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Προκαταρκτική παρατήρηση 
Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι στο κείμενο των τόμων που απαρτίζουν το "Βιβλίο της Αληθινής 

Ζωής" κάποια θέματα επαναλαμβάνονται, μερικές φορές με υπερβολική συχνότητα, παρόλο που 

αναπτύσσονται πάντα με διαφορετικούς τρόπους- αυτή είναι μια επαναλαμβανόμενη ιδιαιτερότητα αυτής 

της συλλογής των διδασκαλιών που ελήφθησαν από τον Κύριο. 

Σχετικά με αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα μηνύματα που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο 

έχουν ληφθεί σε περισσότερους από 50 διαφορετικούς τόπους συνάντησης διάσπαρτους σε όλη αυτή την 

πρωτεύουσα και σε ολόκληρη τη χώρα (εννοώντας το Μεξικό, σ.σ.), και ότι, από την άλλη πλευρά, τα εν 

λόγω μηνύματα έχουν ληφθεί μέσω ενός μεγάλου αριθμού μεσολαβητών λόγου. 

Πραγματικά αξιοθαύμαστη είναι η εσωτερική συνοχή του συνόλου των διδασκαλιών του Θείου 

Δασκάλου, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο λόγος που βγήκε από τα χείλη εκείνων που επιλέχθηκαν για αυτή 

τη διακήρυξη είναι αλήθεια. 

"Ο Λόγος Μου είναι ένας με όλους", είπε ο Κύριος μέσω των φωνοφόρων Του, και έτσι ήταν στην 

πραγματικότητα- γιατί αυτό που αποκάλυψε με έναν, το επιβεβαίωσε με όλους τους υπόλοιπους, 

προσθέτοντας: "Μεγάλες αλήθειες σας αποκαλύπτω μέσω διαφορετικών φωνοφόρων, γιατί ένας δεν θα 

αρκούσε για να μεταδώσει το φως της Θεότητάς Μου". 

Το ίδιο συνέβη και με το μήνυμα που αποκάλυψε ο Θείος Διδάσκαλος στην ανθρωπότητα κατά τη 

Δεύτερη Εποχή. Τέσσερις από τους μαθητές της διδασκαλίας Του άφησαν γραπτές μαρτυρίες στους 

ανθρώπους για όσα είχαν ακούσει, και η ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων τρόπων 

παρουσίασης είναι εκπληκτική, καθώς πολλά χωρία επαναλαμβάνονται σχεδόν με την ίδια μορφή σε κάθε 

γραφή. Η πειστική δύναμη που αποκτούν τα τέσσερα Ευαγγέλια μέσω της αμοιβαίας επιβεβαίωσής τους 

από κοινού είναι εξαιρετική, καθώς σε όλα αυτά επισημαίνεται ο πυρήνας της αλήθειας. 

Ελπίζουμε ότι αυτή η σύντομη εξήγηση θα βοηθήσει τον αναγνώστη να ανακαλύψει στα μηνύματα της 

Τρίτης Εποχής την παρουσία ενός θαύματος παρόμοιου με αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε. 

Η Επιτροπή για τη σύνταξη του Βιβλίου της Αληθινής Ζωής  
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Εισαγωγή 
Μετά τη δημοσίευση του πρώτου τόμου, πολλοί αναγνώστες εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν 

περισσότερα για την προέλευση του Πνευματικού Έργου του Χριστού. Σε απάντηση αυτού του 

αιτήματος, ο δεύτερος τόμος θα ανοίξει με το κεφάλαιο: 

ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΏΤΕΣ ΑΡΧΈΣ ΤΩΝ ΘΕΪΚΏΝ ΑΠΟΚΑΛΎΨΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΌ. 

Το μεγάλο γεγονός, όπως αναμφίβολα αντιπροσωπεύεται από τις θείες αναγγελίες, προετοιμάστηκε 

σοφά από το χέρι του Θεού. Το όργανο που επιλέχθηκε ήταν ο Roque Rojas, γεννημένος στην 

πρωτεύουσα του Μεξικού το 1812. Ήταν ένας απλός, ευσεβής άνθρωπος που ήταν αφοσιωμένος στα 

θρησκευτικά πράγματα από τα νεανικά του χρόνια. Τότε συνέβη τη νύχτα της 23ης Ιουνίου 1861 να έχει 

ένα πνευματικό όραμα και μια εσωτερική φωνή του μίλησε: "Ρόκε, είσαι ο εκλεκτός για να γίνεις ο 

ισχυρός "Βράχος του Ισραήλ"". - Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άκουγε συχνά εσωτερικές φωνές των 

οποίων το νόημα δεν καταλάβαινε στην αρχή. Του έρχονταν επίσης πνευματικές εμφανίσεις. Όλα αυτά 

τον μπέρδευαν σε μεγάλο βαθμό και φοβόταν ότι θα έχανε το μυαλό του. Σε απόγνωση, ζήτησε από τη 

φωνή που άκουσε να του πει ποιος του μιλούσε. Και άκουσε καθαρά: "Ο Γαβριήλ είναι αυτός που σου 

μιλάει". - Από εκείνη τη στιγμή, ο Ρόκε Ρόχας ηρέμησε εσωτερικά, γιατί τώρα ήξερε από ποιον 

προερχόταν η φωνή, και όσο συχνά την άκουγε, συγκεντρωνόταν για να κατανοήσει το νόημα των 

λέξεων. Η αποστολή του είχε γίνει ξεκάθαρη και, σύμφωνα με τις οδηγίες του, συγκέντρωσε γύρω του 

ομοϊδεάτες άνδρες και γυναίκες. Σε μία από αυτές τις συγκεντρώσεις, το πνεύμα του Ηλία αποκαλύφθηκε 

μέσα από το μυαλό του Roque Rojas και είπε: "Είμαι ο προφήτης Ηλίας, αυτός της μεταμόρφωσης στο 

όρος Θαβώρ". Έδωσε τις πρώτες διδασκαλίες στους παρευρισκόμενους και τους άνοιξε ότι αρχίζει η 

"Τρίτη Εποχή", η Εποχή του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Ηλία εργαζόταν ακούραστα για τον 

εξοπλισμό των πρώτων μαθητών, όπως ακριβώς είχε ήδη προετοιμάσει το δρόμο για τον Ιησού στη 

Δεύτερη Εποχή μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Την 1η Σεπτεμβρίου 1866, εν μέσω μιας πολυάριθμης 

συνάθροισης, ο Ηλίας έχρισε, μέσω του οργάνου του Roque Rojas, επτά πιστούς που επρόκειτο να 

σταθούν στην κεφαλή των επτά χώρων συνάθροισης και να αντιπροσωπεύσουν τις επτά σφραγίδες. 

Πιθανώς την ημέρα αυτή ανακοινώθηκε και η Θεία Αποκάλυψη που είχε λάβει νωρίτερα ο Roque Rojas, 

η οποία ένωνε τις εντολές του Μωυσή, τις διδασκαλίες του Ιησού και τις οδηγίες του Ηλία σε έναν ενιαίο 

νόμο 22 εντολών. - Σε μια προηγούμενη συνάντηση, 12 άνδρες και 12 γυναίκες είχαν χριστεί για να 

υπηρετήσουν αργότερα ως "φορείς της φωνής" του Θείου Δασκάλου. 

Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, η Θεία Ακτίνα αναπαύθηκε για πρώτη φορά σε μια νεαρή γυναίκα ονόματι 

Δαμιανά Οβιέδο, ως το επιλεγμένο όργανο μέσω του οποίου μίλησε ο Χριστός. 

Όλα συνέβησαν με μεγάλη απλότητα, σύμφωνα με τη Θεία Θέληση- η αρχή ήταν ταπεινή, λόγω των 

ανθρώπινων αδυναμιών και ατελειών. Αλλά στις αρχές αυτού του αιώνα, υπήρχαν ήδη αρκετές κοινότητες 

στις οποίες ο Χριστός γινόταν γνωστός μέσω επιλεγμένων οργάνων. Αυτά τα πρόσωπα, άνδρες και 

γυναίκες, επιλέχθηκαν και προετοιμάστηκαν από τον Θεό για να εργαστούν στην πνευματική αρπαγή ως 

όργανα για τη διακήρυξη των μηνυμάτων Του. Στα ισπανικά, η λέξη είναι "portavoz", που σημαίνει 

φορέας φωνής, φορέας λέξεων ή επιστόμιο. - Μεταξύ των ετών 1930 και 1950, η πνευματική διδασκαλία 

παγιώθηκε και εξαπλώθηκε σε πολλές κοινότητες στην πρωτεύουσα και σε ολόκληρη τη Μεξικανική 

Δημοκρατία. Ο Χριστός αποκαλύφθηκε με ένδοξες διδασκαλίες, χωρίς να τον προσέξει το μεγάλο πλήθος. 

Ήταν η επιστροφή του Χριστού στο Πνεύμα, στο Λόγο. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οι εκδηλώσεις 

στο Μεξικό διήρκεσαν μέχρι το 1950, και τα τελευταία χρόνια πριν από αυτό καταγράφηκαν τα 

κηρύγματα του Θείου Δασκάλου. Μια ομάδα πιστών οπαδών του Πνευματικού Κινήματος συγκέντρωσε 

τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα και άρχισε να εκδίδει τον πρώτο τόμο στα ισπανικά το 1956. Συνολικά, 

η διδασκαλία περιλαμβάνει πλέον 12 τόμους. - Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι θείες αποκαλύψεις έγιναν 

γνωστές μέσω διαφορετικών φορέων φωνής στις αντίστοιχες πολυάριθμες συναθροίσεις και ότι τα 

μηνύματα ανταποκρίνονται πλήρως στο νόημά τους, αυτό αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο λόγος 

που βγήκε από τα χείλη των εκλεκτών είναι η θεία αλήθεια. 

Μετά το 1950, τα μέλη των κοινοτήτων συνέχισαν να συγκεντρώνονται στους διάφορους τόπους 

συνάθροισης και ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος εκ των προτέρων: Η πνευματική 

ανάταση ασκήθηκε μέσω της σιωπηλής προσευχής και στη συνέχεια διαβάστηκε μια διδασκαλία. Στη 
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συνέχεια, οι "προφήτες", που έχουν το χάρισμα της πνευματικής όρασης, έδωσαν μαρτυρία για όσα ο 

Ουράνιος Πατέρας τους έδωσε να δουν. Άλλοι, εφοδιασμένοι με το χάρισμα της διαίσθησης, εξηγούσαν 

και εμβάθυναν διάφορα θέματα του κηρύγματος που είχε διαβαστεί. Με αυτόν τον τρόπο, θα προωθούσαν 

την πνευματοποίηση των μελών. 

