί και θα ενδυναμωθεί με την πεποίθηση ότι είναι το ασφαλές μονοπάτι, ο οδηγός για κάθε 

ανθρώπινο ον που επιθυμεί να ζήσει με δικαιοσύνη, αγάπη και σεβασμό προς τον πλησίον του. 

Αν αυτή η διδασκαλία ριζώσει στις καρδιές των ανθρώπων, θα φωτίσει την οικογενειακή ζωή 

ενισχύοντας τους γονείς στην αρετή, τους γάμους στην πίστη, τα παιδιά στην υπακοή και τους δασκάλους 

θα γεμίσει με σοφία. Θα κάνει τους κυβερνήτες μεγαλόψυχους και θα εμπνεύσει τους δικαστές να 

ασκήσουν πραγματική δικαιοσύνη. Οι επιστήμονες θα αισθανθούν φωτισμένοι και αυτό το φως θα τους 

αποκαλύψει μεγάλα μυστικά προς όφελος της ανθρωπότητας και της πνευματικής της ανάπτυξης. Με 

αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει μια νέα εποχή ειρήνης και προόδου. 

36 Πνευματισμός ─ όπως έχω ονομάσει αυτή τη διδασκαλία ─ δεν σημαίνει μυστικισμός ούτε 

φανατισμός. Αυτή η διδασκαλία συμβουλεύει την απλοποίηση της λατρείας και την πιο καθαρή ανύψωση 

της ψυχής. Σας καθοδηγεί σε αυτό το μονοπάτι και σας κάνει να βαδίζετε βήμα προς βήμα στο μονοπάτι 

της αλήθειας. 

37 Πόσοι λίγοι Με έχουν κατανοήσει και έχουν μια ιδέα της αληθινής ουσίας της διδασκαλίας Μου! 

Βλέπω επίσης στους μαθητές Μου την επιθυμία να παραμείνουν στις παραδόσεις και τα έθιμα των 

προγόνων τους ─ τον φόβο να εγκαταλείψουν πολλές συνήθειες και τελετουργίες που αποτελούν εμπόδιο 
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για την πρόοδο των ανθρώπων στον εξοπλισμό τους. Αλλά θα βοηθήσω αυτούς τους μικρούς, αυτές τις 

αδύναμες ψυχές, ώστε να δυναμώσουν και να φτάσουν τους πρώτους μαθητές, γιατί θα ενωθείτε όλοι σε 

έναν σκοπό. 

38 Η αποστολή αυτού του λαού είναι να εργαστεί για την ειρήνη αυτού του κόσμου κηρύττοντας και 

σπέρνοντας τον Λόγο μου στο δρόμο του, έτσι ώστε αυτή η κοιλάδα της γης να είναι μια αντανάκλαση 

της ουράνιας πατρίδας και οι κάτοικοί της μια ομοιότητα των δικαίων που κατοικούν στη βασιλεία μου. 

39 Για να φτάσετε στο στόχο σας σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να αγωνιστείτε, να υποφέρετε και να 

χύσετε δάκρυα, αλλά δεν πρέπει να χάνετε το κουράγιο σας στον αγώνα σας. Θα συγκλονιστείτε από τις 

ατέλειες και τη σκληρότητα της ανθρώπινης καρδιάς, αλλά δεν πρέπει να είστε κριτές των συνανθρώπων 

σας. 

Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη Εποχή, οι μαθητές Μου δεν καταδίκαζαν κανέναν από τους συνανθρώπους 

τους. Εγώ μόνο διόρθωσα και έκρινα τις πράξεις εκείνων που Με ακολούθησαν, και αν κάποιος 

αγανακτισμένος με αυτό που έκανε κάποιος άλλος Με πλησίασε για να Μου πει: "Κύριε, γιατί αμάρτησε 

αυτός ο αδελφός; Τι θα του συμβεί γι' αυτό το λόγο, τι συνέπειες θα έχει αυτό γι' αυτόν στην πορεία της 

ζωής του;", του απαντώ: "Αν έχει αμαρτήσει, μην διαπράξεις το ίδιο σφάλμα, ούτε να περιμένεις την 

τιμωρία γι' αυτόν, για να νιώσεις ότι είσαι πιο τέλειος και άξιος για Μένα". Ακόμη και την ημέρα που 

γιόρτασα τον Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές Μου και το έργο του Ιούδα ήταν γνωστό σε όλους, η 

Παρουσία Μου επέβαλε σιωπή, κανείς δεν τον καταδίκασε, κανείς δεν τον αποκάλεσε άδικο ή προδότη, 

κανείς δεν τον επέπληξε ή τον αποκάλεσε αχάριστο. Η σιωπή συνέβη επειδή οι μαθητές είχαν ήδη μάθει 

αυτό το μάθημα από τον Δάσκαλό τους και μόνο η συνείδηση του Ιούδα τον κάλεσε να λογοδοτήσει και 

τον έκρινε. 

40 Κι εσείς θα πρέπει να είστε έτσι αυτή την εποχή: Μην κρίνετε, ούτε να καταδικάζετε τους 

συνανθρώπους σας, όσο αδαείς και ελαττωματικούς κι αν τους βλέπετε. Αφήστε τις ανησυχίες σας σε 

Μένα και κάντε το καθήκον σας ως καλοί μαθητές. Δώστε το παράδειγμα, γιατί αν το κάνετε αυτό 

ειλικρινά, χωρίς ματαιοδοξία, θα βρείτε ανταπόκριση στις καρδιές των γύρω σας και σύντομα θα τους 

δείτε να κάνουν τα ίδια βήματα και να ακολουθούν την ίδια έμπνευση. 

41 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, άνθρωποι! Αγωνιστείτε για την ενοποίηση και την ειρήνη 

σας. Διανύετε ήδη τις τελευταίες ημέρες αυτού του έτους και θέλω να σας δω ενωμένους. Ήμουν ο 

κορυδαλλός κάτω από τις φτερούγες του οποίου βρήκαν καταφύγιο όλοι οι νεοσσοί. Έτσι θα συνεχίσω να 

σας δίνω ζεστασιά για να μη διασκορπιστείτε. Σας έχω δώσει συχνά οδηγίες, ώστε να είστε οι πρώτοι που 

θα γνωρίζουν πώς να καθοδηγούν εκείνους που ακολουθούν. Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχουν κάποιοι 

από αυτούς που δεν είναι σταθεροί και είναι απαραίτητο να τους βοηθήσετε. Και ακόμη και μεταξύ 

εκείνων που Με έχουν ακούσει συχνά, υπάρχουν κάποιοι που είναι αδύναμοι. Επαναλάβετε τα λόγια Μου 

σ' αυτούς, δώστε τους ζεστασιά και ζωή για να μην παραστρατήσουν, και εργαστείτε για την ειρήνη αυτού 

του κόσμου με τα έργα σας. Προσευχηθείτε, και αυτή η προσευχή θα φωτίσει τη ζωή των συνανθρώπων 

σας. Και η ψυχή σου, μεταμορφωμένη σε κορυδαλλό της ειρήνης, θα πετάξει σαν τον Δάσκαλο πάνω από 

το πρόσωπο της γης και θα μεταφέρει το μήνυμά μου σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης. 

42 Ωστόσο, μην περιμένετε το αποτέλεσμα της σποράς σας τη στιγμή που τοποθετείτε τον σπόρο στη 

γη. Σας είπα ότι ο πνευματικός σπόρος δεν έχει τον ίδιο χώρο για να βλαστήσει με αυτόν που σπέρνετε 

στα χωράφια σας. Αν ο υλικός σπόρος βλαστάνει σε επτά ημέρες, ο πνευματικός σπόρος μπορεί να 

βλαστήσει σε επτά δευτερόλεπτα καθώς και σε επτά στάδια της αιωνιότητας. Πρέπει να σπέρνετε και να 

καλλιεργείτε με αγάπη, και μια μέρα η πνευματική σας ψυχή, που ανήκει στην αιώνια ζωή, θα βιώσει τη 

χαρά να βλέπει το φύτρωμα του σπόρου που έσπειρε, την ανάπτυξή του, την άνθιση και την καρποφορία 

του. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και τον πολλαπλασιασμό αυτού του καρπού του οποίου έχετε σπείρει μόνο 

έναν σπόρο. 

43 Με αυτόν τον τρόπο σας διδάσκω και σας εξηγώ αυτό που δεν μπορείτε να κατανοήσετε, σας 

κάνω πιο δυνατούς κάθε μέρα, γιατί θέλω να σας δω δυνατούς στην ψυχή και υγιείς στο σώμα. 

44 Όποιος αισθάνεται αδύναμος ή άρρωστος, να ενδυναμώνεται στην παρουσία μου, να νιώθει την 

παρηγοριά μου και να ανυψώνεται με πίστη και εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο του. Αυτή η πίστη είναι το 

προσωπικό που θα σας κρατήσει όρθιους και θα συνεχίσετε να προχωράτε μπροστά. 

Αν τα βάσανά σας είναι μακρά, ξεπεράστε τα με τη δύναμη που σας δίνω. Αν βλέπετε πόνο στους 

συνανθρώπους σας και θέλετε να τον εξαλείψετε, ελάτε στην πηγή της παρηγοριάς και πολύ γρήγορα θα 
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μετατρέψετε τον πόνο αυτό σε ειρήνη και χαμόγελα. Μη βλέπετε το θάνατο εκεί που δεν υπάρχει, γιατί 

Εγώ είμαι η Ζωή, και όλοι σας ως ανθρώπινα όντα ζείτε μέσα Μου. 

45 Αν επιθυμείτε να προσευχηθείτε για τα όντα που κατοικούν στην πνευματική κοιλάδα, μην 

κρατάτε μέρες ή ώρες για να τα καλέσετε και να πλησιάσετε αυτά τα πλάσματα. Κάντε το από αγάπη που 

σας ενώνει μαζί τους και να θυμάστε ότι ανήκουν στην πνευματική ζωή, ότι ζουν στην αιωνιότητα και δεν 

υπόκεινται στο πέρασμα του χρόνου. 

46 Τώρα ζήστε σε κοινωνία με αυτόν τον κόσμο, ο ένας κοντά στον άλλο. Σφίξτε τους δεσμούς της 

αγάπης σας, και αν τα όντα με τα οποία έχετε ενωθεί στη γη είναι υψηλότερα από εσάς στην πνευματική 

σκάλα, θα σας βοηθήσουν στη ζωή σας. Αν, από την άλλη πλευρά, έχουν μείνει πίσω και χρειάζονται την 

προσευχή και τη βοήθειά σας ─ το παράδειγμα που μπορείτε να τους δώσετε ─ βοηθήστε τους, και με 

αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε την αρμονία και την ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. 

47 Μην δείχνετε ανυπομονησία για να βρεθείτε ξανά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτή η 

ανυπομονησία πηγάζει από την ανθρώπινη καρδιά, η οποία θέλει να αντιληφθεί τη μορφή αυτών των 

όντων, το πρόσωπό τους και τη συμπεριφορά τους, για να τα απολαύσει για μια στιγμή. Συγκρατήστε 

αυτή την ανυπομονησία και περιμένετε με αληθινή πνευματική αρετή μέχρι να έρθει η χαρούμενη στιγμή 

αυτής της επανένωσης, και τότε θα περπατήσετε μαζί στο ίδιο μονοπάτι που θα σας οδηγήσει όλους στα 

δεξιά μου. 

48 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για τα όντα του υπερπέραν. Για εκείνους που δεν χρειάζονται 

τίποτα από εσάς, η προσευχή σας θα είναι ένας χαιρετισμός, ένα φιλί, μια πνευματική αγκαλιά. Αλλά για 

εκείνους που χρειάζονται τη βοήθειά σας, η προσευχή σας θα είναι βάλσαμο, λύτρωση, χάδι και 

ενθαρρυντική φωνή στο δρόμο των δοκιμασιών και της επανόρθωσης. Όταν αυτά τα πνεύματα που δεν 

μπόρεσαν να ανέβουν στο σπίτι που τους ανήκει, στον κόσμο στον οποίο ανήκουν και ο οποίος τα 

περιμένει, λάβουν τη φωνή από αυτόν τον κόσμο που τα προσελκύει μέσω της προσευχής τους, θα 

ξυπνήσουν από τον ύπνο τους, θα αναστηθούν από τον θάνατό τους και θα αγωνιστούν για τη σωτηρία 

τους. 

49 Αλλά η ανθρωπότητα δεν ξέρει πώς να φωτίσει τις ζωές αυτών των όντων, ούτε πώς να εξαλείψει 

την υλοποίησή τους. Δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες των τύψεων και του πόνου που τους βαραίνουν. 

Εσύ που κατέχεις το φως ─ προσευχήσου και ελέησε αυτόν τον άγνωστο σε σένα κόσμο και βοήθησέ 

τον να απελευθερωθεί και να ξεκινήσει το μονοπάτι προς τη ζωή στην οποία ανήκει. Μην αποφεύγετε την 

παρουσία τους και μην τους φοβάστε. Σας φέρνω μαζί για να προσευχηθείτε και να έρθετε μαζί σε Μένα. 

Έτσι θα σας δεχτώ για να σας δώσω την ειρήνη που πρέπει να εξαπλωθεί για να καλύψει όλους. Γιατί 

είστε όλοι σας τα πολυαγαπημένα μου παιδιά. 

50 Το Θείο Πνεύμα Μου σας αγκαλιάζει και σας ευλογεί. Λάβετε το Λόγο μου για να είστε γεμάτοι 

φως, δύναμη και σοφία, και διεισδύστε σε αυτόν για να γνωρίσετε το θέλημά μου. Θέλω να προσέχετε 

προσεκτικά αυτά που λαμβάνετε και να ξέρετε πώς να τα ερμηνεύετε. 

51 Στις εκδηλώσεις αγάπης μου, νιώσατε ότι σας δίνω ζωή. Νιώθετε τη ζεστασιά και την προστασία 

μου και δεν κρυώνετε πια, ώστε να γίνετε όντα γεμάτα πίστη και ελπίδα. 

52 Κάθε ένα από τα λόγια Μου είναι μια εντολή, και θέλω να ξεκινήσετε βιαστικά για να τα 

εκπληρώσετε. Οι προφητείες Μου που δόθηκαν μέσω απλών και ταπεινών πλασμάτων θα 

πραγματοποιηθούν και εσείς θα τις μαρτυρήσετε. 

53 Για χάρη του έργου Μου, πολλοί από εσάς θα κριθούν άσχημα. Αλλά μην πάρετε το θέμα στα 

χέρια σας, αφήστε το σε Μένα και θα σας υπερασπιστώ. Προσπαθήστε μόνο να διαδώσετε αυτό το φως 

και να είστε ταπεινοί. 

     Κάθε φορά που δέχεστε επίθεση, χρησιμοποιήστε μόνο τα όπλα που σας έχω δώσει: αγάπη, σεβασμό 

και ταπεινότητα. Όσο περισσότερο σας επικρίνουν, τόσο περισσότερο θα εκδηλώνω τη δύναμή Μου μαζί 

σας. Και όσοι από εσάς έχετε το χάρισμα να βλέπετε πέρα από αυτή τη ζωή στις περιοχές του πνεύματος 

─ ενισχύετε τους αδύναμους επιβεβαιώνοντας τα λόγια Μου. Και όσοι από εσάς έχετε το χάρισμα να 

πετάτε ψηλά και να ακούτε τις φωνές του Υπερπέραν ─ ετοιμαστείτε να μεταδώσετε τα μηνύματά μου. 

Αυτές οι ανώτερες εκδηλώσεις θα στηρίξουν τις ψυχές σας ακόμη και στις μεγαλύτερες δοκιμασίες. 

54 Τα έργα σας θα παραμείνουν γραμμένα για πάντα. Επομένως, εσείς που έχετε αφιερωθεί στην 

υπηρεσία μου, χρησιμοποιήστε τη διάνοιά σας και το χάρισμα του λόγου με τον σωστό τρόπο. 
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55 Σας δίνω τη διδασκαλία μου σαν σπόρο, για να τον σπείρετε και να τον καλλιεργήσετε. Μόλις η 

προετοιμασμένη καρδιά σας νιώσει ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσει το έργο της, ανοίξτε την, 

μοιραστείτε την με όλους τους πεινασμένους και ο σπόρος θα πολλαπλασιαστεί. 

Πολλοί δεν θα ξέρουν πώς να λάβουν τα Καλά Νέα, επειδή το μυαλό τους δεν θα είναι ακόμη έτοιμο 

να κατανοήσει αυτά τα μαθήματα. Άλλοι θα θέλουν να κλέψουν τον πολύτιμο καρπό για να τον 

καταχραστούν. Αλλά μετά θα μετανοήσουν και θα έρθουν σε Μένα σαν "Άσωτοι Υιοί". Ωστόσο, θα 

αντικαταστήσω τον σπόρο που έχασαν από άγνοια, και κάθε ψυχή με καλή θέληση θα τον κατέχει. 

56 Μόλις μάθετε πώς να ανακαλύψετε στο διδακτικό μου λόγο όλο το φως και την ενθάρρυνση που 

χρειάζεται το πνεύμα σας, θα με ακολουθήσετε μέχρι τέλους. Δεν θα αισθάνεστε καμία κόπωση, δεν θα 

σταματήσετε στο έργο σας να κάνετε γνωστό τον Λόγο Μου, και οι κακοτυχίες δεν θα σας κάνουν να 

αμφιταλαντευτείτε. Όταν έχετε κατανοήσει ένα μάθημα, κατανοήστε το επόμενο και συνεχίστε να 

διαβάζετε το βιβλίο με τα άπειρα μαθήματα που σας αφήνω να μελετήσετε και να θρέψετε τον εαυτό σας. 

Πάρτε από αυτό ό,τι είναι απαραίτητο για να ζήσετε. Ζήστε ως μαθητές Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 350  
1 Σας δέχομαι με τη μεσολάβηση της ανθρωπότητας, μικρό πλήθος του λαού του Ισραήλ. 

Απομακρύνεστε από τον κόσμο για να ακούσετε τη συναυλία μου και να κοιτάξετε πέρα από τα όρια της 

ύλης. Θα σας κάνω να ταξιδέψετε στο μονοπάτι υπό την προστασία μου, και ο καθένας από εσάς θα 

κουβαλάει ένα λυχνάρι, ώστε να μην σκοντάψει όταν φτάσει στο τέλος της διαδρομής του στη γη. 

Μόλις η ψυχή σας αποχωριστεί από τη σάρκα για να ανυψωθεί προς Εμένα και να Μου παρουσιάσει 

τα έργα της, θα δείτε όλες τις πράξεις σας, τα βήματά σας γραμμένα στο βιβλίο της ζωής σας, και μαζί 

Μου θα κρίνετε το έργο σας. 

2 Σήμερα θέλω να δω την ψυχή σας ελεύθερη να εκτελεί το καθήκον της, έτοιμη να υπηρετήσει και 

προσεκτική στις εμπνεύσεις Μου, βλέποντας το τέλος του ταξιδιού της ζωής, που είναι κοντά, πολύ 

κοντά, και νιώθοντας ότι σύντομα θα λάβετε την ανταμοιβή που έχω να σας δώσω. 

Θα σας πω: Ελάτε σε Μένα ─ εσείς που καταλάβατε να ακούτε το Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας της κατανόησης, εσείς που ζήσατε μέσα στις εντολές Μου και σπείρατε αγάπη και συγχώρεση. 

3 Όποιος έχει το λόγο μου στο μυαλό του και τον ακολουθεί στη ζωή του, θα κατέχει τη βασιλεία 

μου, θα έχει υγεία, εμπνεύσεις και προφητικά χαρίσματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μου θα 

μπορούν να εφαρμόζουν το νόμο μου, είτε είναι αδαείς είτε μορφωμένοι, είτε φτωχοί είτε πλούσιοι, είτε 

παιδιά είτε ενήλικες. 

Οι αμόρφωτοι θα φωτιστούν και θα μιλήσουν με σοφία. Αυτός που δεν έχει τίποτα στη γη θα 

αισθάνεται ότι έχει τα πάντα, επειδή θα έχει πνευματοποιήσει τον εαυτό του και θα αδιαφορεί για τα 

αγαθά του κόσμου. Η καρδιά του θα γεμίσει με χαρά γιατί θα μπορέσει να μοιραστεί τον θησαυρό του με 

εκείνους που δεν τον κατέχουν. Και τα παιδιά των οποίων οι ψυχές έχουν αναπτυχθεί πολύ θα μιλήσουν 

με αποφασιστικότητα και οι μαρτυρίες τους θα πυροδοτήσουν την πίστη των νέων μυημένων. 

4 Εσείς που έχετε μάθει από Μένα ─ να είστε ταπεινοί, να διδάσκετε με υπομονή και να συγχωρείτε 

τα σφάλματα των συνανθρώπων σας. 

5 Σας έχω προετοιμάσει για να δώσετε ζωή σε νέες γενιές που θα επικοινωνούν μαζί Μου με τη 

μεγαλύτερη τελειότητα. Εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι θα Με δουν να έρχομαι σ' αυτούς και να 

εγκαθιδρύω τη βασιλεία Μου στις ψυχές τους. 

6 Ζήστε σε εγρήγορση και έτοιμοι για κάθε δοκιμασία. Σήμερα φέρνετε τον πόνο της ανθρωπότητας 

και τον δικό σας μπροστά Μου. Σας λέω όμως: Αφαιρέστε αυτό το κύπελλο, νιώστε την ειρήνη και 

μεταδώστε την. Σε χαϊδεύω και σου δίνω χαρά. Όταν απελευθερώσετε μια ψυχή από τον πόνο ή τη βία, θα 

έχετε ανέβει ένα άλλο επίπεδο και θα νιώσετε την ευτυχία ότι έχετε εργαστεί με τον Δάσκαλό σας στα 

Θεία Έργα. 

7 Οι άγγελοί μου θα είναι μαζί σας. Εγώ, ο Κύριός σας, σας συνοδεύω στο δρόμο σας. 

8 Αυτή τη στιγμή χτίζω ένα ιερό στην καρδιά σας. Δεν αναζητώ τις μεγαλοπρεπείς κατοικίες, ούτε 

τις άχρηστες πολυτέλειες των ανθρώπων. Διαμορφώνω την απλή, ευγενική και ταπεινή καρδιά που είναι 

δεκτική στο κάλεσμά μου. 

9 Μόνο για λίγο ακόμα θα είμαι σε επαφή μαζί σας μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Σας 

προετοιμάζω για να δώσετε ειρήνη στον κόσμο αύριο. Το έλεός Μου σώζει τους χαμένους από την 

καταστροφή. Γιατί δεν θα ήμουν Πατέρας αν στρεφόμουν μόνο προς τις αγνές ψυχές. Γιατί οι δίκαιοι 

κατοικούν ήδη στη βασιλεία Μου. 

10 Ο άνθρωπος ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί Μου μέσω των διαφόρων πεποιθήσεών του, αλλά 

σταμάτησε πνευματικά. Γι' αυτό σας εμπιστεύτηκα το Λόγο Μου, ώστε αύριο να σηκωθείτε και να γίνετε 

ο καθαρός καθρέφτης στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν τις ατέλειές τους. 

11 Είμαι πολύ κοντά σε κάθε καρδιά, αλλά οι άνθρωποι δεν Με έχουν καταλάβει. Σας μίλησα στη 

δική σας γλώσσα για να Με καταλάβετε. Γιατί αν σας έδινα τις οδηγίες Μου σε μια πιο επιλεγμένη 

γλώσσα, δεν θα Με καταλαβαίνατε. Γι' αυτό, μιλάω στον μαθητή και τη μαθήτρια με απλά λόγια, ώστε να 

μην μπερδευτούν και απορρίψουν την αγάπη Μου. 

12 Μέσα από τον εξοπλισμό και την ανανέωσή σας, η ανθρωπότητα θα λάβει αγαθά. Διότι μέσω ενός 

από εσάς που είναι έτσι εξοπλισμένος, οι συμφορές που πλήττουν την ανθρωπότητα θα σταματήσουν 

μόνο με την προσευχή. 
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13 Σας εξηγώ αυτά που δεν καταλάβατε, ώστε αύριο να ξεκινήσετε κι εσείς να καθοδηγήσετε την 

ανθρωπότητα με απόλυτη σαφήνεια. Αν χίλια μυαλά εκπαιδεύονταν, θα διέδιδα τη διδασκαλία Μου μέσω 

αυτών. 

14 Στη Δεύτερη Εποχή επέλεξα δώδεκα από τα παιδιά Μου για να τους κάνω αποστόλους Μου, και 

αυτοί ξέχασαν τα αγαθά τους για να Με ακολουθήσουν και άφησαν τους συγγενείς τους. 

Ήταν επίσης μαζί Μου, στον οποίο είπα: "Αφήστε τα πλούτη της γης, σηκώστε το σταυρό σας και 

ακολουθήστε Με". Αλλά μη θέλοντας να εγκαταλείψει τα πλούτη του, Μου είπε: "Κύριε, δεν μπορώ να σε 

ακολουθήσω". 

15 Είμαι Έλεος και δεν απαιτώ από εσάς θυσιαστικό θάνατο. Διότι και οι μαθητές μου, λόγω της 

δικής τους θέλησης, από υπακοή στον Θείο Νόμο μου, ξεκίνησαν να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. 

16 Σήμερα είστε μαθητές μου. Αλλά για να έχετε χαρά, παρηγοριά και ειρήνη, καταφύγετε στο λόγο 

μου στις καρδιές σας. 

17 Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη φορά, όταν η μοιχαλίδα καταδιώχθηκε από το πλήθος, είπα στους 

διώκτες της: "Αν κάποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο". Ομοίως, αυτή τη στιγμή 

συγχωρώ τη μοιχαλίδα για άλλη μια φορά. Γι' αυτό, σας λέω να μην ασχολείστε με τις υποθέσεις των 

γειτόνων σας. Μην γίνετε δικαστές για να τους καταδικάσετε. Διότι σας λέω επίσης: "Ποιος από εσάς 

είναι άψογος;" 

18 Είμαι το Φως και το Έλεος και ξέρω τι σας λείπει. Γι' αυτό, η ανυπεράσπιστη ανθρωπότητα 

έρχεται σε Μένα, και της είπα: "Κάντε τα βάσανά σας υποφερτά, γιατί τα γνωρίζω. Εγώ είμαι η 

παρηγοριά, εγώ είμαι το έλεος, εγώ είμαι η συγχώρεση". 

19 Αυτήν την εποχή, η ανθρωπότητα είναι αποπροσανατολισμένη και μπερδεμένη από τις ιδέες που 

έχει καλλιεργήσει, και για το λόγο αυτό πολλοί από εσάς αμφισβητήσατε την παρουσία του Διδασκάλου 

σας στην Τρίτη Εποχή. Αλλά σας λέω, παιδιά μου: Προετοιμαστείτε και καταλάβετε ότι αυτός ο λόγος 

πηγάζει από το Θείο Πνεύμα μου. 

20 Σας δίνω το φως για να μπορέσετε να κατανοήσετε τη μορφή της εκδήλωσης της Θεϊκότητάς Μου 

μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. Ο φορέας της φωνής είναι μόνο ένα όργανο που έχει 

προετοιμαστεί από Μένα για να σας μιλήσει μέσω της μεσολάβησής του. Είναι γραμμένο ότι θα ερχόμουν 

για να γίνω γνωστός χρησιμοποιώντας απλές καρδιές, αδέξια μυαλά και μη εύγλωττα χείλη για να σας 

μιλήσω για τον Νόμο, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. 

21 Σε όλες τις εποχές έχω στείλει ψυχές μεγάλου φωτός να ενσαρκωθούν στη γη, ώστε μέσω του 

παραδείγματος και της αγάπης τους η ανθρωπότητα να σωθεί από το χάος, το μίσος και τη σύγχυση. 

22 Σας είπα, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ότι όπως οι απόστολοι της Δεύτερης Εποχής, θα 

μεταμορφωθείτε κι εσείς σε ψαράδες ανθρώπων. Με αγάπη, με συμπόνια για εκείνον που υποφέρει, θα 

ξεκινήσετε το δρόμο. Ποια καρδιά θα σας γυρίσει πίσω στο δρόμο; Η μπερδεμένη ψυχή θα λάβει το φως 

και τα κρυστάλλινα νερά της διδασκαλίας μου για να ξεδιψάσει. 

23 Μην επιτρέψετε στο κακό να συνεχίσει να ανθίζει. Τα νιάτα χάνονται, οι παρθένες παρασύρονται 

στο βούρκο στα τρυφερά τους νιάτα. Ελεήστε τους συνανθρώπους σας. Ιδού το δισκοπότηρο του πόνου 

που αδειάζει σήμερα η ανθρώπινη φυλή. 

24 Οι προφητείες μου γίνονται τώρα πραγματικότητα. Επομένως, σας ζητώ να προετοιμαστείτε, ώστε 

─ όταν έρθει η ώρα να εκπληρώσετε την αποστολή σας ─ να μην αισθανθείτε αδύναμοι. 

25 Αυτή τη στιγμή επιλέγω αυτούς που πρέπει να στείλω στα έθνη για να είναι οι αγγελιοφόροι των 

οδηγιών που σας έχω εμπιστευτεί. Αυτόν τον σταυρό που βάζω στους ώμους σας δεν θα τον πάρετε ως 

βάρος ─ είναι ένας λαμπρός σταυρός και εύκολος να τον σηκώσετε. 

Σας μεταμορφώνω σε εργάτες Μου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Οι πνευματικοί μου 

στρατιώτες θα σας προσέχουν, και όταν πάτε στη μάχη και αφήσετε ό,τι σας ανήκει στη γη, όπως οι 

απόστολοι της Δεύτερης Εποχής, θα σας δώσω όλα όσα είναι απαραίτητα για να προσηλυτίσετε την 

ανθρωπότητα. 

26 Σας έχω πει συμβολικά ότι 144.000 σημαδεμένοι θα αποτελέσουν τον εκλεκτό λαό Μου, τον 

Ισραήλ. Θα δείξεις στον κόσμο τη σωσίβια λέμβο, και μέσω της διαμεσολάβησής σου θα δώσω ειρήνη 

και παρηγοριά στην ανθρωπότητα. 

27 Δεν είμαι εγώ αυτός που σας ταλαιπωρεί με πόνο. Η προέλευση των δεινών σας είναι οι ατέλειες 

και η ανυπακοή σας. Σας είπα: "Ξυπνήστε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί οι δοκιμασίες χτυπούν τις 
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πόρτες σας". Αλλά αν όλοι σας προσέχετε και προσεύχεστε, οι δοκιμασίες θα απομακρυνθούν, και όταν ο 

πειρασμός σας πλησιάσει, δεν θα πέσετε στα δίχτυα του. 

28 Σας έχω σημαδέψει με το φως μου, ώστε να επιβιώσετε από τις δοκιμασίες σώοι και αβλαβείς. 

Αυτό το δώρο έχει μεγαλύτερη αξία από όλα τα πλούτη και τους θησαυρούς της γης. Είναι ένα θεϊκό φιλί 

που έχω πιέσει στην ψυχή σας σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ώστε ακόμη και στις μεγαλύτερες δυστυχίες και 

στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής να νιώθετε την ειρήνη Μου. 

29 Αυτό το δώρο περιέχει θεραπευτικό βάλσαμο για να θεραπεύσει όσους είναι άρρωστοι στο σώμα 

ή στην ψυχή. Έχει τη δύναμη να σταματήσει τις δυνάμεις της φύσης όταν εξαπολύονται, έχει όπλα για να 

μετατρέψει τη διχόνοια και τον πόλεμο σε ειρήνη. Είναι μέρος της πνευματικής σας κληρονομιάς που 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε και να αναπτύξετε αυτή τη στιγμή. 

30 Η καρδιά σας επιθυμούσε να αποκτήσει κάτι σπουδαίο στη ζωή, χωρίς να γνωρίζετε ότι δεν θα 

αποκτήσετε περιουσίες ούτε πλούτη του κόσμου, αλλά αγαθά του πνεύματος. 

31 Τι μεγαλύτερη φιλοδοξία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος από το να γίνει σαν τον Επουράνιο 

Πατέρα του; Αληθινά σας λέω, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιθυμία που πρέπει να καλλιεργήσετε. 

32 Δεν είναι αδύνατο να γίνετε σαν τον Κύριό σας. Γι' αυτό ήρθα κάποτε στον κόσμο ως άνθρωπος, 

για να σας διδάξω μέσω της ζωής Μου και του παραδείγματός Μου να γίνετε σαν το Θείο Πνεύμα στην 

αγάπη και στη δικαιοσύνη. Αλήθεια σας λέω, μόλις αφιερώσετε τη ζωή σας στο καθήκον να γίνετε σαν 

εμένα, θα βρείτε την ευτυχία και την ειρήνη που μάταια αναζητούσατε σε άλλα μονοπάτια, και αυτή η 

ειρήνη δεν θα είναι μόνο εσωτερική αλλά και εξωτερική. Διότι τώρα η συνείδησή σας δεν θα χρειάζεται 

πλέον να σας κατηγορεί σε κάθε στροφή και κάθε μέρα, όπως κάνουν τώρα οι παραβάσεις σας. 

33 Αγαπήστε Με και πάρτε Με στον Ιησού ως παράδειγμά σας. Θυμηθείτε, Εγώ που σας απέδειξα 

μέσω εκείνου του ταπεινού Διδασκάλου από τη Γαλιλαία, ότι η δύναμη, η σοφία και ο πλούτος Μου ήταν 

μεγαλύτερα από εκείνα του κόσμου. Διότι όλα τα έργα Μου πηγάζουν από την αγάπη, η οποία είναι η 

πηγή της ζωής, της δύναμης και του φωτός που δημιούργησε τα πάντα. 

34 Παρομοίως, σας λέω ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή, η νίκη θα ανήκει σε εκείνους που παίρνουν τα 

έργα Μου ως παράδειγμα. Γιατί τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσετε θα είναι τα ίδια με αυτά που 

χρησιμοποιούσα εκείνη την εποχή. 

35 Αν σας είπα μέσω του Ιησού: "Εγώ είμαι το φως του κόσμου", θέλω κι εσείς να είστε σαν φάρος 

στη ζωή των συνανθρώπων σας, ώστε η παρουσία σας να είναι πάντα ευεργετική και η επιρροή σας 

σωτήρια ─ οι σκέψεις σας να είναι αγνές και τα συναισθήματά σας ειλικρινή. Τότε θα βιώσετε πόσο 

εύκολη είναι η ζωή, πόσο εύκολος είναι ο αγώνας για τη ζωή στη γη και πόσο όμορφο είναι να υπηρετείτε 

τον πλησίον σας. Τότε θα έχετε γίνει παιδιά του φωτός μέσω της αξίας σας. 

36 Ποια φιλοδοξία ξυπνάει στην καρδιά σας υπό την επίδραση του λόγου μου; Οι άθλιες φιλοδοξίες 

αυτού του κόσμου; Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Ο Λόγος Μου ξυπνάει μέσα σας την ευγενή επιθυμία 

να υψώσετε την ψυχή σας στον δρόμο της αλήθειας. 

37 Ούτε θέλω να δίνετε λανθασμένες ερμηνείες στη διδασκαλία Μου επειδή νομίζετε ότι θέλω να σας 

δω φτωχούς, κλαίγοντας, δυστυχισμένους και άρρωστους, ρακένδυτους ή πεινασμένους. Όχι, θέλω να 

μάθετε να εναρμονίζετε τον αγώνα της υλικής σας ζωής με την πνευματική σας αποστολή με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορείτε να έχετε ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο και να επιτρέπετε στο πνεύμα να έχει επίσης 

μερικές στιγμές για να ασκήσει τα χαρίσματά του και να εκτελέσει την αποστολή του. 

38 Σας προετοιμάζω, ω λαέ, για να γίνετε ο προφήτης αυτής της εποχής ανάμεσα στην ανθρωπότητα 

─ ο καλός προφήτης μέσω του οποίου αναγγέλλω τα επερχόμενα γεγονότα και σας δίνω τις εντολές και 

τις οδηγίες Μου. 

39 Σας λέω: Αν ποτέ σπείρετε την απάτη και το ψέμα, θα πρέπει να ξεπλύνετε τον λεκέ σας με πόνο 

και δάκρυα, και όσο περισσότερο εξαπλώνονται τα ψέματά σας και όσο μεγαλύτερη ζημιά προκαλούν, 

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η κάθαρσή σας. Θα μπορούσαν να αποκαλούνται δικαίως "παιδιά του φωτός" 

εκείνοι που διαδίδουν το κακό στην ανθρωπότητα; Όχι, αγαπημένοι μαθητές! 

40 Πόσο φως σας έχω δώσει, εσείς τα πλήθη των ανθρώπων που έρχεστε μέρα με τη μέρα για να 

λάβετε τις διδασκαλίες Μου. Σκεφτείτε ότι δεν θα ήταν δίκαιο να σας πιάσει υπνηλία και να σας 

αιφνιδιάσει σε μια στιγμή κάποια δοκιμασία που θα σας έκανε να σκοντάψετε! 

41 Η καρδιά σας Μου λέει, γεμάτη πόνο: "Δάσκαλε, μας θεωρείς ικανούς για απιστία, προδοσία ή 

αποτυχία;" Αλλά σας απαντώ: Ναι, άνθρωποι, σίγουρα σας θεωρώ ικανούς να αθετήσετε τις υποσχέσεις 
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σας. Δεν υπήρχε ένας από τους δώδεκα μαθητές της Δεύτερης Εποχής που Με παρέδωσε στη δικαιοσύνη 

του κόσμου, όταν είχε πειστεί ότι η Βασιλεία που πρόσφερα δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο; Δεν έδωσε ο 

Πέτρος ένα θανατηφόρο χτύπημα στον εκατόνταρχο τη στιγμή που Με συνέλαβε, επειδή ο μαθητής ήθελε 

να υπερασπιστεί τον Διδάσκαλό του με αυτόν τον τρόπο και να Τον κρατήσει περισσότερο απ' ό,τι ήταν 

γραμμένο; Δεν τόλμησε ο Θωμάς να αμφισβητήσει την πνευματική Μου παρουσία, παρόλο που τους είχα 

υποσχεθεί τόσες φορές να είμαι πάντα μαζί τους; Γιατί να μην αμφιβάλλω σήμερα; 

Σίγουρα δεν θα αγνοήσουν όλοι τα λόγια μου στις στιγμές της δοκιμασίας, γιατί σήμερα, όπως και 

εκείνες τις ημέρες, θα υπάρχει πίστη, θα υπάρχει υπακοή, θα υπάρχει υπακοή και δύναμη. 

42 Μαθητές, σας λέω μόνο αυτή την ώρα: "Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε 

πειρασμό". 

43 Ισραήλ: Όταν βλέπω τις καρδιές σας ψυχρές, το Πνεύμα Μου θλίβεται, και όταν βλέπω την 

αποφασιστικότητα να ανανεωθείτε και να υπακούσετε, γεμίζει με χαρά. 

Ξέρω ότι μετά το 1950 θα σας πλήξουν σφοδρές καταιγίδες. Εσείς όμως είστε ο εκλεκτός λαός, τον 

οποίο έχω σώσει από όλες τις συμφορές με το φως του Λόγου Μου. 

Ακόμη και μεταξύ σας, πολλά λόγια ανειλικρίνειας θα φτάσουν στα αυτιά σας, αλλά δεν θέλω να 

υπάρξει σύγχυση μεταξύ των εκλεκτών μου. Αλλά σε αυτά τα γεγονότα, η αλήθεια μου θα εξαλείψει το 

ψέμα, και με το φως του Αγίου Πνεύματός μου θα είστε δυνατοί, θα ξέρετε πώς να υπερασπιστείτε το 

Έργο μου, και θα μπορείτε να κρατήσετε τη σύγχυση μακριά από τους άλλους, επειδή είστε παιδιά του 

φωτός. 

44 Όπως εγώ είμαι το φως του κόσμου, έτσι πρέπει να είστε κι εσείς ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Οι 

άνθρωποι υποφέρουν και κλαίνε επειδή ήταν κουφοί στην έμπνευσή Μου. Αλλά εσείς είστε αυτοί που θα 

τους καθοδηγήσετε. Θα είστε η όαση του οδοιπόρου και θα του δίνετε με πραότητα την ειρήνη Μου. 

45 Αν δεν προετοιμαστείτε, θα αποδείξω ότι ο τελευταίος θα είναι πρώτος, και θα γράψω τον Νόμο 

Μου στην καρδιά του, ακόμα κι αν δεν έχει ακούσει τον Λόγο Μου. 

46 Αληθινά σας λέω, Ισραήλ: Εσείς θα είστε οι σύμβουλοι που θα δώσετε φως και ειρήνη στους 

άλλους. Θα υπερασπίζεστε το έργο Μου την κατάλληλη στιγμή και θα μιλάτε με ευγένεια στην καρδιά 

των πιο ατίθασων. Τότε θα τα δείτε να γίνονται ευγενικά αρνιά. 

Μην ξαναπέσετε στα λάθη που κάνατε, γιατί αυτό άφησε μόνο παλινδρόμηση στην ψυχή σας. 

Ενωθείτε για να φέρετε φως και οδηγίες. 

47 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας αναγνωρίζουν τις συνέπειες του καλού και του κακού. Διδάξτε τους 

τα παραδείγματα που σας έδωσα. Προετοιμάστε τους, γιατί είναι μεταξύ εκείνων που θα Με υπηρετήσουν 

αύριο. Θέλω να σας βλέπω ευτυχισμένους και ήρεμους και να σκέφτεστε μόνο το καλό, ώστε να σας 

καθοδηγεί το φως του Αγίου Πνεύματός Μου. 

48 Κάθε στιγμή σας προστατεύω από όλα τα λάθη- ομοίως, θα πρέπει να προσεύχεστε για τους 

άλλους. Δείτε τον πόνο παντού: τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, τη νεολαία που σέρνεται στη λάσπη, την 

απιστία του συζύγου. Όταν όμως συναντήσετε μια αμαρτωλή γυναίκα, που επικρίνεται από τους άνδρες, 

διδάξτε της τον αληθινό δρόμο και απομακρύνετέ την από την πικρία και την ταραχή που την περιβάλλει, 

ώστε να αρχίσει να ανανεώνεται. 

49 Ελέησον τον κόσμο, Ισραήλ, και όπως του μίλησα στη Δεύτερη Εποχή, έτσι θα του παραδώσεις το 

Λόγο Μου. 

50 Θα αφήσω στην ανθρωπότητα την Τρίτη Διαθήκη, η οποία περιέχει έναν θησαυρό σοφίας που θα 

φτάσει σε σας, επειδή θα σας κάνω άξιους να τον λάβετε χωρίς να κοιτάξετε τους λεκέδες σας, επειδή 

είμαι η Αγάπη και η Τελειότητα. Αλλά ο Ηλίας θα καθαρίζει τις ψυχές σας όλο και περισσότερο. 

51 Απομακρυνθήκατε από τον κόσμο για να Με ακούσετε.Είμαι με τους ταπεινούς για να χτίσω ένα 

ιερό στις καρδιές τους. 

Στη Δεύτερη Εποχή σας μίλησα για να σας δώσω τη διδασκαλία Μου για την αγάπη, το έλεος και τη 

συγχώρεση. Αλλά ο κόσμος δημιούργησε άλλες δοξασίες σύμφωνα με την αντίληψή του. Ωστόσο, Εγώ, 

ως Πατέρας, συνέχισα να φωτίζω όλα τα παιδιά Μου. 

Πολλοί από εσάς Μου λένε: "Πατέρα, οι συνάνθρωποί μου βρίσκονται σε πλάνη; Γιατί λοιπόν δεν 

τους δείχνεις τον δρόμο;" Αλλά αληθινά σας λέω, ευλογημένος λαός: το φως που σας φώτισε ─ τη 

διδασκαλία που σας έδωσα, την έδωσα σε όλους εξίσου. Ωστόσο, οι άνθρωποι ακολούθησαν τη δική τους 

ελεύθερη βούληση και δεν θέλησαν να Με αποδεχτούν. 
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Δεν πιέζω τα παιδιά μου, το καθένα πρέπει να έρθει στο δρόμο μου με τη δική του θέληση, με τη δική 

του προσπάθεια. Γιατί διαφωτίζω όλη την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Κάποιοι Με άκουσαν ─ δηλαδή 

εσείς, ευλογημένος λαός του Ισραήλ. Σε άλλους δείχνω το δρόμο μέσω της διαίσθησης, και επίσης μέσω 

αποκαλύψεων λαμβάνουν το φως της Τρίτης Εποχής. 

52 Σε όλες τις εποχές κήρυττα την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι μια προστατευτική άμυνα στην οποία 

έχω τοποθετήσει όλη Μου τη δύναμη. Μακάριος είναι αυτός που ζει με αγάπη στην καρδιά του, γιατί 

σταδιακά θα ξεπεράσει όλα τα προβλήματα της ζωής του. Μακάριος είναι εκείνος που φέρει την αγάπη 

στη ζωή του και την εκδηλώνει με τους τρόπους του. Γιατί αυτά τα έργα θα είναι ευλογία γι' αυτόν και για 

τους άλλους. 

53 Παιδιά Μου, αναγνωρίστε Με ως Πατέρα και ως Πνεύμα, ώστε να μην Με αναζητάτε πλέον με 

ειδωλολατρία. Με έχετε πάντα ως το φως του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή σας. 

54 Αν ασκήσετε έλεος, Εγώ είμαι σε αυτό το έλεος, και αν ξεκινήσετε να εκπληρώνετε όλες τις 

εντολές Μου, να είστε ευτυχισμένοι, ευλογημένοι άνθρωποι, γιατί οι ευλογίες Μου θα παραμείνουν μέσα 

σας για πάντα. 

55 Δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου μέσω αυτών των εργαλείων. Αλλά αυτός ο χρόνος προορίζεται 

για την προετοιμασία της ψυχής σας, και μετά το 1950 θα αρχίσει η μάχη. Δεν θα διαχωρίσω τον εαυτό 

Μου από εσάς, αλλά είναι απαραίτητο να πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας. Διότι μέσω εκείνων που 

έχουν προετοιμαστεί, θα συνεχίσω να εκδηλώνω τον εαυτό Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Οι οραματιστές 

θα συνεχίσουν να Με βλέπουν, και σ' αυτούς που πνευματοποιούν θα μιλήσω μέσω της διαίσθησης, και 

μέσα τους θα υπάρχει διαίσθηση. 

57 Ευλογημένοι άνθρωποι: Στη Δεύτερη Εποχή είπα στους μαθητές Μου: "Μου δόθηκε κάθε εξουσία 

στον ουρανό και στη γη", και πραγματικά σας λέω: Πηγαίνετε παντού και φέρτε το Λόγο Μου, φέρτε την 

αγάπη Μου και τη διδασκαλία Μου. 

Ομοίως, σας λέω τώρα, ευλογημένοι άνθρωποι: Εσείς είστε οι προετοιμασμένοι μαθητές ─ εσείς είστε 

αυτοί που πρέπει να πάτε σε όλους τους δρόμους της γης και να φέρετε το Λόγο Μου και την αγάπη Μου. 

Για άλλη μια φορά, αυτός που λέει με αμφιβολία στην καρδιά του ότι αυτό που λάβατε ήταν μόνο ένα 

ψέμα, θα σηκωθεί. Θα χρειαστεί να αγγίξουν με τη σειρά τους την πληγή στην πλευρά μου για να 

πιστέψουν. 

58 Βλέπω αυτόν που, αν και Με έχει ακούσει για πολύ καιρό, θα Με απορρίψει όπως ο μαθητής μου 

Ιούδας Ισκαριώτης και θα πουλήσει το έργο Μου. Αλλά θα πλησιάσω σε αυτές τις καρδιές και θα 

αφαιρέσω την αναλήθεια από αυτές μέσω της δικαιοσύνης Μου. Γιατί το έργο Μου είναι καθαρό και αγνό 

και δεν έχει κανένα ψεγάδι. Θα ανυψωθεί με όλη της την καθαρότητα σε όλες τις καρδιές και τις ψυχές, 

γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

59 Ελάτε στον Πατέρα, ελάτε στο συμπόσιο που έχει ετοιμαστεί για σας. Σε αυτό το τραπέζι υπάρχει 

ο άρτος της αιώνιας ζωής για την ψυχή σας. Προετοιμάζω τους μαθητές μου, ώστε αύριο να μαρτυρήσετε 

ότι ήσασταν με τον Πατέρα και ότι κατοικεί στις καρδιές σας, επειδή την έχετε προετοιμάσει ως άσυλο 

Του. 

60 Είστε εκείνοι που έλαβαν από το θησαυροφυλάκιό μου τη δύναμη να δώσουν ζωή στους 

"νεκρούς", ώστε να γίνετε σαν τον Δάσκαλό σας. 

61 Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε όπως σας δίδαξα, τα πνευματικά Μου οφέλη θα είναι μαζί σας, 

και με την πνευματοποίηση που θα επιτύχετε, οι συνάνθρωποί σας θα αναγνωρίσουν ότι είστε παιδιά του 

φωτός, ότι παρόλο που κουβαλάτε μέσα σας τα υψηλά Μου χαρακτηριστικά, δείχνετε ότι είστε οι πιο 

ταπεινοί. 

62 Σηκωθείτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, μη σταματάτε την πρόοδο της ψυχής σας. Χρησιμοποιήστε 

τις οδηγίες που σας έδωσε ο Δάσκαλός σας, αποτυπώστε τις στην καρδιά σας. Γιατί είναι σύντομες οι 

στιγμές που θα Με ακούσετε μέσα από την ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης. 

63 Προετοιμάστε την Τρίτη Διαθήκη για τις επόμενες γενιές. Θα έρθουν μεγάλα πλήθη, και όταν θα 

είστε έτοιμοι, θα τους μιλήσετε υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματός μου. 

Παραβολή 

64 Ένας κύριος, ιδιοκτήτης μεγάλων περιουσιών, έφτασε σε ένα πανίσχυρο δέντρο. Κοντά του 

υπήρχε μια πηγή με κρυστάλλινο νερό. Σε αυτό το σημείο καλούσε τους περιπλανώμενους που περνούσαν 
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από εκεί και τους προσκαλούσε να ξεκουραστούν στη σκιά αυτού του δέντρου και να ξεδιψάσουν στο 

νερό αυτής της πηγής. 

65 Ανάμεσα σε αυτούς τους περιπλανώμενους, ο Κύριος επέλεξε επτά άνδρες και τους είπε: 

"Ζητήσατε την ευλογία μου, και τώρα θα αναθέσω στον καθένα σας ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα 

εδάφη, ώστε να μοχθείτε και να εργαστείτε ως καλοί εργάτες σε αυτά, σπέρνοντας αυτόν τον σπόρο και 

φροντίζοντάς τον, ώστε να θερίσετε πλούσια σοδειά. Διότι τα πλήθη είναι μεγάλα, και πεινάνε και 

διψάνε". Τότε εκείνος ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε τον σπόρο και τα εργαλεία εργασίας και τους είπε να 

δουλέψουν όλοι πάνω στο 

δέντρο και να φυλάξουν την πηγή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να δεχτούν τα πλήθη μετά την 

αναχώρηση εκείνου του Κυρίου, και πρόσθεσε: "Θα προετοιμάσετε τα χωράφια και θα βάλετε αυτόν τον 

χρυσό σπόρο σε αυτά. Θα αρδεύετε τα χωράφια με το νερό αυτής της πηγής, ώστε να θερίσετε πλούσια 

σοδειά, και θα φροντίζετε το ισχυρό δέντρο, ώστε οι καρποί του να έχουν πάντα καλή γεύση. Θα 

δουλέψετε μαζί, και μετά, όταν τα πεινασμένα, διψασμένα και κουρασμένα πλήθη φτάσουν, θα τους 

προσφέρετε τη σκιά του δέντρου και τη γλύκα των καρπών του. Θα τους δίνεις ψωμί και νερό για να 

νιώθουν δυνατοί και να φέρουν μέσα τους την ειρήνη μου". 

Στους άνδρες εκείνος ο Κύριος είπε: "Φεύγω τώρα, αλλά θα νιώσετε την παρουσία μου πολύ κοντά 

στις καρδιές σας, το βλέμμα μου θα σας βλέπει και η ακοή μου θα σας ακούει".  

Τέλος της παραβολής 

66 Αληθινά σας λέω: Σε αυτή την Τρίτη Εποχή κάλεσα τους εργάτες Μου για να τους δώσω την 

κληρονομιά τους, ώστε όπως ο Πατέρας σας να ετοιμάσετε το συμπόσιο και να υποδεχτείτε εκείνους που 

πεινούν και διψούν για τον Λόγο Μου. Θα λάβουν μέσω της μεσολάβησής σας τους πνευματικούς 

θησαυρούς που σας έχω εμπιστευθεί. 

67 Είστε τα πρόβατά μου που έχουν οδηγηθεί στο πνευματικό εμπόδιο. Ο ποιμένας που σας 

καθοδηγεί αυτή τη στιγμή είναι το πνεύμα του Ηλία. Κανείς δεν βλέπει αυτόν τον βοσκό, αλλά όλοι τον 

αισθάνονται. Κάποιοι το γνωρίζουν, άλλοι δεν το γνωρίζουν. 

68 Ο Ηλίας άνοιξε το Βιβλίο της Ζωής στο έκτο κεφάλαιο μόλις λύθηκε η Έκτη Σφραγίδα από 

Εμένα, που έχω την εξουσία να το κάνω. 

69 Τι σας αποκάλυψε η Έκτη Σφραγίδα; Ποιο μήνυμα κρατούσε στους κόλπους του για να το δείξει 

στον κόσμο εκείνη την εποχή; Η πνευματική ζωή, η γνώση του εαυτού σας, η αποκάλυψη όλων των 

ιδιοτήτων σας, ο τρόπος για να ξεδιπλώσετε τα πνευματικά χαρίσματα, η πνευματική εκδήλωση μέσω του 

νου και η εκδήλωση από πνεύμα σε πνεύμα. 

70 Η ψυχή σας είναι γεμάτη αγαλλίαση γιατί αισθάνεται φωτισμένη και βλέπει τον εαυτό της να 

προστατεύεται από αγγελιοφόρους και αγγέλους. Να είστε πιστοί στον Ποιμένα σας και θα αισθάνεστε σε 

όλο το γήινο ταξίδι σας αυτή την ευλογημένη ειρήνη που τώρα σας πλημμυρίζει και δεν θα χρειάζεται να 

τρέχετε να κρυφτείτε όταν αυτός κηρύξει τη δικαιοσύνη μου ενώπιον αυτού του ειδωλολατρικού, 

ειδωλολατρικού και υλιστικού κόσμου. 

Ναι, άνθρωποι, ο Ηλίας είναι ανάμεσά σας και θα δοκιμάσει για άλλη μια φορά τους ιερείς του 

ψεύτικου θεού και θα τους δείξει για άλλη μια φορά ποιος είναι ο αληθινός και πώς πρέπει να λατρεύεται. 

Αλλά ο Ηλίας δεν θα έρθει για να γίνει άνθρωπος. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απολύτως απαραίτητο 

για να εκδηλωθεί ένα πνευματικό ον στη γη, και σίγουρα όχι αυτό του Ηλία, ο οποίος κατέχει το κλειδί 

που ανοίγει τις πόρτες επικοινωνίας μεταξύ του ενός κόσμου και του άλλου. 

71 Ο πνευματικός κόσμος θα έρθει ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους για να μαρτυρήσει την ύπαρξη 

και την παρουσία τους. Σημάδια, αποδείξεις, αποκαλύψεις και μηνύματα θα εμφανίζονται παντού και θα 

μιλούν επίμονα για το γεγονός ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει. 

72 Θα υπάρξουν διαμάχες, θα υπάρξει αναταραχή μεταξύ των λαών, επειδή οι θρησκευτικοί 

εκπρόσωποι θα σκορπίσουν φόβο σε όσους πιστεύουν σε αυτά τα μηνύματα, και η επιστήμη θα δηλώσει 

ότι αυτά τα γεγονότα είναι αναληθή. 

Τότε ο απλός λαός θα πάρει θάρρος και θα ξεσηκωθεί για να καταθέσει την αλήθεια των στοιχείων που 

έχει λάβει. Θα σηκωθούν όρθιοι όσοι ─ εγκαταλελειμμένοι από την επιστήμη ─ ανέκτησαν την υγεία τους 
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με πνευματικό τρόπο, και θα μαρτυρήσουν θαυματουργές θεραπείες, αποκαλύψεις μιας άπειρης δύναμης 

και μιας απόλυτης σοφίας. 

Ανάμεσα στους κοινούς και άγνωστους ανθρώπους, θα βγουν στο φως άνδρες και γυναίκες των 

οποίων ο λόγος, γεμάτος φως, θα εκπλήξει τους θεολόγους, τους φιλοσόφους και τους μελετητές. Αλλά 

όταν η διαμάχη θα είναι στο μεγαλύτερο σημείο της και οι φτωχοί θα ταπεινωθούν και οι μαρτυρίες τους 

θα αρνηθούν από τους υπερήφανους, τότε θα έρθει η στιγμή που ο Ηλίας θα καλέσει τους λόγιους, τους 

άρχοντες και τους άρχοντες σε λογοδοσία και θα τους υποβάλει σε έλεγχο. 

Αλίμονο στους ψεύτες και τους υποκριτές εκείνη την ώρα, γιατί η τέλεια δικαιοσύνη θα έρθει τότε σ' 

αυτούς! 

Θα είναι η ώρα της κρίσης. Αλλά πολλές ψυχές θα αναστηθούν από αυτήν στην αληθινή ζωή, πολλές 

καρδιές θα αναστηθούν στην πίστη και πολλά μάτια θα ανοίξουν στο φως. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 351  
1 Είμαι το Φως, η Αγάπη, το Έλεος και η Συγχώρεση. Ελάτε να λάβετε από Μένα ό,τι χρειάζεστε 

για το δικό σας καλό και το καλό της ανθρωπότητας. 

2 Αγαπητοί μαθητές, εσείς που είστε συγκεντρωμένοι γύρω από τον Δάσκαλο: Έρχεστε για να 

λάβετε τη σοφία Μου, να δώσετε κατεύθυνση στη ζωή σας και να εκπληρώσετε την αποστολή που σας 

έχω αναθέσει. 

3 Αν ο Δάσκαλός σας σας έλεγε όλα όσα υπάρχουν στη σοφία Μου, δεν θα τα καταλαβαίνατε ποτέ. 

Και πέρα από αυτό, τι αξία θα είχατε να ανακαλύψετε αυτά που έχω φυλάξει για εσάς στο 

θησαυροφυλάκιό Μου; Είναι η ανύψωση της ψυχής που σας κάνει άξιους να λάβετε τη Θεία έμπνευσή 

Μου. 

4 Έχετε εξελιχθεί, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου σας αποκάλυψα αυτό που μπορείτε ήδη 

να καταλάβετε. Ωστόσο, δεν είμαι Εγώ αυτός που θέτει όριο στην κατανόησή σας ─ εσείς οι ίδιοι είστε 

αυτοί που πρέπει να ανεβείτε περισσότερο για να μπορέσετε να λάβετε περισσότερα από Μένα. 

5 Αυτά που σας δίδαξα αρκούν για να καταλάβετε ποια είναι η αποστολή σας και πώς θα πρέπει να 

δημιουργήσετε μέσα σας την Εκκλησία Εκείνου που σας μίλησε, ώστε να μπορέσετε να ενώσετε τις 

κοσμοθεωρίες της ανθρωπότητας και να ξέρετε πώς να ενώσετε αυτή τη διδασκαλία με τη διδασκαλία του 

Ιησού στη Δεύτερη Εποχή και με όσα ειπώθηκαν από τους προφήτες και τους φωτισμένους στην Πρώτη 

Εποχή. 

6 Ο ερχομός Μου στην παρούσα εποχή δεν έγινε με σωματική μορφή, όπως πολλοί περίμεναν να 

είμαι, αλλά εσείς θα είστε αυτοί που θα φέρουν την ανθρωπότητα στην κατανόηση των διδασκαλιών Μου 

για τη Δεύτερη και την Τρίτη Εποχή. 

7 Λαέ μου: Η ώρα να τελειώσει η διακήρυξή μου με αυτή τη μορφή πλησιάζει, αλλά πρέπει να 

εξοπλιστείτε ακόμη περισσότερο. 

8 Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στον κόσμο. Αλλά στο βαθμό που κατανοείτε καλύτερα το Έργο μου, 

στο βαθμό που ασκείτε κυριαρχία πάνω στο σώμα, θα πλησιάζετε όλο και περισσότερο την τελειότητα. 

9 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, ώστε η ψυχή σας να αποκτήσει το βαθμό ανύψωσης που είναι 

απαραίτητος για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς την αιώνια τελειότητα, που είναι ο στόχος 

στον οποίο πρέπει να φτάσει. 

10 Θυμηθείτε τα λόγια μου της Δεύτερης Εποχής: "Αποδώστε στον Καίσαρα όσα ανήκουν στον 

Καίσαρα, και στον Θεό όσα ανήκουν στον Θεό". Αλλά τώρα σας λέω: "Δώστε στο σώμα σας την άνοδο 

και την πρόοδο που της αναλογεί και στην ψυχή σας. 

11 Τώρα ο "Λόγος" μου δεν έχει γίνει άνθρωπος. Έρχεται σε σας "πνευματικά" στο σύννεφο για να 

σας αποκαλύψει αυτό που δεν μπορούσατε να καταλάβετε. 

12 Με την πάροδο των ετών, ο πειρασμός έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο μονοπάτι σας. 

Ήταν πρόθυμο να σας παρασύρει από το αληθινό μονοπάτι, να σας μπερδέψει και να σας 

αποπροσανατολίσει, αφήνοντας αβεβαιότητα στην καρδιά σας. 

13 Μέσω της αποκάλυψης και της διαίσθησης έχω δώσει μηνύματα σε αυτόν τον κόσμο και έχω 

στείλει προετοιμασμένους ανθρώπους, επιλεγμένες ψυχές, για να μιλήσουν στην ανθρωπότητα μέσω της 

διαμεσολάβησής τους. Και όποτε η καρδιά σας προετοιμάζεται, δίνετε καταφύγιο στο Πνεύμα Μου. 

Αποκαλύφθηκα στη ζωή σας ως διδασκαλία, ως έλεος και ειρήνη. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν πιστεύετε 

στην εκδήλωσή Μου ή όχι. Γιατί η επιθυμία Μου ως Δάσκαλος και ως Πατέρας είναι να αναγνωρίσετε τη 

φωνή Εκείνου που σας μιλάει μέσω της συνείδησης, μέσω της ειρήνης και της ανύψωσής σας. 

14 Δεν ήρθα για να σώσω το σώμα σας, αλλά την ψυχή σας. Γι' αυτό, σας μίλησα με αγάπη, ώστε να 

αναστηθείτε και να γίνετε σαν τους πατριάρχες της Πρώτης Εποχής, σαν τους αποστόλους της Δεύτερης 

Εποχής, και να γίνετε οι μαθητές Μου της Τρίτης Εποχής. 

15 Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης η ψυχή σας παρέμεινε υλοποιημένη, και γι' αυτό το λόγο 

απομακρυνθήκατε από την αγάπη μου, πέσατε θύματα λαθών και δώσατε στο λόγο μου διαφορετική 

ερμηνεία. 

16 Πλησιάζετε τώρα στο τέλος του χρόνου κατά τον οποίο θα ακούσετε το Λόγο Μου να μεταδίδεται 

μέσω της ανθρώπινης διάνοιας- έτσι για τελευταία φορά. Αλλά αισθάνομαι πόνο στην καρδιά του Πατέρα 

Μου επειδή δείχνετε έλλειψη κατανόησης και συνήθειας στο Λόγο Μου, μόνο μικρή ανύψωση της ψυχής. 
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Αλλά θα συνεχίσω να εκδηλώνομαι μέσω του ανθρώπινου εγκεφάλου εξαιτίας της έλλειψης 

προετοιμασίας σας; Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Γιατί έχετε ακούσει ότι Εγώ είμαι η τελειότητα και το 

θέλημά Μου είναι ένα. 

Θα μπορούσε ο Πατέρας να είναι σαν τον άνθρωπο στη θέλησή Του; Τότε δεν θα ήμουν τέλειος, δεν 

θα μπορούσα να είμαι ο Δημιουργός σας ούτε ο Θεός σας. Θα ήταν προτιμότερο να πάψει να λάμπει το 

Αστέρι του Βασιλιά παρά να μην εκπληρωθεί ο Λόγος Μου και το Θέλημά Μου. 

17 Ήδη από την Πρώτη Εποχή οι προφήτες ανακοίνωσαν αυτή την περίοδο χάριτος, και αυτή την 

περίοδο προετοιμάζω την ψυχή σας μέσα από το φως του Αγίου Πνεύματός Μου, ώστε να μπορείτε να 

ανεβαίνετε όλο και περισσότερο κάθε μέρα. 

18 Θα δείτε ότι εκείνοι που δεν έχουν ακούσει ποτέ το Λόγο Μου μέσω κάποιου φορέα φωνής, ούτε 

ήταν παρόντες στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Ακτίνας Μου, θα σηκωθούν για να προετοιμάσω την 

καρδιά τους και θα λάβουν το Θείο Μήνυμα Μου και τις οδηγίες Μου μέσω της διαίσθησης. Θα Με 

αγαπούν όπως οι απόστολοι της Δεύτερης Εποχής. Με αυτούς ο λόγος μου: "Οι τελευταίοι θα είναι 

πρώτοι", θα γίνει πραγματικότητα. 

19 Εκπληρώστε την αποστολή σας, φυλές του Ισραήλ, συνειδητοποιήστε την ευθύνη σας απέναντι 

στην ανθρωπότητα, συνειδητοποιήστε ότι είστε οι μεταφορείς του Νόμου Μου, ότι είστε οι αγγελιοφόροι 

της Πνευματικής Διδασκαλίας που σας έχω εμπιστευτεί. 

20 Ισραήλ, ξεκινήστε ενωμένοι και αγωνιζόμενοι ως μία καρδιά, μία θέληση, και υπακούστε στο 

Νόμο Μου και στο Θείο Μου Θέλημα. Ξέρετε ότι εγώ είμαι η σωτηρία σας. 

21 Έχω αποτυπώσει τη διδασκαλία μου στην καρδιά σας, και η θεϊκή μου ακτινοβολία ήταν σαν 

ζωογόνος δύναμη στην ψυχή σας, που σας ενδυναμώνει και σας ζωογονεί, ώστε να μπορέσετε να 

ξεκινήσετε να εκπληρώνετε την αποστολή σας, ώστε να γίνετε σαν μεγαλύτερα αδέλφια προς την 

ανθρωπότητα, ώστε να ξέρετε πώς να τους καθοδηγείτε στο δρόμο μου με υπακοή και πραότητα. Εσείς θα 

είστε οι δάσκαλοι του αύριο. 

22 Εσείς οι "τελευταίοι": Μην θεωρείτε τον λαό Μου ως άγνωστο, γιατί αυτή την εποχή έστειλα 

αυτές τις ψυχές να μετενσαρκωθούν, ώστε η ανθρωπότητα να λάβει το έλεός Μου μέσω αυτών. 

23 Πόση σύγχυση υπάρχει στον κόσμο, πόση απάτη, επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντί να 

καθοδηγείται από το Νόμο Μου, έχει πέσει στον υλισμό, τον παγανισμό και την ειδωλολατρία, και 

ανεπαρκείς άνθρωποι έχουν τολμήσει να αυτοαποκαλούνται "εκπρόσωποι της Θεότητάς Μου", φερέφωνα 

της Θείας Φωνής Μου, της Αγάπης Μου και του Φωτός Μου. Ωστόσο, τους βλέπω να τρέφουν τον 

εγωισμό, το σκοτάδι, τον φανατισμό, το ψέμα και τη διχόνοια. Αλλά εγώ είμαι η Τελειότητα που σας 

δείχνει το μονοπάτι της πνευματοποίησης και της αγάπης, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε τη συγχώρεση. 

24 Ο υλισμός και η ειδωλολατρία κυριαρχούν στον κόσμο- γι' αυτό η ανθρωπότητα έχει πέσει σε 

πειρασμό. 

25 Ποιον θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να μιλήσει στην ανθρωπότητα για την αλήθεια μου; Ο 

εκλεκτός μου λαός Ισραήλ. 

26 Συγκεντρωθείτε πνευματικά γύρω από τον Κύριο. Είστε οι μαθητές μου στους οποίους έδωσα τη 

διδασκαλία μου σαν ανοιχτό βιβλίο, και μαζί με αυτήν τη διαύγεια του φωτός του Αγίου Πνεύματος, ώστε 

να καταλάβετε το λόγο μου, να τον υπακούσετε και να τον αποτυπώσετε στην καρδιά σας με ανεξίτηλα 

γράμματα. Είστε τα παιδιά του φωτός που πρέπει να δώσετε το καλό παράδειγμα στην ανθρωπότητα, 

δείχνοντάς της πνευματικότητα, αγάπη και πίστη με τα έργα σας. 

27 Ο Δάσκαλος έχει έρθει σε σας πνευματικά σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να σας δώσει το Λόγο 

Του μέσω του ανθρώπινου νου, και αυτή η διδασκαλία είναι σαν μια ακτίνα φωτός που ήρθε για να 

αφυπνίσει την ψυχή σας και να την κάνει να καταλάβει ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού και Κυρίου της, η 

φωνή του Πατέρα που καλεί το παιδί Του ─ η φωνή του Δασκάλου που αποπνέει τον εαυτό Του ως Λόγο 

σε διδασκαλίες, σε παραδείγματα, σε μεγαλειώδεις αρχές, έτσι ώστε η ψυχή σας να δει τον εαυτό της 

ντυμένο με τις ιδιότητες του Θείου Πνεύματός Μου. 

28 Αγαπημένοι μου άνθρωποι: Θέλω να Με πάρετε ως παράδειγμα ─ Θέλω να είστε "κατ' εικόνα και 

ομοίωσή Μου". Γι' αυτό ήρθα σε σας, για να γίνω γνωστός μέσω της διάνοιας των φορέων της φωνής 

Μου. Αυτούς έχω επιλέξει, προετοιμάσει και εξαγνίσει, ώστε να λάβετε το Λόγο Μου μέσω των 

πνευματικών τους χαρισμάτων. Ήταν σκληροί βράχοι από τους οποίους έκανα να αναβλύσει το 

κρυστάλλινο και καθαρό νερό για τις ψυχές σας. 
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29 Έχω έρθει αυτή την εποχή για να κάνω τους "τυφλούς" να δουν το φως μου και να τους δείξω το 

φως μιας νέας ημέρας. Ήρθα σε σας για να σας δώσω μαρτυρία της παρουσίας μου, να σας φέρω την 

αγάπη μου και την αλήθεια μου, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ανάμεσά σας. Θέλω, όταν ακούτε 

τον λόγο μου, να αναγνωρίζετε το νόημά του και να υψώνετε τον εαυτό σας στον Πατέρα σας γεμάτο 

πίστη και αγάπη. 

30 Θέλω να δείξετε βαθύτατη μετάνοια για το γεγονός ότι μολυνθήκατε και απομακρυνθήκατε από 

τον Πατέρα σας ─ να είστε ευαίσθητοι στο πνευματικό και η καρδιά σας να είναι το ιερό που ετοιμάζετε 

για τον Πατέρα σας, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε μέσα σας την αγάπη Του, την ειρήνη Του, το φως 

Του, την αιώνια ζωή. 

31 Προετοιμαστείτε, παιδιά μου, ώστε η ψυχή σας να απαλλαγεί από κάθε πραγμάτωση ─ ώστε να 

μπορέσετε να αφαιρέσετε τον σκοτεινό επίδεσμο μπροστά από τα μάτια σας και να Με δείτε σε όλη Μου 

τη δόξα. Ο αισθησιασμός του κόσμου σας εμπόδισε να νιώσετε πλήρως την Παρουσία Μου και να 

εκτιμήσετε τη σοφία Μου που χύνεται στην καρδιά σας. 

32 Πόσο τέλεια και καθαρή είναι η διδασκαλία που έδωσα στην ψυχή σας, ώστε να γίνετε άξιοι των 

πνευματικών μου ευεργεσιών και να γίνετε κληρονόμοι αυτού του θησαυρού με τον οποίο θα ξεκινήσετε 

αύριο, εμπνευσμένοι από το Θείο Πνεύμα Μου, για να δείξετε έλεος στην πάσχουσα και άπορη 

ανθρωπότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι προφητείες θα γίνουν πραγματικότητα για εσάς. 

Θα δείξω στην ανθρωπότητα, μέσω της μεσολάβησής σας, το λιμάνι της σωτηρίας, τη σωσίβια λέμβο. 

Γιατί αληθινά σας λέω, οι λαοί και τα έθνη, οι μεγάλες μάζες των ανθρώπων που ζουν στη γη, έχουν 

παραστρατήσει, έχουν σκοτώσει τη ζωή της χάρης. 

33 Συνειδητοποιήστε ότι δεν ανήκετε πια στους "νεκρούς", επειδή Εγώ σας έδωσα ζωή ─ γιατί όποιος 

έρχεται σε Μένα θα αναστηθεί. Αφήστε αυτή τη ζωή και τη δύναμη να σας αφήσει να είστε σε κοινωνία 

μαζί Μου. Μην κλείνετε τα μάτια σας σε αυτό το φως, σε αυτή τη δόξα. Συνειδητοποιήστε, παιδιά Μου, 

πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Πατέρα σας. 

34 Είστε οι άνθρωποι στους οποίους έχω εναποθέσει την εμπιστοσύνη Μου, επειδή θα δώσετε ελπίδα 

και παρηγοριά στην ανθρωπότητα και θα είστε ο λαμπρός πυρσός που θα διαλύσει το σκοτάδι της. 

Οι άνθρωποι Με αναζητούν στην απελπισία τους ─ άλλοι μέσω της επιστήμης και άλλοι μέσω της 

ειδωλολατρίας τους. Όταν βλέπετε γυναίκες, παιδιά, νέους και ενήλικες να θρηνούν και να Με καλούν 

επειδή δεν αισθάνονται την παρουσία του Πατέρα ─ εκείνου του Αγίου Τόπου που υποσχέθηκε να 

επιστρέψει για να τους φέρει ειρήνη, παρηγοριά και έλεος ─ όταν βλέπετε αυτή την ανθρωπότητα να 

εξαγνίζεται και να εξαγνίζεται μέσα στον πόνο της, πρέπει να είστε εξοπλισμένοι, συντονισμένοι μαζί 

Μου, να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε γι' αυτή την ανθρωπότητα, ώστε να Με ακούσει μέσω της 

μεσολάβησής σας και να φωτιστεί από το φως του Αγίου Πνεύματός Μου. 

35 Θα κάνω ακόμη και τις πιο σκληρές καρδιές να νιώσουν την ώθηση της αγάπης μου, ώστε να μην 

είναι πλέον πέτρες που προκαλούν πόνο στην ανθρωπότητα. 

36 Αυτή είναι η ώρα, ευλογημένε λαέ του Ισραήλ, που θα εξοπλιστείτε και θα βαδίζετε με σταθερό 

βήμα στην εκπλήρωση της δύσκολης αποστολής σας. 

37 Έχω έρθει με τον Λόγο Μου για να σας απελευθερώσω πνευματικά, να σας απαλλάξω από το 

βάρος που κουβαλάτε, να σας απαλλάξω από τις αλυσίδες που σας έχουν δέσει σε αυτόν τον κόσμο και 

που δεν επέτρεψαν στην ψυχή σας να ανυψωθεί προς Εμένα. 

38 Εσείς είστε οι άνθρωποι στους οποίους θέλω να δω την πνευματοποίηση των δικαίων. 

39 Κουβαλάτε το σταυρό σας με αγάπη, ταπεινότητα και πραότητα, γιατί εγώ θα είμαι ο Κυρηναίος 

σας*. Δώστε το καλό παράδειγμα στην ανθρωπότητα και γίνετε ο καθαρός καθρέφτης στον οποίο βλέπει 

το πρόσωπό της. Να είστε φιλάνθρωποι και να μοιράζεστε τη δύναμή σας με τους συνανθρώπους σας. 

Θέλω να δείξετε στον κόσμο, μέσα από το χαμόγελό σας, την αγάπη που σας έχει δώσει ο Πατέρας. Γιατί 

δεν θα σας αφήσω μόνους απέναντι στην ανελέητη δύναμη της φύσης. 

Σ' αυτή την εποχή του μεγάλου κινδύνου, όπου ο πειρασμός και οι μεγάλες δοκιμασίες θα 

διασταυρώσουν το δρόμο σας, θα Με νιώθετε πολύ κοντά σας, γιατί θα είμαι ο ίδιος μέσα σας, έτσι ώστε 

να μην έχετε μέσα σας το φόβο που νιώθει ο κόσμος μπροστά στην εκδήλωση της Θείας Δικαιοσύνης 

Μου. 
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* Στο πρωτότυπο ισπανικό κείμενο, το Cyrenaeus είναι "Cirineo". Είναι το όνομα του ανθρώπου που βοήθησε τον 

Ιησού να μεταφέρει τον σταυρό Του όταν κατέρρευσε κάτω από το βάρος του. Στη Βίβλο ονομάζεται επίσης 

Σίμων της Κυρήνης. 

40 Μην παραβιάζετε τον νόμο και μην απομακρύνεστε από την αγάπη μου, μη μολύνεστε από την 

κακία του κόσμου. Να έχετε μόνο το φόβο της απομάκρυνσης από τον Πατέρα σας, γιατί αυτός ο φόβος 

είναι η αρχή της σοφίας, μέσω της οποίας θα επιτύχετε την ύψιστη μακαριότητα. 

41 Αυτός που παραμένει προετοιμασμένος και ξέρει πώς να παρακολουθεί το έργο που έχω 

εμπιστευθεί στα χέρια του, θα λαμβάνει αδιάκοπα από το θησαυροφυλάκιό μου το έλεος της Βασιλείας 

των Ουρανών, την ευλογία μου, και θα είναι αυτός που θα δίνει πιστή και αληθινή μαρτυρία ενώπιον της 

ανθρωπότητας. 

42 Σας εμπιστεύτηκα όπλα φωτός, ισχυρά όπλα, ώστε να μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας 

από τους πειρασμούς που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Ο πειρασμός είναι έτοιμος κάθε στιγμή σαν 

αρπακτικό πουλί να στερήσει από την ψυχή σας τη χάρη και τα δώρα που σας έχω εμπιστευτεί ─ να σας 

πάρει τον καλό σπόρο και να σας αφήσει την ήρα. Είναι σαν ένας πεινασμένος λύκος που θέλει να σας 

καταβροχθίσει. Εσείς, ωστόσο, θα ζείτε μέσα στην αλήθεια που σας έδωσα, ώστε να γίνετε καλοί μαθητές 

που θα δείχνουν στους ανθρώπους αυτόν τον δρόμο με το παράδειγμά τους. 

43 Όταν δεν προσέχατε ούτε προσευχηθήκατε, ο πειρασμός ήρθε σε σας σαν ανεμοστρόβιλος, 

γκρεμίζοντας το ιερό σας και σβήνοντας το φως του πυρσού σας, αρπάζοντας τη διδασκαλία σας. Τότε 

αισθανόσασταν στερημένοι από το έλεός μου, άποροι και μπροστά μου σαν κατηγορούμενοι. Έκλαψες 

και ένιωσες τύψεις. Ικετεύεις ξανά το έλεος του Πατέρα σου, και τότε βάζω στα χέρια σου ξανά το βιβλίο 

του φωτός, καθαρίζω το μυαλό σου, προετοιμάζω την καρδιά σου, σου δίνω ένα καινούργιο ένδυμα και 

σου λέω: Σήκω, αγρυπνώ και προσεύχομαι για να μην πέσεις σε πειρασμό. 

44 Ενωθείτε, αγαπημένοι άνθρωποι, ώστε ο Πατέρας να χαίρεται με την υπακοή και την 

ευσυνειδησία των παιδιών του. 

45 Θέλω να είστε σαν ένας μαθητής, να φέρετε μια διδασκαλία στον κόσμο. 

46 Πολεμήστε, λαέ Μου, με τη ρομφαία του φωτός που σας έχω εμπιστευτεί στο Λόγο Μου ─ με 

προσευχή, ώστε να νικήσετε τον πειρασμό. Πολεμήστε με τη φωτιά της αγάπης Μου, ώστε να 

καταστρέψετε τα ζιζάνια, και με το φως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να διαλύσετε το σκοτάδι από τους 

μπερδεμένους, από τους αδαείς, από τους ειδωλολάτρες, από τους διεφθαρμένους, και ώστε να 

καθοδηγήσετε τους αθώους που Με αναζήτησαν στα υλικά ιερά. 

47 Εσείς, που προΐσταστε αυτών των ταπεινών τόπων συγκέντρωσης, θα υποδεχθείτε αυτά τα πλήθη 

και θα τους μιλήσετε για την αγάπη Μου με την απλότητα του Λόγου Μου. Θα τους πείτε ότι ήρθα με 

πόθο για τους αμαρτωλούς ─ όχι για να τους καταδικάσω, αλλά για να Με γνωρίσουν, να στεγνώσω τα 

δάκρυά τους, να διώξω το σκοτάδι από τις ψυχές τους, να θεραπεύσω την τύφλωση των ματιών τους και 

να τους κάνω να αισθανθούν και να δουν την Παρουσία Μου. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε ζωή στους 

"νεκρούς" στο όνομά μου. Εσείς, εκλεκτοί άνθρωποι, θα είστε σαν ένα λαμπρό αστέρι για την 

ανθρωπότητα. 

48 Έχετε αποτυπώσει τον Λόγο μου στην καρδιά σας, και όταν είστε έτοιμοι, το Θείο Πνεύμα μου θα 

μεταδοθεί στους συνανθρώπους σας από αυτό το ευλογημένο Βιβλίο. Θα πολλαπλασιάσω αυτό το ψωμί, 

ώστε οι ψυχές να τραφούν και να ενισχυθούν. 

49 Η εκπλήρωση της αποστολής σας θα είναι κοντά στις καρδιές σας όχι μόνο κατά τη διάρκεια του 

χρόνου που θα ζείτε στη γη, γιατί σε αυτήν θα αρχίσετε να κάνετε μόνο τα πρώτα βήματα. Θα κάνεις τα 

μεγάλα πλήθη να εγκαταλείψουν την ειδωλολατρία και να εγκαταλείψουν τα πολεμικά τους όπλα, ώστε 

να μπορέσουν να λάβουν στις καρδιές τους το μήνυμα της ειρήνης μου. Η ψυχή σας, ωστόσο, θα 

συνεχίσει να αγωνίζεται και να εργάζεται ακούραστα, ακόμη και αφού αφήσει πίσω της το φυσικό της 

κέλυφος, μέχρι να δείτε ότι οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και καλή θέληση, ότι έχουν μέσα τους το φως του 

Αγίου Πνεύματος, ότι αναζητούν την ανύψωση και πνευματοποιούνται. 

Θα αγωνίζεστε από γενιά σε γενιά, και με αυτόν τον τρόπο θα ανεβαίνετε το βουνό μέχρι να φτάσετε 

στην κορυφή του, όπου θα αναζωογονηθείτε με τους καρπούς των έργων σας. 

50 Μετά το 1950, όταν δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή, δεν θα ταράζεστε, ούτε θα λέτε: 

"Πού θα πάω; Ποια αποστολή πρέπει να εκπληρώσω με αυτόν τον τρόπο; Ποιο είναι το θέλημά σου, 

Κύριε;" 
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Αλήθεια σας λέω, θα λάβετε την έμπνευσή Μου, η ψυχή σας θα Με ακούσει και θα νιώσετε ότι σας 

παίρνω από το χέρι και σας δείχνω το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε για να στραφείτε προς τους 

συνανθρώπους σας. Θα κάνω τα μάτια σας να δουν εκείνους και τα αυτιά σας να ακούσουν εκείνους που 

Με αναζητούν ─ εκείνους που Με επικαλούνται, και θα ξέρετε ότι εκείνοι που Με αναζητούν θα σας 

αναζητήσουν. Τότε θα σας γεμίσω με έμπνευση, και μέσω της διαμεσολάβησής σας θα δώσω φως σε αυτά 

τα πλήθη. 

51 Η ανθρωπότητα εξαγνίστηκε μέσα στον πόνο της και θα εξαγνιστεί ακόμη περισσότερο, ώστε οι 

ψυχές να ξυπνήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι οι καρποί τους φέρουν πίκρα και θάνατο. Θα 

αναζητήσουν τον Σωτήρα τους και θα βρουν το μονοπάτι από το οποίο έχουν παρεκκλίνει. Αλλά αυτό το 

μήνυμα του φωτός, της ειρήνης και της αγάπης θα το δώσω στον κόσμο μέσω των εκλεκτών μου. 

52 Ζείτε σε μια εποχή χάριτος, σε μια νέα ημέρα, στην οποία το θείο φως φωτίζει το δρόμο όλων των 

ανθρώπων. Εγώ, ο Δάσκαλος, σας δέχομαι, σας αφήνω να αναπαυθείτε στην αγκαλιά Μου και σας 

ευλογώ, και καθώς χαϊδεύω αυτόν τον λαό εδώ, μοιράζω ευλογίες και ευεργεσίες σε όλο τον κόσμο. 

53 Εσείς, οι μαθητές Μου, έχετε προετοιμαστεί για να ακούσετε το μάθημά Μου αυτή τη φορά. 

Έχετε έρθει με πίστη και ελπίδα, όπως έχετε έρθει και στο παρελθόν, όταν σας πλησίασα. 

54 Το μονοπάτι που σας δείχνω είναι αυτό του Νόμου ─ ένα ευρύ, επακριβώς καθορισμένο μονοπάτι, 

ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς να το περπατάτε. Η εκπλήρωση αυτού του νόμου είναι το τίμημα της 

σωτηρίας σας. Θέλετε να σωθείτε και να φτάσετε στο στόχο αυτού του μονοπατιού για να αποκτήσετε τα 

δώρα και τη δύναμη των δικαίων; Έχετε μέσα σας όλα όσα είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Σας έχω προικίσει με αρετές για να τελειοποιήσετε το ιδανικό σας. 

55 Αν αισθάνεστε ότι ο αγώνας για να κερδίσετε τη νίκη του πνεύματός σας είναι επίπονος, 

χρησιμοποιήστε τη δύναμη που διαθέτετε. Αν οι δυστυχίες αυτού του κόσμου σας καταπιέζουν, 

οπλιστείτε με υπομονή. Αν η ανθρώπινη ακατανόητη κατανόηση σας κάνει να υποφέρετε, υψώστε την 

ψυχή σας και εδώ, σε κοινωνία μαζί Μου, σιωπήστε τα παράπονά σας και επαναφέρετε την ειρήνη στον 

κόσμο σας, χωρίς έγνοιες ούτε εκδίκηση, αλλά αγαπώντας και συγχωρώντας ως καλοί μαθητές. 

56 Διαδώστε στο μονοπάτι σας αυτή τη διδασκαλία που σας έφερα, ώστε ο κόσμος να τραφεί από 

αυτήν. Γιατί η πείνα και η δίψα που υποφέρουν οι άνθρωποι είναι συντριπτικές. 

57 Μην χάνετε τη στιγμή που οι συνάνθρωποί σας σας παρουσιάζουν την αγωνία τους. Φέρτε 

παρηγοριά στην ψυχή για να απαλύνετε την αγωνία της. Διότι η πνευματική τους φτώχεια και ασθένεια 

είναι πιο θλιβερή και καταπιεστική από εκείνη που βιώνει το σώμα τους. 

58 Ο λόγος σας ως μαθητής θα έχει τη δύναμη να διαλύσει την ομίχλη, τη θλίψη που περιβάλλει την 

καρδιά των συνανθρώπων σας. 

59 Σας κάλεσα για να ικανοποιήσω την ευλογημένη επιθυμία που Μου δείχνετε να τελειοποιήσετε 

την ψυχή σας, να υπερβείτε την ανθρώπινη γνώση και να εισέλθετε στο Θείο Θησαυροφυλάκιο. Και Εγώ, 

που προσέχω τα αιτήματά σας και επιθυμώ την πρόοδό σας, έδωσα άφθονο το Λόγο Μου για να 

αισθάνεστε ευτυχισμένοι. 

60 Όταν τελειώσει ο σημερινός χρόνος και μείνει μέσα σας μόνο η ανάμνηση αυτής της εκδήλωσης, 

θα θεωρείτε τους εαυτούς σας τυχερούς, και όταν διαβάζετε το Λόγο Μου στα βιβλία, θα ποτίζετε με τα 

δάκρυά σας αυτές τις σελίδες που γράφτηκαν με την αγάπη και την τρυφερότητα που Μου δείχνετε ως 

παιδιά Μου. 

61 Η ώρα είναι ήδη κοντά που θα σταθείτε μπροστά σε αυτή την ανθρωπότητα ως μάρτυρες της 

αλήθειας μου. Αλλά θα πρέπει ήδη να πάρετε αποφάσεις και να οπλιστείτε με θάρρος. Γιατί η δοκιμασία 

που σας περιμένει είναι μεγάλη. Τίποτα δεν θα σας κάνει δειλούς, αγαπημένοι μαθητές! Και ακριβώς 

όπως ο Λόγος μου σας έδειξε μια ενιαία κατεύθυνση: Αγάπη και Αλήθεια, θα είστε κι εσείς οι ακούραστοι 

σπορείς αυτού του σπόρου ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

62 Το ραβδί σου θα είναι προσευχή, θα σου ετοιμάζει και θα σου ετοιμάζει το καλό. Σε αυτή την 

προσευχή θα νιώσετε την ψυχή σας να κινείται σε άλλα επίπεδα, σε υψηλότερα, πιο υψηλά επίπεδα, όσο 

μεγαλύτερη είναι η προετοιμασία σας. Και σε αυτά θα αναπνέετε ειρήνη, θα αισθάνεστε εμπνευσμένοι 

από τις οντότητες που τα κατοικούν ─ δίκαιες και ενάρετες, και θα σας φέρουν στην Παρουσία μου. Σε 

αυτή την κοινωνία, θα σας δώσω τις νέες μου αποκαλύψεις και εντολές. 

63 Θέλω τώρα να ξεκουραστείτε από τη μακρόχρονη περιπλάνησή σας, να μην χύσετε άλλα δάκρυα 

σε αυτή τη γήινη κοιλάδα και να αναπτερώσετε το πνεύμα σας. 
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64 Σας αναγγέλλω ότι θα ζήσετε για να δείτε τις μεγαλύτερες καταστροφές στον κόσμο, οι οποίες θα 

είναι οι συνέπειες του ανθρώπινου εγωισμού και της επιθυμίας για εξουσία, της έλλειψης αγάπης και 

ελέους. Τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή, Ισραήλ, όταν βλέπεις όλες τις δυνάμεις της φύσης να εξαπολύονται 

και τους συνανθρώπους σου να ξεσπούν; 

Αυτός ο κόσμος θα βιώσει την εκδήλωση σοβαρών σεισμών, τα νερά θα σπάσουν τις όχθες τους και 

τμήματα της θάλασσας θα γίνουν ξηρά και άλλες χώρες θα πλημμυρίσουν από τα νερά. Οι άνθρωποι θα 

μετακινηθούν από τα εδάφη τους, ακόμη και από τις πατρίδες τους, σε αναζήτηση διάσωσης. Οι υδάτινες 

πλημμύρες θα καταστρέψουν πολλές πόλεις, όπως στον κατακλυσμό της Πρώτης Εποχής, και μόνο 

μερικοί θα γλιτώσουν από αυτή τη σκληρή κρίση. 

65 Πώς θα υποδεχθείτε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τόση δυστυχία και πόνο και 

αναζητούν τη σωτήρια κιβωτό σε αυτό το έθνος; Θα υπακούσετε στο θέλημά μου και θα μοιραστείτε το 

ψωμί σας και το σπίτι σας μαζί τους; 

66 Σύντομα θα ξεκινήσει μια εποχή μεγάλων γεγονότων για τον κόσμο. Η γη θα σείεται και ο ήλιος 

θα στέλνει καυτές ακτίνες σε αυτόν τον κόσμο, καίγοντας την επιφάνειά του. Οι ήπειροι θα 

ταλαιπωρηθούν με πόνο από τον ένα πόλο στον άλλο, ολόκληρη η υδρόγειος θα εξαγνιστεί, και δεν θα 

υπάρχει πλάσμα που δεν θα νιώσει την ταλαιπωρία και την εξιλέωση. 

67 Αλλά μετά από αυτό το μεγάλο χάος, τα έθνη θα ανακτήσουν την ηρεμία τους και οι δυνάμεις της 

φύσης θα ηρεμήσουν. Μετά από αυτή τη "θυελλώδη νύχτα" στην οποία ζει αυτός ο κόσμος, θα εμφανιστεί 

το ουράνιο τόξο της ειρήνης και όλα θα επιστρέψουν στους νόμους, την τάξη και την αρμονία τους. 