Ο συγγραφέας αυτών των γραμμών είχε την τύχη να πάει στο Μεξικό το 1930 για επαγγελματική 

κατάρτιση. Για πολλά χρόνια απολάμβανα τις χαρές ενός νέου κόσμου και την επαγγελματική επιτυχία. 

Το 1942, ενώ ο μεγάλος αγώνας των εθνών μαίνονταν σε διάφορα θέατρα πολέμου, ήρθα σε επαφή με τις 

Θείες Ανακοινώσεις στην πρωτεύουσα του Μεξικού και αμέσως ένιωσα να με απευθύνονται. Παρ' όλα 

αυτά, στην αρχή ερεύνησα τα μηνύματα κριτικά, μέχρι που σύντομα συνειδητοποίησα ότι επρόκειτο για 

γνήσιες αποκαλύψεις από τον Ουράνιο Πατέρα. Τότε ήμουν πρόθυμος ακροατής και προσωπικός 

μάρτυρας γι' αυτούς. - Υπήρξε μια εποχή που ήμασταν μια ομάδα έως και 20 Γερμανών μέσα στη 

μεξικανική κοινότητα όπου ήμασταν ακροατές. Αλλά ορισμένοι από τους συμπατριώτες τους 

αποσύρθηκαν και πάλι. 

Πριν από έντεκα χρόνια, όταν ήρθε η ώρα να τερματίσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα στο 

Μεξικό, επέστρεψα στη Γερμανία. Λίγο αργότερα, μαζί με τον φίλο μου Traugott Göltenboth, άρχισα να 

μεταφράζω τον πρώτο τόμο στα γερμανικά, προκειμένου να καταστήσω τις τεράστιες αποκαλύψεις 

προσιτές στους γερμανόφωνους ενδιαφερόμενους. Ο πρώτος τόμος έχει μεταφραστεί εδώ και αρκετό 

καιρό και εκδόθηκε πριν από λίγο καιρό από τον Otto Reichl Verlag, Remagen, με τον τίτλο: "Book of 

True Life". Τώρα έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος τόμος και ευχόμαστε να βρει και αυτός τον ευλογημένο 

δρόμο του στις καρδιές των Γερμανών πνευματικών αδελφών. 

 

Walter Maier 

Μέλος του προσωπικού Traugott Göltenboth 
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Οδηγία 29  
1 Μαθητές, και πάλι είμαι ανάμεσά σας- αλλά επειδή η μορφή με την οποία εκδηλώνω τον εαυτό 

Μου είναι καινούργια, αμφιβάλλετε χωρίς να καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με τις μορφές, 

διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανακαλύψετε πού βρίσκεται η αλήθεια. 

2 Το μέσο με το οποίο εκδηλώνομαι αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος- αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο αμφιβάλλετε για την εκδήλωσή Μου. Το μήνυμά μου έγκειται στην ουσία του λόγου που βγαίνει 

από τα χείλη του φορέα της φωνής. 
Προσδιορισμός των προσώπων μέσω του νου των οποίων, ως όργανο, ο Κύριος κάνει τον εαυτό του γνωστό. Στα 

ισπανικά η λέξη είναι "portavoz", δηλαδή: φορέας φωνής, μεσολαβητής λέξεων ή φερέφωνο. 

3 Σήμερα αμφιβάλλετε εκ νέου. Θέλετε να έρθω όπως στο παρελθόν; Θυμηθείτε ότι και τότε είχατε 

αμφιβολίες! 

4 Δεν σας μιλάω μέσω ενός λόγιου ή φιλοσόφου, γιατί τότε δεν θα είχατε αποδώσει τον Λόγο σε 

Μένα, αλλά σε αυτόν. Αντίθετα, αποκαλύπτομαι μέσω του ταπεινού, του αδαούς και του αδέξιου, έτσι 

ώστε όταν συγκρίνετε την ασημαντότητα και την ευτέλεια της ανθρώπινης εμφάνισής του με το μεγαλείο 

και τη σοφία του Λόγου που βγαίνει από το στόμα του, να συνειδητοποιήσετε ότι μόνο ο Κύριος μπορεί 

να σας μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. 

5 Υπάρχουν επίσης εκείνοι που, μέσα στην αμφιβολία τους, αναρωτιούνται: Είναι πράγματι ο 

Δάσκαλος; Βρίσκομαι σε καλό δρόμο; Αυτό δεν είναι έργο πειρασμού; - Αλλά όταν αναρωτιέστε έτσι, 

ακούτε τον αγαπημένο Μου Λόγο να σας λέει: Έχετε νιώσει ειρήνη σε αυτό το μονοπάτι; Βρήκατε 

παρηγοριά και ανακάμψατε από τις ασθένειές σας; - Τότε εξομολογείστε στη συνείδησή σας και πείτε: 

Ναι, τα έχω βιώσει και τα έχω λάβει όλα αυτά. 

6 Δεν είναι ακόμη καιρός να πιστέψετε όλοι σας. Οι καιροί, οι δοκιμασίες και τα γεγονότα θα 

αφυπνίσουν τους ανθρώπους, και αύριο θα πουν: Αληθινά, Αυτός που ήταν εδώ και μας μίλησε ήταν ο 

Θεϊκός Δάσκαλος. 

7 Σας αποκαλύπτω πολλά μυστικά του πνεύματος, ώστε να γνωρίσετε τον εαυτό σας και να 

γνωρίσετε έτσι καλύτερα τον Πατέρα σας. 

8 Οι άνθρωποι που μελετούν τον Θεό δεν συμφωνούν. Ποια είναι η αλήθεια; Οι επιστήμονες 

διαφωνούν. Ποιοι είναι στα δεξιά; Η θρησκεία και η επιστήμη βρίσκονταν πάντα σε αντιπαράθεση μεταξύ 

τους, χωρίς οι άνθρωποι να κατανοούν ότι το πνευματικό και το υλικό ζουν μαζί σε τέλεια αρμονία, και 

μαζί με αυτό αποτελούν το αληθινό έργο του Δημιουργού. Το ένα έχει διαφορετική αποστολή ανάμεσα 

στους ανθρώπους από το άλλο- αλλά θα πρέπει να επιτελούν όπως το θεϊκό έργο, όντας σε αρμονία 

μεταξύ τους, όπως όλα τα όντα της δημιουργίας. 

9 Πόσες κατάρες έχει εκτοξεύσει η θρησκεία εναντίον της επιστήμης και πόσες φορές η επιστήμη 

έχει αρνηθεί την ύπαρξη πνευματικής ζωής στη θρησκεία! Η θρησκεία βασίζεται στα κακά που η 

επιστήμη έχει προκαλέσει στην ανθρωπότητα, και η επιστήμη χρησιμοποιεί ως όπλο τον φανατισμό και 

τις δεισιδαιμονίες που οι υπηρέτες των θρησκειών έχουν διδάξει στην ανθρωπότητα. 

10 Αληθινά σας λέω, μερικοί στερούνται της γνώσης της αλήθειας που κατέχει η φύση, και άλλοι 

στερούνται της κατάλληλης ερμηνείας του Νόμου Μου. 

11 Είμαι ο Βασιλιάς της Ειρήνης. Έβγαλα το σπαθί Μου και ήρθα με την πρόθεση να πολεμήσω για 

να καταστρέψω κάθε αμαρτία και σκοτάδι. Εκείνοι που Με ακολουθούν δεν πρέπει να φοβούνται αν 

κριθούν λάθος από τους γονείς ή τα παιδιά τους, γιατί η αγάπη Μου θα τους αποζημιώσει στη μάχη τους. 

12 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή, κάποιοι έκριναν λάθος τους άλλους, γιατί ενώ κάποιοι άκουγαν τον 

Ιησού, άλλοι τον απέρριπταν. 

13 Οι νέοι στρατιώτες Μου θα πρέπει να ξεκινήσουν να διακηρύσσουν αυτό το μήνυμα ανάμεσα 

στους ανθρώπους που έχουν ξεχάσει την Αλήθειά Μου με τα έργα και το παράδειγμά τους. Σήμερα 

βρίσκω τον Λόγο Μου μόνο σε σκονισμένα βιβλία. Η ανθρωπότητα έχει απομακρυνθεί από το αληθινό 

μονοπάτι και έχει συνηθίσει στην αμαρτία, την ακολασία και την ακολασία. Η αμαρτία δεν τους απωθεί 

πλέον, το έγκλημα δεν τους γεμίζει πλέον τρόμο, ούτε η μοιχεία τους επηρεάζει. 

14 Ανθρωπότητα, εδώ έχετε τον Λόγο Μου σε περιορισμένη μορφή, ώστε να μπορείτε να τον 

κατανοήσετε. Αλλά αν θέλετε αποδείξεις της Παρουσίας Μου - αποδείξεις που σας έχω ήδη δώσει και θα 

σας δώσω κι άλλες- αλλά μην κλαίτε και μην σκίζετε τα μαλλιά σας όταν έρθουν. 
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15 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς πήγε κάποτε σε ένα ταξίδι, ακολουθούμενος από μερικούς από τους 

μαθητές Του. Είχαν ανέβει σε ένα βουνό, και ενώ ο Δάσκαλος γέμιζε θαυμασμό αυτούς τους ανθρώπους 

με τα λόγια Του, είδαν ξαφνικά το σώμα του Κυρίου τους μεταμορφωμένο, να αιωρείται στο διάστημα, με 

το πνεύμα του Μωυσή στα δεξιά Του και του Ηλία στα αριστερά Του. 

16 Σε αυτό το υπερφυσικό θέαμα, οι μαθητές έπεσαν στη γη, τυφλωμένοι από το θεϊκό φως. Αλλά 

αμέσως ηρέμησαν και πρότειναν στον Δάσκαλό τους να φορέσει τον πορφυρό μανδύα των βασιλιάδων 

στους ώμους Του, όπως και στον Μωυσή και τον Ηλία. Τότε άκουσαν μια φωνή που κατέβαινε από το 

άπειρο και έλεγε: "Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, στον οποίο είμαι ευχαριστημένος- ακούστε τον!" 