68 Για άλλη μια φορά θα δείτε τον ουρανό καθαρό και τα χωράφια εύφορα. Τα νερά θα είναι και πάλι 

καθαρά και η θάλασσα ήρεμη. Θα υπάρχουν καρποί στα δέντρα και λουλούδια στα λιβάδια, και οι σοδειές 

θα είναι άφθονες. Ο άνθρωπος, εξαγνισμένος και υγιής, θα αισθανθεί ξανά άξιος και θα δει το δρόμο να 

ανοίγει για την άνοδό του και την επιστροφή του σε Μένα. 

69 Όλοι θα είναι καθαροί και θα εξαγνιστούν από τα κάτω προς τα πάνω για να είναι άξιοι να 

βιώσουν την επερχόμενη Νέα Εποχή. Γιατί πρέπει να θεμελιώσω τη νέα ανθρωπότητα σε στέρεα θεμέλια. 

70 Υπάρχουν πολλά πνεύματα που περιμένουν μόνο την αναγέννηση της αρετής σε αυτόν τον κόσμο 

για να κατέβουν και να εκπληρώσουν την αποστολή που τους έχω δώσει. Προετοιμαστείτε και 

ετοιμαστείτε να τους δεχτείτε όταν έρθει εκείνη η ώρα, και συντομεύστε τις ημέρες του εξαγνισμού σας 

με τα έργα του ελέους σας. 

71 Θα μπω σε όλα τα σπίτια για να μιλήσω μέσω της συνείδησής τους στην ψυχή αυτών που 

κυβερνούν ─ στους πατέρες των οικογενειών, στους δικαστές και τους δασκάλους, και θα αφήσω τον 

νόμο αποτυπωμένο μέσα τους. 

72 Η κυριαρχία του κακού που βασίλευε για τόσο πολύ καιρό σε αυτόν τον κόσμο θα εξαφανιστεί 

σύντομα για να δώσει τη θέση της στην κυριαρχία του πνεύματος, στην απελευθέρωση των πνευματικών 

χαρισμάτων και ικανοτήτων που υπάρχουν στον άνθρωπο, με τις οποίες έχει ένα πολύ υψηλό πεπρωμένο. 

73 Πολλοί από εσάς θα είστε μάρτυρες αυτών των γεγονότων που σας ανακοινώνω σήμερα. Κάποιοι 

πιστεύοντας και άλλοι απιστώντας, θα δείτε αυτά τα λόγια να γίνονται πραγματικότητα. 

74 Περιμένετε προσεκτικά την εκπλήρωση αυτών των προφητειών, προσέχετε πάντα, ώστε καμία 

δοκιμασία να μη σας αποδυναμώσει, και μεταφέρετε τα λόγια μου αποτυπωμένα μέσα σας. Διότι καθένα 

από αυτά περιέχει σοφία και δύναμη που θα σας σώσει, αν ξέρετε πώς να τα εφαρμόσετε στη ζωή σας. 

75 Αν ξέρετε πώς να διατηρήσετε τον εαυτό σας προσευχόμενοι και ακολουθώντας τις οδηγίες Μου, 

θα επιτύχετε την πνευματική σας πρόοδο και θα μπορέσετε να περάσετε συνειδητά μέσα από τη νέα 

περίοδο που πρόκειται να ζήσετε. Θα αισθάνεστε την παρουσία Μου στις πράξεις σας, στις 

συγκεντρώσεις σας, και εμπνευσμένοι από Μένα θα επιτελείτε έργα αντάξια της αξιοπρέπειάς σας ως 

μαθητές Μου. 

76 Ζήστε σε αρμονία με τις επιθυμίες και τα ιδανικά των πνευματικών αδελφών σας, ακόμη και αν 

βρίσκεστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Οι ψυχές σας θα ενωθούν με τις δικές τους, και όλοι σας θα ζείτε 

σε κοινωνία μαζί Μου. Αυτό είναι το θέλημά Μου. 

77 Νιώστε την ενθάρρυνσή μου όταν ακούτε τον λόγο μου, γιατί είναι ζωή για όποιον είναι σε θέση 

να τον κατανοήσει, ώστε αύριο να γίνετε μαθητές μου που θα εκπληρώνουν τον νόμο μου ─ ώστε να μην 

δίνετε τροφή στα Σόδομα και τα Γόμορρα. Σας δίνω τον λόγο μου για να καταλάβετε ποιος είναι ο 
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αληθινός πλούτος της ψυχής, ώστε να μπορέσετε να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας και να είστε άξιοι 

να κληρονομήσετε τη Βασιλεία μου. 

78 Σας δίνω το φως του Αγίου Μου Πνεύματος για να μη βυθιστείτε στο σκοτάδι. Σας μίλησα για να 

Μου δώσετε κατοικία στην καρδιά σας και να τη μετατρέψετε σε ιερό της Θεϊκότητάς Μου. 

79 Τι τρέφει τον κόσμο αυτή τη στιγμή;: Η υπερηφάνεια, η ματαιοδοξία, η εχθρότητα και οι φαύλες 

απολαύσεις που αρρωσταίνουν την ψυχή και το σώμα. Θέλω όμως να σε δω ελεύθερη από αυτή την 

αισθησιακή λαγνεία, και γι' αυτό άφησα στην ψυχή σου μόνο το λευκό ένδυμα. Στο τέλος του ταξιδιού 

της ζωής, θέλω να σας δεχτώ στην πατρική Μου αγκαλιά και να σας πω: Καλώς ήρθατε, εσείς που ξέρετε 

πώς να ζείτε μέσα στο νόμο Μου και έχετε αποχωριστεί από τον κόσμο για να γίνετε εργάτες Μου. 

80 Όποιος ακούει τον λόγο μου και τον εφαρμόζει, θα είναι άξιος να λάβει το έλεός μου από το 

θησαυροφυλάκιό μου. Αυτός θα είναι που θα δείξει τον εαυτό του ως καθαρό καθρέφτη στους άλλους. Σε 

αυτόν θα υπάρχει το χάρισμα της θεραπείας, ο προφητικός λόγος. Θα είναι σαν πηγή με κρυστάλλινο νερό 

για όσους διψούν για τον Λόγο μου. Θα βάλω τον Θείο Λόγο μου μέσα του και θα του εμπιστευτώ το 

θεραπευτικό μου βάλσαμο, ώστε να είναι αυτός που θα δίνει παρηγοριά σε όλους όσους υποφέρουν. 

81 Θα προκαλέσω ειρήνη και χαρά όπου και αν εγκατασταθεί, και θα του αναθέσω ένα σπαθί για να 

πολεμήσει κάθε ειδωλολατρία. 

82 Διδάξτε τα παιδιά σας να Με αναζητούν στο άγνωστο. Πείτε τους ότι καθίσατε μαζί Μου στο 

τραπέζι Μου και ότι δεν είστε πλέον ειδωλολάτρες. Αν Με απορρίψουν, αγαπήστε τους και συγχωρήστε 

τους. 

83 Τα έθνη εγκαθιδρύουν τα σύνορά τους, κάνουν πόλεμο και σπέρνουν τον θάνατο. Αλλά έχω έρθει 

με το Πνεύμα για να προετοιμάσω κάποιους ανθρώπους, και αυτοί είστε εσείς που ανήκετε στις νέες 

γενιές που θα Με αναζητήσουν αύριο από πνεύμα σε πνεύμα. Εκείνη την εποχή τα έθνη της γης δεν θα 

προετοιμάζονται πλέον για πόλεμο. Οι άνθρωποι θα Με δεχτούν στις ψυχές τους. 

84 Θέλω να είστε "οι πρώτοι" και να προετοιμαστείτε για να μοιραστείτε τα καλά νέα και να γίνετε 

παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας. 

85 Είναι θέλημά Μου να καθαριστείτε, γιατί ο μολυσμένος δεν Με φτάνει, και ο πόνος σας είναι τότε 

πολύ μεγάλος. Ανυψωθείτε σε Μένα για να απαλύνω τον πόνο σας. 

Απομακρύνω το κακό από εσάς, ώστε να υπάρξει ευημερία και χαρά στην ψυχή σας ─ ώστε να 

μπορέσετε να ανεβείτε στην κορυφή του Πνευματικού Βουνού. 

86 Νιώστε αγάπη για τον Δάσκαλό σας και για την ανθρωπότητα, μην παρακρατάτε το έλεός μου. 

Κάντε μια προσπάθεια να απελευθερώσετε τους συνανθρώπους σας από τον φανατισμό, τότε ο 

πνευματικός μου κόσμος θα είναι μαζί σας. Γίνετε μάρτυρές μου και θα δώσω τα καλά νέα στον κόσμο με 

τη μεσολάβησή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 352  
1 Είναι μια ευλογημένη στιγμή όταν το Πνεύμα μου εγκαθίσταται μαζί σας ─ μια μέρα που τα 

μονοπάτια φωτίζονται από το φως μου, ώστε οι μαθητές να έρχονται σε αυτούς τους τόπους συνάντησης 

με επιθυμία για τον Λόγο μου. 

2 Άνθρωποι, σας υποδέχομαι, να είστε ευπρόσδεκτοι! 

3 Ακούω την προσευχή σας και εξαιτίας του ειλικρινούς αιτήματός σας, επεκτείνω το έλεός Μου 

στην ανθρωπότητα, ώστε κάθε ανθρώπινο πλάσμα να νιώσει πνευματικά το χάδι Μου. 

4 Με καλή θέληση και πίστη προετοιμάσατε τις καρδιές σας και γίνατε σωματικά και πνευματικά 

δεκτικοί για να λάβετε τη θεία διδασκαλία. 

5 Μέσω αυτής της προετοιμασίας θα κάνετε τον λόγο της αγάπης μου να είναι μαζί σας. 

6 Μαθητές, από τους πρώτους χρόνους έχω προετοιμάσει τα μονοπάτια που θα σας οδηγούσαν στο 

σημείο όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή ─ στην ανάπτυξη της ψυχής που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε 

τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα με τον Πατέρα σας. 

7 Με αυτό σας κάνω να καταλάβετε ότι ποτέ δεν σας άφησα να ακολουθήσετε τον δρόμο σας τυχαία 

και ότι τα βήματά σας στην εκπλήρωση του νόμου Μου υπακούουν σε μια θεία συμβουλή. 

8 Σαν να ήμουν η σκιά σας ─ έτσι σας ακολουθούσα ανά πάσα στιγμή και σας βοηθούσα πάντα να 

βαδίζετε προς το μονοπάτι της ζωής και της αλήθειας. Διότι, όταν βρεθείτε σε αυτό, δεν θα ακολουθήσω 

εγώ τα βήματά σας, αλλά εσείς θα ακολουθήσετε τα ίχνη μου. 

9 Είναι εδώ, στο μονοπάτι μου, που θα ανακαλύψετε όλα τα χαρίσματα που κατέχει το πνεύμα σας 

─ το μόνο μέσο με το οποίο ανακαλύπτει μέσα του τα απαραίτητα όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό 

του ενάντια στους χιλιάδες κινδύνους που το περιμένουν καθώς περιπλανιέται. 

10 Για πολλούς, ο δρόμος της ζωής φαινόταν δύσκολος και μακρύς επειδή δεν ήθελαν να 

καταλάβουν ότι οι ίδιοι, με τα λάθη και τις αδυναμίες τους, είναι αυτοί που κάνουν τον σταυρό της 

ύπαρξής τους όλο και πιο δύσκολο. 

11 Τους έλειπε το ιδανικό και η αγάπη, γι' αυτό και όταν έπεσαν στην αγκαλιά της υλιστικής ζωής, 

ένιωσαν τελικά αηδία και κούραση. Σε αυτές τις ψυχές που έχουν κουραστεί από τον κόσμο, οι οποίες 

έχουν μεταφέρει την αιώνια κούρασή τους στο ανθρώπινο κομμάτι τους, έχω φέρει τον ενθαρρυντικό 

Μου Λόγο αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι σαν μια λεπτή σμίλη που σταδιακά επεξεργάζεται τον 

ακατέργαστο βράχο αυτών των καρδιών μέχρι να τους δώσει μια όμορφη και αρμονική μορφή ─ όχι 

απλώς μια μορφή, όχι απλώς μια εξωτερική εμφάνιση, αλλά αληθινή ζωή, πνευματική ζωή. 

12 Θέλω να παραμείνει μόνο η σκληρότητα αυτού του βράχου, ο οποίος αργότερα θα αποτελέσει το 

θεμέλιο ενός ιερού στο οποίο κατοικεί μόνο η αλήθεια ─ μια εκκλησία στην οποία διατηρείται ο νόμος 

μου και στην οποία ακούγεται η φωνή της συνείδησης. 

13 Η προσπάθειά μου να σας διδάξω σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω της ανθρώπινης ικανότητας 

κατανόησης ήταν μια προσπάθεια θεϊκής υπομονής. Γιατί θέλω όταν τελειώσει αυτή η εκδήλωση, ο 

Λόγος Μου να διατηρηθεί στην καρδιά του καθενός από εσάς. Έτσι, αύριο, όταν θα συνειδητοποιήσετε 

ότι έχει έρθει η ώρα της μαρτυρίας σας, θα νιώσετε ότι η ψυχή σας είναι γεμάτη από αυτή την ουσία και 

ότι τα χείλη σας δεν αρνούνται να προφέρουν την πνευματική έμπνευση που σας χύνω. 

Θα δείτε τον εαυτό σας να περιβάλλεται από μεγάλο πλήθος και όμως θα νιώσετε για στιγμές μόνοι. 

Αλλά η μοναξιά σας θα είναι μόνο εξωτερική, γιατί θα αρκεί να έρθετε σε επαφή μαζί Μου για να νιώσετε 

εσωτερικά την αγαπητική Μου υποστήριξη και, επιπλέον, την παρουσία ενός κόσμου φωτός που, αν και 

αόρατος στο φυσικό σας βλέμμα, είναι αισθητός στις πνευματικές σας αισθήσεις. 

14 Θα είστε σε θέση να αισθάνεστε μόνοι ή εγκαταλελειμμένοι, παρόλο που γνωρίζετε το μυστικό 

της προσευχής που σας φέρνει σε επαφή με την Πνευματική Ζωή; Θα αφήσετε τις κακοτυχίες σας να σας 

νικήσουν, παρόλο που έχετε μέσα σας τη δύναμη του Δασκάλου σας; Όχι, αγαπημένοι μαθητές, δεν 

πρέπει να χάσετε την αυτοπεποίθησή σας και να γίνετε αδύναμοι στο ιεραποστολικό σας ταξίδι. Γιατί τότε 

θα συμβεί να χύσετε δάκρυα, θεωρώντας τον εαυτό σας παρία, χωρίς να συνειδητοποιήσετε ότι τα δάκρυά 

σας πέφτουν πάνω στον θησαυρό που κουβαλάτε στην ύπαρξή σας και που δεν θέλατε να δείτε. 

15 Γεμίστε το σεντούκι του θησαυρού σας ακόμη και τώρα, αλλά με επίγνωση του τι κρατάτε σε 

αυτό και με επίγνωση όλων όσων κατέχετε και της εφαρμογής του κάθε χαρίσματός σας. 
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16 Δεν θέλω να επαναλαμβάνετε απλώς με τα χείλη σας ότι είστε κληρονόμοι της βασιλείας μου ─ 

θέλω να ξέρετε πραγματικά γιατί είστε κληρονόμοι μου και ποια είναι η κληρονομιά σας. 

17 Μόνο αυτός που γνωρίζει από τα βάθη της ψυχής του τι κουβαλάει στην ψυχή του θα ξέρει πώς να 

κάνει γνωστό το έργο μου. Μόνο αυτός που έχει επίγνωση όλων όσων γνωρίζει και κατέχει θα μπορέσει 

να σταθεί σταθερός στις μεγάλες δοκιμασίες. 

18 Βλέπω ότι έχετε προοδεύσει πνευματικά κατά τη διάρκεια του χρόνου που Με ακούτε. Γιατί αν 

κάνετε μια εξέταση στο φως της συνείδησής σας, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε γίνει ηθικά καλύτεροι, 

ότι η πίστη σας είναι μεγαλύτερη, ότι έχετε απορροφήσει κάτι από τη δύναμη που πηγάζει από το Λόγο 

Μου. Αλλά σας λέω επίσης ότι δεν πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με όσα έχετε επιτύχει μέχρι τώρα, 

αλλά να συνεχίσετε βήμα προς βήμα στο μονοπάτι της τελειότητας χωρίς να πέσετε σε στασιμότητα. 

19 Τώρα γνωρίζετε το μονοπάτι που βαδίζετε, ξέρετε πού κατευθύνετε τα βήματά σας και έχετε ένα 

υψηλό ιδανικό. 

20 Πόσοι από εσάς έχετε φτάσει ηττημένοι από τον αγώνα της ζωής, χωρίς επιμονή στα έργα σας, 

χωρίς να ξέρετε πού πήγατε, χωρίς στόχο ούτε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά σήμερα ζείτε μια νέα ζωή γεμάτη 

αυτοπεποίθηση και γεμάτη ιδανικά. Δεν είναι αυτό ένα βήμα προς τα εμπρός στο πνευματικό σας 

μονοπάτι; 

21 Το φως μου έχει από καιρό λάμψει στο δρόμο σας για να σας σώσει από την άβυσσο στην οποία 

πέφτουν οι ψυχές που δεν έχουν το φως της πίστης και της ελπίδας. 

22 Εγώ, που γνωρίζω τον πόνο που βιώνουν οι άνθρωποι, έρχομαι με τη διδασκαλία μου για να τους 

αποκαλύψω τον τρόπο να αντέξουν τις συμφορές, να νικήσουν τους πειρασμούς και να κερδίσουν τη νίκη 

επί του κακού και των δυστυχιών. Με αυτόν τον τρόπο είχατε άλλη μια εκδήλωση της αγάπης μου. 

23 Έχω έρθει σε σας για να σας ενώσω και να αρχίσω να σχηματίζω το νέο έθνος του Ισραήλ, 

σύμφωνα με μια υπόσχεσή Μου που έχω δώσει στην ανθρωπότητα από τους πρώτους χρόνους. 

24 Μήπως πολλές φορές, σε στιγμές ανάπαυσης ή διαλογισμού, δεν είχατε την αίσθηση ότι κάτι 

πνευματικό σας πλησίαζε; Ήταν επειδή η υπόσχεσή μου ήταν γραμμένη στην ψυχή σας πριν καν έρθετε 

στη γη, και όταν έρθει αυτή η ώρα, η διαίσθηση αποκαλύπτεται με σαφήνεια και σας επιτρέπει να νιώσετε 

τη στιγμή της παρουσίας μου στο μονοπάτι σας. 

25 Μη νομίζετε ότι αυτό το προαίσθημα υπάρχει μόνο σε εσάς που έχετε ακούσει αυτή τη λέξη ─ όχι, 

υπάρχει σε κάθε ψυχή, αφού ο νέος μου λαός θα αποτελεί όλη την ανθρωπότητα, χωρίς διακρίσεις σε 

φυλές, οικογενειακά φύλα, χρώματα δέρματος και γλώσσες. 

26 Σήμερα, που οι άνθρωποι όλης της γης αδειάζουν τον πόνο ως το πιο πικρό ποτήρι απ' όλα, βρήκα 

πολλούς συνανθρώπους σας να διαλογίζονται και ακόμη και να προσεύχονται αφού έχουν περάσει μια 

δοκιμασία. Έχω δει μεγάλους αμαρτωλούς και πεισματάρηδες ελευθεριάζοντες να σταματάνε στις πράξεις 

τους και πώς προετοιμάζονταν να ακούσουν τη φωνή της συνείδησης. 

27 Αυτή ήταν η στιγμή που το Πνεύμα αποκάλυψε την υπόσχεσή μου στην καρδιά και που το άτομο 

αναρωτήθηκε εσωτερικά: "Από πού προέρχεται αυτή η ελπίδα που ζει μέσα μου;" 

28 Θα σας πω: πηγάζει από το Θεϊκό μου Πνεύμα. Η ράβδος της δικαιοσύνης μου αγγίζει τον βράχο 

της καρδιάς σας για να αναβλύσουν από εκεί τα κρυστάλλινα νερά της μετάνοιας, μέσα στα οποία θα 

ξεπλύνετε τους λεκέδες σας μέχρι να φτάσετε στην ανανέωση και να κάνετε την αγάπη να αναβλύσει από 

εκεί. 

29 Όσο σκληρή, αδυσώπητη και αμείλικτη κι αν κρίνετε τη δικαιοσύνη μου ─ πραγματικά, σας λέω, 

θα βρίσκετε πάντα μέσα της την πατρική μου αγάπη. 

30 Επικεντρώστε την προσοχή σας στον εαυτό σας: Εξαγνίζεστε συνεχώς μέσα από τον πόνο, αλλά 

ταυτόχρονα έχετε την παρηγοριά, το βάλσαμο και τη δύναμη που σας δίνει ο Λόγος μου. 

31 Δεν σας λέω τίποτα καινούργιο, ανθρωπότητα. Διότι όλα έχουν ειπωθεί στο νόμο των πρώτων 

χρόνων. Αλλά η πνευματική σας ανωριμότητα και η αμηχανία της κατανόησής σας έκαναν τον Πατέρα 

σας, που εξανθρωπίστηκε στον Ιησού, να έρθει στον κόσμο για να σας καταστήσει σαφές το περιεχόμενο 

του νόμου μέσω των έργων. 

32 Αλλά οι ανθρώπινες γενιές δεν μπόρεσαν να διεισδύσουν στον πυρήνα του Λόγου μου και 

προκάλεσαν να υπάρξει σε αυτή την εποχή μια νέα εξήγηση του Νόμου της Πρώτης Εποχής και των 

Έργων και των Λόγων μου της Δεύτερης. 
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33 Προς το παρόν αναζητώ καρδιές, γιατί σε κάποιες θα γράψω τις εντολές του Νόμου Μου σαν να 

ήταν οι πέτρινες πλάκες πάνω στις οποίες χαράχτηκαν οι εντολές Μου στην Πρώτη Εποχή, ενώ σε άλλες 

θα τις ντύσω για να μοιάζουν με το ξύλο πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς. 

34 Ναι, ανθρωπότητα, υπάρχει τόσο μεγάλη πνευματική καθυστέρηση μεταξύ των ανθρώπων που θα 

χρειαστεί να επαναλάβουμε το παρελθόν, ώστε να μπορέσουν να αφυπνιστούν και να λάβουν ─ μόλις 

αφυπνιστούν ─ το νέο μου μήνυμα, το οποίο είναι η εξήγηση όλων όσων αποκαλύφθηκαν στους 

προηγούμενους χρόνους. 

35 Ξέρω πώς να εκμεταλλευτώ τη στιγμή που βρίσκω έναν άνθρωπο παραδομένο στην αυτοκριτική, 

στην εξέταση της συνείδησής του ή στην προσευχή, για να του ανακοινώσω ότι έχει έρθει η ώρα της 

ανάστασής του στην αληθινή ζωή. Είναι η στιγμή που η ψυχή σπάει τις αλυσίδες που την έχουν συνδέσει 

με τον κόσμο και, από το πιο αγνό μέρος της ύπαρξής της, βγάζει την κραυγή για ελευθερία, όπως ένας 

φυλακισμένος που, μετά από πολύ καιρό φυλάκισης, βλέπει επιτέλους τα κάγκελα να ανοίγουν μπροστά 

στα μάτια του, που ήταν το μαρτύριό του ─ όπως ένας ναυαγός που, αφού αγωνίζεται απεγνωσμένα 

ενάντια στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βλέπει επιτέλους την πολυπόθητη παραλία στον ορίζοντα. 

36 Σας λέω: Οι δοκιμασίες που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για τον εαυτό του σε αυτή την εποχή 

είναι πολύ δύσκολες, γιατί έτσι είναι απαραίτητες για τη σωτηρία του. 

37 Στην αγαπημένη του κάθε ανθρώπου, η θεία δικαιοσύνη θα λάβει χώρα για να ζητήσει 

λογαριασμό για το έργο κάθε ανθρώπινου πλάσματος. 

38 Τώρα, λοιπόν, αγαπημένοι άνθρωποι: Εσείς που είχατε ένα προαίσθημα της παρουσίας Μου σε 

κάποια μορφή απτή για την ανωριμότητά σας ─ εδώ Με έχετε, που εξανθρωπίζω τον Λόγο Μου, ώστε να 

μπορείτε να τον αισθανθείτε και να τον κατανοήσετε. 

Εσείς που είχατε πολλές στιγμές περισυλλογής για το παρελθόν σας, για το παρόν σας και για την 

αιωνιότητα που σας περιμένει, αναλαμβάνετε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πνευματική ευθύνη απέναντι 

στην ανθρωπότητα: να γίνετε μάρτυρες του νέου μου μηνύματος ─ αυτού του λόγου που ακούσατε στους 

πρόποδες του βουνού της Τρίτης Εποχής. 

39 Έχετε ακόμη πολλά να πολεμήσετε ενάντια στη "σάρκα" και τον κόσμο, ώστε να μην είστε πλέον 

υπηρέτες του ─ ούτε έχετε πολλά να καθαρίσετε την καρδιά σας, ώστε να την κάνετε άξιο φορέα του 

Λόγου Μου. 

40 Επομένως, είναι απαραίτητο το Έργο μου να σας υποβάλλει σε συνεχή αγώνα και οι δοκιμασίες 

ως σοφά μαθήματα να μην λείπουν από τη ζωή σας, ώστε να μπορείτε να ζείτε ξύπνιοι. 

41 Σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που έχει ενισχύσει την πίστη του στον πόνο θα είναι εκείνος που θα 

παραμείνει πιστός στο Νόμο μου με τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη του τη ζωή. Γιατί υπάρχουν 

κάποιοι που αισθάνονται την πίστη τους να αναζωογονείται μόνο όταν λαμβάνουν παροχές. Αλλά αν αυτό 

που ζητούν ή ελπίζουν δεν τους φτάνει, τότε Μου γυρίζουν την πλάτη. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη, αυτό 

δεν μπορεί να είναι το προπύργιο για να αναζητήσετε καταφύγιο σε αυτό στις μεγάλες μάχες της ζωής. 

42 Πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος τη γνώση του τι σημαίνει πνευματική εξιλέωση, 

έτσι ώστε, αναγνωρίζοντας ότι η ψυχή έχει ένα παρελθόν που μόνο ο Θεός γνωρίζει, να μπορεί να δεχτεί 

το ποτήρι του πόνου του με αγάπη, υπομονή, σεβασμό και ακόμη και χαρά ─ γνωρίζοντας ότι έτσι 

ξεπλένει τους λεκέδες του παρελθόντος και του παρόντος, πληρώνει τα χρέη και αποκτά αξία ενώπιον του 

Νόμου. 

43 Δεν θα υπάρξει πνευματική ανύψωση στον πόνο όσο κανείς δεν υποφέρει με αγάπη, με σεβασμό 

στη δικαιοσύνη μου και με παράδοση σε αυτό που ο καθένας έχει επιτύχει για τον εαυτό του. Αλλά μόνο 

αυτή η ανύψωση εν μέσω δοκιμασιών θα μπορέσει να δώσει στους ανθρώπους τη γνώση του νόμου της 

πνευματικής επανόρθωσης. 

44 Μην τρέμετε με αυτές τις αποκαλύψεις- αντίθετα, χαρείτε με τη σκέψη ότι αυτός ο Λόγος θα 

καταστρέψει την ιδέα που είχατε για την αιώνια τιμωρία και όλες τις ερμηνείες που σας δόθηκαν στο 

παρελθόν για την αιώνια φωτιά. 

Η "φωτιά" είναι το σύμβολο του πόνου, των αυτοκατηγοριών και της μετάνοιας που θα βασανίσει την 

ψυχή και θα την εξαγνίσει όπως ο χρυσός καθαρίζεται στο χωνευτήρι. Μέσα σε αυτόν τον πόνο είναι η 

θέλησή μου, και μέσα στη θέλησή μου είναι η αγάπη μου για σας. 

45 Αν ήταν αλήθεια ότι η φωτιά είναι αυτή που εξαλείφει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τότε όλα τα 

σώματα όσων έχουν αμαρτήσει θα έπρεπε να ριχτούν στη φωτιά εδώ στη γήινη ζωή, στη ζωή, γιατί νεκροί 
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δεν θα την αισθάνονταν πλέον. Διότι τα σώματα δεν ανεβαίνουν ποτέ στον Πνευματικό Χώρο ─ 

αντιθέτως, μόλις τελειώσουν το έργο τους, βυθίζονται στο εσωτερικό της γης, όπου συγχωνεύονται με τη 

Φύση από την οποία πήραν τη ζωή. 

46 Αν όμως πιστεύετε ότι αυτό που ονομάζετε "αιώνια φωτιά" δεν είναι για το σώμα αλλά για την 

ψυχή, αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό σφάλμα, διότι δεν υπάρχουν υλικά στοιχεία στο Πνευματικό Βασίλειο, 

ούτε η φωτιά έχει καμία επίδραση στην ψυχή. Αυτό που γεννιέται από την ύλη είναι ύλη, αυτό που 

γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. 

47 Ο λόγος μου δεν κατεβαίνει για να επιτεθεί σε οποιαδήποτε πεποίθηση. Αν κάποιος το πιστεύει 

αυτό, κάνει μεγάλο λάθος. Ο Λόγος Μου θα εξηγήσει το περιεχόμενο όλων όσων δεν έχουν ερμηνευτεί 

σωστά και τα οποία, ως εκ τούτου, δημιούργησαν λάθη που μεταδόθηκαν στην ανθρωπότητα από γενιά σε 

γενιά. 

48 Ποια αξία θα είχαν ο νόμος μου και η διδασκαλία μου αν δεν ήταν σε θέση να σώσουν τις ψυχές 

από το σφάλμα και την αμαρτία; Και ποιο θα ήταν το νόημα της παρουσίας μου ως ανθρώπου στον 

κόσμο, αν υπήρχαν πολλοί που έπρεπε να χαθούν για πάντα, σε μια εξιλέωση χωρίς τέλος; 

49 Ακούστε το Λόγο μου και θα βιώσετε από πόσα σκοτάδια σας απελευθερώνει. Ακούστε το Λόγο 

μου και θα ανακαλύψετε όλες τις αποκαλύψεις που λαχταρά η ψυχή σας, τη γνώση που πρέπει να 

κατέχετε και όλες τις εξηγήσεις για τις αμφιβολίες σας. 

50 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος για την πνευματική ζωή, ώστε να είναι σε θέση να 

κατευθύνει την πορεία της ζωής του προς αυτό το επίπεδο ύπαρξης, σας τα αποκαλύπτω στις διδασκαλίες 

μου. 

51 Έτσι θα έχετε μια ιδέα για την ανάπτυξη της ψυχής, θα έχετε γνώση των σταδίων από τα οποία 

περνάει η ψυχή και θα γνωρίζετε τη σημασία της επανόρθωσης. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να 

καταλάβετε τις διδασκαλίες μου, σας λέω ότι πρέπει να μάθετε να εγκαταλείπετε αυτό το επίπεδο υλισμού 

στο οποίο ζείτε, από το οποίο είναι αδύνατο να δείτε το φως της αλήθειας. 

52 Ο νους από μόνος του δεν είναι ικανός να κατανοήσει το περιεχόμενο αυτού του έργου. 

Χρειάζεται επίσης πνευματική ευαισθησία και διαίσθηση για να μπορέσει να διεισδύσει στον πυρήνα της 

πνευματικής μου διδασκαλίας. 

53 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διδάσκω τους μαθητές μου να προσεύχονται από πνεύμα σε 

πνεύμα. Γιατί χωρίς αυτόν τον τρόπο προσευχής, οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν τη 

διαφώτιση του νου τους με άλλα μέσα. 

54 Οι καιροί που προείπαν οι προφήτες, εκείνοι στους οποίους το Πνεύμα της Αλήθειας θα ερχόταν 

για να ξεκαθαρίσει τα πάντα, είναι ακριβώς αυτοί που βιώνετε. Ήθελα όμως να σας εκπλήξω με το να 

εκδηλωθώ με αυτή τη μορφή, για να δοκιμάσω τη διείσδυσή σας στο νόημα των προφητειών που λένε ότι 

θα εκδηλωθώ πνευματικά μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

55 Σήμερα, αφού η υπόσχεσή Μου εκπληρώθηκε όταν έγινα γνωστός στους ανθρώπους μέσω αυτών, 

δεν θέλω να ξεχάσετε ότι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της διακήρυξής Μου ήταν να διαδώσετε 

σε όλο τον κόσμο τον τρόπο προσευχής και ανάτασης που σας δίδαξα, ώστε ο άνθρωπος να μάθει πώς να 

προετοιμάζεται για να νιώσει την παρουσία Μου στην ψυχή του, στο μυαλό του και στην καρδιά του. 

56 Δεν σκέφτεστε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ότι θα ήταν καλύτερα αν ήσασταν εσείς εκείνοι που θα 

διακήρυτταν στην ανθρωπότητα την παρουσία μου στο πνεύμα σε αυτή την Τρίτη Εποχή, και όχι τα 

εξαπολυμένα στοιχεία, οι εξαπολυμένες καταιγίδες, οι σεισμοί που καταστρέφουν πόλεις, οι θάλασσες 

που καταστρέφουν τη γη, και η γη που γίνεται θάλασσα; Δεν νομίζετε ότι θα ήταν πιο πνευματικό και πιο 

ανθρώπινο από την πλευρά σας να προβλέψετε αυτά τα γεγονότα μέσω της εκπλήρωσης της αγάπης και 

του ελέους σας; 

57 Προετοιμαστείτε με αλήθεια και πνεύμα, τότε θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον λαό σαν τον Νώε, που 

ήταν δυνατός στην πίστη, και θα τον συμβουλέψω να οικοδομήσει μια πνευματική κιβωτό, στον κόρφο 

της οποίας οι άνθρωποι θα βρουν σωτηρία ─ μια κιβωτό που θα οικοδομηθεί με πίστη, με πνευματισμό, 

με έλεος, η οποία θα είναι ένας αληθινός ναός ειρήνης, ασφάλειας και καταφύγιο τόσο στις υλικές όσο και 

στις πνευματικές δυστυχίες. 

58 Όταν περάσουν οι καιροί και οι άνθρωποι εξετάσουν και ερευνήσουν τις μαρτυρίες και τα σημεία 

για να αποδείξουν την αλήθεια της διακήρυξής μου, θα καταλάβουν ότι όλα όσα συνέβησαν σε αυτούς 
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τους καιρούς δεν ήταν παρά ένα από τα πολλά σημεία που ανακοίνωσαν στον κόσμο το τέλος της 

διακήρυξής μου και την αρχή μιας άλλης περιόδου. 

59 Πόσο πολύ έχουν κοιμηθεί οι προφήτες της Τρίτης Εποχής! 

Μόνο σπάνια ανοίγετε τα μάτια σας και τα ετοιμάζετε για να δείτε τι έρχεται. Επομένως, αυτός ο λαός δεν 

γνωρίζει όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζει για το μέλλον, όπως ακριβώς σε άλλες εποχές το Ισραήλ 

προετοιμάστηκε και προειδοποιήθηκε αιώνες πριν από ένα γεγονός από τους προφήτες του. 

60 Έπρεπε να είναι ο Λόγος Μου που σας προειδοποιεί και σας αφυπνίζει, όπως κάνω σήμερα, όταν 

σας ανακοινώνω επίσης ότι η Θεία Δικαιοσύνη θα πλήξει τους πληρεξουσίους ή άρχοντες της γης, επειδή 

και αυτοί θα εξαγνίσουν τις ψυχές τους. Θα ταλαιπωρούνται όλο και περισσότερο, γιατί με αυτόν τον 

τρόπο θα προετοιμάσω τον καιρό της ειρήνης, της ευημερίας και της ένωσης που θα ακολουθήσει τον 

καιρό των δοκιμασιών. 

61 Μετά τον νέο Κατακλυσμό, το ουράνιο τόξο θα λάμψει ως σύμβολο της ειρήνης και της νέας 

διαθήκης που θα κάνει η ανθρωπότητα πνευματικά με τον Κύριό της. 

62 Πρέπει να προετοιμαστείτε για μια δύσκολη μάχη, γιατί όλοι σας θα πρέπει να πολεμήσετε 

ενάντια στον δράκο του κακού, του οποίου τα όπλα είναι η αναζήτηση της δόξας, το μίσος, η γήινη 

εξουσία, η ακολασία, η ματαιοδοξία, ο εγωισμός, το ψέμα, η ειδωλολατρία και ο φανατισμός ─ όλες οι 

δυνάμεις του κακού που γεννιούνται από την ανθρώπινη καρδιά, ενάντια στις οποίες θα πρέπει να 

πολεμήσετε με μεγάλο θάρρος και πίστη μέχρι να τις νικήσετε. 

63 Όταν ο δράκος των παθών σας θα έχει σκοτωθεί από τα όπλα του φωτός σας, ένας νέος κόσμος θα 

εμφανιστεί μπροστά στα μάτια των ανθρώπων ─ ένας νέος κόσμος, αν και είναι ο ίδιος- αλλά θα φαίνεται 

πιο όμορφος. Γιατί τότε οι άνθρωποι θα το χρησιμοποιούν για την ευημερία και την πρόοδό τους, 

ενσταλάζοντας ένα ιδανικό πνευματικοποίησης σε ό,τι κάνουν. 

64 Οι καρδιές θα εξευγενιστούν, τα μυαλά των ανθρώπων θα φωτιστούν, το πνεύμα θα μπορέσει να 

μαρτυρήσει την ύπαρξή του. Ό,τι είναι καλό θα ευδοκιμήσει, ό,τι είναι ανυψωτικό θα χρησιμεύσει ως 

σπόρος για τα ανθρώπινα έργα. 

65 Στο υλικό θα βιώσετε επίσης τη μεταμόρφωση: Τα ποτάμια θα είναι πλούσια σε νερό, τα άγονα 

χωράφια θα είναι γόνιμα, οι δυνάμεις της φύσης θα επιστρέψουν στις συνήθεις πορείες τους, επειδή θα 

επικρατεί αρμονία μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, μεταξύ του ανθρώπου και των θεϊκών έργων, 

μεταξύ του ανθρώπου και των νόμων που υπαγορεύει ο Δημιουργός της ζωής. 

66 Σας φαίνεται ο λόγος μου ως φαντασίωση; Είναι επειδή δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι 

βρίσκεστε στο τέλος μιας γήινης περιόδου και στην αρχή μιας πνευματικής εποχής. Το πέρασμά σας από 

αυτόν τον κόσμο είναι τόσο σύντομο που πολλοί από εσάς δεν είστε ικανοί να παρατηρήσετε τις αλλαγές 

που συμβαίνουν στην υλική ή στην πνευματική ζωή. Μερικές φορές αυτές οι μεταβάσεις χρειάζονται 

αιώνες για να ολοκληρωθούν. Μόνο η μελέτη ενός πνεύματος που έχει ανυψωθεί από την πίστη, την 

καλοσύνη και την προσευχή σας επιτρέπει να συνειδητοποιήσετε την επίδραση του χρόνου στους 

ανθρώπους. 

67 Μόλις εσείς, που Με ακούτε με σκεπτικισμό, βρεθείτε στο πνευματικό, θα μπορέσετε να 

συλλάβετε αυτή την αλήθεια σε όλη της την πληρότητα, γιατί τότε θα κάνετε τη σύγκριση των υπάρξεών 

σας στη γη στις διάφορες περιστάσεις που την έχετε κατοικήσει, και θα είστε σε θέση να κρίνετε την 

εξέλιξη, τους στόχους και τις αρχές κάθε γήινου σταδίου και κάθε πνευματικής εποχής. Τότε θα 

παραπονεθείτε που δεν ξέρατε πώς να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία της ψυχής σας για να επιτελέσετε 

έργα αντάξια εκείνων που έχουν σπουδάσει τη ζωή για τόσο πολύ καιρό. 

68 Αφήνω αυτά τα λόγια γραμμένα στο πνεύμα σας, ώστε όταν θα γίνετε μάρτυρες της εκπλήρωσής 

τους, να ευλογήσετε τον Λόγο Μου και να σηκωθείτε για να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία Μου και την 

εξήγηση όλων των γεγονότων που σας προφητεύω αυτή τη στιγμή. 

69 Γνωρίζω ότι η μετάνοια εκείνων που δεν πίστεψαν το λόγο Μου ή τον απέρριψαν θα είναι πολύ 

μεγάλη όταν θα δουν την άφιξή του, και οι καρδιές τους θα γεμίσουν τότε με προτάσεις που θα Μου 

ζητούν συγχώρεση επειδή αμφέβαλαν. Αλλά ξέρω επίσης ότι ανάμεσά τους θα υπάρχουν και εκείνοι που 

θα γεμίσουν με θέρμη και θα μετατραπούν στους πιο ακούραστους σπορείς των διδασκαλιών Μου. 

70 Ο άνθρωπος, προκειμένου να διατηρήσει την πίστη του ως ζωντανή φλόγα, χρειαζόταν πάντα 

έκτακτα γεγονότα που θα τον έκαναν να προβληματιστεί και να εξυψώσει τα συναισθήματά του. Λόγω 



U 352 

107 

έλλειψης ψυχικής ανάπτυξης, αμφισβητεί την αλήθεια όταν αυτή αποκαλύπτεται με απλό τρόπο και δεν 

έρχεται καλυμμένη με πέπλα μυστηρίου. 

71 Πάντα Με αναζητούσατε μέσα από τον πόνο, λίγοι είναι εκείνοι που Με αναζητούν από αγάπη και 

ευγνωμοσύνη. 

72 Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνο ύλη, 

αλλά ότι έχει επίσης ένα ευγενές, καλό μέρος της ύπαρξής του, που είναι το πνεύμα. 

73 Όσοι είναι πνευματικά πιο ανεπτυγμένοι αναγνωρίζουν τη Μαρία ως πνεύμα χωρίς να της δίνουν 

συγκεκριμένη μορφή. Όσοι όμως πρέπει να βλέπουν για να πιστεύουν, αναγκάζονται λόγω της νοητικής 

τους καθυστέρησης να αναζητούν εικόνες που αντιπροσωπεύουν τις πνευματικές τους ιδιότητες. 

74 Αν πάρετε τον Δάσκαλο ως πρότυπο, κυριαρχώντας στο σώμα σας, ώστε να ξεδιπλωθούν τα 

πνευματικά σας χαρίσματα, θα είστε σε θέση να λάβετε από Μένα όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το 

καλό. Αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό για να καυχηθείτε στους άλλους, αλλά για να ακολουθήσετε τον 

Δάσκαλό σας. 

75 Αν αναζητάτε τον Θεό, αναζητήστε τον στο πνευματικό, στο καλό, στα θαύματα της φύσης, αλλά 

μην αναζητάτε τον Θεό σε εικόνες. 

76 Η Μαρία είναι το Πνεύμα που έχει συγχωνευθεί τόσο πολύ με τη Θεότητα, ώστε να αποτελεί μία 

από τις πτυχές της, όπως αυτές αντιπροσωπεύονται από τις τρεις μορφές της αποκάλυψης: Ο Πατέρας, ο 

Λόγος και το Φως του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την έννοια, η Μαρία είναι το Πνεύμα του Θεού που 

αποκαλύπτει και ενσαρκώνει τη θεία φροντίδα. 

77 Η Μαρία είναι εκείνη που σας εμπνέει και σας ενθαρρύνει να αποκτήσετε αξία και να δεχθείτε τις 

δοκιμασίες του κόσμου στον οποίο ζείτε με παράδοση και προθυμία, έτσι ώστε μέσα στις δοκιμασίες να 

βρείτε την πνευματική ευτυχία, καθώς αυτό θα βοηθήσει την ψυχή σας να φτάσει σε μεγαλύτερη 

ανύψωση. 

78 Η ψυχή θα απολαμβάνει και θα μετέχει του Θεού. Αλλά πρώτα πρέπει να αναπτυχθεί κατοικώντας 

σε διαφορετικά σώματα και στη συνέχεια να συνεχίσει την ανάπτυξή της σε υψηλά επίπεδα ζωής μέχρι να 

εισέλθει στην αιώνια τελειότητα. 

79 Λαέ Μου, μην αρκείστε στο να ακούτε απλώς τον Λόγο Μου ─ κατανοήστε τον, έτσι ώστε όταν 

δεν Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή, να αισθάνεστε δυνατοί και να ακολουθείτε το παράδειγμα του 

Δασκάλου σας στο να κάνετε καλό στην ανθρωπότητα. Οι ενέργειές σας θα βασίζονται πάντα στην 

αλήθεια μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 353  
1 Η Καρδιά του Πατέρα ανοίγεται με αγάπη για να σας δεχτεί. Γιατί βλέπω τα βάσανά σας και σας 

χαρίζω το έλεός Μου. 

2 Η πηγή της χάρης αναβλύζει σε αυτή την Τρίτη Εποχή, και αν στη Δεύτερη προετοίμασα τους 

αποστόλους Μου με το Λόγο Μου, σε αυτή την Εποχή φωτίζω όλη την ανθρωπότητα με το φως του 

Αγίου Πνεύματός Μου. Γιατί θέλω να κάνω όλους άξιους να ονομάζονται παιδιά του Θεού. 

3 Είστε ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ, οι δυνατοί, οι χαϊδεμένοι, και θα πρέπει να προηγηθείτε από τα 

πλήθη όλης της ανθρωπότητας, επειδή είστε όλοι παιδιά Μου. Αυτή τη φορά επιλέγω τον αμαρτωλό, δίνω 

στον Άσωτο Υιό την ευκαιρία για τη λύτρωση της ψυχής του. 

4 Δεν θέλω κανείς να χαθεί, δεν θέλω κανείς σας να φύγει από την αγκαλιά μου, γιατί η αγάπη μου 

είναι μοναδική. Εδώ είναι το έλεός μου και η τέλεια αγάπη μου. 

5 Ούτε σας προδίδω, ούτε βλέπω τον λεκέ στην καρδιά σας. Ακούω τη μετάνοιά σας όταν Μου 

λέτε: "Πατέρα, θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτό το μονοπάτι χωρίς κανένα λεκέ". Τότε συγχωρώ κάθε 

αμαρτία. 

Σας ακούω επίσης να Μου λέτε: "Πατέρα, θέλουμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι σου", και σας λέω: 

"Μπείτε σε αυτό το μονοπάτι, που είναι γεμάτο αρετές. Είναι το καθαρό μονοπάτι με το οποίο η αμαρτία 

θα απομακρυνθεί από την καρδιά σας". 

6 Μου ζητάτε να σας χαρίσω επαφή με τους αγαπημένους σας, και πράγματι ο Δάσκαλος σας λέει 

αυτή την ημέρα της χάρης: Σας χαρίζω αυτή τη χάρη για τελευταία φορά. Γιατί αληθινά σας λέω: Μετά 

από αυτό το έτος δεν θα υπάρξουν άλλες τέτοιες εκδηλώσεις μέσω του ανθρώπινου νου. Αλλά εκείνες οι 

ψυχές για τις οποίες Μου ζητάτε φως, θα σας γίνουν γνωστές μόνο από πνεύμα σε πνεύμα. Γι' αυτό, σας 

προετοιμάζω, ώστε η ψυχή σας να ανυψώνεται όλο και περισσότερο, για να μπορέσετε να λάβετε αυτή τη 

χάρη. 

7 Ποτέ δεν θα είστε ανυπεράσπιστοι, άνθρωποι, γιατί ποτέ δεν απομακρύνθηκα από εσάς, πάντα σας 

προστάτευα με την τρυφερότητα του Ελέους Μου. Εσείς είστε αυτοί που έχετε αποχωριστεί από Μένα 

κατά καιρούς. 

8 Σήμερα σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας Πατέρας για σας, ένας πατέρας που σας αγαπάει πολύ, ο 

οποίος σας δίνει το έλεός του για να σας καθοδηγήσει στον αληθινό δρόμο. 

9 Ο άνθρωπος έβαλε έναν σκοτεινό επίδεσμο στα μάτια σας και σας παρέσυρε από το ασφαλές 

μονοπάτι, σας οδήγησε στις αβύσσους, στα σκοτάδια. Αλλά αληθινά σας λέω, ευλογημένοι άνθρωποι, δεν 

θέλω να χαθείτε. Επομένως, σας δίνω μια νέα ευκαιρία για τη σωτηρία σας. 

10 Αυτή τη στιγμή γράφω στην καρδιά του καθενός σας τη λέξη "αγάπη" ─ η αγάπη είναι η καλύτερη 

άμυνα του λαού του Ισραήλ ─ η αγάπη είναι το πιο ισχυρό όπλο για όλη την ανθρωπότητα ─ η αγάπη θα 

σας φέρει πραγματικά στο βασίλειο του φωτός. 

11 Στο παρελθόν, ήσασταν χαμένοι, όπως ο Άσωτος Υιός, περπατώντας στους δρόμους του κόσμου, 

ταραγμένοι στην ψυχή σας, απογοητευμένοι στην καρδιά σας, με τη θλίψη χαραγμένη στα βάθη της 

ύπαρξής σας, και δεν βρίσκατε λόγια παρηγοριάς, ούτε χέρι να σας καθοδηγήσει, και κατά καιρούς 

εμφανιζόταν μπροστά σας η οφθαλμαπάτη της ερήμου. Και τότε, όταν νομίζατε ότι είχατε ανακαλύψει το 

ασφαλές μονοπάτι, καταλαβαίνατε την ίδια στιγμή ότι κάνατε λάθος και ότι το φως που είχε εμφανιστεί 

μπροστά στα μάτια σας ήταν απλώς μια απάτη. 

12 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχετε εισέλθει στο μονοπάτι του φωτός. Δεν ήταν τυχαίο 

που σας έφερε σε αυτό το μονοπάτι ─ ήταν το θέλημά Μου. Γιατί αληθινά σας λέω, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι: "Ούτε ένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου". Διότι το πεπρωμένο κάθε 

πλάσματος είναι σε Μένα. 

13 Ο Πατέρας σας λέει: Στη Δεύτερη Εποχή, όταν το σώμα του Ιησού μεταφέρθηκε στο σπήλαιο της 

ταφής, το Πνεύμα μου έστειλε να δώσει το φως στις ψυχές που βρίσκονταν στο σκοτάδι και να τις 

ελευθερώσει από τις αλυσίδες τους. Από εκείνη τη στιγμή, οι ψυχές που ήταν καταδικασμένες στην 

"αιώνια" νύχτα έλαβαν το φως. 

14 Ο λόγος μου θα γίνει πραγματικότητα, οι ψυχές θα λάβουν την ανάσταση μέσω της χάρης μου και 

μέσω της αγάπης μου και θα αναζητούν όλο και μεγαλύτερη ανύψωση στην πνευματική κοιλάδα. Γιατί 

αναγνώρισαν τον Κύριό τους, τον Σωτήρα τους, που μπορεί να πάει μπροστά τους. Θα τραγουδήσουν 
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Ωσαννά στον Κύριο και θα τους δώσω πραγματικά μια άλλη χάρη: Αυτό της μετατροπής τους σε φύλακες 

αγγέλους σας, ώστε να σας οδηγήσουν στο 1950. 

Θα λαμβάνετε τα μηνύματά τους και τις συμβουλές τους μέσω της διαίσθησης, και σε στιγμές 

δοκιμασίας μπορείτε να τους καλέσετε στο όνομά μου. Το θέλημά τους είναι το δικό μου θέλημα, η αγάπη 

τους για σας είναι η δική μου αγάπη, επειδή έχουν πλυθεί στα αγνότερα νερά του Αρνίου και έχουν 

καταστεί άξιοι αυτής της χάρης. 

15 Είστε ο εκλεκτός λαός στον οποίο δόθηκε ο νόμος για να κυβερνηθεί η ανθρωπότητα με βάση 

αυτόν. Και τώρα ήρθε η ώρα για αυτή την ανθρωπότητα να ανυψωθεί στο δρόμο του φωτός και της 

αλήθειας υπακούοντας στις εντολές μου. 

16 Σας έδωσα το Θεϊκό Μου Φως σε τρεις χρόνους, αλλά δεν σας φέρνω καρπούς με διαφορετική 

"γεύση". Η διδασκαλία μου σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο είναι η ίδια πνευματική διδασκαλία με εκείνη που 

πάντα σας εμπιστευόμουν. 

17 Η ψυχή έχει υλοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό η ανθρωπότητα είναι αποπροσανατολισμένη 

και δεν ξέρει πώς να οδηγηθεί πνευματικά στο μονοπάτι που θα την οδηγήσει στην τελειότητα. 

18 Ο Κύριος ήταν μαζί σας για να σας επιλέξει και να σας προετοιμάσει, για να σας μεταμορφώσει σε 

εργάτες που σπέρνουν τον Λόγο μου στις καρδιές που επιθυμούν την αλήθεια. Αλλά η αμφιβολία και η 

έλλειψη πνευματοποίησης ήταν ο λόγος που το έργο μου δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από όλη την 

ανθρωπότητα. 

19 Μικρός είναι ο αριθμός εκείνων που Με έχουν ακούσει σε αυτόν τον καιρό. Η Συμπαντική μου 

Ακτίνα σας φώτισε και σας προετοίμασε, ώστε όλα τα παιδιά μου να ακούσουν το κάλεσμά μου μέσω της 

διαμεσολάβησής σας. 

20 Ετοιμάσου, Ισραήλ, να σηκώσεις με αυτοπεποίθηση και θάρρος τη ρομφαία της αγάπης, με την 

οποία θα πολεμήσεις ενάντια στο σκοτάδι που εξακολουθεί να σε περιμένει ακόμη και τις τελευταίες 

ημέρες της διακήρυξής μου με αυτή τη μορφή. 

21 Ο Θείος Λόγος Μου έγινε γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας για να σας δώσει, μέσω της 

ουσίας του Λόγου Μου, προετοιμασία και ζωή για την ανύψωση της ψυχής σας, ώστε να γίνετε 

παράδειγμα για την ανθρωπότητα. 

22 Στην ψυχή σας έχω τοποθετήσει τη διδασκαλία Μου, ώστε να μπορεί να ανυψωθεί κάνοντας το 

σώμα της εύπλαστο, ώστε να μπορείτε να είστε οι αγγελιοφόροι του Λόγου Μου, ώστε οι άνθρωποι να μη 

γίνονται εμπόδιο που εμποδίζει την πρόοδο του Έργου του Πνεύματος. 

23 Ο κόσμος τρέφει τον παγανισμό και την ειδωλολατρία. Ποτέ δεν σας έδωσα μια διδασκαλία που 

να προωθεί τον φανατισμό ή να αρνείται την πνευματικότητα που υπάρχει στο Έργο μου. 

Οι δυνάμεις της φύσης Με έχουν δει, αλλά ο κόσμος κοιμάται σε βαθύ ύπνο και επιτρέπει στην ψυχή 

να παραμείνει στην άβυσσο και στο σκοτάδι. Σήκω, Ισραήλ, με υπακοή, με δύναμη στο πνεύμα σου, για 

να μιλήσεις στον κόσμο και να τον αφυπνίσεις. 

24 Επομένως, αφού δεν έχετε προετοιμαστεί, αφού δεν έχετε συγκεντρώσει τη διδασκαλία Μου, ούτε 

τη μελετήσετε, δεν θα σας γίνω πλέον γνωστός μέσω του φωνητικού φορέα ─ όχι, γιατί το θέλημά Μου 

είναι ένα και εκδηλώνεται με την εκπλήρωση του Λόγου Μου σε ολόκληρο τον κόσμο ─ στο ορατό και 

στο αόρατο. Μετά το 1950, θα συνεχίσω να σας καθοδηγώ και να σας εμπνέω από πνεύμα σε πνεύμα. 

25 Δεν θα χαθείτε, γιατί τότε δεν θα ήμουν πλέον Θεός. Αλλά όλα όσα προήλθαν από Μένα πρέπει 

να επιστρέψουν σε Μένα. Αλλά η ψυχή πρέπει να εξαγνιστεί και να κερδίσει αξία στον αγώνα της, 

προκειμένου να απλώσει την καθαρή συγκομιδή της μπροστά στο διεισδυτικό μου βλέμμα. 

26 Σηκωθείτε με θάρρος για να αντιμετωπίσετε το σκοτάδι, την απάτη. Δείξτε την αλήθεια που 

λάβατε αυτή τη στιγμή. 

27 Ο Ποιμένας Ηλίας θα πάει μπροστά σας και θα σας εξηγήσει όσα δεν έχετε καταλάβει. 

Εκπαιδευτείτε, γίνετε σαν ευγενικά και ταπεινά πρόβατα που μαρτυρούν στον κόσμο αυτό που έλαβαν 

από τη Θεότητά μου. 

28 Η Μαρία θα σας σκεπάσει με τον μανδύα της και από τη μητρική της καρδιά θα ρέει Θεία 

τρυφερότητα, ώστε να την κουβαλάτε στην καρδιά σας και να είναι η ενθάρρυνσή σας. 

29 Προετοιμαστείτε, άνθρωποι, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές και δεν είναι θέλημά Μου να 

ζητήσετε καθοδήγηση από τον τυφλό και άπορο άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να σας δώσει, λόγω 
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έλλειψης προετοιμασίας. Έκανα τον εαυτό μου γνωστό σε αυτή την εποχή για να φέρω φως στον τυφλό 

και να του δείξω τον δρόμο. 

30 Θυμηθείτε ότι ο Δάσκαλος σας είπε πριν από πολύ καιρό ότι θα πρέπει να πολεμήσετε ενάντια 

στην απάτη των ψευδοφωνητών. Γιατί στους καιρούς που έρχονται, θα εμφανιστούν ψευτοεργάτες. 

31 Δεν είναι θέλημά μου να είστε αδύναμοι ή χωρίς γνώση. Αλλά αν αισθάνεστε έτσι, δεν είναι 

επειδή σας λείπει η διδασκαλία Μου, αλλά επειδή δεν την έχετε αποτυπώσει στην καρδιά σας. Πολλοί 

από εσάς εμπιστεύεστε ότι θα είμαι μαζί σας για περισσότερο καιρό ως Δάσκαλος, που γίνεται γνωστός 

μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά σας λέω να είστε ξύπνιοι, γιατί ο χρόνος αυτός πλησιάζει στο τέλος 

του. Γι' αυτό, σας λέω να προετοιμαστείτε, γιατί ανάμεσά σας θα εμφανιστούν οι δάσκαλοι που θα 

δώσουν τη διδασκαλία Μου στον κόσμο. 

32 Η ανθρωπότητα θα Με αναζητήσει, θα αναζητήσει το Έργο Μου, θα αναζητήσει εσάς. Το άτομο 

που έχει βλασφημήσει περισσότερο θα είναι εκείνο που θα Με αναζητήσει το συντομότερο, και τότε θα 

πρέπει να είστε έτοιμοι να του μιλήσετε για τη Διδασκαλία Μου. 

33 Ισραήλ, μην αρνείσαι ποτέ το έλεός μου και μην κλείνεις τα χείλη σου για να αποκρύψεις την 

αλήθεια μου. Κανείς δεν διαθέτει αυτή τη σοφία όσο εσείς, και ακόμη και το πιο περιορισμένο μυαλό δεν 

θα αφήσει κανένα από τα λόγια σας να περάσει απαρατήρητο την κατάλληλη στιγμή. Αν είστε 

προετοιμασμένοι, από τα χείλη σας θα ξεπηδήσουν λόγια που θα καταπλήξουν τον κόσμο. 

34 Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία να περάσει απαρατήρητη, Ισραήλ, να είσαι πάντα έτοιμος να 

εκπληρώσεις την αποστολή σου και να δώσεις το φως σε όσους βρίσκονται στο σκοτάδι. Εμπιστευτείτε το 

λόγο μου, γιατί με την πάροδο του χρόνου θα δείτε ότι μόνο μια διδασκαλία θα παραμείνει στην επιφάνεια 

της γης: αυτή της αγάπης. 

35 Μεγάλα πλήθη θα ξεκινήσουν αύριο, και εσείς πρέπει τότε να τους καθοδηγήσετε, πρέπει να 

απομακρύνετε την ειδωλολατρία και τον φανατισμό τους, πρέπει να προσεύχεστε ώστε το φως μου να 

λάμψει στο μυαλό τους, στις ψυχές τους, ώστε να στρέψουν το βλέμμα τους στο Άπειρο και να δουν την 

Παρουσία μου που θα τους πει: "Να είστε ευπρόσδεκτοι στον Πατέρα, έχετε προετοιμαστεί με πίστη και 

ελπίδα σε Μένα για να λάβετε τον Λόγο μου, και εγώ σας δέχομαι". 

36 Από τα πρώτα χρόνια έχω προετοιμάσει τις ψυχές σας, φέρνοντάς τες πιο κοντά στο μονοπάτι της 

αρετής, και σας έχω δώσει την έμπνευσή Μου. 

37 Πάντα σας έδειχνα δικαιοσύνη, αγάπη και υπακοή στον Νόμο μου. Αυτός ο αγώνας σας φάνηκε 

επίπονος και δύσκολο να περπατήσετε. Επομένως, εργάζομαι συνεχώς στις καρδιές σας. 

Ο Λόγος Μου είναι σαν μια σμίλη που προσεγγίζει έναν σκληρό ογκόλιθο και τον επεξεργάζεται 

συνεχώς για να του δώσει σχήμα, για να δημιουργήσει ένα ιερό στο βωμό του οποίου λάμπουν οι αρετές 

που σας έχω δώσει. Εκεί θα κατοικώ για να εξετάζω την πίστη σας και να δέχομαι την προσευχή σας ─ 

εκεί, σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα φυλάτε τον Θείο Λόγο Μου σαν σε σεντούκι, έτσι ώστε αύριο, όταν 

θα πιστεύετε ότι είστε εγκαταλελειμμένοι και περιτριγυρισμένοι από τις δυστυχίες αυτής της ζωής, να 

θυμάστε ότι κουβαλάτε έναν θησαυρό στην καρδιά σας, ότι η ψυχή σας είναι ο ιδιοκτήτης του, και ότι θα 

δείξετε έλεος στα πλήθη των ανθρώπων που πεθαίνουν από δίψα και που βλέπω να διψούν για την 

αλήθεια. Δώστε τους το ψωμί που σας έδωσα, το οποίο είναι ο άρτος της ζωής που τρέφει την ψυχή. 

38 Ο Λόγος Μου είναι σαν μια δυνατή καμπάνα που καλεί σήμερα τις ψυχές για να τους δώσει 

κουράγιο, δύναμη και πίστη. 

39 Περιπλανηθήκατε χωρίς προσανατολισμό, όπως ένας περιπλανώμενος που δεν μπορεί να βρει τον 

προορισμό του μονοπατιού. Αλλά ο Πατέρας σας πλησίασε σε αυτή την εποχή του αγώνα για τον 

άνθρωπο. Καθώς οι αντιξοότητες της ζωής σας καταπιέζουν και η αδικία βρίσκεται στο ζενίθ της, έχω 

έρθει ως ένα λαμπρό φως που διαλύει το σκοτάδι. 

40 Σας κάλεσα επειδή ανήκετε στις δώδεκα φυλές του ευλογημένου λαού του Ισραήλ. Δεν ήθελα να 

περάσει αυτός ο καιρός χωρίς η ψυχή σας να νιώσει την ειρήνη Μου και να απολαύσετε στο συμπόσιο το 

καλύτερο φαγητό που σας έδωσα στο τραπέζι Μου. 

41 Απλώνω την πατρική μου αγκαλιά για να υποδεχτώ τις ψυχές σας, να αποτυπώσω τον λόγο μου 

στις καρδιές σας, να σας δείξω τον νόμο, να σας κάνω να νιώσετε τη θεϊκή μου παρουσία ως Άγιο 

Πνεύμα. 

42 Περιμένω την ανύψωση και την πνευματοποίησή σας για να σας χαρίσω το έλεός μου στο 

ακέραιο. Οι αλυσίδες της αμαρτίας εξακολουθούν να σας δεσμεύουν. Επομένως, ο Πατέρας σας λέει: Σας 
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υπέβαλα σε έναν δύσκολο αγώνα, αλλά σας έδωσα την απαραίτητη δύναμη για να μπορέσετε να 

ξεπεράσετε τα εμπόδια. 

43 Απελευθερωθείτε από την αμαρτία, απελευθερωθείτε από το μίσος και το κακό και ελάτε σε Μένα 

για να προετοιμαστείτε με τις οδηγίες Μου. Γιατί αύριο θα είστε αγγελιοφόροι αυτής της αλήθειας. 

44 Μην μπερδεύεστε και μην διαστρεβλώνετε τον τρόπο που σας δίδαξα προσθέτοντας στο έργο Μου 

τις διάφορες πεποιθήσεις του κόσμου. Διότι τότε θα σας καλέσω σε λογοδοσία ως κακούς μαθητές που 

έσβησαν τα λυχνάρια τους και έπεσαν για ύπνο, όπως οι άφρονες παρθένες της παραβολής μου. 

45 Το μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς είναι σαν ένα χωνευτήρι στο οποίο η ψυχή σας εξαγνίζεται 

για να Με φτάσει. 

46 Είναι το χωνευτήρι στο οποίο σας υποβάλλει ο Πατέρας που σας κάνει να αναγνωρίσετε τον 

σωστό δρόμο και σας συμβουλεύει να εξαγνίσετε την ψυχή σας μέσω των καλών σας έργων, μέσω της 

εκπλήρωσης της αποστολής σας και της πνευματικής επανόρθωσης. 

47 Είναι απαραίτητο να εξαγνιστείτε, ώστε να μπορείτε να νιώσετε την Παρουσία μου και να λάβετε 

την έμπνευση του Θείου Πνεύματός μου. Γι' αυτό και σας δίδαξα να προσεύχεστε. 

48 Η ειρήνη μου πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι, τα παιδιά σας πρέπει να είναι σαν σπόρος ειρήνης. 

Θα τους καθοδηγήσετε με δικαιοσύνη, με αγάπη και έλεος, με καλά παραδείγματα. Σε κάθε σπίτι, θα 

κατοικώ ως προσκυνητής και θα μιλάω εκεί για τον Νόμο Μου, ο οποίος βρίσκεται στη συνείδηση των 

πατέρων της οικογένειας, ώστε να συμμορφωθούν με το Θέλημά Μου. 

49 Θα μπω στα σπίτια των ανθρώπων και θα εξαλείψω την απληστία τους. Θα τους διδάξω να ζουν 

ως αδελφοί και αδελφές, ώστε να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να ζουν ειρηνικά. 

50 Ευλογημένος λαός: Αυτή η χρονική περίοδος στην οποία σας μιλάω τώρα, και το τέλος της οποίας 

πλησιάζει, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του κακού, το αποκορύφωμα της διαφθοράς που 

έθρεψε τον κόσμο σε αυτή την εποχή. 

51 Το φως του Αγίου Πνεύματος θα λάμψει σε όλη τη γη με όλη του τη λαμπρότητα. Όλα τα παιδιά 

μου θα δουν τη διαύγειά του και θα τους αναστήσει σε μια νέα ζωή γεμάτη ειρήνη. 

52 Πότε θα γίνουν αυτά τα γεγονότα, λαέ μου;: Δεν ξέρετε. Αφήνω την προφητεία γραμμένη μόνο 

στις καρδιές σας, αλλά όταν θα είστε έτοιμοι, δεν θα σας είναι δύσκολο να νιώσετε την παρουσία μου και 

να ακούσετε τη φωνή μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

53 Αύριο θα ενωθείτε πνευματικά, όπως σας ζήτησα, και έτσι θα ξεκινήσετε και θα εκπληρώσετε τη 

δύσκολη αποστολή σας. Θα ενώσετε τις σκέψεις σας, τα ιδανικά σας και τη θέλησή σας, ώστε να 

μπορέσω να πραγματοποιήσω τα δικά Μου ανάμεσά σας. 

54 Ευλογημένοι άνθρωποι: Αποτυπώστε τον Λόγο Μου στην καρδιά σας, προβληματιστείτε, 

μελετήστε και ερευνήστε, τότε θα νιώσετε τη γεύση αυτής της τροφής που σας άφησα. Θα ξεκινήσετε, θα 

πάτε στους αγαπημένους σας, στις διάφορες επαρχίες, και θα γίνετε σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης Μου, 

του φωτός Μου και της χάρης Μου, που σας κάνω να μεταφέρετε. 

55 Σε αυτή τη γωνιά της γης όπου ζείτε, το φως του Πνεύματός μου κατέβηκε για να φωτίσει την 

ύπαρξή σας και να σας μεταμορφώσει από εγωιστικά όντα σε πραγματικούς αδελφούς και αδελφές του 

πλησίον σας. 

56 "Εργάτες των χωραφιών Μου" σας αποκαλώ στο Λόγο Μου, επειδή έχω έρθει σε σας για να σας 

διδάξω τον τέλειο τρόπο για να καλλιεργήσετε την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. 

57 Δεν απαιτώ ακόμη τον καρπό της αμπέλου από εσάς, γιατί πρέπει ακόμη να μάθετε πολλά 

πράγματα από Μένα για να μπορέσετε να Μου προσφέρετε έναν καρπό αντάξιο Μου. Παρ' όλα αυτά, θα 

πρέπει να θυμάστε συχνά ότι η διακήρυξή Μου με αυτή τη μορφή δεν θα είναι αιώνια αλλά προσωρινή 

και ότι θα πρέπει να μαθαίνετε μέχρι την τελευταία διδασκαλία Μου. 

58 Η δυνατή καμπάνα, την οποία ακούσατε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και η οποία σας 

κάλεσε πνευματικά στη συνέλευση, κάνει τώρα τα τελευταία της χτυπήματα. Ο ήχος του είναι βαρύς και 

γεμάτος δικαιοσύνη, γιατί τώρα πια δεν είναι το πανηγυρικό κάλεσμα που προσκαλεί τους αδαείς στο 

πνευματικό συμπόσιο ή το κάλεσμα στους αρρώστους να απαλλαγούν από το βαρύ φορτίο τους 

ακούγοντας απλώς τον λόγο μου για τη ζωή. Τώρα είναι το κάλεσμα αφύπνισης που καλεί τους μαθητές 

που έχουν λάβει εδώ και καιρό τις θεϊκές διδασκαλίες ─ είναι η φωνή που προστάζει όλους εκείνους που 

έχουν λάβει αποδείξεις της αλήθειας μου, δώρα, εντολές και οφέλη να συγκεντρωθούν γύρω από τον 
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Πατέρα και Δάσκαλο τους για να ακούσουν τις τελευταίες διδασκαλίες του, τους τελευταίους κανόνες της 

ζωής του. 

59 Ευλογημένες είναι οι ψυχές που, έχοντας επίγνωση της σημασίας αυτών των στιγμών, 

αποσύρονται από τους πειρασμούς του κόσμου και τις ανυπόστατες απολαύσεις για να είναι μαζί Μου στο 

πνεύμα. Γιατί θα ξέρουν πώς να ερμηνεύουν και να υπακούουν στις θεϊκές μου εντολές. Θα είναι σε θέση 

να συνεχίσουν να φροντίζουν την άμπελο, και στο τέλος της δουλειάς της ημέρας, όταν ακούσουν το 

κάλεσμά Μου μέσω του πνεύματος, θα είναι σε θέση να Μου προσφέρουν τον ευχάριστο καρπό της 

πνευματοποίησής τους, της αγάπης και της ανύψωσής τους. 

60 Το έτος 1950 είναι γραμμένο στο μυαλό αυτού του λαού, επειδή είναι το έτος που έχει οριστεί από 

τη Θέλησή μου για την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της εκδήλωσής μου μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. 

61 Σας έστειλα τη διδασκαλία Μου για να βρείτε σ' αυτήν ενθάρρυνση και φως στον πόνο. Γιατί 

έρχεται η ώρα των μεγάλων δοκιμασιών για την ανθρωπότητα και θέλω ο λαός Μου να τις περάσει 

αλώβητος και νικητής. 

62 Εξακολουθώ να σε βλέπω αδύναμο στην πίστη σου. Αρκεί να εξαπολύονται τα στοιχεία της φύσης 

και ήδη η καρδιά σας γεμίζει φόβο. Γιατί; Δεν σας έχω πει ότι οι δυνάμεις της φύσης πρέπει να σας 

υπακούουν και να σας σέβονται όταν βρίσκεστε στο μονοπάτι που σηματοδοτεί ο νόμος Μου; 

63 Αχ, άνθρωποι, είναι επειδή η συνείδησή σας σας λέει σε κάθε στροφή ότι δεν κάνετε το καθήκον 

σας ως καλοί μαθητές! 

64 Δεν λέω ψέματα, ούτε υπερβάλλω όταν σας λέω ότι τα βασίλεια της φύσης μπορούν να ακούσουν 

τη φωνή σας και να σας υπακούσουν και να σας σεβαστούν. 

Η ιστορία του Ισραήλ γράφτηκε ως μαρτυρία της αλήθειας μου και σε αυτήν μπορείτε να 

ανακαλύψετε πώς ο λαός του Θεού αναγνωρίστηκε και έγινε σεβαστός ξανά και ξανά από τις δυνάμεις και 

τα στοιχεία της φύσης. Γιατί αυτό να μην ισχύει και για εσάς; 

Πιστεύετε ότι η δύναμή μου ή η αγάπη μου για την ανθρωπότητα έχει αλλάξει με την πάροδο του 

χρόνου; Όχι, εσείς τα πλήθη που ακούτε αυτόν τον λόγο, το φως του Πνεύματός μου σας περιβάλλει, η 

δύναμή μου και η αγάπη μου είναι αιώνιες και αμετάβλητες. 

65 Τώρα θέλω αυτός ο λαός, ο νέος Ισραήλ, να εμφανιστεί ανάμεσα στην ανθρωπότητα γεμάτος 

πίστη, δύναμη και πνευματικό φως, για να μαρτυρήσει στον κόσμο την αλήθεια της ύπαρξής Μου, την 

αγάπη Μου και τη δικαιοσύνη Μου, όπως ο λαός της Πρώτης Εποχής μαρτυρούσε την ύπαρξη και τη 

δικαιοσύνη του ζωντανού και αληθινού Θεού. 

66 Θυμηθείτε ότι είστε ο αιχμάλωτος λαός, ότι η Νέα Αίγυπτος είναι ο κόσμος και ότι ο Φαραώ είναι 

ο κυρίαρχος υλισμός που υποδουλώνει και μαρτυρεί. Αλλά να θυμάστε επίσης ότι πρέπει να ενωθείτε στη 

μάχη και να συνεχίσετε την περιπλάνησή σας μαζί, για να μην ηττηθείτε ποτέ από τους εχθρούς σας. Τότε 

θα δείτε να επαναλαμβάνονται όλα εκείνα τα θαύματα και τα δυνατά έργα που βίωσε ο λαός του Ισραήλ 

στην πορεία του προς την απελευθέρωση, αν και τώρα με πνευματική μορφή. 

67 Ο λαός μου, ο αγαπημένος μου λαός: Αν αγαπάτε πραγματικά την ελευθερία του πνεύματος, αν 

πεινάτε και διψάτε για δικαιοσύνη, αν οι αλυσίδες της ντροπής και της δυστυχίας που σέρνετε μαζί σας 

πραγματικά σας βαραίνουν, ενωθείτε πνευματικά, προσευχηθείτε αληθινά, ενισχύστε τις αποφάσεις σας, 

φωτιστείτε από το φως της πίστης, της έμπνευσης και του ιδεώδους, και ξεκίνησαν για τη νέα Γη της 

Επαγγελίας, η ύπαρξη της οποίας είναι τόσο σίγουρη όσο και η γη Χαναάν για τον ισραηλιτικό λαό που, 

στην Πρώτη Εποχή, άντεξε τις δοκιμασίες και τους κόπους της ερήμου μέχρι να φτάσει στην εκπλήρωση 

της θείας υπόσχεσης. 

68 Είναι η φωνή μου που σας ξυπνάει, και αν την αγνοήσετε, δεν θα έρθει δεύτερη φορά να σας 

ξυπνήσει αύριο. 

69 Ισραήλ: Προχωρήστε ακούραστα προς τις οδηγίες Μου, τις οποίες έχω τοποθετήσει στην καρδιά 

και στην ψυχή σας. Είμαι ο Δάσκαλος που σας πλησιάζει για να σας μιλήσει στην οικειότητα της καρδιάς 

σας και να σας κάνει να νιώσετε τη φωτιά της αγάπης Μου για να ανυψώσει την ψυχή σας στο φως και τη 

χάρη του Θείου Πνεύματός Μου. 

70 Σας χαρίζω ακούραστα το έλεός Μου για να σας σώσω από την καταστροφή. Ως Ιατρός, σας 

αλείφω με το βάλσαμό Μου, και ως Πατέρας, σας πλησιάζω, σας παρηγορώ και σας κάνω να δείτε τις 

ατέλειές σας. 
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71 Ευλογημένο Ισραήλ, σε ρωτώ: Τι θα κάνετε αύριο, όταν ο Κύριος δεν θα κάνει πλέον τον εαυτό 

Του γνωστό μέσω της ανθρώπινης διάνοιας; Δεν είστε ακόμη σε θέση να κατανοήσετε το μεγαλείο του 

Έργου Μου και γι' αυτό σας είπα να μελετήσετε και να εμβαθύνετε στον Λόγο Μου, για να μην πέσετε σε 

φανατισμό και ειδωλολατρία. 

Έχω μιλήσει σε όλους σας, με όλους σας έχω καθίσει στο τραπέζι Μου, και όλους σας έχω καθίσει 

στην καλύτερη θέση. Σας έδειξα την ταπεινοφροσύνη του Πνεύματός Μου για να είστε κι εσείς ταπεινοί. 

72 Συνειδητοποιήστε, αγαπημένοι άνθρωποι, ότι τώρα είναι η ώρα να είστε ευγενικοί και ταπεινοί, 

ώστε να γίνετε οι αληθινοί πνευματικοί που κουβαλάτε μέσα σας την ουσία, την αγάπη και τη δύναμη του 

Πατέρα σας, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε με αυτόν τον τρόπο. Διότι σας δίδαξα με το φως του Αγίου 

Πνεύματος, και αν σήμερα είστε ακόμη μαθητές, αύριο θα γίνετε κύριοι. 

73 Θα σας δώσω όλα όσα χρειάζεστε για να θρέψετε τον κόσμο. Θα πάτε στα έθνη, στους λαούς, στα 

χωριά και στις επαρχίες και θα μεταδώσετε αυτά που σας έχω εμπιστευτεί. Και μέσω της έμπνευσης θα 

έχετε μια ανεξάντλητη πηγή φωτός, χάρης, αγάπης και διδασκαλίας για τους συνανθρώπους σας. 

74 Ποτέ δεν σας δίδαξα κάτι περιττό ή κακό. Ο Νόμος Μου και το Έργο Μου είναι αγνά και μακριά 

από τον υλισμό. Επομένως, έχω εξαλείψει τον φανατισμό και την ειδωλολατρία, και σας έχω στερήσει 

ακόμη και τα υλικά σύμβολα που ενσαρκώνουν το πνευματικό. Σας δίδαξα τον αγνό, τέλειο τρόπο να 

προσεύχεστε και να Με αναζητάτε. 

75 Δεν είναι θέλημά μου, Ισραήλ, να μετατρέψεις αύριο τους οίκους προσευχής σε οίκους 

φανατισμού. Διότι σας έχω καθοδηγήσει πώς να εφαρμόζετε το Πνευματιστικό Δόγμα, και όταν κάνετε 

χρήση των διδασκαλιών μου, θα έχετε τον άμεσο διάλογο πνεύματος με πνεύμα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

υπάρχει πάντα αρμονία και αδελφοσύνη ανάμεσά σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 354  
1 Ελάτε άλλη μια φορά στον Δάσκαλο, ω μαθητές, εσείς που επιταχύνετε τα βήματά σας για να 

φτάσετε το συντομότερο δυνατό στους πρόποδες του βουνού, απ' όπου ακούτε τον χαιρετισμό και τις 

συμβουλές που σας στέλνει ο Πατέρας σας. 

Από τη στιγμή που αρχίζετε να ακούτε τον ήχο αυτής της φωνής που σας στέλνω από το άπειρο, η 

ψυχή σας αρχίζει να ανεβαίνει, να ανεβαίνει μέχρι να φτάσει στην κορυφή και να Με βρει, ενώ δίνω τις 

αιώνιες οδηγίες Μου για την αγάπη και τη σοφία. 

2 Έτσι, σε κάθε εκδήλωσή μου, προετοιμάζεστε ανεβαίνοντας από τους πρόποδες του βουνού για να 

φτάσετε στην κορυφή όταν το μάθημά μου φτάσει στο τέλος του, ενωμένοι και ένα με το Πνεύμα μου. 

3 Αυτή τη στιγμή σας δίνω τα τελευταία μαθήματα αυτού του σταδίου της εκδήλωσής μου μέσω του 

ανθρώπου, και τα ακούτε με ανυπομονησία, πίνοντας σταγόνα-σταγόνα από την ουσία τους και 

ενισχύοντας τον εαυτό σας στην πίστη σας. Με τον τρόπο αυτό, δίνετε χαρά στο Πνεύμα μου, γιατί όταν ο 

Λόγος μου τελειώσει με αυτή τη μορφή, θα παραμείνετε ως πιστοί μάρτυρες. Θα σας αφήσω 

προετοιμασμένους να συνεχίσετε το Έργο μου στις καρδιές των ανθρώπων. 

4 Αν σκεφτείτε βαθιά, θα συνειδητοποιήσετε ότι σας πήρα υπό τη φροντίδα Μου για να σας 

μεταμορφώσω σε αληθινούς αποστόλους ─ ότι δεν σας μίλησα μόνο μέσω του Λόγου Μου, αλλά και στις 

δοκιμασίες και τα περιστατικά της ζωής σας, ότι σας διαμόρφωσα και σας καθάρισα μέσα σε αυτά, επειδή 

θέλω να σας αφήσω κήρυκες της αλήθειας. 

Μη μιλάτε τα λόγια μου χωρίς να τα αισθάνεται η καρδιά σας, χωρίς να ζείτε τις διδασκαλίες μου, 

ώστε τα έργα σας αυτή την εποχή να μιλούν περισσότερο από τα λόγια σας των περασμένων αιώνων και 

να δώσετε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης, της παράδοσης και της πνευματικής ανύψωσης. Θέλω ο 

κόσμος, όταν σας βλέπει να υποφέρετε και να αποδεικνύετε τη δύναμη της ψυχής σας, να μάθει να 

εμπιστεύεται και να χαμογελάει ακόμα και στον μεγαλύτερο πόνο. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, το 

έργο σας θα αφήσει έναν καλό σπόρο στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

5 Δεν μπορείτε πλέον να λέτε ψέματα στην ανθρωπότητα. Έχει εξελιχθεί σε σημείο που να γνωρίζει 

πώς να ανιχνεύει τόσο την αλήθεια όσο και την απάτη. 

6 Ας μην επαναληφθεί ανάμεσά σας η περίπτωση κατά την οποία οι αιρέσεις των Φαρισαίων και 

των Σαδδουκαίων υψώθηκαν πάνω από τον λαό, παρασύροντας και εξαπατώντας τον με ψεύτικα 

παραδείγματα. Στην παρούσα εποχή, δεν θα προκύψουν τέτοιες αιρέσεις στους κόλπους του λαού μου. 

Μεταξύ των νέων αποστόλων μου δεν θα υπάρχουν ούτε Φαρισαίοι ούτε Σαδδουκαίοι. Όποιος δεν θεωρεί 

τον εαυτό του έτοιμο να κηρύξει, θα κλείσει τα χείλη του, θα κρατήσει τα χέρια του κλειστά μέχρι να 

μεταμορφωθεί σε μαθητή μου. Μόνο τότε θα αφήσει τα χείλη του να ανοίξουν για να μιλήσουν τα λόγια 

μου και θα αφήσει τον θησαυρό που φυλάει στην ψυχή του να ξεχειλίσει. 

Γι' αυτό σας μίλησα πολύ για να σας αφήσω προετοιμασμένους, ώστε ο κόσμος να μη σας ξεγελάσει 

με τις θεωρίες του, ούτε να καταστρέψει το ναό που έχετε χτίσει στις καρδιές σας. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο έχω διαθέσει πολύ χρόνο για να σας διδάξω, έτσι ώστε ο Λόγος Μου να καθαρίσει την ψυχή 

σας και η πίστη να ριζώσει βαθιά, και ακόμη και το σώμα σας να συμμετάσχει στην πνευματοποίηση, και 

έτσι να προετοιμαστείτε ως όργανά Μου για να αποκαλύψετε στον κόσμο τη δύναμη και τη χάρη με την 

οποία έχετε ντυθεί. 

7 Δεν χρησιμοποίησα επιστήμονες, φιλοσόφους ή μελετητές για να διαδώσω τον σπόρο της αγάπης 

μου στην ανθρωπότητα αυτής της εποχής. Επέλεξα τους ταπεινούς, εκείνους που πεινούν και διψούν για 

πνευματική ανάταση, εκείνους που λαχταρούν την αιωνιότητα, εκείνους που λαχταρούν την ειρήνη του 

σύμπαντος. Αυτοί οι πεινασμένοι και στερημένοι από τα αγαθά του κόσμου ανήκουν στο λαό του 

Πνευματικού Ισραήλ. 

Όταν κάλεσα αυτά τα πλάσματα για να τους αναθέσω μια τόσο μεγάλη αποστολή, δεν τα επέλεξα 

τυχαία. Επέλεξα σοφά κάθε ψυχή για να την κάνω να ακούσει τη φωνή Μου και να της αναθέσω το 

μονοπάτι της, το έργο της ημέρας της, να της δώσω το χωράφι και τον σπόρο, αλλά και το εργαλείο. Γιατί 

μόλις εξοπλιστείτε, ω ταπεινοί και φτωχοί της γης, θα σας στείλω στον κόσμο για να δείξετε και να 

προσφέρετε αυτό το φως που θα σας γεμίσει με ευδαιμονία και που στη συνέχεια θα εξαπλωθεί σε όλο τον 

πλανήτη. 
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8 Σας έκανα να περιμένετε την εκπλήρωση των υποσχέσεών μου, αλλά μόνο στον παρόντα χρόνο 

τις βλέπετε να εκπληρώνονται. Στις προηγούμενες ενσαρκώσεις σας, αναζητήσατε την εκπλήρωση αυτής 

της υπόσχεσής μου να επιστρέψω σε εσάς και δεν την βρήκατε. Αλλά η ψυχή σας, που κατέχει την αιώνια 

ζωή, άφησε πίσω της τα προσωρινά της καλύμματα, σαν ρούχα που σκίζονται στη μάχη, και κρατάει γερά 

την ελπίδα της, και τελικά βλέπετε την πίστη και την εμπιστοσύνη σας ότι ο λόγος μου πρέπει να 

εκπληρωθεί. Σήμερα είδατε να ανοίγεται μπροστά στην ψυχή σας το πλατύ μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. 

9 Ο Νόμος Μου και οι διδασκαλίες Μου των προηγούμενων εποχών δεν ήταν οι ίδιες με το 

μονοπάτι που σας δείχνω τώρα; Σας λέω: Με τις διδασκαλίες Μου, τις οποίες σας δίδαξα και σας 

αποκάλυψα από τους πρώτους χρόνους, σας προετοίμασα για τη γνώση αυτών που σας μιλάω σήμερα. 

Μέσω του Μωυσή και των προφητών σας έκανα γνωστό τον Νόμο, ώστε να ζείτε μεταξύ σας με 

δικαιοσύνη και σεβασμό και να Μου αποδίδετε φόρο τιμής με τη συνετή και τακτική ζωή σας. 

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι μόνο όταν κάνετε το καλό ζείτε με χάρη, και ότι επιβράβευσα τα έργα σας 

όταν υπάκουαν στις εντολές του νόμου, και ότι όταν δεν ακούγατε τις φωνές τους νιώθατε ότι δεν 

ήσασταν αρεστοί στον Πατέρα σας και η συνείδησή σας επέπληττε την απιστία σας. 

     Αλλά παρόλο που είχατε μπροστά στα μάτια σας τέτοιες σοφές διδασκαλίες στους αγγελιοφόρους μου, 

δεν είχατε ιδέα ότι σας οδηγούσαν στη γνώση της πνευματικής ζωής. Η ανθρωπότητα δεν διέσχισε με το 

βλέμμα της τα κατώφλια εκείνης της θαυμάσιας ζωής που θα αποκτήσετε όλοι σας και που είναι ο στόχος 

για τον οποίο δημιουργηθήκατε. 

10 Οι καιροί πέρασαν, σας έστειλα τον Ιησού, και μέσω Αυτού μίλησα στην ψυχή και την καρδιά των 

ανθρώπων, ώστε να νιώσουν ότι Εκείνος που τους μίλησε δίδασκε με τη ζωή και το παράδειγμά Του, 

ώστε η διδασκαλία Του να εκληφθεί ως ουράνιο μήνυμα, πρόσκληση στην αληθινή ζωή. Και άνοιξες τα 

μάτια σου, την καρδιά σου και την ψυχή σου και έμαθες από ποιον ήταν ο λόγος. 

Έχετε λάβει τα παραδείγματά του, τα θαύματα και τις διδασκαλίες του, και μαζί του έχετε δει την 

ομορφιά της πνευματικής ζωής. Μάθατε ότι ο ταπεινός Δάσκαλος δεν ήρθε για να βασιλεύσει σε αυτόν 

τον κόσμο, ότι δεν ήρθε για να παραμείνει στη γη και ότι θα την περνούσε μόνο για λίγο και μετά θα 

επέστρεφε στην πατρίδα από την οποία είχε έρθει για να περιμένει τους μαθητές Του εκεί, αφού θα είχε 

ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. 

11 Αλλά πού επέστρεψε αυτός ο Δάσκαλος που είχε έρθει για να αποδείξει την άπειρη αγάπη του για 

την ανθρωπότητα; Από πού προήλθε Εκείνος που ήταν πηγή τρυφερότητας και σοφίας; Και πού θα 

αναζητούσαν οι μαθητές του αυτό το ψωμί της ζωής και αυτό το κρασί της αγάπης; 

Πόσοι τον αγάπησαν και τον ένιωσαν, και όταν τον είδαν να φεύγει, ευχαρίστως θα τον ακολουθούσαν 

στο σπίτι του, στο οποίο επέστρεψε, και αυτό επειδή η ψυχή τους είχε ξυπνήσει στη ζωή όταν ένιωσε να 

την καλεί και να τη χαϊδεύει η φωνή του Δασκάλου ─ εξαιτίας εκείνης της διδασκαλίας που εξηγούσε τι 

σημαίνουν τα ανθρώπινα συναισθήματα της αγάπης, η υλική φύση, αλλά και το νόημα της Πνευματικής 

Ζωής. 

12 Δεν σας έκανα να περιφρονήσετε τον κόσμο, ούτε στέρησα από τους ανθρώπους το καλό φαγητό, 

ούτε τις υγιεινές απολαύσεις, ούτε τα ιερά οικογενειακά καθήκοντα. Βάζω μόνο τους ανθρώπους στο 

ηθικό μονοπάτι αυτής της γήινης ζωής και την ψυχή στο άπειρο μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. 

Μέσα από αυτή τη Θεία οδηγία, η αρετή άνθισε, η ψυχή είδε την πόρτα της ανόδου να ανοίγει στο 

δρόμο κάθε όντος που θα υπακούσει στις εντολές Μου. Κανείς όμως δεν υποψιάστηκε ότι μετά από αυτό 

το διάστημα θα ερχόμουν άλλη μια φορά με τα λόγια Μου για να συνεχίσω το Έργο Μου και ότι θα σας 

αποκάλυπτα ακόμη περισσότερα από όσα σας είπα στον Ιησού. 

13 Πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο, είπα στους μαθητές Μου: "Θα έρθει σε σας ο Παρηγορητής, το 

Πνεύμα της Αλήθειας, ο οποίος θα σας αποκαλύψει τι έχει στο θησαυροφυλάκιό Του". Αλλά εσείς, που 

θέλατε να γνωρίσετε τα μυστήρια της ζωής του Πνεύματος, που δεν τελειώνουν ποτέ, περιμένατε τη μία 

ζωή μετά την άλλη, τη μία δοκιμασία μετά την άλλη, και κάθε μία από αυτές ήταν η εκπλήρωση ενός από 

αυτά τα λόγια. Γνωρίζατε ότι ο Πατέρας δεν θα μπορούσε να αθετήσει την υπόσχεσή Του, διότι ακόμη 

και από τις πρώτες εποχές βιώσατε ότι κάθε λόγος που προέρχεται από Αυτόν εκπληρώνεται. Και 

επιτέλους, αυτή τη στιγμή, έχετε την ανταμοιβή για την ελπίδα σας. 

14 Δείτε εδώ τη συνέχεια του έργου μου, την έλευσή μου στην Τρίτη Εποχή ως Πνεύμα Παρηγορητή, 

περιτριγυρισμένο από τις μεγάλες στρατιές των αγγέλων μου, όπως είναι γραμμένο. 
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Αυτά τα πνεύματα στο πέρασμά μου αντιπροσωπεύουν ένα μέρος εκείνης της παρηγοριάς που σας 

υποσχέθηκα, και με τις σωτήριες συμβουλές και τα παραδείγματα αρετής τους έχετε ήδη λάβει αποδείξεις 

του ελέους και της ειρήνης τους. Μέσω αυτών σας χορήγησα ευεργετήματα και υπήρξαν μεσίτες μεταξύ 

εσάς και του Πνεύματός Μου. 

Όταν αντιληφθήκατε τα χαρίσματά τους και την ταπεινοφροσύνη τους, νιώσατε έμπνευση να κάνετε 

έργα τόσο δίκαια όσο αυτά που έκαναν εκείνοι στη ζωή σας. Όταν επισκέπτονταν το σπίτι σας, νιώθατε 

τιμή από την πνευματική τους παρουσία. 

15 Να είστε ευλογημένοι αν έχετε αναγνωρίσει τη γενναιοδωρία τους. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: 

Νομίζετε ότι ήταν πάντα ενάρετα όντα; Δεν ξέρετε ότι ένας μεγάλος αριθμός απ' αυτούς έχει κατοικήσει 

στη γη και έχει γνωρίσει αδυναμία και σοβαρές παραβάσεις; 

Αλλά κοιτάξτε τους τώρα: Δεν έχουν πλέον κανένα ψεγάδι πάνω τους, και αυτό γιατί άκουσαν τη 

φωνή της συνείδησης, ξύπνησαν στην αγάπη και μετανόησαν για τις προηγούμενες παραβάσεις τους. Σε 

αυτό το χωνευτήρι εξαγνίστηκαν για να αναδειχθούν άξια, και σήμερα Με υπηρετούν υπηρετώντας την 

ανθρωπότητα. 

Το πνεύμα τους, από αγάπη, ανέλαβε το καθήκον να βοηθήσει τον πλησίον τους να επανορθώσει όλα 

όσα παρέλειψε να κάνει όταν κατοικούσε στη γη, και ως θεϊκό δώρο άδραξαν την ευκαιρία να σπείρουν 

τον σπόρο που δεν είχαν σπείρει πριν και να απομακρύνουν κάθε ατελές έργο που είχαν κάνει. 

Γι' αυτό, τώρα παρακολουθείτε με έκπληξη την ταπεινότητά τους, την υπομονή τους και την ευγένειά 

τους, και περιστασιακά τους έχετε δει να υποφέρουν για χάρη της επανόρθωσής τους. Όμως η αγάπη και η 

γνώση τους, που είναι μεγαλύτερες από τα εμπόδια που συναντούν, ξεπερνούν τα πάντα και είναι 

πρόθυμοι να φτάσουν μέχρι τη θυσία. 

16 Μην αυξάνετε τον πόνο τους. Να είστε υπάκουοι, με κατανόηση και να υπακούτε στις συμβουλές 

τους. Ανταποδώστε τα χάδια τους, είναι τα πνευματικά σας αδέλφια, τότε αύριο θα είστε όπως αυτοί 

σήμερα. Θα κατοικήσετε κι εσείς σ' αυτόν τον κόσμο, και η αγάπη, η προσπάθεια και η μετάνοιά σας θα 

ξεπλύνει τους λεκέδες που έχουν μείνει μέσα σας, ώστε να γίνετε αγνοί και θορυβώδεις σαν κι αυτούς. Η 

επιμονή σας και η αγάπη σας για το καλό θα σας κάνουν να στείλετε την προσευχή σας σε εκείνους που 

αφήσατε στη γη μπλεγμένους σε κακοτυχίες και κακό, και θα πείτε στον Πατέρα: "Κύριε, επέτρεψε μου 

να επιστρέψω, έστω και με μορφή αόρατη και ανέγγιχτη για τους αδελφούς και τις αδελφές μου, για να 

φέρω ένα μήνυμα ειρήνης και υγείας σε εκείνους που υποφέρουν", και θα σας χορηγήσω αυτή τη χάρη. 

Τότε θα είστε σαν άγγελοι και τίποτα δεν θα σας εμποδίζει να επισκεφθείτε τον κόσμο της εξιλέωσης, 

κουβαλώντας μέσα σας την πηγή της χάρης και της καλοσύνης που σας έχω εμπιστευτεί ως παιδιά Μου. 

Και στο βαθμό που επιτρέπετε στην ψυχή σας να ξεχειλίσει, θα γίνετε πιο ήρεμοι και θα φτάσετε σε 

μεγαλύτερη ανύψωση. 

17 Όταν ηχήσω για τελευταία φορά την καμπάνα και καλέσω τα παιδιά μου να ακούσουν το λόγο 

μου για τελευταία φορά, θα τελειώσει και η εκδήλωση αυτών των πνευματικών στρατευμάτων. Δεν θα 

τους ακούτε πλέον μέσω των φορέων των δώρων, δεν θα ακούτε πλέον τις συμβουλές τους με αυτή τη 

μορφή. Αλλά δεν θα φύγουν από κοντά σας, θα συνεχίσουν να είναι εκεί ως φύλακες άγγελοι και 

προστάτες των ανθρώπων. Αρκεί να προσευχηθείτε και να ζητήσετε τη συμβουλή τους και θα έρθουν να 

σας βοηθήσουν. Αλλά κάντε το καθαρά από καρδιάς, ώστε να νιώθετε την επιρροή τους και να μην 

αμφιβάλλετε για την παρουσία τους. Γιατί σε οντότητες με τόσο υψηλό βαθμό πνευματοποίησης υπάρχει 

μόνο έλεος για τον πλησίον τους. 

18 Τι έχει διδάξει ο πνευματικός κόσμος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Έφερε μόνο την 

εξήγηση και την ερμηνεία των αποκαλύψεών Μου. Δεν σας αποκάλυψε ούτε σας δίδαξε κάτι που δεν έχει 

ειπωθεί από Μένα στο παρελθόν. Δεν έχει προβλέψει τις διδασκαλίες μου, αλλά παρ' όλα αυτά υπήρξε 

προφήτης και προπομπός και αναγγέλλων καθώς πλησίαζε η ώρα των εκδηλώσεών μου στους ανθρώπους. 

19 Όταν ετοιμαστήκατε να προσφέρετε τη διάνοιά σας για την εκδήλωση αυτών των οντοτήτων, 

εσείς που κατέχετε αυτή την ικανότητα λάβατε από αυτές εκδηλώσεις της ειλικρίνειας και της δύναμης 

που τους ανήκει. Πόση ταπεινοφροσύνη στα λόγια τους και πόση υπακοή και αγάπη για το Έργο Μου 

έχουν επιδείξει οι πνευματικοί σας αδελφοί και αδελφές, και πόσο έχουν φωτίσει τις ζωές σας μέσα από 

τις διδασκαλίες τους! 

20 Ήδη πλησιάζουν οι ημέρες των τελευταίων μου εκδηλώσεων, και αν εσείς οι φορείς φωνής και οι 

μεταδότες λόγου δεν προετοιμαστείτε, δεν θα είστε σε θέση να λάβετε τις τελευταίες μου αποκαλύψεις, 
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οδηγίες και κατευθύνσεις που πρέπει να σας αφήσω. Αλλά μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ─ πόσο θα 

πρέπει να προσπαθήσετε για να λάβετε αυτό που ο θησαυρός μου σας επιφυλάσσει. Πρέπει να 

αποκτήσετε αξία για να λάβετε από πνεύμα σε πνεύμα αυτό που θα έπρεπε να έχετε λάβει μέσω του 

πολύτιμου δώρου σας. 

Ο Πνευματικός μου Κόσμος, όταν τελειώσει αυτό το στάδιο, θα πάψει να γίνεται γνωστός ως 

υπάκουος υπηρέτης, και ακόμη και όταν καλείται στο όνομά μου, δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και θα περιορίζεται μόνο στο να διαφωτίζει και να ενσταλάζει τις σωτήριες 

συμβουλές του σε όσους τον καλούν, και σε όλους θα χύνει έλεος. 

Έχω καθορίσει αυτή την ημέρα, όπως έχω περιορίσει κάθε εποχή σε κάθε εποχή ή περίοδο κατά την 

οποία έχω αποκαλύψει το Πνεύμα Μου. Και σε αυτό, στο οποίο έχω έρθει περιτριγυρισμένος από τα 

Πνευματικά Μου Στρατεύματα, το έτος 1950 είναι το τέλος, όπως έχω πει μέσω όλων των Φωνηφόρων 

Μου. 

21 Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτόν τον χρόνο! Να είστε επίμονοι, μαθητές, να αγωνίζεστε, 

μαθητές! Ακόμα διακρίνω σε μερικούς από εσάς λήθαργο, σε άλλους άγνοια των καιρών που ζείτε και της 

ώρας που πλησιάζει για τους ανθρώπους. Βλέπω σε μερικούς την πρόθεση να συνεχίσουν να καλούν τον 

πνευματικό κόσμο και σε άλλους την ελπίδα ότι θα ανακαλέσω την απόφασή Μου. Αλλά δεν θα δώσω 

ούτε στον έναν ούτε στον άλλον το λόγο που Μου το ζητούν. 

22 Γυρίστε τα μάτια σας πίσω και αφήστε τις ψυχές σας να θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν 

γύρω από τον Μωυσή όταν έφτασε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής του. Ο λαός είδε σε αυτόν τον άνδρα 

την ενσάρκωση του πατέρα σου. Τον γνωρίζατε ως πνευματικά ισχυρό, δίκαιο και σοφό στους νόμους και 

τις διατάξεις που διέταζε, θαρραλέο στη μάχη και αφοσιωμένο στις δοκιμασίες, γεμάτο πίστη, ενέργεια 

και ζωή. 

Ενώ ο λαός ξεκουραζόταν κατά τη διάρκεια της επίπονης και μακράς περιπλάνησης, ο Μωυσής 

παρακολουθούσε, με την ψυχή του υψωμένη προς Εμένα, και ενισχυμένος στην προσευχή του, 

συλλογιζόταν τον λαό του και τον περιέβαλε με την αγάπη του. 

Ενώ αυτό ταλαντευόταν στις μάχες και η έλλειψη εμπιστοσύνης το έκανε να βλασφημεί, ο Μωυσής 

σήκωσε τα χέρια του και επικαλέστηκε τον Ιεχωβά, παρακαλώντας για δύναμη και θάρρος για εκείνους 

που τον ακολουθούσαν, και μετά την προσευχή του επέστρεψε στους δικούς του για να τους εμψυχώσει 

καλά στη μάχη τους, και έτσι τους οδήγησε στη νίκη. 

23 Μετά από τόσους αγώνες, τόσες δοκιμασίες, ο λαός άρχισε να εμπιστεύεται τον ηγέτη του. Δεν 

σκέφτηκαν ότι μια μέρα θα έπρεπε να τους αφήσει, ότι όπως κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να αφήσει τη 

γήινη ζωή για να πετάξει ψηλά. 

Και τελικά ήρθε αυτή η ημέρα που όρισα εγώ. Οι ημέρες του Μωυσή ήταν ήδη μετρημένες, και δεν θα 

περνούσε ούτε μία παραπάνω από αυτές που υποδεικνύονται. Και διαισθανόμενος το τέλος του μπροστά 

του, ανέβηκε σε ένα βουνό από το οποίο μπορούσε να δει τα εδάφη της Χαναάν, στα οποία δεν είχαν 

ακόμη φτάσει. Από εκείνο το βουνό περιέβαλε τον λαό με το βλέμμα του και είπε: "Προχωρήστε μέχρι να 

φτάσετε στη γη της υπόσχεσης". 

24 Όταν ο λαός έμαθε ότι είχε έρθει η ώρα του θανάτου για τον ηγέτη τους, τον νομοθέτη και 

προφήτη τους, έστρεψαν την προσευχή τους προς Εμένα, λέγοντας: "Κύριε, άφησέ τον μαζί μας, γιατί δεν 

έχουμε φτάσει ακόμα στις πύλες της Χαναάν. Επιτρέψτε του να μας οδηγήσει μέχρι εκεί και μετά 

μεταφέρετέ τον στην αγκαλιά σας". Οι άνδρες και οι γυναίκες συγκλονίστηκαν, οι ενήλικες και τα παιδιά 

έκλαψαν, αλλά η ώρα είχε έρθει και η ζωή του Ηγέτη δεν παρατάθηκε για μια στιγμή ακόμα. Αλλά αυτό 

δεν έγινε επειδή δεν συγκινήθηκα μπροστά στον πόνο των ανθρώπων και μπροστά στην αγάπη που 

εξέφρασαν για εκείνον στον οποίο είδαν την ενσάρκωσή μου, αλλά επειδή η ώρα ήταν καθορισμένη και οι 

συμβουλές μου είναι σοφές και αμετάκλητες. 

25 Ο Μωυσής ήρθε σε Μένα και ο λαός ακολούθησε τον διάδοχό του. Εκείνη την εποχή ο Ισραήλ 

δοκίμασε τη δύναμη που του είχε δώσει ο Μωυσής. Ήταν σε θέση να αναγνωρίζει τα εμπόδια και να 

προστατεύεται από τα απελευθερωμένα στοιχεία, και έτσι πολέμησε και νίκησε τους εχθρούς της. 

Υπέμεινε τις κακουχίες και δεν παρέκκλινε από το μονοπάτι που την οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας και 

απέδειξε ότι ο Κύριος είχε δίκιο όταν κάλεσε τον Μωυσή κοντά Του. Γιατί είχε εκπληρώσει την αποστολή 

του και μπορούσε τώρα να αναπαυθεί στο στοργικό στήθος του Πατέρα του. Ο λαός είχε μάθει να ζει και 

να υπακούει στο νόμο που τους είχα δώσει μέσω του εκλεκτού Μου. 
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26 Για τρία χρόνια ο Ιησούς ζούσε με τους μαθητές του. Ήταν περιτριγυρισμένος από μεγάλο πλήθος 

που τον αγαπούσε βαθιά. Για τους μαθητές αυτούς δεν υπήρχε τίποτε άλλο από το να ακούν τον Δάσκαλό 

τους όταν αυτός κήρυττε τη θεία διδασκαλία του. Ακολουθώντας τα βήματά Του, δεν ένιωθαν ούτε πείνα 

ούτε δίψα, δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο ή σκόντο, όλα ήταν ειρηνικά και ευτυχισμένα στην ατμόσφαιρα 

που περιέβαλλε εκείνη την ομάδα, και όμως ─ μια φορά, όταν ήταν ιδιαίτερα γοητευμένοι από την 

ενατένιση του αγαπημένου τους Ιησού ─ τους είπε: "Θα έρθει τώρα μια άλλη στιγμή, θα φύγω από εσάς 

και θα μείνετε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αυτή η ώρα πλησιάζει και είναι απαραίτητο να 

επιστρέψω από εκεί που ήρθα. Θα μείνετε μόνοι σας για ένα διάστημα και θα μεταφέρετε τη μαρτυρία 

αυτών που είδατε και ακούσατε σε εκείνους που πεινούν και διψούν για αγάπη και δικαιοσύνη. 

Εργαστείτε στο όνομά Μου, και στη συνέχεια θα σας πάρω κοντά Μου στην Αιώνια Στέγη". 

27 Τα λόγια αυτά θλίβουν τους μαθητές και καθώς η ώρα πλησίαζε, ο Ιησούς επανέλαβε την 

ανακοίνωση αυτή με μεγαλύτερη έμφαση, μιλώντας για την αναχώρησή Του. Ταυτόχρονα όμως 

παρηγόρησε τις καρδιές εκείνων που τον άκουγαν λέγοντάς τους ότι το Πνεύμα Του δεν θα έφευγε και θα 

συνέχιζε να παρακολουθεί τον κόσμο. Αν προετοιμάζονταν να μεταφέρουν το Λόγο Του ως μήνυμα 

παρηγοριάς και ελπίδας στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, θα μιλούσε μέσω του στόματός τους και θα 

έκανε θαύματα. 

28 Το Θείο Πνεύμα ανήγγειλε το τέλος εκείνης της περιόδου με τα εξής λόγια. Και όταν ο Ιησούς 

συνελήφθη από τα πλήθη για να δικαστεί ως διαταράκτης της δημόσιας τάξης, οι μαθητές ταράχτηκαν και 

ξεσηκώθηκαν εναντίον εκείνων που τον κατηγορούσαν. Αλλά ο Δάσκαλος ηρέμησε το μυαλό τους και 

τους είπε: "Μην ταράζεστε, γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου". 

     Πολλοί σκόπευαν να διασκορπίσουν τους οπαδούς του Ιησού και ακόμη και να τιμωρήσουν τον 

Δάσκαλο. Αλλά Εκείνος, γνωρίζοντας τη στιγμή που θα έπρεπε να παραδώσει τον εαυτό Του, συνέχισε 

την αποστολή Του να προετοιμάσει αυτόν τον λαό, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία 

με θάρρος. 

29 Αλλά όταν παραδόθηκε στα χέρια των εχθρών Του, οι μαθητές Του διαμαρτυρήθηκαν και είπαν 

αγανακτισμένοι: "Γιατί παραδίδεται με αυτόν τον τρόπο και δεν προβάλλει καμία αντίσταση; Γιατί δεν 

φεύγει από εκείνους που δεν γνωρίζουν ποιος είναι;" Και ένας από αυτούς τους μαθητές τράβηξε το σπαθί 

του και τραυμάτισε έναν από εκείνους που ήταν έτοιμοι να συλλάβουν τον Δάσκαλο. Αλλά ο Δάσκαλος 

γύρισε προς αυτόν και του είπε: "Βάλε το σπαθί σου στη θήκη, μην Με υπερασπίζεσαι με αυτόν τον 

τρόπο! Η ώρα που έχει προαναγγελθεί ήρθε, και αυτό που είναι γραμμένο πρέπει να γίνει". 

30 Όταν αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες είδαν τον Κύριό τους μέσα στον όχλο, αισθάνθηκαν ότι 

τώρα θα Τον έχαναν για πάντα, ότι δεν θα άκουγαν πλέον τον Θείο Λόγο Του ─ ότι εκείνες οι ημέρες που 

ο Δάσκαλος τους είχε κάνει να κατοικούν σε πνευματικές περιοχές και τους είχε μεταφέρει στην έκστασή 

τους στα πόδια του Ουράνιου Πατέρα θα έφευγαν για πάντα, και μόνο η ανάμνηση εκείνων των 

ευτυχισμένων ημερών κοινωνίας και ευδαιμονίας θα ζούσε μέσα τους. 

31 Αυτοί οι μαθητές εκλιπαρούσαν έλεος για τον αθώο Δάσκαλό τους, ελπίζοντας να τον δουν ξανά 

ελεύθερο, να κηρύττει στους δρόμους και στα χωριά, όπως τον είχαν δει εκείνα τα λίγα χρόνια. Αλλά τα 

δάκρυα και οι ικεσίες του πλήθους που Τον αγαπούσε δεν ήταν αρκετά, και η ζωή του Διδασκάλου δεν 

παρατάθηκε πέραν της καθορισμένης ώρας ─ ούτε για μια στιγμή. 

32 Μόνο αφού ολοκληρώθηκε η θυσία, και οι μαθητές επέστρεψαν στην καθημερινή ζωή, και οι 

θλιμμένες καρδιές τους ηρέμησαν, άρχισαν να μελετούν, επιδόθηκαν σε βαθύ στοχασμό, και κατάλαβαν 

ότι ο Δάσκαλός τους δεν είχε αφήσει το έργο Του ημιτελές, αλλά ότι είχε τελειώσει εντελώς ─ ότι 

καθοδηγούνταν από έναν άγνωστο 

ότι η ζωή Του ως άνθρωπος και ως θείος αγγελιοφόρος ήταν υποδειγματική και ότι αυτό θα δημιουργούσε 

ένα στάδιο, έναν πολύτιμο χρόνο, κατά τον οποίο θα άφηνε έναν θησαυρό σοφίας στις καρδιές των πιστών 

Του και θα τους έδειχνε τον δρόμο με τον οποίο θα μπορούσαν να φτάσουν στην υποσχόμενη βασιλεία. 

33 Μετά από λίγο καιρό έλαβαν όλο και μεγαλύτερες αποδείξεις ότι ο Δάσκαλος τους ενέπνεε και 

τους χορηγούσε θαύματα για την εκτέλεση της αποστολής τους ως αποστόλων, και διαπίστωσαν ότι το 

Πνεύμα Του μιλούσε μέσα από τα στόματά τους καθώς προετοιμάζονταν και ετοιμάζονταν να 

μεταφέρουν το μήνυμά Του για την αγάπη σε όσους τους περίμεναν. Αυτοί οι πρώτοι μαθητές ήταν 

πραγματικά εκπρόσωποί Του, και επειδή πήραν ως πρότυπο Αυτόν που τους είχε διδάξει, επανέλαβαν τα 

μεγάλα έργα Του ανάμεσα στους αμαρτωλούς. 
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34 Μέσω αυτής της εκπλήρωσης της αποστολής τους κατανόησαν πολύ καλύτερα τον Διδάσκαλό 

τους, ένιωσαν φωτισμένοι και γεμάτοι από το Πνεύμα Του για να φέρουν εις πέρας την αποστολή που 

τους είχε αναθέσει. 

35 Ο Θείος Λόγος που μίλησε μέσω του Ιησού είναι ο ίδιος Λόγος που επέστρεψε τώρα σε εσάς για 

να συνεχίσει το έργο του. Έχω γίνει γνωστός μέσω ανδρών και γυναικών που έχω επιλέξει. Είναι 

άνθρωποι ανθρώπινοι, απλοί και ταπεινοί που ήξεραν πώς να προετοιμαστούν για να εκπληρώσουν τη 

δύσκολη αποστολή τους και οι οποίοι, όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, θα συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά 

σας, θα συνεχίσουν να εργάζονται και θα καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να 

επιτύχουν την πνευματική κοινωνία μαζί Μου. 

36 Ο Μωυσής ανέβηκε συμβολικά στο βουνό, και αφού έφτασε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής του, 

ανέβηκε σε Μένα. Ο Ιησούς ανυψώθηκε σε έναν σταυρό, και από εκεί αιωρήθηκε για να ενωθεί μαζί 

Μου. Αλλά σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, στην οποία έχω μιλήσει μέσω των φωνοφόρων Μου, θα αποσύρω 

μόνο τη Συμπαντική Ακτίνα Μου ─ αυτή την ισχυρή ακτίνα που, κατεβαίνοντας πάνω στα όργανα που 

έχω χρησιμοποιήσει, έχει φωτίσει και ταρακουνήσει αυτόν τον κόσμο από τον ένα πόλο στον άλλο. 

Κάθε πλάσμα έλαβε το φως του, που είναι η σοφία και η δύναμη του Πνεύματός Μου. Και οι φορείς 

της φωνής που Με υπηρέτησαν σε αυτό το στάδιο θα παραμείνουν σε αυτόν τον κόσμο για κάποιο 

χρονικό διάστημα για να μαρτυρήσουν για Μένα. 

37 Φωνοφόροι: Αφοσιωθείτε στην προσευχή, να είστε λιτοί και να κουβαλάτε πάντα τον Λόγο Μου 

ζωντανό στην ψυχή σας, και όταν έρθει η τελευταία ημέρα της εκδήλωσής Μου, ενωθείτε με τον Μωυσή 

και θυμηθείτε ότι αυτή η ώρα είναι παρόμοια με εκείνη κατά την οποία ο Αγγελιοφόρος, ο Νομοθέτης, 

είδε να πλησιάζει η στιγμή για να παρουσιάσει το έργο του ενώπιον Μου. Γίνετε ένα με τον Δάσκαλο και 

βιώστε την αγωνία Του στο σταυρό, ώστε να προσευχηθείτε και να πείτε, όπως Εκείνος εκείνη την ώρα 

του θανάτου, "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 355  
1 Σας ευλογώ, λαέ του Ισραήλ, που είστε συγκεντρωμένοι στη γήινη κοιλάδα αυτή τη στιγμή, και 

ευλογώ επίσης τις οντότητες που ανήκουν σε αυτόν τον λαό και κατοικούν στην πνευματική κοιλάδα. 

Διότι και οι δύο είχαν μια απόφαση στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν την αποστολή τους: Να 

αγαπάτε και να υπηρετείτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Σας ενώνει αυτός ο σκοπός και αρχίζετε 

και οι δύο να ζείτε σε τέλεια αρμονία. 

2 Σας έστειλα να κατοικήσετε σε διάφορα σπίτια, ώστε από αυτά να υπερασπιστείτε την ειρήνη και 

να φέρετε μια ακτίνα φωτός και δικαιοσύνης στις ψυχές των αδελφών σας. Ήρθατε στη γη ως μέρος 

αυτού του μεγάλου λαού που Με ακολουθεί, την ώρα των μεγαλύτερων δοκιμασιών, και πολεμάτε ως 

στρατιώτες σε αυτή τη μάχη του καλού ενάντια στο κακό, και όταν αντιμετωπίσατε αυτή τη μάχη νιώθατε 

δυνατοί, ασφαλείς και σίγουροι για το πεπρωμένο σας. 

3 Ακούστε Με με προετοιμασμένη ψυχή, ώστε να καταλάβετε το Λόγο Μου. Ούτε καν η διάνοιά 

σας δεν πρέπει να παρεμβαίνει, και να είστε όλο ευαισθησία, προσοχή και θέρμη αυτή την ώρα της 

εκδήλωσής Μου, ώστε να μπορείτε να πάρετε τα λόγια Μου μαζί σας ως οδηγό και να είστε προσεκτικοί 

στο έργο σας. 

4 Είστε ήδη πεπεισμένοι και βαδίζετε στο μονοπάτι της εκπλήρωσης της αποστολής σας. Έχετε 

απορροφήσει κάθε μία από τις διδασκαλίες μου, οι οποίες ικανοποιούν την επιθυμία σας για γνώση και 

για απόκτηση γνώσης για την πνευματική ζωή. 

5 Μάθετε από Μένα, πάρτε μέσα σας την εργασιακή δύναμη που χρειάζεστε. Είμαι η ανεξάντλητη 

πηγή. Αλλά μη νομίζετε ότι σας το λέω αυτό με υπερηφάνεια. Διότι, αν και είμαι ο Δημιουργός των 

πάντων, σας διδάσκω ταπεινότητα. Γι' αυτό, ζητήστε Μου όλα όσα χρειάζεστε για τη σωτηρία σας. Αν 

σας λείπει το φως για το μυαλό σας, λάβετε το. Αν είστε αδύναμοι στις προθέσεις σας, θα σας κάνω 

δυνατούς και θα σας δώσω δύναμη θέλησης. Αν δεν αισθάνεστε αγάπη για τον πλησίον σας και Μου 

ζητήσετε αυτή την ικανότητα, θα σας τη δώσω. Αλλά να ξέρετε ότι διαθέτετε όλες αυτές τις ικανότητες 

και τις ιδιότητες από την αρχή και ότι απλώς κοιμήθηκαν στην ψυχή σας περιμένοντας μια φωνή που θα 

τις ξυπνήσει και θα τις κάνει να δονούνται και να ενεργοποιούνται σε αφθονία. 

6 Αυτή τη στιγμή σας προετοιμάζω για να μπορέσετε να διδάξετε τους ανθρώπους και να 

μετατρέψετε τους υλιστές σε μαθητές Μου. Αυτός ο Λόγος που δόθηκε μέσω του ανθρώπου έχει ακουστεί 

μόνο από ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας, αλλά όλοι θα λάβουν τη μαρτυρία σας και το βιβλίο που 

γράφτηκε από Μένα ως κληρονομιά για αυτή και τις μελλοντικές γενιές. 

7 Δεν θέλω πλέον να βλέπω άγνοια και καταπίεση στην ψυχή σας. Σας δίνω τη δύναμη να νικήσετε 

κάθε ζυγό, να κυβερνάτε σωστά το σώμα σας και να κρατάτε την ψυχή και το σώμα στους νόμους Μου, 

ώστε την τελευταία ώρα της ζωής που σας χαρίζω στη γη, να δείτε το έργο σας να ολοκληρώνεται και να 

προετοιμάζεται το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στο Ύψιστο Πέραν. 

8 Αυτή η χρονική περίοδος που διανύετε είναι προσωρινή, είναι μια στιγμή μέσα στην αιωνιότητα. 

Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύω να το εκλάβετε ως ένα βαθύ μάθημα. Διότι είναι μία από τις τόσες πολλές 

διδασκαλίες που συνθέτουν το βιβλίο της πνευματικής σοφίας που ο καθένας από εσάς θα κατέχει. 

Συγκεντρώστε σε αυτή τη ζωή όλη την εμπειρία και όσες περισσότερες αξίες μπορείτε, ώστε να 

συντομεύσετε το μονοπάτι. Ο δρόμος που πρέπει να διανύσετε είναι μακρύς και είναι απαραίτητο να 

επιταχύνετε τα βήματά σας. 

9 Μην ριζώνετε στη γη περισσότερο από όσο σας επιτρέπει η συνείδησή σας. Χρησιμοποιήστε τους 

καρπούς που σας προσφέρει με μέτρο, ώστε να μπορείτε να ζήσετε και για την πνευματική πρόοδο. Αυτή 

η ζωή με όλη την ομορφιά της, με όλα τα πλούτη που σας προσφέρει, είναι μόνο μια αμυδρή 

αντανάκλαση της ζωής που θα ζήσετε σε άλλους κόσμους της μεγαλύτερης τελειότητας. 

10 Σας έδωσα τη γη για την προσωρινή διαμονή σας, και όταν ενσαρκωθήκατε, αποτελέσατε μέρος 

αυτής της ανθρωπότητας. Αλλά για να είστε εσείς το πηδάλιο της "σάρκας" που κατευθύνει τις πορείες 

της, και αυτό να μπορεί να κατευθύνεται σαν πρόθυμη βάρκα σε αυτόν τον μεγάλο ωκεανό, σας έδωσα το 

φως στην ψυχή σας, ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή που έχω χαράξει για εσάς, 

υπακούοντας πάντα στα σημάδια που σηματοδοτούν το πεπρωμένο σας, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι που 

σας περιμένει. 
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11 Σας έστειλα σαν μια ακτίνα φωτός στους κόλπους των κοινοτήτων, των κοινωνιών, και θέλω να 

εκδηλώσετε τα χαρίσματά σας σε αυτόν τον μικρό κόσμο στον οποίο ζείτε, να υπηρετήσετε τον πλησίον 

σας, να τον βοηθήσετε να λύσει τα προβλήματα της ζωής του και να τον καθοδηγήσετε στην πορεία του. 

Σας τοποθέτησα σοφά στη θέση όπου μπορείτε να εργαστείτε για το καλό των συνανθρώπων σας. 

12 Πόσο δύσκολο είναι το έργο σας, και πόσο σε μια στιγμή σύγχυσης μπορείτε να αφήσετε τα 

βήματά σας να παρεκκλίνουν! Γι' αυτό σας συνιστούσα πάντα την προσευχή. "Προσέχετε και 

προσεύχεστε" σας είπα για να μην πέσετε σε πειρασμό. Ζήστε με προσοχή στις οδηγίες της συνείδησής 

σας, η οποία θα σας συμβουλεύει πάντα να είστε δίκαιοι και αγαπητοί στις πράξεις σας. 

13 Ήρθατε στη γη για να γίνετε συνεργάτες στο έργο Μου. Διότι είναι γραμμένο ότι θα έρθω 

περιτριγυρισμένος από στρατιώτες που θα πολεμήσουν μαζί Μου κατά του κακού σε αυτή την εποχή, και 

επιβεβαιώνω σήμερα τα λόγια Μου με πράξεις. Μεγάλες στρατιές όντων ─ άλλα πνευματικά και άλλα 

ενσαρκωμένα ─ έχουν έρθει μαζί Μου για να ολοκληρώσουν αυτό το έργο του εξαγνισμού και της 

αποκατάστασης, για να επιστρέψουν όλες οι ψυχές στη σωστή τους θέση. 

14 Σας καλώ να διαλογιστείτε και να μετανοήσετε. Γιατί έχει έρθει η δύσκολη ώρα, η επίσημη ημέρα 

που θα ακούσετε το Λόγο Μου για τελευταία φορά, και είναι απαραίτητο να πετάξετε κάθε ακαθαρσία, 

γιατί σας θέλω καθαρούς και απαλλαγμένους από την αμαρτία. Ενώστε τα καλά σας έργα και προσφέρετέ 

τα σε Μένα. Γιατί σας έχω προσφέρει να πολλαπλασιάσετε τους καρπούς τους και να τους αφήσετε να 

φτάσουν στην ανθρωπότητα ως μήνυμα παρηγοριάς, ελπίδας και ειρήνης. 

15 Αλλά όταν κρίνω αυτόν τον λαό εδώ, που είναι οι μαθητές Μου, θα κρίνω και τα έθνη, και θα 

αφήσω σε όλους την κληρονομιά της αγάπης Μου, την Τρίτη Διαθήκη, ώστε να απολαύσετε τα δώρα και 

τις χάρες που μοιράζομαι με όλα τα παιδιά Μου. 

16 Εκείνα τα έθνη των οποίων οι ηγέτες ήταν αυστηροί και άκαμπτοι, που τα οδήγησαν ανελέητα σε 

μια άβυσσο που υποφέρει, υπέμειναν το ζυγό, και παρά τα βάσανά τους, η ψυχή τους δεν λύγισε, δεν 

σήκωσε τα μάτια της προς Μένα, ούτε Μου ζήτησε απελευθέρωση. Ακόμα επιμένουν στην υπερηφάνειά 

τους, και το αγέρωχο κεφάλι τους δεν έχει σκύψει για να ζητήσει επιείκεια. Προτίμησε να υποστεί τις 

κακουχίες του μοχθηρού πολέμου, χωρίς να υποψιάζεται ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου στο δρόμο κάθε 

πλάσματος για να το βοηθήσω να αντέξει τη δοκιμασία του. 

17 Αυτή η ανθρωπότητα που έχει σκληρύνει στο μίσος δεν ήθελε να αισθανθεί την παρουσία Μου 

και δεν γνωρίζει ότι γνωρίζω και αισθάνομαι όλους τους πόνους της και ότι είμαι έτοιμος να της χαρίσω 

την ελευθερία και τον θρίαμβο για τον οποίο λαχταρά. 

Αλλά εκείνα τα αγαθά που ελπίζουν οι άνθρωποι, θα τα δώσω στην ψυχή της και όχι στη "σάρκα" της. 

Θα της δώσω κυριαρχία πάνω στο σώμα της, πάνω σε αυτόν τον κόσμο που την έχει δεσμεύσει τόσο 

πολύ. Θα την κάνω να νικήσει τον υλισμό για να γίνει κάτοχος πνευματικών αγαθών, θα την κάνω να 

εισέλθει στο θησαυροφυλάκιο της σοφίας που είναι το Πνεύμα μου, έτσι ώστε μέσα σε αυτό να σβήσει τη 

δίψα της για γνώση και να αποκτήσει τη γνώση της αληθινής ζωής. 

18 Αντικαταστήστε την προσπάθειά σας για δύναμη και υπεροχή με υγιείς επιθυμίες της ψυχής και 

θα ανακαλύψετε ότι η δουλειά σας θα σας προσφέρει νόμιμες ικανοποιήσεις και χαρές. 

19 Πότε θα Με αναγνωρίσετε και θα δημιουργήσετε μια αρμονική και υπάκουη οικογένεια που θα 

ξέρει πώς να εκπληρώνει τους νόμους Μου; Αυτή η στιγμή πλησιάζει ήδη. Μετά τις δοκιμασίες που θα 

σας βρουν, θα επιστρέψετε στην ειρήνη και θα κάνετε από την αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό μια 

αληθινή λατρεία του Θεού. 

20 Σας κρίνω αυτή τη στιγμή, και όπως ακριβώς η κρίση Μου είναι αμείλικτη, η αγάπη Μου και η 

συγχώρεσή Μου εκδηλώνονται στον καθένα από εσάς. Τι θα κάνατε αν, ζυγίζοντας τα έργα σας, σας 

καταδίκαζα και σας καλούσα αμετάκλητα να λογοδοτήσετε, όπως κάνουν οι δικαστές αυτού του κόσμου; 

Συνειδητοποιήστε ότι είμαι ο δικαστής σας και ο συνήγορός σας ταυτόχρονα. Καταλάβετε Με και 

συνειδητοποιήστε ότι Εγώ είμαι ο Πατέρας σας και γι' αυτό θέλω να είστε ολόκληροι. Γιατί σας αγαπώ 

απεριόριστα παρά την αδυναμία σας. 

21 Οι δοκιμασίες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους σήμερα και εκείνες που θα έρθουν αργότερα θα 

εδραιώσουν τις ψυχές τους και θα τις τοποθετήσουν στη σωστή τους θέση. Κάθε πλάσμα θα εξιλεωθεί για 

τις παραβάσεις του μέχρι να γίνει καθαρό και έτοιμο να εισέλθει στην εποχή της πνευματοποίησης που 

έχει ήδη αρχίσει. Και όταν τελειώσει αυτή η εποχή του εξαγνισμού, θα επιστρέψετε σε Μένα για να Με 
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ευχαριστήσετε. Δεν θα παραπονιέστε για τον πόνο που υποφέρατε και θα νιώθετε δυνατοί μόνο για να 

αγωνιστείτε για την άνοδό σας. 

22 Αλλά καθώς αδειάζετε το ποτήρι του πόνου σας, μην αισθάνεστε ταπεινωμένοι ούτε υποτιμημένοι 

από το έλεός Μου. Θυμηθείτε ότι λόγω της αγάπης Μου δημιουργηθήκατε αγνοί, υγιείς και δυνατοί και 

γι' αυτό πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα. 

23 Πόσο πλούσια και μακροχρόνια είναι η ζωή που σας χαρίζω για να αποκτήσετε σε αυτήν τα 

απαραίτητα για την ψυχή προσόντα! Σε αυτό το μονοπάτι που ταξιδεύετε, πρέπει να αποδείξετε την αρετή 

που είναι έμφυτη στην ψυχή ─ όχι όμως σε Μένα, αφού σας γνωρίζω και ξέρω για τι είστε ικανοί, αλλά 

στον εαυτό σας, αφού δεν αναγνωρίζετε ακόμη τον εαυτό σας. 

24 Σήμερα είστε επαρκώς προετοιμασμένοι για να κατανοήσετε την παρούσα εκδήλωσή μου, επειδή 

έχετε ζήσει πολύ και έχετε εξελιχθεί. Για τη μελέτη και την εξερεύνησή σας, σας αφήνω διδασκαλίες που 

αποτελούν μια πολύτιμη κληρονομιά αγάπης: το Βιβλίο της Ζωής. Κάθε μία από τις σελίδες του σας 

αποκαλύπτει τη σοφία που έχω τοποθετήσει σε αυτό, χρησιμοποιώντας την περιορισμένη γλώσσα σας και 

κάνοντας χρήση της διάνοιάς σας. Αυτή η γνώση θα σας οδηγήσει στο να επικοινωνείτε μαζί Μου με 

τέλειο τρόπο, όταν η προσευχή σας δεν χρησιμοποιεί πλέον λόγια, αλλά πνευματική γλώσσα, την 

ειλικρινή έκφραση, την εκδήλωση της αγάπης που έχει η ανώτερη ψυχή για τον Θεό της και την οποία 

γνωρίζω και δέχομαι με ευχαρίστηση. 

Θέλω να Μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να σας αποκαλύψω το μέλλον και να σας δώσω 

οδηγίες. Αλλά αυτές τις προφητείες και τις οδηγίες που λαμβάνετε θα τις κάνετε γνωστές στους 

συνανθρώπους σας. Μόλις προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, τα χείλη σας, που παρέμεναν κλειστά, θα 

ανοίξουν. Θα αποκαλυφθεί ένα μεγάλο δώρο λέξεων, και αυτό που έχετε αποκρύψει μέχρι τώρα θα 

αποκαλυφθεί πλήρως. 

25 Εσείς που ζητήσατε το χάρισμα της θεραπείας επειδή είστε σε θέση να συμπάσχετε με τον πόνο 

των άλλων, θα βιώσετε την εκδίπλωση αυτής της δραστηριότητας και η προσευχή, ο λόγος ή το βλέμμα 

σας θα φέρει θεραπευτικό βάλσαμο στους ασθενείς. 

Όσοι από εσάς ζητάτε ειρήνη για αυτόν τον κόσμο, αρμονία και αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων ─ 

κουβαλάτε αυτή τη δύναμη μέσα σας και σπέρνετε την ειρήνη στο δρόμο σας και στέλνετε επίσης την 

ψυχή σας εκεί όπου λείπει η ειρήνη. Πλησιάζει ήδη η ώρα που όλοι σας θα φωτιστείτε και θα νιώσετε τα 

χαρίσματά σας να ζωντανεύουν και να αποκαλύπτονται με πλήρη διαύγεια. 

26 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάποιοι άκουσαν το κάλεσμά μου σαν τον ήχο μιας 

δυνατής καμπάνας που έφτασε στην ψυχή σας. Άλλοι, ωστόσο, εξακολουθούν να αναζητούνται από τον 

Ηλία με κάθε τρόπο. 

27 Με αναζητήσατε σε διαφορετικές δοξασίες και σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες χωρίς να βρείτε το 

σωτήριο πλοίο. Σας λέω όμως: Σας δείχνω ξανά τον δρόμο και σας δίνω οδηγίες για να Με καταλάβετε. 

28 Από τα μεγάλα πλήθη που συγκεντρώθηκαν από τον Ηλία σε αυτή την Τρίτη Εποχή, κάποιοι 

συνέχισαν να ακολουθούν την ελεύθερη βούλησή τους. Αλλά οι άλλοι Μου έδειξαν την πίστη τους και 

την απόφασή τους να Με ακολουθήσουν και να εργαστούν στον τομέα Μου. 

29 Ήρθατε άποροι, διψασμένοι και πεινασμένοι. Αλλά εγώ σας έδωσα ανάπαυση κάτω από το 

φύλλωμα του ισχυρού δέντρου, σας θεράπευσα, σας έδωσα το κρυστάλλινο νερό και το ψωμί της αιώνιας 

ζωής. 

30 Μακάριοι όσοι από εσάς ξεκινήσατε με την αλήθεια στην καρδιά σας για να σώσετε τους 

ναυαγούς από τα φουρτουνιασμένα κύματα της θάλασσας. 

31 Άνθρωποι, έχω γίνει γνωστός σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεσολάβησής σας, σας έθρεψα με τις 

καλύτερες τροφές, σας εμπιστεύτηκα ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, σας έδωσα ένα ένδυμα χάριτος και 

εφοδίασα τα πόδια σας με παπούτσια για να μην αισθάνεστε τα αγκάθια. Είσαι το μικρό παιδί που Μου 

λέει: "Θεέ μου Δάσκαλε, θα μεταφέρω τη διδασκαλία Σου αποτυπωμένη στην καρδιά μου και θα τη 

μεταδώσω στην ανθρωπότητα. Θα είμαι ο αγγελιοφόρος Σου που θα φέρει αυτό το φως στον κόσμο". 

32 Ο Δάσκαλος σας λέει: Σας προετοίμασα και σας εμπιστεύτηκα τον νόμο μου, ώστε να γίνετε σαν 

τους μαθητές της Δεύτερης Εποχής. 

33 Σας έδωσα την ειρήνη, το φως του Αγίου Πνεύματος, για να μη μένει πλέον η ψυχή σας στο 

σκοτάδι. 
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34 Πόσο ευπρόσδεκτες είναι οι εκδηλώσεις που σας έχω παραχωρήσει μέσω του ανθρώπινου νου. Η 

έμπνευση αναβλύζει από τα βάθη αυτών των καρδιών σαν φωτεινός πυρσός. Είναι ογκόλιθοι που 

δουλεύω όλο και περισσότερο για να τους δώσω μορφή και να προκαλέσω το πιο καθαρό και καθαρό 

νερό να αναβλύζει από αυτούς. Είναι το κανάλι μέσω του οποίου σας δίνω το Λόγο Μου. 

35 Ιδού η πηγή, το πανίσχυρο δέντρο με τα κλαδιά του γεμάτα καλούς καρπούς, που δίνει τη σκιά του 

στον οδοιπόρο για να σε ξεκουράσει από τα πάθη σου, τις φιλόδοξες φιλοδοξίες σου, τους πειρασμούς 

σου. Δεν είστε ούτε κουφοί ούτε τυφλοί που, ακούγοντας τα λόγια Μου, δεν Με αναγνωρίζετε. 

     Αν Με ακούσετε και αφήσετε αυτό το φως να είναι στην ψυχή σας, θα Με καταλάβετε γρήγορα και θα 

ξέρετε πώς να Με ζητήσετε για εκείνους που δεν Με έχουν αναγνωρίσει. 

36 Στραφείτε προς την πνευματοποίηση και θα βιώσετε ότι το σκοτάδι των σκέψεών σας θα 

εξαφανιστεί και θα φωτιστούν από ένα όμορφο φως. Θα λαμβάνετε την έμπνευση του Πατέρα και θα 

νιώθετε τις ακτινοβολίες του, ώστε να είστε σαν ένας καθαρός καθρέφτης για την ανθρωπότητα. Τότε τα 

πρόσωπά σας θα αντανακλούν χαρά και καλοσύνη προς τους άλλους. 

37 Μακάριος είναι εκείνος που δεν καυχιέται όταν κάνει το καλό, γιατί θα αποκτήσει θησαυρό στη 

συνέχεια. Μην περιμένετε πληρωμή για ό,τι κάνετε στα έργα Μου. Αφήστε Εμένα να σας πληρώσω για τα 

έργα σας. 

38 Σας ξαναλέω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, γιατί αν και είστε διαφορετικών φυλών και χρωμάτων, 

στα μάτια του Πατέρα είστε ένα παιδί. 

39 Είστε ψυχές που έχουν βγει από τον Πατέρα, στις οποίες χαρίζω το χάδι Μου, και ως Δάσκαλος 

σας εμπιστεύομαι την οδηγία να διορθώσω τα λάθη σας και να σας μεταμορφώσω σε μαθητές Μου. 

40 Όπως σας υποσχέθηκα στο παρελθόν, την εκπληρώνω σήμερα. Έρχομαι ξανά για να σας 

ελευθερώσω από τον πόνο που σας αξίζει και να σας υπενθυμίσω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον από έθνος 

σε έθνος, από τον ένα κόσμο στον άλλο. 

41 Σας κάλεσα γι' αυτό το λόγο, λαέ μου, για να γίνετε αγγελιοφόροι της ειρήνης μου, του φωτός μου 

και της αγάπης μου σε όλα τα έθνη. Είστε οι αγγελιοφόροι μου που θα σαλπίσουν και στο κάλεσμα των 

οποίων η ανθρωπότητα θα ξυπνήσει. Είστε σαν μια πνευματική καμπάνα, της οποίας ο ήχος θα ηχεί σε 

κάθε ψυχή και σε κάθε καρδιά. Έτσι σας προετοιμάζω τώρα, ώστε να γίνετε οι άνθρωποι που θα φέρουν 

την ευδαιμονία σε όλα τα μέρη της γης. 

42 Μακάριος είναι εκείνος που χάνει την ανθρώπινη ζωή του για την εκπλήρωση της αποστολής του, 

γιατί η ψυχή του θα έρθει σε Μένα γεμάτη ευδαιμονία και θρίαμβο. 

43 Μετά το 1950 θα συνεχίσω να σας γίνομαι γνωστός από πνεύμα σε πνεύμα. Η αποστολή σας δεν 

θα τελειώσει τότε. Θα εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου και, όπως ο Δάσκαλός σας, θα διαδώσετε τις 

διδασκαλίες μου. Θα είστε οι καλοί μαθητές που θα διδάσκουν με το παράδειγμα και θα μεταφέρουν τα 

καλά νέα στην ανθρωπότητα. 

44 Θα κάνετε γνωστές τις διδασκαλίες μου, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τα "χρυσά φτερά", με 

όλη την καθαρότητα και τη σαφήνεια, και από όλες αυτές τις σελίδες του κειμένου θα δημιουργήσετε ένα 

βιβλίο για να τις κάνετε γνωστές στους ανθρώπους. Είναι η Τρίτη Διαθήκη, που υπαγορεύεται αυτή τη 

στιγμή από τον Πατέρα ως Άγιο Πνεύμα μέσω του νοητικού οργάνου του ανθρώπου. Σε αυτό σας δίνω τις 

διδασκαλίες Μου συλλαβή προς συλλαβή, ώστε να μπορείτε να τις κατανοήσετε και να τις εφαρμόσετε. 

Σύντομα είναι ήδη η ώρα που θα μιλήσω με αυτή τη μορφή. Αλλά όταν θα είστε προετοιμασμένοι και 

η καρδιά σας θα είναι ένα ιερό για τη Θεότητά Μου, θα κατοικήσω μέσα σας. 

45 Σας δίνω τη διδασκαλία μου για να γίνετε παιδιά του φωτός. Σας δίνω τη σοφία μου, ώστε αύριο 

να γίνετε δάσκαλοι. Γιατί θα δεχτείτε τα πλήθη εκείνα που είναι εξαντλημένα, πεινασμένα και διψασμένα, 

που έχουν αδειάσει μόνο ένα ποτήρι πόνου. Σε εσάς, τους μαθητές μου, πέφτει να αφαιρέσετε αυτό το 

πικρό ποτήρι από τα χείλη τους, να τους δώσετε ευεργεσία και ειρήνη και να τους οδηγήσετε στο λιμάνι 

της σωτηρίας. Σηκωθείτε, σχηματίζοντας ένα σώμα, και έχετε μία και την ίδια θέληση να Με αγαπάτε και 

να υπηρετείτε την ανθρωπότητα. 

46 Μην κοιτάζετε τον λεκέ τους και την αμαρτία τους, γιατί ήδη στη Δεύτερη Εποχή δίδαξα να 

συγχωρείτε. Θυμηθείτε: Όταν η αμαρτωλή προσκύνησε στα πόδια Μου, είπα σε εκείνους που την 

καταδίκασαν: "Ας ρίξει τον πρώτο λίθο αυτός που δεν έχει αμαρτία ανάμεσά σας". Τότε εκείνοι 

θορυβήθηκαν επειδή άκουσαν τη φωνή της συνείδησης. Και όταν εκείνη η γυναίκα κοίταξε ψηλά, της 

είπα: "Πού είναι εκείνοι που σε κατηγορούν; Γύρισε στο σπίτι σου και μην αμαρτάνεις πια". Έτσι και 
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εσείς, αγαπημένοι μαθητές, μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, γιατί μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τις 

πράξεις σας. 

47 Η ψυχή πρέπει να έρθει σε Μένα καθαρή σαν νιφάδα χιονιού. Προετοιμαστείτε, ευλογημένοι 

άνθρωποι, ώστε να μην αισθάνεστε ορφανοί όταν δεν θα λαμβάνετε πλέον αυτόν τον Λόγο, αλλά να Με 

κουβαλάτε στην καρδιά σας και να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

48 Ανά πάσα στιγμή σας έχω δείξει τον δρόμο, έχω φωτίσει την ψυχή σας, ώστε να μπορείτε να 

ενωθείτε στο Θείο Έργο Μου. 

49 Κάποιοι από εσάς εκπλήρωσαν τον Νόμο που επιβεβαίωσα σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας. Ήσουν το παράδειγμα που έδειξα στον κόσμο. Αλλά άλλοι από εσάς έχουν 

σταματήσει στις διαδρομές τους. 

50 Με ρωτάτε: "Δάσκαλε, ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσω για να αποκτήσω αξία 

στη ζωή μου;" Και ως Δάσκαλος, ο οποίος σας διδάσκει ακούραστα για να μην αγνοείτε, σας έδωσα το 

φως, σας ενέπνευσα και σας μίλησα μέσω της συνείδησής σας για να εργαστείτε στον διάδρομό Μου. 

51 Σας δίνω τους καρπούς του ισχυρού δέντρου σε αφθονία, ώστε να αισθάνεστε δυνατοί, ώστε να 

προσπαθείτε και να εργάζεστε ακούραστα. 

52 Έχω πλημμυρίσει την ψυχή σας με το έλεός μου, ώστε να μην σας λείπει τίποτα. Έσβησα τη δίψα 

και την πείνα σας με την ουσία του Λόγου μου και εμπιστεύτηκα το Έργο μου στα χέρια σας ως κόσμημα 

ανεκτίμητης αξίας. 

53 Κάποιοι από εσάς έχετε διανύσει το μονοπάτι του φωτός και σε αυτό έχετε ανανεωθεί. Οι άλλοι 

έχουν περιπλανηθεί σε λάθος δρόμους, και ο πόνος και η εξάντληση έχουν εισβάλει στη ζωή τους. 

54 Κάλεσα τους εκλεκτούς Μου χωρίς να εξετάζω τη φυλή, το χρώμα, την κοινωνική τάξη ή τη θέση 

τους, χωρίς να εξετάζω αν έχουν εκπαιδεύσει τη νοημοσύνη τους ή αν έχουν αμόρφωτα και αδέξια 

όργανα διανόησης. Τους επέλεξα από τον κόσμο και τους προετοίμασα με το φως Μου και με τη χάρη 

Μου για να γίνω γνωστός μέσω της μεσολάβησής τους. Έχω καλέσει άνδρες, γυναίκες, παιδιά και 

ενήλικες που είναι κουρασμένοι από τον κόσμο και απογοητευμένοι από αυτόν. 

Καθάρισα τις γυναίκες που ήπιαν πικρό ποτήρι, τις παρηγόρησα και τις μετέτρεψα σε υπηρέτριές μου. 

Έχω θέσει ένα όριο στους νέους που χάνονται σε αυτή την Τρίτη Εποχή από τη διαφθορά του κόσμου. 

Τους έδωσα την τροφή του τραπεζιού Μου και τους κάλεσα να αυξήσουν τον αριθμό των εργατών Μου, 

των μαθητών Μου σε αυτή την εποχή. 

55 Έχετε αφιερωθεί στην υπηρεσία Μου και Μου ζητάτε να σας βοηθήσω να φτάσετε στο στόχο του 

ταξιδιού της ζωής. Σας ενθαρρύνω, σας βοηθάω και ενισχύω την ψυχή και το σώμα σας για να Με 

φτάσετε. 

56 Σας έσωσα όταν ήσασταν κοντά στο να πέσετε στην άβυσσο και να γίνετε θήραμα του 

πεινασμένου λύκου. Κάποιοι από εσάς αναγνωρίζουν τη μεγάλη Μου αγάπη για εσάς και δοξάζουν το 

όνομά Μου. Αλλά οι άλλοι Μου παρουσιάζουν μόνο τον πόνο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι για τον 

εαυτό τους. 

57 Κάποιοι από εσάς Μου ζητάτε να παρατείνω τις ημέρες της ύπαρξής σας στη γη για να Με 

υπηρετείτε. Αλλά οι άλλοι Μου υποδεικνύουν τα κουρασμένα τους πόδια και τις πληγωμένες από τις 

αντιξοότητες αυτής της ζωής καρδιές τους. Σας λέω όμως: Σας έστειλα όλους να κατοικήσετε σε αυτόν 

τον πλανήτη για να κάνετε έργα αξίας για την πρόοδο της ψυχής σας. 

58 Αληθινά σας λέω: Ήρθα για να σώσω τους αμαρτωλούς. Κάποιοι από εσάς έχετε την απόφαση να 

ακολουθήσετε τις διδασκαλίες Μου. Άλλοι όμως ζουν σύμφωνα με τη δική τους θέληση και Μου 

παρουσιάζουν τον πόνο τους. Αλλά ο Πατέρας σας λέει: Αναγνωρίστε, παιδιά Μου, ότι δεν ακολουθείτε 

τις διδασκαλίες Μου και γι' αυτό ο πόνος σας ταλαιπωρεί, παρόλο που αυτό δεν είναι το θέλημά Μου. 

Αναγνωρίστε τον Ηλία ως έναν ακούραστο βοσκό που σας αναζητά στα μονοπάτια, στη χαμηλή 

βλάστηση, για να σας φέρει και πάλι στο εμπόδιο των προβάτων. 

59 Σας αφήνει να ξεκουραστείτε στην αγκαλιά του βοσκού του και σας φέρνει στην παρουσία μου. 

Στη συνέχεια προσεύχεται για το ποίμνιό του, ώστε να μπορέσετε να λάβετε και πάλι το έλεός μου, τη 

συγχώρεσή μου και την ευλογία μου. 

60 Τι Μου ζητάς σήμερα, τι χρειάζεσαι που δεν θα σου έδινα; 

Μου λέτε να σας συγχωρήσω και να σας ενθαρρύνω στον αγώνα ─ επιπλέον, ότι έχετε υποφέρει και 

χρειάζεστε παρηγοριά. Τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο από Εμένα. Ακολούθησα τα βήματά σου και 
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μπήκα στην καρδιά σου σαν κλέφτης για να μάθω όλα όσα υπάρχουν μέσα σου. Ό,τι ζητήσετε από Μένα 

θα σας δοθεί. 

61 Εσείς που αναζητάτε την παρουσία Μου στο πνεύμα δεν έχετε ανάγκη να κάνετε εξωτερική 

λατρεία, ούτε να παρακολουθείτε τελετές και τελετές. Έρχεστε σε αυτούς τους ταπεινούς τόπους 

συνάντησης όπου θέλω να μαζευτείτε για να ακούσετε το Λόγο Μου, και εδώ σηκώνεστε για να Με 

βρείτε. 

62 Προς το παρόν αναζητώ ψυχές καλής θέλησης που θα έχουν ως πρότυπο τους αποστόλους μου της 

Δεύτερης Εποχής. Σήμερα δεν έχω έρθει για να γίνω άνθρωπος, και η εκδήλωσή Μου είναι λεπτή. 

Επομένως, πρέπει να προετοιμαστείτε και να εξαγνιστείτε, ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κάθε 

σημάδι ή υπόδειξη από Μένα. 

63 Πάρτε ως πρότυπο τον Ηλία, τον ακούραστο ποιμένα που αγωνίζεται και προετοιμάζει την ψυχή 

των ανθρώπων. Βοηθήστε τον στο δύσκολο έργο του και χαρείτε όταν ανακαλύψετε τα χαρίσματά σας. 

Ανοίξτε τα μάτια της ψυχής και δείτε ήδη σε αυτόν τον κόσμο την τελειότητα των άλλων ─ των 

πνευματικών κόσμων. 

64 Δώστε Μου τον φόρο τιμής για την εκπλήρωση της αποστολής σας, όπως κάνουν τα υψηλά όντα, 

οι δίκαιοι. Μην μελετάτε το Έργο Μου επιφανειακά, γιατί τότε δεν θα το καταλάβετε, ούτε θα 

ανακαλύψετε την τελειότητά του. Πάρτε την ως την Τρίτη Διαθήκη που θα αφήσω στην ανθρωπότητα και 

θυμηθείτε ότι σε παλιότερες εποχές σας μιλούσα με την ίδια αγάπη: Ο Ιεχωβά με τη φωνή της 

δικαιοσύνης Του όταν μίλησε στους ανθρώπους στην Πρώτη Εποχή ─ στη συνέχεια ο Ιησούς με τον 

λυτρωτικό Του Λόγο, και σήμερα το Πνεύμα της Παρηγοριάς οδήγησαν την ανθρώπινη ψυχή σε ένα 

μονοπάτι. Είναι ένα και το αυτό Θεϊκό Πνεύμα που έλαμψε πάνω σας ανά πάσα στιγμή. 

65 Μην λέτε ότι Με αγαπάτε μόνο όταν έχετε λάβει ανακούφιση από τα βάσανά σας και μετά 

φεύγετε. Δείτε πώς τα λουλούδια διατηρούν την ομορφιά και το άρωμά τους ακόμη και όταν ο καιρός 

είναι σκληρός. Έτσι και εσείς θα Με αγαπάτε ─ τόσο στις ημέρες της ειρήνης όσο και στις ημέρες της 

δοκιμασίας. 

Παραβολή 

66 Ένας νεαρός άνδρας βρισκόταν σε μια βάρκα σε μια ταραγμένη θάλασσα. Όμως, παρά τη 

σφοδρότητα των κυμάτων, το σκάφος παρέμεινε ήρεμο. 

Αυτός ο νεαρός ανακάλυψε στη μέση αυτής της θάλασσας δώδεκα απλούς ανθρώπους που έμοιαζαν 

ναυαγοί. Τους έβαλε στη βάρκα του και τους είπε: "Θα σας πάω στο λιμάνι και θα σας δώσω ό,τι 

χρειάζεστε. Αυτοί οι άνδρες γονάτισαν μπροστά στον Σωτήρα τους και τον ευχαρίστησαν. Αλλά στην 

ψυχή τους ένιωθαν ανάξιοι να είναι μαζί του. 

Όταν ο νέος τους είδε έτσι, τους είπε: "Ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς, αναζήτησα τους φτωχούς για 

να τους κάνω πλούσιους με τη χάρη μου. Αναζητώ τους αρρώστους για να τους δώσω 

Υγεία για να δώσεις." 

Όταν οι ναυαγοί άκουσαν αυτά τα λόγια, αναγνώρισαν ποιος ήταν ο νεαρός που τους είχε σώσει από 

το να χαθούν στα φουρτουνιασμένα κύματα της θάλασσας. Τότε του είπαν: 

"Κύριε, το φως μιας νέας ημέρας ανέτειλε για μας και για όλους όσους έχουν ανάγκη". 

Εκείνος ο νεαρός τους είπε: "Σας δίνω τώρα εντολή να διασχίσετε αυτή την ταραγμένη θάλασσα". 

Τότε οι δώδεκα που είχαν διασωθεί έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι στην πορεία εκείνης της βάρκας τα 

φουρτουνιασμένα κύματα έγιναν ήπια και υπάκουα στη φωνή του σωτήρα τους. 

Αυτοί οι ναυαγοί που είχαν παρακούσει μια εντολή, έναν νόμο, και που είχαν γίνει αμαρτωλοί και 

άποροι, μετανόησαν και του είπαν: "Κύριε, δώσε μας ξανά τη διδασκαλία σου". 

Τότε ο Κύριος τους έδειξε ένα ανοιχτό βιβλίο στο οποίο ήταν γραμμένη μια τέλεια οδηγία και τους 

είπε: "Σας εμπιστεύομαι τώρα αυτό το πλοίο, για να σώσετε τους ναυαγούς". Αποδέχθηκαν αυτή την 

εντολή με χαρά και ορκίστηκαν να είναι υπάκουοι για να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή. 

Στην πορεία εκείνης της βάρκας, όσοι βυθίστηκαν στη θάλασσα σώθηκαν, και εκείνοι οι άνθρωποι 

έμειναν έκπληκτοι, πεπεισμένοι για τη δύναμη που τους είχε δώσει ο Κύριος.  

Τέλος της παραβολής 
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67 Ο Δάσκαλος σας λέει την αλήθεια: Σας κάλεσα σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ενώ ο κόσμος οδεύει 

προς το αποκορύφωμα της διαφθοράς του, για να σας σώσω σε αυτό το πλοίο μέσω της Διδασκαλίας που 

σας έχω εμπιστευτεί, ώστε να την δείξετε στην ανθρωπότητα. 

68 Μετά από αυτό το διάστημα διδασκαλίας θα είστε σε θέση να εκτελέσετε την αποστολή σας στον 

κόσμο. Θα συνοδεύεστε από τους φύλακες αγγέλους σας και θα έχετε ως κανόνα την πίστη και τη 

δικαιοσύνη. Θα πολεμάτε την άγνοια αμείλικτα, αλλά θα κάνετε επίσης χρήση του ελέους και της 

υπομονής στο δύσκολο έργο σας της διδασκαλίας και της διόρθωσης. 

69 Καταλαβαίνω την προσευχή σας, ακούω τα αιτήματά σας και γνωρίζω τις επιθυμίες και τις ελπίδες 

σας και σας λέω: Να είστε ήσυχοι, τίποτα δεν θα σας λείψει. Θα έχετε όλα τα απαραίτητα μέσα για την 

εκπλήρωση της πνευματικής σας αποστολής και για τη διατήρηση του σώματός σας θα σας δώσω ό,τι 

χρειάζεστε. 

70 Σας ευλογώ αυτό το πρωινό της χάρης. Η ειλικρινής προσευχή σας ας είναι σαν μανδύας που 

τυλίγει τα έθνη, καθώς τα ευλογώ τώρα και για πάντα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 356  
1 Εσείς είστε αυτοί που πίστεψαν στον ερχομό μου. Αυτά είναι ήδη τα τελευταία χρόνια της 

εκδήλωσής μου, και ακόμα έρχεστε βιαστικά να με ακούσετε, σαν να ήταν οι μέρες κατά τις οποίες 

αρχίσατε να γίνεστε μαθητές μου. 

2 Πολλοί έχουν κληθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά μόνο λίγοι Με ακολούθησαν. 

Αλλά σε όλους αυτούς κατέβηκε το φως του Πνεύματός Μου. Αν σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή είπα, 

"Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν", τώρα σας επαναλαμβάνω, "Μακάριοι είναι εκείνοι 

από εσάς που πίστεψαν χωρίς να δουν, Με ακολούθησαν και επέμειναν!" 

3 Παρόλο που πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί από την εκδήλωση και την 

παρουσία Μου με αυτή τη μορφή, επειδή έχει ήδη προφητευτεί και υποσχεθεί από Μένα στη Δεύτερη 

Εποχή. Δεν σας εξέπληξα, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Αν ξαφνιαστήκατε με τον ερχομό μου, και αν 

πολλοί ξαφνιάστηκαν όταν έμαθαν για την εκδήλωσή μου, ήταν επειδή ήσασταν πνευματικά 

απορροφημένοι σε βαθύ ύπνο. Ήταν επειδή δεν ήσουν ξύπνιος. 

4 Μετά την αναχώρησή μου στη Δεύτερη Εποχή, η επιστροφή μου αναμενόταν από γενιά σε γενιά 

μεταξύ εκείνων που διατηρούσαν την πίστη τους σε μένα. Από τους γονείς στα παιδιά μεταβιβάστηκε η 

θεία υπόσχεση και ο λόγος μου κράτησε ζωντανή τη λαχτάρα να βιώσουν την επιστροφή μου. 

Κάθε γενιά πίστευε ότι ήταν η προικισμένη με την προσδοκία ότι ο λόγος του Κυρίου της θα 

εκπληρωθεί μέσα της. 

5 Έτσι πέρασε ο καιρός, και πέρασαν και οι γενιές, και από τις καρδιές η υπόσχεσή μου 

καταπνίγονταν όλο και περισσότερο, και κάποιος ξεχνούσε να προσέχει και να προσεύχεται. 

6 Οι αιώνες πέρασαν, και όταν η ανθρωπότητα δεν περίμενε πλέον καν ότι θα μπορούσα να έρθω τη 

λιγότερο αναμενόμενη στιγμή ─ όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν πιο μακριά από την αλήθεια, έκανα 

αισθητή την πνευματική Μου παρουσία σε εκπλήρωση του λόγου Μου. 

7 Η μορφή που επέλεξα για να γίνω γνωστός στους ανθρώπους αυτής της εποχής εξέπληξε και 

ενθάρρυνε ακόμη και πολλούς να την καταδικάσουν χωρίς πρώτα να αναλογιστούν τις προηγούμενες 

αποκαλύψεις Μου. 

8 Σας λέω ότι οποιαδήποτε μορφή θα είχα επιλέξει για να εκδηλωθώ θα είχε μπερδέψει όλους 

εκείνους που δεν ήταν έτοιμοι να Με δεχτούν. Αλλά για εκείνον που ήταν ξύπνιος και προετοιμασμένος, 

καμία μορφή που θα χρησιμοποιούσα για την εκδήλωσή Μου δεν θα τον εξέπληττε, γιατί θα Με ένιωθε 

σε κάθε μορφή εκδήλωσης. 

9 Όλοι όσοι Με πίστεψαν αυτή την εποχή ─ όλοι όσοι Με ένιωσαν και όλοι όσοι Με ακολούθησαν 

─ πραγματικά, σας λέω, Με περίμεναν πνευματικά. Χωρίς να το γνωρίζουν, αναζήτησαν την επιστροφή 

Μου και περίμεναν τον Λόγο Μου. 

10 Η υπόσχεσή Μου εκείνες τις ημέρες δεν δόθηκε για έναν μόνο λαό, αλλά για ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, γι' αυτό και σας λέω σήμερα ότι το φως Μου δεν έχει κατέβει μόνο σε αυτά τα πλήθη που 

Με ακούνε μέσω του οργάνου κατανόησης των φορέων της φωνής, αλλά ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου με 

χίλιους τρόπους στο μονοπάτι όλων των ανθρώπων, προκειμένου να κάνω αισθητό σε αυτούς τον ερχομό 

μιας νέας εποχής. 

Πρέπει επίσης να σας πω ότι υπήρξαν εκείνοι που, αν και Με περίμεναν από τη μια μέρα στην άλλη 

και από τη μια ζωή στην άλλη, όταν Με είδαν να έρχομαι με τη μορφή που Με έχετε, δεν μπορούσαν να 

πιστέψουν την παρουσία Μου και έφυγαν. Γιατί;: Επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργησαν στη 

φαντασία τους μια μορφή εκδήλωσης που δεν ήταν ακριβώς αυτή που επέλεξα εγώ. 

11 Καταλάβετε ότι οι αποφάσεις μου και οι εμπνεύσεις μου είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη εικασία ή 

φαντασία. 

12 Σας έδωσα πολλές αποδείξεις ότι τα έργα μου είναι ανώτερα από ό,τι ο άνθρωπος είναι σε θέση να 

κατανοήσει ως αλήθεια και ως τελειότητα. 

13 Κάτι που έχει μπερδέψει περισσότερο κάποιους ανθρώπους είναι η διδασκαλία Μου που 

εκφράζεται μέσα από τα περιορισμένα ανθρώπινα όργανα της διάνοιας. Αλλά αν εκείνοι που αισθάνονται 

εκνευρισμένοι γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούσαν να διεισδύσουν στον Λόγο Μου ─ πραγματικά, σας λέω, 

σύντομα θα ανακάλυπταν τους λόγους που είχα για να επιλέξω ακριβώς ένα ανεκπαίδευτο και ακόμη και 

ακάθαρτο ανθρώπινο ον να ακούσει τη διδασκαλία Μου. Τότε θα ανακάλυπταν ότι οι λόγοι που είχα για 
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να επιλέξω αυτό το μέσο ήταν η αγάπη Μου, η δικαιοσύνη Μου και ο αιώνιος Νόμος, χάρη στον οποίο η 

ανθρώπινη ψυχή θα μπορούσε να επικοινωνεί απευθείας με τον Πατέρα της, μια μορφή επικοινωνίας στην 

οποία θα συμμετείχαν ταυτόχρονα οι ιδιότητες της ψυχής και οι ικανότητες του σώματος. 

14 Είναι φυσικό αυτός που γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός να θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο να έχει μια 

τέτοια χάρη. Αλλά είναι σωστό να ξέρετε επίσης ότι βλέπω πέρα από την παρουσία σας και ότι είμαι πάνω 

από τις ατέλειές σας. 

15 Καταλάβετε ─ αφού είστε μέρος Μου - ότι το μόνο πράγμα που κάνω είναι να σας βοηθήσω να 

εξαγνιστείτε και να τελειοποιηθείτε, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε μέσα Μου. 

16 Δεν είναι πλέον σκόπιμο να κερδίζουν άλλοι την αξία των αμαρτωλών. Αυτές οι εποχές έχουν ήδη 

περάσει, αλλά αυτές οι αξίες είναι παρούσες ως παραδείγματα. 

17 Σήμερα θα είναι ο ίδιος ο αμαρτωλός που θα αποκτήσει αξίες για τη σωτηρία του. Θέλω να είμαι ο 

οδηγός του, ο δάσκαλός του, ο σωτήρας του. 

18 Πότε οι γονείς στη γη αγαπούσαν μόνο τα καλά παιδιά και απεχθάνονταν τα κακά; Πόσες φορές 

τους έχω δει να αγαπούν και να φροντίζουν περισσότερο αυτούς που τους πληγώνουν και τους κάνουν να 

υποφέρουν περισσότερο! Πώς είναι δυνατόν να κάνετε μεγαλύτερα έργα αγάπης και συγχώρεσης από τα 

δικά μου; Πότε είδαμε ότι ο Δάσκαλος πρέπει να μάθει από τους μαθητές; 

19 Να ξέρετε, λοιπόν, ότι δεν θεωρώ κανέναν ανάξιο για Μένα και ότι ο δρόμος προς τη σωτηρία σας 

προσκαλεί αιώνια να τον βαδίζετε, όπως ακριβώς οι πύλες της βασιλείας Μου, που είναι το φως, η ειρήνη 

και το καλό, είναι για πάντα ανοιχτές εν αναμονή της άφιξης εκείνων που ήταν μακριά από το Νόμο και 

την Αλήθεια. 

20 Εξαιτίας όλων αυτών, θέλησα να επιλέξω ανάμεσα στο πλήθος των αμαρτωλών πλασμάτων 

εκείνους που θα χρησιμοποιούσα ως όργανα για να κάνω το Λόγο Μου να ακουστεί. 

21 Πόσες περιπτώσεις πραγματικής ανανέωσης υπήρξαν μεταξύ εκείνων που επέλεξα για αυτή τη 

διακονία! Πόσες αποδείξεις μεταστροφής και μετάνοιας! 

22 Ανακοίνωσα ότι η επιστροφή Μου θα γινόταν στο πνεύμα, και έτσι το εκπλήρωσα αυτή τη στιγμή. 

Γιατί να επιλέξω άλλο μέσο, που δεν θα ήταν ανθρώπινο, για να γίνω γνωστός, αφού τους ανθρώπους 

έψαχνα; Ήταν αρκετό για αυτά τα πλήθη να πνευματοποιηθούν λίγο, και η ευαισθησία τους τους 

επέτρεψε να αντιληφθούν την παρουσία Μου και την ουσία Μου και να βρουν αυτό το είδος εκδήλωσης 

σωστό και φυσικό. 

23 Πρέπει να σας πω ότι δεν ήρθαν όλοι με αρκετή ευαισθησία ώστε να είναι σε θέση να βιώσουν την 

αίσθηση της παρουσίας μου από την πρώτη στιγμή. Διότι ενώ κάποιοι έχουν έρθει με ένα άγρυπνο 

πνευματικό βλέμμα για να δουν αυτό το φως και να συλλάβουν την ουσία του Λόγου μου, άλλοι έχουν 

έρθει με ερευνητικά φυσικά μάτια, και γι' αυτό το λόγο οι κρίσεις τους, η αξιολόγησή τους και οι 

παρατηρήσεις τους ήταν επιφανειακές, ενδιαφερόμενοι πάντα μόνο για το εξωτερικό. Διότι αντί να 

αναζητήσουν το νόημα ή την ουσία της λέξης, έκριναν τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ορθότητα της γλώσσας 

και στη συνέχεια ρωτούσαν για τη ζωή των φορέων της φωνής, τον τρόπο ζωής τους, τον τρόπο ομιλίας 

τους, ακόμη και την ενδυμασία τους. 

24 Αυτοί οι τελευταίοι, βέβαια, έπρεπε να ανακαλύψουν ατέλειες σε εκείνους που είναι μόνο 

αρχάριοι σε σχέση με αυτό το Έργο, και τότε αρνήθηκαν κάθε αλήθεια στη διδασκαλία μου, ενώ οι 

πρώτοι παρέβλεπαν τα σφάλματα, τους περιορισμούς και τη φτώχεια των δούλων μου, θεωρώντας ότι 

είναι μόνο άνθρωποι και επομένως διαπράττουν λάθη, και αναζητούσαν μόνο το νόημα, την ουσία αυτού 

του Λόγου, γι' αυτό και βρήκαν την παρουσία του Πνεύματός μου σε αυτό το "μπουκέτο". 

25 Όποιος δεν δίνει τη δέουσα προσοχή στα λόγια μου, ούτε εμβαθύνει στο περιεχόμενό τους, δεν θα 

μπορέσει ποτέ να βρει την αλήθεια τους, ούτε θα βρει τη διευκρίνιση ή την επίλυση όλων των αμφιβολιών 

του. 

26 Εγώ είμαι αυτός που εξηγώ τα πάντα στον ίδιο μου τον λόγο, έτσι ώστε να μην υπάρχει το 

παραμικρό λάθος ή αμφιβολία μεταξύ των μαθητών. 

27 Θυμηθείτε πόσο συχνά σας έχω πει να μάθετε να αναζητάτε την ουσία αυτής της λέξης, το νόημα 

που είναι πέρα από την ανθρώπινη μορφή της γλώσσας σας. Θυμηθείτε ότι σας είπα να μην προσβάλλεστε 

από τη γήινη μορφή του Λόγου, γιατί τότε δεν θα βρείτε το νόημά του, και ότι πρέπει πάντα να λαμβάνετε 

υπόψη σας ότι έγινα γνωστός μέσα από αμαρτωλούς, μέσα από ανθρώπους με ανεκπαίδευτο μυαλό, χωρίς 

μόρφωση και μελέτη, ώστε να μην δίνετε υπερβολική σημασία στην εξωτερική μορφή του Λόγου και να 
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μάθετε να αποδίδετε στην εκδήλωσή Μου την αλήθεια που έχει, καθώς και να αποδίδετε σε αυτά τα 

σώματα αυτό που τους αναλογεί. 

28 Αναγνωρίστε ότι δεν αναζήτησαν όλοι το φως μου, ούτε ήταν μαθητές που προσπαθούσαν να 

γίνουν μαθητές. 

Μάθετε τώρα γιατί πολλοί Μου έχουν γυρίσει την πλάτη και συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι έχουν 

υποστεί απογοήτευση από τους εργάτες Μου! 

29 Είναι διψασμένες καρδιές που έχουν πάει στην πηγή της ανεξάντλητης αλήθειας και δεν μπόρεσαν 

να σκύψουν για να πιουν μέχρι κορεσμού. Έχουν ένα πολύ μεγάλο κενό μέσα τους και συνεχίζουν να 

αναζητούν και να καλούν χωρίς να βρίσκουν αυτό που χρειάζεται η ψυχή τους. Αλλά μια μέρα θα 

πλησιάσουν ξανά αυτό το μονοπάτι, και τότε η οδυνηρή εμπειρία τους θα τους πει να Με αναζητήσουν 

όχι πια στο εξωτερικό αλλά στο βαθύτερο. Όταν επιστρέψουν, θα δείτε τη σοφία να λάμπει σε εκείνους 

που Με άκουσαν με θέρμη ─ σε εκείνους που παρέμειναν με τον Δάσκαλο και που ανταμείφθηκαν για 

την πίστη και την πνευματοποίησή τους από το φως που έπεφτε πάνω τους, αποκαλύπτοντάς τους μεγάλα 

μυστήρια και διδασκαλίες. 

30 Σας δοκίμασα όλους πριν έρθετε να γίνετε μάρτυρες της εκδήλωσής Μου. Έστειλα σοφές 

αποδείξεις σε κάθε έναν από τους μαθητές Μου, ώστε να σας δώσουν την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες 

της Παρουσίας Μου. Αλλά αληθινά σας λέω: Ενώ κάποιοι ήταν αφοσιωμένοι, ταπεινοί και υπάκουοι στο 

κάλεσμά Μου, άλλοι, αν και Με άκουσαν, παρέμειναν χωρίς πίστη, χωρίς θέληση και συχνά ήταν γεμάτοι 

υπερηφάνεια, αποστροφή, ακόμη και απροθυμία. Τι μπορεί να λάβει η ψυχή όταν ο νους είναι θολωμένος 

και η καρδιά δηλητηριασμένη; Ένα τέτοιο άτομο θα βλέπει μόνο ατέλειες. 

31 Σας δοκιμάζω όλους. Δοκιμάζω επίσης εκείνους που Με ακολουθούν συνεχώς, με την πρόθεση να 

ενισχυθεί ολόκληρη η ύπαρξή τους και ─ αν ο Λόγος Μου δεν μπορεί πλέον να ακουστεί με αυτό το μέσο 

─ να έχουν τη σοφία που περιέχεται στο Λόγο Μου και ταυτόχρονα όλη τη δύναμη που απαιτείται για να 

διαδώσουν αυτή τη διδασκαλία με αληθινή αγνότητα. 

32 Οι μαθητές Μου πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι όταν δεν θα Με ακούνε πια όπως τώρα, το 

παράδειγμά τους θα είναι πολύ σημαντικό. Διότι τότε θα είναι οι άριστοι μαθητές που θα διδάσκουν τους 

άλλους με τα έργα τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η μαρτυρία που δίνουν για τον Λόγο Μου θα 

συνοδεύεται πάντα από πράξεις. 

33 Αν αύριο, όταν έρθει η ώρα της μαρτυρίας γι' αυτόν τον λαό, ο λαός μου δεν ζήσει τον λόγο μου ─ 

αν δεν προσαρμόσει τα έργα του στην αλήθεια μου, δεν θα έχει καμία χρησιμότητα να επαναλαμβάνει τα 

λόγια μου, όσο τέλεια κι αν είναι. 

34 Όποιος έχει την επιθυμία να κάνει τα λόγια μου αισθητά στις καρδιές θα πρέπει να ντύνεται με 

αγάπη, να διαπνέεται από έλεος, να αποκτά απόθεμα ταπεινότητας και υπομονής, να είναι έτοιμος να 

συγχωρήσει και να έχει καλή θέληση να ανακουφίσει τα βάσανα των συνανθρώπων του. Τότε θα βιώσει 

πώς η πιο σκληρή και απρόθυμη καρδιά συγκλονίζεται και συγκινείται από τον λόγο μου, ο οποίος είναι 

αποτελεσματικός στην καρδιά των μαθητών μου. 

35 Επειδή γνωρίζετε ότι ο λόγος για τον οποίο πολλοί συνάνθρωποί σας δεν επιμένουν να ακούν 

αυτόν τον λόγο είναι επειδή έχουν ανακαλύψει τις ατέλειές σας, προσπαθήστε να αποτρέψετε τον εαυτό 

σας από το να παραβιάζει τον νόμο μου όσο μπορείτε, γνωρίζοντας ότι το παράδειγμά σας ασκεί μεγάλη 

επιρροή σε αυτούς. 

36 Θέλω να αισθάνεστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας, ώστε η συνείδησή σας να μη σας 

κατηγορεί ποτέ ότι κάποιος συνάνθρωπός σας παρέκκλινε από τον σωστό δρόμο επειδή δεν ξέρατε πώς να 

του δείξετε την καθαρότητα και την αλήθεια του Έργου μου. 

37 Όταν μίλησα στα πλήθη στη Δεύτερη Εποχή, ο Λόγος Μου ─ τέλειος σε νόημα και μορφή ─ 

ακούστηκε από όλους. Το βλέμμα μου, διεισδύοντας στις καρδιές, ανακάλυψε όλα όσα έκρυβε ο καθένας 

μέσα του. Σε μερικούς υπήρχε αμφιβολία, σε άλλους πίστη, σε άλλους πάλι μια φωνή γεμάτη φόβο Μου 

μίλησε: ήταν οι άρρωστοι που ο πόνος τους έκανε να ελπίζουν σε ένα θαύμα από Μένα. Υπήρχαν εκείνοι 

που προσπαθούσαν να κρύψουν την κοροϊδία τους όταν Με άκουγαν να λέω ότι έρχομαι από τον Πατέρα 

για να φέρω τη βασιλεία των ουρανών στους ανθρώπους, και υπήρχαν επίσης καρδιές στις οποίες 

ανακάλυψα μίσος εναντίον Μου και πρόθεση να Με φιμώσουν ή να Με εξοντώσουν. 

38 Ήταν οι αλαζόνες, οι Φαρισαίοι, που ένιωσαν να χτυπιούνται από την αλήθεια Μου. Γιατί παρόλο 

που ο Λόγος Μου ήταν τόσο σαφής, τόσο γεμάτος αγάπη και τόσο παρήγορος ─ παρόλο που πάντα 
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επιβεβαιωνόταν από ισχυρά έργα ─ πολλοί άνθρωποι συνέχισαν να θέλουν να ανακαλύψουν την αλήθεια 

της παρουσίας Μου κρίνοντάς Με σύμφωνα με τον άνθρωπο Ιησού, ερευνώντας τη ζωή Μου και 

στρέφοντας την προσοχή τους στη σεμνότητα των ενδυμάτων Μου και στην απόλυτη φτώχεια Μου σε 

υλικά αγαθά. 

Αλλά δεν αρκέστηκαν στο να Με καταδικάσουν, αλλά καταδίκασαν και τους μαθητές Μου, 

παρακολουθώντας τους στενά αν μιλούσαν, αν Με ακολουθούσαν στους δρόμους ή αν κάθονταν στο 

τραπέζι. Πόσο αναστατώθηκαν οι Φαρισαίοι όταν, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, είδαν ότι οι μαθητές 

Μου δεν είχαν πλύνει τα χέρια τους πριν καθίσουν στο τραπέζι! Αξιολύπητα μυαλά που μπέρδεψαν την 

καθαριότητα του σώματος με την καθαρότητα της ψυχής! Δεν γνώριζαν ότι όταν άγγιζαν τον άγιο άρτο 

στο ναό, τα χέρια τους ήταν καθαρά, αλλά οι καρδιές τους ήταν γεμάτες σαπίλα. 

39 Όσο καιρό κήρυττα στον κόσμο, ποτέ δεν είπα ότι οι μαθητές Μου ήταν ήδη αφέντες ή ότι έπρεπε 

να τους ακούμε. Ήταν ακόμα μαθητές που, αιχμαλωτισμένοι από το φως του Λόγου Μου, Με 

ακολούθησαν πρόθυμα, αλλά εξακολουθούσαν να κάνουν λάθη, γιατί χρειαζόταν χρόνος για να αλλάξουν 

και στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τους ανθρώπους. Ήταν ογκόλιθοι που ακόμη 

λειαίνονταν από τη σμίλη της θείας αγάπης, ώστε αργότερα να γίνουν κι αυτοί πέτρες σε διαμάντια. 

40 Όταν σας λέω ότι οι μαθητές Μου έκαναν λάθη, θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση που μίλησα στο 

πλήθος και, επειδή υπήρχαν κάποιες γυναίκες ανάμεσά τους που είχαν τα μικρά τους παιδιά στο χέρι ή 

στην αγκαλιά τους, οι μαθητές Μου, νομίζοντας ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να Με παρενοχλήσουν, 

έκαναν το λάθος να πουν στις μητέρες αυτές να φύγουν με τα παιδιά τους, επειδή θεώρησαν ότι ο Λόγος 

Μου ήταν μόνο για ενήλικες. Διότι δεν γνώριζαν ότι ο Λόγος Μου προορίζεται για το πνεύμα, είτε 

πρόκειται για γέροντα, είτε για ώριμο άτομο, είτε για νέο, είτε για παιδί, και ότι είναι το ίδιο είτε 

πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, αφού το φύλο δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα. 

41 Τι πόνο βίωσαν εκείνες οι μητέρες που είχαν πλησιάσει τον Ιησού για να ευλογήσει τα μικρά τους, 

και πόσο αμφέβαλαν, σε εκείνη την πράξη των μαθητών Μου, για το έλεος και την αγάπη που αποπνέω 

στον λόγο Μου! Γι' αυτό έπρεπε να υψώσω τη φωνή Μου για να τους πω: "Αφήστε τα παιδιά να έρθουν 

σε Μένα". 

42 Χρησιμοποίησα αυτά τα λάθη για να διδάξω μαθήματα στους μαθητές Μου. Όταν Με συνέλαβαν 

στον Ελαιώνα, ένας από τους μαθητές Μου, ο Πέτρος, προσπαθώντας να Με υπερασπιστεί, χτύπησε με το 

σπαθί του τον υπηρέτη του Αρχιερέα. Τότε είπα, "Σήκωσε ξανά το σπαθί σου. Διότι όλοι όσοι σηκώνουν 

το σπαθί θα χαθούν από το σπαθί". 

43 Αποχώρησα από τους μαθητές μου και τότε έμειναν στη θέση μου για να μαρτυρήσουν με τα έργα 

και τα λόγια τους. Το Πνεύμα Μου τους πλημμύρισε με φως και τους ενέπνευσε σε όλα εκείνα τα έργα 

που θα χρησίμευαν για να διαδώσουν το σπόρο μου σε όλο τον κόσμο και να παραμείνουν ως παράδειγμα 

αγάπης, ταπεινότητας και ανύψωσης. Δεν ήταν πλέον εύθραυστα παιδιά και είχαν μεταμορφωθεί σε 

φλογερούς μαθητές, άξιους εκπροσώπους του Διδασκάλου τους στη γη. Η μικροψυχία, η αμφιβολία και 

το λάθος είχαν δώσει τη θέση τους στην αλήθεια, την οποία διακήρυτταν σε κάθε έργο τους. 

44 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, κι εσείς, κατά τη διάρκεια της διακήρυξής μου σε αυτή την εποχή, 

έχετε κάνει λάθη, είχατε αδυναμίες, πέσατε σε πειρασμούς και έχετε αμφιβάλει κατά καιρούς. Αλλά θα 

διακόψω τη διακήρυξή Μου και θα σας δώσω χρόνο να σκεφτείτε, να προετοιμαστείτε και να γίνετε 

δυνατοί, γιατί θα παραμείνετε κι εσείς στη γη για να μαρτυρήσετε το Λόγο Μου ─ μια μαρτυρία που θα 

γίνει μέσα από τα έργα σας. 

45 Μη σκέφτεστε, ωστόσο, αν η αποστολή σας θα είναι επίπονη και θλιβερή. Αληθινά σας λέω, όταν 

αποκτήσετε πνευματικό εξοπλισμό, τίποτα δεν θα σας φαίνεται δύσκολο ούτε δύσκολο. 

46 Αδιόρατα θα αρχίσετε να ζείτε μια ενάρετη ζωή, και αυτή θα είναι η πιο ξεκάθαρη μαρτυρία που 

θα δώσετε στους συνανθρώπους σας για την αλήθεια μου. 

47 Να θυμάστε ότι παρά τις ατέλειές σας έχετε ήδη κάνει συχνά θαύματα. Να θυμάστε, λοιπόν, ότι 

όταν η πνευματικότητά σας ανθίσει πλήρως μέσα σας, τα έργα σας θα είναι μεγαλύτερα. 

48 Βλέπω ότι δεν θεωρείτε ακόμη τόσο σημαντικό το τι έχει το παράδειγμά σας για τους άλλους. Δεν 

θέλατε να ξεκαθαρίσετε τη δύναμη που κρύβεται στα λόγια σας, καθώς και στην προσευχή και τα έργα 

σας. 

49 Είμαι ο μόνος που γνωρίζει τους σπόρους που σπέρνουν οι πράξεις σας στις καρδιές, και αφήνω 

τη δροσιά της ζωής και της αγάπης Μου να πέσει στους σπόρους σας, ώστε να μη χαθούν. Αλλά είναι 
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απαραίτητο να πιστέψετε στην αλήθεια των έργων σας, ώστε να μην τα εγκαταλείψετε, γιατί μόλις τα 

ξεκινήσατε. Να γνωρίζετε ότι πάντα θα υπάρχουν μάτια που θα παρακολουθούν ό,τι κάνετε, και θα είναι 

καλό αν αυτά τα μάτια ανακαλύπτουν πάντα ένα παράδειγμα υπακοής στις διδασκαλίες μου. 

50 Στην πορεία σας έχουν πέσει πολλές παρωπίδες άγνοιας. Μέσω του λόγου σας, μερικοί από τους 

συντρόφους σας έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι της κακίας. Το παράδειγμα της ειρηνικότητάς σας 

λειτούργησε για να αποκαταστήσει την αρμονία σε πολλά σπίτια που μαστιγώθηκαν από τον 

ανεμοστρόβιλο της διχόνοιας. Πολλοί άρρωστοι άνθρωποι ένιωσαν στα βάσανά τους το βάλσαμο που 

τους έριξες και έτσι τους απελευθέρωσες από τα βάσανά τους, και έκανες επίσης πολλές καρδιές δυνατές 

ενάντια στους διωγμούς και τους κινδύνους του κόσμου. 

51 Γιατί λοιπόν δεν δίνετε στα έργα σας την αξία που έχουν; Δεν σας λέω να καυχηθείτε γι' αυτά, 

ούτε να τα κάνετε γνωστά ─ όχι, θέλω μόνο να σας πω ότι σε κάθε μία από τις περιπτώσεις στις οποίες 

ξεχύνω το έλεός Μου, αναγνωρίζετε τη σημασία που μπορεί να έχει το φως που ρέει μέσα από εσάς στη 

ζωή των συνανθρώπων σας. Γιατί τότε δεν θα μπορείτε πλέον να εγκαταλείψετε τους σπόρους σας. 

52 Αγαπημένοι σπορείς! Μεταφέρετε την ειρήνη Μου σε όλο τον κόσμο, μέσα της υπάρχει η αγάπη 

Μου, το έλεός Μου, η αλήθεια Μου και το βάλσαμό Μου! Έχετε αυτό το βάλσαμο στην προσευχή, στη 

σκέψη, στο λόγο, στο βλέμμα, σε ένα χάδι, σε όλη σας την ύπαρξη, και αληθινά σας λέω, μόνο η 

πνευματική σας εργασία στη γη θα είναι πλούσια σε ικανοποιήσεις για σας, αλλά ποτέ πικρή. 