17 Μεγάλος φόβος κατέλαβε τους μαθητές όταν άκουσαν τη φωνή αυτή, και όταν κοίταξαν ψηλά, 

είδαν μόνο τον Δάσκαλο, ο οποίος τους είπε: "Μη φοβηθείτε και μην πείτε αυτό το πρόσωπο σε κανέναν 

μέχρι να αναστηθώ από τους νεκρούς". Τότε ρώτησαν τον Κύριό τους: "Γιατί οι γραμματείς λένε ότι ο 

Ηλίας πρέπει να έρθει πριν;" Και ο Ιησούς τους απάντησε: "Αλήθεια, ο Ηλίας θα έρθει πριν και θα τα 

διορθώσει όλα. Αλλά σας λέω ότι ο Ηλίας έχει ήδη έρθει, και δεν τον αναγνώρισαν- μάλλον, του έκαναν 

ό,τι ήθελαν". Τότε οι μαθητές κατάλαβαν ότι τους μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 

18 Πόσες φορές σ' αυτό το διάστημα, μπροστά στα μάτια σας, εξαφάνισα το σώμα μέσω του οποίου 

μετέδωσα τον εαυτό Μου* για να μπορέσετε να Με δείτε στην ανθρώπινη μορφή με την οποία η 

ανθρωπότητα γνώρισε τον Ιησού, και όμως δεν υποκλιθήκατε μπροστά στη νέα μεταμόρφωση. 
* Ο Κύριος αναφέρεται στις πολλές μαρτυρίες των πνευματικών οραματιστών ανάμεσα στο ακροατήριο, οι οποίοι 

κατέθεσαν ότι το σώμα του φορέα της φωνής εξαφανίστηκε και στη θέση του είδαν τη μορφή του Ιησού. 

19 Το έργο μου είναι το Πνευματικό Βουνό στο οποίο σας προσκαλώ να ανεβείτε σε μονοπάτια 

αγάπης, ελέους και ταπεινότητας. Είναι το νέο όρος Θαβώρ, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 

συγχωνεύονται σε ένα, και όπου ο Νόμος, η Αγάπη και η Σοφία ενώνονται σε μια ουσία. 

20 Ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Ηλίας - αυτό είναι το μονοπάτι που ο Κύριος έχει χαράξει για τον 

άνθρωπο ώστε να τον βοηθήσει να ανέλθει στη βασιλεία της ειρήνης, του φωτός και της τελειότητας. 

21 Νιώστε στη ζωή σας την παρουσία των αγγελιοφόρων του Κυρίου. Κανείς τους δεν έχει πεθάνει, 

όλοι τους ζουν για να φωτίζουν το δρόμο των ανθρώπων που έχουν παραστρατήσει και να τους βοηθούν 

να σηκωθούν από τις πτώσεις τους και να τους ενισχύουν, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν με αγάπη 

στον ίδιο στις δοκιμασίες της ενοχής τους. 

22 Γνωρίστε το έργο που εκπλήρωσε ο Μωυσής στη γη με την έμπνευση του Ιεχωβά. Μελετήστε σε 

βάθος τη διδασκαλία του Ιησού, μέσω του οποίου μίλησε ο Θείος Λόγος, και αναζητήστε το πνευματικό 

νόημα της νέας μου αποκάλυψης, της οποίας η εποχή αντιπροσωπεύεται από τον Ηλία. 

23 Όταν αποκτήσετε πλήρη γνώση αυτών των θείων αποκαλύψεων, σχηματίστε από αυτές ένα βιβλίο 

που θα χωρίζεται σε τρία μέρη και θα διαπιστώσετε ότι το πρώτο μιλάει για το Νόμο, το δεύτερο για την 

Αγάπη και το τρίτο για τη Σοφία. Τότε θα καταλάβετε ότι ο νόμος είναι αυτός που καθοδηγεί, ότι η αγάπη 

εξυψώνει και η σοφία τελειοποιεί. Τέλος, θα καταλάβετε ότι αυτές οι αποκαλύψεις σας δόθηκαν με τέλεια 

σειρά, φωτίζοντας την ανθρώπινη ζωή: ότι η διδασκαλία της αγάπης σας δόθηκε όταν ήδη διαθέτατε 

εκτεταμένη γνώση της δικαιοσύνης και ότι ομοίως η σοφία θα σας έρθει όταν ζείτε σε αρμονία με τις 

διδασκαλίες που κατέχει η αγάπη. 

24 Ο Κύριος πάντα μιλούσε στην ανθρωπότητα μέσω των ανθρώπων, διότι ανάμεσα στο Θείο Ον και 

το ανθρώπινο ον βρίσκεται το πνεύμα σας, το οποίο αναπαράγει το ουράνιο μήνυμα, το οποίο 

αντιλαμβάνεται και μαντεύει το Αιώνιο. 

25 Ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Ηλίας αντιπροσωπεύουν τα τρία στάδια της ανάπτυξης στα οποία σας 

έκανα γνωστό τον εαυτό Μου: το χέρι του Μωυσή, ο οποίος κρατούσε την πλάκα του Νόμου και έδειξε το 

δρόμο για τη Γη της Επαγγελίας- τα χείλη του Ιησού, ο οποίος διακήρυξε το Θεϊκό Λόγο- και ο Ηλίας, ο 

οποίος με τις πνευματικές του εκδηλώσεις άνοιξε τις πύλες που σας οδηγούν στο Άπειρο και στη γνώση 

αυτού που ονομάζετε Μυστήριο. 

26 Συνομιλώ μαζί σας, μιλάω στην καρδιά σας- ενώ για να Με ακούσετε πρέπει να το κάνετε μέσω 

του ανθρώπινου στόματος, Εγώ σας ακούω όταν Μου μιλάτε στο πιο εσωτερικό μέρος της ύπαρξής σας. 

27 Είμαι ο Χριστός που έχει διωχθεί, βλασφημηθεί και κατηγορηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Μετά από 

όλα όσα Μου κάνατε στη Δεύτερη Εποχή εν Χριστώ, έρχομαι σε σας για να σας αποδείξω για άλλη μια 

φορά ότι σας έχω συγχωρήσει και σας αγαπώ. 
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28 Γυμνός Με καρφώσατε στον σταυρό, και ομοίως επιστρέφω σε σας, γιατί δεν κρύβω το Πνεύμα 

Μου και την αλήθεια Μου από τα μάτια σας πίσω από το ένδυμα της υποκρισίας ή του ψεύδους. Αλλά για 

να Με αναγνωρίσετε, πρέπει πρώτα να εξαγνίσετε την καρδιά σας. 

29 Θέλετε να Με δείτε σε όλο Μου το μεγαλείο, και έτσι θέλει ο Δάσκαλος να δείξει τον εαυτό Του 

στους μαθητές Του- αλλά και πάλι σας συναντώ κάνοντας τα πρώτα βήματα, και πρέπει να περιορίσω τον 

εαυτό Μου μέχρι να μπορέσετε να με καταλάβετε. 

30 Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά βλέπατε το φως Μου σε όλη του τη δόξα;: Θα τυφλωνόσασταν. Και 

αν ακούγατε τη φωνή Μου σε όλη της τη δύναμη: θα χάνατε το μυαλό σας. - Αν όλη η δύναμή Μου 

απελευθερωνόταν στον φορέα της φωνής, μέσω του οποίου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό, τι θα γινόταν με 

αυτόν; Το σώμα του θα καταστρεφόταν. 

31 Επομένως, συμφωνήστε ότι ο Πατέρας περιορίζει τον εαυτό Του για να γίνει κατανοητός, 

αισθητός και πνευματικά ορατός από τους ανθρώπους, διότι ακόμη και σε αυτόν τον περιορισμό είναι 

τέλειος, σοφός και άπειρος. Πολλοί από εσάς θα θέλατε να κάνω υλικά θαύματα για να πιστέψετε ότι Εγώ 

είμαι αυτός που με κάνει γνωστό. Αυτό κάνατε στην Πρώτη Εποχή, όταν ο Μωυσής κάλεσε το λαό για να 

τον οδηγήσει μέσα από την έρημο στη Γη της Επαγγελίας. Πολλοί από εσάς απαιτούσατε να κάνει ισχυρά 

έργα για να πιστέψετε ότι ήταν ο αγγελιοφόρος του Θεού και επομένως να τον ακολουθήσετε. 

32 Ο Μωυσής είχε παράσχει αρκετές αποδείξεις ότι ο αληθινός Θεός ήταν μαζί του- αλλά ο λαός 

ήθελε περισσότερη μαρτυρία, και όταν ο αγγελιοφόρος είχε φέρει τα πλήθη στους πρόποδες του όρους 

Σινά, επικαλέστηκε τη δύναμη του Ιεχωβά, και ο Κύριος τον άκουσε και του χάρισε μεγάλες αποδείξεις 

και θαύματα. 

33 Όταν ο λαός διψούσε, το πήρα ως αφορμή και αποκάλυψα τη δύναμή Μου στον Μωυσή μέσω της 

πίστης, κάνοντας το νερό να αναβλύσει από τον βράχο. Όταν ο λαός πεινούσε, έδωσα απόδειξη της 

παρουσίας Μου στην προσευχή εκείνου που οδηγούσε τον Ισραήλ, στέλνοντάς του το μάννα. 

34 Ο λαός ήθελε να ακούσει και να δει Αυτόν που ο Μωυσής άκουσε και είδε μέσω της πίστης του, 

και Εγώ αποκαλύφθηκα στον λαό μέσα στο σύννεφο και τους έκανα να ακούνε τη φωνή Μου για ώρες. 

Αλλά ήταν τόσο δυνατή που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι θα πέθαιναν από φόβο- τα σώματά τους έτρεμαν και 

τα πνεύματά τους έτρεμαν μπροστά σε αυτή τη φωνή της δικαιοσύνης. Τότε ο λαός παρακάλεσε τον 

Μωυσή να ζητήσει από τον Ιεχωβά να μη μιλάει πια στον λαό του, επειδή δεν μπορούσαν να τον 

ακούσουν. Συνειδητοποίησαν ότι ήταν ακόμα πολύ ανώριμοι για να μπορούν να επικοινωνήσουν 

απευθείας με τον Αιώνιο. 

35 Την εποχή που ο Χριστός κατοικούσε ανάμεσα στους ανθρώπους με τον Ιησού, οι άνθρωποι 

έλεγαν όταν Τον έβλεπαν: Πώς μπορεί ο γιος του ξυλουργού και της Μαρίας να είναι ο υποσχόμενος 

Μεσσίας, αυτός που αναγγέλθηκε από τους προφήτες και αναμενόταν από τους πατριάρχες; Πώς μπορεί 

αυτός ο ασήμαντος άνθρωπος να είναι ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής; - Αλλά ο Δάσκαλος μίλησε, και ο 

λόγος Του έκανε εκείνους που ήρθαν σ' Αυτόν με καλή πίστη να τρέμουν, ακόμη και τους άπιστους. Σε 

κάθε στροφή ο λαός απαιτούσε ένα θαύμα από τον Ιησού, και Εκείνος το έκανε. Ο τυφλός ήρθε και προς 

έκπληξη των Φαρισαίων, ο Δάσκαλος του έδωσε την όραση απλώς αγγίζοντάς τον. Ομοίως, 

αποκατέστησε την κινητικότητα στον παράλυτο, ο λεπρός καθαρίστηκε από το κακό του, ο δαιμονισμένος 

ελευθερώθηκε, η μοιχαλίδα μεταμορφώθηκε με έναν λόγο και οι νεκροί αναστήθηκαν με τη φωνή Του. 

36 Όλα όσα ζήτησαν οι άνθρωποι για να Με πιστέψουν και να Με γνωρίσουν, τους τα έδωσα, διότι 

σε Μένα υπήρχε η δύναμη να τους δώσω όλα όσα ζήτησαν, αφού στον Ιησού ήταν κρυμμένο το Θείο 

Πνεύμα για να γίνει γνωστός ο Ίδιος και να εκπληρώσει τον Νόμο. 

37 Όταν ο Ιησούς κρεμάστηκε στο σταυρό, δεν υπήρχε πνεύμα που να μην συγκλονίστηκε από τη 

φωνή της αγάπης και της δικαιοσύνης Εκείνου που πέθανε - γυμνή όπως η ίδια η αλήθεια, την οποία 

έφερε με το λόγο Του. Όσοι έχουν μελετήσει τη ζωή του Ιησού έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπήρξε 

κανένας πριν ή μετά από Αυτόν που να επιτέλεσε ένα έργο σαν το δικό Του, γιατί ήταν ένα θεϊκό έργο 

που, μέσω του παραδείγματός Του, θα σώσει την ανθρωπότητα. 

38 Ήρθα ταπεινά να θυσιαστώ, γιατί ήξερα ότι το Αίμα Μου θα σας μεταμόρφωνε και θα σας έσωζε. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή μιλούσα με αγάπη και σας συγχωρούσα, γιατί ήρθα να σας φέρω μια 

μεγαλειώδη διδασκαλία και να σας δείξω τον δρόμο προς την αιωνιότητα με τέλεια παραδείγματα. 

39 Η ανθρωπότητα θέλησε να Με αποτρέψει από τον σκοπό Μου, αναζητώντας την αδυναμία της 

σάρκας, αλλά Εγώ δεν απέφυγα. Οι άνθρωποι θέλησαν να Με βάλουν σε πειρασμό να βλασφημήσω, αλλά 
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Εγώ δεν βλασφήμησα. Όσο περισσότερο Με προσέβαλε το πλήθος, τόσο περισσότερη συμπόνια και 

αγάπη είχα προς αυτούς, και όσο περισσότερο βίαζαν το Σώμα Μου, τόσο περισσότερο αίμα αναβλύζει 

από αυτό για να δώσει ζωή στους νεκρούς της πίστης. 

40 Αυτό το Αίμα είναι το σύμβολο της αγάπης με την οποία έχω χαράξει το μονοπάτι για το 

ανθρώπινο πνεύμα. Άφησα τον λόγο Μου της πίστης και της ελπίδας σε όσους πεινούν για δικαιοσύνη και 

τον θησαυρό των αποκαλύψεών Μου στους πνευματικά φτωχούς. 

41 Μόνο μετά από αυτό το διάστημα η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε ποιος ήταν στον κόσμο. Ως 

αποτέλεσμα, το έργο του Ιησού κατανοήθηκε ως τέλειο και θεϊκό, αναγνωρίστηκε ως υπεράνθρωπο. - 

Πόσα δάκρυα μετάνοιας! Πόσα βάσανα συνείδησης στις ψυχές! 

42 Στον παρόντα χρόνο σας εμφανίζομαι πνευματικά στο βουνό της τελειότητας και, όπως στο όραμα 

εκείνων των μαθητών, έχω τον Μωυσή και τον Ηλία στο πλευρό Μου - είναι οι τρεις αγγελιοφόροι που 

έδειξαν στους ανθρώπους το μονοπάτι του πνεύματος μέσω της εκπλήρωσης του νόμου. 

43 Ο Μωυσής έδωσε στην ανθρωπότητα τον Νόμο σκαλισμένο σε πέτρα, ο Ιησούς έφερε τον Νόμο 

της Αγάπης Του στην υψηλότερη εκτύλιξή του στον Σταυρό και ο Ηλίας, ως θεϊκή ακτίνα, φώτισε κάθε 

πνεύμα με Σοφία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε απεσταλμένος είχε τον χρόνο του για να 

κάνει την ανθρωπότητα να κατανοήσει το θείο μήνυμα, τις αποκαλύψεις και τις προφητείες. 

44 Ο Μωυσής διασώθηκε από το νερό για να ελευθερώσει, ως ενήλικας, τον λαό του και να του 

παραδώσει τον νόμο του Θεού. 

45 Ο "Λόγος" έγινε άνθρωπος για να πει στην ανθρωπότητα με το παράδειγμά Του: "Εγώ είμαι η 

Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή". Η Μαρία, η Παρθένος Μητέρα, ήταν η ευλογημένη σκάλα πάνω στην οποία 

ο Χριστός κατέβηκε στην ανθρωπότητα. Η Μαρία, η αγία και γλυκιά Μητέρα του Ιησού, έθρεψε στην 

αγκαλιά της Εκείνον που αργότερα θα έθρεφε όλα τα πνεύματα με το θείο ψωμί του Λόγου Του. 

46 Όλα όσα σας είπε ο Χριστός και σας δίδαξε με τα έργα Του ήταν ένας νόμος που επιβεβαίωνε 

αυτό που είχατε λάβει μέσω του Μωυσή. Αλλά δεν είχαν ειπωθεί όλα, δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα, έπρεπε 

ακόμη να έρθει ο Ηλίας σε εκπλήρωση των προφητειών και του Λόγου Μου για να προετοιμάσει εκ νέου 

τον ερχομό Μου. Για τον σκοπό αυτό, έγινε γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου ως μεσίτης μέσω της 

ακτίνας φωτός του, για να φωτίσει τα πνεύματα, τις καρδιές και τις αισθήσεις, να φέρει την κατανόηση 

όσων είχαν ήδη αποκαλυφθεί και να προετοιμάσει τους ανθρώπους για τις νέες αποκαλύψεις και 

διαφωτισμούς που θα έπρεπε να σας εμπιστευτώ σε αυτόν τον Λόγο. 

47 Εκείνοι που άκουσαν τις πρώτες συγκεντρώσεις το 1866 άκουσαν εκείνα τα λόγια που έλεγαν: 

"Είμαι ο Ηλίας, ο Προφήτης της Πρώτης Εποχής, εκείνης της Μεταμόρφωσης του Όρους Θαβώρ- 

ετοιμαστείτε, γιατί οι Επτά Σφραγίδες θα σας γίνουν γνωστές και οι πύλες του Μυστηρίου θα σας 

ανοιχτούν, για να δείτε την οδό της σωτηρίας σας". 

48 Ακόμα και αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία, βλέπω μέσα από το πνευματικό 

πρόσωπο εκείνων που έχουν αναπτύξει αυτό το πολύτιμο χάρισμα. - Μερικοί τρομοκρατημένοι και άλλοι 

μετανοημένοι, στέκεστε μπροστά σε αυτή τη μεταμόρφωση- αλλά αυτό το φως και αυτή η χάρη θα χυθεί 

σε ολόκληρο τον κόσμο. 

49 "Μωυσής "*, κοίτα τον λαό σου. Είναι ο ίδιος λαός που οδήγησες μέσα από την έρημο προς 

αναζήτηση της Γης της Επαγγελίας. Διασκορπισμένα και περιπλανώμενα, κινούνται στον κόσμο. Ενώ 

κάποιοι έχουν καταλάβει ότι η Γη της Επαγγελίας βρίσκεται στους κόλπους Μου και είναι προσβάσιμη 

μέσω της αγάπης που διδάσκει ο Λόγος Μου, άλλοι έχουν αρπάξει τον κόσμο σαν να ήταν το τελευταίο 

τους σπίτι και η μόνη τους περιουσία. Αυτοί δεν πίστευαν στον Μεσσία, ούτε ένιωθαν την παρουσία του 

Αγίου Πνεύματος. Επιστρέψτε σε αυτούς με πνεύμα και δείξτε τους εκ νέου τον δρόμο προς τη γη της 

επαγγελίας, προς την ουράνια πατρίδα. Αλλά αν δεν σε πιστέψουν - ας σκοτεινιάσει ο ήλιος, ας χάσει το 

φεγγάρι το φως του και ας τρέμει η γη, γιατί αυτός ο λαός θα ξυπνήσει και δεν θα παραστρατήσει ποτέ 

ξανά." 
* Ο Κύριος μιλάει εδώ στον Μωυσή που είναι παρών στο πνεύμα. 

50 Η βοηθητική μου αγάπη είναι για την ανθρωπότητα. Σε κάθε αυγή προσφέρω ειρήνη στους 

ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν την αγάπη Μου. Δημιούργησαν τον πόλεμο και εξασφαλίζουν το δικό 

τους δικαίωμα. Επομένως, τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν και όλα τα ακάθαρτα θα ξεπλυθούν στα νερά της 

αγάπης και της ανανέωσης. 
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51 Μετά τον θάνατο θα έρθει η ανάσταση στην αληθινή ζωή- μετά τον πόλεμο θα υπάρξει ειρήνη, 

και μόλις τελειώσει το χάος, το φως θα λάμψει στις συνειδήσεις- γιατί εγώ είμαι το φως του κόσμου. 

52 Θα έρθει το έτος 1950, και μέχρι τότε πολλοί φορείς φωνής θα μεταδίδουν το Λόγο Μου. Θα 

ακουστώ και σε άλλα έθνη. Αλλά την τελευταία ημέρα της εκδήλωσής Μου, η "πνευματική κοιλάδα" θα 

έχει το βλέμμα της επάνω σας: οι ψυχές των κατοίκων της γης, των γονέων σας, των πατριαρχών και των 

δικαίων θα είναι παρούσες. Μακάριοι όσοι υπακούουν στο Νόμο Μου, γιατί θα καταταγούν ως πρόβατα 

του Θείου Ποιμένα- αλίμονο όμως στους ανυπάκουους, γιατί θα κριθούν ως τράγοι. 

53 "Ηλία, είσαι το φως*. Σε αυτή την εποχή, που είναι η δική σας, αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα 

ότι δεν της δόθηκαν τρεις νόμοι, αλλά ένας, που εξηγείται σε τρεις χρόνους και συνοψίζεται σε δύο 

εντολές: να αγαπάς τον Θεό περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα και να αγαπάς ο ένας τον άλλον". - 

Σήμερα κάνω τον εαυτό Μου γνωστό για να υπενθυμίσω στους ανθρώπους Μου τις προηγούμενες 

διδασκαλίες, αλλά και για να τους ανακοινώσω τις νέες αποκαλύψεις Μου. 
* Εδώ ο Κύριος μιλάει στον Ηλία που είναι παρών στο πνεύμα. 