53 Σύντομα δεν θα εκδηλωθώ πλέον με αυτή τη μορφή. Αλλά θα σας αφήσω γεμάτους από τη 

δύναμή Μου και το φως Μου, και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάστε ότι θα σας αφήσω σαν πρόβατα 

ανάμεσα σε λύκους. 

54 Η απουσία του λόγου μου δεν θα πρέπει να είναι λόγος για να ψυχρανθείτε, η παύση αυτών των 

εκδηλώσεων δεν θα πρέπει να σας κάνει να απομακρυνθείτε ο ένας από τον άλλο ─ αντίθετα, ακριβώς 

τότε θα πρέπει να ενωθείτε ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τον αγώνα και τις 

δοκιμασίες. 

55 Ο καιρός είναι ακόμα μακριά που θα έρθετε πιο κοντά ο ένας στον άλλον πνευματικά, όσο 

βρίσκεστε σωματικά μακριά ο ένας από τον άλλον. 

56 Προς το παρόν πρέπει ακόμη να βλέπετε και να ακούτε ο ένας τον άλλον ─ προς το παρόν πρέπει 

ακόμη να δίνετε ο ένας στον άλλον ζεστασιά, δύναμη, πίστη και θάρρος. 

57 Σας εξέφρασα τη θέλησή Μου να συνεχίσετε να μαζεύεστε για κάποιο διάστημα μετά την 

αναχώρησή Μου, ώστε η προετοιμασία σας να σας κάνει άξιους να γίνετε μάρτυρες της πνευματικής Μου 

παρουσίας στους κόλπους των συγκεντρώσεών σας. Αλλά μόλις η πίστη σας γίνει ισχυρή, οι αποφάσεις 

σας ωριμάσουν και συνηθίσετε να Με αναζητάτε και να Με λαμβάνετε από πνεύμα σε πνεύμα, τότε θα 

είστε σε θέση να διασκορπιστείτε με διάφορους τρόπους ως σπορείς αυτής της Διδασκαλίας που 

απελευθερώνει και ανυψώνει την ψυχή. 

58 Θα βρίσκομαι πάντα στις συγκεντρώσεις σας, και σε αυτές θα εκχέω την έμπνευσή Μου σε κάθε 

όργανο του νου. Αλλά ακόμη και τώρα σας λέω: Ευλογημένες είναι οι καρδιές που εκείνες τις ημέρες, 

όταν ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πια, θα συνεχίσουν να αισθάνονται την ίδια συγκίνηση στη διάδοσή 

του που τις κυριεύει τώρα καθώς περιμένουν να κατέβει η ακτίνα Μου. 

59 Θέλω οι συγκεντρώσεις σας να διαπνέονται από ειρήνη, ώστε ο διαλογισμός σας να είναι βαθύς 

και να σας επιτρέπει να ανακαλύψετε την ουσία του Λόγου μου, αλλά να μην προκύπτουν ποτέ διαμάχες 

ή πάθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί τότε θα θερίσετε μόνο σκοτάδι. 

60 Σας δίνω ένα αόρατο κλειδί που θα κλειδώσει την πόρτα κάθε πειρασμού. Αλλά ταυτόχρονα θα 

ανοίξω τις πόρτες στην έμπνευση. Διότι να γνωρίζετε πάντα ότι τότε ακριβώς η αποκάλυψη της Τρίτης 

Εποχής θα ξεχυθεί πάνω σας σε αφθονία, επειδή αυτή η διακήρυξη μέσω των φορέων της φωνής Μου 

χρησίμευσε μόνο για να σας προετοιμάσει. 

61 Η πνευματοποίηση, η εσωτερική συγκέντρωση και η ανύψωση της σκέψης σας θα είναι το κλειδί 

που θα ανοίξει την πόρτα σε νέες αποκαλύψεις, στο φως των οποίων θα βρείτε τη διαλεύκανση όλων των 

μυστηρίων και όλων όσων δεν έχουν διαλευκανθεί. 

62 Θα συνεχίσετε να προσπαθείτε να προσελκύετε νέους ενορίτες, οι οποίοι θα είναι οι νέοι μαθητές, 

οι "τελευταίοι", πάνω στους οποίους θα χύσω επίσης το Πνεύμα Μου. Η καρδιά σας δεν πρέπει να 

κλείνεται στον πόνο των άλλων ─ αντίθετα, το έλεός σας πρέπει να είναι μεγαλύτερο προς τους 
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αδύναμους και εκείνους που υποφέρουν, προς εκείνους που είναι εξαντλημένοι, πεινασμένοι πνευματικά 

και διψασμένοι για αγάπη. 

63 Πρέπει να φροντίσετε ώστε οι συναθροίσεις σας να έχουν την πνευματική δύναμη που προσελκύει 

τους συνανθρώπους σας, όπως ακριβώς σε αυτή την εποχή ο Λόγος μου έχει προσελκύσει και 

συγκεντρώσει τα μεγάλα πλήθη. 

64 Η προσευχή σας θα κάνει θαύματα σε αυτές τις συγκεντρώσεις κάθε φορά που ενώνετε τις 

σκέψεις σας και αναλαμβάνετε τις υποθέσεις των συνανθρώπων σας σαν να ήταν δικές σας. Τότε θα 

νιώσετε την παρηγοριά, την υγεία για το σώμα ή την ψυχή τους, να ξεχύνεται πάνω τους ─ την ειρήνη για 

την καρδιά τους, το φως που τους ανεβάζει στην αληθινή ζωή. 

65 Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αποδείξεις της παρουσίας μου, η καρδιά σας δεν θα χάσει το 

τέλος της παρούσας περιόδου, επειδή έχετε τον Λόγο μου γραπτώς για να τον ερμηνεύσετε με τη μέγιστη 

δυνατή προετοιμασία- τότε θα το νιώσετε βαθιά. 

66 Θα εμφανιστούν ερμηνευτές των διδασκαλιών μου, μάντεις με καθαρή όραση και αληθινό λόγο. 

Θα χρησιμοποιήσετε έναν πιο πνευματικό τρόπο για να θεραπεύσετε τους αρρώστους. Η θεραπευτική 

δύναμη που έχω τοποθετήσει μέσα σας θα φτάσει πρώτα στην ψυχή του αρρώστου και θα την εμπνεύσει 

να σηκώσει το πεσμένο σώμα του και να του διδάξει πώς να ξεπεράσει τον πόνο και τα πάθη, ώστε να 

ανακτήσει την πραγματική ελευθερία της ψυχής. 

67 Ας είναι όλες οι εργασίες σας σεμνές και μυστικές, μην αφήσετε κανέναν να αφήσει τον φθόνο ή 

τη ματαιοδοξία να βλαστήσει στην καρδιά του. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, δεν θα βλέπατε να συμβαίνει το 

θαύμα του διαλόγου πνεύματος με πνεύμα, το οποίο είναι αυτό που θα αρχίσετε να εξασκείτε μόλις 

τελειώσει το παρόν στάδιο. 

68 Ακριβώς όπως σε αυτές τις τελευταίες ημέρες της εκδήλωσής Μου ανταμείβω με το λόγο Μου 

γεμάτο αποκαλύψεις, ουσία και διδασκαλίες την προετοιμασία που είχατε ─ για να τον ακούσετε ─ έτσι 

και στις ημέρες του διαλόγου σας από Πνεύμα σε Πνεύμα θα ξέρω πώς να ανταμείψω την ανύψωσή σας 

με εμπνεύσεις και προφητείες που θα συγκλονίσουν τον κόσμο. 

69 Ο ζήλος, ο σεβασμός, η υπακοή των μαθητών μου θα ανταμειφθούν με πνευματικά οφέλη. 

70 Οι άνθρωποι θα έρχονται από άλλες χώρες για να σας ρωτήσουν τι δίδαξα και τι ανακοίνωσα, και 

τότε θα επαναλαμβάνετε τα λόγια μου. Αλλά αν κάποιες ή πολλές από τις διδασκαλίες Μου σβηστούν από 

τη μνήμη σας, θα συμβουλευτείτε το βιβλίο που υπαγορεύει σήμερα η έμπνευσή Μου στους μαθητές που 

αποκαλούνται "χρυσά φτερά". 

71 Αυτό το βιβλίο θα είναι για όλους χωρίς εξαίρεση και χωρίς προνόμια, όπως ακριβώς ο λόγος μου 

ήταν για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία μου δεν θα θαφτεί στις καρδιές λίγων και θα δίνει το 

φως της για πάντα. 

72 Ακόμα και τώρα προτρέπω αυτόν τον λαό να προσέξει αυτό το βιβλίο που σύντομα θα αποκτήσει 

─ να μην αφήσετε τα μαθήματά του να πέσουν στη λήθη, να μην παραμείνουν κλειστές οι σελίδες του. Να 

θυμάστε ότι στις ημέρες της μάχης που έρχονται, θα βρείτε σε αυτά τα μαθήματα τα απαραίτητα όπλα για 

τη μάχη, την κατάλληλη απάντηση στα ερωτήματα που σας θέτει η ανθρωπότητα και τη λύση στις 

δοκιμασίες σας. 

73 Αυτό το βιβλίο θα βοηθήσει τον μαθητή με αδύναμη μνήμη, θα βοηθήσει επίσης αυτόν που είναι 

άφωνος, και θα είναι απαραίτητο μόνο και μόνο επειδή η πρόθεσή του εμπνέεται από έλεος και αγάπη για 

τους συνανθρώπους του, έτσι ώστε τις στιγμές που επαναλαμβάνει τα λόγια Μου, όταν τα διαβάζει, να 

κάνει αισθητή την παρουσία Μου και να την απολαμβάνουν όσοι δεν Με έχουν ακούσει ποτέ μέσω του 

φωνητικού φορέα. Αλήθεια σας λέω, όταν προετοιμαστείτε να Με δεχτείτε με αυτή τη μορφή, ακόμη και 

οι αμφισβητίες και οι σκληρόκαρδοι θα τρέμουν, επειδή η μαρτυρία σας ήταν καθαρή. 

74 Ήδη σας αφήνω αυτές τις συστάσεις που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε. 

75 Μείνετε ενωμένοι μετά την αναχώρησή μου, κατανοήστε τη διδασκαλία μου και σκεφτείτε την, 

τότε θα δείτε να έρχεται η ώρα που ο λαός σας θα είναι αρκετά δυνατός για να σταθεί στη μάχη. 

76 Δεν θα χρειαστεί να ρωτήσετε κανέναν για την ώρα ή την ημέρα που θα ξεκινήσετε για να 

ολοκληρώσετε την αποστολή που σας αναθέτω αυτή τη στιγμή. Θα νιώσετε στην καρδιά σας τον χρόνο 

που έχω ορίσει, ακριβώς όπως οι προφήτες των περασμένων εποχών που άκουσαν εσωτερικά το θείο 

κάλεσμα και, γεμάτοι πίστη, υπακούοντας στην παρόρμηση αυτή, ξεκίνησαν για να εκπληρώσουν το 

θέλημά Μου. 
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77 Το έργο των προφητών εκείνες τις ημέρες θα είναι πολύ δύσκολο και η ευθύνη τους πολύ μεγάλη, 

να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους, να τους αφυπνίσουν και να τους ενθαρρύνουν. Για να τους φτάνει 

πάντα η διαύγεια του φωτός μου, θα πρέπει να παραμείνουν σε καλή προετοιμασία και να μην επιτρέψουν 

ποτέ στη ματαιοδοξία να τους ξεγελάσει ή στο ψέμα να τους βάλει σε πειρασμό. 

78 Θα υπάρξουν επίσης γεγονότα στον κόσμο που θα είναι σαν σημάδια ή ενδείξεις, ώστε να 

γνωρίζετε την ώρα της αναχώρησής σας. 

79 Τι δεν θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τότε; Ποιες αμφιβολίες θα υπάρχουν στις καρδιές σας; Ποιες 

ερωτήσεις θα σας κάνουν και δεν ξέρετε πώς να απαντήσετε; 

80 Αφού σας εξήγησα το Λόγο Μου και όλο Μου το Έργο με απλό τρόπο, παρόλο που είναι το πιο 

βαθύ πράγμα που υπάρχει στη ζωή σας, θα εξηγήσετε τη Διδασκαλία Μου στους συνανθρώπους σας με 

την ίδια απλότητα. 

81 Τότε θα γίνεις ένα οχυρό για τους αδύναμους και για εκείνους που λαχταρούν το φως, που θα 

ζητούν τη συμβουλή σου και θα ζητούν τις προσευχές σου σε στιγμές δοκιμασίας. 

82 Αυτές θα είναι όμορφες εποχές δραστηριότητας για αυτόν τον λαό, αν ξέρει πώς να τις εκτιμήσει 

και να τις χρησιμοποιήσει, και μια ευκαιρία γεμάτη φως για την ψυχή σας, η οποία θα απολαύσει όλα τα 

δώρα της σε αφθονία. 

83 Σε πόσες περιπτώσεις μεταστροφής θα γίνετε μάρτυρες! Πόσες θαυματουργές θεραπείες ασθενών 

του σώματος ή της ψυχής! Πόσο θα χαρείτε όταν δείτε τους συνανθρώπους σας, που μέχρι τώρα ζούσαν 

ως παρίες, να εκδηλώνουν επίσης τα χαρίσματα που τους διδάξατε να ανακαλύπτουν στην ύπαρξή τους! 

Αυτοί, που νόμιζαν ότι ήταν αποκληρωμένοι όταν είδαν τα δώρα σας, θα επιβεβαιώσουν ότι είστε όλοι 

κληρονόμοι Μου και ότι αυτό που σας δίνω δεν σας το παίρνω ποτέ, ακόμη και αν μερικές φορές σας το 

στερώ εξαιτίας των τέλειων νόμων της αγάπης Μου. 

84 Γνωρίστε πώς ο Λόγος μου σας προετοιμάζει για να εισέλθετε σταθερά στην ώρα της δράσης, 

δίνοντας το παράδειγμα της πνευματικότητας και της ταπεινοφροσύνης. 

85 Τώρα είναι η ώρα της προετοιμασίας σας, γιατί η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη κοντά στην 

αφύπνιση. 

86 Σας αφήνω ξύπνιους και προσευχόμενους, γιατί θα γίνετε μάρτυρες μεγάλων γεγονότων που θα 

συγκλονίσουν όλους τους λαούς της γης. Θα δείτε τους πιο τρομερούς πολέμους που έχουν λάβει χώρα 

στον κόσμο σας. Θα δείτε την πάλη μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και δογμάτων, θα 

δείτε την πείνα, τον λοιμό και τον θάνατο να καταστρέφουν έθνη και πόλεις, και όλα αυτά θα 

υποδηλώνουν το τέλος μιας περιόδου, μιας εποχής. Αλλά μετά θα δείτε την ανάσταση της ζωής. 

Θα δείτε την ενοποίηση λαών που ζούσαν ως εχθροί για αιώνες. Θα γίνετε μάρτυρες της συμφιλίωσης 

των λαών και των φυλών, θα την δείτε να σφραγίζεται από την αγάπη κάποιων για τους άλλους. Θα δείτε 

τη γήινη δύναμη των μεγάλων θρησκευτικών κοινοτήτων να εξαφανίζεται και τους καρπούς της 

πνευματοποίησης να εμφανίζονται παντού. 

Θα δείτε πολλούς ανθρώπους που είναι γνωστοί ως λόγιοι σε σύγχυση και θα δείτε τους μεγάλους 

ομιλητές σε σύγχυση, να μην ξέρουν τι να πουν, επειδή το φως της αλήθειας θα τους επηρεάσει. Από την 

άλλη πλευρά, εκείνοι που πάντα διώκονταν ή ταπεινώνονταν για την αγάπη τους για τη δικαιοσύνη και 

την αλήθεια θα δουν τον ήλιο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης να λάμπει στον ορίζοντα. 

87 Αυτός θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εκδηλωθεί πλήρως η πνευματική πρόοδος των 

ανθρώπων και να νιώσουν πραγματικά την Πνευματική Ζωή που υπάρχει πέρα από τους ανθρώπους. 

88 Θα είναι η κατάρρευση του υλισμού όταν οι άνθρωποι, που αγάπησαν μόνο τον κόσμο, κοιτάξουν 

με το βλέμμα του πνεύματος την αληθινή ζωή ─ όταν οι υπεύθυνοι για όλο το κακό που βασανίζει την 

ανθρωπότητα ρίξουν στη φωτιά τα βιβλία τους, στα οποία συχνά αρνήθηκαν την αλήθεια. 

89 Εγώ, που δεν μπορώ να αρνηθώ σε κανέναν το φως μου, θα το δώσω σε όλους και έτσι θα ανοίξω 

τις πόρτες του νου στην έμπνευση ως πρόσκληση στη σοφία, την αιωνιότητα και την ανύψωση. 

90 Ερευνήστε, ω μαθητές, τη διδασκαλία μου και πείτε αν κάποιο από τα μέρη της σημαίνει 

οπισθοδρόμηση, οπισθοδρόμηση, στασιμότητα ή σύγχυση. 

91 Αν η πίστη σας στον Λόγο μου είναι τέλεια, μεταφέρετέ την άφθαρτα αποτυπωμένη στην ψυχή 

σας, ώστε η πνευματικότητα να εκφράζεται σε κάθε σας πράξη. 

92 Ο Λόγος μου σας υπόσχεται τη βασιλεία που, σύμφωνα με το θέλημά μου, θα δημιουργηθεί στην 

καρδιά σας, ώστε να φωτίζει τη ζωή σας και το φως της να είναι στα σπίτια, στους γονείς, στους γάμους, 
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στα παιδιά και στους συνανθρώπους σας, ώστε οι κυβερνήτες να είναι γενναιόδωροι, οι δάσκαλοι σοφοί 

και οι δικαστές δίκαιοι. 

93 Αυτή είναι η διδασκαλία μου. Μην επιτρέψετε να αναμιχθεί με εκείνες τις επιστήμες μέσω των 

οποίων οι άνθρωποι αναζητούν μόνο την εκδήλωση και την πραγμάτωση της ψυχής τους. 

94 Έχω ονομάσει τη διδασκαλία μου πνευματισμό, επειδή διδάσκει την άνοδο της ψυχής και 

αποκαλύπτει στον άνθρωπο όλα τα χαρίσματα που διαθέτει για την τελειοποίησή του. 

95 Πόσο λίγοι είναι μέχρι σήμερα εκείνοι που υποψιάζονται την αληθινή ουσία αυτής της 

διδασκαλίας! Μόνο λίγοι είναι εκείνοι που Με καταλαβαίνουν σιγά-σιγά! Βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος 

σας είναι ακόμα βυθισμένο σε παραδόσεις και έθιμα που δεν κάνουν καλό στην ψυχή σας. 

96 Πόσο φόβο βλέπω σε πολλές καρδιές όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτές τις συνήθειες, τις 

παραδόσεις και τις ενέργειες που έχετε δημιουργήσει μέσα στο Έργο μου! Και πόσο πολύ νιώθετε την 

καρδιά σας πληγωμένη όταν σας μιλάνε γι' αυτό, χωρίς να θέλετε να καταλάβετε ότι, για χάρη της 

τήρησης αυτών των παραδόσεων, απαρνείστε την αληθινή εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

97 Συνειδητοποιήστε ότι η εξωτερικευμένη λατρεία του Θεού από την ανθρωπότητα υπήρξε ανά 

πάσα στιγμή η αιτία της πνευματικής της στασιμότητας. Αλλά δεν πρέπει να πέσετε ξανά σε αυτό το 

λάθος και να έχετε πάντα επίγνωση ότι για να προοδεύσετε πνευματικά και να φτάσετε στην τελειότητα, 

είναι απαραίτητο η λατρεία για Μένα να είναι εσωτερική, καθαρή, βαθιά, πνευματική. 

98 Θα δοκιμάσω τον λαό Μου με σοφία και δικαιοσύνη για να τον απαλλάξω από την άγνοια ή το 

λάθος. Θα τους εμποδίσω να πέσουν σε φανατισμό, και γι' αυτό το λόγο θα τους δοκιμάσω. 

99 Για να αγαπάτε τον πλησίον σας, να διαδίδετε την ειρήνη, να κάνετε γνωστό τον Λόγο Μου, να 

δείχνετε έλεος και να προσεύχεστε για την ειρήνη της ανθρωπότητας, που είναι η πνευματική λατρεία που 

περιμένω από εσάς, δεν χρειάζεστε εξωτερικές πράξεις λατρείας ─ ούτε στις αίθουσες συνάθροισης όπου 

μαζεύεστε ούτε στα σπίτια σας. 

100  Σκεφτείτε: Όσο δεν ενώνεστε σε μια πραγματική πνευματοποίηση, η προσευχή σας δεν θα έχει 

την απαραίτητη δύναμη για να γίνει αισθητή στους συνανθρώπους σας. 

101  Εξαιτίας αυτών των λόγων, ας μην ξεσηκωθούν εκείνοι που νομίζουν ότι είναι αρκετά αγνοί για 

να κρίνουν τους συνανθρώπους τους. Διότι σας λέω αληθινά, μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τα έργα του ενός 

και του άλλου. 

102  Ούτε θα κρίνετε τους αδελφούς σας, ακόμη και αν έρθει η ώρα που θα τους δείτε να με 

προδίδουν. Διότι θα πρέπει να θυμάστε ότι σας είπα ότι μόνο εγώ μπορώ να κρίνω την πνευματική 

καθαρότητα ή ακαθαρσία. 

"Μην κρίνετε", σας είπα, αλλά δώστε καλές συμβουλές, προσπαθήστε να αποφύγετε να βάζετε σε 

πειρασμό τους συνανθρώπους σας. Αλλά αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από αυτά τα πράγματα, τότε 

προσπαθήστε να παραμείνετε στην αλήθεια. Τότε θα έρθει η μέρα που εκείνοι που έχουν παρεκκλίνει από 

το μονοπάτι θα επιστρέψουν σε αυτό, πεπεισμένοι για το λάθος τους, και θα πιστέψουν ότι έχετε επιμείνει 

στις εντολές Μου. 

103  Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να είστε ενωμένοι και ειρηνικοί. Ήδη βρίσκεστε στις 

τελευταίες ημέρες του Λόγου Μου, και θέλω, όταν έρθει η τελευταία ημέρα, να σας βρω πνευματικά 

ενωμένους. 

104  Σας έδωσα πολλά μαθήματα για να ξέρετε πώς να αποτρέψετε έναν από τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας από το να αποχωριστεί από τον λαό. Καταλάβετε ότι εκείνοι που με έχουν ακούσει ελάχιστα, 

μπορεί να είναι αδύναμοι. Δώστε τους δύναμη και πίστη. 

Ακόμα και μεταξύ εκείνων που Με έχουν ακούσει συχνά, μπορεί να υπάρχουν καρδιές χωρίς 

σταθερότητα, ώστε να τους δώσεις ζεστασιά και ενθάρρυνση στο μονοπάτι της ζωής. 

105  Μόλις ενωθείτε, ω λαέ, θα συγκεντρωθείτε για να προσευχηθείτε για την ειρήνη του κόσμου, 

στέλνοντας την ψυχή σας, μεταμορφωμένη με τα φτερά της σκέψης σε περιστέρι ειρήνης, στα έθνη. 

106  Ποτέ μην περιμένετε το αποτέλεσμα των προσευχών σας να είναι άμεσο. Μερικές φορές θα 

πρέπει να περιμένετε λίγο, μερικές φορές θα πρέπει να περιμένετε πολύ, και μερικές φορές δεν θα είστε 

καν σε θέση να βιώσετε την πραγματοποίηση αυτού που Μου ζητήσατε. Αλλά η αποστολή σας έχει παρ' 

όλα αυτά ολοκληρωθεί. 

107  Θα γίνετε σπορείς της ειρήνης, αλλά σας λέω ξανά ότι δεν πρέπει να περιμένετε να θερίσετε πριν 

από την ώρα. Πρέπει να αφήσετε αυτόν τον σπόρο να βλαστήσει, να βλαστήσει, να μεγαλώσει και να 
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καρποφορήσει, και μόνο τότε θα θερίσετε τη σοδειά και θα επιτρέψετε στην ψυχή σας να γεμίσει με 

ικανοποίηση. 

108  Μαθητές, θαυμάστε ότι τα μαθαίνετε όλα αυτά μέσω ενός από τους αδελφούς και τις αδελφές 

σας, τον οποίο μεταμόρφωσα σε όργανό Μου, ώστε να γίνετε μάρτυρες των έργων που κάνει η δύναμή 

Μου, μεταμορφώνοντας ένα αδέξιο πλάσμα σε ένα ον πνευματικά χρήσιμο για όλους, και 

μεταμορφώνοντας έναν αμαρτωλό σε ένα ον με καθαρή καρδιά και νου για να μεταδίδει το Λόγο Μου. 

109  Σας εμπιστεύτηκα επίσης τους φωνοφόρους μου, ώστε να τους οδηγήσετε στην πρόοδο και την 

τελείωση- και τώρα, στις τελευταίες ημέρες των διακηρύξεών μου, οι κοινότητες που κατάφεραν να 

φέρουν τους φωνοφόρους τους στην ανύψωση απολαμβάνουν την πνευματική "γεύση" ενός ώριμου 

καρπού που έχει φροντιστεί με επιμονή και αγάπη. 

110 Δεν ήξεραν όλοι πώς να το κάνουν αυτό, επειδή πολλοί από αυτούς παραμέλησαν τους φορείς της 

φωνής, τους εγκατέλειψαν. Άλλους τους στέρησαν το αίμα της ζωής τους χωρίς σεβασμό ή έλεος, και 

άλλους τους έκοψαν τα πράσινα κλαδιά του δέντρου της ζωής. Εκεί έχετε την αιτία για την πικρή γεύση 

που τα πλήθη έχουν λάβει συχνά αντί για γλυκύτητα- και από αυτό έχουν προκύψει πολλά λάθη, όπως 

αυτό που θεωρεί ως τέλειο αυτό που ήταν μόνο ατέλεια από την πλευρά του φορέα της φωνής, ή αυτό που 

αποδίδει σε Μένα τις ακαθαρσίες, τις υλοποιήσεις ή τις ατέλειες των φορέων της φωνής. 

Μετά την αναχώρησή μου θα πρέπει να διαχωρίσετε την ήρα από το σιτάρι, δηλαδή θα πρέπει να 

αφαιρέσετε όλες τις ακαθαρσίες που θα έπρεπε να έχουν προστεθεί στο λόγο μου, ώστε να μπορέσετε να 

μεταφέρετε αυτή τη διδασκαλία στον κόσμο. 

111. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω τόσων πολλών φορέων φωνής, 

θα πρέπει να του πείτε ότι αν είχα έρθει να παραδώσω τον Λόγο Μου, όπως έκανα στον Ιησού εκείνη την 

εποχή, ένα άτομο θα Μου αρκούσε. Επειδή όμως η εκδήλωσή Μου γινόταν μέσω απλών και 

ανεκπαίδευτων ανθρώπων, και ταυτόχρονα το μήνυμά Μου ήταν πολύ μεγάλο, ένα ανθρώπινο όργανο 

διανόησης δεν μπορούσε να είναι αρκετό, αλλά έπρεπε να υπάρχουν τόσα πολλά όσα θα ήταν απαραίτητα. 

112. Από τον Ρόκε Ρόχας, τον πρόδρομο της διακήρυξής Μου, μέσω του οποίου μίλησε ο Ηλίας, και 

από τη Δαμιανά Οβιέδο, μέσω της οποίας έδωσα τον πρώτο Μου λόγο σε αυτή την εποχή, μέχρι τους 

τελευταίους φορείς της φωνής, ο καθένας από αυτούς έκανε γνωστό μόνο ένα μέρος του Έργου Μου, 

αλλά όχι όλο το μήνυμά Μου. 

113. Για παράδειγμα, σας έκανα γνωστό μέσω του Ρόκε Ρόχας ότι η Τρίτη Εποχή ανατέλλει για την 

ανθρωπότητα. Σας αποκάλυψα το άνοιγμα της Έκτης Σφραγίδας, η οποία περιέχει τη σοφία της, την κρίση 

της, τα χαρίσματά της και την εκπλήρωση πολλών αρχαίων προφητειών για να χύσουν το φως τους σε 

κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα. 

114. Το μυστικό του "χαρακτηριστικού" ή του "σημείου" σας γνωστοποιήθηκε από αυτόν τον 

άνθρωπο και σας υπενθύμισε τον συμβολικό αριθμό των εκλεκτών της Τρίτης Εποχής. 

115. Αργότερα, μέσω της Δαμιανής, σας αποκαλύφθηκε ο σκοπός του ερχομού μου ─ τα χαρίσματα 

που είχε μέσα του ο κάθε μαθητής, καθώς και η ημερομηνία που θα τελείωνε η εκδήλωσή μου. Από 

εκείνα τα χείλη βγήκε ο λόγος που το Πνεύμα μου έφερε εκείνη την εποχή και εξέφρασε μέσα από απλές 

διδασκαλίες και μικρές παραβολές για τους πρώτους μαθητές. 

Αλλά ο πνευματικός λόγος ήρθε επίσης από τη Μαρία ως μήνυμα άπειρης τρυφερότητας και 

ανείπωτης παρηγοριάς για κάθε ταλαιπωρημένη καρδιά. 

116 Με τον Roque και με τη Damiana, όλα ήταν μόνο μια αρχή, μια υπόσχεση. Όμως, καθώς τα 

χρόνια περνούσαν, οι φορείς φωνής που τους ακολούθησαν διείσδυσαν όλο και περισσότερο στο 

μυστήριο του έργου του φορέα φωνής, καθιστώντας δυνατό για τον λόγο μου να γίνει πιο εκτεταμένος, για 

το έργο μου να πάρει σαφή μορφή και για τα μυστήρια να ξετυλιχθούν. 

117. Πόσες καρδιές έχουν ενθαρρυνθεί και παρηγορηθεί όταν έχετε ακούσει το Λόγο Μου μέσα από 

το όργανο του νου των εκλεκτών Μου! Πόσες ψυχές έχουν σωθεί από το σκοτάδι επειδή Με άκουσαν 

μέσω της μεσολάβησης! 

118 Ευλογώ τους φορείς της φωνής μου που ήξεραν πώς να προετοιμαστούν και αφιερώθηκαν στην 

υπηρεσία μου. 

119. Ωστόσο, σας λέω επίσης ότι πολλά από τα παιδιά Μου έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε Μένα και 

Με έχουν αρνηθεί εξαιτίας της έλλειψης πνευματοποίησης των φορέων της φωνής. Σε αυτούς συγχωρώ 

και τους δίνω την ευκαιρία να καθαρίσουν οι ίδιοι τους λεκέδες τους. 
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120 Αγαπημένοι άνθρωποι: Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της 

εκδήλωσής μου, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε το νέο στάδιο της εκδήλωσής μου με ένα σταθερό 

βήμα από πνεύμα σε πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 357  
1 Αυτή τη μέρα ένας νέος και μια παρθένα στέκονται μπροστά Μου για να Μου ζητήσουν να 

ευλογήσω και να επιβεβαιώσω την ένωσή τους με την αγάπη Μου. 

2 Και σας δέχομαι, παιδιά Μου ─ όχι μόνο αυτή την ώρα, γιατί πάντα ήσασταν μαζί Μου και Εγώ 

μαζί σας. 

3 Ήρθατε να γιορτάσετε την ένωσή σας, αλλά σας λέω: Σας ενώνει εδώ και καιρό το πεπρωμένο. 

Αλλά εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους να τελούν μια πράξη που μαρτυρεί την 

κοινωνία, τον γάμο των δύο ανθρώπων, ώστε να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστός πνευματικά και 

ανθρώπινα. 

4 Δεν παρευρίσκεστε σε μια τελετή, έρχεστε για να λάβετε ένα χάδι, συμβουλές από τον Πατέρα και 

οδηγίες από τον Δάσκαλο. 

5 Είστε δύο ψυχές, δύο καρδιές που ενώνονται για να σχηματίσουν μια ύπαρξη και μια θέληση. 

Ήσασταν μακριά ο ένας από τον άλλον σε διαφορετικούς κόσμους και ήρθατε στη γη ─ πρώτα ο ένας και 

μετά ο άλλος, και σε αυτή τη μετάβαση δοκιμαστήκατε στην αγάπη σας, στην υπομονή σας και 

παραμείνατε πιστοί σε Μένα. Κρατήσατε τις υποσχέσεις σας ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια με αγάπη και 

πίστη. 

6 Βρίσκεστε μπροστά στον Κύριό σας, ο οποίος στολίζει την ψυχή σας και την ενθαρρύνει, έτσι 

ώστε με αυτό το δύσκολο έργο που σας υποδεικνύω, να μπορέσετε να εκπληρώσετε το πιο μεγαλειώδες 

πράγμα που έχω δώσει στους ανθρώπους μέσα στον άνθρωπο. 

7 Εισέρχεστε τώρα σε αυτόν τον θεσμό της αγάπης, της θυσίας και της ζωής ─ της παραίτησης και 

της υπακοής στο πεπρωμένο ─ για την εκπλήρωση ενός ιδανικού. Και για να είναι σίγουρο το βήμα σας 

στο νέο μονοπάτι, έρχεστε επιθυμώντας φως, και αυτό σας το χύνω άφθονο. 

8 Εσύ άνθρωπος: Τις ικανότητες που έδωσα στον πρώτο άνθρωπο στη γη, τις έδωσα και σε σένα: 

Ταλέντο, θέληση και ενέργεια ─ επίσης δύναμη, ζωή και σπόρος. Συμβολικά κρατάτε ένα σπαθί στο δεξί 

σας χέρι και μια ασπίδα στο αριστερό. Γιατί η επίγεια ζωή σας προκαλεί σε μια μάχη στην οποία εσείς οι 

άνθρωποι είστε στρατιώτες, φύλακες της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αρετής, υπερασπιστές της 

ανθρωπότητας. 

Σας κάνω στρατιώτες σε αυτή τη μάχη και τοποθετώ στην αριστερή σας πλευρά, κοντά στην καρδιά 

σας, μια παρθένα. Είναι πνευματικά, ηθικά και σωματικά ένα λουλούδι που φροντίζω σε έναν υπέροχο 

κήπο ─ έναν κήπο ηδονής που επιθυμούν τα ανθρώπινα πάθη, τον οποίο η Μαρία, η Θεία Μητέρα, πάντα 

φυλάει και προστατεύει και ποτίζει με τα κρυστάλλινα και καθαρά νερά της παρθενίας και της αγνότητάς 

της. 

9 Μου ζητήσατε ταπεινά αυτό το λουλούδι και σας το έδωσα με αγάπη. Αυτό είναι το σπουδαιότερο 

πράγμα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. 

Δεν είστε δεμένοι με τους γονείς σας. Γιατί για να εκπληρώσετε αυτό το πεπρωμένο, απομακρύνεστε 

από αυτά και παραμένετε στο μονοπάτι του αγώνα της ζωής. Τα παιδιά σας, επίσης, θα απομακρυνθούν 

από εσάς όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσουν το δρόμο του πεπρωμένου τους, θα εγκαταλείψουν το πατρικό 

σπίτι, και τότε μόνο η σύντροφος της ζωής του θα παραμείνει κοντά στην καρδιά του άνδρα ─ η γυναίκα 

που επέλεξε, που μοιράστηκε τις χαρές και τα βάσανά του, και της οποίας την ένωση μαζί του μόνο ο 

θάνατος μπορεί να διαλύσει. 

10 Είναι ο λόγος της αγάπης μου που σας ενώνει και δίνει δύναμη στην επιχείρησή σας. 

11 Σηκώστε το πρόσωπό σας, περπατήστε με σταθερό βήμα, να είστε ο ένας για τον άλλον σαν 

ράβδος! Να είστε ένας μανδύας αγάπης που στεγνώνει τα δάκρυα, σας λέω και στους δύο. Γιατί 

πνευματικά είστε και οι δύο το ίδιο, στο πνεύμα δεν υπάρχει φύλο ή διαφορά. Κανένας από εσάς δεν είναι 

πάνω από τον άλλον. Αλλά μόλις ενσαρκώθηκα, τοποθέτησα τον άνδρα πριν από τη γυναίκα. 

12 Το να είσαι άνδρας είναι μια δοκιμασία για την ψυχή στην οποία την υποβάλλω. Το να είσαι 

γυναίκα είναι επίσης μια επανόρθωση για την ψυχή. 

13 Στον άνθρωπο υπάρχει δύναμη και πρέπει πάντα να τη χρησιμοποιεί με κατανόηση. Στη γυναίκα, 

η οποία δημιουργήθηκε με τρυφερότητα και ευαισθησία, κατοικούν η αγάπη και η θυσία, και τα δύο 

αλληλοσυμπληρώνονται. Από αυτή την ένωση, από αυτή την κοινωνία των ψυχών και των σωμάτων, η 
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ζωή αναβλύζει ως ανεξάντλητο ρεύμα. Από αυτόν τον σπόρο και αυτό το γόνιμο έδαφος βγαίνει ο σπόρος 

που δεν έχει τέλος. 

14 Σας ευλογώ και σας ενώνω με το χέρι του Κυρίου μου, με το θεϊκό μου φιλί. Σας αφήνω ως 

παράδειγμα μεταξύ αυτού του λαού, επειδή ήρθατε εδώ με πνευματική προετοιμασία και με ευλάβεια. 

15 Ο λαός θα σας υπηρετεί ως μάρτυρας, και τον θεωρώ υπεύθυνο για εσάς. Θέλω, με την ανύψωσή 

τους αυτή τη στιγμή, να στρώνουν το μονοπάτι σας με ευτυχία, να χαίρονται πάντα βλέποντας τα 

χαμόγελά σας και την ειρήνη σας και να σας ευλογούν στον πολλαπλασιασμό σας, όπως σας ευλογώ εγώ. 

Αυτό είναι το θέλημά Μου. 

16 Δεν ήταν το χέρι ενός κληρικού που επιβεβαίωσε τη διαθήκη σας, αλλά ο αιώνιος νόμος μου, η 

αγάπη μου. Σας οδηγώ στο μονοπάτι της ολοκλήρωσης, και όταν τελειώσει το ταξίδι της ζωής σας, θα 

δώσετε λογαριασμό στον Κύριό σας. Και εκείνη τη στιγμή θα ακούσετε ξανά τον ήχο αυτής της λέξης ─ 

όμως όχι πια τον ήχο της ανθρώπινης φωνής, αλλά αυτόν που ακούτε στα βάθη της συνείδησής σας, και 

θα πείτε: "Ο Πατέρας, που χάραξε το μονοπάτι για την ψυχή μας, μας λέει σήμερα ότι έχουμε φτάσει στο 

στόχο και θα παρουσιάσουμε το έργο μας". 

Εκεί σας περιμένω στην κατοικία μου, στην κορυφή του βουνού, για να δείτε τον Κύριό σας. Θα σας 

δεχτώ αυτή τη στιγμή, θα σας δώσω τις ευεργεσίες Μου και θα σας ευλογήσω. 

17 Σήμερα σας δίνω τον σπόρο, μόνο έναν, αλλά αύριο θα μου τον επιστρέψετε πολλαπλασιασμένο. 

Αλλά αν θέλετε να ξέρετε αν το έργο σας Μου αρέσει, θα είστε σε θέση να καταλάβετε πότε η καρδιά σας 

σας ευχαριστεί και σας δίνει ικανοποίηση. 

Η Μαρία σας ευλογεί επίσης, σας δίνει ζεστασιά και ευδαιμονία, σας καλεί να βαδίζετε βήμα προς 

βήμα στο μονοπάτι της αρετής, πάντα με την αρετή και την υπομονή για την οποία σας έδωσε το 

παράδειγμα. 

18 Σας ευλογώ και σας ενώνω. 

19 Άνθρωποι, αυτές είναι οι τελευταίες διακηρύξεις Μου μέσω της ανθρώπινης πράξης. "Πώς θα 

γιορτάσουμε αυτή την πράξη του γάμου στο μέλλον;" Με ρωτάτε, αγαπημένοι μαθητές, και σας απαντώ: 

Κάντε το στους κόλπους της κοινότητάς σας. Ενωθείτε ενώπιον εκείνων που έχουν προετοιμαστεί ως 

απόστολοι αυτής της διδασκαλίας. Αλλά δεν θα σας ενώσουν, διότι δεν έχω αναθέσει αυτό το έργο σε 

κανέναν άνθρωπο. Είμαι ο Κύριος του πεπρωμένου σας. Προετοιμαστείτε σωματικά και πνευματικά για 

να έρθετε σε κοινωνία μαζί Μου, τότε η διαθήκη της ζωής σας θα παραμείνει ανεξίτηλα γραμμένη στο 

αιώνιο βιβλίο. 

20 Αν, αυτή την επίσημη στιγμή που δύο όντα ενώνονται για να γίνουν ένα και να περπατήσουν αυτό 

το μονοπάτι της αγάπης, της αυταπάρνησης και της θυσίας, θέλετε να διαβάσετε τις διδασκαλίες μου ─ 

αυτές που μιλούν για αυτά τα πράγματα, μπορείτε να το κάνετε. Τότε, με τον λόγο μου, οι καρδιές σας θα 

ενθαρρυνθούν στην απόφασή τους και τα βήματά σας θα γίνουν σίγουρα. 

21 Θέλω να ζείτε με αυτή την απλότητα και να αποκαλείτε ευτυχισμένους εκείνους που γιορτάζουν 

το γάμο τους με ικανοποίηση και χαρά. Γιατί θα λάβουν χάρη και ευλογίες στο ταξίδι τους στη ζωή. 

22 Θα έρθουν οι σύντροφοί σας από διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, και ενώ κάποιοι θα 

κατανοήσουν την αλήθεια αυτής της πνευματικής πράξης, άλλοι θα εξοργιστούν. Αλλά εσείς θα 

αποδείξετε με τα ενάρετα έργα σας ότι έχετε ευλογηθεί από Μένα, και η ένωσή σας είναι άρρηκτη. 

23 Σας είπα σήμερα ότι η στιγμή κατά την οποία γιορτάζεται αυτή η πράξη είναι μόνο η επιβεβαίωση 

της διαθήκης σας. Γιατί ήταν γραφτό να συναντηθείτε από πριν, και η έλξη και η αγάπη υπήρχαν ήδη 

μεταξύ σας. Σας επιτρέπω και σας επιφορτίζω να τελέσετε αυτή την πράξη παρουσία των συγγενών, των 

φίλων και των γονέων σας, ώστε ο γάμος σας να αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστός. 

24 Μέχρι στιγμής, η ανύψωση και η διαίσθηση του ανθρώπου δεν είναι αρκετά μεγάλες ώστε να 

αναγνωρίσουν ότι δύο άνθρωποι ενώνονται σε μια ιερή διαθήκη στο όνομά μου, ακόμη και χωρίς να 

έχουν ενωθεί από έναν ληξίαρχο ή έναν κληρικό. Αλλά θα έρθει αυτή η ώρα, και τότε δεν θα υπάρχει 

καμία αμφιβολία ούτε στον άνδρα ούτε στη γυναίκα όταν συναντηθούν. Θα αναγνωρίσουν την ώρα που 

έχω ορίσει Εγώ και θα ξέρουν πώς να προετοιμαστούν για να γιορτάσουν τη συζυγική τους ένωση με 

εμπιστοσύνη και ασφάλεια, και η κοινωνία δεν θα τους καταδικάσει επειδή δεν έχουν επιβεβαιωθεί από 

κληρικό ενώπιον βωμού. Αυτή η ώρα θα έρθει, αλλά πρώτα, καθώς ο κόσμος κινείται ψυχικά προς τα 

πάνω, ενεργήστε όπως σας έχω καθοδηγήσει σήμερα. 
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25 Στη Δεύτερη Εποχή μπήκα στα σπίτια πολλών ζευγαριών που είχαν παντρευτεί σύμφωνα με τον 

Νόμο του Μωυσή, και ξέρετε πώς βρήκα πολλά από αυτά; Καυγάδες, καταστρέφοντας τους σπόρους της 

ειρήνης, της αγάπης και της εμπιστοσύνης. Είδα εχθρότητα και διχόνοια στις καρδιές τους, στο τραπέζι 

τους και στο στρατόπεδό τους. 

Μπήκα επίσης στο σπίτι πολλών που ─ χωρίς ο έγγαμος βίος τους να έχει επιβεβαιωθεί από το νόμο ─ 

αγαπούσαν και ζούσαν όπως οι κορυδαλλοί στη φωλιά τους, χαϊδεύοντας και προστατεύοντας τη μικρή 

τους αγάπη. 

26 Πόσοι είναι εκείνοι που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, αλλά δεν αγαπιούνται μεταξύ τους, και 

αφού δεν αγαπιούνται, δεν είναι ενωμένοι, αλλά πνευματικά χωρισμένοι! Ωστόσο, δεν αφήνουν να γίνει 

γνωστή η διαίρεσή τους από φόβο για τη θεία τιμωρία ή τους ανθρώπινους νόμους ή την κρίση της 

κοινωνίας, αλλά αυτό δεν είναι γάμος- με αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει ούτε κοινωνία ούτε 

ειλικρίνεια. 

Ωστόσο, επιδεικνύουν την ψεύτικη κοινότητά τους, επισκέπτονται οικογένειες και εκκλησίες, 

πηγαίνουν βόλτες και ο κόσμος δεν τους καταδικάζει γιατί ξέρουν πώς να κρύβουν την έλλειψη αγάπης. 

Από την άλλη πλευρά, πόσοι που αγαπιούνται μεταξύ τους πρέπει να κρύβονται, να αποκρύπτουν την 

πραγματική τους ενότητα και να υπομένουν την έλλειψη κατανόησης και την αδικία. 

27 Ο άνθρωπος δεν έχει εξελιχθεί αρκετά ψηλά ώστε να βλέπει και να κρίνει σωστά τη ζωή του 

διπλανού του. Αυτοί οι άνθρωποι που κρατούν τους πνευματικούς και κοσμικούς νόμους στα χέρια τους 

δεν εφαρμόζουν την αληθινή δικαιοσύνη για να τιμωρήσουν τέτοιες περιπτώσεις. 

Αλλά θα έρθουν εκείνες οι εποχές της κατανόησης και της ενόραση που σας αναγγέλλω, στις οποίες η 

ανθρωπότητα θα τελειοποιηθεί, και τότε θα βιώσετε, όπως στους χρόνους των πατριαρχών πριν από τον 

Μωυσή, ότι η ένωση των εραστών θα γίνει όπως έκανα σήμερα με τα παιδιά μου: με πνευματικό τρόπο. 

Το ίδιο θα κάνετε και στους καιρούς που έρχονται: παρουσία των γονέων εκείνων που θα ενωθούν, φίλων 

και συγγενών, με τη μεγαλύτερη πνευματικότητα, αδελφοσύνη και χαρά. 

28 Όταν οι άνθρωποι της ειρήνης και της καλής θέλησης αφθονούν στη γη, θα δείτε τους θεϊκούς μου 

θεσμούς να ανθίζουν και οι νόμοι μου θα κάνουν τη ζωή σας πιο όμορφη. Οι καιροί της ειρήνης, της 

ομόνοιας και της ευημερίας θα επιστρέψουν, χωρίς να μειωθεί ο πολιτισμός σας ή η επιστήμη σας. 

Αντίθετα, σας λέω ότι αν ο άνθρωπος, παρά την έλλειψη δουλειάς πάνω στον εαυτό του, έχει ανακαλύψει 

πολλά πράγματα λόγω έλλειψης ανύψωσης, αγάπης και ελέους, και έχει αρπάξει από τη Φύση πολλά από 

τα μυστικά της ─ πόσο περισσότερο θα καταφέρει αν σηκωθεί σε Μένα για να ζητήσει να του 

αποκαλύψω τα μυστικά και να φωτίσω την ύπαρξή του για να κάνει μεγάλα, ευεργετικά έργα! Θα δώσω 

στους ανθρώπους τη δυνατότητα να κάνουν αυτόν τον κόσμο ένα βασίλειο φωτός, σωτηρίας και 

ευημερίας για όλα τα παιδιά Μου, γιατί θέλω να κατέχετε τη σοφία και την ειρήνη Μου. 

29 Σας περιβάλλω με το φως της Συμπαντικής Ακτίνας μου, η οποία κατεβαίνει και διεισδύει στην 

καρδιά σας και εγκαθιστά εκεί το σπίτι της, τον ναό της. Σε αυτήν λαμβάνω την προσφορά σας, τον φόρο 

τιμής από εσάς που Με αγαπάτε, και ακούω τη φωνή σας, η οποία είναι ταυτόχρονα αίτημα και υπακοή 

στο Θέλημά Μου. 

30 Παρά τις κακοτυχίες που περνάτε, δείχνετε δυνατοί λόγω της ανύψωσής σας και αισθάνεστε 

ευτυχείς που είστε μαθητές μου. Εμπλέκεστε σε έναν μεγάλο πνευματικό και γήινο αγώνα, αξιοποιήστε 

τον χρόνο που σας έχω παραχωρήσει, και σε αυτόν τον αγώνα περιμένετε να δρέψετε τους καρπούς εν 

ευθέτω χρόνω. 

Το έργο σας στη γη θα δίνει την παραγωγή του μέρα με τη μέρα, όταν θα πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, 

και τα πνευματικά σας έργα θα ανθίσουν πλήρως όταν φτάσετε στο τέλος της αποστολής σας για την 

εκπλήρωση των νόμων μου. 

31 Από την ψυχή σας βγαίνει μια συνεχής προσευχή για ειρήνη και ανακούφιση για άλλους λαούς 

που υποφέρουν απείρως περισσότερο από εσάς. 

Οι αναφορές για καταστροφή, απελπισία και θάνατο φτάνουν στο έθνος σας, γεμίζοντάς σας με πόνο 

και φόβο ─ όχι για τη ζωή σας ή τη ζωή της οικογένειάς σας, αλλά για τη ζωή των άλλων, μακριά από 

εσάς, που υποφέρουν και είναι γείτονές σας. Αισθάνομαι συμπόνια όταν ακούω τις εκκλήσεις σας και 

όταν μεταφέρω τα μηνύματά σας για ειρήνη και έλεος σε αυτά τα έθνη. 

32 Αγαπητοί μαθητές, ζείτε στην καρδιά αυτής της ηπείρου. Μου άρεσε να στείλω τις ισραηλιτικές 

ψυχές σας σε αυτή την πλούσια και εύφορη γη με τον λαμπερό ήλιο, με τον φωτεινό ουρανό, με κοιλάδες 
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και βουνά καλυμμένα με πράσινο, με όμορφα και υδάτινα ποτάμια και υπέροχα λουλούδια ─ όλα αυτά 

μπορούν να ανανεώσουν και να ομορφύνουν τη γήινη ζωή σας. Όμως, εν μέσω αυτής της μεγαλοπρέπειας 

και της χάρης, ένας ανελέητος πόλεμος απειλεί το περιβάλλον. 

     Κραυγές πόνου, θρήνοι, βλασφημίες και προσβολές σας φτάνουν. Αλλά δεν βλέπω πολεμική διάθεση 

ανάμεσά σας, δεν έχετε πάρει τα όπλα για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να επιτεθείτε. Βλέπω σε 

αυτό το έθνος μόνο παράδοση στη δικαιοσύνη και αποστροφή στην ανθρώπινη κακία. Αλλά σας ζητώ 

κάτι περισσότερο από αυτό. Θέλω να δω την εμπιστοσύνη σας σε Μένα, την πνευματική σας 

προετοιμασία για να βοηθήσετε τον πλησίον σας στη δοκιμασία του. 

33 Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, η ανθρωπότητα ζει μπλεγμένη σε πολέμους. Δεν θέλησε να 

καλλιεργήσει τους σπόρους της ειρήνης, αλλά αυτοί οι σπόροι θα πέφτουν πάντα, όπως το μάννα στην 

έρημο, στην καρδιά κάθε ανθρώπου που πεινάει για ειρήνη. 

34 Έχω στείλει στους κόλπους των οικογενειών όντα μεγάλης ανύψωσης για να ενσαρκωθούν ─ 

άγγελοι που από τη βρεφική ηλικία έχουν το καθήκον να λυγίζουν και να κάνουν στοργικές τις καρδιές 

των ανθρώπων διαφορετικών φυλών και δογμάτων. Αλλά τι έκανε η ανθρωπότητα σε αυτούς τους 

απεσταλμένους: αμφισβήτησε το μήνυμά τους, τους καταδίωξε και τους σκότωσε. 

35 Είδα ανθρώπους να διεξάγουν δολοφονικούς πολέμους στα πρώτα χρόνια: Στην αρχαία Φοινίκη 

και τη Συρία και μεταξύ των Ρωμαίων και των Ελλήνων. Δεν υπήρχε σεβασμός, αγάπη και δικαιοσύνη ─ 

ούτε μεταξύ τους, ούτε από τον ένα λαό στον άλλο λαό. Ποτέ ο δυνατός δεν σήκωσε τον αδύναμο, ούτε ο 

ισχυρός άπλωσε το χέρι του στον άπορο. Αυτός που έδειξε το φως του πολιτισμού δεν το έφερε με αγάπη, 

με αληθινό ιδεαλισμό, στους λαούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Οι κατακτήσεις του γίνονταν πάντα με 

τη βία, με την εχθρότητα, με την επιθυμία για εξουσία ή με την αδικία. 

Όταν Εγώ, ο Πατέρας, είδα ότι η άγνοια βασίλευε σε κάποιους όπως και σε άλλους, έστειλα στους 

κόλπους των λαών που διέφεραν από τις κοσμοθεωρίες και τα έθιμά τους τους προφήτες και τους 

οδοιπόρους Μου, ώστε να μιλήσουν για τη μόνη αλήθεια και να τους οδηγήσουν σε έναν και τον ίδιο 

στόχο. 

     Μίλησαν και προετοίμασαν τα μυαλά των ανθρώπων για τον ερχομό μου σε εκείνη την Εποχή που 

τώρα ονομάζετε Δεύτερη Εποχή. Και όταν ήρθε ο καιρός της έλευσής μου, επιβεβαίωσα τα λόγια εκείνων 

των πιστών προφητών, και όλα έγιναν όπως είχαν πει. 

36 Η διδασκαλία μου δεν προοριζόταν μόνο για τον εβραϊκό λαό, έστω κι αν αυτός ήταν ο 

πνευματικά προετοιμασμένος, που είχε ήδη εξαγνιστεί από τους πρώτους χρόνους με μεγάλες δοκιμασίες, 

για να δεχτεί τον Μεσσία στους κόλπους του. Αλλά η διαθήκη που του εμπιστεύτηκα προοριζόταν για 

όλους τους ανθρώπους όλων των φυλών. 

Μεταξύ αυτού του λαού εμφανίστηκαν απόστολοι, μάρτυρες και ένας μεγάλος αριθμός ανδρών και 

γυναικών που έζησαν υποδειγματική ζωή, που ήξεραν πώς να σπέρνουν τον σπόρο της αγάπης. Αλλά και 

σε άλλες πατρίδες και σε χώρες μακριά από την Ιουδαία, ο λόγος μου άρχισε να ανθίζει, φερμένος από 

τους πρώτους μαθητές μου. 

37 Αλλά ήταν απαραίτητο ότι σε αυτόν τον "Νέο Κόσμο" που κατοικείται από ανθρώπους που Με 

αγαπούν με θέρμη και Με αναζητούν για να προσφέρουν το δώρο και τη θυσία τους, θα ξημέρωνε το φως, 

θα έφτανε το μήνυμά Μου της αγάπης, η διδασκαλία Μου, η οποία απαιτεί μόνο να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον σε Μένα. 

38 Δέχτηκα την ατελή λατρεία εκείνων των πλασμάτων που Με αγαπούσαν, επειδή προσφερόταν από 

άγνοια. Αργότερα, όταν ξεπεράστηκε η απόσταση μεταξύ των δύο ηπείρων και ο σπόρος μεταφέρθηκε 

εδώ για να διασκορπιστεί σε αυτόν τον Νέο Κόσμο και να τοποθετηθεί στις αγαπημένες καρδιές των 

κατοίκων του ─ πόση αδικία και βία άσκησαν εκείνοι που αποκαλούνταν μαθητές Μου πάνω σε αυτούς 

τους ανθρώπους με τις απλές καρδιές και τις ανεβασμένες ψυχές! 

39 Οι αγνές και ειλικρινείς τελετουργίες και τα έθιμά τους δέχονταν μόνο την κριτική και τη 

σκληρότητα εκείνων που θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερους και όμως έδειχναν σημάδια της 

μεγαλύτερης οπισθοδρόμησης. Μόνο σιγά-σιγά αυτός ο λαός έλαβε την κληρονομιά μου μέσω των 

πιστών μαθητών και κατανόησε τη θεϊκή καθαρότητα και προέλευσή τους. 

40 Σήμερα σας βλέπω να απειλείστε εκ νέου, περιτριγυρισμένοι από ισχυρούς λαούς που 

εποφθαλμιούν την κληρονομιά σας και ταράζουν την ψυχή σας. Δεν έχετε φτάσει ακόμη στην κορυφή της 
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λαμπρότητάς σας, αλλά θα εξακολουθείτε να λάμπετε πνευματικά και γήινα. Σας προειδοποιώ, για να μην 

πέσετε σε λήθαργο, να προσεύχεστε και να φυλάτε την κληρονομιά σας. 

41 Ήρθα σε σας αυτή τη στιγμή και σας δίνω και πάλι την κληρονομιά της αγάπης μου. Ο σπόρος 

μου δεν χάνεται. Μπορεί να μαστιγωθεί από ισχυρές καταιγίδες. Αλλά όταν τα στάχυα του ξεριζώνονται 

από τα στοιχεία της φύσης, οι κόκκοι πέφτουν στο χώμα και βλαστάνουν ξανά για να πολλαπλασιάζονται 

αδιάκοπα. 

42 Θα είστε φως σε αυτόν τον κόσμο, το έθνος σας θα είναι ένας πυρσός μπροστά στα άλλα έθνη, 

εφόσον αγαπάτε την ειρήνη και την καλοσύνη σε όλες τις μορφές της. Ήδη ανάμεσά σας υπάρχουν 

εκείνοι που θα γίνουν απόστολοι της ειρήνης. Έχω προετοιμάσει τις ψυχές τους ώστε αυτό το φως να 

ανθίσει στα λόγια και στις οδηγίες τους. Τότε εσείς που εργάζεστε πνευματικά, μαζί με τους κυβερνήτες 

σας που ενδιαφέρονται για την ευημερία αυτού του λαού, θα καταφέρετε να επεκτείνετε τις παροχές σας 

σε όσους διψούν για ειρήνη, αλήθεια και δικαιοσύνη. 

43 Το φως ήρθε συμβολικά από την Ανατολή στη Δύση, αλλά τώρα αυτό το μήνυμα που σας έφερα 

θα μετακινηθεί από τη Δύση στην Ανατολή και οι δύο θα συγχωνευθούν σε ένα, όπως και η γνώση της 

αλήθειας, οι πολιτισμοί και οι φυλές. Τότε, όταν ενωθείτε, θα συνειδητοποιήσετε ότι το φως δεν ήρθε από 

άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά από το Θείο Πνεύμα στα παιδιά Του. 

44 Σήμερα πολλοί Με απορρίπτουν, Με αρνούνται και προσπαθούν να δημιουργήσουν νέους 

τρόπους. Όμως, ο ίσιος και στενός δρόμος του Νόμου βρίσκεται παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι. Διότι 

αυτός ο νόμος βρίσκεται στην καρδιά, στο ταλέντο, στο πνεύμα κάθε ανθρώπου ─ ένα μοναδικό μονοπάτι 

μέσω του οποίου θα Με φτάσετε, το οποίο καλεί πάντα στην καλοσύνη, το έλεος και τη σύνεση. Θα 

μπορείτε να ζυγίζεστε από μεγάλες δοκιμασίες και να καταρρέετε κάτω από το βάρος τους. Αλλά αν 

αγαπάτε τη δικαιοσύνη, θα σηκωθείτε και πάλι πιο δυνατοί από πριν και θα θριαμβεύσετε, γιατί μόνο η 

καλοσύνη αντέχει στους αιώνες. 

45 Αν επιθυμείτε ειρήνη για έναν λαό, δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε αυτόν. Κάντε ειρήνη στην 

καρδιά σας ή στο σπίτι σας. Αυτό θα είναι αρκετό για να φέρει αρμονία και ενότητα στο πνεύμα αυτού 

του λαού. 

46 Τόσο το καλό όσο και το κακό μπορούν να μεταδοθούν από απόσταση. Γι' αυτό, σας δίδαξα να 

έρχεστε σε βοήθεια εκείνων που χρειάζονται τη βοήθειά σας, είτε είναι κοντά είτε μακριά, με 

προετοιμασμένη ψυχή. Αλλά προσέξτε να μην στέλνετε σκέψεις που υποδαυλίζουν τον πόλεμο. Μην 

εύχεστε την ήττα ενός έθνους και τη νίκη ενός άλλου, γιατί αυτή η επιρροή θα έρθει και θα προκαλέσει 

αναταραχές. Να αγαπάτε πάνω απ' όλα και να είστε επιεικείς με όλους τους συνανθρώπους σας. 

47 Αν συγκλονίζεστε από τον πόνο των τραυματιών που έχουν υποστεί την ανελέητη δύναμη του 

πολέμου, και θέλετε να τους στείλετε λίγη ειρήνη και παρηγοριά, αναζητήστε τον πλησιέστερο άρρωστο, 

πάρτε τον ως αντιπρόσωπο αυτών που απουσιάζουν, και στο όνομά Μου τοποθετήστε το έλεός σας σε 

αυτόν, και Εγώ θα χαϊδέψω και θα θεραπεύσω ένα πλήθος αρρώστων σε αυτά τα γεμάτα πόνο έθνη. 

48 Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας είναι ένας ναός από τον οποίο το φως ακτινοβολεί για να περιβάλλει 

όσους σας περιβάλλουν και πέρα από αυτά τα όρια οι άλλοι αισθάνονται ευεξία και μοιράζονται την 

προετοιμασία σας. 

49 Σύντομα θα γιορτάσετε τη γέννηση του Μεσσία. Πλησιάζουν οι μέρες που η ανθρωπότητα θα 

θυμάται αυτό το γεγονός. Οι λαοί που εξακολουθούν να ζουν ειρηνικά θα το γιορτάσουν με χαρά. Αλλά 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε μακρινά έθνη, για τους οποίους έχει έρθει καιρός θλίψης, και οι οποίοι θα 

προσπαθήσουν να ξεχάσουν για μια στιγμή την αγωνία, τον φόβο, να επικαλεστούν το Πνεύμα μου και να 

ανακαλέσουν τη μνήμη αυτού του γεγονότος. Άλλοι υποφέρουν ήδη από τις συνέπειες ενός πολέμου που 

τους έχει βυθίσει στην ορφάνια, στη δυστυχία και τους έχει αναγκάσει να γνωρίσουν τον πόνο σε όλες του 

τις μορφές. 

50 Θα τους τυλίξω όλους με την αγάπη μου, θα απαντήσω στην προσευχή τους και ένα ρεύμα φωτός 

θα λάμψει πάνω σε αυτή την ανθρωπότητα. 

51 Είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε, να κρατήσετε στις καρδιές σας όλη την αγάπη που σας 

αποκάλυψα στις δύο περιστάσεις Μου, ώστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με τέλεια αγάπη και να είστε 

πάντα μεσίτες και διαμεσολαβητές της αληθινής δικαιοσύνης. Διότι σε επέλεξα για να κάνω διαθήκη με 

όλους τους ανθρώπους μέσω της μεσολάβησής σου. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 358  
1 Μακάριοι είστε όλοι εσείς ─ όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, αλλά σε όλους τους τόπους όπου 

μαζεύεστε για να είστε με τον Πατέρα σας ─ που ακούτε τον λόγο του ως μία ψυχή. 

2 Πολύ λίγος είναι ο χρόνος που σας έχει απομείνει για να λάβετε τις διδασκαλίες Μου μέσω του 

στόματος των φορέων της φωνής Μου, ώστε να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμαστείτε για να 

Με ακούσετε στη συνέχεια σε πνευματική σιωπή. Αλλά πραγματικά, σας λέω, δεν θα σας αφήσω ποτέ, θα 

είμαι πάντα κοντά σας όπως είμαι αυτές τις στιγμές. 

3 Είμαι πανταχού παρών, είμαι σε ολόκληρο το σύμπαν και σε κάθε παιδί μου. Αλλά δεν αισθάνεστε 

όλοι σας την εγγύτητα του Πατέρα σας, την παρουσία του Θεού σας. 

4 Έχω το ιερό μου στην καρδιά σας, σας έδωσα το κλειδί για να το ανοίξετε. Αλλά αυτό πρέπει να 

γεννηθεί από τη δική σας θέληση, αυτό είναι το καθήκον που σας αναλογεί. 

5 Σας έδωσα πνεύμα, το οποίο είναι μέρος του εαυτού Μου, και ένα υλικό κέλυφος για να ζείτε στη 

γη. Αλλά πραγματικά σας λέω, αν ξέρετε πώς να ξεπεράσετε τις δοκιμασίες που πρέπει να περάσετε σε 

αυτή τη ζωή, θα επιτύχετε την πνευματική απελευθέρωση. 

6 Στον Πρώτο Χρόνο, έδωσα σε φωτισμένα πνευματικά όντα την αποστολή να ενσαρκωθούν σε 

αυτόν τον πλανήτη και να μιλήσουν στην ανθρωπότητα ως προφήτες. Στη Δεύτερη Εποχή, από το μεγάλο 

μου έλεος, ο Θείος Λόγος μου έγινε άνθρωπος, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τον Θεό σας. Ήρθα με τον 

Ιησού για να σας μιλήσω για την αγάπη. Και τώρα, στην Τρίτη Εποχή, έχω έρθει για άλλη μια φορά ─ εν 

Πνεύματι ─ για να σας δώσω τη διδασκαλία μου. 

7 Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος για να αποκτήσει η ανθρωπότητα πνευματική ωριμότητα. 

Πάντα υποκύπτατε στα δύο άκρα: το ένα ήταν ο υλισμός, μέσω του οποίου αναζητάτε μεγαλύτερες 

κοσμικές απολαύσεις- αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα επιζήμιο, επειδή εμποδίζει το πνεύμα να 

εκπληρώσει το έργο του. Αλλά πρέπει επίσης να αποφύγετε το άλλο άκρο: τον εξανδραποδισμό της 

"σάρκας", την πλήρη άρνηση όλων όσων ανήκουν σε αυτή τη ζωή- γιατί σας έστειλα στη γη για να ζήσετε 

ως ανθρώπινα όντα, ως ανθρώπινα όντα, και σας έδειξα τον σωστό τρόπο ώστε να ζείτε με τέτοιο τρόπο 

ώστε "να δίνετε στον Καίσαρα ό,τι ανήκει στον Καίσαρα και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό". 

8 Δημιούργησα αυτόν τον κόσμο για εσάς, με όλη την ομορφιά και την τελειότητά του. Σας έδωσα 

το ανθρώπινο σώμα μέσω του οποίου θα αναπτύξετε όλες τις ικανότητες που σας έδωσα για να φτάσετε 

στην τελειότητα. 

9 Ο Πατέρας δεν θέλει να αρνηθείτε στον εαυτό σας όλα τα καλά που σας προσφέρει αυτός ο 

κόσμος. Αλλά δεν πρέπει να βάζετε το σώμα πάνω από την ψυχή, γιατί το σώμα είναι παροδικό, αλλά η 

ψυχή ανήκει στην αιωνιότητα. 

10 Παλέψτε, παλέψτε για να επιτύχετε την τελειότητα της ψυχής. Σας έδειξα τον τρόπο για να 

πετύχετε αυτόν τον στόχο. Σας εμπιστεύτηκα την προσευχή ως το "όπλο" που είναι ανώτερο από κάθε 

υλικό όπλο για να σας υπερασπιστεί από την προδοσία στο μονοπάτι της ζωής. Αλλά θα έχετε το 

καλύτερο όπλο όταν εκπληρώσετε τον νόμο μου. 

11 Σε τι συνίσταται η προσευχή; Η προσευχή είναι αίτηση, μεσιτεία, λατρεία και πνευματική 

περισυλλογή. Όλα τα μέρη του είναι απαραίτητα και το ένα προέρχεται από το άλλο. Διότι σας λέω 

αλήθεια: Η ικεσία συνίσταται στο να Μου ζητάει ο άνθρωπος να εκπληρώσω τις επιθυμίες του, να 

ικανοποιήσω τους πόθους του ─ αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό και πιο σωτήριο στη ζωή του. Και 

αληθινά σας λέω, παιδιά μου, ότι ο Πατέρας ακούει τα αιτήματα και δίνει στον καθένα αυτό που 

χρειάζεται περισσότερο, όποτε αυτό είναι για το καλό του. Αλλά προσέξτε να μη ζητάτε κάτι που είναι 

αντίθετο με τη σωτηρία της ψυχής σας. Γιατί όσοι ζητούν μόνο υλικά αγαθά, σωματικές απολαύσεις και 

πρόσκαιρη δύναμη, ζητούν να αλυσοδέσουν την ψυχή τους. 

12 Οι φυσικές απολαύσεις φέρνουν μόνο βάσανα ─ όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και μετά τη 

μετάβαση στον πνευματικό κόσμο- γιατί ακόμη και εκεί μπορεί να φτάσει η επιρροή αυτών των φυσικών 

επιθυμιών- και επειδή η ψυχή δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτές, συνεχίζει να βασανίζεται από 

αυτές τις επιθυμίες και θέλει να επιστρέφει στη γη ξανά και ξανά για να μετενσαρκωθεί και να συνεχίσει 

να ζει υλικά. Γι' αυτό, παιδιά μου, ζητάτε μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεστε για το καλό της ψυχής σας. 

13 Το δεύτερο είδος προσευχής, η μεσιτεία, πηγάζει από την αγάπη για τον πλησίον σας, αυτή την 

αγάπη που σας δίδαξα ως Δάσκαλος όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Προσευχηθείτε για τους αδελφούς 
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και τις αδελφές σας κοντά και μακριά, για εκείνους που υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου στα 

διάφορα έθνη, που υπομένουν την τυραννία των παροδικών ηγετών αυτού του κόσμου. 

14 Προετοιμαστείτε, παιδιά μου, να προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας, αλλά ακόμη και σε 

αυτή τη μεσιτεία πρέπει να ξέρετε πώς να ζητάτε, διότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η ψυχή. Αν ένας 

αδελφός, οι γονείς σας ή τα παιδιά σας είναι άρρωστοι, προσευχηθείτε γι' αυτούς, αλλά μην επιμένετε να 

παραμείνουν σε αυτή τη ζωή, αν αυτό δεν είναι αυτό που χρειάζεται η ψυχή. Αντίθετα, ζητήστε να 

απελευθερωθεί αυτή η ψυχή, να εξαγνιστεί μέσα στα βάσανά της, να προωθήσει ο πόνος την ανοδική 

ανάπτυξη της ψυχής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Δάσκαλος σας δίδαξε ήδη από τη Δεύτερη φορά 

να λέτε: "Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου". Γιατί ο Πατέρας γνωρίζει καλύτερα από κάθε παιδί του τι 

χρειάζεται η ψυχή. 

15 Το τρίτο είδος προσευχής, η λατρεία για το Θείο Πνεύμα, σημαίνει λατρεία για ό,τι είναι τέλειο- 

γιατί μέσω αυτού του είδους προσευχής μπορείτε να ενωθείτε με την τελειότητα, με την αγάπη που 

αγκαλιάζει ολόκληρο το σύμπαν. Στη λατρεία μπορείτε να βρείτε την κατάσταση της τελειότητας που 

όλοι πρέπει να φτάσετε, και η λατρεία σας οδηγεί περαιτέρω στην πνευματική ενατένιση, η οποία, μαζί με 

τη λατρεία, σας φέρνει στην ένωση με το Θείο Πνεύμα, την Πηγή της Αιώνιας Ζωής ─ την Πηγή που σας 

δίνει δύναμη μέρα με τη μέρα για να φτάσετε στη Βασιλεία του Πατέρα. 

16 Έτσι πρέπει να προσεύχεστε: ξεκινώντας με ικεσία και τελειώνοντας με πνευματική περισυλλογή. 

Αυτό θα σας δώσει δύναμη. 

17 Στη συνέχεια, όταν θα είστε καλά προετοιμασμένοι, δεν θα πρέπει να αγωνίζεστε μόνο για τον 

εαυτό σας, αλλά και να βοηθάτε τους συνανθρώπους σας να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι. Γιατί δεν 

μπορείτε να επιτύχετε τη σωτηρία σας μόνοι σας, αλλά πρέπει να αγωνιστείτε για να επιτύχετε τη σωτηρία 

όλης της ανθρωπότητας. 

18 Οι άνθρωποι φωνάζουν: "Αν υπάρχει Θεός του ελέους και της αγάπης ─ γιατί πρέπει οι καλοί να 

υποφέρουν στα χέρια των ασεβών, οι δίκαιοι στα χέρια των αμαρτωλών;" Αληθινά σας λέω, παιδιά μου, 

κανένας άνθρωπος δεν έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μόνο για τη δική του σωτηρία. Δεν είναι ένα μοναχικό 

άτομο, αλλά μέρος ενός συνόλου. 

19 Ένα υγιές και τέλειο όργανο σε ένα ανθρώπινο σώμα δεν υποφέρει όταν τα άλλα όργανα είναι 

άρρωστα; 

Πρόκειται για μια ουσιαστική σύγκριση, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ του κάθε ατόμου και των άλλων. Οι καλοί πρέπει να υποφέρουν από τους κακούς, αλλά οι καλοί 

δεν είναι εντελώς αθώοι αν δεν εργάζονται για την πνευματική πρόοδο των αδελφών τους. Όμως, ως 

άτομο, ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη, και όντας μέρος του Πνεύματός Μου και όμοιος με Αυτόν, 

διαθέτει θέληση και ευφυΐα για να συμβάλει στην πρόοδο όλων. 

20 Από την Πρώτη Εποχή σας έχω μιλήσει μέσω των προφητών Μου για να σας καθοδηγήσω, αλλά 

όχι για να σας αναγκάσω να εκπληρώσετε το Νόμο Μου. 

Όμως ο χρόνος έχει περάσει και η ανθρώπινη πνευματική ψυχή έχει εξελιχθεί, έχει ωριμάσει και 

μπορεί πλέον να κατανοήσει την αποστολή της ως πνευματική ψυχή. Η ανθρωπότητα, η οποία βρίσκεται 

τόσο κοντά στην άβυσσο, στην απώλεια, χρειάζεται πνευματική βοήθεια από εσάς. 

21 Είναι η μάχη, η τελική μάχη, η πιο φοβερή και τρομερή μάχη μεταξύ του σκότους και του φωτός. 

Όλα τα πνεύματα του σκότους ενώνονται αυτή τη στιγμή, και όλα τα πνεύματα του φωτός πρέπει να 

αντιμετωπίσουν αυτή τη δύναμη. 

22 Εσείς που Με ακούσατε, που κουβαλάτε μέσα σας το φως του Αγίου Πνεύματος, ξυπνήστε! Μη 

σπαταλάτε πλέον χρόνο με γήινες απολαύσεις, με πρόσκαιρους στόχους. Αγωνιστείτε για την 

ανθρωπότητα, αγωνιστείτε για να έρθει η Βασιλεία του Πατέρα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η αποστολή 

που δίνω σε όλους, από τους λιγότερο έως τους πιο μορφωμένους. 

Ο πνευματικός κόσμος είναι μαζί σας και πάνω απ' όλα ο Πατέρας γεμάτος αγάπη, γεμάτος έλεος ─ ο 

Πατέρας που βλέπει με απέραντο πόνο τον πόνο που προκαλούν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο. 

23 Αυτή είναι η μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, και ο καθένας από εσάς πρέπει να πολεμήσει 

μέχρι να κερδίσει τη νίκη. 

Προσευχηθείτε, παιδιά μου, με κάθε ειλικρίνεια. Ακολουθήστε το μονοπάτι που σας έδειξε ο Πατέρας 

όταν σας μίλησε για προσευχή αυτό το πρωινό της χάριτος. Αυτή είναι η αποστολή σας, έτσι θα επιτύχετε 

την πνευματοποίηση για τον εαυτό σας και τη σωτηρία για εκείνους για τους οποίους προσεύχεστε. 
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24 Η ώρα είναι ήδη κοντά που θα ακούσετε τη φωνή μου για τελευταία φορά μέσα από ανθρώπινα 

όργανα. Αλλά ο Πατέρας σας λέει ξανά: Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα μετά το 1950, αν ενωθείτε με 

αγάπη. 

25 Μη νομίζετε ότι αναζητώ μόνο εκείνους που είναι αγνοί στην καρδιά ─ όχι, αναζητώ τους 

χαμένους, τους λερωμένους, που είναι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το έλεός Μου. Ούτε νομίζω 

ότι έχω προτιμήσεις ─ ούτε για εκείνους που ζουν στην πολυτέλεια, ούτε για εκείνους που ζουν στη 

φτώχεια. Αναζητώ την ψυχή που χρειάζεται φως ─ τον άρρωστο, τον ταλαιπωρημένο, τον πεινασμένο, 

και καλύπτω αυτές τις ανάγκες τόσο στους πλούσιους όσο και στους φτωχούς. 

26 Έρχομαι σε όλους για να τους φέρω ένα μήνυμα φωτός, παρηγοριάς και ελπίδας μέσω μιας 

διδασκαλίας γεμάτης δικαιοσύνη αγάπης. Αλήθεια σας λέω, όποιος πλησιάζει για να πιει από αυτή την 

πηγή δεν θα απογοητευτεί ποτέ. 

Όποιος ψάχνει κάτι σε αυτό για το καλό του, θα το βρει. Ό,τι σας προσφέρω είναι αληθινό, ό,τι σας 

υπόσχομαι θα πραγματοποιηθεί. Στον λόγο Μου δεν υπάρχει κανένα ψέμα, από το οποίο ο κόσμος σας 

είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή! 

27 Συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε γίνει αμφισβητίες στη γη, επειδή οι συνάνθρωποί σας σας 

υποσχέθηκαν πολλά πράγματα και δεν εκπλήρωσαν τίποτα. Γι' αυτό υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι 

που δεν πιστεύουν τίποτα και δεν περιμένουν τίποτα, επειδή έχουν πέσει θύματα από τη μια απογοήτευση 

στην άλλη. Αλλά σας ρωτώ: Τι περιμένετε από έναν υλιστικό, εγωιστικό και απάνθρωπο κόσμο; Τι 

περιμένετε από εκείνους που κυβερνούν τον κόσμο και δεν κυβερνώνται από τη συνείδηση, η οποία είναι 

το μόνο φως που οδηγεί στον αληθινό δρόμο; 

28 Επιστρέψτε σε Μένα, αλλά πλησιάστε χωρίς παράπονα και δυσαρέσκεια προς τους συνανθρώπους 

σας. Ελάτε σε Μένα και αφήστε τον Λόγο Μου να ανάψει και πάλι το φως της πίστης στην ψυχή σας. 

Γιατί τότε δεν θα είστε πλέον αδύναμοι, η πικρία θα φύγει από πάνω σας και αντί για δυσπιστία και φόβο 

απέναντι στους ανθρώπους θα έχετε θάρρος να ζείτε, ελπίδα και αγάπη προς τον πλησίον. 

29 Όταν το φως μου θα έχει διεισδύσει σε όλες τις καρδιές και οι άνθρωποι που ηγούνται των εθνών, 

που τα καθοδηγούν, και όλοι όσοι έχουν τα πιο σημαντικά καθήκοντα να εκπληρώσουν, θα επιτρέψουν 

στον εαυτό τους να καθοδηγείται και να εμπνέεται από αυτό το ανώτερο φως που είναι η συνείδηση, τότε 

θα μπορείτε να εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλον, τότε θα μπορείτε να εμπιστεύεστε τους αδελφούς σας, 

γιατί το φως μου θα είναι σε όλους, και στο φως μου θα επικρατήσει η παρουσία μου και η δικαιοσύνη 

της αγάπης μου. 

30 Ζείτε σήμερα σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης, στην οποία αποκαλείτε το κακό καλό, στην 

οποία πιστεύετε ότι βλέπετε φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι, στην οποία προτιμάτε το περιττό από το 

ουσιώδες. Αλλά το πάντα έτοιμο και βοηθητικό έλεός μου θα επέμβει εγκαίρως για να σας σώσει και να 

σας δείξει το φωτεινό μονοπάτι της αλήθειας ─ το μονοπάτι από το οποίο έχετε απομακρυνθεί. 

31 Οι λαοί προοδεύουν και οι επιστημονικές τους γνώσεις αυξάνονται. Αλλά σας ρωτώ: Ποια είναι 

αυτή η "σοφία" με την οποία οι άνθρωποι, όσο περισσότερο διεισδύουν σε αυτήν, τόσο περισσότερο 

απομακρύνονται από την πνευματική αλήθεια στην οποία βρίσκεται η πηγή και η προέλευση της ζωής; 

32 Είναι ανθρώπινη επιστήμη, είναι επιστήμη όπως την αντιλαμβάνεται μια ανθρωπότητα που νοσεί 

από τον εγωισμό και τον υλισμό. 

33 Τότε αυτή η γνώση είναι ψευδής και αυτή η επιστήμη κακή, γιατί με αυτήν έχετε δημιουργήσει 

έναν κόσμο πόνου. Αντί για φως, βασιλεύει το σκοτάδι, γιατί οδηγείτε τους λαούς όλο και περισσότερο 

στην καταστροφή. 

34 Η επιστήμη είναι φως, το φως είναι ζωή, είναι δύναμη, υγεία και ειρήνη. Αυτός είναι ο καρπός της 

επιστήμης σας; Όχι, ανθρωπότητα! Γι' αυτό σας λέω: Όσο δεν αφήνετε το φως του πνεύματος να 

διεισδύσει στο σκοτάδι του νου σας, τα έργα σας δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν υψηλή και πνευματική 

προέλευση, δεν θα μπορέσουν ποτέ να είναι κάτι περισσότερο από απλά ανθρώπινα έργα. 

35 Η αληθινή γνώση, η γνώση του καλού, βρίσκεται μέσα Μου, και Εγώ είμαι αυτός που την εμπνέει 

σε εκείνους που Μου έχουν προσφέρει το μυαλό τους ως αποθήκη για τις αποκαλύψεις Μου. Είναι αυτοί 

οι άνθρωποι που, με αυτοθυσία, έχουν αφιερώσει την ύπαρξή τους σε μια ανακάλυψη, σε μια αποκάλυψη 

που είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτοί οι άνθρωποι άνοιξαν πραγματικά δρόμους φωτός, έφεραν 

πραγματικά ένα μήνυμα ειρήνης, υγείας και παρηγοριάς στους συνανθρώπους τους. Κάποιοι έχουν 
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επιτελέσει τέλεια έργα, άλλοι ήταν πρωτοπόροι. Κάποιοι όμως, όπως και άλλοι, σας δίδαξαν μέσα από 

έργα ότι η καλοσύνη, η αγάπη, η ανύψωση της ψυχής ήταν το κλειδί της νίκης τους. 

36 Αλήθεια σας λέω, με το ιδανικό να κάνετε το καλό και να φέρνετε ειρήνη σε όσους το έχουν 

ανάγκη, θα μπορέσετε να ανοίξετε την πιο μυστική πόρτα του θησαυροφυλακίου Μου, γιατί δεν υπάρχουν 

πόρτα που αντιστέκεται στο κάλεσμα της αγάπης. Από την άλλη πλευρά, εκείνος που, εμπνεόμενος από 

εγωιστικούς και αλαζονικούς στόχους, αναζητά τη μάθηση, τη γνώση και την εξουσία, πρέπει να κλέψει, 

πρέπει να αρπάξει για να αποκτήσει κάτι από αυτό που θέλει να του αποκαλυφθεί. 

37 Από όλα αυτά μπορείτε να συμπεράνετε ότι αν η επιστήμη σας έχει ως στόχο την ευημερία και την 

ανώτερη ανάπτυξη της ανθρωπότητας, οι πόρτες του θησαυροφυλακίου θα είναι ανοιχτές και θα 

αποκαλύψουν στον άνθρωπο τα άπειρα μυστικά της ζωής. 

38 Πόσο λίγα έχετε κερδίσει για το καλό σας, και πόσα έχετε κλέψει εναντίον του για να σας κάνουν 

κακό! 

39 Ευλογημένος λαός του Ισραήλ: Σηκωθείτε στην προσευχή για να νιώσετε την παρουσία μου. 

Μακάριοι είναι εκείνοι που, μέσω της προσευχής, αισθάνονται την επιρροή του Θείου Πνεύματός μου, 

γιατί δεν θα αισθάνονται ορφανοί όταν ο Λόγος μου θα έχει πάψει να γίνεται γνωστός μέσω των 

φωνοφόρων. 

40 Μακάριοι είναι εκείνοι που ασκούν την προσευχή με αγάπη, με αγνότητα, και που υψώνονται για 

να με πλησιάσουν. Αληθινά, δεν κρίνω αν οι προσευχές σας είναι ανώτερες ή ατελείς. Είμαι προσεκτικός 

σε κάθε αίτημα, αλλά είμαι Δάσκαλος και σας διδάσκω να προσεύχεστε. Είμαι τέλειος και σας διορθώνω 

ώστε να μην διαπράξετε καμία ατέλεια. 

41 Αγαπητοί άνθρωποι: Πόσες φορές ο Πατέρας έχει δει ανθρώπους στη γη να επιτελούν ένα τέλειο 

έργο μέσα στον άνθρωπο, και αυτό Μου άρεσε. Ωστόσο, δεν Μου δείχνετε ακόμη τέλεια έργα μέσα στο 

πνευματικό, γιατί θα φτάσετε στην πνευματική τελειότητα μόνο όταν θα έχετε απορρίψει κάθε υλικότητα. 

Τότε, άνθρωποι, το πνεύμα σας θα αντικρίσει μια ανώτερη ζωή, θα δει το πρόσωπό μου και θα ακούσει τη 

φωνή μου. Θα κατανοήσει πραγματικά τον Νόμο μου και θα γνωρίζει ποιος είναι, ποιος ήταν και ποιος θα 

είναι στην αιώνια ζωή. 

42 Αυτή τη στιγμή, λαέ του Ισραήλ, σε αυτό το κέλυφος σώματος στο οποίο σας έστειλα να 

μετενσαρκωθείτε, είστε σαν παιδί. Αλλά μην ανησυχείτε, ονειρευτείτε την τελειότητα, αναζητήστε την 

και αγωνιστείτε γι' αυτήν. Γιατί το πεπρωμένο σας είναι να ανοίξετε ένα δρόμο για την ανθρωπότητα, ένα 

δρόμο ειρήνης, αρετής, διδασκαλίας και αποκαλύψεων. 

43 Η αποστολή σας, εκλεκτοί άνθρωποι, είναι να δημιουργήσετε ένα ρήγμα για να βρει η ανθρώπινη 

ψυχή τον Δημιουργό της μέσα στην ίδια της την ύπαρξη. 

44 Στις τρεις φορές έχετε βρει το μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα, επειδή η συνείδησή σας είναι 

σαν ένας λαμπερός φάρος στον οποίο υπάρχει ο αναμμένος πυρσός. Αλλά ήσασταν εύθραυστοι και δεν 

μπορέσατε να αντιληφθείτε την πνευματική δόξα σε αυτό το μονοπάτι. Η ματαιοδοξία και η αλαζονεία 

έχουν υποτάξει την ψυχή σας και έχετε χρησιμοποιήσει τα χαρίσματά σας μόνο για να δημιουργήσετε 

βασίλεια σε αυτόν τον κόσμο ─ βασίλεια στα οποία δεν ανήκετε- αλλά υπήρξατε άρχοντες και είχατε 

πλούτη, είχατε υπηρέτες και αποκτήσατε τίτλους, εξυψώσατε τον εαυτό σας πάνω από τους άλλους και 

ξεχάσατε τον Πατέρα σας, ξεχάσατε την αποστολή σας. 

Αλλά μετά, ακόμη και ο κόσμος ξεσηκώθηκε εναντίον σας, σας ταπείνωσε και σας υπέταξε. Αλλά σε 

αυτή τη δουλεία στην οποία έχεις πέσει, Ισραήλ, δεν Με ξέχασες, χρησιμοποίησες τον χρόνο της 

προετοιμασίας σου για να μπεις ξανά στο μονοπάτι που σε οδηγεί σε Μένα, και άκουσες τη φωνή της 

συνείδησής σου. 

45 Γιατί ο Πατέρας επέτρεψε αυτές τις πτώσεις; Γιατί ο Πατέρας σας επέτρεψε να γνωρίσετε όλες τις 

ματαιότητες, όλες τις κακουχίες και τις ψεύτικες δόξες αυτής της ζωής; Το επέτρεψε πραγματικά ο 

Πατέρας; 

Ναι, εκλεκτέ Μου λαέ, επέτρεψα στον πύργο της διαφθοράς και της ανθρώπινης αμαρτίας να υψωθεί 

μπροστά Μου. Επέτρεψα να αναδυθούν στη δημιουργία Μου οι επτά μεγάλες αμαρτίες στις οποίες 

οφείλονται όλες οι άλλες. Αλλά αληθινά σας λέω: Η αμαρτία δεν προέρχεται από Εμένα, δεν προέρχεται 

από Εμένα. Το επέτρεψα να υπάρχει μόνο για να αποκτήσει η ψυχή σας εμπειρία, για να μπορέσετε να 

εκτιμήσετε το μεγαλείο του Θεού σας, την τελειότητά Του, τη δικαιοσύνη Του, την αγάπη Του, την 

ειλικρίνειά Του ─ για να εκτιμήσετε το τέλειο και να γνωρίσετε το ατελές. 
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46 Αλλά ο Πατέρας σας λέει: Τώρα είναι αρκετά! Σας βρίσκω φυλακισμένους, φορτωμένους με 

αλυσίδες, κακουχίες και αρρώστιες. Ωστόσο, μέσα στη φυλακή σας δεν με ξεχάσατε, και σας λέω: Έχε 

πίστη σε Μένα και σε σένα, Ισραήλ, θα σε ελευθερώσω! 

47 Η ανάπτυξή σας είναι σπουδαία, η ψυχή σας είναι σπουδαία και Με γνωρίζει. Συγκεντρώνετε σε 

αυτό την αλήθεια, την ειλικρίνεια, το έλεος και την αγάπη, και με αυτά τα δώρα θα μπορέσετε να φέρετε 

ειρήνη, αρμονία, φως και σωτηρία στον κόσμο. 

48 Ποιος μπορεί να σας δώσει ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο και να περιορίσει τους πολέμους που 

καταλαμβάνουν τα έθνη; Αυτές είναι οι ικανότητες που διαθέτετε, αυτό είναι το αληθινό σας μεγαλείο, το 

οποίο βασίζεται στην ταπεινότητα, στην πραότητα. Ευλογημένοι άνθρωποι, ποτέ μη δίνετε το λόγο της 

αγάπης ή την αλήθεια για τα χρήματα της γης, ποτέ μη νοθεύετε μια πράξη ελέους με κολακεία, γιατί τότε 

δεν θα μαρτυρήσετε ότι είστε μαθητές μου. 

49 Ο λαός του Ισραήλ αυτής της Τρίτης Εποχής πρέπει να αποτελέσει πρότυπο ταπεινότητας, 

πραότητας και πνευματικότητας. Περπατήστε στο μονοπάτι της τελειότητας. Ξέρετε τώρα, ευλογημένοι 

άνθρωποι, ότι η ειρήνη, η σοφία και η διδασκαλία που χύνω στις ψυχές σας δεν είναι μόνο για να τη 

συσσωρεύετε, αλλά για να τη διανέμετε, να τη μεταδίδετε, να τη διαδίδετε στην ανθρωπότητα. Εσείς είστε 

αυτοί που σας ανατέθηκε να το κάνετε αυτό. 

50 Ο Δάσκαλος σας λέει: Δεν αρκεί να μην κάνετε κακό. Θα πρέπει να κάνετε ό,τι είναι καλό, ώστε 

να γίνετε άξιοι της Βασιλείας μου των Ουρανών. Σας έχω συγχωρήσει όλα τα λάθη σας, όλες τις πτώσεις 

σας, σας έχω καθαρίσει από όλους τους λεκέδες σας με τον λόγο Μου, με το αίμα Μου και τα δάκρυά 

Μου. Γι' αυτό σας ζητώ να αγωνιστείτε, να κάνετε μια προσπάθεια, ώστε να φτάσετε στο τέλος του 

ταξιδιού της ζωής σας εκεί που βρίσκομαι εγώ. 

51 Έχετε επίγνωση της μεγάλης αποστολής, άνθρωποι, την οποία ο Πατέρας σας εμπιστεύτηκε τη 

στιγμή της δημιουργίας σας. Δεν ξέρετε αν δεν είναι η τελευταία ευκαιρία να κατοικήσετε τη γη. Αλλά αν 

αφήσετε την αποστολή σας ανολοκλήρωτη, θα σας στείλω ξανά στον κόσμο ─ μερικούς για να θερίσουν 

τη σοδειά και άλλους για να ολοκληρώσουν την αποστολή που ξεκινήσατε. Αλλά άλλοι από εσάς δεν θα 

επιστρέψουν στη γη. Θα τους δώσω αποστολές για να εργαστούν και να πολεμήσουν στο πνευματικό. 

52 Θα σας αποκαλύψω σπουδαία μαθήματα του Υψηλού Πέρατος. Γιατί σας προετοιμάζω τώρα για 

την πνευματική ζωή, για την αληθινή ζωή ─ τη ζωή που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εγώ θα σε 

προετοιμάσω, θα σου δείξω τον δρόμο και θα σου δείξω και την πόρτα, επειδή είσαι ο πρωτότοκος, στον 

οποίο δίδαξα πάντοτε τον δρόμο, τον οποίο θα διδάξεις και στους άλλους. Και όπως ακριβώς σας έδειξα 

το μονοπάτι σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να το αναγνωρίσετε και στο Υπερπέραν. Τότε θα συνεχίσετε να 

καθοδηγείτε τις ψυχές στο μονοπάτι που σας οδηγεί στην αληθινή ειρήνη. 

53 Άνθρωποι: Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να προσεύχεστε. Σήμερα δεν σας λέω να πέσετε στη γη, 

δεν σας διδάσκω να προσεύχεστε με τα χείλη σας ή να Με επικαλείστε με επιλεγμένα λόγια σε όμορφες 

προσευχές. Σήμερα σας λέω: Γυρίστε σε Μένα νοερά, υψώστε την ψυχή σας και Εγώ θα κατεβαίνω πάντα 

για να σας κάνω να νιώσετε την Παρουσία Μου. Αν δεν ξέρετε πώς να μιλήσετε στον Θεό σας, η 

μετάνοιά σας, οι σκέψεις σας, ο πόνος σας θα είναι αρκετοί για Μένα, η αγάπη σας θα είναι αρκετή για 

Μένα. 

54 Αυτή είναι η γλώσσα που ακούω, που καταλαβαίνω, η γλώσσα χωρίς λόγια, η γλώσσα της 

ειλικρίνειας και της ειλικρίνειας. Αυτή είναι η προσευχή που σας δίδαξα σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

55 Κάθε φορά που κάνατε ένα καλό έργο, νιώθατε την ειρήνη, την επιβεβαίωση και την ελπίδα μου, 

επειδή ο Πατέρας είναι τότε πολύ κοντά σας. 

56 Στο Λόγο Μου είναι η φωτιά, και με αυτή τη φωτιά καταστρέφω τα ζιζάνια. 

57 "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον! Μην κοροϊδεύετε τον ψεύτικο θεό που λατρεύουν οι συνάνθρωποί 

σας. Μην ανακηρύσσετε τις διδασκαλίες των συνανθρώπων σας ως ψευδείς, όσο εσφαλμένες και αν είναι. 

Αν θέλετε οι άνθρωποι να σας σέβονται και να σας ακολουθούν, πρέπει πρώτα να δείξετε σεβασμό. Αλλά 

μη φοβάστε κανέναν, γιατί σας έδωσα την αλήθεια και το χάρισμα του λόγου. Σηκωθείτε, μιλήστε και 

πείστε τους συνανθρώπους σας. Στον λόγο υπάρχει το βάλσαμο, η αγάπη, η δύναμη και η ζωή. Στο λόγο 

υπάρχει η δύναμη για να μπορέσετε να ανοίξετε τον εαυτό σας. 

58 Ο Λόγος Μου θα παραμείνει καταγεγραμμένος για πάντα, από αυτόν θα συντάξετε το Βιβλίο της 

Τρίτης Εποχής, την Τρίτη Διαθήκη, το τελευταίο μήνυμα του Πατέρα- γιατί και στις τρεις εποχές ο Θεός 

είχε τα "χρυσά φτερά "* του για να αφήσει τη σοφία του στην ανθρωπότητα. 
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* Ο όρος αυτός αναφέρεται στην ονομασία εκείνων των συμμετεχόντων στις θείες αναγγελίες που είχαν το 

καθήκον να καταγράφουν το λόγο του Κυρίου σε στενογραφία. 

59 Ο Μωυσής ήταν η πρώτη "χρυσή πένα" που χρησιμοποίησε ο Πατέρας για να γράψει τα γεγονότα 

της Πρώτης Εποχής με ανεξίτηλα γράμματα σε έναν πάπυρο. Ο Μωυσής ήταν η "χρυσή πένα" του 

Ιεχωβά. 

60 Μεταξύ των αποστόλων και των οπαδών μου της Δεύτερης Εποχής, ο Ιησούς είχε τέσσερα 

"φτερά" και αυτά ήταν ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αυτά ήταν τα "χρυσά φτερά" του 

Θεϊκού Δασκάλου. Όταν όμως ήρθε η ώρα να ενωθεί η Πρώτη Διαθήκη με τη Δεύτερη με δεσμούς 

αγάπης, γνώσης και πνευματικής προόδου, έγινε ένα βιβλίο. 

61 Τώρα, στον Τρίτο Χρόνο, όταν θα έχετε εκ νέου τον Λόγο Μου, έχω επίσης ορίσει "χρυσά φτερά", 

ώστε να μπορεί να διατηρηθεί γραπτώς. 

Όταν έρθει η ώρα, θα συντάξετε ένα ενιαίο βιβλίο, και αυτό το βιβλίο, αυτό της Τρίτης Εποχής, θα ─ 

όταν έρθει η ώρα ─ ομοίως θα ενωθεί με το βιβλίο της Δεύτερης Εποχής και της Πρώτης Εποχής, και τότε 

από τις αποκαλύψεις, τις προφητείες και τα λόγια των τριών εποχών, θα προκύψει το Μεγάλο Βιβλίο της 

Ζωής* για τη διαπαιδαγώγηση όλων των ψυχών. 

Τότε θα ξέρετε ότι όλα τα λόγια ─ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ─ έχουν εκπληρωθεί στην 

αλήθεια και στο πνεύμα, ότι όλες οι προφητείες ήταν η αναμενόμενη πορεία της ιστορίας που αποκάλυψε 

ο Πατέρας στην ανθρωπότητα. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να προκαλέσει την καταγραφή των γεγονότων 

που θα συμβούν.  
* Επεξηγηματικό κείμενο από την Οδηγία 85, στίχος 24, του Βιβλίου της Αληθινής Ζωής: "Δεν χρειάζεται να 

προβληματίζεστε για να ενωθεί αυτή η (αναδυόμενη σήμερα) Διαθήκη ή το Βιβλίο με τις προηγούμενες, γιατί εγώ είμαι 

αυτός που έχω ενώσει σε αυτό το Βιβλίο τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες των τριών εποχών, αντλώντας την ουσία 

από αυτές για να δημιουργήσω ένα μήνυμα". 

62 Όταν οι προφήτες μιλούσαν, δεν το έκαναν αυτοί, αλλά ο Θεός μέσω της μεσολάβησής τους. 

63 Έχω δώσει στους νέους εκλεκτούς Μου επαρκή προετοιμασία, όπως είχαν ο Μωυσής και οι 

τέσσερις μαθητές της Δεύτερης Εποχής, ώστε ο Λόγος Μου να γραφτεί με πλήρη ακεραιότητα, με πλήρη 

σαφήνεια και αλήθεια, γιατί είναι για τις αυριανές γενιές- αλλά αν κάποιος σκοπεύει να προσθέσει ή να 

διαγράψει από αυτό το Βιβλίο, θα τον καλέσω να λογοδοτήσει. 

64 Λοιπόν, πολυαγαπημένα μου παιδιά: ποιος δίνει σημασία στο βιβλίο που αρχίζετε να συντάσσετε; 

Στην πραγματικότητα ─ κανένας! Αλλά θα έρθει η ώρα που η ανθρωπότητα, γεμάτη επιθυμία, γεμάτη 

περιέργεια, θα σας ζητήσει το βιβλίο σας, και τότε θα ξυπνήσει, θα εξερευνήσει τον λόγο μου και θα τον 

συζητήσει. Σε αυτή τη σύγκρουση ιδεών, θα αναδειχθούν κόμματα ─ επιστήμονες, θεολόγοι και 

φιλόσοφοι. Στα έθνη θα μεταφερθεί η μαρτυρία του Λόγου σου και του Βιβλίου της Σοφίας, και όλοι θα 

μιλούν για τη Διδασκαλία μου. Αυτή θα είναι η αρχή της νέας μάχης, του πολέμου των λέξεων, των 

σκέψεων και των ιδεολογιών, αλλά στο τέλος, όταν όλοι θα έχουν γνωρίσει στην αλήθεια και στο πνεύμα 

ότι το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής έχει γραφτεί από τον Κύριο, θα αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον ως 

αδέλφια και θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, όπως είναι το Θέλημά μου. 

65 Γιατί ο Λόγος του Ιεχωβά δεν ήταν επαρκής στην Πρώτη Εποχή για να ενώσει τον κόσμο, ούτε η 

Διδασκαλία του Ιησού ήταν ικανή να το κάνει στη Δεύτερη; Γιατί δεν ήταν αρκετό αυτό το διάστημα που 

παραδίδω το Λόγο Μου από το 1866, ώστε τα έθνη να αγαπούν το ένα το άλλο και να ζουν ειρηνικά; 

66 Είναι απαραίτητο τα τρία βιβλία να αποτελέσουν ένα, ώστε αυτός ο Λόγος να φωτίσει ολόκληρο 

τον κόσμο. Τότε η ανθρωπότητα θα ακολουθήσει αυτό το φως και η κατάρα της Βαβυλώνας θα αρθεί, 

γιατί όλοι οι άνθρωποι θα διαβάζουν το Μεγάλο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, όλοι θα ακολουθούν την ίδια 

διδασκαλία και θα αγαπούν ο ένας τον άλλον στο πνεύμα και στην αλήθεια ως παιδιά του Θεού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 359  
1 Αγαπημένοι μαθητές: Χαρείτε τις τελευταίες εκδηλώσεις του Δασκάλου σας και μετά από αυτό το 

διάστημα ελάτε στο μονοπάτι της προσευχής για να μιλήσετε μαζί Μου. Προσεύχεστε πάντα ─ στις 

ημέρες της ειρήνης, στις ημέρες της δοκιμασίας, ώστε να αισθάνεστε δυνατοί και θαρραλέοι για να 

αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες. 

2 Αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος διεύρυνσης των πνευματικών οριζόντων και ευτυχίας για 

όσους κατάλαβαν πώς να ερμηνεύουν τις διδασκαλίες μου. Το παιδί ήρθε να συναντήσει τον Πατέρα του 

και, μέσω των διδασκαλιών που έλαβε, αισθάνθηκε τόσο ασφαλές στο στήθος του, τόσο ισχυρό στις 

πεποιθήσεις του και επίσης τόσο αγαπητό, ώστε θα ζήσει μόνο για να φυλάξει τον θησαυρό του και να 

θυμάται το προνόμιο με το οποίο του απονεμήθηκε. Συνειδητοποιήστε, ωστόσο, ότι αγαπώ όλα τα παιδιά 

μου με την ίδια αγάπη. Όλοι σας αποτελείτε την οικογένειά Μου, και ακόμη και αν μόνο ένας μικρός 

αριθμός έχει γίνει άμεσα μάρτυρας της εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπου, όλοι σας έχετε λάβει φως 

και έμπνευση από Μένα. 

3 Κάθε άνθρωπος έχει ένα ραντεβού μαζί Μου, και όλοι σας θα έρθετε σε Μένα. Οι τρόποι είναι 

έτοιμοι. Τα πιο απλά μυαλά έχουν κληθεί πρώτα, και μετά θα έρθουν και τα άλλα. Θα φτάσουν ταπεινά, 

με σκυμμένες ψυχές, απαλλαγμένοι από την επανάσταση και την ψεύτικη μεγαλοπρέπεια. Και εκείνη την 

ώρα θα τους συγχωρήσω για την ταπεινότητα και την αυτογνωσία τους και θα τους δώσω μεγάλες 

αναθέσεις για την εκπλήρωση της μεγάλης αποστολής που τους περιμένει. 

4 Σε εκείνη την εποχή που θα τους καλέσω όλους, οι δύσκαμπτοι θα γίνουν αφοσιωμένοι, οι 

σκληρόκαρδοι θα γίνουν τρυφεροί, και οι υπερήφανοι θα μάθουν να λυγίζουν με αληθινή υπακοή. Γιατί 

το Πνεύμα μου θα διδάξει τα πάντα, θα φωτίσει και θα ευλογήσει τα πολυαγαπημένα μου παιδιά, και από 

τις ψυχές τους θα αναδυθεί μια προσευχή, ένα μοναδικό τραγούδι αγάπης για τον Πατέρα και Δημιουργό 

τους. Εκείνες τις ημέρες, ψυχές με μεγάλη αρετή θα εισέλθουν σε αυτόν τον πλανήτη, και όσοι έχουν ήδη 

μεταστραφεί εδώ θα πάνε σε άλλες πνευματικές εστίες με μεγάλη επιθυμία για τελείωση. 

5 Αλήθεια σας λέω, εσείς που έχετε ακολουθήσει τις διδασκαλίες Μου, όταν αυτοί οι φορείς φωνής 

σιωπήσουν και δεν μεταδίδουν πλέον τον Λόγο Μου, δεν θα αισθάνεστε ότι μένω μακριά σας. Θα Με 

αισθάνεστε κοντά σας, θα Με έχετε στον εσωτερικό σας ναό, και σε αυτόν θα συνεχίσετε να ακούτε τη 

φωνή Μου και μαζί με αυτήν την καθοδήγηση και την παρηγοριά Μου. 

6 Για το τι θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο μετά το 1950, γνωρίζετε ελάχιστα. Αλλά σας προειδοποιώ 

και σας λέω ότι σε αυτό το πικρό ποτήρι που πίνει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, οι ζύμες έχουν μείνει 

ακόμα στον πυθμένα του, και ο πόνος θα αυξηθεί. Στη συνέχεια όμως θα αφαιρεθεί από αυτήν, όταν 

τελειώσει η εξιλέωσή της, και θα της προσφερθεί ένα νέο ποτήρι χαράς. 

7 Ο πνευματικός κόσμος θα συνεχίσει να προστατεύει τους ανθρώπους ως προσεκτικός φύλακας της 

ζωής και της τελειότητάς τους, εκπληρώνοντας έτσι την αποστολή που έχει λάβει από Μένα. 

8 Μετά το τελευταίο μου μάθημα, θα συνεχίσετε να μελετάτε τα λόγια μου, ώστε να ξέρετε τι πρέπει 

να κάνετε, και όταν αυτό συμβεί, θα σχηματίσετε μαζί μου ένα ενιαίο πνεύμα βοήθειας και προστασίας 

για την ανθρωπότητα. 

9 Η Θεία Μητέρα χύνει την πιο τρυφερή της αγάπη σε όλα τα παιδιά της. Είναι ένας προστατευτικός 

μανδύας για τους φτωχούς και τα ορφανά, και μια τρυφερή φροντίδα για τους ασθενείς και τους 

ανήμπορους. Το πνεύμα της, που υπερασπίζεται όλους, βοηθάει αυτόν τον κόσμο στη δοκιμασία του. 

10 Περνάτε μέσα από τον κόσμο σας με τις σκέψεις σας και φέρτε ένα μήνυμα παρηγοριάς και 

αδελφοσύνης στους συνανθρώπους σας. Την τελευταία ημέρα της εκδήλωσής μου θα μιλήσω σε όλα τα 

έθνη και τα λόγια μου θα παραμείνουν ανεξίτηλα γραμμένα στους μαθητές μου. Σας αφήνω ως 

αποστόλους να πάτε σε εκείνους που σας χρειάζονται. 

11 Νιώστε ηρεμία στο στήθος Μου και ξεχάστε τις θλίψεις σας. Γιατί την τελευταία ημέρα της 

εκδήλωσής Μου, θα λύσω για σας τα μεγάλα προβλήματα που φέρνετε ενώπιόν Μου. 

12 Ετοιμαστείτε, γιατί η ώρα της δοκιμασίας πλησιάζει ήδη! Ευλογημένοι είναι οι φορείς της φωνής 

που μετέδωσαν την έμπνευσή μου με αφοσίωση και με συνείδηση της αποστολής τους μέχρι την 

τελευταία στιγμή. 
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13 Οι οραματιστές θα έχουν την εντύπωση ότι ένας νέος θυσιαστικός θάνατος λαμβάνει χώρα σε 

Μένα, επειδή το Πνεύμα Μου, από αγάπη για τους ανθρώπους, επαναλαμβάνει ακατάπαυστα το Πάθος 

Του. Να θυμάστε όλες αυτές τις αποδείξεις της αγάπης για να βρείτε τη σωτηρία. 

14 Η Μαρία θα σας φροντίσει στο μακρύ ταξίδι σας, θα σας συμπαρασταθεί, όπως έκανε με τους 

μαθητές μου στη Δεύτερη Εποχή. Ήταν η στοργική και τρυφερή Μητέρα που έδινε κουράγιο στις ψυχές 

αυτές με την τρυφερότητά της, γέμιζε τις καρδιές τους με χαρά και μοιραζόταν μαζί τους τις ώρες του 

πόνου τους. Και όταν προσευχόταν, οι σκέψεις της Μητέρας ανέβαιναν επίσης και περίμεναν το θέλημα 

του Πατέρα. 

15 Σε αυτόν τον παρόντα χρόνο, η Μαρία θα σας καλύψει με τον πνευματικό της μανδύα, ώστε να 

μην εκπλαγείτε από τις δοκιμασίες που πλησιάζουν. 

16 Με τις ψυχές και τις καρδιές σας θα σχηματίσετε τον ναό μέσα στον οποίο το Άγιο Πνεύμα θα 

γίνει γνωστό, ώστε να αφήσετε ένα σημάδι υπακοής και πνευματισμού στον κόσμο. 

17 Ο Λόγος Μου, σαν το φως μιας νέας αυγής, θα φωτίσει και θα αφυπνίσει σταδιακά τους κατοίκους 

όλων των εθνών. 

18 Είμαι το αστέρι που θα σας οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. Εδώ είναι η συναυλία του Λόγου 

μου, εμποτισμένη με αγάπη, που ενθαρρύνει την ψυχή σας στο ταξίδι της. 

19 Όταν ο πόνος σας έφερε πιο κοντά Μου, σας δέχομαι με αγάπη ─ εμπιστευτείτε Με. Θέλω να 

είμαι μαζί σου, και εσύ θα είσαι μαζί Μου, έτσι ώστε εσύ και εγώ να είμαστε ένα σε αυτή την αρμονία. 

Θέλω να είμαι ο σύντροφός σας που σας δείχνει το δρόμο για την ανάπτυξή σας ─ το φως που πηγαίνει 

πάντα μπροστά σας. 

20 Είμαι ο Δάσκαλος που σας μεταμορφώνει και σας πνευματοποιεί, που γεμίζει την καρδιά σας με 

τρυφερότητα, ώστε να μπορεί να εκφραστεί στα λόγια σας, στην εμφάνισή σας και στα έργα σας. 

21 Συντονιστείτε με την αγάπη, η οποία είναι η δύναμη που κινεί τους κόσμους σε συμπαντική 

συναυλία. Πλησιάστε Με για να μπορέσετε να λάβετε την ουσία του Λόγου Μου, για να νιώσετε την 

απεραντοσύνη της αγάπης Μου, για να μπορέσετε κι εσείς να ενθαρρύνετε τους θλιμμένους και να 

στεγνώσετε τα δάκρυα αυτού που κλαίει. 

22 Θα σας δώσω παρηγοριά στα βάσανά σας, θα θεραπεύσω τις πληγές σας και θα αφήσω μέσα σας 

μόνο το φως της εμπειρίας, ώστε να μπορείτε να προβληματιστείτε και να διασφαλίσετε ότι η ψυχή σας 

θα έρθει πιο κοντά σε Μένα. 

23 Αν πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, τα έργα σας θα είναι σαν ευωδιαστά τριαντάφυλλα 

μπροστά Μου. Όταν προσεύχεστε, θα σας απαντήσω χωρίς φωνή, χωρίς προτάσεις, με μια γλυκιά 

παρηγορητική δόνηση. Πόσο αναζωογονητική θα είναι η στιγμή που θα νιώσετε το χάδι Μου ως 

απάντηση. 

24 Ανθρωπότητα, ακούστε Με, δεν θέλω να χαθεί κανένας από εσάς. Ελάτε στο κάλεσμα με το οποίο 

ο βοσκός καλεί τα πρόβατά του. Πολλοί μένουν διασκορπισμένοι στο μονοπάτι του πόνου. Όλοι σας όμως 

θα φτάσετε στο εμπόδιο όπου σας περιμένει η αγάπη Μου για να σας λυτρώσει. 

25 Αγαπημένοι άνθρωποι: ενωθείτε με τους αδελφούς σας, ώστε όταν είστε σε κοινωνία μαζί Μου, 

μέσω της αγάπης που σας έχω εμπνεύσει, να μπορείτε να συγχωρείτε ακόμη και τις πιο βαριές προσβολές. 

Γιατί να μη συγχωρήσετε αυτόν που δεν ξέρει τι κάνει; Δεν το ξέρει, επειδή δεν συνειδητοποιεί ότι κάνει 

αυτό το κακό στον εαυτό του. 

26 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Μεσσίας έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους καθοδηγήσει με 

αγάπη, να απαλύνει τα βάσανά τους και να τους δώσει τη διδασκαλία Του, ώστε να αγαπούν ο ένας τον 

άλλον. 

27 Εκείνες τις μέρες βρήκα τους ανθρώπους βυθισμένους σε έναν βαθύ ύπνο, που τους έκαναν 

σπουδαίους μόνο τα πλούτη και οι περιουσίες του κόσμου. Όταν έμαθαν ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας είχε 

γεννηθεί σε έναν αφανή τόπο γέννησης, η απορία τους ήταν πολύ μεγάλη. 

28 Βρήκα τον λαό μου να γίνεται υπήκοος του αυτοκράτορα. Ωστόσο, τους έδωσα φως, ειρήνη και 

παρηγοριά. Ήταν γραμμένο ότι ο Λόγος του Πατέρα θα ερχόταν για να μιλήσει στους ανθρώπους και να 

τους διδάξει να υπακούουν στον Νόμο και να τους σώσει από την καταστροφή. Ήταν απαραίτητο να πιει 

ένα ποτήρι πόνου για να σας δείξει τον δρόμο προς τη σωτηρία. 

29 Από την τρυφερή μου παιδική ηλικία μιλούσα στους δασκάλους του Νόμου και ήμουν σαν 

σωτήριο αστέρι που οδηγούσε τους χαμένους στο λιμάνι της σωτηρίας τους. 
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30 Αγαπητοί άνθρωποι: Δύσκολος ήταν ο αγώνας των αποστόλων μου να προετοιμάσουν την 

ανθρωπότητα με τη Διδασκαλία μου. Μετά την αναχώρησή μου, ξεκίνησαν να πολεμήσουν χωρίς 

δισταγμό, χωρίς να διστάζουν να αντιμετωπίσουν την κακία των συνανθρώπων τους. Με εμπιστεύτηκαν 

και μέρα με τη μέρα διέδιδαν τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη και το έλεος. Αλλά τι τους έκανε η 

ανθρωπότητα; Απορρίψτε τους και σύρετέ τους στο ικρίωμα του αίματος. Διώχθηκαν και χλευάστηκαν, 

αλλά εκπλήρωσαν την αποστολή μου μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους. 

31 Αυτή τη στιγμή σας λέω, άνθρωποι: δεν θα είστε πλέον μάρτυρες, σήμερα σας ζητώ μόνο 

προετοιμασία για να φέρετε το ψωμί και το νερό στην ανθρωπότητα. Αλλά και σε αυτή την εποχή οι 

άνθρωποι θα σταθούν εμπόδιο στο δρόμο σας. 

32 Είσαι ο Ισραήλ, ο ισχυρός της ανθρωπότητας, τον οποίο έχω ορίσει ως στήριγμα των 

συνανθρώπων σου. Μέσω εσάς θα αποκτήσουν το έλεος, τη συγχώρεση, την αγάπη και τη συμπόνια του 

Θεού σας. 

33 Στη Δεύτερη Εποχή, οι Μάγοι, τους οποίους αποκαλέσατε "οι Μάγοι", Μου πρόσφεραν χρυσό, 

λιβάνι και σμύρνα ως απόδειξη των γνώσεών τους. Οι απλοί βοσκοί έβαλαν επίσης τις προσφορές τους 

στα πόδια Μου. Σήμερα, όμως, λαμβάνω από τις ψυχές σας ως προσφορά αγάπης την ύψωσή σας, την 

προσευχή σας. 

34 Αγαπητοί άνθρωποι: Σε όλες τις εποχές σας έχω μιλήσει, και σε αυτή την Τρίτη Εποχή σας έχω 

διδάξει πολλά πράγματα. Κάποιοι από εσάς Με έχετε ακούσει ελάχιστα. Ωστόσο, οι σπουδαίες 

διδασκαλίες Μου έχουν καταγραφεί από τα "χρυσά φτερά" Μου, και όταν δεν Με ακούτε πλέον μέσω 

ενός φορέα φωνής, θα συνεχίσουν να σας καθοδηγούν και να σας ενθαρρύνουν. Γιατί το φαγητό που θα 

σας δώσω στο τραπέζι Μου θα είναι νόστιμο και θα κάνει την ψυχή σας να νιώσει ενισχυμένη. 

35 Ξεχάστε τον πόνο σας τη στιγμή που θα λάβετε τον λόγο μου. Απομακρυνθείτε από τους 

πειρασμούς αυτού του κόσμου, να είστε ευλαβικοί σε αυτό το πνευματικό τραπέζι. Μακάριοι όσοι ακούνε 

τον λόγο μου με αυτή την προετοιμασία, γιατί είναι ζωή για την ψυχή σας. 

36 Ο πειρασμός σας στερεί το καθαρό ένδυμα. Αλλά όταν βλέπω θλίψη και βαθύ πόνο μέσα σας, σας 

σκεπάζω ξανά με τον πνευματικό μου μανδύα. 

37 Να είστε δυνατοί απέναντι στις δοκιμασίες αυτής της ζωής, να λύνετε τα προβλήματά σας μέσα 

από το φως που σας έχω εμπιστευτεί. Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια από το δρόμο σας που θα μπορούσαν 

να σας σταματήσουν στην ανάπτυξή σας. Απομακρύνετε τον φανατισμό και την υποκρισία από την 

καρδιά σας, γίνετε οι δυνατοί σε αυτόν τον κόσμο και σφυρηλατήστε μια αλυσίδα αγάπης και 

αδελφοσύνης. 

38 Είστε πνευματιστές, δεν χτίζετε υλικές εκκλησίες με χάλκινες καμπάνες, χτίζετε μια εκκλησία 

στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, και ο Πατέρας θα έρθει σε αυτή την εκκλησία και θα είναι μαζί σας 

αιώνια. Εγώ ο ίδιος θα είμαι το φως αυτής της εκκλησίας. 

39 Καταλάβετε ότι έχω έρθει αυτή τη στιγμή για να σας ξυπνήσω από τον ύπνο του θανάτου, για να 

σας δείξω μια νέα ημέρα, για να ακούσετε τη φωνή Μου και να Με δείτε. 

40 Είστε τα παιδιά του φωτός που είναι επιφορτισμένα να διαφωτίσουν τα μυστήρια που οι άνθρωποι 

έχουν ανακαλύψει στο Έργο Μου, ώστε όλοι να Με καταλάβουν. 

41 Όλα τα προηγούμενα έθιμα που έχετε προσθέσει στο έργο μου θα πρέπει να εγκαταλείψετε, τότε 

θα πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας με έναν ενιαίο σκοπό και με μια ενιαία θέληση. 

42 Καταπιεστήκατε από την κακία και ήσασταν αλυσοδεμένοι στον υλισμό, και Με περιμένατε κάτω 

από τη στέγη των πέτρινων εκκλησιών που είχε δημιουργήσει ο άνθρωπος. Δεν καταλάβατε ότι αυτή τη 

στιγμή ήρθα στο πνεύμα για να σας δώσω τη διδασκαλία Μου. Κι όμως, εδώ είμαι, κάνοντας Τον Εαυτό 

Μου γνωστό ανάμεσα στους ταπεινούς, ώστε να μπορέσουν να φέρουν στον κόσμο το μήνυμα που θα 

απελευθερώσει πνευματικά την ανθρωπότητα. 

43 Έρχομαι σε σας ως στοργικός Πατέρας για να σας δείξω την αγάπη Μου. Γιατί ακόμη και 

μπροστά στον κριτή, εγώ είμαι ο Πατέρας σας που σας συγχωρεί και καλύπτει την πνευματική σας γύμνια 

με τον μανδύα του. Αλλά ως τέλειος Κριτής, σας δίνω τον Λόγο Μου και σας δίνω την ευκαιρία να 

επαναφέρετε την ψυχή σας στην αρχική της καθαρότητα. 

44 Τώρα ήρθε η ώρα να εκπληρώσετε το νόμο Μου. Θέλετε να σας καλέσω ξανά σε λογοδοσία 

επειδή δεν Με καταλάβατε; Πρέπει να είστε οι καλοί και πιστοί μαθητές της Τρίτης Εποχής ─ μην 

κοιμάστε πια! Να θυμάστε ότι οι πληγές Μου χύνουν ακόμα Θεϊκό Αίμα. 
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45 Μην περιμένετε να γίνει αισθητή ανάμεσά σας η δικαιοσύνη Μου. Σηκωθείτε, άνθρωποι, και 

δείξτε Μου τον πολλαπλασιασμό του σπόρου που σας εμπιστεύτηκα. Αν όμως δεν έχετε βιώσει ακόμη τη 

μεταστροφή του κόσμου, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχετε προετοιμαστεί και πνευματοποιηθεί. 

46 Ισραήλ, ετοιμάσου, γιατί πρέπει να ξεκινήσεις και να διαδώσεις τη διδασκαλία μου, ώστε να την 

καταλάβει η ανθρωπότητα και τότε, όταν δεν θα ακούς πια το λόγο μου, δεν θα υπάρχει πόνος μέσα σου. 

47 Εκλεκτοί άνθρωποι: Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, προχωρήστε μπροστά, ώστε το πέρασμα 

του χρόνου να μη σας πιάσει απροετοίμαστους. Γίνετε αντάξιοι της ανταμοιβής που σας περιμένει στο 

Υψηλό Πέραν. 

48 Έχει έρθει η ώρα που ο Κύριος δεν θα σας δίνει πλέον τον λόγο του μέσω των φορέων φωνής. 

Αλλά δεν είναι θέλημά μου να επιστρέψετε στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χάσετε τον 

εξοπλισμό που αποκτήσατε μέσω της πρακτικής των διδασκαλιών μου. Χρησιμοποιήστε τη δύναμή μου 

και θα υπάρξει φως στα μυαλά σας. 

49 Έχω φωτίσει το μονοπάτι σας γιατί είμαι ο οδηγός της ψυχής σας. Σε δουλεύω για να σε σώσω. 

Είμαι ο Πατέρας σας και ως Πατέρας σας έδωσα τον Λόγο Μου για να μην πέφτετε πλέον στο μονοπάτι 

σας. 

50 Αναζητήστε Με, παιδιά Μου, στην καρδιά σας, γιατί εκεί κατοικώ. Νιώστε μετάνοια για να 

μπορέσετε να ζήσετε στη γη της επαγγελίας. 

51 Είμαι το φως που χύνεται αδιάκοπα. 

52 Είμαι "ο Αιώνιος Λόγος" που σας ρωτά: Πότε θα επιστρέψετε σε Μένα; 

53 Να είστε καλά, ευλογημένοι άνθρωποι, η ειρήνη Μου, το φως Μου και η αγάπη Μου είναι μαζί 

σας. 

54 Λαέ μου: Σήμερα είναι ημέρα μνήμης, όταν όλη η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να γιορτάσει τη 

γέννηση του Ιησού. Οι άνθρωποι ενώθηκαν πνευματικά για να υποβάλουν τα αιτήματά τους, ζητώντας 

την ειρήνη του κόσμου. Αλλά ενώ για κάποιους αυτή η προσευχή πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς τους, 

για άλλους αποτελείται μόνο από λόγια. Η αληθινή προσευχή, που γεννιέται από την πνευματοποίηση, 

ασκείται μόνο από έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Αλλά η προετοιμασία όλων των λαών της γης, 

ενωμένη με την προετοιμασία των πνευματιστών, αποτελεί μια ενιαία προσευχή, μια ενιαία ικεσία που 

φτάνει σε Μένα. 

55 Η αγάπη που κήρυξα στον κόσμο ως Δάσκαλος δεν έχει γίνει κατανοητή, και γι' αυτό ο άνθρωπος 

υποκινεί τους φονικούς πολέμους με τις εχθρότητές του. Τα έργα σας είναι αυτά που αποδίδουν τους 

καρπούς που θα θερίσετε στη συνέχεια. Αν θέλετε να είστε δίκαιοι, έχετε όλες τις ευκαιρίες να κάνετε 

καλό. 

Εκχέω μέσα σας τη χάρη μου, ώστε να εκπληρώσετε την αποστολή σας με κάθε τελειότητα. Αλλά αν 

θέλετε να επιβάλλετε τη θέλησή σας και τον εγωισμό σας και δεν υπακούτε στο νόμο μου, θα είστε 

υπεύθυνοι για το κακό που προκαλέσατε. 

56 Πνευματιστές: Είναι καθήκον σας να ενωθείτε με τις πνευματικές δυνάμεις που δρουν στο 

διάστημα για να βοηθήσουν τον κόσμο. Ενωθείτε επίσης με εκείνους που σκέφτονται έναν κόσμο ειρήνης 

και ηρεμίας, αγάπης και ευημερίας. 

57 Αγαπημένοι μου άνθρωποι: Ο Λόγος Μου δεν τρέφει μόνο εσάς. Ο Λόγος Μου εκπέμπεται ως 

έμπνευση σε όλους εκείνους που αισθάνονται τον ανθρώπινο πόνο ─ σε εκείνους που επιθυμούν την 

καλοσύνη και το έλεος για την ανθρωπότητα. Μακάριοι είναι εκείνοι που συγχωρούν και μετανοούν για 

τα χρέη τους, που είναι έτοιμοι να εξαγνιστούν και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να ανυψωθούν 

πνευματικά και να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα. Σε αυτούς δίνω τη χάρη Μου, την έμπνευσή Μου, τη 

συγχώρεσή Μου. 

58 Ο μόνος τρόπος για να ζήσουν τα έθνη ειρηνικά είναι η υπακοή στις χριστιανικές αρχές που 

δίδαξε ο Ιησούς στον κόσμο κατά τη Δεύτερη Εποχή και τις οποίες σας υπενθυμίζω τώρα. 

59 Είναι οι αρχές της αγάπης, της κατανόησης και του ελέους που πρέπει να εφαρμόσει η 

ανθρωπότητα για να ζήσει ειρηνικά. Αλλά δίνω επίσης την αγάπη Μου και το έλεός Μου σε εκείνους που 

δεν έχουν πνευματική ανάπτυξη, χωρίς να δίνουν προσοχή στα χρέη τους. Σας θεωρώ όλους ως το ποίμνιό 

Μου και σας αγαπώ όλους εξίσου. Γι' αυτό σας λέω: Κανείς δεν είναι μακριά Μου- η συγχώρεσή Μου 

περιλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και αν επαναστατήσετε ενάντια στο Νόμο Μου και τρέφετε 



U 359 

153 

τις εχθρότητές σας, σας συγχωρώ μια φορά και χίλιες φορές, ώστε να έχετε ίσες ευκαιρίες να ανανεωθείτε 

και να φτάσετε στην αιώνια τελειότητα. 

60 Ο Πνευματισμός δεν είναι θρησκεία- είναι η ίδια διδασκαλία με εκείνη που διέδωσα στο πρόσωπο 

του Ιησού για την καθοδήγηση όλων των ανθρώπων όλων των εποχών στον κόσμο. Είναι η διδασκαλία 

Μου για την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την κατανόηση και τη συγχώρεση. 

61 Σε αυτή την Τρίτη Ώρα σας μίλησα με μεγαλύτερη σαφήνεια λόγω της πνευματικής, φυσικής και 

διανοητικής σας ανάπτυξης. 

62 Ο πνευματισμός θα είναι σε όλους και σε κάθε άνθρωπο. Μιλάω στην ψυχή για να μπορέσει να 

αναστηθεί μαζί με το σώμα της και για να μπορέσει το τελευταίο να λάβει αποκάλυψη και έμπνευση από 

την ίδια του την ψυχή, την οποία μπορεί να εφαρμόσει για τον εαυτό της και για το γενικό καλό, 

εκπληρώνοντας έτσι τον παγκόσμιο νόμο να εργάζεται για το καλό της ανθρωπότητας. 

63 Το πνευματικό μου έργο έχει γίνει κατανοητό ανά πάσα στιγμή από όλους εκείνους τους 

ανθρώπους που έχουν αφυπνιστεί και εξελιχθεί προς την αιώνια τελειότητα. Έλαβαν από την ανεξάντλητη 

πηγή της χάρης μου και της θείας σοφίας μου και, εμπνευσμένοι από τον πνευματικό κόσμο, 

προετοίμασαν ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Όλη η επιστημονική και ωφέλιμη ανάπτυξη 

για την ανθρωπότητα έχει εμπνευστεί από τα υψηλά πνευματικά όντα που, ως δάσκαλοι, καθοδηγούν 

αδιάκοπα τους εγκεφάλους που ετοιμάζονται να εργαστούν για το κοινό καλό. 

64 Με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος λαμβάνει το νόημα της διδασκαλίας μου, την έμπνευση της 

σοφίας μου. Αλλά ανάλογα με την πνευματική προετοιμασία του ανθρώπου, με τις κλίσεις του και την 

ελευθερία της σκέψης του, μπορεί να λάβει αυτές τις ιδέες για το καλό του ή για την καταστροφή του. 

65 Αν ο επιστήμονας εργάζεται με τη διανοητική του ικανότητα για την καταστροφή και την 

καταστροφή της ανθρωπότητας, ας μην το αποδίδει αυτό στην έμπνευση των υψηλών πνευματικών 

όντων. 

66 Αυτά τα πνευματικά όντα ενέπνευσαν τον εγκέφαλό του ώστε να κατανοήσει τη φύση, ώστε να 

την εξερευνήσει και να ανακαλύψει τα μεγάλα μυστικά της και να κατανοήσει όλες τις εκδηλώσεις της. 

Αλλά ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να εφαρμόσει αυτή την έμπνευση, αυτή τη χάρη, με τον τρόπο που 

θέλει. Έρχεται σε αυτόν ως ευεργέτημα- αλλά αν τα συναισθήματά του είναι χωρίς ευγένεια ή αν, λόγω 

των διεφθαρμένων ενστίκτων του ή της έλλειψης πνευματικότητας, επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή την 

έμπνευση για να προκαλέσει κακό, μπορεί να το κάνει επίσης. 

67 Αυτή είναι η ελευθερία της βούλησης που έχω παραχωρήσει στον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να 

είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και μέσω αυτών να αποκτήσει αξία ή να υποστεί τον εξαγνισμό που 

επιφέρουν τα ατελή έργα του. 

68 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση" του Θεού του όσον αφορά το 

πνευματικό μέρος της ύπαρξής του, καθώς είναι προικισμένος με τις ίδιες ικανότητες με το Θείο Πνεύμα. 

Το σώμα σας ανήκει στη γη, αλλά η πνευματική σας ψυχή προήλθε από Μένα και πρέπει να επιστρέψει 

σε Μένα καθαρή και τέλεια. Επομένως, η πορεία της ψυχής είναι μια μακρά εξέλιξη. 

69 Στην αιώνια ύπαρξή της, ένα μόνο σώμα δεν αρκεί για την ψυχή σας, όπως ακριβώς ένα μόνο 

ρούχο δεν αρκεί για το σώμα σας κατά τη διάρκεια της ζωής του σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό η 

μετενσάρκωση της ψυχής είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή της. Σε κάθε στάδιο μαθαίνετε για τον 

πλούτο και τη φτώχεια, την υγεία και όλες τις ασθένειες που πλήττουν τους ανθρώπους. Μαθαίνετε για 

τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τη θλίψη και την έλλειψη ελέους, αλλά και για τη συγχώρεση και την 

αγάπη, την ευγένεια και τη γενναιοδωρία. 

70 Έχετε έρθει μέχρι αυτή τη στιγμή, ενσαρκωμένοι σε διαφορετικά σώματα. Η ψυχή σας έχει 

σταδιακά εξαγνιστεί από τους λεκέδες της. Γιατί από την αρχή επέτρεψε στον εαυτό του να κατακτηθεί 

από τις κλίσεις του σώματος και έτσι απομακρύνθηκε από την καθαρότητα και την τελειότητα που 

κατείχε όταν βγήκε από Μένα. 

71 Έχετε φτάσει στον Τρίτο Χρόνο και η ψυχή σας έχει εξελιχθεί, αλλά όχι αρκετά ώστε να είναι σε 

θέση να κυριαρχήσει πλήρως τα φυσικά της ένστικτα και να ζήσει σε ένα εντελώς πνευματικό στάδιο. 

72 Σε αυτή την Τρίτη φορά, εξήγησα τη Διδασκαλία Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου 

κατανόησης για να σας δώσω μια νέα ευκαιρία στο μονοπάτι της εξέλιξης της ψυχής σας. 

73 Ευλογημένος λαός: Όπως οι μαθητές Μου στη Δεύτερη Εποχή δεν καταλάβαιναν το μεγαλείο των 

διδασκαλιών Μου όσο Με άκουγαν και ήταν μάρτυρες των μεγάλων έργων Μου, μέχρι που δεν ήμουν πια 
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μαζί τους, και μόνο τότε αποφάσισαν να προσαρμόσουν τις πράξεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο 

στις διδασκαλίες Μου, το ίδιο θα συμβεί και με εσάς, άνθρωποι. Σας αφήνω την πνευματική σοφία, ώστε 

οι πράξεις σας να είναι άξιες και αντάξιες του Έργου Μου, και το ίδιο να σας χρησιμεύσει ως θεμέλιο και 

έμπνευση, και να μπορείτε να λέτε στον κόσμο με κάθε έργο σας ότι ο Χριστός έχει αποκαλυφθεί 

πνευματικά και χύνει την έμπνευσή Του μέσω της διάνοιας που έχει προετοιμάσει το άπειρο έλεός Του ως 

ανεξάντλητη πηγή χάριτος και σοφίας. 

74 Σας δίδαξα να βλέπετε τον Θεό ως το Παντοδύναμο, ως το θαύμα χωρίς όρια για την πνευματική 

σας φαντασία, ως τη Δύναμη που προκαλεί κίνηση και δράση σε όλο το σύμπαν ─ ως τη Ζωή που 

εκδηλώνεται τόσο στο πιο απλό φυτό όσο και σε εκείνους τους κόσμους που τρέχουν εκατομμύρια φορές 

στο διάστημα, χωρίς κανένας από αυτούς να παρακούει τον Νόμο που τους διέπει. 

75 Αυτός ο νόμος είμαι εγώ, ο Θεός σας, είναι ο νόμος της αδιάκοπης εξέλιξης που εκπλήσσει τον 

άνθρωπο και του ανοίγει τεράστια πεδία έρευνας που του επιτρέπουν να διεισδύει όλο και περισσότερο 

στα μυστικά της φύσης. 

76 Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία μεταξύ ανθρώπου και Θεού θα επιβεβαιωθεί επίσης από τη γνώση 

αυτής της φύσης, στην οποία αποκαλύπτεται το μεγαλείο και η δύναμη του Θεού. 

77 Ο Θεός λοιπόν δεν είναι μια μορφή, ούτε ένα σύμβολο, ούτε ένα φαινόμενο. 

78 Ό,τι έχει δημιουργηθεί έχει διαμορφωθεί μέσα από μια συνεχή εξέλιξη ─ σας έχω ήδη πει ─ από 

την αρχή της ζωής, δηλαδή από τη στιγμή που εκδήλωσα τη ζωή σε ένα άτομο, και αυτό εξελίχθηκε σε 

μόρια, και τα μόρια σε στοιχεία, και από αυτά προέκυψαν οι κόσμοι που κατοικήθηκαν σύμφωνα με τον 

ίδιο νόμο της λογικής και φυσικής εξέλιξης. 

79 Η διδασκαλία μου είναι η βάση κάθε γνώσης, κάθε δραστηριότητας ─ είναι το φως για να 

μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε όλα τα θαύματα που ο άνθρωπος δεν είναι ακόμη σε θέση να κατανοήσει 

λόγω της έλλειψης πνευματικοποίησής του. 

80 Ο άνθρωπος είναι αυτός που υψώνει εμπόδια στην πνευματική του πρόοδο. Ο Θεός δεν τιμωρεί, 

ούτε είναι δήμιος. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι δύναμη, φως, ζωή και αγάπη. Ενσάρκωσε τον 

"Λόγο" Του για να ζήσει όπως εσείς στη γη, υποκείμενος στους ίδιους πειρασμούς, και μέσω αυτού σας 

αγάπησε ακόμη περισσότερο. Αφού ο Θεός είναι σοφία, κατανόηση, παγκόσμια ειρήνη ─ πώς μπορείτε 

να πιστέψετε ότι, παρόλο που σας αγαπώ όπως σας αγαπώ ─ ότι, παρόλο που προικίζω τον άνθρωπο με 

τόσες πολλές χάρες και δώρα ─ ότι, παρόλο που τον προετοιμάζω για μια αιώνια πνευματική ζωή, θα 

μπορούσα να τον τιμωρήσω; 

Όχι, ανθρωπότητα, είστε εσείς οι ίδιοι που επωμίζεστε όλες αυτές τις δοκιμασίες πόνου που σας 

πλήττουν. Ρίχνετε το δόρυ που πληγώνει τον συνάνθρωπό σας, σηκώνετε το φονικό χέρι για να 

εξοντώσετε αυτόν που σας ενοχλεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας λέω ότι εσείς είστε αυτοί που 

θα υποστείτε τον εξαγνισμό σύμφωνα με τη θεία δικαιοσύνη μου. Αν τα έργα σας κατευθύνονται προς την 

ολοκληρωτική τελειότητα, τότε έχετε κερδίσει μια ανταμοιβή μέσω των προσόντων σας. Αλλά αν τα έργα 

σας είναι κακά, ένας εξαγνισμός, είτε στο σώμα είτε στο πνευματικό. 

81 Οι δυνάμεις που εκπροσωπούν το κακό σχηματίζουν σταδιακά έναν ισχυρό πυρήνα για να 

βυθίσουν τον κόσμο στους πολέμους τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να απορρίπτουν ο ένας τον άλλον και 

παντού 

Η καταστροφή είναι. 

82 Αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά που σας υπενθυμίζω τις χριστιανικές αρχές της αγάπης και της 

συγχώρεσης μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. 

83 Να αγαπάτε τον πλησίον σας, να ζείτε ειρηνικά με τον εαυτό σας, να συγχωρείτε αυτούς που σας 

προσβάλλουν. Γιατί ο Χριστός σας συγχωρεί, και ο Δάσκαλός σας, που αποκαλύφθηκε σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή ως το Φως του Αγίου Πνεύματος, συγχωρεί επίσης την ανθρωπότητα. 

84 Λαέ μου: Ανοίξτε τα χείλη σας για να δώσετε παρηγοριά, ενθάρρυνση και συμβουλές. Κάθε σας 

πράξη ας είναι παράδειγμα αγάπης, ώστε η διδασκαλία Μου να γίνεται κατανοητή περισσότερο μέσα από 

τα έργα σας παρά από τα λόγια σας. 

85 Με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο Χριστός περπάτησε ξανά στη γη ─ όχι με 

σωματική μορφή, με το σώμα που ο Ιησούς κατείχε για 33 χρόνια, αλλά μέσω του φωτός και της 

πνευματικής σοφίας που ξεχύθηκε σε κάθε έναν από τους μαθητές Του. 
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86 Αγαπητοί άνθρωποι: Για χάρη αυτού που είναι ευγενές και γενναιόδωρο στις ψυχές σας, σας λέω: 

Φέρτε τη διδασκαλία μου σε ισχύ, κάντε ό,τι είναι καλό, μην καταδικάζετε κανέναν. Φροντίστε το σώμα 

σας να μην είναι ένα εργαλείο που σας κάνει να εκφυλίζετε και να γίνεστε ακάθαρτοι, αλλά να σας βοηθά 

να εξυψώνετε την ψυχή σας και, ακόμη και αν εκτεθείτε σε πειρασμούς, να βγαίνετε νικητές από αυτούς. 

87 Κατανοήστε το σώμα σας ως κάτι εύθραυστο που έχει δοθεί στην ψυχή για την ανάπτυξή της. 

88 Μην καταδικάζετε τις άλλες διδασκαλίες ως ατελείς, περιοριστείτε στο να εργάζεστε καλά. 

89 Αφήνω το αγνό και καθαρό έργο μου στα χέρια σας και θα είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον 

οποίο θα εξελιχθεί ο πνευματισμός. 

90 Δεν σας αφήνω σταθερές τελετές, ούτε την υποχρέωση να εκτελείτε ορισμένες τελετές. Διότι δεν 

είναι θέλημά μου να πέσετε ξανά σε φανατισμό. Πρέπει να μαζεύεστε για να μελετάτε το Λόγο μου και να 

φροντίζετε να μοιράζονται και οι άλλοι αυτή τη γνώση. 

91 Η πνευματοποίηση θα γίνει χειροπιαστή όταν όλοι οι λαοί θα έχουν την ίδια κοσμοθεωρία. Τότε 

θα είναι η βασιλεία του Χριστού. 

92 Η χριστιανική αρχή θα επικρατήσει και η πνευματικότητα θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τους 

ανθρώπους ώστε να εισαγάγουν τους δίκαιους νόμους που θα διέπουν την ανθρωπότητα. Μόνο έτσι θα 

υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. 

93 Πόσο συχνά έρχεστε μαζί για να μελετήσετε το Λόγο μου, να μοιραστείτε τα προβλήματά σας, να 

κάνετε κάτι για το γενικό καλό, να ζητήσετε πνευματική βοήθεια, να προσευχηθείτε πνευματικά. 

Συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας, και στη συνέχεια ο καθένας από εσάς που είναι προετοιμασμένος με 

αυτόν τον τρόπο θα μιλήσει και θα δώσει συμβουλές. Σε αυτόν θα επαναλαμβάνονται τα λόγια του 

Διδασκάλου που έχει δώσει μέσω των φωνοφόρων. Αλλά δεν θα είναι απαραίτητο γι' αυτόν να βρίσκεται 

σε έκσταση, μόνο μέσω της έμπνευσης θα έχει την ευκαιρία να ασκήσει έλεος και να προκαλέσει την 

αναγνώριση και την αίσθηση του έργου μου. 

94 Άνθρωποι, πηγαίνετε στους ανθρώπους, μιλήστε τους όπως ο Χριστός σας μίλησε, με το ίδιο 

έλεος, σκοπό και ελπίδα. 

95 Ας αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν τρόποι ανύψωσης που δίνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 

εκείνους που δίνουν γήινα αγαθά. Αφήστε τα να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει μια πίστη που τα κάνει 

να πιστεύουν και να ελπίζουν σε περισσότερα από αυτά που μπορούν να αγγίξουν. Πείτε τους ότι η ψυχή 

τους θα ζει για πάντα και ότι πρέπει επομένως να προετοιμαστούν για να απολαύσουν αυτή την αιώνια 

ευδαιμονία. 

96 Εκπληρώστε το έργο σας με αυτόν τον τρόπο, ξεκινήστε με την αλήθεια και τη γενναιοδωρία των 

έργων σας, και μόλις Με φτάσετε, θα σας πω: Να είστε ευλογημένοι, να αποτελέσετε ένα μέρος του 

εαυτού Μου, να απολαύσετε την ανείπωτη ευτυχία της Θεότητάς Μου. Ξεχάστε την ύλη, ξεχάστε ότι 

είχατε υποφέρει στον κόσμο, και δεν θα έχετε πια λόγο να νιώσετε ξανά πόνο και να εκτεθείτε σε 

μυριάδες πειρασμούς. 

97 Θα είστε μόνο πνευματικά όντα που, μέσω των προσόντων σας, έχετε ανέβει τη σκάλα προς την 

τελειότητα - τη σκάλα του Ιακώβ προς τον ουρανό, μια σκάλα ανάπτυξης που ξεκινά από τη γη και 

χάνεται στο άπειρο. Θα έχετε ανέβει βήμα-βήμα, και τελικά θα σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή, στη 

βασιλεία του φωτός. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 360  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Αγαπημένοι μαθητές του Θείου Διδασκάλου: Ελάτε σε Μένα άλλη μια φορά και σας δίνω μια 

θέση στο τραπέζι Μου. 

Βλέπω ότι έχετε μάθει να μιλάτε με αγάπη. Ακόμα και στις πιο πικρές μέρες ξέρετε πώς να 

χαμογελάτε με ελπίδα και πίστη εν μέσω του μεγαλύτερου πόνου, επειδή ενθαρρυνθήκατε με τη 

διδασκαλία μου. 

2 Έτσι θέλω να σας βλέπω, πάντα γεμάτους ειρήνη, θάρρος και εμπιστοσύνη. Έχετε φτάσει στη 

στιγμή που Με αισθάνεστε πλήρως μέσα και έξω από την ύπαρξή σας, κοντά σας κάθε στιγμή. Δεν είστε 

πλέον εκείνοι που έλεγαν: "Πατέρα, γιατί με ξεχνάς στη δοκιμασία, γιατί δεν με ακούς;" Σήμερα ξέρετε 

πώς να προσεύχεστε στη δοκιμασία, και αφού προσευχηθείτε, περιμένετε ταπεινά τον ερχομό της ειρήνης 

μου. Επιτρέπεις υπάκουα στον Κύριο να σε δοκιμάσει. 

3 Τώρα είστε πραγματικά μαθητές μου. Γνωρίζετε την αξία των πλεονεκτημάτων σας και ξέρετε 

πώς να ανακαλύπτετε και να κρίνετε τα ελαττώματά σας. Σήμερα, η ψυχή σας φωτίζεται με τόσο μεγάλη 

λαμπρότητα που ξέρετε πότε ήσασταν αρεστοί στον Πατέρα σας και πότε Τον προσβάλατε. 

Έχετε στιγμές ψυχρότητας, κατάθλιψης. Αλλά όταν αυτές οι στιγμές τελειώσουν, η φλόγα της αγάπης 

και της πίστης καίει ξανά στις καρδιές σας, ο βωμός της εσωτερικής σας λατρείας προς τον Θεό ανάβει 

ξανά και νιώθετε την παρουσία του Πατέρα μέσα στο ιερό σας ─ εκείνος ο Πατέρας που είναι πάντα μέσα 

σας ─ είτε είστε προετοιμασμένοι είτε όχι. 

4 Δεν μπορώ να καταδικάσω κανένα από τα παιδιά μου, γιατί αυτό θα σήμαινε να τους αφαιρέσω τη 

ζωή. Σας δημιούργησα για τη ζωή, όχι για το θάνατο. 

5 Ω μαθητή! Την έβδομη ημέρα ο άνθρωπος αυτής της εποχής ξεκουράζεται, υψώνει την ψυχή του 

για μια στιγμή στον Πατέρα με ευχαριστίες ή με την επιθυμία για βοήθεια. Αλλά δεν είναι όλοι ξύπνιοι, 

δεν προσεύχονται όλοι. Αλλά για χάρη εκείνων που ζουν ξύπνιοι ─ για χάρη εκείνων που εργάζονται για 

την ειρήνη, για την ευημερία των ανθρώπων, αναγκάζω τον κόσμο να αποκτήσει ένα ίχνος από τον 

μανδύα της ειρήνης μου, μια σταγόνα από το θεϊκό μου βάλσαμο, το φιλί της αγάπης μου, στο οποίο 

βρίσκεται η συγχώρεσή μου και οι ευκαιρίες που δίνω σε κάθε ψυχή για τη σωτηρία της. 

6 Τώρα είναι μια αποφασιστική περίοδος για τις ψυχές, πραγματικά μια περίοδος αγώνα. Τα πάντα 

είναι διαμάχη και αγώνας. Αυτός ο πόλεμος λαμβάνει χώρα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, στους κόλπους 

των οικογενειών, σε όλους τους θεσμούς, σε όλους τους λαούς, σε όλες τις φυλές. 

Η μάχη διεξάγεται όχι μόνο στο γήινο επίπεδο, αλλά και στην πνευματική κοιλάδα. Πρόκειται για τη 

Μεγάλη Μάχη, την οποία είδαν με συμβολική μορφή οι προφήτες άλλων εποχών και η οποία εμφανίζεται 

επίσης στα οράματα των προφητών ή μάντεις αυτής της εποχής. 

Αλλά αυτή η μάχη που διεξάγεται και που κλονίζει τα πάντα δεν γίνεται κατανοητή από την 

ανθρωπότητα, παρόλο που είναι μέρος και μάρτυρας αυτής της ίδιας της μάχης. 

Η πορεία της ανθρωπότητας επιταχύνεται αυτές τις μέρες ─ αλλά πού πηγαίνει; Πού πηγαίνει ο 

άνθρωπος με τόση βιασύνη; Βρίσκει την ευτυχία σε αυτό το ιλιγγιώδες μονοπάτι, φτάνει στην 

πολυπόθητη ειρήνη, στη λαμπρή ζωή που κάθε καρδιά εγωιστικά επιθυμεί; 

7 Σας λέω ότι αυτό που πετυχαίνει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος με τη βιασύνη του είναι η 

απόλυτη εξάντληση. Η πνευματική ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου πηγαίνει προς την κούραση της 

ζωής και την κόπωση, και αυτή η άβυσσος δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

8 Σε αυτή την άβυσσο θα πέσει, και σε αυτή την πλήρη εξάντληση, σε αυτό το χάος των 

εχθροπραξιών, των απολαύσεων, των ανικανοποίητων επιθυμιών για εξουσία, της αμαρτίας και της 

μοιχείας, της βεβήλωσης των πνευματικών και ανθρώπινων νόμων, θα βρει έναν φαινομενικό θάνατο για 

την ψυχή, έναν προσωρινό θάνατο για την καρδιά. Εγώ όμως θα κάνω τον άνθρωπο να αναστηθεί από 

αυτόν τον θάνατο στη ζωή. Θα τον κάνω να έχει την ανάστασή του και σε αυτή τη νέα ζωή να αγωνιστεί 

για την αναγέννηση όλων των ιδανικών, για την ανάσταση όλων των αρχών και όλων των αρετών, που 

είναι ιδιότητες και κληρονομική ιδιότητα της ψυχής, που είναι η καταγωγή της, το Άλφα της. Γιατί από 

Μένα ξεπήδησε η ψυχή, από Μένα πήρε ζωή, από την τελειότητά Μου ήπιε, από τη χάρη Μου χόρτασε. 
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9 Σταθείτε στο πλευρό του λαού σε αυτή την περίοδο μεγάλου πνευματικού αγώνα με τις προσευχές 

σας. Όταν τους βλέπετε να κλαίνε, μην συσχετίζετε το κλάμα σας με την αιτία που τους κάνει να κλαίνε, 

αλλά κλάψτε γι' αυτούς, γιατί είναι συνάνθρωποί σας, και τα δάκρυα της αγάπης σας θα είναι βάλσαμο 

και παρηγοριά. Αν τους βλέπετε ειρηνικούς, μη συμμετέχετε στην ειρηνοποίησή τους, γιατί είστε παιδιά 

της ειρήνης. Αλλά προσευχηθείτε γι' αυτούς και όλοι θα γίνουν άγγελοι ειρήνης. Η ειρήνη ας κατεβαίνει 

από την ψυχή σου σαν δροσιά, που είναι καρπός αγάπης για όλο τον κόσμο. 

10 Αν διαπιστώσετε ότι ξεκινούν συζητήσεις και διαβουλεύσεις που αντιτίθενται στη γνώμη των 

άλλων, ξεπεράστε τα όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, σκέψου το έργο μου, τον λόγο μου και ξεπέρασε τους 

λόγους που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους στους αγώνες και τους πολέμους τους με το φως του Αγίου 

Πνεύματος, με την προσευχή σου, το παράδειγμά σου και τον λόγο σου. Όταν τους βλέπετε να ξεκινούν 

με τα όπλα στον ώμο τους και στη συνέχεια να τα κρίνουν χωρίς έλεος εναντίον του ίδιου του αδελφού 

τους, πάρτε κι εσείς τα όπλα της αγάπης, του ελέους, της συγχώρεσης, της αιώνιας ζωής. 

11 Κερδίστε ψυχές για τη βασιλεία της ειρήνης! Μετατρέψτε τους αμαρτωλούς στη ζωή της χάρης. 

Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρέτες του Πατέρα θα πολλαπλασιαστούν και το βασίλειο της αμαρτίας, της 

καταστροφής και του θανάτου θα αποδεκατιστεί από τον αγώνα σας! 

12 Μακάριοι είναι εκείνοι που, μέσα σε τόσο μεγάλο σκοτάδι, βρίσκουν ακόμα τη δύναμη στην 

καρδιά τους να Με αναζητήσουν, ή που διατηρούν ακόμα λίγη καθαρότητα μέσα της για να τη 

μετατρέψουν σε ιερό για λίγο και να επιτρέψουν στη συνείδησή τους να τους μιλήσει για Μένα, για τον 

εαυτό τους και για τον πλησίον τους. 

13 Σας ανακοίνωσα μια εποχή κατά την οποία το ανθρώπινο πνεύμα θα ασκήσει μια λατρεία προς τον 

Θεό όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, κατά την οποία θα προσφέρει στον Πατέρα του την πνευματική 

λατρεία που δίδαξα στον άνθρωπο από τους πρώτους χρόνους μέσω των τέλειων διδασκαλιών Μου. 

Πάντα έκανα μεγάλες αποκαλύψεις, πάντα ήμουν δάσκαλος, και επίσης ως Πατέρας τράβηξα το πέπλο 

από τα μυστικά Μου, ώστε τα ανθρώπινα πλάσματα να Με αναγνωρίσουν καλύτερα και με αυτόν τον 

τρόπο να με αγαπήσουν με μεγαλύτερη τελειότητα. Αλλά στον άνθρωπο η γήινη ύπαρξη φάνηκε τόσο 

υπέροχη, τόσο πλούσιος ο θησαυρός που περιέχει αυτός ο κόσμος, ώστε πάντα ξεχνούσε τις διδασκαλίες 

που του μιλούσαν για την πνευματική ζωή. Είχε μάτια μόνο για την ένδοξη υλική δημιουργία, έργο του 

Πατέρα και καθρέφτη, μια αμυδρή αντανάκλαση της ζωής στο Υπερπέραν. Και ενώ έχει ανοίξει τα μάτια 

του, το μυαλό του, τις αισθήσεις του, για να κοιτάξει, να αγγίξει, να νοσταλγήσει τα αγαθά αυτού του 

κόσμου, έχει κλείσει τα μάτια του πνεύματός του και έχει ξεχάσει ότι πάνω απ' όλα αυτά υπάρχει μια 

άλλη υπέροχη ύπαρξη, μια άλλη ακόμα πιο πλούσια ζωή και άλλα πραγματικά μεγαλύτερα πλούτη. Σε 

αυτή την αγάπη, σε αυτή την κλίση του ανθρώπου προς τα γήινα αγαθά, έχει υλοποιηθεί ο ίδιος. 

Παρ' όλα αυτά, η ψυχή του δεν Με έχει ξεχάσει, διατηρεί την υποψία της ύπαρξής Μου και, επιπλέον, 

αισθάνεται την επιθυμία για μια τροφή που η γη δεν μπορεί να της προσφέρει, και Με αναζητά. Αλλά Με 

αναζητά με μισή καρδιά και όχι πάντα με τους καλύτερους τρόπους. 

14 Εφόσον ο άνθρωπος είναι υλοποιημένος, πρέπει να Με αναζητήσει μέσω της λογικής λατρείας, 

και εφόσον τα μάτια του πνεύματός του δεν είναι ανοιχτά, πρέπει να δημιουργήσει την εικόνα Μου για να 

Με δει. Εφόσον δεν έχει ευαισθητοποιηθεί ψυχικά, απαιτεί πάντα υλικά θαύματα και αποδείξεις για να 

πιστέψει στην ύπαρξή Μου και Μου θέτει όρους για να Με υπηρετήσει, να Με ακολουθήσει, να Με 

αγαπήσει και να Μου επιστρέψει κάτι για όσα του δίνω. Έτσι βλέπω όλες τις εκκλησίες, όλες τις 

θρησκευτικές κοινότητες, όλες τις αιρέσεις που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι σε όλη τη γη. Είναι 

βουτηγμένοι στον υλισμό, στον φανατισμό και την ειδωλολατρία, στη μυστικότητα, την απάτη και τη 

βεβήλωση. 

15 Τι μπορώ να πάρω από αυτό; Μόνο η πρόθεση. Τι Με φτάνει από όλα αυτά; Η πνευματική ή 

σωματική ανάγκη των παιδιών μου, η μικρή τους αγάπη, η επιθυμία τους για φως. Αυτό είναι που Με 

φτάνει, και είμαι με όλους. Δεν κοιτάζω εκκλησίες, ούτε μορφές, ούτε τελετές. Έρχομαι σε όλα τα παιδιά 

Μου εξίσου. Λαμβάνω την ψυχή τους στην προσευχή. Την τραβάω στο στήθος Μου για να την 

αγκαλιάσω, ώστε να νιώσει τη ζεστασιά Μου και αυτή η ζεστασιά να είναι ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο 

στο μονοπάτι των επισκέψεων και των δοκιμασιών της. Αλλά επειδή αποδέχομαι την καλή πρόθεση της 

ανθρωπότητας, δεν χρειάζεται να της επιτρέψω να παραμείνει αιώνια στο σκοτάδι, τυλιγμένη στην 

ειδωλολατρία και τον φανατισμό της. 
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16 Θέλω ο άνθρωπος να αφυπνιστεί, θέλω η ψυχή να ανυψωθεί προς Εμένα και στην ανύψωσή της 

να δει την αληθινή δόξα του Πατέρα της και να ξεχάσει την ψεύτικη λάμψη των λειτουργιών και των 

τελετών. Θέλω όταν φτάσει στην πραγματική του άνοδο, να ανανεωθεί, να απελευθερωθεί από τις 

ανθρώπινες ανάγκες και να ξεπεράσει τον αισθησιασμό, τα πάθη, τα ελαττώματα και να βρει τον εαυτό 

του- έτσι ώστε να μην πει ποτέ στον Πατέρα ότι είναι γαιοσκώληκας- έτσι ώστε να γνωρίζει ότι ο 

Πατέρας το δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. 

17 Αυτός είναι ο λόγος της ευθύνης σας σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ω λαέ του Ισραήλ! 

18 Σας έχω πει ότι η ανθρωπότητα είναι σαν ένα χωράφι που έχω κάνει καρποφόρο, και σε αυτή την 

καρποφορία βρίσκεται η αφύπνιση των χαρισμάτων και των λανθάνουσων ικανοτήτων της. Μέσω της 

διαίσθησης η ανθρωπότητα λαμβάνει προς το παρόν το μήνυμά μου, μέσω πνευματικών ονείρων και με 

διάφορες άλλες μορφές. Ο πνευματικός μου κόσμος επίσης αφυπνίζει και προετοιμάζει τους ανθρώπους. 

     Τα γεγονότα, τα συμβάντα μιλούν ξεκάθαρα στην καρδιά και την ψυχή, και μέσα από όλα αυτά η 

ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν μικρό εξοπλισμό. Γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ─ 

αισθάνεται ότι έχει εισέλθει σε μια εποχή σημασίας και πνευματικής πληρότητας. Αισθάνεται ότι η θεία 

δικαιοσύνη βαραίνει αμείλικτα όλα τα πλάσματα. Αλλά δεν έχει τον ζωντανό Λόγο και την οριστική 

απόδειξη μπροστά στα μάτια του. Αλλά αυτή η απόδειξη και αυτός ο Λόγος που έχετε, άνθρωποι. Σε εσάς 

την εμπιστεύτηκα, είστε οι φορείς αυτής της αποκάλυψης, η οποία είναι ένας σπόρος θεϊκής αγάπης που 

θα σπείρετε στα χωράφια που είναι ήδη γόνιμα χάρη στην τέλεια σοφία μου. 

19 Συνεχίστε να βυθίζεστε με προθυμία στην προσευχή, ώστε να συνεχίσω να σας διαμορφώνω, ώστε 

σύντομα να σας μεταμορφώσω σε υπηρέτες και αποστόλους αυτού του Έργου που, όπως ξέρετε, έχω 

ονομάσει πνευματιστικό, τριαδικό, μαριανό, ονόματα που θα εξαφανιστούν όταν ο κόσμος εκπληρώσει 

τους νόμους Μου. Τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη ούτε για ονόματα, ούτε για σύμβολα, επειδή όλοι σας θα 

κουβαλάτε μέσα στην ύπαρξή σας μια πνευματική πέτρα, η οποία, μαζί με όλες τις άλλες, θα αποτελεί τον 

αληθινό ναό, το αληθινό αγιαστήριο, στο οποίο κατοικεί ο Πατέρας και Δημιουργός σας. 

20 Είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα τριαδική; Όχι, μαθητές. Δεν φέρουν όλοι στις ψυχές τους την 

κληρονομιά των τριών χρόνων. Υπάρχουν πολλοί που δεν τηρούν καν τη διαθήκη των δύο προηγούμενων 

χρόνων, και μερικοί ούτε καν εκείνη του Πρώτου Χρόνου. Αλλά θα φέρετε τον Τριαδικό σπόρο ─ τον 

Νόμο μου, τη Διδασκαλία μου ή την Οδηγία μου, όπως θέλετε να την ονομάσετε, που σας εμπιστεύτηκα 

σε τρεις χρόνους, ως σπόρο στην καρδιά όλων των λαών και όλων των ανθρώπων. 

Μην επιβάλλετε τη διδασκαλία μου με κατάρες, με απειλές, ούτε με πόνο. Μόνο παρουσιάστε το, 

παρουσιάστε το αγνό και δυνατό όπως είναι. Προσφέρετε αυτή την πηγή αιώνιας σοφίας και αφήστε τους 

διψασμένους να πιουν από τα κρυστάλλινα νερά της. Αληθινά σας λέω, εκείνοι που αισθάνονται ότι έχουν 

σβήσει τη δίψα τους θα είναι τότε μαζί σας. Όσοι πίνουν και δεν έχουν καταφέρει να ξεδιψάσουν, θα 

παραμείνουν απορριπτικοί. Ωστόσο, θα πρέπει να αφήσετε αυτό το θέμα σε Μένα. Και θα υπάρξουν άλλοι 

που θα αρνηθούν να πιουν, αλλά εσείς θα περιμένετε, διότι η Πηγή είναι αιώνια. 

Αν εκείνοι που αρνούνται σήμερα να πιουν από αυτό το νερό, αύριο η δίψα τους θα είναι ακόμη 

μεγαλύτερη. Η δίψα τους θα τους βασανίσει, και τότε θα φτάσουν στην πηγή, και αν δεν τη βρουν κοντά, 

θα την αναζητήσουν μέσα από ερήμους και κατά μήκος μακρών δρόμων, θυμούμενοι ότι ήταν φρέσκια 

και αναζωογονητική μέχρι να τη βρουν. Διότι, αν και μου αρνήθηκαν το νερό, δεν θα σας το αρνηθώ ποτέ. 

21 Η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμη πνευματιστική, αλλά ήδη οι ψυχές αφυπνίζονται και 

συνειδητοποιούν την κουφότητα και την τύφλωση των ειδώλων τους, και ήδη συνειδητοποιούν την 

αχρηστία των ψεύτικων θυσιών και μετανοιών, και πολλούς συναντώ κουρασμένους και κουρασμένους 

από τον φανατισμό. Λαχταρούν για μια τροφή που είναι γλυκιά και ευχάριστη στην πνευματική αίσθηση 

της γεύσης, λαχταρούν για ένα κρασί που πραγματικά ζωντανεύει την ψυχή. 

22 Βλέπω κοινότητες, μικρές αιρέσεις και μεγάλες ενώσεις ανθρώπων που φιλοδοξούν να 

πνευματοποιηθούν, που εισέρχονται στο πνευματικό ιερό, στο σπίτι των ψυχών ─ κάποιοι σε μονοπάτια 

κοντά στην πνευματική πρόθεση, που είναι αυτή που με φτάνει. Θα τους ανταμείψω μια μέρα, και ο 

αληθινός πνευματισμός, η βαθιά διδασκαλία γεμάτη διδασκαλίες και αποκαλύψεις, παρηγοριά και 

πνευματική τροφή του Αγίου Πνεύματος θα αποκαλυφθεί σε όλους ─ τους λαχταρούντες, τους 

διψασμένους αλλά και τους ψυχρούς και αδιάφορους. 

23 Είναι όλη η ανθρωπότητα Μαρία; Αληθινά σας λέω: Όχι, πολλοί δεν γνωρίζουν καν τη Μαρία. 

Βλέπω ένα μέρος της ανθρωπότητας που δεν γνωρίζει καν το όνομά της, ένα άλλο μεγάλο μέρος που, 
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μέσω εσάς, έχει πέσει σε μεγάλο φανατισμό, στη μεγαλύτερη ειδωλολατρία, στη βεβήλωση, στην 

απληστία για κέρδος. Και ένα άλλο μέρος της ανθρωπότητας και των θρησκευτικών κοινοτήτων που δεν 

σας αναγνωρίζουν ως την Πνευματική Μητέρα της ανθρωπότητας. 

24 Σας αποκάλεσα "Μαριανούς ανθρώπους" επειδή θα διδάξετε στην ανθρωπότητα ποια είναι η 

Μαρία. 

25 Σας λέω, ω λαέ: η Μαρία δεν είναι μόνο η γυναίκα που δέχτηκε τον Σωτήρα στη Δεύτερη Εποχή. 

Λέω σε όλα αυτά τα μέρη της ανθρωπότητας που μόλις ανέφερα, σε όλες τις αιρέσεις και τις 

θρησκευτικές κοινότητες, σε όλες τις φυλές και όλους τους ανθρώπους, ότι η Μαρία είναι η μητρική, 

θεϊκή ουσία που υπήρχε πάντα. Είναι η θηλυκή, συμπαντική ουσία που μπορείτε να ανακαλύψετε και να 

δείτε σε όλα τα έργα της δημιουργίας. Είναι η τρυφερότητα, είναι η μεσολάβηση και η αγκαλιά που 

θρέφει. 

Ήδη σε περασμένες εποχές σας αποκαλύφθηκε η ύπαρξη της Μαρίας και ο επίγειος ερχομός της. Γιατί 

αληθινά, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ─ σε όλους μίλησα ως Πατέρας, ως Δικαστής και ως 

Δάσκαλος. 

26 Ήδη από την Πρώτη Εποχή, οι πατριάρχες και οι προφήτες άρχισαν να μιλούν για τον ερχομό του 

Μεσσία. Αλλά ο Μεσσίας δεν ήρθε μόνο στο πνεύμα ─ ήρθε να γεννηθεί από γυναίκα, να γίνει άνθρωπος, 

να λάβει σώμα από γυναίκα. 

Το μητρικό Πνεύμα του Θεού έπρεπε επίσης να γίνει άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα λουλούδι αγνότητας, 

έτσι ώστε το άρωμα του "Λόγου" του Θεού, που ήταν ο Ιησούς, να αναβλύζει από το στεφάνι του 

λουλουδιού της. 

27 Όταν η γυναίκα αυτή έφτασε στην ηλικία της, αρραβωνιάστηκε. Ο Πατέρας της έστειλε έναν 

άγγελο για να της ανακοινώσει την αποστολή της. Αλλά πώς τη συνάντησε ο άγγελος, πώς αιφνιδίασε την 

αρραβωνιασμένη παρθένα; Προσεύχομαι. Και αφού την βρήκε έτοιμη, της είπε: "Χαίρε, ω Μαρία, που 

βρήκες εύνοια ενώπιον του Θεού. Μη φοβάσαι, γιατί η κοιλιά σου θα δεχτεί αυτόν που θα βασιλεύσει 

στον οίκο του Ιακώβ, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος". 

28 Η Μαρία ήξερε ότι θα δεχόταν έναν Βασιλιά πιο ισχυρό και μεγαλύτερο από όλους τους 

βασιλιάδες της γης. Αλλά στέφθηκε βασίλισσα μεταξύ των ανδρών εξαιτίας αυτού; 

29 Μήπως τα χείλη της διακήρυτταν σε πλατείες, δρόμους, σε απλές καλύβες ή σε παλάτια ότι θα 

γινόταν η Μητέρα του Μεσσία, ότι ο "Μονογενής Υιός" του Πατέρα θα έβγαινε από τη μήτρα της; 

Σίγουρα όχι, λαέ μου: η μεγαλύτερη ταπεινότητα, πραότητα και χάρη ήταν μέσα της, και η υπόσχεση 

έγινε πραγματικότητα. Η καρδιά της ανθρώπινης μητέρας έγινε ευτυχισμένη, και ακόμη και πριν γεννήσει 

─ εκείνη την εποχή και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Υιού ─ ήταν μια πολύ στοργική 

μητέρα που γνώριζε πνευματικά τον προορισμό του Ιησού, την αποστολή που έπρεπε να εκπληρώσει 

μεταξύ των ανθρώπων και αυτό που είχε έρθει να κάνει. Ποτέ δεν εναντιώθηκε σε αυτό το πεπρωμένο, 

γιατί συμμετείχε στο ίδιο έργο. 

30 Αν κατά καιρούς έχυνε δάκρυα, ήταν το κλάμα της ανθρώπινης μητέρας, ήταν η σωματική φύση 

που αισθανόταν τον πόνο στο γιο, τη δική της σάρκα. 

Ήταν όμως μαθήτρια του Διδασκάλου, του Υιού της; Όχι, η Μαρία δεν χρειαζόταν να μάθει τίποτα 

από τον Ιησού. Ήταν μέσα στον ίδιο τον Πατέρα και είχε ενσαρκωθεί μόνο για να εκπληρώσει αυτό το 

όμορφο και δύσκολο έργο. 

Περιοριζόταν η καρδιά αυτής της εξαίρετης μητέρας στο να αγαπάει μόνο τον πιο αγαπημένο της Υιό; 

Σίγουρα όχι- μέσα από αυτή τη μικρή ανθρώπινη καρδιά η Μητρική Καρδιά αποκαλύφθηκε με παρηγοριά 

και μεγαλειώδη λόγια, με συμβουλές και ευεργεσίες, με θαύματα, με φως και αλήθεια. 

Ποτέ δεν επιδείκνυε τον εαυτό της, ποτέ δεν παρεξήγησε τον λόγο του Δασκάλου. Αλλά όπως ακριβώς 

ήταν στα πόδια της φάτνης που χρησίμευσε ως κούνια της, έτσι ήταν και στα πόδια του σταυρού πάνω 

στον οποίο ο Υιός, ο Δάσκαλος, ο Πατέρας όλης της δημιουργίας πέθανε και άφησε την τελευταία του 

πνοή ως άνθρωπος. 

31 Έτσι εκπλήρωσε το πεπρωμένο της ως ανθρώπινη μητέρα και έδωσε ένα εξαίσιο παράδειγμα για 

όλες τις μητέρες και όλους τους ανθρώπους. 

Και για να την προσέξει η ανθρωπότητα, για να την αγαπήσει και αυτή και για να μη σβήσει το 

παράδειγμά της από τις καρδιές των ανθρώπων, ο ματωμένος Δάσκαλος πάνω στο σταυρό αφιέρωσε ένα 

από τα επτά λόγια Του πάνω στο σταυρό στη Μητέρα, λέγοντάς της: "Μητέρα, αυτός είναι ο Υιός σου!", 
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και είπε στον Υιό, που εκείνη τη στιγμή ήταν ο Ιωάννης, ο απόστολος του Κυρίου: "Υιέ, αυτή είναι η 

Μητέρα σου!". 

32 Με αυτό, ο Δάσκαλος θέλησε να αφήσει τον Ιωάννη ως εκπρόσωπο της ανθρωπότητας και στις 

καρδιές των ανθρώπων έναν βωμό αγάπης και σεβασμού για τη Συμπαντική Μητέρα. 

33 Μήπως ο Απόστολος Ιωάννης διεκδίκησε αυτή τη μητρότητα μόνο για τον εαυτό του; Όχι, 

πράγματι, πήγε στους δικούς του, στους συντρόφους στη μάχη και στη διδασκαλία, στους άλλους μαθητές 

και τους είπε: "Ο Δάσκαλος το είπε αυτό πριν φύγει", και εκεί οι μαθητές παρέμειναν με τη Μαρία μέχρι 

που Εκείνη ανυψώθηκε στο άπειρο. 

34 Την ημέρα της Πεντηκοστής, της γιορτής που ο λαός γιόρταζε από την πρώτη στιγμή ως Πάσχα, 

οι μαθητές συγκεντρώθηκαν και ανάμεσά τους ήταν η Μαρία. Και το Άγιο Πνεύμα πλησίασε, 

συμβολιζόμενο με ένα λευκό περιστέρι, και τους κατέκλυσε με το φως Του και τους γέμισε με τη χάρη 

Του. 

35 Οι μαθητές ένιωσαν βαθύτατο σεβασμό και αγάπη για τη Μαρία. Και αφού εκείνοι οι σπορείς, 

εκείνοι οι γιατροί της ψυχής, ένιωσαν αυτή τη λατρεία για τη Μητέρα του Λυτρωτή ως άνθρωπος ─ γιατί 

λοιπόν να μην την αισθάνονται οι γενιές των εποχών που τους ακολούθησαν; Σας είπα ότι η Μαρία είναι 

αιώνια, και αληθινά σας λέω, αν στραφείτε προς Αυτήν, πολλοί από εσάς θα τη βρείτε. 

36 Όταν ο μαθητής μου Ιωάννης ήταν μόνος του στο νησί της Πάτμου, στον τόπο του ησυχαστηρίου 

του, όπου έλαβε τις μεγάλες αποκαλύψεις για τους μέλλοντες καιρούς, όπου διείσδυσε πνευματικά στο 

υπερπέραν και είδε τα μεγάλα μυστήρια του Κυρίου, ντυμένα με αλληγορίες και αναπαριστώμενα με 

μορφές, είδε εκεί και τη μορφή της Μαρίας. 

Σε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, η οποία ανατέθηκε στον Ιωάννη από τον Πατέρα για τους ανθρώπους 

των εποχών που έρχονται, είδε εκεί, μετά από ένα μεγάλο σημείο, μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο και το 

φεγγάρι στα πόδια της και στο μέτωπό της ένα στεφάνι με δώδεκα αστέρια. Εκείνη η γυναίκα ένιωσε 

πόνους γέννας και όταν ο πόνος ήταν μεγαλύτερος, ο Ιωάννης είδε το κακό με τη μορφή ενός δράκου να 

την καταδιώκει, περιμένοντας μόνο τη γέννηση του παιδιού για να το κατασπαράξει. 

     Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Επειδή αυτή η αποκάλυψη που δόθηκε στον Ιωάννη από τον Πατέρα 

μιλούσε για τους καιρούς που έρχονται, σας λέω: είδε τη Μαρία στην Τρίτη Εποχή, λίγο πριν γεννήσει 

τον λαό της Μαρίας, και το κακό που περίμενε τον λαό του Κυρίου. 

Ο Ιωάννης είδε επίσης ότι τη στιγμή της γέννησης ξέσπασε μια μεγάλη μάχη των αγγέλων εναντίον 

του δράκου που ενσάρκωνε το κακό των ανθρώπων ─ μια μάχη που λαμβάνει χώρα σήμερα ανάμεσά σας, 

επειδή ο λαός της Μαρίας έχει γεννηθεί, έχει ήδη εμφανιστεί στην επιφάνεια της γης και σήμερα λαμβάνει 

την ασπίδα και το σπαθί της αγάπης για να βγει στη μεγάλη τελική μάχη. 

37 Αυτό σημαίνει αυτή η αποκάλυψη, αγαπητοί μου άνθρωποι! Γι' αυτό ο Πατέρας σας είπε σήμερα: 

Όσοι γνωρίζουν τη Μαρία δεν την γνωρίζουν στην αλήθεια της. Τη βλέπουν μόνο ως γυναίκα, τη 

θεωρούν μόνο ως ανθρώπινη μητέρα και γύρω της έχουν δημιουργήσει λατρείες, τελετές, φεστιβάλ και 

αρπαγές. Μέσω αυτής της ειδωλολατρικής λατρείας, έχουν ξεχάσει την εκπλήρωση των νόμων του 

Κυρίου, τον λόγο του Κυρίου και την αγάπη μεταξύ τους. 

38 Ο Πατέρας δεν θέλει ο κόσμος να γνωρίσει τη Μαρία με αυτόν τον τρόπο, ούτε εγώ θέλω να την 

αγαπάτε με αυτόν τον τρόπο. Η Μαρία δεν είναι απλώς μια γυναίκα, σας το έχω ήδη πει: η Μαρία είναι η 

μητρική ουσία που υπάρχει στο Θείο και που εκδηλώνεται σε όλα όσα έχουν δημιουργηθεί. 

39 Αν την αναζητήσετε στη μοναξιά της νύχτας, στη σιωπή που τίποτα δεν ενοχλεί, εκεί στο σύμπαν, 

θα συναντήσετε την εικόνα της, και αν την αναζητήσετε στο άρωμα των λουλουδιών, θα την συναντήσετε 

επίσης, και αν την αναζητήσετε στην καρδιά της Μητέρας σας, θα την έχετε. Αν επιθυμείτε να τη 

συναντήσετε στην αγνότητα της Παρθένου, εκεί θα τη δείτε επίσης, και όπως σε Εκείνη σε αναρίθμητα 

έργα, όπου αντανακλάται το αιώνιο θηλυκό που υπάρχει στο Θεό και υπάρχει σε όλη τη δημιουργία Του. 

40 Μόλις ξεκινήσετε φυσικά τα μονοπάτια της εκπλήρωσης της αποστολής, του κηρύγματος της 

διδασκαλίας, θα συγκρουστείτε με τις σκληρές καρδιές, με εκείνους που έχουν δημιουργήσει μια κλειστή 

πόρτα για να μην αφήσουν την ουσία της αγάπης της Μαρίας και του ονόματός της να εισέλθει. 

Για πολλούς, αυτή η ουσία δεν υπάρχει. Τι θα κάνετε τότε, ω άνθρωποι; Θα χρησιμοποιήσετε βία για 

να γκρεμίσετε αυτό το τείχος, αυτή την πόρτα, για να αφήσετε τη μαριανή διδασκαλία να διεισδύσει σε 

αυτούς τους ανθρώπους και τα έθνη; Όχι. Σας είπα ότι θα πρέπει μόνο να παρουσιάζετε το έργο μου, μόνο 

να επισημαίνετε τη διδασκαλία μου, αλλά ότι θα πρέπει να μιλάτε με τόση ψυχή, με τόση καρδιά, με τόση 
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ειλικρίνεια, ώστε πολλοί από αυτούς τους δύσκαμπτους να μεταστραφούν και να πουν: "Πραγματικά, η 

ουσία της Παγκόσμιας Μητέρας πλημμυρίζει ολόκληρο τον γήινο κύκλο, αυτή η διδασκαλία είναι σαφής 

και κατανοητή. Είναι σαν μια πηγή ζωής που σε προσκαλεί να πιεις, αλλά δεν σε υποχρεώνει να τη 

χρησιμοποιήσεις". 

41 Αλήθεια σας λέω, αν συνέβαινε αυτό, θα είχα φέρει εδώ και πολύ καιρό όλες τις ψυχές με τη 

δύναμή Μου για να τις λούσω με αυτό το νερό, να τις κάνω να πιουν από αυτό και να τις φέρω στον στόχο 

για τον οποίο είστε όλοι προορισμένοι. Αλλά δεν θα με φτάσετε μόνο μέσω εμού, αλλά και μέσω του 

εαυτού σας. 

Γι' αυτό σας έδωσα πνεύμα, θέληση, νοημοσύνη, ικανότητες και αισθήσεις. Γι' αυτό σας αποκάλυψα 

τον Νόμο Μου και σας έδωσα τον απαραίτητο χρόνο και τοποθέτησα την ψυχή σας σε μια πορεία 

ανάπτυξης, προόδου και λύτρωσης της ίδιας. 

Θέλω η καρδιά σας και ο λόγος σας να είναι σαν πηγή, σαν ανεξάντλητη πηγή ανάμεσα στους 

ανθρώπους, και η φωνή σας να προσκαλεί ταπεινά να πιουν από τον λόγο μου που θα διαδώσετε. 

42 Όταν αυτό το νερό θα είναι κρυστάλλινο, όταν θα είναι τόσο αδιατάρακτο όσο σας το 

εμπιστεύτηκα ─ αληθινά σας λέω, οι άνθρωποι θα βρουν σ' αυτό την υγεία και τη σωτηρία τους. Τότε θα 

φωνάξουν με όλη τους τη δύναμη και θα ομολογήσουν ότι βρήκαν την αλήθεια Μου μαζί σας, και αυτή 

είναι η ευθύνη του Ισραήλ στην Τρίτη Εποχή ─ αυτό είναι το βάρος που βαραίνει τον Πνευματιστικό-

Τριτοριανό-Μαρκικό λαό. 

43 Η ευγενική και ταπεινή σας πορεία θα ταρακουνήσει τις θρησκευτικές κοινότητες, θα κλονίσει τα 

θεμέλια και τις αρχές. Ο Λόγος Σου, ο οποίος θα είναι πάντα Δικός Μου, θα γκρεμίσει τα ψεύτικα ιερά, 

και από αυτά δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Θα ανατρέψει τα είδωλα, όλη αυτή την 

ειδωλολατρία που έχετε δημιουργήσει γύρω από τη λατρεία του Θεού, ομοίως γύρω από τη Μαρία και 

γύρω από το όνομά της, μέχρι να φτάσετε στις μεγαλύτερες υπερβολές. Όλα αυτά πρέπει να 

εξαφανιστούν, να καούν από τη φωτιά του Λόγου του Αγίου Πνεύματος που έχω βάλει και θα συνεχίσω 

να βάζω μέσα σας. 

44 Αφού αυτός ο Λόγος Μου πάψει να γίνεται γνωστός μέσω των φορέων φωνής, θα σας βρω 

συγκεντρωμένους όπως τους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής στο Πάσχα, και το Άγιο Πνεύμα Μου θα 

έρθει σε αφθονία, ενωμένο πνεύμα με πνεύμα μαζί σας, τους πρωτοπόρους αυτής της Τρίτης Εποχής, τους 

πρωτοπόρους της τέλειας κοινωνίας μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και του πνεύματος των ανθρώπων. 

45 Τι θα σας αποκαλύψει ο Πατέρας εκείνη τη στιγμή; Αυτό που δεν σας έχω πει μέσω του 

ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας. Αλλά συνειδητοποιήστε ότι πρέπει να έχετε πραγματική αφιέρωση και 

πνευματοποίηση ─ συνειδητοποιήστε ότι για να επιτύχετε αυτή την προετοιμασία πρέπει να απαλλαγείτε 

από κάθε ίχνος φανατισμού και υλισμού. 

Πώς θα επιτύχετε αυτόν τον μεγάλο εξοπλισμό; Μέσα από τη μελέτη του σήμερα, μέσα από την 

εκδίπλωση μετά, αργότερα μέσα από την αληθινή σας αγάπη. Διότι ο Λόγος μου δεν έχει τελειώσει. Ο 

Λόγος Μου δεν θα τελειώσει το 1950. Η διακήρυξή μου θα συνεχιστεί. Αλλά όχι πια μέσω φωνητικών 

φορέων, όχι πια με αυτόν τον τρόπο διακήρυξης, διότι η αρπαγή σας θα γίνει όλο και πιο τέλεια μετά το 

1950. Η πνευματική σας ανύψωση θα είναι μεγαλύτερη και η διακήρυξή μου θα γίνει μόνο μέσω του 

πνεύματος. 

46 Εκείνοι που υπήρξαν φορείς της φωνής μου έχουν διανύσει πολύ δρόμο. Εκείνοι που έχουν λάβει 

την ακτίνα μου συχνά θα συνεχίσουν να ξεδιπλώνουν και να μεταδίδουν μεγάλες εμπνεύσεις ή 

αποκαλύψεις. Με εκείνους που έχουν λάβει τη θεϊκή μου ακτίνα μόνο λίγες φορές, και με τους οποίους ο 

λόγος μου ήταν σπάνιος, η έμπνευσή μου θα είναι τότε μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ας μην εμποδίζουν την 

εξέλιξή τους, την πορεία τους σε αυτό το μονοπάτι. Διότι αυτό που δεν έχουν επιτύχει σε αυτή την εποχή 

της εκδήλωσης μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, μπορούν τότε να το λάβουν από πνεύμα σε πνεύμα, και 

τότε θα υπάρχει χαρά και ευγνωμοσύνη στην ψυχή τους. 