54. Αυτή την ημέρα που θυμάστε τη στιγμή που ο Ηλίας άνοιξε* τον Τρίτο Χρόνο για την 

ανθρωπότητα, όταν έγινε γνωστός μέσα από το μυαλό του ανθρώπου - νιώστε την αγάπη του Δασκάλου 

σας, απελευθερωθείτε από την πικρία και εδραιώστε τα βήματά σας στο δρόμο προς τη σωτηρία! 
* Την 1η Σεπτεμβρίου 1866 

55. Ζήστε σε αρμονία με τις αποκαλύψεις Μου των τριών χρόνων και κάντε την ύπαρξή σας ένα 

ανεξάντλητο άντρο δικαιοσύνης, αγάπης και σοφίας για πάντα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 30  
1 Στις διδασκαλίες που σας δίνω, σας αποκάλεσα "λαό του Ισραήλ" ή "σπέρμα του Ιακώβ", και 

καθώς σταδιακά κατανοείτε τις διδασκαλίες Μου, συνειδητοποιείτε ότι πνευματικά ανήκετε στη φυλή 

αυτού του αρχαίου λαού, που επιλέχθηκε ανάμεσα στα έθνη της γης για να εκπληρώσει την αποστολή της 

μετάδοσης των αποκαλύψεών Μου στην ανθρωπότητα. 

2 Ο σπόρος που εμπιστεύθηκα στον Ιακώβ αφορά το πνεύμα και όχι το σώμα, όπως λανθασμένα 

υπέθεσαν οι άνθρωποι. Διότι σας λέω: Αν η κληρονομιά που κληροδότησαν οι πρώτοι πατριάρχες στον 

Ισραήλ ήταν φυσική, θα παρήγαγε ακόμα προφήτες, απεσταλμένους και φωτισμένους. Αντίθετα, δείτε 

πώς αυτός ο λαός έχει πάνω του αλυσίδες πνευματικής και υλικής δυστυχίας, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί 

πλέον να ελπίζει στον ερχομό ενός Μεσσία, επειδή έχει καταλάβει ότι Αυτός που τους είχε υποσχεθεί έχει 

ζήσει στους κόλπους του λαού τους και δεν έχει αναγνωριστεί. 

3 Το πνεύμα του Ισραήλ ως φυλή έχει αποκοιμηθεί, βυθισμένο σε ένα όνειρο που διαρκεί αιώνες, 

και δεν μπορεί να δει την αλήθεια, επειδή έζησε μόνο για τις απολαύσεις του κόσμου, περιμένοντας να 

φτάσει εδώ στη γη της επαγγελίας του, στην κρίση του και στη δόξα του. Αλλά μη νομίζετε ότι ο ύπνος 

του θα είναι αιώνιος. Όχι, τώρα που η δυστυχία, ο πόνος και η ταπείνωση έχουν πιει ως ένα νέο ποτήρι 

πόνου από αυτόν τον λαό, το πνεύμα του αρχίζει να αφυπνίζεται και να βρίσκει τον δρόμο του μέσω του 

προβληματισμού, και έτσι ανακαλύπτει σταδιακά ότι όλες οι προφητείες και τα σημεία που του 

ανήγγειλαν τον ερχομό του Μεσσία εκπληρώθηκαν πιστά στον Χριστό. 

4 Η αφύπνισή του με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο δεν απέχει πολύ- ήδη πλησιάζει η πνευματική 

του αυγή. Αλλά πριν από αυτό θα δει τον υλισμό της ανθρωπότητας να αυτοκαταστρέφεται εξαιτίας των 

φιλόδοξων φιλοδοξιών της, του εγωισμού της και των ευτελών παθών της. 

5 Όταν αυτός ο λαός πεισθεί ότι η βασιλεία της αληθινής ειρήνης και της χάρης δεν βρίσκεται στη 

γη, τότε θα αναζητήσει τον Χριστό, τον απόκληρο, τον αποκληρωμένο, και θα Του πει: "Δάσκαλε, είχες 

δίκιο, ελευθερία υπάρχει μόνο σε όσους αγαπούν την πνευματοποίηση. Διότι εμείς, που αγωνιστήκαμε για 

τα υλικά αγαθά, το μόνο που καταφέραμε έτσι ήταν να γίνουμε σκλάβοι". 

6 Όταν αυτή η ομολογία Μου αναδυθεί από αυτές τις καρδιές, θα κάνω τους νέους προφήτες Μου 

να εμφανιστούν ανάμεσά τους, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για το μονοπάτι της 

πνευματοποίησης, το οποίο θα είναι αυτό της απελευθέρωσής τους. Μην εκπλαγείτε όταν εκείνοι που 

έχουν μείνει στάσιμοι στην ανάπτυξή τους για αιώνες, καταφέρνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

διανύσουν το μονοπάτι που πήρε τόσο καιρό σε άλλους που προηγήθηκαν, και μάλιστα τους ξεπερνούν. 

Μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς κατέχουν ένα πνεύμα που στάλθηκε στη γη από τους πρώτους 

χρόνους και ότι μόλις ολοκληρωθεί η εξιλέωσή τους, θα πάρουν και πάλι τη θέση τους ανάμεσα στους 

εκλεκτούς του Κυρίου για να φέρουν φως στους αδελφούς τους από όλα τα έθνη. 

7 Όταν εκείνοι που φέρουν το όνομα "Ισραήλ" λόγω της φυλής τους συναντήσουν εκείνους που 

είναι έτσι από το Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο, και οι δύο θα ενωθούν, συνειδητοποιώντας ότι και οι δύο 

ανήκουν σε εκείνον τον ευλογημένο σπόρο που φύτρωσε μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους 

πατριάρχες της Πρώτης Εποχής, και που ποτίστηκε με το αίμα του Λυτρωτή για να ανθίσει σε αυτή την 

εποχή του φωτός στην οποία Με ακούτε. Τώρα Με έχετε μαζί σας στο πνεύμα, αν και μερικές φορές 

αμφιβάλλετε γι' αυτό και λέτε: "Πώς μπορώ να πιστέψω ότι ο Κύριος επικοινωνεί μαζί μας και 

χρησιμοποιεί έναν τόσο ατελή και φτωχό μεσολαβητή γι' αυτό;" - Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που 

αμφισβητείτε την παρουσία Μου ανάμεσά σας- ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή οι άνθρωποι έλεγαν: "Πώς 

μπορεί ο γιος του ξυλουργού να είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας;". 

8 Παιδιά μου, δεν μπορείτε να διεισδύσετε στις υψηλές μου συμβουλές. Αλλά τώρα που σας 

αποκαλύπτω τα μυστήρια που δεν έχετε κατανοήσει, ανοίξτε τις αισθήσεις και τις καρδιές σας, ώστε να 

γνωρίσετε το βαθύτερο νόημα πολλών θεϊκών εκδηλώσεων, στο βαθμό που ο Κύριός σας κρίνει σκόπιμο 

να σας αποκαλύψει. 

9 Όταν στη Δεύτερη Εποχή, ανάμεσα στους μαθητές Μου ή ανάμεσα στα πλήθη που Με 

ακολούθησαν, κάποιος ρώτησε αν θα μπορούσα να επιστρέψω σε σας, δεν είχα κανένα λόγο να τους το 

κρύψω και τους εξήγησα ότι η επιστροφή Μου θα γίνει σε μια εποχή μεγάλων δοκιμασιών για την 

ανθρωπότητα, της οποίας θα προηγηθούν μεγάλα γεγονότα και ανακατατάξεις στους διάφορους τομείς 

της ζωής σας. 
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10 Εκπλήρωσα την υπόσχεση που σας έδωσα, διότι κανένα από τα προηγούμενα σημάδια δεν έλειψε, 

ούτε κανένα από τα προαναγγελθέντα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά, η ανθρωπότητα, βυθισμένη στον 

πνευματικό λήθαργο, άφησε τα σημάδια της παρουσίας Μου ανάμεσα στους ανθρώπους να περάσουν 

απαρατήρητα. 

11 Κανείς δεν Με περίμενε, βρήκα τις καρδιές σας κρύες, τη λάμπα της αγάπης σβησμένη. 

Κοιμόσασταν για αρκετούς αιώνες. Μόνο λίγοι ξύπνησαν στο κάλεσμα του αγγελιοφόρου του Κυρίου που 

σας πλησίασε για να σας ανακοινώσει ότι χτυπούσα τις πόρτες των καρδιών σας. 

12 Η πρώτη μου εκδήλωση έγινε μια νύχτα, ενώ οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, όπως ακριβώς τη νύχτα 

που έγινα άνθρωπος για να ζήσω ανάμεσά σας. Αν ήταν λίγοι εκείνοι που Με δέχτηκαν σε εκείνη την 

περίπτωση, ήταν ακόμη λιγότεροι εκείνοι που ήταν παρόντες στη νέα Μου εμφάνιση. Αλλά μην 

εκλαμβάνετε τα λόγια Μου ως μομφή, γιατί δεν είναι: Εγώ είμαι η τέλεια Αγάπη που σας ζωογονεί για 

πάντα. 

13 Ήρθα να σας δείξω το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στη σωτηρία σας μέσα σε αυτή την 

απέραντη θάλασσα της κακίας. Αλλά έχουν περάσει μήνες, ακόμη και χρόνια από τη στιγμή της πρώτης 

διακήρυξής Μου, και από τότε οι "περιπλανώμενοι" έρχονται, ο ένας μετά τον άλλον, αναζητώντας την 

παρουσία του Διδασκάλου, και σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που παρευρίσκονται στις διακηρύξεις Μου, 

τώρα σχηματίζουν μεγάλα πλήθη. 

14 Μη νομίζετε ότι όλοι όσοι Με ακούνε είναι πεπεισμένοι γι' αυτή την αλήθεια. - Όχι.- Ενώ για 

κάποιους αυτό το Έργο είναι το μεγαλύτερο πράγμα που κινεί την καρδιά τους, για άλλους είναι κάτι που 

δεν μπορούν να κατανοήσουν, και τότε κρίνουν, αναλύουν και ερευνούν, και όταν δεν βρίσκουν την 

αλήθεια με τη μορφή που επιθυμούν, απαιτούν αποδείξεις από Μένα για να πιστέψουν, όπως ακριβώς 

έκανε ο Θωμάς. Σ' αυτό τους είπα: Μη Με δοκιμάζετε, σας δίνω αρκετές αποδείξεις για την παρουσία 

Μου, την Αλήθεια Μου και την Αγάπη Μου. - Εκείνοι όμως επιμένουν στην απαίτησή τους, λέγοντας: 

"Αν τη Δεύτερη φορά, όταν ήταν ήδη εν Πνεύματι, ο Διδάσκαλος υλοποιήθηκε* μπροστά στον Θωμά για 

να αποδείξει την απιστία του, - γιατί δεν κάνει τώρα σε μας, τους άπιστους, τη χάρη να υλοποιηθεί 

μπροστά μας, έστω και για μια στιγμή;" 
* παίρνει ορατή μορφή 

15. Ναι, παιδιά Μου, θα είχατε δίκιο να Μου ζητάτε αποδείξεις, αν η ανωριμότητά σας 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και η άγνοιά σας ήταν αληθινή. Όμως, κουβαλάτε μέσα σας ένα 

εξελιγμένο πνεύμα που δεν χρειάζεται υλικές αποδείξεις για να πιστέψει. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι 

να αποϋλοποιηθείτε*, τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι είστε ικανοί να κατανοήσετε τις νέες διδασκαλίες 

Μου και ότι δεν είναι απαραίτητο για Μένα να υλοποιήσω την Παρουσία Μου. 
* γίνε πνευματικός 

16 Πιστέψτε σε Μένα λόγω του πνευματικού νοήματος του Λόγου Μου, είναι σαφής και δεν θα σας 

οδηγήσει σε σύγχυση. Θυμηθείτε ότι σας είπα τότε: "Το δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του". Τώρα 

σας λέω: ο Λόγος Μου θα γίνει γνωστός από την πνευματική του σημασία. 

17 Οι άνθρωποι έχουν συχνά αναρωτηθεί γιατί ο Ιησούς, ακόμη και μετά τη σταύρωσή Του, 

επέτρεψε στον εαυτό Του να τον δει η αμαρτωλή Μαγδαληνή και στη συνέχεια πήγε να δει τους μαθητές 

Του, αλλά τίποτα δεν είναι γνωστό για την επίσκεψή Του στη Μητέρα Του. Σ' αυτό σας λέω ότι δεν ήταν 

απαραίτητο να γίνω γνωστός στη Μαρία με τον ίδιο τρόπο που έκανα σ' εκείνους. Γιατί η σχέση μεταξύ 

του Χριστού και της Μαρίας υπήρχε πάντοτε, ακόμη και πριν από την ύπαρξη του κόσμου. 

18 Μέσω του Ιησού αποκαλύφθηκα στην ανθρωπότητα για να σώσω τους αμαρτωλούς και τους 

άφησα να Με κοιτάξουν μετά τη σταύρωση για να αναζωογονήσω την πίστη εκείνων που Με είχαν 

ανάγκη. Αλλά αληθινά σας λέω, η Μαρία - ως άνθρωπος, η αγαπημένη Μου Μητέρα - δεν χρειάστηκε να 

πλυθεί από κανένα λεκέ, ούτε θα μπορούσε να έχει έλλειψη πίστης, γιατί ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός πριν 

ακόμα Του προσφέρει τη μητρική της μήτρα. 

19 Δεν ήταν απαραίτητο να ανθρωπομορφώσω το Πνεύμα Μου για να επισκεφθώ εκείνη που, με την 

ίδια αγνότητα και ευγένεια με την οποία Με δέχτηκε στη μήτρα της, Με επέστρεψε στο βασίλειο από το 

οποίο είχα έρθει. Αλλά ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει τη μορφή με την οποία της μίλησα στη μοναξιά 

της και το θείο χάδι με το οποίο την περιέβαλε το Πνεύμα Μου; 
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20 Έτσι απαντώ σε όσους Μου έκαναν αυτή την ερώτηση, επειδή συχνά πίστευαν ότι η πρώτη 

επίσκεψη του Ιησού θα έπρεπε να γίνει στη Μητέρα Του. 

21 Πόσο διαφορετική έπρεπε να είναι η μορφή με την οποία έκανα τον εαυτό Μου γνωστό στη 

Μαρία από εκείνη που χρησιμοποίησα για να με αισθανθούν η Μαγδαληνή και οι μαθητές Μου. 

22 Η Μαρία Με ένιωσε στο πνεύμα της. Η Μαρία δεν θρηνούσε για Μένα, ούτε θρηνούσε για τον 

θάνατο του Ιησού. Η θλίψη της ήταν για όλη την ανθρωπότητα, την οποία έλαβε στους πρόποδες του 

σταυρού του Υιού της ως θεϊκό δώρο από τον Αιώνιο και για την οποία προσέφερε την αγνότητα του 

σώματός της και του αίματός της, ώστε ο Λόγος να γίνει άνθρωπος. 

23 Αλλά όταν συνάντησα μερικούς από τους μαθητές Μου στο δρόμο προς την Εμμαούς, παρόλο που 

Με είδαν, δεν αναγνώρισαν τον Δάσκαλό τους σε εκείνον τον οδοιπόρο μέχρι που τους άφησα να 

ακούσουν το θείο Λόγο Μου. Και όταν ο Θωμάς Με είδε, του έδειξαν την πληγή στην πλευρά Μου για να 

πειστεί ότι αυτός που νόμιζε ότι ήταν νεκρός ήταν στην πραγματικότητα ζωντανός. Γιατί αυτό ήρθα να 

κάνω: να κάνω άλλους να γεννηθούν στην πίστη και άλλους να αναστηθούν σ' αυτήν. 

24 Σήμερα δεν ήθελα μόνο να σας αποκαλύψω το μήνυμά Μου, αλλά και να σας διδάξω τον 

καλύτερο τρόπο για να το κάνετε γνωστό. 

25 Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός Μου, βοήθησα την ψυχή σας στην ανάπτυξή της, 

απομακρύνοντας τις δυσκολίες, μαλακώνοντας τους χαρακτήρες, αφυπνίζοντας τους μαθητές, ώστε να 

αφιερώσουν τις καρδιές τους στη φιλανθρωπία, στην εκπλήρωση της εντολής Μου, την οποία σας έχω 

επαναλάβει τόσο συχνά όταν σας είπα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Αλλά παρόλο που δεν έχει έρθει 

ακόμη η ώρα να αρχίσετε να διαδίδετε το Λόγο Μου, επειδή δεν έχετε αποκτήσει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, έχω δώσει τη δυνατότητα σε όλους εκείνους που πίνουν από αυτή την πηγή υγείας, ηθικής και 

ζωής να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις θείες διδασκαλίες Μου, ώστε να εκπαιδευτούν και να ατσαλωθούν 

για την επερχόμενη μάχη, ώστε με τα καλά τους έργα να πείσουν νέες καρδιές που αργότερα θα γίνουν 

επίσης εργάτες και νέοι σπορείς στα χωράφια του Κυρίου. 

26 Σήμερα βλέπω ότι - ενώ κάποιοι είναι υπερβολικά δειλοί και μυστικοπαθείς - άλλοι είναι αντίθετα 

υπερήφανοι. Αλλά δεν θέλω να πέσετε σε κανένα από αυτά τα άκρα. Δεν θέλω ο φόβος για τις κρίσεις των 

γειτόνων σας να σας κάνει να κρυφτείτε, γιατί έτσι θα αποδείξετε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στις οδηγίες 

Μου, και αν δεν έχετε πίστη στη δύναμη που περιέχεται στον σπόρο που θέλετε να μεταδώσετε, ποια θα 

είναι η συγκομιδή του σπόρου σας; 

27 Φοβηθείτε, ωστόσο, ότι η κακή σας συμπεριφορά θα σας βλάψει μεταξύ των αδελφών σας. Αλλά 

όσο έχετε αγνότητα στη ζωή σας, θα φαίνεστε άξιοι, θα κηρύττετε το Λόγο Μου και θα εξοικειώνετε τους 

συνανθρώπους σας με τις οδηγίες Μου. 

28 Μην υπερηφανεύεστε για τα χαρίσματά σας και τη γνώση της αλήθειας που έχετε. Σας λέω, αν το 

κάνατε αυτό, θα εκθέτατε τον εαυτό σας στον κίνδυνο να υποστείτε μεγάλες δοκιμασίες από τους 

αδελφούς σας. 

29 Δεν σας έδωσα το Λόγο Μου για να τον διακηρύξετε στους δρόμους και τις πλατείες. Ο Ιησούς το 

έκανε, αλλά ήξερε πώς να απαντά σε κάθε ερώτηση και να δοκιμάζει όσους προσπαθούσαν να Τον 

δοκιμάσουν. 

30 Είστε μικροί και αδύναμοι, γι' αυτό δεν πρέπει να προκαλείτε την οργή των αδελφών σας. Μην 

προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή στον εαυτό σας, μην νομίζετε ότι δεν έχετε τίποτα το ιδιαίτερο. 

Ούτε να προσπαθείτε να αποδείξετε στους ανθρώπους ότι όλοι βρίσκονται σε πλάνη και ότι μόνο εσείς 

γνωρίζετε την αλήθεια- γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα πετύχετε τίποτα καλό με τον σπόρο σας. 

31 Αν θέλετε να αναπτυχθείτε πνευματικά και ηθικά, μην κρίνετε τα σφάλματα των αδελφών σας, για 

να μην πέσετε στο ίδιο λάθος. Βελτιώστε τις ατέλειές σας, προσευχηθείτε ταπεινά στον Δάσκαλό σας για 

να εμπνευστείτε από την ευγένειά Του, και θυμηθείτε τη συμβουλή Του να μη γνωστοποιείτε ποτέ τα 

καλά σας έργα, ώστε το αριστερό σας χέρι να μη μαθαίνει ποτέ τι έκανε το δεξί. 

32 Σας λέω επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο να αναζητάτε ανθρώπους για να τους μιλήσετε για τη 

διδασκαλία Μου, γιατί το έλεός Μου θα φέρει σε σας αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Αλλά αν 

υπάρξουν στιγμές που, σε εκπλήρωση του νόμου Μου, αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε ένα έργο 

φιλανθρωπίας και δεν έχετε κανέναν που να έχει ανάγκη κοντά σας, μην στενοχωριέστε γι' αυτόν τον λόγο 

και μην αμφισβητείτε τον λόγο Μου. Αυτή ακριβώς θα είναι η ώρα κατά την οποία θα πρέπει να 
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προσεύχεστε για τους απόντες αδελφούς σας, οι οποίοι θα λάβουν το έλεός Μου, αν έχετε πραγματικά 

πίστη. 

33 Μην προσπαθείτε να ξέρετε περισσότερα από τους αδελφούς σας. Κατανοήστε ότι όλοι σας θα 

αποκτήσετε τις γνώσεις που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξή σας. Αν σας έδινα το φως Μου χωρίς να 

έχετε αξία, θα νομίζατε ότι είστε σπουδαίοι και θα διαφθαρούσατε στη ματαιοδοξία σας, και η σοφία σας 

θα ήταν ψεύτικη. 

34 Θέλω να σας δω ταπεινούς. Αλλά για να είστε έτσι μπροστά Μου, πρέπει να το δείξετε και στον 

πλησίον σας. 