47 Αλλά δεν θα εκδηλωθώ μόνο ένδοξα μέσω εκείνων που έχουν αφιερωθεί ως φορείς φωνής. Το 

Θείο Πνεύμα Μου θα λάμψει επίσης ένδοξα πάνω από τους δωρητές. Αυτή η χάρη δεν θα είναι μικρότερη 

μαζί τους, θα είναι η ίδια για όλους. 

Ο Πνευματικός Μου Κόσμος θα λάμψει επίσης, η ρέουσα ακτίνα του, μεταμορφωμένη σε έμπνευση 

και σε σκέψη, θα είναι πάνω στο μαθητή του Κυρίου, έτσι ώστε αυτά τα Όντα του Φωτός να συνεχίσουν 

να γίνονται γνωστά στα όντα αυτού του πλανήτη, μέσω των ηγετών της κοινότητας, των "θεμέλιων 
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λίθων", των μάντριων και των "χρυσών φτερών", μέσω των σημαδεμένων και των μη σημαδεμένων- μέσω 

εκείνων που έχουν βιώσει τη συμβολική πράξη της σήμανσης, καθώς και μέσω όλων εκείνων που 

θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ άχρηστους για να αποτελέσουν μέρος του λαού μου. 

Στους "πρώτους" και στους "τελευταίους" θα είναι οι γλώσσες της φωτιάς που θα εκχύσει το Άγιο 

Πνεύμα, ώστε αύριο, ένα πολύ κοντινό "αύριο", να είστε σε θέση να γίνετε γνωστοί σε όλους τους 

συνανθρώπους σας ─ σε εκείνη την αυγή που σας πλησιάζει και στην οποία θα είστε σε θέση να 

μεταφέρετε τον Λόγο μου όχι μόνο σε εκείνους που μιλούν τη γλώσσα σας αλλά και σε εκείνους που 

μιλούν τις γλώσσες που δεν γνωρίζετε ακόμη σήμερα. 

48 Πώς θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους; Με την καλή σας θέληση, με την προσπάθειά σας, 

με τον ζήλο και την αγάπη σας. Θα σας βοηθήσω, λέει ο Πατέρας. Θα κάνω θαύματα ανάμεσά σας. Θα 

φροντίσω να βγουν ανάμεσά σας, από τις κοινότητές σας, οι πρωτοπόροι, οι αγγελιοφόροι, αυτοί που 

προετοιμάζονται από το θέλημά μου, οι οποίοι μιλούν άλλες γλώσσες για να μεταφέρουν τα Καλά Νέα, το 

Τρίτο Μήνυμα του Θεού σε άλλους λαούς, άλλους ανθρώπους, άλλες φυλές. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

Πύργος της Βαβέλ, ο οποίος στον υλικό κόσμο καταστράφηκε στην πορεία του χρόνου από τα χέρια των 

ανθρώπων, θα καταστραφεί σταδιακά και στον πνευματικό κόσμο, και πάνω από αυτόν θα υψωθεί ο 

Πύργος του Αγίου Πνεύματος, η αληθινή Εκκλησία, ο αληθινός τόπος λατρείας και το ιερό, στο οποίο 

όλοι θα ενώνουν τα χέρια τους, στο οποίο όλες οι γλώσσες θα συγχωνεύονται, στο οποίο όλες οι φυλές 

και οι γενεές θα συγχωνεύονται στην αγάπη του Πατέρα. 

49 Αυτό το πρωινό της χάριτος, όταν έχετε λάβει το Λόγο μου σε έναν μεγάλο αριθμό τόπων 

συνάντησης, οι οποίοι όμως αποτελούν έναν λαό, ο Δάσκαλος σας ζητά μεσιτεία, έλεος, προσευχή για τον 

κόσμο. Απομακρύνετε από την καρδιά σας κάθε διχόνοια ή προκατάληψη και ελάτε πιο κοντά πνευματικά 

για να σχηματίσετε έναν λαό ισχυρό στο πνεύμα, και αυτή η πνευματική δύναμη θα βοηθήσει τον λαό. 

Γιατί δεν μπορέσατε ακόμη να κάνετε μεγάλα θαύματα στην ψυχή σας και με τις σκέψεις σας; Γιατί το 

όπλο της προσευχής που σας αποκάλυψα δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί με δόξα σε αυτούς τους καιρούς; 

50 Μέσα από την έλλειψη προετοιμασίας, άνθρωποι, μέσα από την έλλειψη ενότητας, επιτρέψατε στο 

αρπακτικό πουλί, στον πειρασμό που πάντα σας περιμένει, να εισέλθει μέσα σας για να σας διχάσει και να 

σας αποδυναμώσει: μια πονηρή κίνηση του πειρασμού που ποτέ δεν σας επέτρεψε να ενωθείτε. 

Παρόλο που ο λόγος της αγάπης μου ήταν πάντα μαζί σας, η καρδιά σας εξακολουθεί να κλίνει προς 

τους κακούς ψιθύρους, εξακολουθείτε να επιτρέπετε στον εαυτό σας να παρασύρεται από την προσποίηση 

και το ψέμα των θαυμαστών. Αλλά να είστε σε εγρήγορση, άνθρωποι, να είστε σε εγρήγορση, ω 

πνευματιστές, Τριαδικοί μαθητές της Μαρίας, έτσι ώστε σε αυτούς τους καιρούς της προετοιμασίας για 

εσάς ─ σε αυτούς τους καιρούς της δοκιμασίας για την ανθρωπότητα, η οποία επί του παρόντος πίνει το 

δισκοπότηρο της οδύνης για άλλη μια φορά ─ να μπορείτε να δώσετε αποδείξεις της δύναμής σας ─ 

κρατώντας όχι πολλά όπλα, αλλά ένα μόνο σπαθί του φωτός, και με αυτό να σπάσετε τα σχοινιά του 

πειρασμού, τις αλυσίδες της δουλείας, να γκρεμίσετε τους τοίχους, να ανοίξετε τις πόρτες για να 

απελευθερώσετε τις ψυχές και να τις αφήσετε να ανέβουν στο φως της Τρίτης Εποχής. 

51 Μπορείτε να το κάνετε αυτό, άνθρωποι, μέσω της δύναμης της σκέψης, μέσω της προσευχής. 

Αλλά πρέπει να πηγάζει από την αληθινή αγάπη που σας εμπνέω αυτή τη στιγμή. Ενωθείτε, αναγνωρίστε 

ο ένας τον άλλον, συγχωρέστε ο ένας τον άλλον, αγαπήστε ο ένας τον άλλον, τότε θα ζήσετε θαύματα σε 

ολόκληρο τον πλανήτη και θα γίνετε μάρτυρες του πώς αυτή η ανθρωπότητα, που τρέχει με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα προς την άβυσσο για την οποία σας μιλάω, πολύ σύντομα θα βιώσει την πτώση και επίσης το 

"μέχρι εδώ και όχι παραπέρα", που θα είναι η αηδία, η κούραση, η κόπωση της ψυχής στο μίσος, στον 

υλισμό, στον αισθησιασμό και στις απολαύσεις, ώστε να της απλώσεις το αδελφικό σου χέρι, να την 

αγγίξεις με αγάπη και να την αφυπνίσεις για να της το πεις: 

52 "Ιδού, δεν υπάρχουν πια παλάτια αυτοεξουσίας. Οι ηγεμόνες έχουν εγκαταλείψει τους θρόνους 

τους, οι άπληστες αυτοκρατορίες έχουν εξαφανιστεί και τα πολεμικά όπλα δεν ξερνούν πλέον θάνατο από 

τα στόματά τους. Οι στρατιωτικοί ηγέτες και οι στρατιώτες ηττήθηκαν. Σήκωσε το πρόσωπό σου και δες 

στον ορίζοντα το φως μιας νέας ημέρας, μια νέα αυγή που φωτίζει μια νέα ζωή". 

53 Δέχομαι τώρα την ψυχή σας στην προσευχή της. Θέλω να βρω ευγνωμοσύνη σε αυτό, και γι' αυτό 

αποκαλύπτομαι στον κόσμο για άλλη μια φορά για να ξεχύσω το Πνεύμα Μου στην ανθρωπότητα με 

διάφορες μορφές. Θα μπορούσα να το κάνω χωρίς τη μεσολάβησή σας, αλλά μέσω αυτής θα δείξω το 

έλεός Μου. 
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54 Έτσι σας αφήνω αυτό το πρωινό της χάρης: ανεβασμένοι στην αγάπη και το έλεος προς τους 

συνανθρώπους σας ─ πνευματικά ανεβασμένοι, ώστε να νιώθετε την ευλογία του Πατέρα σας στην 

ύπαρξή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 361  
1 Σας συναντώ να προσεύχεστε και το Πνεύμα μου εγκαθίσταται μαζί σας. Τρέφομαι από την αγάπη 

σου, από την πίστη σου. Έχω γευτεί τους καρπούς σας και Μου αρέσουν. Γι' αυτό, σας ευλογώ και σας 

χαρίζω ειρήνη. 

2 Η ψυχή σας έχει δοκιμαστεί από Μένα με διάφορους τρόπους. Αλλά όταν έχετε ζήσει μια θλιβερή 

στιγμή, πετάτε ψηλά και Με ρωτάτε αν σας εγκατέλειψα, και πολύ σύντομα είστε μαζί Μου. Αλήθεια σας 

λέω, δεν είστε μόνοι, και η πίστη σας σας έκανε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και τις μεγάλες δοκιμασίες 

αυτής της εποχής. 

3 Εσείς που διανύσατε μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας Με, τελικά Με βρήκατε, και όταν 

ακούσατε το Λόγο Μου, οι αμφιβολίες σας διαλύθηκαν και λάβατε την ξεκάθαρη απάντηση στο αίτημά 

σας. Παντού ακούγατε ικεσίες και επικλήσεις για το Πνεύμα Μου, και ακόμη και αν δεν Με είχατε 

καλέσει, θα είχα έρθει σε σας όπως σας υποσχέθηκα. Διότι σας είπα ότι θα σας συμπαρασταθώ στις 

δοκιμασίες σας αυτές τις ημέρες του πόνου. 

4 Σας έδωσα ευαισθησία για να αισθάνεστε αυτό που πρόκειται να έρθει, για να ζείτε σε εγρήγορση 

για κάθε πνευματική εκδήλωση και να αναγνωρίζετε την άφιξη των λόγων μου. 

5 Σας μιλάω με την ίδια αγάπη και σοφία με την οποία μίλησα σε προηγούμενους χρόνους, και 

επιβεβαιώνω τα λόγια Μου των προηγούμενων χρόνων και αποδεικνύω την πραγματοποίηση των 

προφητειών. 

6 Ο Ιωάννης είδε στη μεγάλη του αποκάλυψη πώς το Πνεύμα μου θα αποκαλυπτόταν σε αυτή την 

εποχή, πώς με τη χαλάρωση της Έκτης Σφραγίδας το Βιβλίο της Σοφίας θα φώτιζε τις ψυχές. Είδε τις 

μεγάλες μάχες μεταξύ των ανθρώπων και τις δοκιμασίες τους. Είδε το Βιβλίο κλειστό και τελικά ανοιχτό 

από τον Άμωμο Αμνό. Και μαζί σας έχω ανοίξει τη μία σελίδα μετά την άλλη αυτού του βιβλίου για το 

πνεύμα σας. Περιέχει τον Νόμο που σας έδωσα από την αρχή του χρόνου. 

7 Να κρίνετε το έργο μου, να το κατανοήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ανακαλέστε όλο το 

παρελθόν και ενώστε το με αυτή την αποκάλυψη, ώστε όλα να είναι ζωντανά στην ψυχή σας. Έχω 

θεσπίσει νόμους και διατάγματα για την υλική ζωή των ανθρώπων, έχω δώσει οδηγίες για την ηθική και 

πνευματική ζωή. Σας έχω τοποθετήσει στις περιοχές του πνεύματος και έχετε εισπνεύσει την ειρήνη και 

την ευδαιμονία αυτού του σπιτιού, ώστε να το γνωρίσετε πλήρως και να αποκτήσετε τη γνώση των νόμων 

μου. 

8 Ζήστε για ένα υψηλό ιδανικό, βεβαιωθείτε ότι η ψυχή σας ανακτά το θάρρος και την ενέργειά της 

για την εκπλήρωση της αποστολής της. Διαδώστε την ειρήνη στο μονοπάτι της ζωής σας, προσκαλέστε 

τους ανθρώπους να προσευχηθούν με την προσευχή που σας δίδαξα, ώστε να νιώσουν και πάλι άξιοι του 

Δημιουργού τους. Καλλιεργήστε τις καρδιές τους, που είναι παρθένα χωράφια, γόνιμα εδάφη για τη 

διδασκαλία μου. 

9 Ακολουθώντας τη διδασκαλία μου, ενώ εργάζεστε για το καλό της ανθρωπότητας, η ψυχή σας θα 

δυναμώσει, θα χαρείτε αλλά και θα υποφέρετε και θα συνειδητοποιήσετε τι αξίζουν η πίστη και η αγάπη. 

Δεν θα αφήσετε λοιπόν τον εαυτό σας να μπερδευτεί στον αγώνα από τις διάφορες δοξασίες. Η 

διδασκαλία μου είναι πάνω από κάθε θρησκεία και κάθε αίρεση. Φέρτε τον Λόγο μου, που είναι η 

έκφραση της αγάπης μου, και μην τον χρησιμοποιείτε ως όπλο για να πολεμήσετε τους συνανθρώπους 

σας- γιατί δεν προσβάλλει, δεν πληγώνει, είναι μόνο ζωή για την ψυχή. 

10 Καθαρίστε το δοχείο εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να μπορεί να περιέχει την ουσία που σας 

δίνω. Η αποστολή σας είναι σπουδαία. Για να είστε νικητές, πρέπει να συνεργαστείτε. Αναμιχθείτε με 

όλους τους λαούς, συγχωνευτείτε με όλες τις φυλές, μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης μου σε όλους. Στη 

συνέχεια, θα σας φέρω στην "κοιλάδα" στην οποία θα είστε όλοι ίσοι, στην οποία η ανθρώπινη δυστυχία 

και ο ανθρώπινος εγωισμός θα εξαφανιστούν για να υπάρξουν μόνο πνευματικά όντα. 

11 Ξέρω ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα επανορθώσετε για τη διχόνοια σας. Αλλά θα έρθει μια 

μέρα που, κουρασμένοι από την αδυναμία σας, θα ενωθείτε για να γίνετε δυνατοί μέσω της ενότητας και 

της ομόνοιας. 

12 Σε θέλω αγνή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξαγνίζεστε σήμερα με πόνο, προκειμένου να 

επιστρέψει η ψυχή στην αρχική της καθαρότητα και αρετή. Αυτές οι δοκιμασίες που υποφέρετε τώρα δεν 
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θα σας κάνουν να πεθάνετε. Το μόνο που θα κάνουν είναι να σας ξυπνήσουν από τον βαθύ σας ύπνο, 

ώστε να μπορέσετε να αγωνιστείτε για την τελειότητα της ψυχής σας. 

13 Παρόλο που δεν έχετε ακόμη καταστεί άξιοι με τα έργα σας, θα έρθει η ημέρα που η ταπεινότητα, 

η επιμονή, η αγάπη και η πίστη αυτού του λαού θα επαινεθούν δικαίως. Πολλοί τότε, όταν αναγνωρίσουν 

αυτές τις αρετές σε εσάς, θα θελήσουν να σας δώσουν ένα όνομα ή έναν τίτλο ή να σας βάλουν ένα 

στέμμα στο κεφάλι. Αλλά τότε θα θυμηθείτε τον Ιησού και θα κρυφτείτε ταπεινά. Όπως σας είπα, η 

βασιλεία σας δεν είναι σ' αυτόν τον κόσμο. 

14 Αν θέλετε να κατακτήσετε τις καρδιές των ανθρώπων, μιλήστε με ειλικρίνεια, με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ειλικρίνεια. Να είστε ταπεινοί ανάμεσα στους ταπεινότερους, ώστε να βρείτε πίστη στα λόγια και 

τα έργα σας. 

15 Πόσο θα χαρεί το πνεύμα μου όταν δει το έργο σας να αναδύεται κάτω από τα ηθικά και 

πνευματικά ερείπια της ανθρωπότητας. Το έργο σας έχει ήδη αρχίσει. Ιδού οι άρρωστοι που ανάρρωσαν ─ 

οι άπιστοι που γεννήθηκαν στην πίστη ─ οι ανανεωμένοι αμαρτωλοί. Το έργο σας είναι ακόμη μικρό, 

αλλά το θεωρώ καλό και πολλαπλασιάζω τους καρπούς του. 

16 Ισραήλ: Ο Κύριος είναι μαζί σας γεμάτος αγάπη και έλεος. Σας έχω δώσει ξανά και ξανά 

αποδείξεις της αγάπης Μου κατά μήκος του μονοπατιού που έχω χαράξει για εσάς. 

17 Ο Θείος Λόγος Μου μιλάει στους ανθρώπους και αυτός ο Λόγος σας στέλνεται από τον Πατέρα 

για να γνωρίσετε το Έργο που έχω αναθέσει στα χέρια σας. 

18 Σας δείχνω τους αποστόλους Μου ως παράδειγμα για εσάς. Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή χύνω τον 

εαυτό Μου στην ψυχή σας, ώστε να κατακτήσετε το σώμα σας. Άγγιξα τον σκληρό βράχο για να βγει από 

αυτόν κρυστάλλινο νερό. 

19 Μη νομίζετε ότι έχετε ήδη φτάσει στο τέλος της εκπλήρωσης της αποστολής σας, ούτε ότι μετά το 

1950 θα συνεχίσω να μιλάω μέσω του ανθρώπινου οργάνου κατανόησης. Όλα όσα σας είπα έχουν γίνει 

και θα γίνουν, αγαπημένοι μου άνθρωποι. 

20 Στον Τρίτο Χρόνο, η ψυχή σας στάλθηκε να μετενσαρκωθεί, ώστε να έχετε μια νέα ευκαιρία να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, χρησιμοποιώντας την παρουσία του Θείου Πνεύματός μου αυτή τη 

φορά. 

21 Είμαι μαζί σας εξαιτίας της μεγάλης Μου αγάπης και σας δίνω δύναμη γιατί δεν θέλω να σας δω 

αδύναμους. 

22 Είμαι η πηγή της χάρης και της αγάπης. Πιείτε, δώστε ζωή στην καρδιά και την ψυχή σας. 

Απομακρυνθείτε από τον υλισμό, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε το μεγαλείο της αποστολής που σας 

έχω δώσει. 

23 Αγαπημένοι άνθρωποι: Όταν οι καρδιές σας είναι γεμάτες πόνο, ελάτε σε Μένα, γιατί θα 

μετατρέψω τον πόνο σας σε χαρά και θα σας ενδυναμώσω πνευματικά και σωματικά, ώστε να συνεχίσετε 

στο μονοπάτι γεμάτο ικανοποίηση και ελπίδα. 

24 Δέχομαι τα πλήθη που Με αναζητούν σωρηδόν για να Μου γνωστοποιήσουν τον πόνο τους. Τους 

ακούω σιωπηλά- είναι τα πλήθη που έρχονται από διάφορες αιρέσεις και εκκλησίες σε αυτούς τους 

ταπεινούς τόπους συνάντησης για να ακούσουν το Λόγο Μου, να δεχτούν στις ψυχές και τις καρδιές τους 

το μήνυμά Μου για ειρήνη και ελπίδα. 

25 Όταν φτάνουν σε αυτό το δέντρο, αισθάνονται τη δροσιά της σκιάς του, που τους κάνει να 

ξεκουράζονται, και χαίρονται όταν ακούνε το κελάηδισμα των αηδονιών μου. Τότε νιώθουν την παρουσία 

μου και τη γλύκα των καρπών αυτού του δέντρου. 

26 Είναι γραμμένο ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή θα ερχόμουν στο Πνεύμα και, σαν μια δυνατή 

καμπάνα, θα έδινα το κάλεσμα στην ανθρωπότητα για να της δώσω παρηγοριά, ψωμί και πνευματικό 

νερό. Έχτισα την Εκκλησία μου στην καρδιά και την ψυχή των παιδιών μου. Στην επισημότητα και τη 

σιωπή αυτής της εκκλησίας θα νιώσετε την παρουσία μου, εκεί θα λάβετε ό,τι θέσατε στην καρδιά μου με 

τον διαλογισμό και την προσευχή σας. Μέσα σε αυτή την εκκλησία θα νιώσετε να σας φωτίζει το φως του 

Αγίου Πνεύματος. 

27 Έχω προετοιμάσει τις δώδεκα φυλές του εκλεκτού λαού Μου αυτή την εποχή, ώστε όλα τα έθνη 

να λάβουν το φως μέσω της μεσολάβησής τους ─ ώστε με τον ήχο της σάλπιγγας να ξυπνήσουν αυτούς 

που κοιμούνται, και αυτοί, σηκώνοντας το βλέμμα τους στον ουρανό, να Με δουν με τα μάτια του 

πνεύματός τους. 
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28 Η ανθρωπότητα είναι αποπροσανατολισμένη, αλλά ήρθα να την καθοδηγήσω μέσα από το φως 

του Αγίου Πνεύματος και να αναγνωρίσει το Λόγο Μου από το νόημά του. 

29 Με την πάροδο του χρόνου, τα κείμενα που άφησαν οι μαθητές μου άλλαξαν από τους ανθρώπους, 

και γι' αυτό υπάρχει διχόνοια μεταξύ των δογμάτων. Αλλά θα εξηγήσω όλες τις διδασκαλίες μου για να 

ενώσω την ανθρωπότητα σε ένα φως και σε μια θέληση. 

30 Το έτος 1950 θα φτάσει σύντομα στο τέλος του. Αλλά σας άφησα μια λεπτομερή οδηγία για να τη 

γνωστοποιήσετε στις νέες γενιές, ώστε να βρουν ειρήνη και ζωή για την ψυχή. 

31 Στα χέρια σας εμπιστεύομαι το βιβλίο της Τρίτης Διαθήκης, ώστε με αυτό να μεταφέρετε τα καλά 

νέα στην ανθρωπότητα. 

32 Η καρδιά σας ήδη περιμένει τη νοσταλγία που θα νιώσετε όταν δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη 

μορφή. Γι' αυτό, σας είπα: Εφαρμόστε τη διδασκαλία Μου και μην εξαπατηθείτε από εκείνους που θα 

σηκωθούν αύριο και θα ισχυριστούν με δόλο ότι εξακολουθώ να εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω των 

οργάνων της διάνοιάς τους. 

33 Είστε μάρτυρες ότι όλα όσα σας έχω πει στο Λόγο Μου έχουν γίνει πραγματικότητα, αλλά πρέπει 

να ζείτε σε εγρήγορση, ώστε να μην υπάρχει ανυπακοή μεταξύ του λαού Μου. Θα νιώσετε τον πόνο 

εκείνων που είναι αδύναμοι και που δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη διδασκαλία μου. Αλλά θα τους 

εξηγήσετε την αλήθεια Μου και θα τους καθοδηγήσετε μέσω του Λόγου Μου. Θα γίνω γνωστός μέσω 

εκείνων που είναι προετοιμασμένοι, και ακόμη και μέσω των "τελευταίων" θα χυθώ ως φως και 

έμπνευση. 

34 Δεν θα αφήσω την ανθρωπότητα ορφανή, θα σώσω τους χαμένους και θα καλέσω στο τραπέζι μου 

όσους δεν έχουν ακούσει τον λόγο μου με αυτή τη μορφή. 

Ο Ηλίας θα συνεχίσει να ενώνει τα πλήθη, ώστε να μπορείτε να τους δείξετε το βιβλίο που περιέχει το 

Λόγο Μου. Μέσω της μεσολάβησής σας θα ξυπνήσω τις κοιμισμένες ψυχές και θα απομακρύνω την 

ειδωλολατρία από αυτές. Αλλά αν δεν είστε έτοιμοι να μιλήσετε στην ανθρωπότητα, τότε θα μιλήσουν οι 

πέτρες και θα δείτε τους πιο αδαείς να γίνονται αληθινοί μαθητές Μου και να μιλούν για την αλήθεια 

Μου. 

35 Θα πρέπει να μοιραστείτε τα Καλά Νέα με την ανθρωπότητα χωρίς να διαστρεβλώσετε το έργο 

μου, να είστε ταπεινοί όπως ο Δάσκαλός σας και να μην ντύνεστε με λαμπρά ενδύματα για να 

προσελκύσετε την προσοχή των συνανθρώπων σας. 

36 Αύριο δεν πρέπει να αλλοιώσετε τη διδασκαλία μου, διδάξτε μόνο ό,τι σας έχω εμπιστευθεί. Σας 

έδωσα τη διδασκαλία μου σε αφθονία, ώστε να γίνετε οδηγοί και πρεσβευτές ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

Όταν δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου μέσω του φορέα της φωνής, θα βοηθάτε και θα αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον, ώστε να μπορείτε να επιλύετε τα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία σας. 

37 Εσείς είστε οι άνθρωποι που ενώνω αυτή τη στιγμή, ώστε η ανθρωπότητα να Με γνωρίσει μέσω 

της διαμεσολάβησής σας. Είμαι το υπέρτατο Έλεος και σας έθρεψα με την καλύτερη τροφή. Μεγάλος 

είναι ο αγώνας που θα κάνετε. Γι' αυτό, σας μιλάω με αγάπη για να απομακρύνω από πάνω σας τα λάθη 

που αποδίδετε στο Έργο Μου, ώστε όταν έρθει η ώρα, να γίνετε το φως του κόσμου. 

38 Οι πνευματικές στρατιές περιβάλλουν τις ψυχές σας, είναι έτοιμες να αναλάβουν τη μάχη, γιατί 

δεν είστε μόνοι σε αυτή τη μάχη των κοσμοθεωριών. Ο πνευματικός μου κόσμος θα είναι επίσης μαζί σας. 

Αυτά τα πνεύματα σας εμπνέουν ειρήνη και αρμονία, ώστε να μπορείτε να παρουσιαστείτε ενώπιον της 

ανθρωπότητας. 

39 Μεγάλος θα είναι ο αγώνας σας. Θα δίνετε το παράδειγμα της υπακοής και θα επιδεικνύετε στην 

καρδιά σας τον νόμο του Διδασκάλου σας. Θα ενθαρρύνετε τους ανθρώπους, αλλά η Συμπαντική Ακτίνα 

μου δεν θα εκδηλώνεται πλέον, ούτε ο πνευματικός μου κόσμος θα εκδηλώνεται μέσω του νου σας. Παρ' 

όλα αυτά, ο Δάσκαλος θα σας δώσει τη διδασκαλία του σε μια ανώτερη μορφή, και ως Άγιο Πνεύμα, τη 

δύναμη, την ευλογία και το έλεος. 

40 Το τέλος του έτους 1950 πλησιάζει και η κοιμισμένη ανθρωπότητα δεν με έχει νιώσει. Αλλά θα 

τους ξυπνήσω για να Με δουν. 

41 Πότε θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις; Αυτή η ώρα πλησιάζει. Σύντομα θα έρθει το τέλος της 

εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Με τη μεσολάβηση των φορέων της 

φωνής που ήξεραν πώς να προετοιμαστούν αυτές τις τελευταίες ημέρες, σας έδωσα μεγάλες και σαφείς 

οδηγίες, εντολές αγάπης, ώστε να τις εκτελέσετε αφού δεν ακούτε πλέον το λόγο μου με αυτή τη μορφή. 
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42 Άνοιξα μπροστά σας το βιβλίο της σοφίας μου και σας έδωσα οδηγίες για το πώς να εκπληρώσετε 

την αποστολή σας, πώς να βαδίζετε στο δρόμο μου. Σας έδειξα τους κινδύνους και σας έδωσα τη δύναμη 

να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να γκρεμίσετε τους φραγμούς. 

43 Πριν πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή, πρέπει να σας προετοιμάσω ώστε αύριο να γίνετε οι 

δάσκαλοι που θα παρουσιάσουν τις οδηγίες Μου στους νέους μαθητές. 

44 Αν αισθάνεστε ότι στερείστε αυτή τη διδασκαλία, μην Με κατηγορείτε γι' αυτό, γιατί σας έχω 

δώσει άφθονο το Λόγο Μου, το ψωμί της αιώνιας ζωής για την ψυχή σας. 

45 Σας έδωσα τη διδασκαλία μου με τέλειο τρόπο. Αν όμως προσθέσετε σε αυτήν κάτι που δεν της 

ανήκει, η συνείδησή σας θα σας πει τι πρέπει να αφαιρέσετε, ώστε αύριο η ανθρωπότητα να λάβει μόνο 

την τέλεια διδασκαλία μου. 

46 Πείτε στην ανθρωπότητα ότι εγώ, ο Παντοδύναμος Θεός, ήμουν πάντα μαζί σας. Δεν σας λείπει 

τίποτα, γιατί έχω γεμίσει την ψυχή σας με χάρη και δύναμη σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης. 

47 Άνθρωποι, ορκιστήκατε να Με αγαπάτε παρουσία του Θείου Φωτός Μου. Αλλά ο υλισμός σας 

ήταν πάντα το εμπόδιο στην εκπλήρωση της εντολής του Πνεύματος, επειδή δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας, 

ούτε ξέρετε ποιοι είναι οι σκοποί και τα ιδανικά σας. Αλλά το έλεός μου σας ένωσε στο εμπόδιο, ώστε να 

νιώσετε τη φωτιά της αγάπης μου και να γνωρίσετε την ειρήνη του Αγίου Πνεύματός μου. 

48 Εγώ είμαι ο Δωρητής, έχω να σας δώσω περισσότερα από όσα μπορείτε να Μου ζητήσετε. 

Γνωρίζω τις ανάγκες του σώματος, γνωρίζω την ψυχή και γνωρίζω τις δοκιμασίες και τις θλίψεις σας. 

49 Ο Λουκάς, ο Μάρκος, ο Ιωάννης και ο Ματθαίος επιλέχθηκαν με τη θέλησή Μου. Σε κάθε ψυχή 

έδωσα μια αποστολή, μια ευθύνη, και αυτοί διέδωσαν τη Διδασκαλία μου με επιμονή, με 

αποφασιστικότητα και αγάπη, δημιουργώντας τη Διαθήκη της Δεύτερης Εποχής. Και όπως αυτοί, έτσι και 

εγώ σήμερα αφυπνίζω την ψυχή σας, ώστε να αναγνωρίσει τον χρόνο, να νιώσει και να κατανοήσει τον 

όρκο που έχει δώσει ενώπιον της Θεότητάς μου και να αρχίσει να εκπληρώνει την αποστολή της. 

50 Ο Ιησούς κατέθεσε μαρτυρία για τη θεϊκή δύναμη, διότι μέσα Του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος 

έδειξε τον εαυτό Του στη γη για να Τον γνωρίσει ο κόσμος. Ήταν ο ίδιος ο Πατέρας που έδωσε τον εαυτό 

του στους ανθρώπους με Λόγο, με αγάπη, με αλήθεια και με φως. 

51 Ό,τι είναι γραμμένο στο βιβλίο της μνήμης του χρυσού θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί. Με την 

πάροδο του χρόνου, όλα θα γίνουν πραγματικότητα. 

52 Ισραήλ: Δεν έχω μιλήσει μόνο σε εσάς αυτή τη στιγμή. Αλλά η ψυχή σας ήταν δεμένη και δεν 

χρησιμοποίησε αυτό που της έδωσα την Πρώτη φορά, τη Δεύτερη φορά και σήμερα την Τρίτη φορά. 

Αλλά τι περιμένετε από τον Κύριο αυτή τη στιγμή; Ποια είναι η απόφασή σας και η επιθυμία σας; 

Σας μιλάω αυτή τη στιγμή εκπέμποντας τον Θείο Λόγο Μου. Αλλά δεν θα σας δώσω άλλο χρόνο για 

να Με ακολουθήσετε στην εκδήλωσή Μου μέσω του Φωνητικού Φορέα, και αν η ψυχή αντιστέκεται και 

το σώμα αρνείται να υπακούσει στις εντολές Μου, θα πρέπει να Μου δώσετε λογαριασμό επί μακρόν. 

Γιατί ως δικαστής θα δώσω την κλήση και θα σας κάνω να καταλάβετε τι είναι γραμμένο στο βιβλίο της 

μοίρας σας. 

Μόλις η ψυχή βρεθεί ενώπιον του ανώτατου δικαστή, θα αναγνωρίσει την παράβασή της και, γεμάτη 

θλίψη, θα Μου ζητήσει μια άλλη φορά για την επανόρθωσή της, μια άλλη μετενσάρκωση. 

53 Δεν έχω μιλήσει μόνο στην ψυχή σας, αλλά και στο σώμα σας. Της έδωσα πρόσθετη ζωή, δύναμη 

και έλεος, ώστε η ψυχή να μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της. 

54 Έχω χύσει με αγάπη τον Θείο Λόγο μου, έχω χαρίσει σε σας όλα όσα το Πνεύμα μου και η πιο 

στοργική Καρδιά του Πατέρα μου προορίζονταν για εσάς. Είσαι το πιο πολύτιμο κομμάτι της Θεϊκότητάς 

μου. 

55 Βρίσκεστε στο τέλος της αναγγελίας μου μέσω του οργάνου του νου του φορέα της φωνής. Αλλά 

αν δεν ακούτε πλέον τη διδασκαλία μου, θα συνεχίσω να σας καθοδηγώ, γιατί δεν θα ήμουν πλέον 

Πατέρας αν σας εγκατέλειπα στην έρημο χωρίς ψωμί και νερό. 

56 Προετοιμαστείτε με τις οδηγίες Μου, μελετήστε αυτά που έχω δώσει στην καρδιά σας στο Λόγο 

Μου. 

57 Προετοιμάστε τον εγκέφαλό σας να δεχτεί τις δονήσεις του φωτός μου. Ξεδιπλώστε τα χαρίσματά 

σας ώστε να μπορέσετε να σταματήσετε τις δυνάμεις της φύσης, γιατί μεγάλες καταστροφές θα πλήξουν 

την ανθρωπότητα. 
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58 Η πιο στοργική Καρδιά του Πατέρα μου ανοίγει, ώστε και ο τελευταίος να νιώσει στην ψυχή του 

τη ζεστασιά της Θείας Αγάπης μου. Είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο, η Αλήθεια και ο Νόμος. 

59 Έχω δώσει στην ανθρωπότητα τη διδασκαλία μου για το πνεύμα, τη διδασκαλία της αγάπης και τη 

διδασκαλία της αρμονίας. Δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή που σας έδωσα τη διδασκαλία Μου. Από την 

πρώτη στιγμή που το Θείο Πνεύμα μου έδωσε στην ψυχή σας τη γη, της μίλησα μέσω των εκλεκτών μου, 

και ποτέ δεν σας οδήγησα στο σκοτάδι, στον φανατισμό ή στην ειδωλολατρία. Διότι αυτά τα έργα δεν 

είναι ευχάριστα στα μάτια Μου, επειδή αυτό απομακρύνει την ψυχή σας από το φως, από την αγάπη Μου, 

και την κάνει νωθρή και προκαλεί την παράταση του χρόνου της σωτηρίας της και της προκαλεί μεγάλο 

πόνο. 

60 Τι να κάνω ώστε οι άνθρωποι να Με αναγνωρίζουν, να Με καταλαβαίνουν και οι καρδιές τους να 

Με αισθάνονται; Τι να κάνουμε ώστε η ψυχή να σπάσει την αλυσίδα που τη δένει με τον υλισμό; Να της 

δώσουμε έναν άλλο χρόνο και να κάνουμε το κάλεσμα στις ψυχές του εκλεκτού λαού του Ισραήλ να 

τοποθετηθούν ως καλοί στρατιώτες και εργάτες στην κεφαλή της ανθρωπότητας για να είναι ο ηγέτης της 

στη μάχη που πλησιάζει. 

61 Ο Θείος Δάσκαλος κατεβαίνει για να γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά 

αναζητήστε Με στο βάθος της καρδιάς σας, εκεί είμαι. 

62 Βυθιστείτε σε βαθύ διαλογισμό, άνθρωποι. Κλείστε τα μάτια σας και προσπαθήστε να δείτε με το 

πνευματικό σας βλέμμα τα πλήθη των ανθρώπων που θα σας πλησιάσουν επιθυμώντας μια μαρτυρία που 

θα τους μιλήσει για την Παρουσία μου. 

63 Να θυμάστε ότι πρέπει να τους περιμένετε με μια καρδιά γεμάτη έλεος. Διότι θα έρθουν όσοι 

πεινούν και διψούν για αγάπη, όπως ακριβώς ήρθατε εσείς με την επιθυμία να με αναζητήσετε για να 

σβήσω τη δίψα σας. 

64 Μην τολμήσετε να εκτελέσετε μεγάλα έργα χωρίς να είστε προετοιμασμένοι. Προσπαθήστε να 

αποκτήσετε μεγαλύτερη πνευματικότητα, γιατί τότε μια λέξη, μια προσευχή ή ένα έργο αγάπης θα είναι 

σε θέση να κάνει μεγαλύτερα θαύματα από αυτά που μπορεί να θέλατε να κάνετε στη ματαιοδοξία σας. 

65 Έλεος και πάλι έλεος είναι αυτό που έχω προκαλέσει σε σας. Το έλεος είναι το συναίσθημα που 

έχω ζωντανέψει περισσότερο με τη διδασκαλία Μου. Γιατί το έλεος είναι έκφραση της αγάπης και της 

σοφίας. Αλήθεια σας λέω, αν προετοιμαστείτε να υποδεχτείτε με έλεος τους συνανθρώπους σας που 

πρόκειται να έρθουν, θα τους έχετε υποδεχτεί με την καλύτερη υποδοχή, με την πιο εύγλωττη μαρτυρία 

που μπορείτε να δώσετε για την αλήθεια Μου. Πολύ λίγοι θα αντισταθούν σε αυτή την απόδειξη αγάπης. 

Αλλά αν θέλετε να τους κάνετε να καταλάβουν το μήνυμά μου με άλλα μέσα, θα πρέπει να παλέψετε 

πολύ, γιατί ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια, διδασκαλίες και φιλοσοφίες. Αυτό που ο κόσμος διψάει 

φοβισμένα και διψάει μέχρι θανάτου είναι η αγάπη. Γι' αυτό, σας επαναλαμβάνω ότι ένα έργο ελέους, 

ακόμη και αν είναι μικρό, αλλά ειλικρινές, αισθητό και αληθινό, θα είναι πιο ισχυρό από χίλια κηρύγματα 

ή ομιλίες με όμορφα λόγια χωρίς περιεχόμενο και αλήθεια, όπως αυτά που οι λαοί του κόσμου ακούνε 

μέρα με τη μέρα χωρίς να εφαρμόζονται αυτά τα λόγια. 

66 Προετοιμαστείτε ακόμη περισσότερο για αυτά που θα πείτε, αν και η ευχέρεια της ομιλίας σας θα 

σας βοηθήσει και οι γραφές θα χρησιμεύσουν επίσης ως ραβδί ή στήριγμα για τη μνήμη σας. Αλλά μην 

ξεχνάτε ότι αυτό που συνειδητοποιεί η ψυχή σας, αυτό που αναβλύζει από τα βάθη της ύπαρξής σας, θα 

είναι οι πιο καρποφόροι από τους σπόρους σας ─ εκείνοι μέσω των οποίων θα κάνετε στους 

συνανθρώπους σας τις μεγαλύτερες χάρες και μέσω των οποίων θα λάβετε ταυτόχρονα τις μεγαλύτερες 

ευτυχίες όταν έρθει η ώρα να λάβετε την ανταμοιβή σας. 

67 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, ελάτε σε Μένα, ενώστε τη σκέψη με τη συνείδηση για να νιώσετε την 

ειρήνη Μου. 

68 Αυτό που σας δίνω στο Λόγο Μου θα είναι αύριο η προστατευτική σας άμυνα, το σπαθί και η 

ασπίδα σας, και τότε, όταν θα έχετε ενωθεί στην πνευματοποίηση, οι διαφορετικές θρησκευτικές 

κοινότητες θα έρθουν σε σας, ώστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

69 Σας έχω πει στο Λόγο μου ότι ο χρόνος της εκδήλωσής μου μέσω της ανθρώπινης ικανότητας 

κατανόησης θα φτάσει σύντομα στο τέλος του. Αλλά θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τον ήχο της θείας 

φωνής μου στο πιο εσωτερικό μέρος της ύπαρξής σας. 
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70 Όταν εμφανίστηκε το φως αυτής της νέας ημέρας, αντιληφθήκατε το κάλεσμα της δυνατής 

καμπάνας να ακουστεί ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Ήσασταν τυφλοί άνθρωποι που είδαν το μεγαλείο 

αυτού του φωτός και που αισθάνθηκαν ότι οδηγήθηκαν σε αυτό το μονοπάτι από το έλεός μου. 

71 Είστε οι μαθητές Μου, οι πρόδρομοι του πλήθους που θα έρθει σε Μένα αύριο, που θα 

μεταφέρουν αυτό το μήνυμα της ειρήνης, της ζωής, της αγάπης και του φωτός ως αγγελιοφόροι. Με τα 

παραδείγματά σας θα μαρτυρήσετε την αλήθεια που κηρύττετε. 

72 Οι δοκιμασίες και οι πτώσεις που έχετε βιώσει θα είναι το φως της εμπειρίας μαζί σας, ώστε αύριο 

να περπατάτε με δικαιοσύνη στο δρόμο μου. 

73 Σας αποκάλυψα τον λόγο για κάθε γεγονός και κάθε οδυνηρή δοκιμασία ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα ─ τον λόγο για τον οποίο, σε αυτή την εποχή της μεγαλύτερης διαφθοράς, σας φώτισα με το 

φως του Αγίου Πνεύματος και ένωσα τις δώδεκα φυλές του εκλεκτού λαού Μου, του Ισραήλ. 

74 Όπως ακριβώς ήρθατε στη γη Χαναάν στην Πρώτη Εποχή, έτσι θέλω να ξεκινήσετε σήμερα το 

δρόμο για την αληθινή Γη της Επαγγελίας. Έχετε ήδη αρχίσει να κάνετε τα πρώτα βήματα για να ανεβείτε 

στο βουνό, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η μεγάλη πόλη που σας περιμένει. 

75 Αύριο δεν θα αισθάνεστε ορφανοί, διότι εγώ και ο πνευματικός μου κόσμος θα σας 

υποστηρίξουμε, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας να κάνετε γνωστό στην 

ανθρωπότητα, σελίδα προς σελίδα, το βιβλίο των οδηγιών μου. 

76 Το έργο σας δεν θα τελειώσει το 1950, αλλά πολλοί από εσάς θα παραστρατήσουν. Αλλά καλό σε 

εκείνους που παραμένουν σταθεροί, γιατί θα είναι σαν στύλοι του ναού μου. 

77 Αναρωτηθείτε: "Θα φύγει ο "Λόγος" του Πατέρα και δεν θα αισθανόμαστε πλέον αυτή την αγάπη; 

Θα φύγει ο Δάσκαλος και δεν θα ακούμε πια αυτόν τον λόγο που υπήρξε η χαρά της ψυχής μας και η 

ενθάρρυνσή της;": Όχι, λαέ μου, ο Πατέρας δεν αναχωρεί, ο Δάσκαλος θα συνεχίσει την Αποστολή του 

Φωτός Του. Σήμερα Με ακούσατε μέσω του ενός ή του άλλου οργάνου του νου. Αλλά αύριο δεν θα 

υπάρχει όριο στην προετοιμασία σας, γιατί όλοι σας θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα 

σε πνεύμα. Και μέσω όλων όσοι είναι εξοπλισμένοι, θα εκχύσω την έμπνευσή Μου. Τότε θα γνωρίσετε 

την αληθινή έκσταση, τότε η εκδήλωση του Δασκάλου δεν θα έχει όρια. Με τον ίδιο τρόπο θα έχετε τις 

εκδηλώσεις των πνευμάτων του υψηλού πνευματικού επιπέδου. 

78 Θα προσεύχεστε σιωπηλά και Εγώ θα δεχθώ την προσφορά σας και θα σας απαντήσω στολίζοντάς 

σας με την ευλογία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 362  
1 Ο Δάσκαλος, με το άπειρο έλεός του, σας δέχεται να ακούσετε τον λόγο του. 

2 Ο Πατέρας σας λέει: Καταλάβετε αυτό που σας εμπιστεύομαι πνευματικά, ώστε να 

προετοιμαστείτε να διαδώσετε αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα. Διότι σύντομα θα έρθει η ώρα που δεν 

θα ακούτε πλέον τις οδηγίες μου μέσω ενός φορέα φωνής. Σας το ανακοίνωσα, και ο λόγος μου είναι 

λόγος βασιλιά και πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

3 Από το 1866 προετοιμάζω το μυαλό του ανθρώπου για να μεταδώσει το Λόγο Μου, και αυτή η 

εκδήλωση φτάνει τώρα στο τέλος της. 

4 Το έργο μου δεν είναι καινούργιο. Βρίσκεστε ήδη στην Τρίτη Εποχή στην οποία η ανθρωπότητα 

έχει εξελιχθεί. 

5 Σας έχει μπερδέψει ο λόγος μου, αγαπητοί μου άνθρωποι; Σε γνώρισα με διαφορετικούς τρόπους: 

Κάποιοι με φανατισμό, άλλοι με ειδωλολατρία, αποδίδοντας το πεπρωμένο των ανθρώπων στα αστέρια, 

και άλλοι που αρνήθηκαν την Παρουσία Μου σε αυτή την εποχή, και γι' αυτό σας συνάντησα αδύναμους. 

Έχω έρθει πνευματικά σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να σας θρέψω με τον Λόγο Μου. 

6 Σε τρεις φορές σας δίδαξα, αλλά σε αυτή την Τρίτη φορά, κάποιοι αρνήθηκαν την αλήθεια του 

Τριαδικού-Μαριανού Πνευματικού Μου Έργου και έπεσαν ξανά στην ειδωλολατρία και στη σύγχυση, 

νομίζοντας ότι εκπληρώνουν το Θέλημά Μου. 

7 Ήδη από τον Πρώτο Χρόνο, το Έργο μου άρχισε να εκδηλώνεται κάνοντάς σας να αναγνωρίσετε 

τον έναν αληθινό Θεό. 

8 Στον παρόντα χρόνο έχω ετοιμάσει ανεκπαίδευτους εγκεφάλους μέσω των οποίων σας παρέδωσα 

τον Λόγο Μου. Γιατί πάντα επιδίωκα την απλότητα. 

9 Με τον ίδιο τρόπο, εκπαίδευσα τη διάνοια του Μωυσή, ενός απλού ανθρώπου γεμάτου αρετές, 

ενός μεγάλου πνεύματος. Μέσω αυτού έδωσα τον Νόμο στον λαό Μου, τον Ισραήλ, και τον οδήγησα 

μέσα από την έρημο για σαράντα χρόνια για να τον φέρω στη Γη της Επαγγελίας. 

10 Στη Δεύτερη φορά, "ο Λόγος" του Ιεχωβά ήρθε να γίνει άνθρωπος, όπως είχαν δει οι προφήτες. 

Αλλά πριν από αυτό, ο Ηλίας ήρθε για να ανοίξει το δρόμο του. 

11 Τώρα βρίσκεστε στον Τρίτο Χρόνο, τον Χρόνο του Αγίου Πνεύματος. Από το 1866 προετοιμάζω 

το ανθρώπινο όργανο της κατανόησης για να χρησιμεύσει ως υποπόδιο για τη Θεία Ακτίνα Μου, και από 

τότε σας μιλάω μέσω ανδρών και γυναικών. 

12 Είναι η εποχή κατά την οποία η ψυχή πρέπει να λυγίζει με αγάπη το σώμα και το σώμα πρέπει να 

είναι υπάκουο στις εντολές της ψυχής. 

13 Η ψυχή θα εξελίσσεται από το ένα σκαλοπάτι της σκάλας στο επόμενο και έτσι θα εκπληρώσει 

την αποστολή της, την οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει στο γήινο σώμα. 

14 Πού υπάρχει απάτη; Πού έχει μετατραπεί το Έργο μου σε επιχείρηση, πού έχει παρερμηνευτεί ο 

λόγος μου που δόθηκε ανά πάσα στιγμή; Πάντα σας ζητούσα τον ναό μου στην ψυχή σας. Αλλά η 

σύγχυσή σας ήταν μεγάλη, όταν αντ' αυτού χτίσατε εκκλησίες από γρανίτη και τις στολίσατε άφθονα με 

πέτρινα στολίδια και εικόνες φτιαγμένες από ανθρώπινα χέρια. 

15 Ανθρωπότητα: Σας βρήκα να γίνεστε ειδωλολάτρες, αναζητώντας το Πνεύμα Μου σε 

περιορισμένες μορφές. Δεν θυμάστε ότι στη Δεύτερη Εποχή σας οδήγησα στις όχθες των ποταμών για να 

σας δώσω τις οδηγίες Μου; Σας δίδαξα ειδωλολατρία εκείνη την εποχή; Όχι. 

Τώρα, αυτή την εποχή, αναζητώ τον ναό στην καρδιά σας ─ τον ναό που δεν θα καταστραφεί από τα 

στοιχεία, επειδή το έργο μου, το οποίο θα κάνετε γνωστό, θα είναι τόσο σαφές και καθαρό όσο και η 

διδασκαλία μου. Με αυτόν τον τρόπο, ο φανατισμός και η ειδωλολατρία θα καταστραφούν. 

16 Θέλω να βλέπω τον ναό της καρδιάς σας πάντα έτοιμο, ώστε να μπορώ να κατοικώ σε αυτόν. Δεν 

πρέπει να το στολίζετε με λουλούδια του αγρού, αλλά με τα καλά έργα της καρδιάς σας, με την προσευχή. 

Σε αυτόν τον ναό θέλω να δω έναν πυρσό του οποίου το φως δεν σβήνει ποτέ: την πίστη. Με αυτόν τον 

τρόπο, όταν τα στοιχεία της φύσης εξαπολύονται, θα είστε η σωσίβια λέμβος για τους συνανθρώπους σας. 

17 Ελάτε σε Μένα, αγαπημένε μου λαέ, για να είναι μέσα σας το μάννα του Λόγου Μου. Αφήστε την 

ουσία της να γίνει ζωή στην ψυχή σας. Έχω έρθει αυτή τη στιγμή για να σας δώσω για άλλη μια φορά το 

Νόμο Μου, την Αλήθεια Μου και την Αγάπη Μου. 
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18 Σκεφτείτε την ανθρωπότητα, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας των αμαρτιών της. Πρέπει να 

ξεκινήσετε να το βοηθήσετε, δίνοντάς του τη διδασκαλία μου, ώστε να μπορέσει να σηκωθεί στην 

προσευχή. 

19 Ισραήλ: Η ώρα της μάχης έχει ήδη έρθει για σας, και δεν είναι μακριά η στιγμή που η 

ανθρωπότητα θα πιει ένα πολύ πικρό ποτήρι. Τότε θα σηκωθείτε στην προσευχή και θα νιώσετε τον 

μεγάλο πόνο των συνανθρώπων σας. Αλλά καταλάβετε ότι από αγάπη για εσάς και για όλη την 

ανθρωπότητα σας έδειξα τον τρόπο να εκπληρώσετε την αποστολή, χύνοντας το αίμα Μου μέχρι την 

τελευταία σταγόνα, και μέσω αυτού ήρθα να προετοιμάσω τον κόσμο με τον λόγο Μου - μέσω εσάς. 

20 Είμαι ο Παρηγορητής των θλιμμένων, είμαι ο στοργικός Πατέρας που σας ενθαρρύνει στους 

δρόμους σας. Τα έθνη θρηνούν, χρειάζονται τον Λόγο Μου, Με αναζητούν και δεν ξέρουν πώς να Με 

βρουν. Τους μαστιγώνουν οι ανεμοστρόβιλοι, και στις θάλασσες της κακίας τους βρίσκουν το θάνατο. 

Αλλά εσείς, λαέ μου, θα σηκωθείτε σαν θαρραλέοι στρατιώτες, ώστε η ανθρωπότητα να είναι μαζί Μου 

αυτή την εποχή. 

21 Ισραήλ, σε προετοιμάζω με τη δύναμή μου. Στηριχθείτε στο νόμο μου, μετανοήστε, ώστε ο 

κόσμος της αμαρτίας να είναι στα πόδια σας. 

22 Ο Λόγος Μου σας δίνει το φως της αλήθειας. 

23 Δεν θέλω να δω αυτή τη γη καλυμμένη με πτώματα. Θέλω η ανθρωπότητα να αναστηθεί από τον 

τάφο σαν ένας νέος Λάζαρος, και εσείς, με τη δύναμη που σας έχω δώσει, βοηθήστε τον ίδιο να βρει την 

αιώνια ζωή. 

24 Άνθρωποι, τι σας έχει λείψει ώστε να ξεκινήσετε να εκπληρώσετε το θέλημά μου; Σηκωθείτε με 

τον σταυρό της εκπλήρωσης του καθήκοντός σας. Μακάριος είναι εκείνος που κάνει το καθήκον του, 

γιατί θα του δώσω όλα όσα έχω υποσχεθεί, και τότε, όταν θα έρθετε στη Βασιλεία Μου, θα σας πω: "Να 

είστε ευπρόσδεκτοι, αγαπημένοι άνθρωποι, ετοιμάστε την καρδιά σας σαν ανοιχτό βιβλίο, ώστε να 

γράψετε σε αυτήν τη Θεία Οδηγία Μου". 

25 Είμαι ανάμεσά σας γιατί χρειάζεστε το φως μου. Σε αυτή την Τρίτη Εποχή δεν έχετε ακόμη 

πνευματοποιήσει τις καρδιές σας, αλλά έχω έρθει για να τις προετοιμάσω με αγάπη. 

26 Σας δίνω παρηγοριά και σας έχω δοκιμάσει για να γνωρίζετε αν έχετε χρησιμοποιήσει τον λόγο 

μου. Εκπληρώστε το νόμο μου και θα βρείτε την αληθινή ευτυχία. Ωστόσο, όποτε δεν υπακούσατε, 

νιώθατε μόνο πόνο. 

27 Πολλοί Με αναγνώρισαν, άκουσαν τη φωνή Μου και υψώθηκαν μαζί Μου. Και ο κόσμος, 

κουρασμένος από τον υλισμό του, αναζητά τον Πατέρα του. Εσείς, ωστόσο, είστε οι εκλεκτοί Μου, τους 

οποίους έθρεψα με τον λόγο Μου, ώστε να μπορείτε να καλέσετε τους συνανθρώπους σας να λάβουν το 

φως που σας έδωσα. 

28 Σας έχω προετοιμάσει γιατί θέλω να κάνετε έργα αληθινής αγάπης όπως Εγώ. 

29 Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι, αδειάζουν το ποτήρι του πόνου και δεν γνωρίζουν τι τους έχω 

δώσει στο Έργο Μου με τόση αγάπη. Έδωσαν στον πειρασμό της καρδιάς τους και επέτρεψαν στα ζιζάνια 

να πολλαπλασιαστούν, αν και αυτό δεν είναι το θέλημά Μου. 

30 Στην Τρίτη Εποχή χρησιμοποίησα ανθρώπους καλής θέλησης. Σε μερικούς βρήκα καλή θέληση, 

σε άλλους έμπνευση και σε άλλους υπακοή και ακολουθία των διδασκαλιών Μου. 

31 Αλλά αληθινά σας λέω, ο πειρασμός επιδιώκει τους ανθρώπους Μου για να τους στερήσει τη χάρη 

Μου και το φως Μου. Μεγάλος είναι ο αγώνας του Δασκάλου, όμως εγώ επιδαψιλεύω το έλεός Μου στον 

εκλεκτό λαό Μου, επειδή βλέπω να σκίζεται ο λευκός χιτώνας που τους έδωσα. 

32 Ό,τι έλειπε από την ψυχή σου, το έδωσα. Σας έδωσα τον λόγο Μου για να μπορέσετε να 

πνευματοποιήσετε την καρδιά σας. 

33 Ετοιμαστείτε, λαέ μου, ο κόσμος σας χρειάζεται. Συνειδητοποιήστε πώς ξεσηκώνει τους πολέμους 

της, πώς την έχει ταλαιπωρήσει ο πειρασμός και πώς, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

σηκωθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή φωτίζω την ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσει να λάβει την ειρήνη Μου. 

34 Το βασίλειό μου αποτελείται από ειρήνη και αγάπη. Απαιτώ από εσάς, λαέ μου, λίγη καλή 

θέληση, μια σταθερή απόφαση και μια απέραντη επιθυμία να υπηρετήσετε την ανθρωπότητα. Θέλω να 

νιώσετε τον πόνο τους στα βάθη της ύπαρξής σας, να λυπηθείτε εκείνους που δεν έχουν ακούσει τον λόγο 

μου και που παλεύουν μόνο με τα βάσανά τους. Συνειδητοποιήστε, παιδιά μου, ότι η κραυγή του πόνου 

ακούγεται παντού, ότι η ανθρωπότητα συγκλονίζεται, ότι ο ένοχος εξαγνίζεται. 
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35 Αυξήστε τους σπόρους της αγάπης ανάμεσα στους συνανθρώπους σας, χρησιμοποιήστε τα 

χαρίσματά σας για να μπορέσουν να επιτύχουν τη σωτηρία τους. Γιατί εσείς είστε αυτοί που έχετε την 

εξουσία να το κάνετε, γιατί έχω τοποθετήσει στα χέρια σας το κλειδί για να ανοίξετε τις πόρτες των νέων 

αποκαλύψεών μου στην ανθρωπότητα. 

36 Όταν ολοκληρώσετε την αποστολή σας, θα λάβω τον πολλαπλασιασμένο σπόρο σας. Είστε η 

λυχνία που θα φωτίσει το σκοτάδι των εθνών. 

37 Καταλάβετε ότι αυτό που σας έδωσα είναι αιώνιο, επειδή το έχω τοποθετήσει στην ψυχή σας. Έχω 

αναθέσει το έργο Μου στα χέρια σας, ώστε να εργαστείτε για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Σας έδωσα 

τον νόμο με τον οποίο θα κυβερνώνται τα έθνη. Αλλά μην παρεκκλίνετε στο δρόμο. Όταν συνεργάζεστε 

με τον Πατέρα σε αυτό το πνευματικό έργο, μην εκτελείτε τελετές και μην τρέφετε την ειδωλολατρία. 

Ερευνήστε τις θείες οδηγίες Μου, κατανοήστε τον θείο σκοπό Μου, τον οποίο σας δίνω με έμπνευση, 

καθώς ενώνω τον εαυτό Μου με την ψυχή σας. 

38 Σας έστειλα σε αυτόν τον κόσμο, είστε υπηρέτες μου. Κάποιοι είναι ενσαρκωμένοι και άλλοι είναι 

στο πνεύμα- και αυτοί έχουν γίνει γνωστοί μέσω των προετοιμασμένων εγκεφάλων. Έχουν έρθει για 

αποζημίωση. Η αγάπη υπάρχει σ' αυτούς τους υπηρέτες μου, επειδή προέρχονται από Μένα. Είναι 

φωτισμένοι, γιατί τους έχω πλημμυρίσει με το Θεϊκό Μου Φως και τους το έχω χαρίσει σε όλους. Όμως, 

μέσα στην ταπεινότητά τους, θα είναι υπηρέτες και όχι κύριοι της ανθρωπότητας. 

39 Ο Ηλίας ήρθε στον κόσμο ως πρόδρομος του ερχομού Μου στη Δεύτερη Εποχή. Ήταν ο 

Προφήτης της Αλήθειας, τον οποίο έστειλα επειδή η ανθρωπότητα καθοδηγούνταν από ψευτομαθητές και 

ήταν απαραίτητο να επιστρέψουν όλοι στο εμπόδιο, επειδή όλοι πρέπει να φτάσουν στη Βασιλεία των 

Ουρανών. 

40 Την Τρίτη φορά έστειλα τον Ηλία ξανά, αλλά σε πνεύμα, για να γίνει γνωστός μέσω του Ρόκε 

Ρόχας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να λάβει στη συνέχεια την εκδήλωσή μου μέσω των φορέων φωνής. 

41 Νιώστε τον πόνο της ανθρωπότητας που δεν ανακάλυψε τη σωσίβια λέμβο, που δεν μπόρεσε να 

δει το φως της νέας αυγής. 

42 Σε εκπλήρωση των προφητειών των περασμένων εποχών, έχω έρθει πνευματικά σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή και έχω κάνει τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. Το 

Πνεύμα Μου φωτίζει την ανθρωπότητα από το "σύννεφο". 

43 Είμαι η Αλήθεια και έρχομαι για να προετοιμάσω τις καρδιές, ώστε να γνωρίσουν τον δρόμο Μου 

και να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχω εγκαταλείψει τον κόσμο. 

44 Είμαι μαζί σας σαν ανοιχτό βιβλίο. Αυτή τη στιγμή σας δίνω τις ίδιες οδηγίες με αυτές που έλαβε 

η ψυχή σας στους προηγούμενους χρόνους. Αλλά τώρα έχετε εξελιχθεί, και γι' αυτό ο Θείος Λόγος μου 

έχει γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου. 

45 Στέλνω τη Συμπαντική Ακτίνα μου για να διδάξω την ψυχή σας, να την αφυπνίσω και να την κάνω 

να συνειδητοποιήσει σε τι συνίσταται η επανόρθωσή της και πώς πρέπει να ξεκινήσει για να εκπληρώσει 

την αποστολή της. Γιατί οι καιροί πέρασαν πολύ γρήγορα γι' αυτήν και στις διάφορες μετενσαρκώσεις της 

δεν ήξερε πώς να επιτύχει την απαραίτητη εξέλιξη. 

46 Δεν ήξερες πώς να ελέγχεις το σώμα σου για να το κάνεις πρόθυμο και υπάκουο στο Νόμο μου. 

Διότι αισθανθήκατε αδύναμοι και πέσατε σε πειρασμό επειδή δεν οχυρωθήκατε με την ουσία του Θείου 

Λόγου μου. 

47 Παρόλο που είμαι ο Κριτής και ο Παντοδύναμος, δεν σας έχω εγκαταλείψει, ούτε σας έχω 

καταδικάσει, παρόλο που Με παραβιάσατε και παραβιάσατε τον Νόμο Μου. 

48 Για άλλη μια φορά σας έκανα γνωστό πώς πρέπει να έρθετε στο τέλειο μονοπάτι που έχω χαράξει 

για εσάς, ώστε να μπορέσετε να βρείτε τη ζωή του Πνεύματος. 

49 Έχετε όλοι έρθει εδώ αυτή τη στιγμή για να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω αναθέσει. 

Αλλά όταν σας είδα να κοιμάστε, σας μίλησα και σας κάλεσα να λογοδοτήσετε, επειδή δεν ακούσατε τη 

φωνή της συνείδησής σας. 

50 Έχω χύσει τον Θείο Λόγο μου πάνω σας σαν κρυστάλλινο νερό. Έχω τοποθετήσει την αγάπη μου 

και την ουσία του Λόγου μου στις καρδιές σας ως τέλεια και μοναδική διδασκαλία. Ποιο ήταν όμως το 

παράδειγμα που δώσατε στους συνανθρώπους σας; 

51 Ο κόσμος, εξαιτίας της έλλειψης προετοιμασίας σας, δεν έχει αναγνωρίσει το μεγαλείο του έργου 

που έχω αναθέσει στα χέρια σας. 
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Οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει την ειρήνη του Θείου Πνεύματός μου στις καρδιές τους, είναι διχασμένοι 

και τρέφουν διαφορετικά ιδανικά, αναζητούν νέες θεότητες και νέους νόμους για να αυτοαποκαλούνται 

αντιπρόσωποι του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. 

52 Σας μίλησα με δικαιοσύνη για να αναγνωρίσετε τα λάθη σας και να γίνετε παράδειγμα για τους 

άλλους. Διότι είστε τα παιδιά του φωτός, το άρωμα και το αλάτι του κόσμου, αναγνωρισμένοι ως ο λαός 

του πνευματικού Ισραήλ. 

53 Είμαι ο Δάσκαλός σας και σας στέλνω το φως μου για να απομακρύνω κάθε σκοτάδι από πάνω 

σας, για να σας μεταμορφώσω σε καλούς μαθητές που ακολουθούν τις διδασκαλίες μου και 

προσηλυτίζουν τους συνανθρώπους τους. 

54 Σας μίλησα για τους αποστόλους που επέλεξε το Έλεός Μου στη Δεύτερη Εποχή. Τους έδωσα 

αποδείξεις για να πιστέψουν σε Μένα και να Με ακολουθήσουν. Όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν 

πραγματικά με τον Δάσκαλο, γονάτισαν και προσφέρθηκαν να Με ακολουθήσουν για να γίνουν μαθητές 

Μου, κήρυκες του Νόμου Μου, του Έργου Μου. 

55 Οι καρδιές τους ήταν τόσο εύθραυστες όσο και οι δικές σας. Ήταν απαραίτητο ο Δάσκαλος να 

αποτυπώνει τη μία συλλαβή μετά την άλλη στις καρδιές τους για να τους μεταμορφώσει σε καλούς 

μαθητές. 

Αφού έλαβαν τις διδασκαλίες Μου και όλες τις αποδείξεις αγάπης που τους έδωσα, ήταν θέλημά Μου 

να τους στείλω έξω, ώστε να μιλήσουν για όσα είχαν ακούσει από Μένα. 

56 Αλλά πριν ο Δάσκαλος αναχωρήσει, ήταν απαραίτητο να δοκιμάσει τις καρδιές τους. Επομένως, 

τους έστειλα με διάφορους τρόπους για να δω την εμπιστοσύνη, το θάρρος και την πεποίθησή τους για 

την αλήθεια Μου. Αλλά όταν δεν είχαν την παρουσία του Διδασκάλου, ένιωθαν σαν μικρά παιδιά, το 

θάρρος τους έπεφτε, η θέλησή τους εξασθενούσε. Υπήρχε ακόμη μικρή ανάταση και εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους. Έτσι βίωσαν πικρία και έχυσαν δάκρυα. Αλλά ο Δάσκαλος τους επανένωσε για να τους 

εμφυσήσει εμπιστοσύνη και αγάπη. 

57 Όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, δεν εμπνεύστηκα από κανένα ανθρώπινο ιδεώδες, ούτε δέχτηκα 

διδασκαλίες από οποιαδήποτε θρησκεία ή επιστήμη. Εγώ ο ίδιος ήμουν η Γνώση, η Τελειότητα, ο ίδιος ο 

Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσει πιστά τον Μωσαϊκό Νόμο, ο 

οποίος είχε παρεξηγηθεί. 

58 Όταν το πλήθος συγκεντρώθηκε για να ακούσει τις διδασκαλίες του Ιησού, οι απόστολοί μου 

έστρεψαν την προσοχή τους σε αυτό και άκουσαν με ευλάβεια τον λόγο μου. Μια φράση ήταν αρκετή και 

αναγνώριζαν ήδη το άπειρο έλεος του "Θεϊκού Λόγου". Μια λέξη ήταν αρκετή και δημιούργησαν ένα 

βιβλίο τεράστιας σοφίας και γνώσης της Διδασκαλίας που διέδιδα. Γιατί τους έδωσα τέλειες οδηγίες, ώστε 

οι εκλεκτοί Μου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ανθρωπότητα και να την οδηγήσουν στο μονοπάτι 

της αγάπης, της ειρήνης και της κατανόησης. 

59 Ποτέ δεν σας εγκατέλειψα, πάντα μεσολάβησα για εσάς, για όλη την ανθρωπότητα, και έδωσα 

στον καθένα αυτό που του λείπει, ώστε η ψυχή σας να δυναμώσει και να μπορέσει η ίδια να σπάσει τα 

δεσμά που τη συνδέουν με την πραγμάτωση. 

60 Για άλλη μια φορά έχω έρθει, αυτή τη φορά στο Πνεύμα ως Δύναμη και Αγάπη πάνω από αυτή 

την ανθρωπότητα, καθώς έχει παρεκκλίνει και οι άνθρωποι έχουν ηχήσει το κάλεσμα για πόλεμο ─ τώρα 

που οι δυνάμεις της φύσης είναι απελευθερωμένες, οι δοκιμασίες και οι ασθένειες πλήττουν τις χώρες και 

τα σπίτια είναι τυλιγμένα σε πένθος ─ τώρα που οι καρδιές κλαίνε και τα βασανισμένα σώματα βαδίζουν 

τους δρόμους τους χωρίς κατεύθυνση, ούτε βρίσκουν ένα χέρι να τους προσφέρει ευγενικά ψωμί, 

ενίσχυση και βοήθεια. 

61 Ο στοργικός Πατέρας δεν μπορεί να εγκαταλείψει την ανθρωπότητα στην αβεβαιότητά της, στο 

μαρτύριό της ή στη θλίψη της. Οι προφητείες που σας έδωσα γίνονται τώρα πραγματικότητα. 

62 Απομακρυνθείτε από την πραγμάτωση, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε τον Θεϊκό και 

Πνευματικό Νόμο που σας έχω δώσει. Είναι τέλειο, αγνό και γεμάτο φως, ώστε να μπορείτε να βρείτε τη 

ζωή, το έλεος και να ξέρετε πώς να οδηγηθείτε στο μονοπάτι της αγάπης, της κατανόησης και της ηθικής. 

63 Η καρδιά σας δεν έχει υποκλιθεί στην αγάπη Μου, το σκοτάδι και η έλλειψη κατανόησης δεν σας 

έχουν επιτρέψει να ανακαλύψετε το νόημα των διδασκαλιών Μου στο τέλειο φως που χύνω στις ψυχές 

σας, και η ακοή σας δεν Με έχει ακούσει. Θέλεις ο Ιησούς να κατέβει να γίνει άνθρωπος για να Τον 
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νιώσεις μαζί σου και να αγγίξεις με το χέρι σου την πληγή Του, τα ρούχα Του; Όχι, αυτή η περίοδος έχει 

πλέον τελειώσει. 

64 Αγαπημένοι μαθητές, αληθινά σας λέω, ότι αυτή τη στιγμή εκχέω το Άγιο Πνεύμα Μου επάνω 

σας και την ουσία του Λόγου Μου στην καρδιά σας. 

65 Ως Πατέρας, δέχομαι κάθε έναν που ακούει τον Λόγο Μου και κάθε έναν που είναι πρόθυμος να 

ακολουθήσει όλα τα μονοπάτια που του υποδεικνύει το Θέλημά Μου. 

66 Έρχομαι αυτή τη στιγμή για να νιώσετε εκ νέου την πίστη, την εμπιστοσύνη και τη ζεστασιά της 

αγάπης Μου ─ ώστε να ζήσετε μαζί Μου για όλη την αιωνιότητα, για να ανανεωθείτε και να διαβάσετε 

τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες Μου σαν ένα ανοιχτό βιβλίο. 

67 Το Θείο Πνεύμα Μου είναι σαν ένα λαμπερό αστέρι μπροστά στην ψυχή σας αυτή τη στιγμή. Σας 

δίνω το φως Μου και την αγάπη Μου για να έχετε πάντα εμπιστοσύνη στον Πατέρα και Δημιουργό σας. 

Γιατί έχει έρθει η ώρα που θέλω να σας δω με εξοπλισμό στην ψυχή σας. Δεν θέλω πλέον να λέτε ότι ο 

Πατέρας σας έφυγε από κοντά σας. Όχι, παιδιά Μου, δεν είστε μόνοι. 

68 Δεν θέλω να σε δω να πορεύεσαι με θλίψη στην ψυχή σου, γιατί το φως του μεσημεριού φωτίζει 

την καρδιά σου. 

69 Σας δίνω αυτή τη στιγμή ό,τι έχω φυλάξει για σας στο θησαυροφυλάκιό Μου. Γι' αυτό, είναι 

απαραίτητο να Με αναζητήσετε στα εσώτερα βάθη της καρδιάς σας. Είναι απαραίτητο να εκπληρώσετε 

τον Θείο Νόμο Μου, ώστε να μην κάνετε λάθη και να μην προκαλέσετε σύγχυση στους συνανθρώπους 

σας, αλλά να κατανοήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες Μου και να γίνετε αληθινοί μαθητές Μου 

που τις ακολουθούν. Έτσι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά τύφλωση στα πνευματικά σας μάτια και τα αυτιά σας 

θα είναι έτοιμα να ακούσουν τη φωνή μου, ώστε να νιώσετε πραγματικά ότι ο Δάσκαλος, ο Σωτήρας του 

κόσμου, εγκαθίσταται στην καρδιά σας και γίνεται γνωστός από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μαρτυρήσετε ενώπιον των ανθρώπων. 

70 Για να εξαγνιστεί αυτός ο κόσμος, είναι απαραίτητο να πνευματοποιήσετε τη ζωή σας, να γίνετε 

ένα ζωντανό ιερό και να απομακρυνθείτε από ό,τι δεν σας ταιριάζει και να καθαρίσετε την ψυχή σας από 

τη λέπρα και τη βρωμιά. 

71 Χωρίς να ξέρετε για ποιο λόγο ήρθατε και γιατί σας κάλεσε ο Πατέρας, ήρθατε και σας δέχτηκα 

και σας προετοίμασα με αγάπη. Αν ο πόνος σας ταλαιπώρησε για μικρό χρονικό διάστημα, σας 

παρηγόρησα στη συνέχεια και σας έδωσα ζωή, ενθαρρύνοντάς σας με το έλεός Μου, ώστε να 

μετανοήσετε για τα κακά έργα. Γιατί πραγματικά θέλω να παρουσιαστείτε μπροστά Μου καθαροί και 

εξαγνισμένοι. 

72 Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα είχατε καθίσει στο τραπέζι μου σε αυτή την Τρίτη Ώρα, δεν θα είχατε 

συμφωνήσει να χρησιμοποιήσετε το νερό που σας καθαρίζει και θα πηγαίνατε στην πλάνη. Αλλά η φωνή 

του Πατέρα αντήχησε στην καρδιά σου και επανέφερε την ευαισθησία σου, και έτσι μπόρεσες να 

εμφανιστείς μπροστά στον Κύριό σου. 

73 Θα σας εξοπλίσω και θα σας ενισχύσω όταν η πίστη σας απειλεί να σβήσει. Εγώ είμαι αυτός που 

το άναψα για να το τρέφετε, γιατί δεν θέλω να σβήσει. Θέλω να καθαρίσετε τους εαυτούς σας από τους 

λεκέδες μέσω της προετοιμασίας σας. Γιατί είστε πραγματικά οι εκλεκτοί και θέλω μια μέρα να 

ελευθερώσετε τους συνανθρώπους σας από το σκοτάδι. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσετε τον Θεό σας από τα 

βάθη της καρδιάς σας και να διαδώσετε τη γνώση της διδασκαλίας Μου σε όλο τον κόσμο, ανάβοντας 

έναν πυρσό σε κάθε καρδιά. Αυτή είναι η υπηρεσία που περιμένει από εσάς ο Θεός και Κύριός σας και 

που περιμένει και η ανθρωπότητα. 

74 Σας δίδαξα να ανυψώνετε την ψυχή σας και να την ενώνετε με το Θείο Πνεύμα. Απαιτώ 

ανανέωση από εσάς και σας λέω: ο Πατέρας σας είναι γεμάτος αγάπη και έλεος και αποκαλύπτω τον 

εαυτό Μου στην πληρότητα της δημιουργίας Μου. Σας δίδαξα πώς να μεταδίδετε την αγάπη Μου, σας 

απελευθέρωσα και δεν είστε πλέον δέσμιοι, επειδή έκαψα όλα όσα ήταν ακάθαρτα μέσα σας και αυτή η 

φωτιά καθάρισε τα έργα και τις σκέψεις σας. Έσπασα τα δεσμά που σας έδεναν με αυτόν τον κόσμο. 

75 Έχετε παραστρατήσει ─ σε μονοπάτια που σας οδήγησαν στο θάνατο. Επομένως, ο Λόγος μου 

σας έχει καθοδηγήσει, ως φωνή που σας διόρθωσε και σας ξύπνησε από τον βαθύ ύπνο σας. Σας 

υπενθύμισα αυτό που είχατε ξεχάσει. Σε εξευγενίζω και μεταμόρφωσα την καρδιά σου σε ιερό. 

76 Αυτή είναι η μάχη Μου για να σας σώσω, να σας βγάλω τις παρωπίδες που κάλυπταν τα μάτια 

σας, να σας διδάξω να Με αναγνωρίζετε στην αλήθεια Μου. Από τους παρίες που ήσασταν πριν, σας 
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μεταμόρφωσα σε παιδιά του φωτός, σε εκλεκτά παιδιά που φορούν τα καλύτερα ρούχα ακόμα και 

ενσαρκωμένα. Ήταν θέλημά Μου να αποκτήσετε επίγνωση της Παρουσίας Μου, ώστε να 

προετοιμαστείτε και να ζήσετε στη Βασιλεία Μου. 

Θέλησα να είστε οι πρώτοι που θα Με δουν πνευματικά και θα Με αισθανθούν, ώστε να το 

μαρτυρήσετε στους συνανθρώπους σας. Πείτε τους ότι ήρθε η ώρα να προετοιμαστούν, ώστε οι άπιστοι να 

έχουν πίστη. Πείτε στους ανθρώπους ότι η Βασιλεία Μου είναι παρούσα στις ψυχές τους. Χτυπήστε τις 

καρδιές από πόρτα σε πόρτα για να αφυπνίσετε αυτούς που κοιμούνται, γιατί ο θάνατος έχει καταλάβει τη 

θέση τους ανάμεσά τους. 

77 Οι άνθρωποι εξαπέλυσαν τους πολέμους για να υπερασπιστούν τους φευγαλέους θρόνους και τα 

υπάρχοντά τους. Πηγαίνετε και πείτε τους ότι ο Πρίγκιπας της Ειρήνης ήρθε για να πολεμήσει το κακό. 

Αλλά αυτή η μάχη γίνεται με όπλα αγάπης και φωτός. Γιατί άκουσα τους στεναγμούς και τα κλάματα των 

χηρών, τους θρήνους των ορφανών, είδα την ανησυχία και την εχθρότητα των ανθρώπων. 

78 Πηγαίνετε σε αυτούς και πείτε τους ότι ο ζωντανός Θεός έχει έρθει, ότι δεν χρειάζονται τα είδωλα 

που έφτιαξαν με τα χέρια τους, ούτε τους υλικούς ναούς ─ ότι ο Θεός της αγάπης, του φωτός και της 

ειρήνης καλεί όλα τα παιδιά του να ανανεωθούν και να ακούσουν τη φωνή της συνείδησης. 

79 Σας λέω: Καλώς ήρθατε "ο άσωτος υιός". Έχετε κλάψει πολύ επειδή έχετε συναντήσει την κακία 

και έχετε απομακρυνθεί από το αιώνιο έλεός μου. Έχετε δει μόνο τις αβύσσους, τις ερήμους. Αλλά τώρα 

κοιτάξτε τις πηγές του ζωντανού νερού που έσβησαν τη δίψα σας για πάντα. Ιδού το δέντρο της ζωής που 

σας δίνει τους καρπούς του και σκιά κάτω από το φύλλωμά του. Σας προσφέρω καταφύγιο και τροφή και 

θα απομακρύνω τον υλισμό των περασμένων εποχών. 

80 Σας εμπιστεύομαι το Ευαγγέλιο για να κηρύξετε, ώστε η ανθρωπότητα να Με αναγνωρίσει και να 

ξεσηκωθεί με επιθυμία για την αγάπη Μου. Πείτε στους συνανθρώπους σας ότι τους περιμένω με ανοιχτές 

αγκάλες ως Πατέρας γεμάτος αγάπη. Πείτε τους ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για την πνευματική τους ένωση 

─ για την άρση των ορίων τους και την άρση της αποστασιοποίησης μεταξύ τους. Γιατί για Μένα είστε 

όλοι παιδιά Μου και σας αγαπώ όλους εξίσου. Φέρτε τους αυτά τα μηνύματα, πηγαίνετε σε αυτούς ως 

εκπρόσωποί Μου και πάρτε Με ως παράδειγμα στην πορεία σας, ώστε τα λόγια σας να είναι γεμάτα 

ενθάρρυνση, παρηγοριά και ζωή. 

81 Πολεμήστε στο δρόμο της ζωής σας και νικήστε το σκοτάδι του κόσμου. Απομακρύνετε την 

ειδωλολατρία από τις καρδιές- ετοιμάστε το δρόμο για να έρθουν όλοι σε Μένα. Όπου κι αν κάνεις το 

κάλεσμα, δεν θα είσαι εσύ αλλά Εγώ που θα κάνω τη φωνή Του να ακουστεί, και όπου κι αν πας, εκεί θα 

είμαι Εγώ. 

82 Ο Πατέρας σας λέει: Ετοιμαστείτε, γιατί θα κατοικήσω στις καρδιές σας. Αν είστε άξιοι γι' αυτό 

και οι ψυχές σας είναι δυνατές, δεν θα είστε εσείς που θα χαρίσετε στην ανθρωπότητα, αλλά Εγώ με 

άπειρη αγάπη. 

83 Καταλάβετε ότι θα σας χρησιμοποιήσω. Πρέπει να προετοιμαστείτε για να δώσετε μαρτυρία για 

Μένα και να δείξετε στην ανθρωπότητα το πρότυπο της ειρήνης και του νόμου ως λιμάνι σωτηρίας για 

τους ναυαγούς. Μιλήστε χωρίς φόβο για τις θεωρίες, τις ψευδείς διδασκαλίες της πνευματοποίησης. Πείτε 

τους ότι ο Πατέρας δεν θέλει την καταστροφή της ανθρωπότητας, ότι επιθυμεί τη σωτηρία όλων των 

παιδιών Του. 

84 Πείτε ότι κι εσείς ήρθατε σε Μένα χωρίς τίποτα καλό, ότι ήσασταν κουφοί και τυφλοί στην 

αλήθεια. Πες ότι ο επιβεβαιωμένος αμαρτωλός που έχει χάσει την πίστη θα μπορέσει να σωθεί, ότι θα 

ξέρω πώς να καθαρίσω και να εξαγνίσω την ψυχή του. Επομένως, μη φοβάστε να κατεβείτε στις 

αβύσσους για να σώσετε τους συνανθρώπους σας. Ανεβείτε στα βουνά και δώστε και εκεί. Αλλά να είστε 

ταπεινοί στην καρδιά, πράοι και ενάρετοι. Ως οδηγός σας, θα σας δώσω το φως του Αγίου Πνεύματος, το 

οποίο εκχέεται σε όλο το σύμπαν. 

85 Αν οι λανθασμένες ερμηνείες των συνανθρώπων σας αντιτίθενται στην πορεία σας, πείτε τους ότι 

όσοι είναι υγιείς δεν χρειάζονται γιατρό. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, υψωθείτε πνευματικά σε 

Μένα. Γιατί θα γκρεμίσω τον πύργο της Βαβέλ, θα καταστρέψω τα είδωλα, θα μπερδέψω τους 

μορφωμένους, θα δείξω το φως Μου, θα απομακρύνω την τύφλωση από τους ανθρώπους, και θα 

ξεριζώσω τις έχθρες και τις κακές προθέσεις. Θα κάνω τους νεκρούς να αναστηθούν, εκείνους που 

νόμιζαν ότι ήταν μεγάλοι να αναγνωρίσουν τη μικρότητά τους, και θα κάνω τους υπερήφανους να 

υποκλιθούν μπροστά Μου. 
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86 Επιδιώκω τη σωτηρία της ψυχής, και σε αυτή την εποχή του μεγάλου αγώνα πρέπει να μιλήσετε 

σε εκείνους που θέλουν να Με σταυρώσουν εκ νέου. 

87 Ο Πατέρας σας λέει: Αν Με αγαπάτε, εκπληρώστε το νόμο Μου, εργαστείτε για τον εαυτό σας. Αν 

αισθάνεστε αδύναμοι ή σας λείπει κάτι, ρωτήστε τον Πατέρα, γιατί θα σας ακούσω. Αλλά ζητήστε αυτό 

που είναι σωστό, και θα σας γεμίσω με τη χάρη Μου. 

88 Αν προετοιμαστείτε, θα σας κάνω αποστόλους Μου που θα αποκαλύπτουν την αγάπη Μου. Αλλά 

μην υπερηφανεύεστε και μην κάνετε γιγαντιαία βήματα για να μην παραστρατήσετε. Όταν έρθει η ώρα, ο 

Ηλίας θα σας εξοπλίσει με το φως του Αγίου Πνεύματος. 

89 Τα δώρα που σας έδωσα δεν τα παίρνω πίσω, ούτε τα αλλάζω. Θα παραμείνουν στην ψυχή σας για 

πάντα, και όταν φτάσετε στην κορυφή του βουνού, θα δείτε τους καρπούς του αγώνα σας. 

90 Οδηγηθείτε με τις πιο τέλειες οδηγίες μου, μεταφέρετε την ειρήνη και την ηρεμία στις καρδιές 

σας, ώστε να μπορείτε να τη δώσετε στους άλλους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 363  
1 Αγαπητοί μαθητές, ακούστε τον λόγο που θα σας κάνει δυνατούς. Να έχετε την πεποίθηση της 

αλήθειας του έργου μου, ώστε να το εφαρμόζετε και να το δείχνετε στους συνανθρώπους σας με το 

παράδειγμά σας. 

2 Όταν ο άνθρωπος ανανεωθεί, όταν η αλήθεια μου κυριαρχήσει μέσα του και οι πνευματικές του 

ικανότητες νικήσουν τα κοσμικά του πάθη, τότε θα έχει κατανοήσει το έργο μου. 

3 Ο κόπος των εργατών μου είναι μεγάλος, και ο δρόμος που πρέπει να διανύσουν είναι πολύ 

μακρύς. Το έργο Του έχει αρχίσει και ο σπόρος έχει σπαρθεί. Αλλά θα έρθουν και άλλοι εργάτες για να 

θερίσουν τον καρπό, για να σπείρουν ξανά τον σπόρο με την πάροδο του χρόνου. Είναι καθήκον σας, λαέ 

μου, να προκαλέσετε την αναγνώριση του έργου μου σε αυτή την εποχή και να λάβει η ανθρωπότητα τη 

χάρη της άπειρης σοφίας μου, καθώς ποτέ δεν είχε μπορέσει να νιώσει το ίδιο. 

4 Το φως μου, καθώς εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει την αναζήτηση της αλήθειας 

μου σε κάθε διδασκαλία. Αυτός είναι ο λόγος για τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις διαφορετικές 

πεποιθήσεις τους. 

5 Είναι η εκπλήρωση των όσων έχουν προφητευτεί. Ποιο από αυτά αντιπροσωπεύει την αλήθεια; 

Ποιος κρύβει τον πεινασμένο λύκο με το ένδυμα του προβάτου; Ποιος διαβεβαιώνει με καθαρά ενδύματα 

την απόλυτη εσωτερική του ειλικρίνεια; 

6 Πρέπει να ασκήσετε πνευματισμό για να ανακαλύψετε την αλήθεια μου- διότι η ανθρωπότητα έχει 

χωριστεί σε τόσα δόγματα και κοσμοθεωρίες όσες αντιστοιχούσαν στην ανάπτυξη της ανθρώπινης 

σκέψης. 

7 Έτσι, έχουν σχηματιστεί όλο και περισσότερες αιρέσεις και ομολογίες, και θα είναι πολύ δύσκολο 

για σας να κρίνετε το περιεχόμενο της αλήθειας που περιέχεται σε κάθε μία από αυτές. 

8 Η διδασκαλία μου διαφωτίζει τις σκέψεις και τις ιδέες των ανθρώπων, και σιγά-σιγά ο καθένας θα 

κατανοήσει τα βασικά για να τελειοποιήσει τα έργα του και να τα οδηγήσει σε ένα πιο τέλειο και ανώτερο 

μονοπάτι. 

9 Ο Πνευματισμός δεν είναι ένα νέο δόγμα που επιδιώκει να επιτύχει την ανάπτυξη των δογμάτων 

της πίστης των προηγούμενων εποχών ─ όχι, είναι η ίδια αποκάλυψη με εκείνη της Πρώτης και της 

Δεύτερης Εποχής. Είναι το θεμέλιο όλων των θρησκειών, το οποίο θέλω να υπενθυμίσω στην 

ανθρωπότητα σε αυτούς τους καιρούς του διαχωρισμού, ώστε να μην ξεχάσει τις ρίζες της. 

Τα έργα, τα έθιμα και οι τρόποι του ανθρώπου να εντυπωσιάζει τις αισθήσεις για να κολακεύει τον 

εαυτό του και να είναι περήφανος για τις διάφορες θρησκείες του έρχονται σε αντίθεση με αυτό που το 

έργο μου θέλει να δει ο κόσμος. 

10 Άφησα την τέλεια διδασκαλία μέσω του Ιησού, ώστε να υπάρξει κατανόηση της αγάπης μεταξύ 

των ανθρώπων. Τα αποτελέσματά του υπήρξαν ευλογία για τον κόσμο. Τώρα σκέφτεται κανείς και πάλι 

τις χριστιανικές αρχές. Αλλά ο κόσμος είναι τόσο μακριά από αυτές, που μόνο οι δοκιμασίες που περνάει 

η ανθρωπότητα σήμερα θα της θυμίσουν την αγάπη που δίδαξε ο Δάσκαλος με το παράδειγμά Του. 

11 Η διδασκαλία μου είναι το φως που πρέπει να αναζητήσετε, ώστε να βασιλεύει πάντα η ειρήνη 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

12 Σε κάθε πράξη στην οποία εμπεριέχονται προθέσεις για καλό, αποκαλύπτεται το έργο μου. 

Αποτελεί ουσιαστικό μέρος όλων όσων ο άνθρωπος μπορεί να οικοδομήσει μέσω φιλανθρωπικών 

σκοπών, μέσω ειλικρινών προθέσεων να βοηθήσει την ανθρωπότητα, να φέρει τους λαούς πιο κοντά, να 

οδηγήσει τους ανθρώπους στο δρόμο προς την ανώτερη ανάπτυξη και τον εξευγενισμό. 

13 Η πνευματοποίηση που σας διδάσκω και πάλι είναι το Θεϊκό Έργο, το οποίο, αν και τόσο μεγάλο, 

μπορεί να περιοριστεί για να αποκαλυφθεί σε μια πράξη αγάπης. Αλλά μην σφάλλετε και μην 

υποτάσσεστε στις λατρευτικές πράξεις οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας, ούτε να ακολουθείτε τις 

ιδέες που άλλοι άνθρωποι έχουν εισαγάγει ως αμετάβλητες. 

14 Σας είπα ότι το έργο μου δεν πρέπει να σας διχάζει, ότι πρέπει να ενώνετε τις σκέψεις σας και να 

κάνετε καλό μοιράζοντας τις διδασκαλίες μου με τους συνανθρώπους σας. Αν τους ακολουθούν, δεν έχει 

σημασία ποια είναι η διδασκαλία τους. Θα νιώσουν πνευματοποίηση όταν διαδώσουν την αγάπη τους 

στους συνανθρώπους τους. 
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15 Υπάρχουν πολλοί που καταλαβαίνουν την πνευματική ουσία της δουλειάς μου και την κάνουν για 

την ικανοποίηση της προσφοράς αγάπης και ελέους. 

16 Όταν έρθει η ώρα που ο Λόγος Μου δεν θα μπορεί πλέον να ακουστεί μέσω του ανθρώπινου 

οργάνου της κατανόησης, θα υπάρξουν εκείνοι που θα προσπαθήσουν να μιλήσουν παίρνοντας το όνομά 

Μου επί ματαίω. Αλλά σας έχω ήδη πει: θα είναι απατεώνες! 

17 Δεν θα σε αφήσω μόνο σου. Το όργανο του νου σας θα δέχεται συνεχώς την έμπνευσή μου. Θα 

είμαι στα λόγια σας, στις πράξεις σας. Θα συνεχίσετε να μπορείτε να μαζεύεστε για να θυμάστε τον λόγο 

μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέτρεψα να διατηρηθεί γραπτώς, ώστε να αποτελεί αντικείμενο 

συνεχούς μελέτης για εσάς. Αλλά δεν είναι το θέλημά Μου να έχετε αισθησιακές τελετουργίες στις 

συγκεντρώσεις σας. Γιατί τότε αυτά που σας δίδαξα θα εκφυλιστούν σε τελετές και παραδόσεις. 

18 Σας έχω αναθέσει το Έργο μου, ο καθένας από εσάς πρέπει να ακολουθήσει ένα μονοπάτι, να 

εκπληρώσει ένα καθήκον. Προσαρμόστε τις ανάγκες σας στις διδασκαλίες της Διδασκαλίας μου. Σε όλες 

τις πράξεις σας, θα ανακαλύψετε την ευκαιρία να αγαπάτε και να συγχωρείτε τον πλησίον σας, να 

συγχωρείτε τους συνανθρώπους σας ─ όχι από μια μυστικιστική άποψη, αλλά ως μια φυσική πράξη 

σύμφωνα με τη στιγμή της εξέλιξης που διανύετε. Με αυτόν τον τρόπο, σιγά-σιγά, ο κόσμος θα καταλάβει 

το Έργο μου. 