35 Μαθητές, η αγάπη και η σοφία δεν είναι ποτέ ξεχωριστές, η μία είναι μέρος της άλλης. Πώς 

γίνεται κάποιοι να προσπαθούν να διαχωρίσουν αυτές τις δύο αρετές; Και τα δύο είναι το κλειδί που 

ανοίγει τις πύλες του αγιαστηρίου που θα σας επιτρέψει να φτάσετε στην πλήρη γνώση της διδασκαλίας 

Μου. 

36 Σας είπα: Θέλετε να έχετε πολλούς φίλους; - Τότε χρησιμοποιήστε την καλοσύνη, την 

τρυφερότητα, την ανοχή και το έλεος. Γιατί μόνο με τη βοήθεια αυτών των αρετών θα μπορέσει το 

πνεύμα σας να λάμψει στο δρόμο του πλησίον του, αφού όλες είναι άμεσες εκφράσεις της αγάπης. Διότι 

το πνεύμα περιέχει την αγάπη στο εσωτερικό του, αφού είναι ο θείος σπινθήρας και ο Θεός είναι αγάπη. 

37 Με τις οδηγίες Μου σας διαμορφώνω πνευματικά, ώστε να μπορέσετε να πάρετε μέρος στο 

πνευματικό συμπόσιο, όπου μπορείτε να απολαύσετε την τροφή της σοφίας και της τέλειας αγάπης. 

38 Καταλάβετε ότι είναι το πεπρωμένο σας να ζείτε όπως σας δίδαξα, δηλαδή με ταπεινότητα, με 

αγάπη, με πνευματικότητα, και ότι έτσι επιτρέπετε σε ένα ανεξάντλητο ρεύμα αγάπης προς τον πλησίον 

να ρέει μέσα από την ύπαρξή σας. 

39 Στη διδασκαλία Μου σας δείχνω έναν ευρύ ορίζοντα, και αν διαμορφώσετε τη ζωή σας παρόμοια 

με εκείνη που ήταν η δική Μου, να είστε σίγουροι ότι θα φτάσετε στην πραγματική ανάπαυση στη 

Βασιλεία Μου. 

40 Το Έργο μου σας εξασφαλίζει αιώνια ευτυχία στο πνεύμα σας. Δεν έχετε ακούσει στην καρδιά σας 

μια γλυκιά και αρμονική φωνή που σας μιλάει κάθε φορά που κάνετε κάτι καλό, όταν δίνετε μια 

παρηγοριά ή όταν συγχωρείτε γενναιόδωρα; Ποιος είναι Εκείνος που σας μιλάει έτσι μέσα σας και 

ανταμείβει την καλοσύνη σας; - Ο Δάσκαλός σας είναι αυτός που δεν χωρίζεται από τους μαθητές Του. 

41 Με αυτές τις διδασκαλίες σας κάνω να καταλάβετε ότι οι αρετές είναι τα μόνα αγαθά που μπορούν 

να στολίσουν την ψυχή σας. Σας λέω επίσης ότι μπορείτε να συγκρίνετε τα λάθη, τις παραβάσεις και τα 

κακά συναισθήματα με κουρέλια με τα οποία καλύπτετε μερικές φορές την ψυχή σας. Θέλω να σας δω 

καθαρούς και στολισμένους, γιατί με τα κουρέλια της μιζέριας δεν θα μπορέσετε να λάμψετε στο 

παγκόσμιο παλάτι του Πατέρα σας. 

42 Τα καλά έργα είναι το κρυστάλλινο νερό με το οποίο καθαρίζονται οι ψυχές. Χρησιμοποιήστε το! 

43 Σας μιλάω έτσι για να καταλάβετε ότι βρίσκεστε έξω από το βασίλειό σας και ότι πρέπει να 

επιστρέψετε σ' αυτό- γιατί ο Θεός σας περιμένει. 

44 Θέλω να κάνω κάθε άνθρωπο απόστολο και κάθε απόστολο δάσκαλο. Γιατί σας αγαπώ με άπειρη 

αγάπη, και πριν χαθεί έστω και ένας από εσάς, θα προτιμούσα να νιώσω στο πνεύμα Μου όλο τον πόνο 

που υπάρχει και υπήρχε στην ανθρωπότητα. 

45 Στην καρδιά σας Μου λέτε: "Δάσκαλε, μας αγαπάς τόσο πολύ;" Αλλά σας λέω ότι δεν μπορείτε 

ακόμη να κατανοήσετε την αγάπη Μου, αλλά θα πρέπει να σας αρκεί να ξέρετε ότι κάθε παιδί που 

επιστρέφει στον Θεό είναι ένας θησαυρός που επιστρέφει στον Πατέρα. - Πρέπει να επιστήσω την 

προσοχή σας στο γεγονός ότι όλα θα επιστρέψουν στην αγκαλιά του Θεού. Όλοι οι καρποί που βγήκαν 

από τον δημιουργικό σπόρο θα επιστρέψουν στην αποθήκη Του. 

46 Αγαπητοί μαθητές, εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε να λαχταρήσετε με ισχυρή πίστη να 

φτάσετε στον αληθινό ναό που χτίζεται μέσα σας από το έλεός Μου. Γιατί εκεί θα Με βρείτε και θα σας 

συνοδεύσω στο μονοπάτι της εξέλιξής σας προς Εμένα. 

47 Εγώ είμαι αυτός που σας καθοδηγώ, γιατί είμαι τέλειος. Ξέρω πάντα πού πηγαίνω και πού σας 

πηγαίνω. Είμαι ο Καλός Ποιμένας που σας προστατεύει, σας χαϊδεύει και σας αγαπά με τέτοιο τρόπο που 

δεν δίστασα ούτε στιγμή να σας δώσω το μάθημα με τη θυσία Μου στο σταυρό που θα σας οδηγήσει στην 

αληθινή ζωή. 
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48 Οι άνθρωποι πίστευαν ότι αν αφαιρούσαν τη ζωή του Ιησού, θα κατέστρεφαν τη διδασκαλία Μου, 

χωρίς να γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν στη δόξα Μου. 

49 Επέστρεψα στην ανθρωπότητα και θα γίνω γνωστός σ' αυτούς τους τόπους συνάθροισης μέχρι το 

1950 μέσω ανθρώπων με μικρή κατανόηση, οι οποίοι είναι προορισμένοι από Μένα γι' αυτό το έργο. Όσο 

επικοινωνώ μαζί σας με αυτή τη μορφή, θα περιμένω την άφιξη των μελετητών που θα Με 

αμφισβητήσουν και θα Με αρνηθούν. 

50 Αυτή η λέξη, απλή και ταπεινή στη μορφή της, αλλά βαθιά στο νόημά της, θα μπερδέψει και πάλι 

τους μορφωμένους στην αλαζονεία και τη ματαιοδοξία τους και θα τους αποδείξει ότι η διδασκαλία του 

Σωτήρα Χριστού δεν μπορεί να σβήσει από κανέναν, επειδή Αυτός είναι η Ζωή. 

51 Κανείς δεν θα μπορέσει να Με σταματήσει, θα αναστηθώ ξανά, όπως ακριβώς αναστήθηκα εκείνη 

την εποχή, αφού ένας λαός Με έδιωξε από τους κόλπους του και Με καταδίκασε σε ατιμωτικό θάνατο. 

Αλλά αν τώρα εμφανίζομαι εκ νέου σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή σας αγαπώ όλους. 

52 Ω λόγιοι, φιλόσοφοι και γιατροί! Θα μάθετε ότι Εγώ είμαι ο Κύριός σας όταν έρχεστε να Με 

ρωτήσετε, γιατί θα Με δείτε να απαντώ στις κακές και κακόβουλες ερωτήσεις σας και θα σιωπήσετε στις 

αντι-ερωτήσεις Μου. Αλλά αν είστε μετανιωμένοι και απελπισμένοι, χωρίς να Μου ζητήσετε αποδείξεις, 

θα σας τις δώσω, και αυτές οι αποδείξεις θα είναι της αγάπης και της συγχώρεσης. 

53 Είμαι ο μόνος που μπορεί να επιλύσει τις συγκρούσεις σας, που θεραπεύει πραγματικά τις 

ασθένειές σας, που χαϊδεύει τα παιδιά και ευλογεί τους ηλικιωμένους, που, όταν μιλάει στον άνθρωπο, 

χαϊδεύει και φωτίζει το πνεύμα του. Οι άνθρωποι και οι αιώνες θα παρέλθουν, αλλά όχι το Τριαδικό 

Μαριανό Πνευματικό Έργο Μου. 

Αληθινά σας λέω, αυτό το Έργο, που είναι ο Νόμος Μου και το Δόγμα Μου, θα φωτίσει την 

ανθρωπότητα. Μην αμφισβητείτε τη σοφία Μου και μην αμφισβητείτε πλέον τη δικαιοσύνη Μου. Αν 

δεχόμουν την πρόκλησή σας, μια αμυδρή ανάσα των φυσικών Μου δυνάμεων θα ήταν αρκετή από μέρους 

Μου για να μετατρέψω την επιστήμη και τις θεωρίες σας σε σκόνη ή σε τίποτα. Μη Με αναζητάτε ως 

δικαστή, αναζητήστε Με ως Πατέρα, γιατί Εγώ είμαι η Αγάπη. 

54 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, που το καθήκον σας είναι να διαδώσετε το Λόγο Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους που σήμερα είναι απολιθωμένοι από τον υλισμό τους - μάθετε να τους αγαπάτε και να έχετε 

πάντα συμπόνια για εκείνους που δεν κατανοούν τις διδασκαλίες Μου για την άπειρη αγάπη. 

55 Κλείστε τα χείλη σας στο κουτσομπολιό, την κοροϊδία, την κρίση ή την κριτική. Βάλτε στη θήκη 

αυτό το δίκοπο σπαθί που πληγώνει δεξιά και αριστερά όταν το χειρίζεστε. Αν θέλετε να πολεμήσετε στο 

όνομά Μου, πάρτε το σπαθί της αγάπης. 

56 Κλείστε τα χείλη σας για να μη μιλούν βλασφημίες και να μην προκαλούν εκ νέου ντροπή. 

Αντίθετα, ανοίξτε τα μάτια σας για να ανακαλύψετε το κακό και να διαχωριστείτε από αυτό. Αλλά μην 

καταδικάζετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, την ανθρωπότητα, γιατί ανήκετε σε αυτήν και 

υποφέρετε από τις ίδιες αδυναμίες. Όταν τα χείλη σας και η καρδιά σας καθαριστούν στα νερά της 

μετάνοιας και των καλών έργων, θα αρχίσουν να μιλούν με την αλήθεια του Λόγου Μου που θα σας 

δώσω. 