19 Αν η ανθρωπότητα είχε ακούσει, κατανοήσει και κατανοήσει τη διδασκαλία μου, ένα μονοπάτι 

αλήθειας και αγάπης θα είχε ανοίξει μπροστά της στον ορίζοντα και δεν θα περνούσε τις δοκιμασίες 

πόνου και φόβου στις οποίες βρίσκεται. 

20 Καταλάβετε ότι κανείς δεν είναι δίκαιος και τέλειος. Οι παραβάσεις σας είναι μεγάλες, παλεύετε 

με τον εαυτό σας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας έδωσα το έλεός Μου. 

21 Όπως εκείνη η ομάδα των μαθητών που επέλεξα θρήνησε την αναχώρηση του Ιησού, αλλά που 

στη συνέχεια είχαν θεϊκή έμπνευση, και των οποίων τα μυαλά φωτίστηκαν, και που έδωσαν τη ζωή τους 

για να υπερασπιστούν το Έργο Μου, έτσι και εσείς θα θρηνήσετε την αναχώρηση του Διδασκάλου όσον 

αφορά τις εκδηλώσεις Του. Αλλά ο εγκέφαλός σας θα ανοίξει, η καρδιά σας θα φλεγόταν από αγάπη και 

έλεος προς τον συνάνθρωπό σας και θα συνεχίσετε να Με αγαπάτε αγαπώντας και συγχωρώντας τον 

πλησίον σας. 

22 Τότε η αλήθεια μου θα αποκαλυφθεί πνευματικά και όλα θα γίνουν μεγαλύτερα, πιο δίκαια και πιο 

αληθινά. 

23 Εφόσον η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται σε αρμονία με τον Παγκόσμιο Νόμο που διέπει όλη τη 

δημιουργία, θα επέλθει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία θα εκφραστεί με τη βία των δυνάμεων της 

φύσης. 

24 Ο άνθρωπος έχει διασπάσει τα άτομα, ο εξελιγμένος εγκέφαλός του χρησιμοποιεί αυτή την 

ανακάλυψη για να αποκτήσει μεγαλύτερες δυνάμεις και να φέρει τον θάνατο. 

25 Αν ο άνθρωπος είχε αναπτυχθεί πνευματικά στον ίδιο βαθμό με την επιστήμη και τη διάνοιά του, 

θα χρησιμοποιούσε την ανακάλυψη νέων δυνάμεων της φύσης μόνο προς όφελος της ανθρωπότητας. 

Αλλά η πνευματική του καθυστέρηση είναι μεγάλη- γι' αυτό και ο εγωιστικός του νους χρησιμοποίησε τη 

δημιουργική του δύναμη σε βάρος της ανθρωπότητας και χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστροφής, 

απομακρυνόμενος από τις αρχές της αγάπης και του ελέους του Ιησού. Επομένως, όταν δείτε μια 

πλημμύρα φωτιάς να κατεβαίνει από τον ουρανό, δεν θα είναι επειδή ανοίγουν οι ίδιοι οι ουρανοί ή επειδή 

η φωτιά του ήλιου σας βασανίζει ─ όχι, είναι το έργο του ανθρώπου που θα σπείρει τον θάνατο και την 

καταστροφή. 

26 Έχω έρθει αυτή τη στιγμή για να σας υπενθυμίσω τις διδασκαλίες μου για την αγάπη και αύριο τα 

εγγόνια σας θα είναι σε θέση να ακούσουν τον ήχο της φωνής μου να τα καλεί να θυμηθούν, να 

συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνάμεις που μπορούν να τα καταστρέψουν. 

27 Σας λέω το ίδιο πράγμα που είπα στους μαθητές μου εκείνη την εποχή: "Προσέχετε και 

προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό", γιατί θα ζήσετε πικρές στιγμές. Αλλά αν η πίστη σας είναι 

μεγάλη, θα δείτε ότι όλα είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Και στο μέλλον, όταν οι άνθρωποι 

καταλάβουν ότι το μόνο που έχουν κάνει είναι να εργάζονται για την εχθρότητα και την καταστροφή, οι 

δυνάμεις της φύσης θα απελευθερωθούν για το καλό της ανθρωπότητας και θα φέρουν την αγάπη και θα 

παραμείνουν ειρηνικές. Τότε η ψυχή θα συναντήσει ένα πιο ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξή της, γιατί 

εγώ, αγαπητοί μαθητές, ήρθα να σας δώσω ειρήνη και παρηγοριά. Σας μίλησα για μια καλύτερη ζωή και 
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σας αποκάλυψα τα μεγάλα θαύματα που η ψυχή σας θα μπορέσει να επιδείξει στον κόσμο. Γιατί θα 

δώσεις όραση στους τυφλούς και θα θεραπεύσεις τους ψυχικά ασθενείς μέσω του λόγου μου της αγάπης. 

Θα κάνεις τους κουτσούς να αφήσουν τα κρεβάτια τους για να Με ακολουθήσουν. 

28 Θα έρθει η ώρα που θα Με καταλάβετε καλύτερα ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης της αποστολής 

σας και της πνευματοποίησής σας. Τότε θα νιώσετε ενωμένοι και θα υπάρχει αγαλλίαση στην ψυχή σας. 

Τότε θα ξέρετε όλοι πώς να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, ώστε ο κόσμος να δει το ευλογημένο 

Έργο Μου με την καθαρότητα με την οποία σας το έχω εμπιστευτεί. 

29 Θα έρθει ο καιρός που κάθε αίρεση και κάθε εκκλησία θα ψάξει να βρει τι ανήκει στο Έργο μου. 

Αλλά για να βρουν αυτόν τον θησαυρό, θα πρέπει να υψώσουν την ψυχή τους και να ακούσουν τη φωνή 

του Πνεύματος. 

30 Σήμερα ο Δάσκαλος συνεχίζει να σας διδάσκει και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε 

πραγματικούς Χριστιανούς. 

31 Μαθητές μου, δεν ξέρετε πότε θα δείτε το τέλος της αποστολής σας, πότε θα πετύχετε τη νίκη 

στον αγώνα σας. Γιατί θα συνεχίσετε να εργάζεστε από γενιά σε γενιά για να επιτύχετε την 

πνευματοποίηση της ανθρωπότητας. Θα διασχίσετε σύνορα και θάλασσες, θα πάτε στις επαρχίες, στις 

χώρες και στα έθνη για να κάνετε γνωστή την αλήθεια μου. 

32 Όπως ακριβώς στη Δεύτερη Εποχή, όταν οι μαθητές μου, πλημμυρισμένοι από το φως του Αγίου 

Πνεύματος, ξεκίνησαν χωρίς φόβο για τον κόσμο και χωρίς να υπολογίζουν τις αποστάσεις, για να 

μεταδώσουν τη διδασκαλία μου, έτσι και εσείς θα πρέπει να εξοπλιστείτε και, όταν έρθει η ώρα, να 

ξεκινήσετε για να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

33 Σε αυτή την εποχή υπήρξα ο καλύτερος δάσκαλος, ποτέ δεν σας είπα ψέματα, πάντα σας μιλούσα 

με απλά και ξεκάθαρα λόγια, ώστε οι ψυχές και οι καρδιές σας να Με νιώσουν και να τραφούν με την 

ουσία που δυναμώνει και ζωντανεύει. 

34 Σας γνωρίζω, και κάθε φορά που σας έχω στείλει να μετενσαρκωθείτε, σας έχω εκδηλωθεί. Αλλά 

ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να θυμηθεί τις προηγούμενες μετενσαρκώσεις σας. 

35 Ποτέ δεν σας παρέσυρα από το μονοπάτι της εκπλήρωσης του καθήκοντος, ποτέ δεν σας έδωσα 

άλλον νόμο, ούτε σας οδήγησα στις παρεκκλίσεις που δημιούργησε ο άνθρωπος. Σε όλες τις εποχές οι 

άνθρωποι ακολούθησαν τη δική τους θέληση και έδειξαν στα πλήθη θεότητες που δημιούργησαν στο 

μυαλό τους. Από τα χείλη τους βγήκαν ψεύτικα λόγια, ψεύτικες προφητείες, και υπήρξαν αδύναμες 

καρδιές, δεμένες ψυχές, που δεν μπόρεσαν να απελευθερωθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι τους 

περιμένει αιώνια ζωή. 

36 Ναι, Ισραήλ, η καρδιά του ανθρώπου πάντα επιζητούσε να λατρεύει τα υλικά πράγματα, το αυτί 

γευόταν τα μελωδικά λόγια. Επομένως, ο άνθρωπος άλλαξε αυτό που έφερα ως χριστιανική διδασκαλία 

στη Δεύτερη Εποχή, όταν το μετέτρεψε σε "θρησκεία". 

Ο εγωισμός, η απληστία και η ματαιοδοξία πάντα ξυπνούσαν στην ανθρώπινη καρδιά και έκαναν τους 

εαυτούς τους βασιλιάδες και άρχοντες για να υποκλιθούν οι άνθρωποι μπροστά τους και να τους κάνουν 

υποτελείς, δούλους, για να τους αλυσοδέσουν στην αμαρτία και να τους οδηγήσουν στο σκοτάδι, στον 

αποπροσανατολισμό και στη σύγχυση. 

37 Ο κόσμος Με απέρριψε ως Ιησού, Με κάρφωσε στον ξύλινο σταυρό και αργότερα έκανε τον 

σταυρό αντικείμενο ειδωλολατρίας και προσκύνησε μπροστά του για να ζητήσει συγχώρεση. Σήμερα 

τρέφετε τον υλισμό, την εχθρότητα και την κακία. Η ανθρωπότητα σήμερα ζει στη μεγαλύτερη διαφθορά. 

38 Στο μονοπάτι της ζωής, ο ενήλικας, ο νέος, η παρθένα και το παιδί έχουν χάσει το δρόμο τους και 

δεν βρίσκουν το τέλειο μονοπάτι που έχω χαράξει με τα παραδείγματα της αγάπης και του ελέους Μου. 

39 Οι μεγάλες μάζες των ανθρώπων έχουν ξεχάσει πώς να αναζητούν τον Δημιουργό τους. Οι ψυχές 

επέτρεψαν στον εαυτό τους να καθορίζεται από την ύλη και σήμερα κλαίνε γιατί έχασαν τη χάρη και την 

εξουσία που τους έδωσε το έλεός μου τη στιγμή που τις έστειλε στη γη. 

40 Τι συνέβη στο Ισραήλ; Τι αισθάνεται η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα; Τι αντιμετώπισαν όλοι τους 

στην πορεία; Μόνο γαϊδουράγκαθα και αγκάθια, ο πόλεμος των κοσμοθεωριών. Ολόκληρη η 

ανθρωπότητα είναι παγιδευμένη στο λάθος. Αλλά ποιος πρέπει να διορθώσει ό,τι ο άνθρωπος έχει 

διαταράξει, ό,τι έχει κάνει λάθος; Ποιος πρέπει να δώσει αυτό που λείπει από την ανθρωπότητα, ώστε να 

καθοδηγείται από αυτόν τον νόμο, από αυτή τη διδασκαλία και από αυτό το φως; Εγώ, ο Παρηγορητής, 

που κατεβαίνω "στο σύννεφο" στην Τρίτη Εποχή για να μιλήσω στους ανθρώπους και να τους διδάξω, για 
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να τους κάνω να συνειδητοποιήσουν για άλλη μια φορά ότι έχουν χάσει τα πάντα στο μονοπάτι και ότι 

Εγώ, ως Δημιουργός, τους πήρα από το χέρι για να τους οδηγήσω στο μονοπάτι Μου, για να τους κάνω 

γνωστή την πνευματική ζωή. 

41 Αύριο μεγάλα γεγονότα θα μαρτυρήσουν αυτό που σας έδωσα ως προφητεία, και μέσα από τον 

πόνο που προκαλούν οι δυνάμεις της φύσης στις χώρες και τα έθνη, οι άνθρωποι θα σηκωθούν και θα 

αναζητήσουν τον λαό του Ισραήλ. 

42 Η ατμόσφαιρα του πολέμου και οι επιδημίες, οι ασθένειες, η πείνα αυξάνονται, με αποτέλεσμα ο 

άνθρωπος να μην έχει ειρήνη στην καρδιά του ούτε στο σπίτι του. Αλλά το έχω επιθυμήσει έτσι, και το 

Άγιο Πνεύμα Μου κατεβαίνει για να γευτεί τον πόνο και τα βάσανά σας; Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, 

μια άπειρη θλίψη υπάρχει στο Θείο Πνεύμα μου. 

43 Η ανθρωπότητα έχει ξεχάσει την ευλογημένη υπέρτατη εντολή που της έδωσα στη Δεύτερη 

Εποχή: "Αγαπάτε αλλήλους". 

44 Έχω προετοιμάσει μια εποχή όπου η ανθρωπότητα θα εγερθεί σε υπακοή. Τα εγγόνια σας θα δουν 

τη δόξα που θα χύσω πάνω σε αυτή τη γη. 

Γιατί το Θέλημά Μου πρέπει να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο που σας έδωσα ως επίγειο 

παράδεισο, και θα έρθει η ώρα που θα έρθουν σε αυτόν τον πλανήτη εκείνες οι ψυχές που έχουν φτάσει σε 

υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, που έχουν αγωνιστεί. Το Θεϊκό Μου Φως θα φωτίσει τη γη και η εκπλήρωση 

του Νόμου Μου θα βασιλεύσει πάνω της. 

45 Θυμηθείτε τον λόγο μου μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σας στην ύλη, τότε το πνεύμα σας 

θα σας θυμίσει όλα όσα ακούσατε στον λόγο μου και τα οποία ο νους σας είχε ξεχάσει. 

46 Εκείνη την τελευταία στιγμή, η ψυχή σας θα επιθυμεί μια άλλη στιγμή ζωής για να εκπληρώσει 

τον σκοπό της, αλλά το πεπρωμένο σας πρέπει να πραγματοποιηθεί. 

47 Έχω πει ότι θα έρθει η ώρα της σύγχυσης, της ανυπακοής, όταν αυτός ο "εργάτης" θα σηκωθεί και 

θα ισχυριστεί ότι η διακήρυξή μου δεν θα τελειώσει μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά θα έρθει η ώρα 

που ο λόγος μου θα εκπληρωθεί, ακόμη κι αν ο άνθρωπος θέλει να αντιταχθεί στο θέλημά μου. 

48 Πόσα λάθη στο μονοπάτι έχουν διαπράξει πολλοί από εκείνους στους οποίους έχω αναθέσει μια 

αποστολή και μια χάρη. Πόση ακατανόηση βλέπω να εξαπλώνεται στα παιδιά μου μετά το 1950. 

49 Μέσα από την ακατανόητη και ανόητη συμπεριφορά του, ο άνθρωπος αρνείται τη βοηθητική μου 

αγάπη, την εξουσία και τη χάρη και στέκεται μακριά από τον αληθινό δρόμο του νόμου, της αρμονίας και 

της αλήθειας. 

50 Δεν αρνούμαι αυτό που σας έδωσα πριν από χρόνια. Από το 1866 έχω μιλήσει στους ανθρώπους 

μέσω του πρώτου φορέα φωνής και τους προφήτευσα ότι θα έρθει μια εποχή που ο λόγος μου δεν θα 

γίνεται πλέον γνωστός στους ανθρώπους. Αλλά όταν είδα ότι η απογοήτευση είχε κυριεύσει τις καρδιές, 

τους έδωσα να καταλάβουν με απλά λόγια ότι το έτος 1950 θα ήταν το τελευταίο για την εκδήλωση της 

διδασκαλίας μου μέσω της διάνοιας των φορέων της φωνής, ένας λόγος που μόλις δόθηκε σε εκείνο τον 

οίκο προσευχής που φέρει το όνομα "Damiana Oviedo". 

51 Για άλλη μια φορά το Ισραήλ θα διχαστεί από φυλή σε φυλή, θα διχαστεί ξανά και θα θελήσει να 

καταπατήσει τον καθαρό και άνομο Νόμο που παρέδωσα στα χέρια του- για άλλη μια φορά το Ισραήλ θα 

αναζητήσει τους προηγούμενους δρόμους και θα πέσει στην ειδωλολατρία και τον φανατισμό. Θα 

στραφεί προς τις αιρέσεις και θα πέσει σε σύγχυση, σε σκοτάδι, και θα γευτεί τα ευχάριστα και ψεύτικα 

λόγια που θα του προσφέρει ο άνθρωπος. 

52 Πόσος πόνος έχει προκληθεί στην Καρδιά Μου από τους υπηρέτες που δεν έχουν κατανοήσει το 

Νόμο Μου, και πόσος πόνος προκαλείται σήμερα από εκείνους που, παρόλο που τους έχω εκπαιδεύσει 

και διορίσει, έχουν σήμερα δώσει καταφύγιο στην αμφιβολία, στην αβεβαιότητα, και ως αποτέλεσμα της 

έλλειψης κατανόησης και του εγωισμού τους, έχουν πει ότι θα παραμείνω ανάμεσα στους ανθρώπους για 

άλλη μια χρονική περίοδο, ότι σύμφωνα με την ανθρώπινη θέλησή τους θα στείλω κάτω τη Συμπαντική 

Ακτίνα Μου για άλλη μια φορά και θα συνεχίσω να εκδηλώνομαι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Γι' αυτό, σας είπα: Πότε έδειξα αναποφασιστικότητα, αβεβαιότητα ή ασυμφωνία βούλησης στον λόγο 

Μου; Ποτέ, πραγματικά, γιατί τότε δεν θα ήμουν πλέον τέλειος, δεν θα ήμουν πλέον ο Θεός και ο 

Δημιουργός σας. 

53 Σε Μένα υπάρχει αποφασιστικότητα, μια ενιαία βούληση, και γι' αυτό μιλάω τόσο καθαρά όσο το 

λαμπρό φως της ημέρας, ώστε όλοι να μπορούν να Με αισθανθούν στην παρουσία Μου, την ουσία Μου 
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και τη δύναμή Μου, ώστε το πνεύμα να μπορεί να αναγνωρίσει τον (υποκείμενο) λόγο και τον Λόγο που 

έχω δώσει μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

54 Ο Δάσκαλος σας λέει: Ο άνθρωπος έχτισε κτίρια και τα ονόμασε εκκλησίες, και σε αυτούς τους 

χώρους οι άνθρωποι που εισέρχονται κάνουν υποκλίσεις, τρέφουν τον φανατισμό και την ειδωλολατρία 

και λατρεύουν αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος δημιούργησε. Αυτό είναι απεχθές στα μάτια Μου, και γι' αυτό 

σας αφαίρεσα, λαέ του Ισραήλ, όλα όσα αρχικά γνωρίζατε και ακούσατε, ώστε να εγκαταλείψετε τον 

φανατισμό σας. 

55 Οι οίκοι προσευχής του λαού Ισραήλ θα είναι γνωστοί στην ανθρωπότητα, δεν θα είναι κλειστοί, 

γιατί θα παρέχουν καταφύγιο στους αδύναμους και τους χαμένους, στους κουρασμένους και τους 

ασθενείς. Μέσω της προετοιμασίας σας, μέσω της υπακοής στο υπέρτατο θέλημά Μου και της τήρησης 

του νόμου Μου, θα μαρτυρήσω τον εαυτό Μου στα έργα των αληθινών μαθητών της Θεότητάς Μου. 

56 Ας μη σας στενοχωρεί το γεγονός ότι εμφανίζονται επίσης ψευδείς φωνητικοί φορείς, ψευδείς 

εκκλησιαστικοί ηγέτες, ψευδείς "εργάτες", ότι τα βλάσφημα χείλη τους μιλούν στους ανθρώπους, 

ισχυριζόμενοι ότι ο Λόγος μου και η Παγκόσμια Ακτίνα μου θα παραμείνουν ως διδασκαλία ανάμεσα 

στους ανθρώπους. 

Θα γνωστοποιήσω ποιος είναι απατεώνας, ποιος δεν υπακούει στο νόμο σύμφωνα με το θέλημά Μου, 

ποιος είναι αυτός που εκφράζει μόνο το δικό του θέλημα, και θα γνωστοποιήσω το έργο που έχει κάνει 

λάθος και το νόμο που έχει δημιουργήσει, και θα απορριφθούν και θα εξοριστούν. 

Διότι θα παρακρατήσω τη θεία χάρη και τη δύναμη, και ο πειρασμός θα τους πιάσει στα δίχτυα του, 

και γι' αυτό όποιος τους αναζητήσει δεν θα νιώσει στην ψυχή του τη χάρη του Αγίου Πνεύματός Μου. 

57 Όταν η εκκλησία και οι αιρετικοί βλέπουν ότι το Ισραήλ είναι διχασμένο, ότι το Ισραήλ αρνείται ο 

ένας τον άλλον και είναι αδύναμο, θα αναζητήσουν λόγους για να αρπάξουν το κόσμημα ανεκτίμητης 

αξίας, να πάρουν την Κιβωτό της Νέας Διαθήκης και να πουν αύριο ότι είναι οι αληθινοί αγγελιοφόροι 

του Θεού ανάμεσα στην ανθρωπότητα και οι εκπρόσωποι της θεότητάς μου. 

58 Όλοι γνωρίζετε το νόημα της πρώτης εντολής του Νόμου: "Να αγαπάς τον Θεό περισσότερο από 

τους γονείς σου και τα παιδιά σου ─ περισσότερο από τον εαυτό σου, καθώς και όλα όσα κατέχεις στη 

γη". Αν ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα νιώσετε ψυχική γαλήνη, τα βάσανά σας θα είναι ήπια και οι 

δυνάμεις της φύσης θα είναι φιλεύσπλαχνες μαζί σας. Τότε θα ζήσετε μέσα από τις δοκιμασίες που έχουν 

σχεδιαστεί για να τελειοποιήσουν την ψυχή σας χωρίς να νιώθετε αποτυχία. 

59 Μόλις κατανοήσετε αυτή την εντολή και την υπακούσετε, θα είστε ικανοποιημένοι με την τύχη 

σας, θα αγαπάτε τους ανθρώπους και θα σέβεστε τη ζωή τους. Θα υπάρχει δικαιοσύνη στα έργα σας, και 

τότε θα χρησιμοποιήσετε τα χαρίσματά σας για το καλό σας και το καλό του πλησίον σας. 

60 Είναι αλήθεια ότι το μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς δεν είναι ένα ευχάριστο μονοπάτι, αλλά 

μια ζωή απάρνησης και αυστηρής τήρησης των εντολών Μου, αλλά δεν είναι ένα θυσιαστικό μονοπάτι. Η 

αγάπη και το έλεος δεν σημαίνουν πόνο, αντίθετα είναι χαρά και ζωή για την ψυχή, και σας προσφέρω 

αυτή την απόλαυση για να γνωρίσετε την αληθινή πνευματική ευτυχία. 

61 Έχετε δημιουργήσει τον δικό σας πόνο όταν απομακρυνθήκατε από την εκπλήρωση του Νόμου. 

Θέλετε να σταματήσετε την εξάπλωση του πολέμου και τις συνέπειές του; Τότε αγαπήστε και 

συγχωρήστε, μοιραστείτε το ψωμί σας και θα νιώσετε πιο ικανοποιημένοι. Εμπιστευτείτε την 

αποτελεσματικότητα των θεϊκών νόμων, τη σοφία και τη δικαιοσύνη τους, και θα προστατευτείτε από 

αυτούς. 

62 Να είστε ψυχές που προσέχουν τα έργα τους και ζουν με προσευχή και συνεχή προετοιμασία, 

ώστε να είστε σταθεροί απέναντι στους πειρασμούς και να ξεπεράσετε τον κυρίαρχο υλισμό. 

Στην αρχή τα βήματά σας θα είναι ασταθή, όπως εκείνα ενός μικρού παιδιού που αρχίζει να περπατάει. 

Αλλά στη συνέχεια θα γίνετε πιο ισχυροί, θα αποκτάτε γνώσεις μέχρι να φτάσετε στο ξεδίπλωμα των 

πνευματικών σας χαρισμάτων, η αξία των οποίων είναι ανεκτίμητη στη γη. 

63 Αν ξεκινήσετε το μονοπάτι, θα γίνετε άνθρωποι με μεγάλη αρετή και θα μπορείτε να ελέγχετε το 

σώμα σας και να ζείτε πνευματικά. Θα έχετε τη συνείδησή σας ως φάρο στο μονοπάτι της ζωής σας. Θα 

είναι ο φίλος σας και ο κριτής σας. Θα σας μιλάει πάντα αληθινά και οι οδηγίες του θα είναι σωστές και 

ακριβείς τη στιγμή που τις χρειάζεστε. Αυτή η φωνή είναι η πάντα τρυφερή και αγαπητική φωνή μου που 

σας δείχνει το καλό. 
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64 Ποιος μπορεί να φοβηθεί τίποτα από Εμένα που είμαι ο Πατέρας και Κύριος της ζωής σας; 

Δημιούργησα για την απόλαυση και τη διαρκή ευτυχία σας όλα όσα γνωρίζετε, αλλά και όσα σας είναι 

άγνωστα. Μην αμφισβητείτε Αυτόν που σας αγαπάει απείρως περισσότερο από ό,τι μπορείτε να 

κατανοήσετε και να συλλάβετε με το μυαλό σας. Θυμηθείτε το νόημα του Πάθους Μου, και μόλις 

καταλάβετε ποιοι είστε, θα στρέψετε ευλαβικά το βλέμμα σας σε Μένα για να Μου δώσετε την αγάπη σας 

και να υποταχθείτε υπάκουα στους νόμους Μου. 

65 Σας δίνω το Λόγο Μου, που σας δίνει ζωή σαν ουράνια συναυλία. Κάποιους από εσάς τους 

βρίσκω βυθισμένους σε βαθύ ύπνο. Αλλά όπως έδωσα ζωή στον Λάζαρο, έτσι και σήμερα ξυπνάω την 

ψυχή σας στη ζωή της χάρης. Χρησιμοποιήστε τη δύναμή Μου και σηκωθείτε, ώστε να ξεκινήσετε το 

μονοπάτι που θα σας φέρει στη ζωή του Πνεύματος, που είναι η αιώνια ζωή. 

66 Δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος προτού ο Θείος Δάσκαλος αποσύρει τον λόγο του. Αλλά πριν 

από αυτό, θέλω να προετοιμαστείτε, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω 

ορίσει. Θέλω να σας διδάξω τα έργα που είναι ευχάριστα στο Θείο βλέμμα Μου. 

67 Αυτή τη στιγμή παραδίδω στη διάνοιά σας το βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε και να ερμηνεύσετε 

αύριο. Σε αυτήν, μετά την αναχώρησή μου, θα βρείτε τη φωτιά της αγάπης μου, και οι συνάνθρωποί σας 

θα μοιραστείτε τις θεϊκές διδασκαλίες της, οι οποίες μαρτυρούν τη νοημοσύνη, τη γνώση και τη δύναμη ─ 

όλα όσα κατέχει η Θεότητά μου. 

68 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή σας δίδαξα ότι είστε όλοι παιδιά ενός Πατέρα, ότι είστε όλοι αδελφοί 

και αδελφές στα μάτια του άπειρου ελέους Μου και ότι έχω δώσει σε όλες τις ψυχές τα ίδια δώρα. 

69 Ευλογημένοι άνθρωποι, ένα νέο στάδιο εκπλήρωσης ξεκινά για σας, στο οποίο θα κάνετε γνωστές 

τις διδασκαλίες Μου. Διότι είστε οι μαθητές μου, οι εκλεκτοί μου, και θα προετοιμαστείτε ώστε να 

σπείρετε τον σπόρο της αγάπης στους δρόμους των ανθρώπων, όπως εγώ. Ωστόσο, μη νομίζετε ότι όλοι οι 

συνάνθρωποί σας θα σας πιστέψουν, γιατί από πολλούς από αυτούς θα εισπράξετε μόνο χλευασμό και 

περιφρόνηση. Αλλά ο σπόρος θα βλαστήσει και θα έρθουν σε Μένα. 

70 Όταν όλα τα βασίλεια της φύσης και όλη η δημιουργία δίνουν αποδείξεις και εκδηλώσεις της 

δικαιοσύνης μου, μην το εκλαμβάνετε ως τιμωρία. Θα είναι μόνο μια δοκιμασία που θα κάνει την 

ανθρωπότητα, η οποία δεν έχει ακούσει το λόγο μου, να αναγνωρίσει το λάθος της, αφού έχει ζήσει μέσα 

σε σύγχυση και πόνο, αποδίδοντας την απελευθέρωση των δυνάμεων της φύσης σε διάφορες αιτίες. Εσείς, 

ωστόσο, δεν θα πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας να μπερδευτεί, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να 

περάσετε νικηφόρα αυτή τη δοκιμασία με αληθινή πίστη, με αγάπη και έλεος για τους συνανθρώπους σας, 

που θα χρησιμεύσει για τη σωτηρία των ανθρώπινων μαζών. 

71 Ετοιμαστείτε, λαέ Ισραήλ. Σας αφήνω τη χάρη μου για να συνεχίσετε να είστε οι δυνατοί. Αφήστε 

το κάλεσμα να βγει στην ανθρωπότητα. Θέλω να εκδηλωθώ σε κάθε καρδιά, θέλω να γίνω αισθητός σε 

κάθε ψυχή και να της δώσω το νερό και το ψωμί που τη θρέφει και τη δυναμώνει. Καταλάβετε ότι η 

ανθρωπότητα διψάει και ότι δεν πρέπει να την εγκαταλείψετε, η οποία υποφέρει στην έρημο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 364  
1 Γεμάτος αγάπη έρχομαι σε σας για να φωτίσω το μυαλό σας, να κάνω την καρδιά σας ευαίσθητη 

μέσω του Λόγου Μου. 

2 Υποδέχομαι αυτή τη στιγμή αυτόν που ακούει αυτή τη διδασκαλία και αυτόν που είναι μακριά από 

αυτήν ─ αυτόν που Με έχει ξεχάσει, καθώς και αυτόν που έχει δημιουργήσει ένα ιερό στο βάθος της 

καρδιάς του. 

3 Ο Δάσκαλος είναι γεμάτος χαρά όταν βλέπει ότι είστε οι καλοί εργάτες που έχουν ξεχορταριάσει 

τους σπόρους τους και έχουν αφαιρέσει τα άχυρα από το σιτάρι τους για να Μου προσφέρουν μόνο το 

στάχυ του χρυσού σιταριού. 

4 Εσείς που εργάζεστε με αυτόν τον τρόπο, εκπληρώσατε την υπόσχεση που δώσατε στον Πατέρα 

σας τη στιγμή που ήρθατε στην Παρουσία Μου, ώστε να σας αναθέσω τον σπόρο και τα χωράφια. Με την 

υπακοή σας Μου θυμίζετε τον πολλαπλασιασμένο σπόρο. 

5 Ο αριθμός των εργαζομένων μου έχει πολλαπλασιαστεί. Αλλά αντίο σε εκείνους που ξέρουν να 

σπέρνουν και να καλλιεργούν τα χωράφια τους, γιατί θα φέρουν μεγάλη συγκομιδή. 

6 Η φωνή του Πατέρα μου στέλνει το κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους. Όμως εκείνοι που ζουν 

για τις κοσμικές απολαύσεις έχουν δημιουργήσει ένα εμπόδιο που εμποδίζει την ψυχή τους να ακούσει το 

κάλεσμά μου. Θα είναι ο πόνος που θα τους αφυπνίσει και θα τους κάνει να ακούσουν τη φωνή μου μέσα 

από τη συνείδηση. 

7 Αυτός που υπακούει στο νόμο μου θα ξέρει επίσης πώς να υπακούει στους νόμους των ανθρώπων, 

και δεν θα υπάρχουν εμπόδια ούτε φραγμοί που θα τον εμποδίζουν να εργάζεται μέσα στο Έργο μου. 

8 Αν η ανθρωπότητα ζούσε μέσα στο νόμο μου, δεν θα ήταν σκλάβος των παθών της, ούτε θα 

άδειαζε το ποτήρι του πόνου. 

9 Με την ανυπακοή της έχει μετατρέψει αυτή τη γη σε κοιλάδα δακρύων. Παντού ακούγεται ο 

θρήνος του πόνου, δεν υπάρχει ενότητα σκέψης στις αιρέσεις και τις θρησκείες, ούτε αδελφοσύνη μεταξύ 

τους. 

10 Ετοίμασα αυτόν τον λαό εδώ, ώστε, με τη δύναμη και τη σοφία του Πατέρα, να αποκαλύψει το 

μήνυμα της ειρήνης, του φωτός και της αγάπης που πρέπει να φτάσει σε όλα τα έθνη. Της εμπιστεύτηκα 

ένα σπαθί, μια ασπίδα και ένα λάβαρο, ώστε να πολεμάει ακούραστα μέχρι να της πει το θέλημά μου το 

τέλος. 

11 Αγαπημένοι άνθρωποι, ετοιμαστείτε και ξεκινήστε την περιπλάνησή σας, όπως στην Πρώτη 

Εποχή, και αφήστε αυτή την "κοιλάδα" για να ξεκινήσετε για τη Γη της Επαγγελίας. Εμπιστευτείτε Με, 

γιατί όπως εκείνη την εποχή, τα νερά των θαλασσών θα υποχωρήσουν για να σας αφήσουν να περάσετε, 

και στην έρημο δεν θα λείψει ξανά το μάννα, ούτε το νερό που θα αναβλύζει από τον βράχο. 

12 Μόλις η ανθρωπότητα ακολουθήσει τις οδηγίες μου, θα απομακρύνει από την πορεία της τον 

επώδυνο εξαγνισμό που έχει υποστεί. 

13 Σήμερα ο Λόγος μου κατεβαίνει σε σένα, Ισραήλ, για να σε βοηθήσει στην ανάπτυξή σου, ώστε 

να μπορέσεις να εκπληρώσεις τη δύσκολη αποστολή που σου έχω αναθέσει, ώστε να γίνεις παράδειγμα 

για τους αγαπημένους σου και τους συνανθρώπους σου. Διότι ο λαός του Ισραήλ, στην ένωση των 

καρδιών και των ψυχών, θα είναι το παράδειγμα, θα είναι ο καθρέφτης για όλη την ανθρωπότητα, και 

αυτή πρέπει να βλέπει τα δικά της πρόσωπα να αντανακλώνται στο πνεύμα του Ισραήλ. 

14 Φωτίζω το μυαλό σας, ώστε όλοι σας να μπορείτε να με μαρτυρήσετε με τις σκέψεις, τα λόγια και 

τα έργα σας. Διότι εσείς που είστε αρχάριοι καλείστε να γίνετε οι μεγάλοι μαθητές Μου και αργότερα 

δάσκαλοί Μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα ─ οι καλοί δάσκαλοι της Διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος, 

που δεν έχουν υλοποιηθεί, που δεν έχουν γίνει ηλίθιοι με τα προηγούμενα έθιμα. 

15 Γι' αυτό, απαιτώ από εσάς αυτή τη στιγμή πνευματικότητα, ανύψωση, απλότητα και αγνότητα σε 

κάθε σας πράξη και διαδικασία μέσα στο Νόμο Μου. 

16 Ο Ηλίας προετοιμάζει πνευματικά ολόκληρο τον κόσμο, το πνεύμα του Ισραήλ για την προσεχή 

αναχώρησή μου, ώστε να είστε θαρραλέοι και γεμάτοι φως για τη μάχη που σας περιμένει. 

Μετά την αποχώρησή μου, μην πέσετε σε λήθαργο, ούτε να παραμείνετε ή να παρεκκλίνετε από το 

εφαρμόσιμο μονοπάτι, αλλά ταπεινά, άξια να πάρετε τη θέση μου ως δάσκαλος. Εσείς ─ με την 

αυταπάρνηση, την προετοιμασία και την ανύψωση της ψυχής σας, με την αγάπη και το έλεός σας ─ θα 
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ξεκινήσετε να σπείρετε τον πνευματικό-τριτομανιακό-μαριανό σπόρο σε όλα τα μονοπάτια και τους 

δρόμους όπου οι καρδιές σας περιμένουν, όπου οι αγκάλες ανοίγονται για να σας δεχτούν, όπου οι ψυχές 

που διψούν και διψούν για την αλήθεια και την αγάπη μου περιμένουν τον ερχομό των εκλεκτών μου. 

Γιατί σύντομα θα ξεκινήσετε να ταρακουνήσετε τον κόσμο για να ξυπνήσει, για να μην τον αφήσετε 

πλέον να κοιμάται, γιατί αυτό είναι το θέλημά μου. 

17 Αγαπημένε λαέ του Ισραήλ! Ο Ηλίας σας βοήθησε να υψώσετε τις ψυχές σας. Έχει ενώσει τις 

σκέψεις σας και τη θέλησή σας σε ένα. Έχει ενώσει όλες τις ψυχές, ώστε η ευλογημένη μου ακτίνα να 

εγκατασταθεί στο ίδιο το πνεύμα του Ισραήλ. 

18 Ο Ηλίας πηγαίνει μπροστά σας και προετοιμάζει τα μονοπάτια, κάνει τα μονοπάτια βατά. Είναι 

αυτός που σας εξαγνίζει, που σας βοηθά να καθαρίσετε ακόμα και το παραμικρό σημείο στην καρδιά σας, 

ώστε η συνείδησή σας να είναι πάντα ήρεμη και έτοιμη για την υπηρεσία της Θεότητάς μου και για την 

υπηρεσία των συνανθρώπων σας. Είναι αυτός που σας δίνει νέο κουράγιο στο δρόμο όταν σας βλέπει 

θλιμμένους και καταθλιπτικούς ─ είναι αυτός που σας ανακοινώνει τους κινδύνους και σας φωτίζει τις 

στιγμές της πλάνης και του σκότους. Είναι ο Ηλίας που σας παρηγορεί σε στιγμές πόνου και σας οδηγεί 

βήμα προς βήμα σε ένα μοναδικό σημείο ένωσης ─ σε ένα σημείο στο οποίο καλούνται όλες οι ψυχές, το 

οποίο είναι το Ύψιστο Πέραν, και στο οποίο θα φτάσετε μέσω της ανύψωσης της ψυχής σας, της 

αληθινής προσευχής και της αληθινής λατρείας του Θεού. 

19 Μη φοβάστε την κρίση ούτε την κριτική των ανθρώπων. Κι εγώ, επίσης, θα καταδικαστώ, θα 

συζητηθώ, θα μαστιγωθώ, αλλά δεν θα σκοτωθώ αυτή τη φορά. Το Έργο μου, το Φως μου και η Αλήθεια 

μου δεν θα ηττηθούν. Ο Πνευματισμός, που είναι η Διδασκαλία μου, δεν μπορεί να χαθεί, θα συνεχίσει να 

εκδηλώνεται παρά την ακατανόηση, την ανυπακοή, την αχαριστία, τη δυσπιστία και τη ματαιοδοξία των 

ανθρώπων. Το Θείο Πνεύμα μου και η διδασκαλία μου θα συνεχίσουν να γίνονται γνωστά και να 

εξελίσσονται από καρδιά σε καρδιά, από πνεύμα σε πνεύμα, από άνθρωπο σε άνθρωπο και από κόσμο σε 

κόσμο, χωρίς να σταματούν. Γιατί δεν υπάρχει καμία δύναμη, καμία εξουσία, κανένας νόμος, κανένα 

εμπόδιο που να μπορεί να σταματήσει το Πνεύμα μου και το Φως μου ─ δεν υπάρχει καμία σκιά που να 

μπορεί να επισκιάσει το Παγκόσμιο Φως μου. Επομένως, θα είμαι πάντα Φως, θα είμαι πάντα Αλήθεια, 

θα είμαι πάντα Πνεύμα. 

20 Αλλά όπως σας είπα: Είστε τα παιδιά Μου, τα οποία έκανα μαθητές Μου για να Με πάρετε ως 

πρότυπο και να γίνετε σαν τη Θεότητά Μου, ώστε να κατανοήσετε πλήρως τον Πατέρα σας, που είναι το 

Άγιο Πνεύμα. Αλλά θα το καταλάβετε αυτό μέσω της πνευματοποίησής σας μέσω αυτού του 

πνευματιστικού-ετεροτριαδικού-μαριακού δόγματος. 

21 Ζητήστε την "πρώτη" και εργαστείτε επίσης για τις νέες γενιές ─ για εκείνους που θα έρθουν μετά 

από εσάς. Αν οι "πρώτοι" έκαναν το πρώτο βήμα, εσείς θα κάνετε το δεύτερο, και όσοι έρθουν μετά από 

εσάς θα κάνουν το τρίτο. Και έτσι, από γενιά σε γενιά και από περίοδο σε περίοδο, η ανθρωπότητα θα 

έρχεται πνευματικά όλο και πιο κοντά Μου, μέχρι να φτάσει στην πραγματική πνευματική ανύψωση και 

την τέλεια λατρεία της Θεότητάς Μου. Σας λέω όμως: Η ειρήνη όλου του κόσμου δεν εξαρτάται από μια 

καρδιά, ούτε από πολλές καρδιές ─ ούτε από την εξάπλωση του Έργου Μου, το οποίο είναι παγκόσμιο, το 

οποίο είναι πνευματικό. Τα πάντα εξαρτώνται από τη Θέλησή Μου, αλλά με το έλεός Μου, με την άπειρη 

αγάπη Μου, σου επιτρέπω, Ισραήλ, να συμμετέχεις στο Έργο Μου της πνευματικής τελείωσης, της 

παγκόσμιας ειρήνευσης. Παιδιά μου, ήθελα να συμμετέχετε στο έργο μου, σε αυτό το έργο της αγάπης, σε 

αυτή τη μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι. 

22 Θυμηθείτε ότι ο κόσμος σας περιμένει, ότι τα έθνη περιμένουν τον λαό Μου, ότι αυτός ο κόσμος 

που δεν βρίσκει θεραπεία, που δεν γνωρίζει την αληθινή λατρεία του Θεού ─ αυτός ο κόσμος που δεν 

βρίσκει τον Θεό του, σας συναντά, και ότι σε σας θα Με βρει, θα Με ακούσει και θα Με δει. Γιατί θέλω να 

είστε η εικόνα Μου ─ θέλω να αντανακλάτε το πρόσωπό Μου και την αγάπη Μου στην ψυχή σας και στις 

πράξεις σας. 

23 Μην πέφτετε σε φανατισμό, γιατί δεν είναι αυτό που πρέπει να διδάσκετε. Μην πέφτετε σε 

ειδωλολατρία, γιατί αυτό δεν είναι που πρέπει να δίνετε στον κόσμο. Θα δώσετε πνευματικά το νερό που 

ξεδιψά ─ το ψωμί που χορταίνει τον πεινασμένο, το ένδυμα που σκεπάζει τον γυμνό. 

24 Έχω γίνει γνωστός σε αυτήν την Τρίτη Εποχή μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και εκείνοι τους 

οποίους έχω τιμήσει ως "υποπόδια" έχουν αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Αγίου Πνεύματος: 

τη μετάδοση της Θείας Ακτίνας Μου μέσω αυτών για να παραδώσουν το Λόγο Μου στον κόσμο. Και 
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έχετε βιώσει πολύ ταπεινές, αδαείς και ασήμαντες καρδιές μέσα από τις οποίες σας εξέπληξα με τα λόγια 

μου για τελειότητα, σοφία, υγεία, έλεος και ενθάρρυνση ─ με το λόγο μου που είναι πάντα ένα άπειρο 

βλέμμα που διαβάζει στις καρδιές σας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σας. Και κάθε φορά που το 

ακούσατε μέσω των φωνητικών φορέων σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο, νιώσατε ότι ο Κύριος είναι μαζί σας 

και ότι σας εξετάζει, σας ακούει και είναι προσεκτικός ακόμη και στην τελευταία σας παράκληση ─ ότι 

αποδέχεται την εκπλήρωση της αποστολής σας και κρίνει κάθε σκέψη, λέξη και έργο σας. 

25 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, το Άγιο Πνεύμα μου έχει ανοίξει πλήρως τις πόρτες του Υψηλού 

Πέρατος για να επιτρέψει στον Πνευματικό μου Κόσμο του Φωτός να έρθει σε σας γεμάτος εξέλιξη, 

επιθυμώντας την εκπλήρωση της αποστολής του, για να γίνει γνωστός μέσω της ανθρώπινης ικανότητας 

κατανόησης, για να μιλήσω με τους ανθρώπους, να εξηγήσω τον Θείο Λόγο μου και να θεραπεύσω τις 

πνευματικές και σωματικές ασθένειες με το πνευματικό υγρό ─ εκείνο το υγρό με το οποίο ο Ιησούς, ο 

Δάσκαλός σας, θεράπευσε τους αρρώστους στη Δεύτερη Εποχή ─ ένα υγρό αγάπης, ζωής και 

πνευματικής υγείας. 

26 Ο Πνευματικός μου Κόσμος υπήρξε ο φίλος σας, ο γιατρός σας, ο αδελφός σας, αλλά ένας τέλειος 

αδελφός γεμάτος αγάπη, υπομονή και έλεος. 

27 Ευλογημένος λαός του Ισραήλ, στα χέρια σας εμπιστεύτηκα την Κιβωτό της Καινής Διαθήκης. 

Είστε οι εκλεκτοί Μου, τους οποίους μεταμορφώνω σε πηγές κρυστάλλινου νερού, ώστε η ανθρωπότητα 

να βρει μέσα σας το αναζωογονητικό νερό. 

28 Μέσα σας έχω χύσει τα πνευματικά μου χαρίσματα της χάρης, είστε ο ναός μου, μέσα στον οποίο 

υπάρχει το φως μου και η αγάπη μου. Εσείς είστε εκείνοι που, γεμάτοι ταπεινότητα, πρέπει να βγείτε έξω 

στα πλήθη που έχουν πέσει στον φανατισμό και την ειδωλολατρία, για να δείξετε το φως Μου σε εκείνους 

που έχουν κρύψει την αλήθεια Μου και έχουν παραποιήσει τον νόμο Μου. 

29 Άνθρωποι, πιστέψατε στην πνευματική Μου παρουσία επειδή Με νιώσατε στο πιο κρυφό μέρος 

της καρδιάς σας: είναι η ψυχή σας που έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. 

30 Σας μίλησα μέσω αμαρτωλών για να σας διδάξω να αναζητήσετε τη Βασιλεία μου. Αλλά εσείς 

υλοποιήσατε αυτό που ανήκει στο Έργο μου. Έχετε δημιουργήσει ένα στάδιο ζωής που δεν είναι αυτό για 

το οποίο σας μίλησα. Υλοποιήσατε τον σταυρό, που είναι το σύμβολο της σωτηρίας. 

Ο σταυρός πάνω στον οποίο ο Αμνός σας λύτρωσε με το θείο παράδειγμά του ─ αυτός ο σταυρός έχει 

ήδη εξαφανιστεί από τα υλικά σας μάτια σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, ώστε να μη μετατραπείτε σε 

είδωλα. 

31 Ήδη από την Πρώτη Εποχή ο Πατέρας σας μίλησε μέσω των προφητών Του για να μην πέσετε σε 

πειρασμό και ειδωλολατρία. Στη Δεύτερη Εποχή, ήρθα μέσω του Ιησού για να δώσω σε όλη την 

ανθρωπότητα τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη και την αλήθεια. Δεν σας δίδαξα καμία θρησκεία, διότι 

οι θρησκείες δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους. 

32 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Θα επιστρέψω σε σας", και έχω εκπληρώσει τον λόγο Μου. 

Όσο μεγάλος κι αν είναι ο φανατισμός και η ειδωλολατρία, εδώ είναι ο Δάσκαλός σας και πάλι, 

πνευματικά εκδηλωμένος. Καθαρίζω την καρδιά σας με τον λόγο Μου για να δώσω ανύψωση στην ψυχή 

σας, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τη σωτηρία της. 

33 Μακάριος είναι εκείνος που, έχοντας λάβει την αγάπη μου, την ειρήνη μου και το φως μου, ξέρει 

πώς να σώσει αυτόν που χάνεται, και με την προσευχή του είναι επίσης σε θέση να φωτίσει εκείνες τις 

οντότητες που κατοικούν στην "πνευματική κοιλάδα" ─ εκείνες τις σκοτεινές δυνάμεις που δεν ήταν σε 

θέση να λάβουν το φως του Αγίου Πνεύματος. 

34 Είστε ταπεινοί, εκλεκτοί άνθρωποι, αλλά θα σας κάνω μεγάλους και σοφούς στο πνεύμα για να 

δίνετε καθοδήγηση και παρηγοριά στην ανθρωπότητα. Σας μίλησα μέσω διαφόρων φορέων φωνής, ώστε 

να μπορέσετε να εργαστείτε μαζί Μου ως παράδειγμα για την ανανέωση αυτής της ανθρωπότητας. 

35 Εσείς είστε ο λαός στον οποίο δίδαξα την πνευματοποίηση, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσετε 

πιστή μαρτυρία για τον Πατέρα σας. 

36 Φέρτε μια πλήρη κατανόηση του έργου Μου, ώστε να μπορείτε να Με λατρεύετε από πνεύμα σε 

πνεύμα. 

37 Μην είστε πρόθυμοι να παραμείνετε στον υλισμό σας, μην πέφτετε πλέον στα δίχτυα της 

σύγχυσης και του σκότους. Αυτήν την εποχή που σας σώζω από το βούρκο της αμαρτίας, γνωρίστε Με 

από το φως Μου, από την αγάπη Μου και από τη δικαιοσύνη Μου. 
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38 Δεν θέλω να διχαστείτε, ούτε να παραβιάσετε τις οδηγίες μου. 

39 Γιατί ξέσπασε καταιγίδα ανάμεσά σας; Λόγω της έλλειψης προετοιμασίας και κατανόησης του 

Λόγου Μου. Όταν έρθει το τέλος της εκδήλωσής Μου σε εσάς με αυτή τη μορφή, θέλω να ενωθείτε 

ενώπιον του Διδασκάλου σας με την ικανοποίηση ότι έχετε υπακούσει στις εντολές Μου. 

40 Να είστε έτοιμοι, λαέ Μου, και μην παρασύρεστε από τους κακούς εκκλησιαστικούς ηγέτες ─ μην 

τους επιτρέψετε να σας παρουσιάσουν το νόμο τους. Γιατί βλέπω ότι αποκρύπτουν τη διδασκαλία μου και 

κάνουν γνωστή μόνο τη δική τους, και έχουν αρχίσει να κάνουν δουλειές με το έργο μου και να το 

παρουσιάζουν γεμάτο μυστικά και υλοποιήσεις. Είναι θέλημά Μου να κάνετε γνωστό το Έργο Μου με 

καθαρότητα, με πνευματικότητα. Γιατί αυτό το Έργο έχει βγει από το Πνεύμα μου και περιέχει την ουσία 

του Λόγου μου για την ανανέωση της ανθρωπότητας. 

41 Θέλω όλοι σας να ασχοληθείτε με την πραγματική εκπλήρωση της αποστολής και να 

απομακρύνετε τις ατέλειές σας από το έργο μου. Αναγνωρίστε ότι από την αρχή της εκδήλωσής Μου 

μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, ο αγώνας Μου ήταν μεγάλος για να σας σώσω από την 

αμαρτία. 

42 Εξακολουθώ να βλέπω τα πρόβατά μου σε διαφορετικά μονοπάτια, αλλά ο Ηλίας ως λαμπρός 

φάρος σας ενώνει προς το παρόν και σας συγκεντρώνει σε ένα μονοπάτι. Στέλνει το κάλεσμα στον 

Εκλεκτό Μου Λαό με μια δυνατή καμπάνα, ώστε να φτάσει στο λιμάνι της σωτηρίας. 

43 Στην Πρώτη Εποχή, ο Πατέρας έσωσε τον λαό του μέσω του Μωυσή. Ήταν ο εκλεκτός για να 

εκπληρώσει αυτή τη δύσκολη αποστολή. Ήταν υπάκουος και πήγε μπροστά σας γεμάτος θάρρος, και η 

έλλειψη κατανόησης του λαού δεν τον άφησε να αποδυναμωθεί ούτε στιγμή. 

44 Στη Δεύτερη Εποχή ήρθα ως ο "Λόγος" του Πατέρα για να γίνω άνθρωπος και να γίνω γνωστός 

στους ανθρώπους. 

45 Ήταν εντολή του Πατέρα και έπρεπε να εκπληρωθεί. Ήταν απαραίτητο να ζήσω με τους ίδιους 

τους ανθρώπους για να τους μεταφέρω τη διδασκαλία μου και την αλήθεια μου. Ο Λόγος Μου 

αποκαλύφθηκε με την ουσία, την παρουσία και τη δύναμή του για να χτυπήσει την πόρτα των καρδιών 

και να τις ανοίξει. 

46 Πάντα μιλούσα στην ανθρωπότητα ως διαίσθηση, ως αποκάλυψη μέσω προφητικών οραμάτων. 

Σήμερα, σε αυτή την εποχή, έχω έρθει σε εκπλήρωση των προφητειών του Πνεύματος, ώστε η 

ανθρωπότητα να αναγνωρίσει το φως της νέας αυγής και να αναστηθεί. Τα σημεία είχαν ήδη προφητευτεί 

στην Πρώτη Εποχή και έπρεπε να εκπληρωθούν σε αυτή την Τρίτη Εποχή, την Εποχή του Αγίου 

Πνεύματος. 

47 Σας μιλάω ξεκάθαρα, ώστε τίποτα να μη μένει κρυφό, και αν δεν σας μίλησα στην Πρώτη και τη 

Δεύτερη Εποχή γι' αυτά που σας αποκαλύπτω σήμερα, είναι επειδή ήταν θέλημα του Πατέρα. Διότι Εγώ ο 

Ίδιος έχω εκπληρώσει τον Λόγο Μου και σας δίνω μαρτυρία της Παρουσίας Μου μαζί σας αυτή τη 

στιγμή. 

48 Οι δώδεκα φυλές του λαού του Ισραήλ Με περικυκλώνουν και δίνω το Λόγο Μου σε όλους 

αυτούς, ώστε όταν έρθει η ώρα, να σηκωθείτε και να δώσετε μαρτυρία για την Παρουσία Μου στην 

ανθρωπότητα. 

49 Σηκωθείτε τις τελευταίες στιγμές της εκδήλωσής Μου σε αυτή τη μορφή, ενωθείτε ως ένας 

εργάτης, ως ένας ηγέτης κοινότητας, ώστε να μπορέσω να φύγω με χαρά στην Καρδιά Μου που έκανα τον 

λαό Μου να σχηματίσει ένα σώμα και να έχει μια θέληση. 

50 Είμαι αήττητος από την αμαρτία της ανθρωπότητας και δεν θα μπορέσετε να καταστρέψετε το 

φως Μου, την αγάπη Μου, το έλεός Μου μέσω των ατελειών σας, επειδή είμαι πάνω από όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα και δεν υπάρχει καμία δύναμη, όσο ισχυρή και αν είναι, που να μπορεί να 

νικήσει τη σοφία Μου και τη δύναμή Μου. Γι' αυτό, σας μιλάω και σας δίνω αγάπη για να Με 

αναγνωρίσετε ως Πατέρα και για να Με λατρέψετε ως Θεό. 

51 Εργάτες του αγρού Μου: Σας εμπιστεύομαι τον Λόγο Μου σαν καλό σπόρο, για να Μου τον 

δείξετε πολλαπλασιασμένο στο τέλος του μόχθου σας. 

52 Εκπληρώστε την αποστολή σας, ώστε ο Πατέρας να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε στο 

πνεύμα σας. Γιατί θέλεις να σου δώσω αυτό που δεν σου αξίζει; Γιατί θέλετε να θερίσετε αυτό που δεν 

έχετε σπείρει; Πριν από αυτό, πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια και να εργαστείτε. Δεν θέλω η συνείδησή 

σας να σας κατηγορήσει. 



U 364 

187 

Να είστε ευλογημένοι, παιδιά μου, επειδή καταλαβαίνετε τον Πατέρα σας και θέλετε να κερδίσετε 

αυτή την ανταμοιβή λόγω προσπάθειας και εργασίας. Πρέπει να αγωνιστείτε για αυτόν τον στόχο, και αν 

οι άνθρωποι θυσιάζονται για έναν υλικό στόχο και χάνουν ακόμη και τη ζωή τους, εσείς θα φτάσετε σε 

αυτόν τον πνευματικό στόχο, όπου δεν θα χάσετε τη ζωή σας. Γιατί αν επιμείνετε μέχρι τέλους, θα 

αποκτήσετε την αιώνια ζωή. 

53 Κερδίστε αξία για να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. Εκεί θα ξεκουραστείτε από τη μεγάλη 

μάχη. 

54 Όταν δύο ή τρεις από τους εκλεκτούς Μου συναντηθούν και υψώσουν το πνεύμα τους στη 

Θεότητά Μου, θα είμαι μαζί τους και θα τους εμπνεύσω. Σε κάθε μέρος όπου Με επικαλείστε, θα είμαι 

παρών. Γιατί σας είπα ότι κάθε αμαρτωλό και μη αμαρτωλό μάτι θα Με δει και όλοι θα νιώσουν την 

παρουσία Μου. 

55 Εσείς οι εργάτες βρίσκεστε κάτω από το ισχυρό δέντρο, γιατί ξέρετε ότι σας περιμένω με ανοιχτές 

αγκάλες. Γνωρίζετε ότι εγώ είμαι αυτός στον οποίο πρέπει να δείξετε την εκπλήρωση του έργου σας. 

Διότι μόνο Εγώ θα είμαι σε θέση να το κρίνω, επειδή αυτή είναι η δουλειά Μου και είμαι ο μόνος που 

μπορεί να σας ανταμείψει ή να σας καλέσει σε λογοδοσία. 

Αλλά έχετε εμπιστοσύνη στον Πατέρα σας και ξέρετε ότι ─ όσο σκληρή κι αν είναι η επίπληξή Μου ─ 

μαζί με την επίπληξη χύνω και το έλεος και τη συμπόνια Μου πάνω σας. Γιατί σας αγαπώ και σας 

λυπάμαι και σας δίνω τη δύναμη να αντέξετε την έκρηξη της επίπληξής Μου. 

Ο καθένας από εσάς έχει ένα χωράφι στη γη μου, και σε αυτό πρέπει να σπείρει και να θερίσει. Εγώ, 

ως Πατέρας, δέχομαι την προσπάθειά σας, τη θυσία σας και τα βάσανά σας. Βλέπω τα δάκρυά σας και σας 

ενθαρρύνω με τον λόγο μου, ώστε να συνεχίσετε να προοδεύετε, πάντα προς τα εμπρός, προς την 

αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 365  
1 Μαθητές, σας έβαλα στο τραπέζι Μου και σας πρόσφερα το πλούσιο συμπόσιο της διδασκαλίας 

Μου: το Σώμα Μου και το Αίμα Μου, τον Λόγο και το νόημά του, ώστε μέσω αυτής της τροφής να γίνετε 

αθάνατοι και ανίκητοι στις μεγάλες μάχες της ζωής. 

2 Με περιβάλλετε και ο Δάσκαλος μπαίνει στην καρδιά σας και βλέπει τη θλίψη σας. Γιατί, παιδιά 

Μου; Σας έχω προετοιμάσει για την αληθινή εκδήλωση ─ σ' αυτόν τον καιρό που ήμουν μαζί σας και 

έγινα γνωστός μέσω απλών και ταπεινών ανθρώπων. Αλλά αυτή δεν ήταν η καλύτερη, ούτε η πιο τέλεια 

από τις μορφές που επέλεξα για να επικοινωνήσω με την ανθρωπότητα. Αυτή ήταν μια 

προπαρασκευαστική εκδήλωση, ώστε τα μάτια του πνεύματός σας να Με δουν σύντομα να έρχομαι "πάνω 

στο σύννεφο", και τότε η ψυχή σας θα μπορέσει επίσης να έρθει σε επαφή με τους αγγέλους στην 

ανύψωσή τους. 

3 Η πιο τέλεια επικοινωνία με τον Κύριο είναι αυτή που θα έρθει μετά τον διαχωρισμό του Λόγου 

Μου. Η απουσία αυτών των εκδηλώσεων θα κάνει πολλούς αδύναμους στην πίστη τους, εκείνους που δεν 

Με καταλαβαίνουν ούτε ξέρουν πώς να ερμηνεύσουν τις διδασκαλίες Μου. Όσοι όμως έχουν κατανοήσει 

καλά τον Λόγο Μου και έχουν αξιοποιήσει τον χρόνο με έργα αγάπης, θα γνωρίζουν ότι έχω θέσει ένα 

όριο στην εκδήλωσή Μου την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή, για να σας αφήσω στη συνέχεια 

στο Άπειρο, στην Αιωνιότητα, στο Πνευματικό. 

4 Προσέξτε και προσευχηθείτε, αυτή η ώρα είναι καθοριστική, είναι η ώρα της δοκιμασίας, ω λαέ 

μου! Πρέπει να προσέχετε για την ανθρωπότητα και για τον εαυτό σας, γιατί η προσευχή σας θα είναι σαν 

μανδύας που τους σκεπάζει ─ και σαν άφθαρτος τοίχος που τους προστατεύει. Ο πειρασμός σας περιμένει 

με χίλιες μορφές, μην παρασυρθείτε. 

Ο Δάσκαλος σας δίνει αυτές τις προφητείες, γιατί θα πιείτε ένα πολύ πικρό ποτήρι που οι άνθρωποι 

έχουν ετοιμάσει για τον εαυτό τους ─ ένα ποτήρι που ήπια εγώ στο μέλλον και το οποίο θα σας δώσω 

τώρα να πιείτε. Γιατί τώρα είσαι δυνατός, γιατί έχω βάλει τη σοφία Μου και την ετοιμότητά Μου στην 

ψυχή σου, και αν προσέχεις, θα μπορέσεις να αντέξεις τις δοκιμασίες και τις καταιγίδες. 

5 Τι υπάρχει σε αυτό το ποτήρι που άφησε τόσο πικρή γεύση στα χείλη του Διδασκάλου; Είναι η 

απιστία αυτού του λαού, είναι η ανυπακοή του, ο υλισμός του, η ειδωλολατρία του, ο φανατισμός του, η 

έλλειψη ανανέωσης, η μικρή πνευματοποίηση που έχει επιτύχει και τα λίγα που έχει εκτιμήσει και 

χρησιμοποιήσει κατά την εποχή των διδασκαλιών ─ η διχόνοια και η διαμάχη που επικρατούσε πάντα 

μεταξύ αυτού του λαού μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των κοινοτήτων. Και όλα αυτά μαζί 

αποτελούν τώρα ένα ποτήρι που θα πιείτε εσείς οι ίδιοι. Αλλά σας δίνω τη δύναμη να σταθείτε στη 

δοκιμασία. 

6 Σε εσάς που ακούτε αυτόν τον λόγο, λέω: δεν έχετε γεμίσει αυτό το ποτήρι, αλλά θα πιείτε 

ωστόσο λίγο από αυτό, γιατί θα είστε σε μάχη και όχι αδιάφοροι ─ γιατί θα αγγίξετε την έλλειψη 

ευαισθησίας εκείνων που, φαινομενικά, πάντα παρακολουθούσαν και προσεύχονταν και στην 

πραγματικότητα κοιμόντουσαν βαθιά μέσα στη ρουτίνα τους ─ γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τους 

αδύναμους, τα πολλαπλά θύματα της ανυπακοής, τη βεβήλωση πολλών, γιατί θα είστε στρατιώτες του 

Έργου Μου ανάμεσα σε εσάς και στους ξένους. 

7 Θέλω να γίνετε αύριο ένας στρατός προστασίας. Προετοιμαστείτε όμως, συγκεντρώστε 

πνευματική δύναμη, ώστε να μην αποδυναμωθείτε ούτε για μια στιγμή. Με αυτά τα λόγια σας ενθαρρύνω 

να προσευχηθείτε και να προετοιμαστείτε για τη μάχη, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στο στήθος Μου, 

στην κορυφή του βουνού όπου βρίσκομαι. 

8 Ελάτε σε Μένα, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και υπακούστε στην εντολή Μου. Έλα σε Μένα, 

Ισραήλ, και τρέφεσαι με το Λόγο Μου, για να μη σε ταλαιπωρήσει η πείνα και η δίψα. Μακάριος είναι 

εκείνος που, όταν ακούει το Λόγο Μου, τον δέχεται με ταπεινοφροσύνη και τον κρατάει στην καρδιά του. 

Γιατί θα έρθει η ώρα που η ανθρωπότητα θα αναζητήσει αυτό το ψωμί, και θα της μεταβιβάσετε ό,τι σας 

έχω εμπιστευτεί στο έργο Μου. 

9 Οι καιροί έχουν περάσει και η ψυχή σας έχει εξελιχθεί και τώρα βρίσκεστε στην εποχή όπου έχετε 

προοδεύσει και πνευματοποιηθεί. 
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10 Σε τρεις χρόνους έχω τοποθετήσει τον Νόμο Μου στα χέρια σας. Το έργο μου είναι το ίδιο με 

εκείνο που σας έδωσα την πρώτη φορά, όταν σας εμπιστεύτηκα τις πλάκες του νόμου μέσω του Μωυσή, ο 

οποίος υπήρξε οδηγός σας στην έρημο επί σαράντα χρόνια. 

11 Στη Δεύτερη Εποχή εκπλήρωσα αυτόν τον νόμο για να λυτρώσω την ανθρωπότητα. Και την Τρίτη 

φορά, έχω έρθει ξανά ως Άγιο Πνεύμα για να σας εξηγήσω τον ίδιο Νόμο. 

12 Στη συνέχεια θα δώσετε τη μαρτυρία της αλήθειας Μου στην ανθρωπότητα ─ εκείνη την 

ανθρωπότητα που περιμένει να Με δει με τα φυσικά της μάτια για να πιστέψει και Με αρνείται στη 

συνέχεια. 

13 Είναι μια εποχή σύγχυσης στον κόσμο, μια εποχή αγώνα για εσάς. Τρία χρόνια πριν τελειώσει το 

1950, σας μίλησα εκτενώς, ώστε να προετοιμαστείτε και να ενωθείτε πνευματικά, αλλά τώρα που 

τελειώνει το 1950, πολλοί από εσάς έχουν παραστρατήσει στον υλισμό σας. 

14 Η μάχη σας περιμένει, και θα σηκωθείτε ως στρατιώτες. Σας εμπιστεύτηκα όπλα για να είστε 

ανίκητοι στη μάχη. Ξεκινήστε νικώντας τον εαυτό σας. 

15 Για πολλά χρόνια σας εμπιστεύομαι το Λόγο Μου. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν καταλάβει τον 

Δάσκαλό τους ζητούν να Με γνωρίσουν μέσω της ανθρώπινης διάνοιας για μια άλλη φορά. Αλλά ο λόγος 

Μου είναι λόγος Βασιλιά και πρέπει να γίνει πραγματικότητα. 

16 Οι ψεύτικοι μαθητές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα μπερδεύουν την ανθρωπότητα. Τότε θα 

φωνάξουν και θα πουν: "Πού είσαι, Θεέ μου, πού είναι η αλήθεια σου, ποιο είναι το έργο σου και πού 

είναι οι εκλεκτοί σου; 

17 Μετά την αναχώρησή μου, θα μαρτυρήσετε την παρουσία μου και θα είστε υπάκουοι στο νόμο 

μου, ώστε να κάνετε γνωστό αυτό το έργο σε όλη του την καθαρότητα. 

18 Αφού τελειώσει η διακήρυξή Μου μέσω των φορέων φωνής, ο κόσμος θα ανέλθει στην 

πνευματοποίηση, στο φως, στην ειρήνη, και όταν έρθουν οι νέες γενιές, δεν θα υπάρχει πλέον ούτε 

φανατισμός ούτε ειδωλολατρία. Τότε θα με αναζητήσετε στο ναό του Αγίου Πνεύματος, όπου θα είμαι για 

πάντα. 

19 Αυτή την ημέρα της χάρης, ενώνω και συγκεντρώνω τις δώδεκα φυλές που αποτελούν τον 

εκλεκτό λαό Μου, τον Ισραήλ, στους πρόποδες του βουνού. 

20 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, έχετε προετοιμαστεί από το Λόγο Μου, από το φως του Αγίου 

Πνεύματος, για να εκπληρώσετε την αποστολή που σας ανέθεσα από την αρχή, να είστε ο λαός που 

υπακούει στο Νόμο Μου, οι αγγελιοφόροι της Θεότητάς Μου στους ανθρώπους. 

21 Την ημέρα αυτή εξετάζω την προετοιμασία σου και λαμβάνω την ψυχή σου. Δείξτε Μου τι έχετε 

μάθει από Μένα. Διότι έχυσα μέσα σας τον Θείο Λόγο Μου για να σας δώσω διδασκαλία, ζωή και 

πνευματοποίηση, ώστε πνευματικά να γίνετε "κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου". 

22 Το πατρικό μου βλέμμα διεισδύει στην ύπαρξή σας αυτή τη μέρα και ερευνά τα πάντα. Βλέπω τις 

ψυχές σας έτοιμες και τους δίνω τις εντολές Μου, ώστε να τις εκπληρώσετε, όπως έχει γραφτεί από την 

Πρώτη Εποχή και έχει επίσης επιβεβαιωθεί αυτή την εποχή από τους φορείς της φωνής Μου. 

23 Ως Δάσκαλος, ήμουν ακούραστος μαζί σας και σας έδωσα τις οδηγίες για να γίνετε μαθητές μου. 

Σας καθάρισα και σας έδωσα ζωή με το αίμα μου. Σας έχω απομακρύνει από άλλους δρόμους και έχω 

απομακρύνει από κοντά σας τον φανατισμό και την ειδωλολατρία. Είστε τώρα ελεύθεροι από όλα αυτά, 

επειδή έχω τοποθετήσει την αλήθεια στην καρδιά και την ψυχή σας, και μέσω αυτής σας έχω 

πνευματοποιήσει, και αυτή τη μέρα σας δείχνω μια νέα σελίδα του Βιβλίου της Σοφίας. Αλλά όλο το φως, 

την αποκάλυψη, θα σας δώσω από πνεύμα σε πνεύμα. 

24 Θα προετοιμάσετε τις καρδιές σας και θα υψώσετε τις ψυχές σας για να λάβετε τη σοφία μου στην 

τέλεια κοινωνία πνεύματος με πνεύμα. 

25 Θα ξεδιπλώνετε τα χαρίσματά σας και θα είστε πάντα προετοιμασμένοι ώστε το Άγιο Πνεύμα μου 

να μπορεί να ξεχυθεί πάνω σας. 

26 Αυτή τη μέρα, παρουσία Μου, παρουσία της Μαρίας, του Ηλία και των πατριαρχών της Πρώτης 

Εποχής, σας λέω: Εσείς οι ψυχές που αποτελείτε τον εκλεκτό λαό Μου, τον Ισραήλ, σας αφιερώνω να 

κάνετε τα πρώτα βήματα για την εκπλήρωση της μεγάλης και μεγαλειώδους αποστολής για την οποία σας 

έχω προετοιμάσει. 

27 Δεχτείτε το χάδι της αγάπης μου και αφιερωθείτε στην εκπλήρωση της αποστολής σας ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα. 
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28 Βάλτε το πόδι σας σε όλα τα μονοπάτια, δείξτε στους συνανθρώπους σας το έργο Μου και 

μαρτυρήστε για Μένα, τότε με τη σοφία Μου, με τις οδηγίες Μου θα δώσετε ζωή στους "νεκρούς" και θα 

δείξετε στους ανθρώπους το νόμο Μου. 

29 Μοιραστείτε με όλους το έλεος που σας εμπιστεύτηκα, νιώστε στο πνεύμα σας την ευθύνη για το 

έργο που σας έδωσα και κουβαλήστε αυτόν τον σταυρό για να πνευματοποιήσετε τον κόσμο. 

Όσοι από εσάς είστε έτοιμοι, θα διδάξετε τους ανθρώπους ─ τους "πρώτους" και τους "τελευταίους" ─ 

με τις οδηγίες μου. Γίνετε σαν δάδες που φωτίζουν τις ψυχές, και στρώστε το τραπέζι με το ψωμί της 

αιώνιας ζωής για όσους πεινούν και για όσους αναζητούν τη σοφία μου. 

30 Δώστε μαρτυρία με τα έργα ελέους που κουβαλάτε στην ψυχή σας. Αγωνιστείτε ακούραστα μέρα 

με τη μέρα και "προσέξτε" για την ανθρωπότητα και για τον εαυτό σας, γιατί θέλω να σας δω ενωμένους 

μπροστά στο Θείο Πνεύμα μου. 

31 Κουβαλάω στο χέρι Μου ένα βιβλίο, το Βιβλίο της Ζωής. Γράψε τα ονόματά σου σ' αυτήν, 

Ισραήλ, για να έχεις αιώνια ζωή και να λάβεις από Μένα όλα όσα σου έχω υποσχεθεί από την αρχή του 

κόσμου. 

32 Σας αφήνω την Παρουσία μου, την Παρουσία του Ηλία και την τρυφερότητα της Μαρίας. 

Ετοιμάζω τους πνευματικούς στρατιώτες να ενωθούν μαζί σας στο πνεύμα και στην αλήθεια. Θα είστε ο 

ναός του Θεού σας, γιατί αυτό είναι το θέλημά μου. 

33 Ως ευλογημένη σκιά, η μεγαλειώδης αγάπη Μου κατεβαίνει για να σας καλύψει στο μονοπάτι σας. 

Γιατί βλέπω τη στιγμή που βρίσκεστε και τη δοκιμασία που περνάει το πνεύμα σας. 

34 Με μεγάλη αγωνία ετοιμάζεστε να ακούσετε τον λόγο μου εκείνη την ημέρα. 

Ευλογημένοι άνθρωποι: Για ογδόντα τέσσερα χρόνια ο Δάσκαλος ήταν μαζί σας για να σας 

εκπαιδεύσει. Ωστόσο, βλέπω ότι ακόμα τραυλίζετε την πρώτη συλλαβή και είστε αδύναμοι μπροστά στις 

εντολές Μου. 

35 Η ανθρωπότητα είναι αποπροσανατολισμένη, μπερδεμένη και έρμαιο του πεινασμένου λύκου. Αν 

και η αναχώρησή μου μέσω του ανθρώπινου νου είναι τόσο κοντά, δεν γνωρίζετε τη μεγάλη δοκιμασία 

στην οποία υποβάλλεται το πνεύμα σας από αυτή τη στιγμή και μετά. 

36 Αναγνώρισε, Ισραήλ: Τρία χρόνια σου έδωσα για να φτάσεις σε μεγάλη ετοιμότητα, ώστε όλοι 

σας να ενωθείτε και να συγκεντρωθείτε σαν πρόβατα στο εμπόδιο της αγάπης Μου ─ ώστε να εργαστείτε 

και να θερίσετε μεγάλες σοδειές ─ ώστε εκείνη την ημέρα να μην έρχεστε στην Παρουσία Μου με 

σκυμμένα κεφάλια, παρουσιάζοντας μπροστά Μου μόνο το χρυσό στάχυ. 

37 Αλλά δεν έχετε αναγνωρίσει πλήρως τον λόγο μου, ούτε έχετε κατανοήσει την έμπνευσή μου. 

Βρίσκεστε σε ακινησία, έχετε αφήσει τον σταυρό στο μονοπάτι και σας ενοχλεί η ανυπακοή σας. Αλλά ο 

αγώνας σας δεν τελείωσε: θα σας μιλήσω μέσω της αποκάλυψης και της διαίσθησης, ώστε να συνεχίσετε 

να εργάζεστε στο Έργο μου και να ενωθείτε πνευματικά. 

38 Μετά την αναχώρησή μου, οι φορείς της φωνής θα μοιραστούν μεταξύ τους. Όλα αυτά τα βλέπει 

το βλέμμα μου. Αλλά είναι θέλημά Μου να έχετε όλοι τον ίδιο εξοπλισμό. Αν ενεργήσετε με αυτόν τον 

τρόπο, θα σας κρατήσω ξύπνιους. 

Έχω αφήσει τον Λόγο μου και το νόημά του αποτυπωμένο στις καρδιές σας, και ό,τι έχουν 

καταγράψει τα "χρυσά φτερά" από τις διδασκαλίες μου θα αποτελέσει την Τρίτη Διαθήκη. 

39 Ο Δάσκαλος δεν θα φύγει ποτέ από κοντά σας, γιατί σε κάθε έναν που πραγματικά ξέρει πώς να 

προετοιμάζεται για να Με αναζητήσει, θα δώσω ανάλογα με την ανύψωση και την πνευματοποίησή του 

από πνεύμα σε πνεύμα. Θα γίνω γνωστός ως αποκάλυψη, ως διαίσθηση και ως έμπνευση, ώστε να 

μπορέσετε να οδηγήσετε τα πλήθη και να φτάσετε στην κορυφή του βουνού. 

40 Θα σας κάνω να υποστείτε μεγάλες δοκιμασίες, γιατί κάθε δοκιμασία σας καλεί να εκπληρώσετε 

το καθήκον σας και να υπακούσετε. 

41 Έτσι, μιλώ σήμερα στο ποίμνιο που επέλεξε ο Ηλίας σε αυτή την Τρίτη Ώρα, και ως Πατέρας 

δέχομαι την εκπλήρωση της αποστολής σας, την προσπάθειά σας και την προθυμία σας. 

42 Μέσω των φορέων της φωνής σας έχω πει ότι την τελευταία ημέρα του έτους 1950 θα ακούσετε 

το λόγο μου για τελευταία φορά και ότι όποιος μετά από εκείνη την ημέρα καλέσει την ακτίνα μου ή τον 

πνευματικό μου κόσμο για να επικοινωνήσει με την προηγούμενη μορφή θα πέσει στο ψέμα, στην απάτη. 

Σήμερα σας επαναλαμβάνω την οδηγία μου. 
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43 Όταν ξεκινήσει το έτος 1951, το Άγιο Πνεύμα Μου θα σας φωτίσει για τον διάλογο Πνεύματος 

προς Πνεύμα και ως Πατέρας δεν θα αποστρέψω το βλέμμα Μου και την αγάπη Μου από εσάς. 

44 Αυτή τη μέρα, ένα δάκρυ αγάπης από το Πνεύμα μου πέφτει πάνω σας, επειδή μπορέσατε να 

χρησιμοποιήσετε τα πνευματικά μου οφέλη και να νιώσετε την παρουσία μου στην ψυχή σας. 

45 Θα εκπληρώσετε τις εντολές Μου στη γη, γιατί σας βλέπω έτοιμους, γεμάτους διδασκαλία, 

δύναμη και σοφία. 

46 Υπήρξατε υπάκουοι στο θέλημά μου. Σας έχω πνευματοποιήσει στο μονοπάτι της ζωής, έχω 

εξαλείψει τον υλισμό που υπήρχε μέσα σας, και έχω κάνει την Παρουσία μου αισθητή σε εσάς με την 

ανύψωση της ψυχής σας. 

47 Ανοίγω μια μεγαλύτερη πόρτα, αλλά γεμάτη φως και πνευματική τελειότητα, μέσα από την οποία 

θα περάσετε και μέσα από την οποία θα επιτρέψετε στους συνανθρώπους σας να φτάσουν στο βασίλειο 

της πνευματοποίησης. 

48 Παραδίδω την προφητεία, την αποκάλυψη, τη διαίσθηση και την πραγματική κατανόηση του 

Θείου Μου Θέληματος. Θα είστε σαν κλαρίνα και σάλπιγγες που θα κάνουν γνωστή τη διδασκαλία μου 

και έτσι θα αφυπνίσουν την ανθρωπότητα. 

49. Σας περιμένω στην κορυφή του βουνού και όταν εκπληρώσετε τις εντολές Μου, θα σας ανταμείψω 

με το στεφάνι από δάφνες. Θα σας αγκαλιάσω με την πατρική Μου αγκαλιά και ως ανταμοιβή για την 

υπακοή σας θα μπείτε στη Γη της Επαγγελίας, και τότε, όταν θα είστε μαζί Μου, θα σας πω: 

50 "Καλωσορίσατε τον μαθητή εν όψει του βιβλίου της τέλειας διδασκαλίας". 

51 Από τη στιγμή που σημαδευτήκατε με το θείο μου φως, λάβατε τη δύσκολη και μεγάλη αποστολή 

να υπερασπιστείτε την ανθρωπότητα. 

52 Βλέπω τις αντιξοότητες που έχετε περάσει, αλλά αληθινά σας λέω: Δεν ήμουν εγώ που έβαλα τον 

πόνο στο δρόμο σας. Εσείς ήσασταν αυτοί που το προκάλεσαν, και σήμερα επιστρέφω στην ψυχή σας 

αυτό που σας ανήκει. Αλλά σας γέμισα με τη χάρη Μου και σας είπα: Θα γίνετε οι δυνατοί της 

ανθρωπότητας και θα της δώσετε το φως Μου. 

53 Πρέπει να είστε ένα ζωντανό παράδειγμα αγάπης και ελέους για τον πλησίον σας όταν του 

δείχνετε το Έργο Μου. Γιατί είστε τα παιδιά που μπόρεσαν να Με καταλάβουν, και βλέπω ότι είστε πάντα 

έτοιμοι να Με ακούσετε και να ακολουθήσετε τα βήματα του Δασκάλου σας. 

54 Εδώ και πολύ καιρό σας έχω πει ότι οι αποπροσανατολισμένοι άνθρωποι θα έρθουν σε σας για να 

ζητήσουν τις διδασκαλίες μου. Σήμερα σας λέω: Δείξτε τους με αλήθεια ότι δεν είστε ειδωλολάτρες, ότι 

ζείτε στην εποχή του φωτός, ώστε να Με αναζητούν από πνεύμα σε πνεύμα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

βρουν τον στοργικό Πατέρα, τον παντοδύναμο Θεό, τον καλύτερο γιατρό αλλά και τον καλύτερο φίλο 

τους. 

55 Όταν έρθουν οι φιλόσοφοι σε σένα, θα τους εξηγήσεις αυτά που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, 

και όταν έρθουν οι επιστήμονες, θα τους δώσεις το φως της σοφίας μου. Διότι το φως του Αγίου 

Πνεύματός μου είναι σε όλο τον λαό μου. 

56 Αγαπημένοι μαθητές του Διδασκάλου: Σε αυτή την Τρίτη Εποχή σας ανακοίνωσα ότι όταν 

τελειώσει το έτος 1950 θα πάψω να σας δίνω το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της 

κατανόησης. Αλλά σας άφησα λόγια παρηγοριάς και κατεύθυνσης, ώστε να κατευθύνετε τις πράξεις σας 

ανάλογα, ώστε να ενισχύσετε την πίστη σας και να γίνετε αύριο σαν τον Δάσκαλό σας. 

57 Σε αυτή την εποχή της πνευματικής και νοητικής ανάπτυξης, όταν ο άνθρωπος παλεύει με τον 

εαυτό του, με διαφορετικές κοσμοθεωρίες, για να βρει την αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσετε το έργο σας για 

να φροντίσετε ώστε η ανθρωπότητα να εγκαταλείψει τα έθιμα, τις τελετές και τις συνήθειες του 

παρελθόντος, ώστε να γνωρίσει και να κατανοήσει την πνευματοποίηση με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. 

58 Στην εποχή μας, ο κόσμος κρίνει λανθασμένα ο ένας τον άλλον: ο ένας αδελφός σκοτώνει τον 

άλλον, οι γυναίκες ξεχνούν την ντροπή και την αξιοπρέπειά τους, οι γονείς κρίνουν λανθασμένα τα παιδιά 

τους και τα παιδιά κρίνουν λανθασμένα τους γονείς τους. Η αξία μιας ζωής δεν εκτιμάται επαρκώς. Οι 

άνθρωποι ακολουθούν διαφορετικά ιδανικά και δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ τους. Οι ηγέτες των εθνών 

δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. 

59 Γι' αυτό, έχω έρθει στο Πνεύμα και έχω γίνει γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, για να κάνω 

τον κόσμο να καταλάβει ότι το Έργο Μου είναι η σωσίβια λέμβος και να του υπενθυμίσω την ίδια 

διδασκαλία που του έδωσα στη Δεύτερη Εποχή. 
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60 Ο Δάσκαλος δεν θα αποχωριστεί από εσάς, αλλά δεν θα κάνει πλέον τον εαυτό Του γνωστό με 

αυτή τη μορφή, επειδή εισέρχεστε σε ένα νέο στάδιο πνευματικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι απαραίτητο 

να ξεδιπλώσετε τα χαρίσματά σας. Διότι μόνο έτσι θα αποδείξετε ότι αξιοποιήσατε τη διδασκαλία μου και 

ότι είστε άξιοι να κάνετε γνωστό το έργο μου. 

61 Μόνο μία φορά ο "Λόγος" του Πατέρα, με όλες τις ικανότητες της δύναμης και της αγάπης του, 

εκδηλώθηκε σε ένα τέλεια προετοιμασμένο σώμα, ήταν αυτό του Ιησού. Αλλά στον παρόντα χρόνο, μέσω 

του ελέους και της συμπόνιας μου, τα "υποπόδια" έχουν ετοιμαστεί ώστε το Πνεύμα της Παρηγοριάς, που 

είναι το δικό μου Πνεύμα, να μπορέσει να γίνει γνωστό. Αν προετοιμαστείτε, θα λάβετε την έμπνευσή μου 

με ολοκληρωμένο τρόπο στους καιρούς που έρχονται. 

62 Γιατί ήρθα ξανά, παιδιά Μου;..: Επειδή ο άνθρωπος, μέσω των δικών του ενστίκτων, μέσω των 

δικών του παθών, κλίνει όλο και περισσότερο προς αυτό που τον απομακρύνει από την πνευματοποίηση. 

Έχει ακολουθήσει τόσο διαφορετικά μονοπάτια που στην προσπάθειά του να κατανοήσει το Έργο Μου, 

το διαστρέβλωσε. 

Ο άνθρωπος είναι πνευματικά στάσιμος επειδή η πνευματική του ανάπτυξη δεν είναι σε αρμονία με 

την επιστημονική του ανάπτυξη. Οι άνθρωποι δεν θα φτάσουν σε μεγαλύτερη ανύψωση μέσω της 

τήρησης των τελετών, ούτε μέσω του φόβου της τιμωρίας ή της τιμωρίας για τις πράξεις τους. 

63 Η ψυχή που ενσαρκώνεται στο ένα σώμα και στο άλλο έχει διαφορετικές εμπειρίες για να μάθει τα 

προτερήματα του καλού και τα κατάπτυστα του κακού. Με αυτόν τον τρόπο, νιώθοντας την ικανοποίηση 

του να κάνεις το καλό από αγάπη για τον Δημιουργό, θα μπορέσεις να φτάσεις στην αιώνια τελειότητα. 

64 Το Έργο μου είναι η αγάπη, και η αγάπη δίνει τον εαυτό της χωρίς εγωισμό, χωρίς να επιδιώκει 

οφέλη για τον εαυτό της. Επομένως, ήταν απαραίτητο να έρθω να σας υπενθυμίσω τη Διδασκαλία Μου. 

65 Ο καθένας από εσάς έχει εξοπλιστεί από το φως μου, και έχετε επίσης αισθανθεί την παρουσία 

υψηλών όντων που σας βοήθησαν τη στιγμή που τους χρειαζόσασταν. Έχετε νιώσει τον Δάσκαλο μαζί 

σας. Έχω ζήσει με τα παιδιά μου σε στιγμές θλίψης και αμφιβολίας. Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει 

τις εκδηλώσεις που ο Κύριος επέτρεψε για την παρηγοριά της ανθρωπότητας αυτή την εποχή; 

66 Δεν περιορίζω κανέναν. Πρέπει να αφήσετε το Έργο μου να ανθίσει και να το κάνετε γνωστό 

σύμφωνα με την προετοιμασία σας. Η άσκηση του ελέους θα είναι η καλύτερη εμπειρία για εσάς, και 

μέσω αυτής της αρετής θα ανυψωθείτε πνευματικά. 

67 Αυτές οι εκδηλώσεις που λάβατε από Μένα μέσω ενός φορέα φωνής φτάνουν τώρα στο τέλος 

τους, αλλά θα συνεχίσετε να λαμβάνετε την έμπνευσή Μου, επειδή η ψυχή σας έχει φωτιστεί από Μένα 

και έχει προετοιμαστεί για διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 

68 Το πνευματικό μου έργο δεν χρειάζεται υλικά σύμβολα και τελετές. Είναι η συνέχεια της 

διδασκαλίας που άφησε πίσω του ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή. 

69 Ο πνευματισμός δεν είναι θρησκεία, δεν είναι αίρεση, δεν είναι ένα νέο δόγμα, είναι ο νόμος όλων 

των εποχών. Είναι η αγάπη, η συγχώρεση και το φως που άφησε ο Ιησούς στον κόσμο στη Δεύτερη 

Εποχή. Αν καταλάβετε τη διδασκαλία μου και την ακολουθήσετε, θα είστε άξιοι να αποκαλείτε τους 

εαυτούς σας πνευματιστές. 

70 Όσοι από το 1950 και μετά συνεχίζουν να κάνουν τους συνανθρώπους τους να πιστεύουν ότι 

εξακολουθώ να γίνομαι γνωστός μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, θα φέρουν την κρίση πάνω 

τους, και στην ώρα της θα τραβήξουν τις συνέπειες και θα ξυπνήσουν από τον ύπνο τους. 

71 Ο Πατέρας δεν εκδηλώνεται πλέον με την παρούσα μορφή, αλλά όλα όσα σας έδωσα παραμένουν 

γραπτώς. 

72 Άφησα τον λόγο της διδασκαλίας Μου, χύνοντας την αγάπη Μου, ώστε να την αφήσετε να 

εμπνεύσει τα έργα σας. Έχω συγχωρήσει όλες τις προσβολές, επειδή είμαι η συγχώρεση και η αγάπη, 

επειδή εκδηλώνω τον εαυτό μου με δικαιοσύνη. Αλλά όχι με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεστε, αν 

νομίζετε ότι σας τιμωρώ καταστρέφοντάς σας με τα απελευθερωμένα στοιχεία. 

Όχι, η δικαιοσύνη Μου έχει αποκαλυφθεί σε σας όταν σας έχω προετοιμάσει και σας έχω φωτίσει για 

να Με καταλάβετε, όταν σας έχω δείξει το δικό σας έργο και σας έχω κάνει να καταλάβετε τι είστε και τι 

θα γίνετε, όταν σας έχω αποκαλύψει τι έχει αποκτήσει ο κόσμος και τι πρέπει να λάβει η ανθρωπότητα 

μέσω της μεσολάβησής σας. 

73 Θα συγκεντρωθείτε για να μελετήσετε τον Λόγο μου, ο οποίος θα διατηρηθεί γραπτώς, και όσο 

περισσότερο τον κατανοείτε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη και οικοδομή θα έχετε. 
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74 Σας αφήνω ενωμένους και πεπεισμένους για τη σημασία του έργου μου στον κόσμο στο μέλλον. 

Σας έχω ήδη πει ότι είστε οι σπορείς, αλλά ότι δεν θα θερίσετε τη σοδειά στη γήινη ζωή σας. Όχι, γιατί 

ό,τι σπέρνετε σε αυτή τη στιγμή προορίζεται για τον κόσμο του αύριο. 

75 Το έργο μου θα είναι για εσάς σαν ένας κρυστάλλινος καθρέφτης που αντανακλά τις πράξεις σας 

και σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε τον εαυτό σας. 

76 Ο λαός μου: Δεν θα σας αφήσω μόνους. Όποτε είναι απαραίτητο, θα είμαι μαζί σας, και όταν 

μιλάτε στο όνομά Μου, θα είμαι εκεί για να σας δώσω αγάπη και έλεος. 

77 Ανάλογα με την προετοιμασία σας θα είστε σε θέση να λάβετε από Μένα ζωή, έμπνευση, αγάπη, 

γνώση, κατανόηση, δύναμη, θεραπευτική δύναμη και όλα όσα σας λείπουν κάθε φορά που είστε 

συντονισμένοι μαζί Μου. 

78 Το στάδιο του εξαγνισμού σας θα τελειώσει, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε το στάδιο της 

ανάληψής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα νιώσετε την ανείπωτη ευδαιμονία στην ψυχή σας καθώς θα 

συγχωνεύεστε με την αγάπη του Επουράνιου Πατέρα σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 366  
Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

1 Από τα ύψη της Νέας Σιών σας στέλνω το Λόγο Μου, αγαπημένε μου λαέ. Στην ουσία, την 

παρουσία και τη δύναμη, κάνω τον εαυτό Μου γνωστό για τελευταία φορά μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας της κατανόησης, ένα μέσο που επέλεξε η Θεία Θέλησή Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να 

Με κάνει γνωστό, να εκχύσει το Λόγο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους προετοιμάσει για την 

τέλεια εκδήλωση από πνεύμα σε πνεύμα, και μέσω αυτής της προετοιμασίας να λάβει από τον άνθρωπο 

την τέλεια λατρεία της Θεϊκότητάς Μου. 

2 Αυτή ήταν μια περίοδος προετοιμασίας, κατά την οποία ο Πατέρας, περιτριγυρισμένος από τις 

Πνευματικές Στρατιές του, σας έδωσε τις οδηγίες με τις οποίες άνοιξε μπροστά σας το Μεγάλο Βιβλίο της 

Ζωής, το Βιβλίο της Θείας Σοφίας, το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων, έτσι ώστε αυτός ο λαός, διαβάζοντας 

σελίδα προς σελίδα, να ακούσει τη Θεία εξήγηση όλων των διδασκαλιών του, θα μπορούσε να 

μεταμορφωθεί στον μαθητή του Αγίου Πνεύματος, στον ισχυρό απόστολο που, με το παράδειγμά του, τον 

τρόπο σκέψης του και τον λόγο του, θα έφερνε το Έργο μου στην καρδιά αυτής της ανθρωπότητας, αυτού 

του κόσμου που, αυτή τη στιγμή που σας δίνω το τελευταίο μου μήνυμα, στριφογυρίζει και γυρίζει στη 

θλίψη του, στον πόνο του και στο ίδιο του το αίμα. 

3 Ήρθα σε σας και σας είδα προετοιμασμένους. Στην προσευχή που προσφέρετε στον Πατέρα, 

αγαπημένε μου λαέ, βλέπω την κατασκευή ενός ιερού που Με προσκαλεί να βρίσκομαι σε αυτό. Είναι η 

δική σας καρδιά, παιδιά Μου. Σε αυτό λαμβάνω την προσφορά, το άρωμά σας, και στα πόδια του 

πνευματικού βωμού βλέπω τη σοδειά σας ─ αυτό που δουλέψατε και θερίσατε με την πάροδο του χρόνου, 

και το οποίο φέρατε στο αποκορύφωμά του τώρα που γίνατε εργάτες Μου. 

Το βλέμμα μου ως Κριτής, ως Πατέρας και ως Δάσκαλος κρίνει τον σπόρο όλων σας. Σε αυτό 

περιέχονται οι αγώνες σας, οι επιθυμίες σας για πνευματική πρόοδο, τα βάσανά σας, τα ιδανικά που είδατε 

να καρποφορούν και εκείνα που δεν είδατε ακόμη να ανθίζουν. Αλλά η ταπεινότητα του πνεύματός σας 

έχει κάνει την προσφορά της, την οποία πραγματικά δέχομαι. Το χέρι του Πατέρα Μου απλώνεται για να 

δεχτεί τους καρπούς που Μου προσφέρετε. 

4 Η συνείδηση του λαού μου καθαρίζει και κρίνει τον εαυτό της. Η μνήμη γίνεται πιο καθαρή και 

θυμάστε τις στιγμές, εκείνη την πρωινή κατάνυξη που ήταν ευτυχισμένη για την ψυχή σας, κατά την 

οποία περπατήσατε για πρώτη φορά το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεστε σήμερα, κατά την οποία ακούσατε 

τη φωνή που ακούστηκε στην έρημο και επίσης τη στιγμή που απευθυνόταν σε εσάς. Και από εκείνη την 

ημέρα, παρά τις αντιξοότητες, τα εμπόδια και τα αγκάθια, ακολουθήσατε το μονοπάτι μου βήμα προς 

βήμα. 

5 Πόσα έχετε βιώσει, πόσα έχετε δει και αισθανθεί, και τελικά φτάσατε σε εκείνη την ημερομηνία 

που φοβάται ο λαός μου! Σε εκείνη την ημέρα της κρίσης, της συνείδησης και της προετοιμασίας! 

6 Κανείς δεν ήξερε αν ο Πατέρας του είχε επιτρέψει να γίνει μάρτυρας της τελευταίας μου 

εκδήλωσης στην παρούσα γήινη ζωή του και στο παρόν σωματικό του περίβλημα. Αλλά είσαι εδώ! 

Σταδιακά σχηματίσατε μια ενιαία καρδιά, έναν ενιαίο εργάτη, ένα ενιαίο λουλούδι που αναδίδει ένα 

άρωμα που φτάνει μέχρι το ύψος του θρόνου μου. Και εξαιτίας αυτής της πνευματικής προετοιμασίας, 

έρχομαι σε σας για άλλη μια φορά γεμάτος δύναμη, φως, ειρήνη και χάρη για να σας πω, αγαπημένε μου 

λαέ: δεν είστε ορφανοί. Μην επιτρέψετε στη θλίψη να εισέλθει στις καρδιές σας ─ μην επιτρέψετε στην 

απελπισία να σας κυριεύσει όταν δεν ακούτε πλέον το Λόγο Μου μέσω αυτών των πομπών. Μην κοιτάτε 

πίσω, πηγαίνετε πάντα μπροστά, αναζητήστε στον πυρήνα του Έργου μου την ενθάρρυνση που θα σας 

οδηγήσει βήμα προς βήμα στο στόχο. 

7 Οι άνθρωποι έχουν προετοιμαστεί, και πέρα, πάνω από εσάς, ο ουρανός είναι επίσης σε 

ετοιμότητα. Είναι ντυμένη σαν νύφη για να περιμένει τον ερχομό του Συζύγου, και αυτή η παγκόσμια 

προετοιμασία έχει την αγνότητα της παρθένας, έχει το άρωμα των λουλουδιών και έχει το φως της νέας 

αυγής. 

Πέρα από εσάς, αλλά εκεί, όπου το πνεύμα σας έχει ανέλθει αυτή τη στιγμή της δόξας και της κρίσης, 

βρίσκονται τα μεγάλα πνεύματα που περιβάλλουν τον Πατέρα ─ τα πνευματικά όντα που σας είναι ακόμη 

άγνωστα, τα οποία αύριο θα δείτε και θα αγαπήσετε ως δικά σας αδέλφια, ως αγγελιοφόρους σας που 
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φώτισαν το μονοπάτι της ύπαρξής σας από το Άπειρο σαν λαμπερά αστέρια, και ανάμεσά τους είναι και 

εκείνοι που γνωρίζετε με το όνομά τους. Είναι ο Μωυσής με τον Νόμο στο πνεύμα του, με τον αθάνατο, 

αμετάβλητο Νόμο. Είναι οι πατριάρχες, οι απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες, οι άγιοι, οι δίκαιοι, οι 

αθώοι και οι μεγάλοι μετανοημένοι. Ο καθένας έχει προετοιμαστεί. 

8 Η Πνευματική Κοιλάδα λάμπει πάνω σας, και ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης υψώνουν τις 

φωνές τους σαν κήρυκες για να ταρακουνήσουν την ψυχή, την καρδιά του ανθρώπου και να του πουν: 

"Αυτή η ώρα είναι σαν εκείνη που ο Ιησούς άφησε την τελευταία του πνοή στο σταυρό". Πράγματι, αυτή 

τη στιγμή θα μπορούσα να επαναλάβω τα επτά λόγια μου από τη Δεύτερη Εποχή, τα οποία αναφώνησα 

ενώ ήμουν κρεμασμένος στο σταυρό. Αλλά πραγματικά, σας λέω, είναι ήδη γραμμένες στη συνείδηση της 

ανθρωπότητας με θεϊκό αίμα. 

9 Ήρθα με νέα λόγια, που περιέχουν όμως το ίδιο φως, την ίδια ουσία και σοφία, για να μην πει ο 

άνθρωπος ότι το Άγιο Πνεύμα απλώς επανέλαβε τις διδασκαλίες που αποκαλύφθηκαν στο παρελθόν. 

10 Αν προετοιμαστείτε και διεισδύσετε όλο και περισσότερο σε αυτό που λάμπει πάνω σας αυτή τη 

στιγμή, θα μπορέσετε να δείτε, όπως ο Ιωάννης στο όραμά του, τον Παντοδύναμο στο θρόνο Του. Είναι 

Εκείνος που σας μιλάει ─ Εκείνος του οποίου το πρόσωπο δεν μπορείτε να δείτε ─ Εκείνος που σας 

αφήνει μόνο να μαντέψετε ότι είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Παντοδύναμος. Είναι Εκείνος που 

σας μιλάει αυτή τη στιγμή από το υψηλότερο σημείο του βουνού της Νέας Σιών και που επιτρέπει στον 

εαυτό Του να γίνει ορατός από κάθε πνευματικό μάτι που σηκώνεται και προετοιμάζεται. 

Περιβάλλεται επίσης από τους Πρεσβύτερους = δώδεκα στα δεξιά Του και δώδεκα στα αριστερά Του, 

από τους Πατριάρχες των φυλών του εκλεκτού λαού του Θεού, από τους Αποστόλους της Δεύτερης 

Εποχής, τους οπαδούς του Ιησού. Είναι εκείνοι που περιβάλλουν τον Πατέρα αιώνια, για να συνεχίσουν 

να λάμπουν πάνω σας από εκεί για όλη την αιωνιότητα. 

Κάποιοι θα σας δώσουν τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, το Αίμα, τη δύναμη και την αρχή του δρόμου. 

Οι άλλοι θα σας δώσουν την Πνευματική Ζωή με τη μαρτυρία του Έργου μου, του Πάθους μου, του 

Λόγου μου. Και αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Πατέρα, κρίνουν το λαό τους, κρίνουν το σπέρμα τους, 

δοκιμάζουν τον καρπό τους και υποκλίνονται επίσης μπροστά στον Θεϊκό Κριτή. 

11 Αλλά η κρίση μου αυτή τη στιγμή δεν αφορά μόνο τον μαθητή της Τρίτης Εποχής, ούτε μόνο τις 

δώδεκα πνευματικές φυλές, μερικά από τα μέλη των οποίων είναι ενσαρκωμένα και άλλα βρίσκονται σε 

πνευματική κατάσταση. Η κρίση μου είναι συνολική. Κάθε πλάσμα, κάθε ψυχή ζυγίζεται αυτή τη στιγμή 

στη Θεϊκή μου ζυγαριά. Και αφού κριθούν, τοποθετούνται από Μένα και πάλι στο ασφαλές μονοπάτι. 

12 Από την αρχή της διακήρυξής μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, από φωνητικό 

φορέα σε φωνητικό φορέα, από γενιά σε γενιά, από εργάτη σε εργάτη, η ημέρα, η ώρα που έχει οριστεί 

από τη δικαιοσύνη μου για το τέλος της διακήρυξής μου, σας έχει ανακοινωθεί. 

Για τον Πατέρα αυτός ο χρόνος δεν ήταν παρά μια στιγμή στην αιωνιότητα, αλλά για αυτόν τον λαό 

ήταν ένας μακρύς και επαρκής χρόνος για την προετοιμασία του, την πνευματική μεταμόρφωσή του, την 

ανάστασή του στην ανθρωπότητα, και το τέλος αυτής της περιόδου έχει καθοριστεί από τη Θέλησή μου 

για το 1950. 

13 Αυτή τη χρονιά δεν την έχω αφιερώσει μόνο σε εσάς. Ήταν μια χάρη που ο Πατέρας χάρισε στην 

ανθρωπότητα, φωτίζοντας το φως του Διδασκάλου σε κάθε συνείδηση που έχει 

οι θεσμοί κλονίστηκαν ακόμη και στα θεμέλιά τους, και κλονίστηκαν οι άνθρωποι που επιδεικνύουν 

καθήκοντα κληρικών σε αιρέσεις και εκκλησίες, έτσι ώστε αυτή την εποχή, αυτό το έτος, η ανθρωπότητα 

να έρθει στα συγκαλά της, να αφυπνιστεί και να προσευχηθεί, έτσι ώστε να επιτύχει την ειρήνη, την 

ομόνοια και την αδελφοσύνη, να αφαιρέσει το δισκοπότηρο του πόνου από τα χείλη της και να μετατρέψει 

τα δολοφονικά της όπλα σε εργαλεία εργασίας. 

14 Τα πάντα δόθηκαν σε αυτόν τον κόσμο στις αρχές του έτους 1950. Πνευματικά έστειλα το μήνυμα 

ειρήνης, ενθάρρυνσης και φωτός σε όλα τα παιδιά μου. Ευλόγησα όλα τα μονοπάτια και έδωσα 

γονιμότητα σε όλους τους σπόρους. 

Αλλά τώρα, στο τέλος του έτους, καθώς έρχομαι να παραλάβω τη σοδειά από το χέρι του ανθρώπου, 

καθώς αμφισβητώ τη συνείδησή του ─ τι Μου προσφέρει; Τι είναι αυτό που Μου προσφέρει αυτός ο 

κόσμος;..: Η ανυπακοή της, ο υλισμός της, η δυσπιστία της απέναντι στη Θεία Δικαιοσύνη Μου, η 

έλλειψη σεβασμού απέναντι στη δύναμή Μου. 
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Αλλά πραγματικά σας λέω, αυτός ο λαός που δίδαξα είναι σαν καθρέφτης όλης της ανθρωπότητας, 

είναι μια αντανάκλαση της διχόνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Διότι όταν βλέπετε ότι αυτός ο κόσμος 

είναι χωρισμένος σε μπλοκ εξουσίας, έχετε επίσης χωριστεί σε πνευματικά μπλοκ εξουσίας. Αν οι μεγάλοι 

λαοί, τα μεγάλα έθνη της γης έχουν την πρόθεση να απορροφήσουν τους άλλους, να τους προσαρτήσουν 

και να τους υποδουλώσουν, τότε βλέπω επίσης μεταξύ αυτού του λαού πολλούς που θέλουν να είναι 

πρώτοι και να τραβήξουν τους άλλους με το μέρος τους. Και όταν βλέπετε ανάμεσα στην ανθρωπότητα, 

σε αυτούς τους μεγάλους λαούς και τα έθνη, δολοφονικές πολεμικές συγκρούσεις ─ όταν βλέπετε τους 

ανθρώπους να οδεύουν προς το θάνατο κάτω από τα νέα όπλα που έχουν δημιουργήσει, βλέπω επίσης 

ανάμεσα σε αυτόν το λαό εκείνους που εξοπλίζονται με νέα όπλα για να καταστρέψουν την πίστη των 

ανθρώπων, να αναδείξουν κάποιους πάνω από άλλους, να κάνουν τους "πρώτους" να ταπεινώνουν τους 

"τελευταίους" και να απορρίπτουν ο ένας τον άλλον. Αλλά αν αυτός ο κόσμος Με δυσπιστεί, δέχομαι τη 

δυσπιστία του, επιτρέπω στον εαυτό Μου να δοκιμαστεί και είμαι πραγματικά υποκείμενος σε δοκιμασία. 

Εσείς, όμως, πώς θα σταθείτε μπροστά στην κρίση Μου, ω άνθρωποι; 

15 Αφού λάβω τους καρπούς σας, αφού σας περιλούσω με ευλογίες, θα σας πω: Το πνευματικό δεν 

μπορεί να πεθάνει. Μόνο η αμαρτία θα εξαφανιστεί. Τα πάθη θα περάσουν, οι υπερήφανες δυνάμεις 

αυτής της ανθρωπότητας θα πέσουν επίσης, και από αυτές δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. 

Αυτή η ανθρώπινη επιστήμη που έχει σκοπό να υπηρετεί το κακό και την καταστροφή θα καταστραφεί 

από τη δικαιοσύνη Μου, και επίσης ανάμεσά σας θα εξαλείψω την απάτη σας, την κοσμικότητα και τη 

διχόνοια, και θα διατηρήσω μόνο την ψυχή σας, στην οποία έχω τοποθετήσει το φως της Έκτης 

Σφραγίδας ─ εκείνο το Κεφάλαιο που άνοιξε αυτή την εποχή και στο οποίο είναι γραμμένο ότι σε αυτό θα 

ζήσετε τη μεγάλη ημέρα της Θείας Δικαιοσύνης του Κυρίου. 

16 Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα, δεν αποτελείται από είκοσι τέσσερις ώρες. Γιατί δεν ξέρετε πόσο θα 

διαρκέσει η ημέρα της κρίσης, δεν ξέρετε πότε θα τελειώσει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, βρίσκεστε ήδη 

στο αποκορύφωμα των καιρών και ζείτε υπό την κρίση του Κυρίου. 

17 "Προσέξτε και προσευχηθείτε σ' αυτόν τον καιρό" σας δίδαξα. Είστε το σπέρμα Μου, είστε οι 

μαθητές Μου, είστε ο λαός Μου, τον οποίο θα στείλω ανάμεσα στους άλλους λαούς αυτής της γης, τον 

οποίο θα οδηγήσω στο σκοτάδι, επειδή είναι το φως ─ τον οποίο θα βάλω στις τάξεις των αρρώστων, των 

λεπρών, των απελπισμένων, ώστε να φέρετε εκεί φως και παρηγοριά, βάλσαμο και ειρήνη. Θα σε κάνω να 

δεις ορφανά και χήρες, τη δυστυχία σε όλες τις μορφές της, την αμαρτία στο χαμηλότερο επίπεδό της, έτσι 

ώστε μπροστά σε αυτές τις εικόνες θλίψης, εγκατάλειψης και θανάτου, η ψυχή σου θα αναστηθεί, τα 

συναισθήματά σου θα ξυπνήσουν, η καρδιά σου θα ανοίξει σαν πηγή αγάπης και θα εκπληρώσεις τελικά 

ανάμεσα στους ανθρώπους το θείο πεπρωμένο που έχω προβλέψει για σένα από την αρχή. 

18 Πότε θα ξαναδείτε τον ήλιο της δικαιοσύνης στον κόσμο σας; Πότε θα ξαναδείτε την ειρήνη στις 

καρδιές των ανθρώπων; Πότε θα ακούσετε, αγαπημένε μου λαέ, ένα τραγούδι, έναν ύμνο ειρήνης που 

ανεβαίνει από την ψυχή του ανθρώπου προς την καρδιά του Πατέρα; 

19 Πράγματι, θα πρέπει ακόμη να δείτε μεγάλα γεγονότα να περνούν σε αυτόν τον κόσμο για να 

έρθει εκείνη η ώρα. Η Έκτη Σφραγίδα είναι ακόμα ανοιχτή και θα πρέπει να γυρίσω πολλές σελίδες, ώστε 

να απελευθερωθεί ανάμεσά σας η Έβδομη Σφραγίδα. 

20 Τι προμηνύματα θα σας δώσω, ώστε να αναγνωρίσετε σε όλο τον κόσμο ότι η έβδομη σφραγίδα 

ανοίγει για τον άνθρωπο;: Όταν μια μεγάλη σιωπή έχει πέσει σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα είναι το σημάδι 

μου. Αλλά πώς θα είναι αυτή η μεγάλη σιωπή, ω λαέ, μέσα από την οποία μπορείτε να μαρτυρήσετε στην 

έκπληκτη ανθρωπότητα ότι είναι το τέλος μιας περιόδου και η αρχή μιας άλλης; 

21 Μόλις οι πόλεμοι σταματήσουν για λίγο, μόλις οι δυνάμεις της φύσης ηρεμήσουν, μόλις 

σταματήσει η δίωξη των νόμων μου και των διδασκαλιών μου, τότε θα υπάρξει μια μεγάλη σιωπή στην 

ανθρωπότητα, και αυτή η σιωπή θα είναι η ανακοίνωση ότι η Έβδομη Σφραγίδα ανοίγει για να 

αποκαλύψει τα μυστικά της στην ανθρωπότητα. Είναι το τελευταίο μέρος του βιβλίου που πρέπει να 

γνωρίσετε, που το πνεύμα σας πρέπει να αποκτήσει για να γνωρίσει τον Πατέρα και να γνωρίσει τον 

εαυτό του. 

22 Η πνευματοποίηση θα εμφανιστεί σε όλη την ανθρωπότητα. Η ώρα του αγώνα είναι πολύ κοντά, 

οι οιωνοί πλησιάζουν ήδη. Ο λαός θα τα δώσει μόνος του. Θα ταλαιπωρήσω τους επικεφαλής των 

εκκλησιών, τους ιερείς, όλους τους κληρικούς και τους ποιμένες με τη δικαιοσύνη μου. Αυτή τη στιγμή 

αισθάνονται την κρίση μου βαθιά μέσα στο πνεύμα τους. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι ήρεμος αυτή 
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την ώρα. Κάποιοι λυγίζουν το λαιμό τους, άλλοι αναστενάζουν, άλλοι προσπαθούν να φιμώσουν τη φωνή 

της συνείδησής τους. Αλλά όλοι Με αισθάνονται, όλοι Με αισθάνονται, γιατί είμαι με όλους αυτή τη 

στιγμή. 

23 Θέλω να ανακαλύψω στην ανθρωπότητα την Εκκλησία που ίδρυσε ο Πέτρος, αλλά βλέπω ότι 

κανένα ιερό δεν χτίστηκε πάνω σε αυτόν τον θεμέλιο λίθο. Πόσο λίγοι θυσιάστηκαν ακολουθώντας τα 

βήματά του. 

Βλέπω τις μεγάλες εκκλησίες, τις μεγάλες θρησκευτικές οργανώσεις, τη λαμπρότητα και τον πλούτο, 

τη λαμπρότητα και τη δύναμη, αλλά δεν βλέπω πνευματική λαμπρότητα, δεν βλέπω εορταστικά ενδύματα 

αρετής, δεν ανακαλύπτω τη δύναμη που είναι μέρος της παγκόσμιας δύναμής Μου. Και πραγματικά, σας 

λέω, βλέπω αυτούς τους "οπαδούς του Πέτρου" να κλαίνε με λυγμούς στην Πνευματική Κοιλάδα, όταν 

αναλογίζονται αυτούς που τους ακολούθησαν και οδήγησαν την ανθρωπότητα στη δυστυχία και το 

θάνατο ─ ότι τα χείλη αυτών που αυτοαποκαλούνται απόστολοι και οπαδοί του Πέτρου σε αυτή την εποχή 

μιλούν για αγάπη, μιλούν για Χριστό, μιλούν για παγκόσμια ειρήνη, αλλά πίσω από τα λόγια τους 

τροφοδοτούν τους δολοφονικούς πολέμους. 

Ο Πέτρος δεν έσπειρε τον θάνατο. Πήρα το σπαθί από το χέρι του. Τον δίδαξα να δίνει τη ζωή του για 

να δίνει ζωή στους άλλους. Τον δίδαξα να χύσει το αίμα του, ώστε να είναι σαν σπόρος αγάπης, σαν 

μαρτυρία της αλήθειας, σαν αληθινή σφραγίδα των έργων του, και το εκπλήρωσε αυτό μέχρι το τέλος του 

ταξιδιού της ζωής του. 

24 Επομένως, σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όταν κρίνω το σπέρμα εκείνων που άφησα ανάμεσα στους 

ανθρώπους ως παραδείγματα, ως πρεσβευτές, δεν μπορώ παρά να πω στους ανθρώπους ότι έχτισαν πάνω 

στην άμμο σαν ανόητοι και ότι δεν ήξεραν πώς να χτίσουν πάνω στον ακλόνητο βράχο του Πέτρου, πάνω 

στον οποίο ο άνθρωπος θα έπρεπε να χτίσει την αληθινή Εκκλησία στον Πατέρα και Κύριό του. Σας λέω 

επίσης: Από όλη αυτή τη δόξα, από όλη αυτή τη δύναμη, ούτε μια πέτρα δεν θα μείνει πάνω σε μια άλλη. 

Αλλά τι θα κάνουν οι μάζες μετά; Τι θα κάνουν τα κοπάδια χωρίς βοσκούς και χωρίς εμπόδια; Πού θα 

κατευθύνουν τα πρόβατα τα βήματά τους όταν οι καμπάνες δεν θα τα καλούν πλέον στο μαντρί των 

προβάτων; 

25 Τότε, άνθρωποι, όταν τα πρόβατα στρέψουν το κλάμα τους προς το υπερπέραν, όταν αναζητήσουν 

τον ποιμένα τους στην κορυφή του βουνού, τότε η Βασιλεία Μου θα έρθει σε όλους. Θα έρθω σύμφωνα 

με την υπόσχεσή Μου, σύμφωνα με τον λόγο των προφητών Μου "μέσα σε σύννεφα", και κάθε μάτι ─ 

των αμαρτωλών και των μη αμαρτωλών ─ θα Με δει. Τότε οι άνθρωποι, συγκλονισμένοι από το 

πνευματικό, τρομοκρατημένοι από την αλήθεια, θα κοιτάξουν προς τα πάνω και θα ξεχάσουν όλα όσα 

βρίσκονται κάτω από τα πόδια τους. Και δεν θα ατενίζουν πλέον ιερά από γρανίτη, ούτε τα αυτιά τους θα 

συνεχίσουν να ακούν τους ήχους των καμπανών. Τότε η ανθρωπότητα ─ αφυπνίζεται από καρδιά σε 

καρδιά, από λαό σε λαό και από έθνος σε έθνος ─ θα ξεσηκωθεί με επιθυμία για το Άγιο Πνεύμα, το 

οποίο άνοιξε το σεντούκι του θησαυρού Του για να αποκαλύψει τον θησαυρό και να τον τοποθετήσει σε 

όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης. 

26 Αλλά εκείνη την εποχή ─ ποιοι θα είναι οι εξηγητές των αποκαλύψεών μου; Ποιος θα εξηγήσει τα 

μυστήρια του Αγίου Πνεύματος στην ανθρωπότητα, η οποία τότε θα έχει ήδη αφυπνιστεί προς τον 

Πατέρα; 

27 Ξέρετε καλά ότι θα είστε αυτοί, ότι θα διανεμηθείτε από Μένα στα διάφορα σημεία του πλανήτη, 

έτσι ώστε τα στόματά σας να είναι σαν σάλπιγγες μέσα στη νύχτα ─ έτσι ώστε οι μαρτυρίες σας να είναι 

ισχυρά έργα που θα συγκινούν την καρδιά των ανθρώπων. Τότε θα είστε σε θέση να πείτε στον κόσμο: 

"Εδώ είναι η Έκτη Σφραγίδα στη λαμπρότητά της! Εδώ είναι η Έκτη Σφραγίδα στο αποκορύφωμα της 

εποχής της! Εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα που επικοινωνεί με το πνεύμα του ανθρώπου ─ ο Ποιμένας που 

αναζητά τα πρόβατα και τα κάνει να ακούσουν τη φωνή Του, το λόγο Του, τη συναυλία Του, χωρίς τη 

μεσολάβηση οποιουδήποτε υλικού!" Και πολλοί θα σας ακούσουν, επειδή θα είστε αυτοί που θα 

περπατάτε σταθερά. 

Δεν θα σας δει κανείς να αμφιταλαντεύεστε, δεν θα υπάρχει τραυλισμός στα χείλη σας. Θα μεταφέρετε 

τη σαφή, βαθιά και ολοκληρωμένη μαρτυρία σας σε όλους όσους επιθυμούν να τη λάβουν. Και θα 

θεωρηθείτε απόστολοι, θα ακούγεστε ως προφήτες και θα γίνετε δεκτοί στους κόλπους των κοινοτήτων, 

των σπιτιών και των ιδρυμάτων ως πρωτοπόροι και αγγελιοφόροι της θεότητάς μου! 



U 366 

198 

28 Γίνετε δυνατοί, ω λαέ! Να είστε προετοιμασμένοι και να επιτρέψετε στο έργο μου να σας 

διαπεράσει βαθιά. Κρατήστε το, κρατήστε το εκεί, γιατί τώρα θα το μελετήσετε. Αληθινά σας λέω, αν και 

καταλαβαίνετε ήδη πολλά από το Έργο μου, δεν τα κατανοείτε ακόμη όλα. Στο χρόνο περισυλλογής που 

σας παραχωρώ, θα μπορέσετε να κατανοήσετε πολλά μαθήματα που θα σας εκπλήξουν. 

     Ζείτε τώρα στην Τρίτη Εποχή, αλλά δεν έχετε ακόμη κατανοήσει πώς να ερμηνεύετε τους προφήτες 

της Πρώτης Εποχής. Δεν έχετε εντρυφήσει βαθιά στο Λόγο που σας είπε ο Ιησούς σε εκείνη τη Δεύτερη 

Εποχή, και το Έργο που σας αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα δεν το έχετε ακόμη αφομοιώσει στην 

κατανόησή σας. Αλλά θα πρέπει να συγχωνεύσετε αυτές τις τρεις Διαθήκες, αυτές τις τρεις αποκαλύψεις 

σε μία στο πνεύμα σας, επειδή όλες αντιπροσωπεύουν έναν Νόμο, ένα Βιβλίο, έναν Δρόμο, μια Αλήθεια. 

29 Πλησιάζει ο καιρός που τα βιβλία της Πρώτης και της Δεύτερης Εποχής θα επιστρέψουν στα χέρια 

σας, στα μάτια σας, στο μυαλό σας, και τότε θα είστε σε θέση να κατανοήσετε το παρελθόν από το παρόν 

και να επιβεβαιώσετε το παρόν από τις αποκαλυφθείσες διδασκαλίες των περασμένων εποχών. 

30 Επέτρεψα στα ανθρώπινα χέρια των αγγελιοφόρων Μου να γράψουν την ιστορία που είναι το 

παρελθόν σας. Έχω γίνει γνωστός σ' αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω αυτών των φορέων φωνής που 

επιλέχθηκαν και προετοιμάστηκαν από Μένα για να σας μεταδώσουν νέες αποκαλύψεις. Αυτό είναι το 

δώρο σας. 

Έχω επίσης μιλήσει σε εσάς σε προφητικούς τόνους και έχω αναστήσει προφήτες σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή για να σας μιλήσουν για τα γεγονότα που πρόκειται να έρθουν, και αυτή η προφητεία είναι το 

μέλλον σας. 

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι σαν εσάς, περιέχουν τα πάντα. Είναι η αιωνιότητα που σας 

παραχωρώ, μέσα στην οποία ζείτε και την οποία θα κατέχετε σύμφωνα με το θέλημά Μου, έτσι ώστε να 

μην κατέχετε μόνο τον γήινο χρόνο, ούτε να είστε μόνο κύριοι αυτού του χρόνου. 

31 Απλώστε τα πνευματικά σας χέρια! Ανοίξτε τα φτερά σας! Ανοίξτε τα μάτια σας και αγκαλιάστε 

την αιωνιότητα, γιατί είστε πνευματιστές που έχετε επίγνωση της ζωής, του πεπρωμένου των γεγονότων 

και κατανοείτε όλα όσα υπήρξαν, όλα όσα είναι και όλα όσα θα γίνουν. Το φως μου σας έχει κάνει να 

καταλάβετε πολλά πράγματα, και θα καταλάβετε ακόμη περισσότερα καθώς προετοιμάζεστε. 

     Θα σταθείτε μπροστά σε θεολόγους και θεοσοφιστές και θα μείνουν έκπληκτοι. Τότε δεν θα υπάρχει 

δειλία σε σένα, δεν θα σου λείπει η πίστη, Ισραήλ, γιατί τότε θα τρέμεις μπροστά σε εκείνους που 

πραγματικά, πραγματικά δεν είναι μεγάλοι στα μάτια μου. Άλλα πνευματικά μάτια θα σας δουν επίσης ως 

ίσους, ως "εργάτες" αυτής της εποχής ─ ως ψυχές που αποτελούν σήμερα μέρος των πνευματικών μου 

χορωδιών, που βρίσκονται εδώ και καιρό ανάμεσά σας ως εργάτες αυτών των διαδρόμων, ως οδοιπόροι, 

αγγελιοφόροι και φορείς φωνής. 

32 Κοιτάξτε, ω μάντεις! Νιώστε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, αυτές τις μεγάλες λεγεώνες που είναι 

εδώ, που είναι γεμάτες αγάπη, γεμάτες σεβασμό, γεμάτες χαρά στην ψυχή τους πάνω και μαζί σας. 

Υπάρχουν ο Roque Rojas, η Damiana Oviedo, όλοι οι φορείς της φωνής που έχουν αναχωρήσει για 

την Πνευματική Κοιλάδα ─ οι "εργάτες", οι "στύλοι", οι ηγέτες των κοινοτήτων, και πολλοί από εκείνους 

που φέρουν το πνευματικό σημάδι της ονομασίας Μου και σχηματίζουν έναν λαό, μια λεγεώνα 

πνευματικών εργατών που αναμειγνύονται μαζί σας αυτή τη στιγμή για να σχηματίσουν τον λαό της 

Τρίτης Εποχής, τον πνευματικό εργάτη αυτής της Τρίτης Εποχής που ετοιμάζεται να δεχτεί το Άγιο 

Πνεύμα που εκδηλώνεται ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Και αυτοί Μου προσφέρουν την εκπλήρωση της 

αποστολής τους, Μου δείχνουν τον σπόρο τους και σας βοηθούν στην προετοιμασία σας, ώστε να είστε 

άξιοι να τον δείξετε στον Πατέρα. 

33 Είστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την ευλογημένη ώρα, σε αυτή τη στιγμή της κρίσης και της αγάπης, 

σχηματίζοντας μια οικογένεια, έναν λαό ενώπιον του Πατέρα. Σε ποια περιοχή δονείται η ψυχή σας αυτή 

τη στιγμή; Στο πνευματικό πεδίο. Γι' αυτό νιώθετε αυτή την ειρήνη και την ευδαιμονία. Έχετε ξεχάσει τις 

δυστυχίες του κόσμου. Δεν αισθάνεστε πλέον το βάρος του φορτίου σας, και η πικρία στο στόμα σας είναι 

αυτή τη στιγμή μόνο γλυκύτητα. Γιατί, άνθρωποι; Επειδή έχετε ανυψωθεί πάνω από τους ανθρώπους, τις 

θρησκευτικές ιδέες και όλες τις αιρέσεις. Σηκώνεστε κρυφά, ταπεινά, γιατί η κραυγή της χαράς σας δεν 

βρίσκει ανταπόκριση στην απεραντοσύνη αυτού του κόσμου. Αλλά εκεί στο πνευματικό πεδίο βλέπετε 

την ανύψωση, την εξαΰλωση όλων των όντων για να αποδώσουν φόρο τιμής στον Δημιουργό. 

34 Αισθάνεστε ότι περιβάλλεστε από έναν άπειρο αριθμό όντων που γίνονται αισθητά επειδή έχουν 

αφυπνιστεί στη φωνή της δικαιοσύνης. Αλλά όταν το ακούτε αυτό να αντηχεί μέσα από την ανθρώπινη 
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φωνή-φορέα, όλος ο γήινος κύκλος το ακούει στα ενδότερα του πνεύματος, και Με ρωτάτε: "Πατέρα, η 

Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία Σου, θα είναι τώρα εξ ολοκλήρου μαζί μας;" Αλλά ο Πατέρας σας 

λέει: "Ήθελα, ήθελα να κουβαλάτε τη Βασιλεία των Ουρανών ήδη στην καρδιά σας. Αλλά μέχρι σήμερα 

δεν το έχετε πετύχει αυτό, ω στρατιώτες του σκοπού Μου!" 

35 Θα εξακολουθείτε να αγωνίζεστε, θα εξακολουθείτε να εργάζεστε και να υποφέρετε για να 

πετύχετε την ένωσή σας. Αλλά η επίτευξη της δικής σας ενότητας θα είναι αυτή που θα σας κάνει να 

αισθανθείτε ότι η Βασιλεία του Πατέρα βρίσκεται στο εσωτερικό της καρδιάς σας. Αυτή η βασιλεία είναι 

η Δεύτερη Ιερουσαλήμ, η λευκή πόλη όπου θα κατοικήσετε σύμφωνα με το θέλημά μου. Οι πύλες του 

είναι ανοιχτές και οι κάτοικοί του είναι προετοιμασμένοι, και μέσα στα τείχη του υπάρχει ειρήνη, 

σωτηρία, αιώνια ζωή. 

Θα πρέπει να περπατήσετε λίγο περισσότερο στο μονοπάτι, και μετά θα έχετε φτάσει σε αυτή την 

πόλη. Σήμερα μπορώ να σας πω, όπως έκανα στον Μωυσή στην Πρώτη Εποχή: "Δείτε στον ορίζοντα την 

Γη της Επαγγελίας!" 

36 Ο Μωυσής την τελευταία του ώρα δεν είδε την είσοδό σας στη Γη της Επαγγελίας. Ακόμα και ο 

Δάσκαλος, την παραμονή του θανάτου του ως άνθρωπος, δεν μπορούσε να δει τη στροφή του λαού στο 

Νόμο του. Όταν ο Κύριος ανέβηκε σε ένα βουνό, όπως είχε ανέβει ο Μωυσής στην Πρώτη Εποχή, και 

είδε την επίγεια Ιερουσαλήμ να αμαρτάνει όπως πάντα, βυθισμένη στον αιώνιο ύπνο της, τα μάτια και η 

καρδιά του Διδασκάλου έχυσαν δάκρυα για την αγαπημένη εκείνη πόλη και φώναξε: "Ιερουσαλήμ, 

Ιερουσαλήμ, δεν γνώρισες το καλό που ήταν μαζί σου! Ήθελα να σας μαζέψω όπως ο κορυδαλλός 

μαζεύει τους νεοσσούς του. Εσείς όμως έχετε κοιμηθεί και δεν έχετε αισθανθεί τα βήματά μου, ούτε έχετε 

ακούσει τα λόγια μου". 

Σε αυτόν τον παρόντα χρόνο, σε αυτήν την ώρα, σας λέω το ίδιο πράγμα, ω λαέ: "Ισραήλ, Ισραήλ, με 

είχες μαζί σου για τόσο πολύ καιρό, αλλά δεν ήσασταν ικανοί να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την αγάπη 

με την οποία εγώ σας αγάπησα. Δεν ενωθήκατε, παρόλο που ο Πατέρας ενέπνευσε αυτή την αγάπη και 

αυτή την αδελφοσύνη τόσες πολλές φορές, και είχε μεταμορφωθεί σε κορυδαλλό, κάτω από τις φτερούγες 

του οποίου όλοι οι νεοσσοί θα μπορούσαν να βρουν χώρο και να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Αλλά 

όπως και στο παρελθόν, η δύναμη παραμένει μέσα σας για να συνεχίσετε το ταξίδι της ζωής. 

37 Θα φτάσετε για να καταλάβετε τη Γη της Επαγγελίας; 

38 Ναι, αγαπημένοι μου άνθρωποι. Από εδώ μπορείτε ήδη να δείτε τα φώτα της Μεγάλης Πόλης. 

Ήδη εδώ αντιλαμβάνεστε το άρωμα των κήπων του. Ακόμα και από εδώ μπορείτε να ακούσετε τις φωνές 

των κατοίκων της, των ανθρώπων της, και αυτή η εντύπωση της πραγματικότητας σας ενθαρρύνει στην 

πορεία σας για να μην απομακρυνθείτε από αυτήν. Αυτό το πανέμορφο ουράνιο πανόραμα σας καλεί 

αδιάκοπα να προχωρήσετε μπροστά για να μπορέσετε να φτάσετε στις πύλες του και να πείτε τελικά: 

"Πήρα τη Γη της Επαγγελίας με την προσπάθειά μου". 

39 Η πίστη και το θάρρος του Μωυσή σας οδήγησαν την Πρώτη φορά στη Γη της Επαγγελίας ─ μια 

γη που αποτελεί αντανάκλαση της ουράνιας Πατρίδας, της αιώνιας πατρίδας. Το Αίμα του Αρνίου, το 

Αίμα του Διδασκάλου σας έσωσε τη Δεύτερη φορά. Αυτό είναι το βραβείο σας. Κανείς δεν θα μπορέσει 

να αρπάξει από Μένα αυτό που είναι δικό Μου. Και αυτή τη στιγμή, ο Λόγος Μου που παραδίδεται μέσω 

του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης σας ανεβάζει στον Δρόμο ─ ένα μέσο με το οποίο σας 

αποκάλυψα τις μεγάλες διδασκαλίες της Τρίτης Εποχής ─ για άλλη μια φορά. Είναι το φως της 

συνείδησής σας που δεν σας επιτρέπει να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι, είναι το ίδιο ανοιχτό ρήγμα για 

την αλήθεια. 

Ποτέ μην απομακρύνεστε από αυτήν, διότι πλησιάζουν οι καιροί του πολέμου των λέξεων και των 

κοσμοθεωριών, του πολέμου των απόψεων, των ερμηνειών στο Έργο μου. Ποτέ μην κρίνετε λανθασμένα 

το νόμο μου, τις αποκαλύψεις μου, τη διδασκαλία μου, αλλά προσέξτε τις ερμηνείες που τους δίνουν οι 

συνάνθρωποί σας. Υποβάλετε την ερμηνεία, την ερμηνεία που δίνουν οι άλλοι στο Νόμο μου, στην κρίση 

σας, στην πνευματική σας ευαισθησία, και αν θεωρείτε ότι αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, δεχτείτε την. Αν 

οι άλλοι είναι μπροστά σας στην κατανόηση, να είστε αμερόληπτοι και δίκαιοι και να δώσετε την πρώτη 

θέση σε εκείνους που έχουν αφυπνιστεί πριν από εσάς και που έχουν ανακαλύψει στον πυρήνα του Έργου 

μου την αλήθεια του, την αιώνια αξία του, το φως του. 

40 Σας αφήνω για άλλη μια φορά σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά αυτά τα πρόβατα είναι 

προετοιμασμένα, δεν πάνε χωρίς βοσκό. Ξέρουν τον ασφαλή δρόμο και πού είναι το εμπόδιο. Όσο 
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περπατάτε στο μονοπάτι, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Διότι είναι ευκολότερο για έναν λύκο να γίνει 

πρόβατο παρά για ένα πρόβατο να γίνει λύκος. Αν όμως παρεκκλίνετε από το μονοπάτι και γλιστρήσετε 

στο δέρμα της αλαζονείας, της ανυπακοής, της αυτοπεποίθησης ή του υλισμού, τότε θα γίνετε αρπακτικοί 

λύκοι, αρπακτικοί λύκοι. Αλλά τότε αλίμονό σας! Γιατί θα υπάρξουν ισχυρότεροι λύκοι και ισχυρότερη 

δικαιοσύνη, παγίδες και άβυσσοι. 

41 Ο δρόμος μου είναι γραμμένος στη συνείδησή σας. Σύντομα δεν θα έχετε πια ποιμένες ψυχών στη 

γη, ούτε κληρικούς να τελούν τελετές μπροστά στα μάτια σας, ούτε χώρους συνάθροισης να συμβολίζουν 

τον παγκόσμιο ναό του Θεού. Θα έχετε ολόκληρο τον κόσμο ως ναό σας, μπροστά στο πνεύμα σας τον 

Κύριο, τον Δάσκαλο, τον αγαπημένο σας Ιησού, γεμάτο σοφία και αγάπη, πάντα έτοιμο να σας ακούσει. 

Δεν θα έχετε άλλο βωμό από την καρδιά σας, ούτε άλλο οδηγό από τη συνείδησή σας. 

42 Αυτά τα μαθήματα σας έχουν αποκαλυφθεί και έχουν πάρει μορφή στο μυαλό σας. Δεν θα 

μπορείτε πλέον να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι, γιατί το γνωρίζετε καλά. 

Όταν ο κόσμος σας δει να ζείτε χωρίς γήινους θεούς, χωρίς τελετές και χωρίς ποιμένες, θα 

αγανακτήσει, θα σας καταδικάσει και αυτό που θα μπορούσε να τους δώσει μαρτυρία για την αλήθεια μου 

και ότι θα είναι τα έργα σας, η αρετή σας, η ζωή σας που θα σας κάνει να μην μείνετε μόνοι. Διότι δεν θα 

διαδώσετε το Έργο μου μόνο με τα χείλη σας, αλλά πρέπει να το ζήσετε, διότι μια πράξη της ζωής σας 

αξίζει περισσότερο από χιλιάδες λόγια σας, όσο πειστικά και αν είναι αυτά. Αγάπη, ευγένεια, θυσία ─ 

έτσι, ο κόσμος θα Με αναγνωρίσει μέσα σας. 

43 Σας αφήνω στη θέση Μου ως δασκάλους, και ακόμη κι αν αισθάνεστε πάντα σαν μικρά παιδιά 

μαζί Μου, με τους ανθρώπους θα είστε σαν δάσκαλοι, σαν μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές που θα 

τοποθετούν στους παραπαίοντες όλα όσα σας έδωσα. Και αν, εξαιτίας της αγάπης τους, της αφοσίωσής 

τους στο Έργο Μου, γίνουν μεγαλύτεροι από εσάς, παραδεχτείτε το και χαμογελάστε ─ αλλά με ένα 

χαμόγελο αγάπης, πνευματικής ικανοποίησης. Διότι θα έρθει πραγματικά μια νέα εποχή για σας, στην 

οποία θα τους προλάβετε στο μονοπάτι, ώστε όλοι να είναι ίσοι, επειδή όλοι βγήκατε με τον ίδιο τρόπο 

από την αρχή και πρέπει επίσης να φτάσετε σε Μένα ως ίσοι. 

Θα είστε όλοι σπουδαίοι για να Με καταλάβετε. Όλοι σας θα είστε πνεύματα με δύναμη, με σοφία και 

με αγάπη για να αισθάνεστε και να κατανοείτε τον Πατέρα και μαζί Του να κυβερνάτε το σύμπαν όπως 

είναι το θέλημά Μου. 

Γιατί προς το παρόν είστε ανώτερα ανθρώπινα όντα από κατώτερα- αλλά όπως ακριβώς σας 

εμπιστεύτηκα αυτόν τον κόσμο για να τον εξουσιάζετε, έτσι και αργότερα, όταν σας φέρω στη βασιλεία 

Μου, θα γίνετε όλοι πρίγκιπες προς τον Πατέρα και θα εξουσιάζετε ολόκληρη τη δημιουργία. Τότε θα 

γίνετε κυβερνήτες του αληθινού μεγαλείου. Κανείς δεν θα αισθάνεται ανώτερος από τον άλλον. Η αγάπη 

θα διέπει όλα τα έργα σας και θα έχετε πάντα τέλεια πνευματική ευδαιμονία αγαπώντας τον Πατέρα και 

αγαπώντας τον εαυτό σας. Δεν θα αισθάνεστε ούτε τον Πατέρα ούτε τον πλησίον σας απόντα ή απόμακρο. 

Ένας κόσμος θα είναι δίπλα σε έναν άλλο κόσμο, όπως ακριβώς σήμερα ένα σπίτι είναι δίπλα σε ένα άλλο 

σπίτι. 

44 Έτσι, άνθρωποι, έτσι, μαθητές, θέλω να σας φέρω στην τελειότητα, έτσι, σύμφωνα με το θέλημά 

Μου, θα φτάσετε σε αυτή τη μεγάλη "πόλη" που έχει προετοιμαστεί από την αιωνιότητα, ώστε να είστε οι 

κάτοικοι, οι αιώνιοι κάτοικοι σε αυτή την ειρήνη και σε αυτή την τελειότητα. 

45 Όλα όσα σας αποκάλυψα από το 1866 έως το 1950 μέσω της προηγούμενης μορφής μετάδοσης 

μπορείτε να τα βρείτε στο Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων, και όλα τα γεγονότα αυτής της ανθρωπότητας 

επιβεβαιώνουν όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Πάντα έκανα τον εαυτό Μου γνωστό στα παιδιά Μου. Προς 

το παρόν εξακολουθείτε να έχετε αυτή τη μορφή εκδήλωσης, η οποία τώρα θα σταματήσει μαζί σας. 

46 Θα έρθει ένας νέος τρόπος να γίνω γνωστός: Η τέλεια μορφή πνεύματος προς πνεύμα. Η 

πνευματική εκδήλωση θα φτάσει σε υψηλό βαθμό τελειότητας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά θα έχει τον 

υψηλότερο βαθμό της μόνο όταν εγκαταλείψετε τον κόσμο και το κέλυφος του σώματος. Θα συνεχίσω να 

ξετυλίγω πολλά μυστήρια μέσω αυτού του δώρου, θα σας κάνω νέες και μεγάλες αποκαλύψεις. Οι 

άνθρωποι θα εισέλθουν στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, και με αυτό το μέσο θα βρουν το φως για τα 

εγχειρήματά τους, για τις αποστολές τους, για τις παραγγελίες τους και για την επιστήμη τους. 

47 Μέσω του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα, θα συνεχίσω να αμφισβητούμαι και να αναζητούμαι 

από όλους. Μέσω αυτού του μέσου θα μιλήσω στα παιδιά Μου και θα τα εμπνεύσω. Μακάριος είναι 

εκείνος ─ σας λέω σήμερα ─ που Με αναζητά μέσω αυτής της χάρης με ταπεινότητα, πραότητα και 
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σεβασμό, γιατί θα βρει σε Μένα μια πλούσια και ανεξάντλητη πηγή φωτός, αποκάλυψης και ευεργεσίας. 

Αλλά αλίμονο σ' αυτόν που Με αναζητά με κακό τρόπο, γιατί θα τον επισκεφθώ για να τον κάνω να 

καταλάβει το λάθος του. Αν εξακολουθεί να είναι ανόητος, θα έρθει σε επαφή μόνο με το φαινομενικό 

φως, το οποίο είναι σκοτάδι και πειρασμός! 

48 Σιγά-σιγά έχετε έρθει από την αρχή των διδασκαλιών μου. Έχετε έρθει στα πόδια μου 

κουρασμένοι από το δρόμο, άρρωστοι ─ και πολλοί χωρίς τίποτα καλό ─. Ο λόγος μου και οι αποδείξεις 

της αγάπης μου νίκησαν κάθε απιστία. Η πνευματική μου ουσία νίκησε τον υλισμό. Μετέτρεψα τις 

σκληρές καρδιές που έμοιαζαν με πέτρες σε ευαίσθητες, και έκανα τους αμαρτωλούς δούλους μου. Τους 

άνδρες και τις γυναίκες που επιδίδονταν σε βίτσια τους έκανα να περάσουν από την ανανέωση για να τους 

μετατρέψω σε εργάτες μου. Πολλούς που δεν ήταν ικανοί να κατευθύνουν τα βήματά τους, τους 

μετέτρεψα σε κοινοτικούς ηγέτες για να οξύνουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων. 

Πολλά βέβηλα χείλη χρειάστηκε αργότερα να εκφωνήσουν τον Θείο Λόγο. Πολλά αμόρφωτα και 

αδέξια μυαλά, κλειστά στο φως της επιστήμης και της ανθρώπινης γνώσης, άνοιξαν πρόθυμα για να 

επιτρέψουν την πρόσβαση στο φως του Πνευματικού Κόσμου. Αλλά αληθινά σας λέω: Δεν έχω χωρίσει 

τους καλεσμένους Μου σε τάξεις, σε κάστες ή σε οικογενειακά φύλα. Δεν απέρριψα τον επιστήμονα, δεν 

απέρριψα τον γραφέα. Δεν έκλεισα τις πόρτες στον μορφωμένο άνθρωπο, γιατί συχνά οι μορφωμένοι Με 

κατάλαβαν νωρίτερα και καλύτερα από τους αμόρφωτους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αμόρφωτοι και οι 

αδαείς έχουν ομολογήσει νωρίτερα ότι η διαφώτιση της ψυχής έλαβε χώρα σε αυτούς. 

49 Τους έχω καλέσει όλους. Έχω τοποθετήσει έναν απεσταλμένο, έναν κήρυκα στο δρόμο των 

παιδιών Μου, και αν πολλοί ήταν υπάκουοι και υπάκουαν στη φωνή του καλέσματός Μου, άλλοι ήταν 

κουφοί και δεν ήρθαν ποτέ σε Μένα. Αλλά από εκείνους που έχουν επιμείνει ─ κάποιοι στην πεποίθησή 

τους, στην πίστη τους, άλλοι για να ξεπεράσουν την απιστία τους μέχρι να θριαμβεύσουν, άλλοι στην 

ασθένειά τους μέχρι να ανακτήσουν την υγεία τους, και άλλοι που Μου είπαν: "Πατέρα, αν δεν με 

θεραπεύσεις, θα σε ακολουθήσω ακόμα και έτσι". 

50 Από όλους αυτούς που Με αγάπησαν, δημιούργησα το Σώμα των "εργατών" Μου, τη νέα Μου 

Αποστολία, και επέτρεψα την ύπαρξη πολυάριθμων ταπεινών και φτωχών τόπων συνάντησης, έτσι ώστε 

οι άνθρωποι να συγκεντρώνονται στη σκιά τους και να λαμβάνουν εκεί τη Θεία Μου εκδήλωση μέσω των 

Φωνηφόρων Μου, των Δώρων Μου, των Αρχηγών της Εκκλησίας, των "Στύλων", των Μαντεψιών, των 

"Χρυσών Φτερών" και των "Θεμέλιων Πέτρων". Διότι μίλησα σε αυτόν τον λαό μέσω των επτά 

χαρισμάτων που ενσαρκώνουν τα επτά πνεύματα (μπροστά στον θρόνο του Θεού), τους καθοδήγησα και 

τους προετοίμασα. 

     Παρά την ατέλεια των εκλεκτών Μου, παρά τα λάθη τους και την έλλειψη κατανόησης, πάντοτε 

αποκάλυπτα το Έργο Μου ─ είτε με μια λέξη, είτε με ένα πρόσωπο, είτε με μια δοκιμασία, έτσι ώστε 

αυτό να αποτελέσει κίνητρο και ερέθισμα για αυτόν τον λαό, και έτσι ώστε όσοι είχαν ήδη πιστέψει στην 

αλήθεια αυτής της αποκάλυψης να μην αμφιβάλλουν ποτέ ξανά. 

51 Παρόλο που πολλοί Μου γύρισαν την πλάτη, πολλοί παρέμειναν στο μονοπάτι και Με 

ακολούθησαν μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου. Αυτοί οι σταθεροί, αυτοί οι εργάτες, αυτοί οι ηγέτες των 

πλήθους είστε εσείς. Γιατί όλοι σας έχετε τραβήξει πίσω σας πλήθος ψυχών, πλήθος καρδιών και έχετε 

γίνει μάρτυρες της μεταμόρφωσης αυτών των ίδιων πλήθους στην υγεία τους, στα ήθη τους και στη 

θρησκευτική τους πρακτική. Παρόλο που στα πρώτα τους βήματα τους έβλεπες φτωχούς, άρρωστους, 

άπορους και αδαείς, τώρα βλέπεις φως στα χείλη του πλήθους του Ισραήλ, ειλικρίνεια στις πράξεις τους, 

ανανέωση στη ζωή τους και λαχτάρα, επιθυμία και τελειότητα στη λατρεία τους προς τον Θεό. 

52 Σε κανέναν δεν αρνήθηκα τον λόγο Μου. Ήμουν πάντα σε ετοιμότητα γι' αυτόν τον λαό, και μέσω 

όλων αυτών των διαμεσολαβητών έχυσα την ουσία, την αλήθεια και τη ζωή. Δεν ήξεραν όλοι πώς να 

προετοιμαστούν, δεν ανακάλυψα σε όλους την πνευματικότητα. Όσοι έχουν πετύχει τα περισσότερα, αυτό 

οφείλεται στην προετοιμασία τους, στην ανύψωσή τους και στην αφοσίωσή τους στο Έργο Μου. Αλλά 

τώρα έχει έρθει η τελευταία ημέρα, την οποία έχω ανακοινώσει σε όλους. Διότι δεν υπάρχει κανείς που να 

μην γνωρίζει ότι αυτή την ημερομηνία ο Πατέρας πρέπει να τελειώσει για πάντα τον λόγο του με τη 

μορφή που τον είχατε. 

53 Είναι οι άνθρωποι έτοιμοι για αυτό το γεγονός; 

54 Είναι ο μαθητής αρκετά δυνατός για αυτή τη δοκιμασία; 
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55 Κάποιους βλέπω δυνατούς και άλλους αδύναμους, και ο Δάσκαλος λέει στους δυνατούς: Ζητήστε 

τους αδύναμους! Και στους αφυπνισμένους: Προσέξτε αυτούς που κοιμούνται! Και σε εκείνους που έχουν 

προχωρήσει περισσότερο: Νιώστε την ευθύνη απέναντι σε όσους μένουν πίσω! Και σε εκείνους που έχουν 

λάβει τα περισσότερα: Να είστε ενήμεροι και να μοιραστείτε αυτές τις διδασκαλίες με άλλους όταν έρθει 

η ώρα! 

56 Αλλά ο Πατέρας ρωτάει όλους τους ανθρώπους του: Γιατί θέλετε να κρατάτε άλλο πίσω τον 

Κύριο; Γιατί ζητάτε από τον Πατέρα να υπερβεί τον δικό Του Λόγο, δίνοντάς σας ένα παράδειγμα 

ατέλειας; δεν έχετε καταλάβει ότι είμαι αμετάβλητος, ότι είμαι αμείλικτος, ότι είμαι τέλειος; Σας λείπει ο 

Λόγος Μου που σας έχω δώσει υπομονετικά για τόσα πολλά χρόνια; 

57 Ο Λόγος Μου ήταν ένα τέλειο έργο, το οποίο τώρα τελείωσε μαζί σας. Έχετε τα χαρίσματα, έχετε 

τη διδασκαλία, έχετε τις αποκαλύψεις μου. Σας έχω προετοιμάσει: Τι περισσότερο μπορείτε να ζητήσετε; 

Τι άλλο θέλετε από τον Πατέρα, ω άνθρωποι; 

58 Ωστόσο, εκείνοι που κοιμούνται ─ οι ανυπάκουοι, που έχουν συνηθίσει να βεβηλώνουν, να 

αγνοούν τις εντολές μου και να λένε: "Μπορούμε να αγνοήσουμε τον λόγο του Κυρίου. Μπορεί να 

χορηγήσει στον λαό Του τα πάντα. Το θέλημά μας μπορεί να γίνει". 

59 Ω, αληθινά, αυτοί δεν ξέρουν τι λένε, ούτε γνωρίζουν σε τι εκθέτουν τον εαυτό τους, επειδή η 

κρίση του Πατέρα μπορεί να εξαπολυθεί! 

60 Η μεγάλη ημέρα της δικαιοσύνης του Κυρίου είναι ήδη μαζί σας, και επίσης η ανθρώπινη 

δικαιοσύνη ─ άγρυπνη, απειλητική, φωτισμένη από τη θεία μου δικαιοσύνη ─ μπορεί να τεθεί ενώπιον 

της δικαιοσύνης για να κρίνει τα έργα των ανθρώπων! 

61 Όλοι εκείνοι που αποδέχτηκαν ένα Θείο Έργο, έναν Πνευματικό Λόγο ─ όλοι εκείνοι που 

χρησιμοποίησαν τη Διδασκαλία μου και τους Νόμους μου για να κυβερνήσουν τους ανθρώπους, να τους 

διδάξουν, να τους περιορίσουν στα ελαττώματά τους και στις αμαρτίες τους, να τους οδηγήσουν στον 

δρόμο της αιωνιότητας, βρίσκονται στην κρίση. Ανάμεσά τους, εσείς, το Ισραήλ, είστε πρώτοι, και μετά 

από εσάς έρχονται όλες οι θρησκείες. 

62 Εδώ είναι η ζυγαριά μου! Εδώ είναι η δικαιοσύνη Μου και το αδυσώπητο σπαθί Μου! Μη Με 

εμπιστεύεστε πια, λαέ Μου! Μην είστε σαν αυτή την ανθρωπότητα, η οποία στο Έτος του 

Προβληματισμού, στο Έτος της Συγχώρεσης και της Συμφιλίωσης, ξεσηκώθηκε, άρπαξε τα φονικά της 

όπλα, λέρωσε τη λευκή πλευρά της ειρήνης με αδελφικό αίμα και ─ αληθινά, σας λέω ─ αψήφησε την 

πρότασή Μου για ειρήνη! 

63 Αλίμονο στον κόσμο! Βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου! Είναι κοντά στο να αδειάσει το μεγάλο 

δισκοπότηρο της δυστυχίας μέχρι το πιπέρι, και θα πρέπει να βγάλει μια μεγάλη κραυγή πόνου για να 

ξυπνήσει. 

64 Έτσι το ήθελε ο άνθρωπος. Του έχω προσφέρει την ειρήνη Μου, του έχω προσφέρει την αγάπη 

Μου, τον έχω πλησιάσει περισσότερο, και όμως ─ δεν θέλει τίποτα από το βασίλειό Μου, θέλει το δικό 

του. Ούτε τίποτα από τη δύναμή Μου ─ προτίμησε τη δική του δύναμη. Ούτε τίποτα από τα εορταστικά 

Μου ενδύματα ─ θέλει να συνεχίσει να τυλίγεται με υπερηφάνεια. Δεν θέλει τη ζωή στην αιωνιότητα, 

θέλει μόνο την πρόσκαιρη εξουσία και τον θάνατο, που θα διευθετήσει όλες τις πράξεις των ανθρώπων. 

65 Έχω προβλέψει μια θέση για όλους όσους αναζητούν την ειρήνη μου και βρίσκουν το θάνατο 

στους άδικους πολέμους των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται στα πεδία των μαχών με 

το όπλο στο δεξί τους χέρι, αλλά η συνείδηση τους μιλάει. Η συνείδηση που αναστενάζει, η απελπισία 

στην καρδιά, λέει στον Πατέρα: "Συγχώρεσέ με γιατί σπέρνω τον θάνατο. Γιατί σε πλήγωσα με αυτό". 

66 Αυτοί είναι εκείνοι που Με έχουν νιώσει. Θα τους σώσω. Προσευχηθείτε γι' αυτούς. Πολλοί θα 

επιστρέψουν στην ειρήνη, πολλοί θα επιστρέψουν στην Πατρίδα. Εκείνοι που πέφτουν, εκείνοι που 

αφήνουν τα σώματά τους σε ερείπια, θα αναστηθούν ένδοξοι στο πνεύμα, επειδή η φωνή μου τους καλεί 

σε αυτό το βασίλειο της ειρήνης και της δικαιοσύνης για να τους πει: Στη γη δεν βρήκατε δικαιοσύνη, 

αλλά η δικαιοσύνη μου υπάρχει και σας καλεί, σας περιβάλλει και σας ανασταίνει στη ζωή. 

67 Θα βιώσετε ακόμα πολλές οδυνηρές δοκιμασίες. Το έτος 1951, στην αρχή του οποίου θα 

περάσουν μόνο λίγες ώρες, θα φέρει ένα "δώρο" δοκιμασιών στην ανθρωπότητα, και αν το έτος 1950, 

προετοιμασμένο με το φως του Πατέρα, επισκιάστηκε από την τραγωδία των ανθρώπων, ποτίστηκε με το 

αίμα τους, κλονίστηκε από τα μεγάλα γεγονότα ─ πραγματικά σας λέω, το έτος 1951 θα κλονίσει την 

ανθρωπότητα ακόμη περισσότερο. 
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68 Εσείς που αποτελείτε μέρος Μου και έχετε προετοιμαστεί να επιβιώσετε σε όλες αυτές τις 

δοκιμασίες, μη σταματήσετε να "παρακολουθείτε", μη σταματήσετε να προσεύχεστε. Να θυμάστε ότι 

είστε σαν ένας μανδύας ειρήνης. Να θυμάστε ότι εσείς είστε οι ιδιοκτήτες του βάλσαμου. Θυμηθείτε ότι 

είστε παρηγοριά σε αυτόν τον κόσμο και ότι γι' αυτό δεν σας παίρνω μαζί Μου αυτή την ώρα, όταν 

επιθυμείτε να παραμείνετε ενωμένοι με τη Συμπαντική Ακτίνα μου και με τον πνευματικό μου κόσμο και 

δεν επιθυμείτε να εγκαταλείψετε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσετε να βιώσετε την Υπέρτατη Βασιλεία. 

Αυτή η ώρα δεν έχει έρθει ακόμα για εσάς. Μείνετε με τους ανθρώπους και γίνετε ευλογία και συγχώρεση 

γι' αυτούς. 

69 Τα όπλα σας είναι έτοιμα. Η δύναμή σας θα σας κρατήσει μέχρι το τέλος. Αλλά αληθινά σας λέω: 

Μην νομίζετε ότι αυτές οι ατυχίες γίνονται αισθητές μόνο από εσάς. Σκεφτείτε ότι σε κάθε δοκιμασία σας 

χαρίζω ένα έλεος. Κάθε βάσανο και αντιξοότητα θα συνοδεύεται από μια ευλογία και μια απόδειξη 

αγάπης για εσάς. 

70 Σας μίλησα ως δικαστής. Ήμουν μαζί σας ως δικαστής, αλλά η δικαιοδοσία μου είναι καθολική. 

Ως Δάσκαλος Με είχατε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών διδασκαλίας, τα οποία κορυφώθηκαν 

με τα τρία τελευταία χρόνια, τα οποία αφιέρωσα στη μνήμη εκείνων των τριών ετών κατά τα οποία 

κήρυξα στη Δεύτερη Εποχή, αλλά και ως ανάμνηση των τριών χρόνων. 

Το διδακτικό μου έργο ως Δάσκαλος είναι ολόκληρος ο Λόγος μου. Η αποκάλυψή μου ως Άγιο 

Πνεύμα είναι όλα όσα σας έχω πει σε όλη αυτή την περίοδο των διδασκαλιών. Αυτό το Βιβλίο είναι 

γραμμένο με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος στη συνείδησή σας, στην ίδια τη σάρκα της καρδιάς σας, 

όπου ο Λόγος Μου θα παραμείνει ανεξίτηλος. Απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα αυτά που 

έχουν τοποθετηθεί μέσα σας ως κάτι που ήταν ένα αδιαπέραστο μυστήριο στο παρελθόν, ξεκαθαρίζονται 

τώρα από τις υπέροχες ακτίνες φωτός που δέχεται το πνεύμα σας σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

71 Σας αφήνω ως ερμηνευτές του Έργου μου, του Λόγου μου, των Εντολών μου. Δείτε πώς οι 

άνθρωποι έχουν μπερδευτεί μόνο στην επιθυμία τους να διεισδύσουν στον Λόγο του Κυρίου, στον Νόμο 

Του, στις προφητείες Του και σε όλα όσα ο Ιωάννης παρέδωσε στην ανθρωπότητα με τη Θεία μου 

εντολή! Πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι, οι θεολόγοι, οι ερμηνευτές, να φτάσουν στην αλήθεια; Μέσω 

της μαρτυρίας που δίνετε για όσα σας μίλησε το Άγιο Πνεύμα. 

Το Άγιο Πνεύμα έχει ρίξει φως σε όλες τις διδασκαλίες Του. Δεν έκρυψε τίποτα. Όλα τα πέπλα έχουν 

τραβηχτεί μακριά και το θησαυροφυλάκιο έχει ανοίξει στους ανθρώπους. Εσείς είστε οι διαχειριστές 

αυτού του φωτός, διότι έχετε κληθεί μαθητές και παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνετε λοιπόν στον 

λαό και αφήστε τον να καταλάβει. Θα δείτε πόση ευχαρίστηση θα υπάρχει μέσα τους όταν θα μπορούν 

επιτέλους να διαβάσουν τα κείμενα και να καταλάβουν αυτό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν πριν ─ 

τις προφητείες που είδαν να εκπληρώνονται και εκείνες που πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα. 

72 Με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε αυτό το υψηλό πεπρωμένο, ω προφήτες και απόστολοι του 

Αγίου Πνεύματος, ω ευλογημένος λαός του Ισραήλ! Έτσι ήσασταν μαθητές Μου αυτή την εποχή, έτσι Με 

είχατε ως Δάσκαλο, αλλά θέλω επιτέλους να Με αναγνωρίσετε ως Πατέρα. 

73 Κάθεσαι στο τραπέζι της αγάπης μου για άλλη μια φορά. Είστε όλοι μαθητές μου. Πάντα μοίραζα 

το ψωμί σε δώδεκα μέρη, και οι δώδεκα φυλές του λαού μου έτρωγαν την ίδια ποσότητα. 

     Κατά τη Θεία Κοινωνία, την τελευταία φορά που έφαγα περιτριγυρισμένος από τους αποστόλους Μου 

σε εκείνους τους Δεύτερους Καιρούς, τους είπα καθώς έπαιρνα το ψωμί: "Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το 

Σώμα Μου". Ευλόγησα το κρασί και τους το έδωσα να πιουν με τα λόγια: "Πιείτε, αυτό είναι το αίμα 

μου". Αλλά στη συνέχεια πρόσθεσα: "Κάντε το αυτό στη μνήμη Μου!" 

74 Καθ' όλη τη διάρκεια της Δεύτερης Εποχής, η ανθρωπότητα τρέφεται με αυτό το σύμβολο. Όταν 

όμως ο Πατέρας εμφανίστηκε ξανά ανάμεσά σας, όχι πια εν σώματι μέσω του Ιησού, αλλά πνευματικά 

ανάμεσα στα σύννεφα, και έκανε τον εαυτό Του γνωστό μέσω του φωτός του Θείου Πνεύματός Του, 

μέσω ταπεινών ανθρώπινων πλασμάτων, σας το είπα: Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι καιροί έχουν περάσει, 

και σήμερα ο Λόγος Μου είναι το Σώμα, και το νόημά του είναι το Αίμα. Η επικοινωνία σας με τον Κύριο 

είναι πνευματική. 

Αλλά αυτή τη στιγμή, καθώς σας δίνω το Λόγο Μου για τελευταία φορά με αυτή τη μορφή, σας λέω: 

μην ξεχνάτε ότι αυτός ο Λόγος, ο οποίος υπήρξε τροφή για εσάς και ουσία και ζωή, λύτρωση και 

ανανέωση, υγεία και ελπίδα για αυτόν το λαό, περιέχει αιώνια ουσία, και ότι ακόμη και όταν δεν θα τον 
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ακούτε πλέον μέσω των φωνητικών φορέων, θα είναι πάντα μέσα σας ως πηγή ζωής, ως ψωμί, ως εκλεκτή 

τροφή, ως βάλσαμο και ελπίδα. 

75 Κρατήστε αυτό που σας αφήνω και να το έχετε πάντα στην ψυχή σας. Αλλά αν θέλετε να μπείτε 

σε τέλεια κοινωνία με τον Δάσκαλό σας, αν θέλετε να Τον δεχτείτε ολοκληρωτικά στην καρδιά σας, η 

προετοιμασία, η καθαρότητα της σκέψης και της καρδιάς θα είναι αρκετή για να αφήσετε την ψυχή να 

ξεφύγει, η οποία θα ξέρει πώς να Με βρει πολύ γρήγορα. Θα Με βρει μεταμορφωμένο σε φαγητό, σε 

τροφή γεμάτη ζωή και καλή γεύση. 

76 Προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, ω άνθρωποι, ώστε να μπορείτε πάντα να έρχεστε σε αυτή 

την τέλεια κοινωνία. Δεν θα σας λείψει ποτέ η ενθάρρυνση και η ειρήνη μου. 

Κάθεστε γύρω Μου, τρώτε αυτό το Ψωμί της Ζωής, και ο Δάσκαλος σας λέει επίσης, όπως έκανε σε 

άλλη εποχή: Ανάμεσα στους ταπεινούς, ανάμεσα σε εκείνους που Με αγάπησαν πολύ ─ ανάμεσα σε 

εκείνους που Με ακολούθησαν υπομονετικά και επίμονα παρά τις δοκιμασίες, υπάρχουν εκείνοι που θα 

παραδώσουν το Έργο Μου στα χέρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Κάποιοι θα συνεχίσουν να 

παραχαράσσουν το Έργο Μου, τον ίδιο Μου τον Λόγο, τη Διαθήκη Μου για ευτελή χρήματα, και θα 

αναρωτηθείτε για άλλη μια φορά: "Θα αλλάξω αύριο από επιμελής και υπάκουος εργάτης σε προδότη;" 

"Ποιος είναι αυτός ο Δάσκαλος;" Με ρωτάει το πνεύμα σας, και σας λέω: Δεν ξέρετε. Αλλά αυτή τη 

στιγμή σας προετοιμάζω, σας δίνω δύναμη, ώστε να αφήσετε σε Μένα και μόνο να σας κρίνω. 

77 Αν δείτε στο δρόμο σας τον προδότη, τον ανειλικρινή, τον σκληρόκαρδο, τον αδύναμο ή τον 

άπιστο, τον βλάσφημο, τον κοσμογυρισμένο, σηκωθείτε, συγχωρέστε τον ─ ναι. Μιλήστε του με αγάπη, 

με αυτόν τον λόγο της κρίσης με τον οποίο σας μίλησα. Αλλά ας είναι η κρίση Μου, όχι η δική σας, 

άνθρωποι, γιατί η δική σας δεν είναι ακόμη τέλεια. 

Ενώ εργάζεστε μέσα στο έργο μου και το εκπληρώνετε, σκεφτείτε ότι δεν υπάρχουν προδότες ─ 

ξεχάστε ότι υπάρχουν κοσμικοί και σκεφτείτε ότι υπάρχουν μόνο υπάκουοι. Μην καταδικάζετε κανέναν 

και μόνο να αγαπάτε, να συγχωρείτε και να εργάζεστε. Γιατί πίσω από την εκπλήρωση της αποστολής 

σας, η δικαιοσύνη μου θα σταθεί και θα καθορίσει τα πάντα, θα δώσει πίσω σε όλους το φως τους, την 

τελειότητά τους, θα διορθώσει και θα καταστήσει άξιους μέσα στο Έργο μου και τους Νόμους μου 

εκείνους που είναι τέλειοι στην αρχή της ζωής τους και ομοίως στο τέλος τους. 

78 Τα τελευταία μου λόγια ─ πιστεύετε ότι μπορώ να σας καθοδηγήσω από το ύψος ενός σταυρού; Η 

ανθρωπότητα δεν ανανεώνεται. Με φτάνουν οι θρήνοι, Με φτάνουν οι βλασφημίες των ανθρώπων, ο 

εκκωφαντικός θόρυβος των πολέμων των ανθρώπων, το κλάμα των παιδιών, η ερήμωση των ανδρών και 

των γυναικών. 

Βλέπω θλίψη και φτώχεια, βλέπω αυτοκρατορίες σε παρακμή και δυνάμεις κοντά στην κατάρρευση, 

πνοές θανάτου σε όλη την ανθρωπότητα. Και μέσα σε όλες αυτές τις φωνές κατάρας και επίκλησης, μια 

φωνή που αντηχεί ανάμεσα στους ανθρώπους και φτάνει σε Μένα, κινώντας το Θείο Πνεύμα Μου. Είναι 

μια λέξη που λέει, "Ελάτε!" Είναι αυτό που Μου λέει αυτός ο κόσμος: "Έλα!" Επειδή το Πνεύμα έχει την 

υπόσχεσή Μου, επειδή οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ανήγγειλα την επιστροφή Μου, επειδή οι άνθρωποι 

έχουν αφυπνίσει ο ένας τον άλλον λέγοντας: "Ο Κύριος ανήγγειλε ότι θα έρθει ξανά". Γιατί μπροστά στην 

απουσία της ανθρώπινης δικαιοσύνης, στρέφονται σε Μένα με την επιθυμία για την ειρήνη και τη 

δικαιοσύνη Μου, για να Μου πουν: "Κύριε, γιατί δεν έρχεσαι;". Γιατί δεν βλέπεις τον πόνο μου; Γιατί δεν 

σκέφτεσαι την τραγωδία μου;" 

79 Σας κοιτάζω τώρα, ω ανθρωπότητα. Το βλέμμα Μου ως Πατέρας σας βλέπει, αλλά τα μάτια Μου 

είναι και αυτά του κριτή. Ποτέ δεν Με θέλατε ως Πατέρα. Δεν Μου έχετε παραχωρήσει την υπεροχή 

πάνω σας. Δεν Με θέλατε ως Δάσκαλο, μόνο ως Δικαστή, και ως Δικαστή Με έχετε τώρα, αυτή τη 

στιγμή. 

Για να μην επιβαρύνω τη συνείδησή σας, δεν σας λέω ότι είμαι κρεμασμένος στο σταυρό. Αόρατα, 

βρίσκομαι σε ένα βουνό, στην κορυφή ενός βουνού, αλλά ─ όπως σε εκείνο το σταυρό ─ με ανοιχτά, 

απροσμέτρητα ανοιχτά χέρια για να σας αγκαλιάσω. Και όπως η πλευρά μου άνοιξε τότε για να χύσει 

πάνω σας το νερό και το αίμα της αγάπης, έτσι και σήμερα το Πνεύμα μου ανοίγει για να χύσει πάνω σε 

όλους το θεϊκό νερό και το αίμα της συγχώρεσης, του ελέους και της ειρήνης. 

80 Τα χέρια μου είναι απλωμένα! Όλο μου το πνεύμα αισθάνεται τον πόνο σας. Αλλά όχι αυτός ο 

φυσικός πόνος, όχι αυτός ο ανθρώπινος πόνος, όχι αυτός ο πόνος των βασανισμένων ψυχών. Είναι θεϊκός 

πόνος ─ ακατανόητος για τα περιορισμένα πλάσματα, είναι ένας πόνος που δεν μπορείτε να γνωρίσετε. 
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Γιατί αληθινά σας λέω: Διψάω, άνθρωποι, διψάω, ανθρωπότητα, για την ειρήνη σου, για τη σωτηρία σου 

και την αγάπη σου! 

81 Εκείνοι που ακούν αυτή τη στιγμή μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής δεν θα τολμούσαν εκείνη 

τη στιγμή να σηκώσουν το χέρι τους για να προσβάλουν τον ίδιο τους τον αδελφό στην πίστη. Δεν 

μπορούσαν να ανοίξουν τα χείλη τους για να εκφράσουν οποιαδήποτε προσβολή μπροστά στον Κύριό 

τους. Όσοι, όμως, δεν είναι παρόντες σε αυτή την εκδήλωση, μπορούν κάλλιστα να τραυματίζουν ο ένας 

τον άλλον, να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, να στερούν ο ένας από τον άλλον τον πολύτιμο θησαυρό της 

ζωής, της ευημερίας και της αγάπης. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρουν καθόλου τι κάνουν. 

Αλλά αυτή την υπέροχη ημέρα, μια ημέρα παγκόσμιας αγάπης και δικαιοσύνης, όλοι όσοι αφήνουν 

πίσω τους τα σώματά τους για να διασχίσουν τους πνευματικούς χώρους, ακούνε για άλλη μια φορά τη 

δυνατή φωνή του Ιησού να τους λέει από την κορυφή αυτού του βουνού: "Αλήθεια, αυτή τη μέρα θα είστε 

μαζί μου στον Παράδεισο". 

82 Όλοι όσοι προετοιμάζονται κάτω από αυτή τη θεϊκή επιρροή, έχουν ξυπνήσει και Μου λένε: 

"Κύριε, την τελευταία ημέρα αυτού του έτους που ονομάζεται "άγιος", αφήνω το σώμα μου για να 

αναστηθώ στο Άγνωστο. Λάβετε Με!" Αληθινά σας λέω, θα Με βρουν στη βασιλεία Μου. Αλλά για 

εκείνους που βλασφημούν τον Θεό, όταν κλείσουν τα μάτια του σώματος για πάντα, τα μάτια στο 

πνευματικό θα είναι κλειστά στο φως Μου, και θα τα ανοίξουν μόνο μετά τη δική τους κρίση. 

83 Όταν ο Χριστός, ως άνθρωπος, αισθάνθηκε όλο τον πόνο και εγκαταλείφθηκε από το Πνεύμα για 

μικρό χρονικό διάστημα μέσα σε αυτόν τον πόνο, είπε, ως άνθρωπος, ως άνθρωπος, "Θεέ μου, Θεέ μου, 

γιατί με εγκατέλειψες;". 

84 Σήμερα λέω σε όλους όσους ζουν, περπατούν, υποφέρουν και αμαρτάνουν μαζί Μου: Όταν 

αισθάνεστε την αδυναμία της "σάρκας", επικαλεστείτε το πνεύμα σας, όπως έκανε ο Δάσκαλος. Το 

πνεύμα είναι ισχυρότερο από τη σάρκα. Η "σάρκα" είναι και θα είναι πάντα αδύναμη. Αλλά αν οι 

δοκιμασίες είναι πολύ μεγάλες για το πνεύμα και ισχυρότερες από αυτό, τότε στρέφεστε σε Μένα. Αυτή 

θα είναι η μόνη περίπτωση στην οποία θα επιτρέψω στο σωματικό σας κέλυφος να πει, όταν αισθάνεται 

την απουσία του πνεύματος ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της δύναμης της δοκιμασίας: "Θεέ μου, Θεέ 

μου, γιατί με εγκατέλειψες;" Τότε αμέσως θα υπάρξει μια ακτίνα φωτός στα μάτια σας, στην ψυχή σας, 

που θα την ανεβάσει στο δρόμο του φωτός και θα της δώσει την απόδειξη ότι δεν είναι μόνη της, ότι ο 

Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ, ότι ο Πατέρας δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα παιδιά Του, πόσο μάλλον τη 

στιγμή των μεγάλων δοκιμασιών, όταν αυτά μαρτυρούν πλήρως τον Κύριό τους. 

85 Σας αφήνω ενωμένους και σας βάζω πάνω σας τον μανδύα της τρυφερότητας που πάντα σας 

τύλιγε, τη ζεστασιά του οποίου έχετε ήδη γνωρίσει. 

86 Η Μαρία βρισκόταν στα πόδια του Χριστού χωρίς να εκφράσει ούτε ένα παράπονο ούτε μια 

μομφή για την ανθρωπότητα αυτή. Ως εκ τούτου, ήταν σπουδαία στα μάτια του Πατέρα ως γυναίκα και 

ως πνεύμα. Διότι είναι το Πνεύμα της παγκόσμιας μητρότητας που υπάρχει στον Θεό. Και σε αυτή την 

ευλογημένη ώρα αφήνω αυτή την αγάπη αποτυπωμένη στο λαό Μου, επειδή είστε ο Μαριανός λαός της 

Τρίτης Εποχής, που θα κάνει την παρούσα και τη μελλοντική ανθρωπότητα να γνωρίσει την παρουσία 

αυτής της αγάπης, αυτής της ευωδίας, αυτής της άπειρης τρυφερότητας, αυτής της μεσιτείας και αυτής της 

παρθενίας που δεν κατανοείται από τους ανθρώπους. Και αυτή που είναι μέσα Μου και σε όλα, ακούει 

αυτή τη φωνή που της λέει: "Μείνε πάντα ως Μητέρα στο σύμπαν!" Και σ' αυτόν τον λαό, που 

εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα αυτής και άλλων εποχών, λέω: "Λαέ μου, γιε μου, εδώ είναι η Μητέρα 

σου!" 

87 Δεν θέλω να σας αφήσω στον πόνο ή στη θλίψη. Γιατί παρόλο που το Θείο Πνεύμα Μου είναι 

θλιμμένο, θανάσιμα θλιμμένο, θέλω να σας αφήσω με την ανάμνηση ότι ήσασταν στο τελευταίο 

συμπόσιο, έτσι ώστε αυτή η τελευταία ώρα να είναι εκείνη, αγαπημένοι μου άνθρωποι, που αφήνει μια 

ανεξίτηλη ανάμνηση στην καρδιά σας ─ η γλυκιά ώρα, η ώρα της κοινωνίας, της ευτυχίας, επειδή ακούτε 

τον "Λόγο" όπως τον ακούγατε για τόσο καιρό. 

Μην σκέφτεστε τα βάσανα του κόσμου αυτή την ώρα, όταν έχετε φάει την άφθονη πνευματική τροφή, 

μέχρι να ικανοποιήσετε την πνευματική σας πείνα και δίψα. Είμαι μαζί σας. Μην σκέφτεστε το παρόν 

αυτή τη στιγμή. Ζήστε για λίγο στο μέλλον, σε εκείνη την εποχή της ειρήνης που σας προετοιμάζω, και 

δείτε όλους σας να περιβάλλετε τον Πατέρα σε αυτό το τραπέζι γεμάτο αγάπη ─ το τραπέζι της αγάπης, 

της διδασκαλίας, των αποκαλύψεων και της συγχώρεσης. 



U 366 

206 

88 Πάρτε και φάτε! Ο λόγος μου είναι το σώμα μου. Πάρτε και πιείτε! Το Αίμα Μου είναι η ουσία 

που έχω τοποθετήσει στο Λόγο Μου, όπου Με ανακαλύψατε πραγματικά σε αυτή την Τρίτη Ώρα. Όχι 

στον φορέα της φωνής, όχι στον τόνο της φωνής του, όχι στην εξωτερική μορφή του ανθρώπινου λόγου, 

αλλά στο βαθύτερο νόημά του. Υπάρχει η ουσία, η οποία είναι το ίδιο το αίμα του Λόγου Μου. Πιείτε το, 

γιατί αύριο θα είστε ψωμί και κρασί, σώμα και αίμα ανάμεσα στην ανθρωπότητα! 

89 Σας αφήνω ενωμένους σ' αυτό το τραπέζι, το οποίο δεν θα είναι ποτέ δικαστήριο, αλλά έδρα για 

μαθητές και μαθήτριες που είναι βυθισμένοι στη διδασκαλία του Διδασκάλου, οι οποίοι με την 

προετοιμασία τους καθιστούν τους εαυτούς τους άξιους να τους κάνει γνωστό τον εαυτό Του κάθε ώρα. 

Αύριο θα σας εκπλήξω όπως τους οδοιπόρους του Εμμαούς, όπως εκείνους τους αποστόλους που 

χρειάζονταν την παρουσία μου και τις αποδείξεις μου για να τους ενθαρρύνω και να τους ανεβάσω, και 

ομοίως θα σας εκπλήξω. 

Ποτέ δεν θα υπάρχει ψέμα ανάμεσά σας, η μαρτυρία σας θα είναι πάντα αληθινή. Τότε τα προφητικά 

σας χείλη θα καθοδηγήσουν με ασφάλεια τα βήματα του πλήθους που είναι αυτός ο αγαπημένος λαός εδώ, 

και δεν θα σκοντάψει ποτέ. Θα τη διαφυλάξετε από τους μεγάλους κινδύνους και θα τη φέρετε νικηφόρα 

στις πύλες της Νέας Ιερουσαλήμ ─ αυτής της πόλης που σας χάρισα σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ώστε να 

την προσφέρετε ως φύλακας της στην ανθρωπότητα ─ με τις πύλες της ανοιχτές σε ολόκληρο τον κόσμο, 

από τις οποίες πρέπει να εισέλθουν όσοι επιθυμούν την αλήθεια, όσοι διψούν για πνευματισμό. Και εσείς, 

ως οι καλοί ηγέτες και οδηγοί των λαών, θα τους οδηγήσετε με σταθερό βήμα στην καρδιά της λευκής 

αστραφτερής πόλης. 

90 Η κρίση μου έχει δοθεί, οι οδηγίες μου και οι αποκαλύψεις μου επίσης. Η πατρική Μου ειρήνη, το 

χάδι Μου είναι με όλους. Νιώστε, νιώστε ότι σας πιέζω με αλήθεια και πνεύμα προς τη θεία Καρδιά μου! 

91 Ακούστε, ακούστε τη φωνή του Πατέρα που αρχίζει να αντηχεί στα βάθη της καρδιάς σας, που 

αυτή τη στιγμή αρχίζει να αναζητά αντήχηση στα βάθη σας. Διότι σας αφήνω από αυτή τη στιγμή στην 

εποχή της χάρης, στην εποχή του διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα. 

92 Αγαπητοί άνθρωποι: ξεκινήστε, μπείτε στα σπίτια και κάντε ειρήνη παντού! Φέρτε τη Διαθήκη 

μου και υπερασπιστείτε μέχρι τέλους το Τριαδικό-Μαριανό Πνευματικό Έργο μου, το οποίο σας έχω 

αποκαλύψει, το οποίο σας έχω εμπιστευθεί σε εκπλήρωση του Λόγου μου που δόθηκε σε περασμένους 

χρόνους σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

93 Ήρθα "στο σύννεφο". Από εκεί έστειλα τη Συμπαντική Ακτίνα Μου, και μέσω αυτής, από το 

1866, από τον Ρόκε Ρόχας, μέχρι το 1950, Με είχατε στον λόγο, στην ουσία, στην παρουσία και στη 

δύναμη, μέσω των τελευταίων φωνητικών φορέων μέσω των οποίων αντήχησα τον Συμπαντικό Λόγο 

Μου. Αλλά αν σήμερα γνωρίσατε λίγους που αποτελούν το λαό μου, τα μέλη του λαού του Ισραήλ, τις 

συνιστώσες των δώδεκα φυλών, αύριο, μέσω αυτών των μαρτύρων και των απεσταλμένων που αφήνω 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ο Λόγος μου θα γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα διακηρυχθεί 

ως αλήθεια και θα είναι μια σανίδα σωτηρίας, ένα προστατευτικό λιμάνι, ένα καθοδηγητικό αστέρι για 

τους προσκυνητές της γης και ένα βασίλειο ειρήνης για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το θέλημά 

μου. 

94 Σας αφήνω την ειρήνη μου. Αντίο, αγαπημένοι άνθρωποι! σύντομα θα Με έχετε στο Άγιο Πνεύμα 

σε αφθονία... Γιατί κλαίτε, άνθρωποι; δείτε πώς σας αποδεικνύω το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή. Συνεχίζω 

να σας μιλάω και μην παραβιάζετε την εντολή Μου. 

95 Ελάτε σε Μένα, άνθρωποι! Κλαίτε, κλαίτε, γιατί δέχομαι τα δάκρυά σας. Η σάρκα είναι αδύναμη, 

αλλά το πνεύμα είναι δυνατό. Γνωρίζει τι έχει λάβει και είναι υπάκουο και σε συμφωνία με το Θέλημά 

Μου. Αλλά το σωματικό σας κέλυφος είναι το παιδί που αισθάνεται κατά καιρούς αδύναμο στο ταξίδι του 

στη ζωή και που εσείς οι ίδιοι θα το κάνετε δυνατό. 

96 Ελάτε, άνθρωποι, και αφήστε τον πόνο σας στα πόδια Μου! Ανοίξτε την καρδιά σας και αφήστε 

τον τελευταίο σας θρήνο σε Μένα, για να τον μετατρέψω σε ειρήνη. Για πολύ καιρό αποσιωπούσατε τον 

πόνο σας, που προκλήθηκε από τη γνώση της απουσίας του Λόγου Μου. Αλλά την τελευταία στιγμή η 

"σάρκα" σας πρόδωσε, το κέλυφος του σώματος έχει γίνει αδύναμο, επειδή είναι ανώριμο. Την παίρνω 

στην αγκαλιά μου, την κουνάω και της λέω: Μη φοβάσαι. Γιατί πραγματικά ─ αν η ζωή είναι ένα πικρό 

ποτήρι στο στόμα σας, θα ξέρω πώς να το γλυκάνω μέσω του πνεύματός σας. 

97 Μάτια που χύνουν δάκρυα και έτσι αφήνουν τον πόνο του πόνου σας να ξεχειλίσει: Κλαίτε, γιατί 

με αυτόν τον τρόπο καθαρίζετε τους εαυτούς σας για να δείτε καθαρά τη Νέα Εποχή! 
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98 Ελάτε σε Μένα, άνδρες, γυναίκες, νέοι, ενήλικες και παιδιά, που έχετε γίνει εργάτες, και 

ανακουφίστε τον πόνο της καρδιάς σας στη Θεία Παρουσία Μου, όταν θα έχετε χύσει το τελευταίο δάκρυ 

της, όταν θα έχετε αφήσει την τελευταία πνοή της θλίψης και τον τελευταίο αναστεναγμό στον Πατέρα. 

Μόνο η χαρά, η ειρήνη, η ευτυχία θα παραμείνουν. Γιατί θέλω να είστε οι άνθρωποι που θα έχουν την 

ηρεμία που δίνει η συνείδηση για την εκπλήρωση του καθήκοντος και την ελπίδα της προετοιμασμένης 

Νέας Εποχής. 

99 Είστε οι ιδιοκτήτες του θεραπευτικού μου βάλσαμου. Δώστε του δύναμη και θεραπεύστε το σώμα 

σας και μεταφέρετε αυτή την υγεία παντού. 

100  Όλα όσα έχετε βάλει στην καρδιά του Πατέρα είναι μέσα σ' Αυτόν. Σας άκουσα πραγματικά και 

νοιάζομαι για εσάς. 

101  Για χάρη αυτού του αιτήματος ─ λάβετε, λάβετε! 

102  Όλος ο κόσμος λαμβάνει την ειρήνη μου, την ευλογία μου, αν ξέρει πώς να προετοιμαστεί ─ αν 

είναι σε θέση να χύσει δάκρυα μπροστά στον αποχωρισμό αυτής της περιόδου ─ να είναι ευλογημένος! 

Ευλογημένη είναι αυτή που ανυψώνεται στην πνευματοποίηση, στην ανανέωση και στην ειρήνη! 

103  Δέξου, ω γήινος κύκλος, την ειρήνη μου, την ευλογία μου ─ το όπλο μου, για να είσαι νικητής! 

Οι οικοδεσπότες μου είναι μαζί σας, επίσης το βάλσαμό μου, και σύντομα θα ακούσετε τη συμπαντική 

φωνή του Πατέρα, τη φωνή του Αγίου Πνεύματος και την εντυπωσιακή φωνή του πνευματικού κόσμου, η 

οποία αυτή τη νύχτα θα γίνει γνωστή στους ανθρώπους στις εκκλησίες, στα σπίτια και στους δρόμους, 

γιατί αυτό είναι το θέλημά μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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