57 Αν μιλούσατε για τη Διδασκαλία Μου χωρίς να έχετε πρώτα ανανεωθεί και εξοπλιστεί, αντί να 

αφυπνίσετε την πίστη στις καρδιές, θα εισπράττατε μόνο τη χλεύη εκείνων που πληροφορήθηκαν τα λάθη 

σας. Αν, από την άλλη πλευρά, η κοροϊδία και η κριτική φτάσουν στις καρδιές σας αφού έχετε 

"παρακολουθήσει" και προσευχηθεί, δεν θα μπορέσουν να σας βλάψουν, επειδή έχετε ήδη προστατεύσει 

τον εαυτό σας με τα όπλα που σας έδωσα, τα οποία είναι η υπομονή, το έλεος, η πραότητα και η αγάπη. 

58 Να είστε ταπεινοί και όσοι σας αγαπούν θα το κάνουν με αλήθεια. Αν δεν έχετε επιτύχει αυτόν τον 

εξοπλισμό του πνεύματος και του σώματος, θα ήταν καλύτερα για σας να μην προχωρήσετε στο κήρυγμα 

του Λόγου Μου, γιατί δεν θα καταφέρετε να σπείρετε τον σπόρο Μου με την καθαρότητα με την οποία 

σας τον έδωσα, και πάντα θα αναμειγνύεται με τις ατέλειές σας. Πριν σπείρετε, πρέπει να ερευνήσετε τη 

διδασκαλία Μου και να τη μελετήσετε, ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε και να ακολουθήσετε τις 

οδηγίες Μου. 

59 Αν ξέρετε πώς να δέχεστε το χαστούκι στο δεξί μάγουλο και να προσφέρετε το αριστερό στον 

υβριστή σας ως ένδειξη συγχώρεσης, αγάπης και ταπεινότητας, τότε μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι θα 

αρχίσετε να γίνεστε μαθητές Μου. Μόνο όταν εμφανιστεί η συγχώρεση μεταξύ των ανθρώπων θα 

σταματήσουν οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι και θα αρχίσει η ενότητα όλων των εθνών. 



U 30 

18 

60 Με αυτές τις διδασκαλίες θέλω να σας αποτρέψω από το να γίνετε υποκριτές μια μέρα, από το να 

μιλάτε για αγάπη, ανιδιοτελή βοήθεια και πνευματοποίηση και να κάνετε ακριβώς το αντίθετο με τα έργα 

σας. Σας το λέω αυτό επειδή υπάρχουν μερικοί ανάμεσά σας που διακηρύσσουν ότι Με αγαπούν, αλλά 

στην καρδιά τους δεν υπάρχει αγάπη για τους αδελφούς τους. 

61 Θέλω να είστε ειλικρινείς σε πνευματικό και υλικό επίπεδο, ώστε να μπορώ να σας αποκαλώ άξια 

παιδιά Μου. Διότι διαφορετικά η φωνή Μου θα φτάσει στο πνεύμα σας ασυμβίβαστα και θα σας 

αποκαλέσω υποκριτές, όπως αποκάλεσα την αίρεση των Φαρισαίων στη Δεύτερη Εποχή, οι οποίοι ήταν η 

ζωντανή εικόνα ενός τάφου - βαμμένου λευκού, γυαλισμένου και καλυμμένου με λουλούδια εξωτερικά, 

αλλά που στο εσωτερικό του φιλοξενούσε μόνο σήψη και θάνατο. 

62 Ακούω εκείνους που Μου λένε: "Δάσκαλε, νομίζουμε ότι είναι πολύ σκληρή δοκιμασία να πρέπει 

να γυρίσουμε το αριστερό μάγουλο αυτού που μας χτύπησε στο δεξί. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να γίνουμε 

μαθητές σας. 

63 Ω άνθρωποι που, όταν ακούνε το Λόγο Μου, τον παίρνουν πάντα με την υλική του έννοια χωρίς 

να σταματούν να τον κατανοούν με την πνευματική του έννοια. Σας λέω ότι, όπως ακριβώς μπορεί να σας 

χτυπήσουν στο μάγουλο, μπορεί να σας πληγώσουν στην καρδιά, ηθικά ή ακόμα και στην ψυχή σας. 

Αλλά μη νομίζετε ότι αυτή η δοκιμασία που σας ζητώ είναι η μεγαλύτερη που μπορείτε να αντέξετε. Σε 

αυτή την Τρίτη Ώρα, σας ζητώ κάτι περισσότερο όταν σας ρωτώ στο Διδακτικό Μου Λόγο: Αν ο 

δολοφόνος του πατέρα σας έβλεπε τον εαυτό του να διώκεται από την ανθρώπινη δικαιοσύνη και 

χτυπούσε την πόρτα σας για να ζητήσει προστασία, θα του δίνατε καταφύγιο χωρίς να τον προδώσετε, ως 

ένδειξη συγχώρεσης; 

64 Αυτή είναι η δοκιμασία που ζητώ τώρα από όλους εκείνους που θέλουν να γίνουν μαθητές του 

Αγίου Πνεύματος σε αυτή την εποχή. 

65 Αν εφαρμόσετε αυτές τις διδασκαλίες στην πράξη, αληθινά σας λέω, θα κερδίσετε μια μεγάλη 

ανταμοιβή. Αλλά δεν πρέπει να περιμένετε την ανταμοιβή όσο βρίσκεστε σε αυτόν τον κόσμο. 

Για άλλη μια φορά σας προτρέπω να μην κρίνετε τις πράξεις των αδελφών σας, γιατί όπως θα είναι η 

κρίση σας, έτσι θα είναι και η καταδίκη σας. Αφήστε το θέμα σε Μένα, είτε είναι δίκαιο είτε άδικο, είτε 

γνωστό είτε άγνωστο, γιατί Εγώ θα δώσω στους αδελφούς σας τα οφειλόμενα και σε σας τα οφειλόμενα. 

66 Να είστε ταπεινοί σε όλες τις πράξεις της ζωής σας, να νιώθετε άγνοια για τη σοφία των 

συνανθρώπων σας. 

67 Μακάριος είναι εκείνος που προετοιμάζεται, γιατί θα Με ακούσει με αλήθεια. Μακάριος είναι 

εκείνος που καθαρίζει τον εαυτό του και υπακούει στις εντολές του Κυρίου του, γιατί θα με δει. 

"Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 31  
1 Κλείστε τα υλικά σας μάτια σε αυτή την εκδήλωση και υψώστε το πνεύμα σας προς τον 

Δημιουργό σας, γιατί είναι το πνεύμα σας στο οποίο θα μιλήσω. 

2 Υποσχέθηκα να επιστρέψω σε σας και δεν θα μπορούσα να μην έρθω σε αυτό το ραντεβού με το 

πνεύμα σας. 

3 Να είστε ήρεμοι, να Με ακούτε προσεκτικά και να επιτρέπετε στη σμίλη του Λόγου Μου να 

διαμορφώνει σταδιακά το πνεύμα σας. 

4 Έχετε περιπλανηθεί πολύ αναζητώντας ένα μέρος που θα σας έδινε γαλήνη και δεν το έχετε βρει. - 

Όταν πρωτοήρθατε σε αυτά τα ταπεινά μέρη για να ακούσετε το Λόγο Μου, δεν φανταζόσασταν ότι σε 

αυτά - φτωχά και μη εντυπωσιακά όπως είναι - θα βρίσκατε την ειρήνη που τόσο λαχταρούσατε. 

5 Θα σας κερδίσω για Μένα μέσω της αγάπης. Γι' αυτό, σας δίνω τις οδηγίες Μου, που είναι η πηγή 

ανεξάντλητων ευλογιών. Θα σας αφήσω αυτή την πηγή για να μπορείτε να υποδεχτείτε τους αδελφούς 

σας, τους "ταξιδιώτες", τους "περιπλανώμενους", με την ίδια φροντίδα και φιλανθρωπία με την οποία σας 

υποδέχτηκα. 

6 Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο από το ψωμί, αλλά και από το Λόγο Μου. Υπάρχει μια πείνα και μια 

δίψα μέσα σας που δεν είναι σωματική, και για να αποκτήσετε νέα δύναμη αναζητάτε το νερό και το ψωμί 

του Πνεύματος. Ήταν απαραίτητο να σας ταλαιπωρήσει ο πόνος, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τις 

διδασκαλίες που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή. 

7 Κάποιοι Με ρωτούν με αποτροπιασμό: "Κύριε, είναι η ανθρώπινη αγάπη απαγορευμένη και 

απεχθής μπροστά Σου, και εγκρίνεις μόνο την πνευματική αγάπη;" Εγώ όμως σας απαντώ: Μην 

απογοητεύεστε. Η υψηλότερη και αγνότερη αγάπη ανήκει στο πνεύμα. 

Αλλά έβαλα επίσης μια καρδιά στη σωματική ύλη για να μπορεί να αγαπάει στη γη, και έδωσα στον 

άνθρωπο αισθήσεις για να μπορεί μέσω αυτών να απολαμβάνει όλα όσα τον περιβάλλουν. 

8 Εμπιστεύτηκα την ανθρώπινη ζωή στα πνεύματα, ώστε να κατοικήσουν τη γη και στη συνέχεια να 

δοκιμάσουν την αγάπη τους για τον Θεό σε αυτήν. Γι' αυτό χώρισα την ανθρώπινη φύση σε δύο μέρη και 

έδωσα το ισχυρότερο μέρος στο ένα και το ασθενέστερο μέρος στο άλλο: τα μέρη αυτά ήταν ο άνδρας και 

η γυναίκα. Μόνο ενωμένοι μπορούν να είναι δυνατοί και ευτυχισμένοι- γι' αυτό θεσμοθέτησα τον γάμο. Η 

ανθρώπινη αγάπη ευλογείται από Μένα όταν εξυψώνεται από την αγάπη του Πνεύματος. 

9 Η αγάπη, η οποία γίνεται αισθητή μόνο μέσω του σώματος, είναι ιδιόμορφη για τα άλογα όντα, 

επειδή δεν διαθέτουν πνεύμα που φωτίζει τη ζωή των λογικών όντων. Οι καλοί καρποί πρέπει να βγαίνουν 

από τις ενώσεις της πλήρους πνευματικής κατανόησης και τα πνεύματα του φωτός πρέπει να 

ενσαρκώνονται σε αυτές. 

10 Ήρθε η ώρα να εξαγνίσετε τον σπόρο σας, ώστε να δημιουργήσετε μια οικογένεια ισχυρή 

πνευματικά και σωματικά. 

11 Κατανοήστε Με, παιδιά Μου, ερμηνεύστε σωστά το Θέλημά Μου, το έτος 1950 πλησιάζει ήδη. 

Να θυμάστε ότι είναι αυτό που έχω υποδείξει ως το τέλος αυτής της διακήρυξης. Θέλω να σας βρω 

εξοπλισμένους εκείνη τη στιγμή, γιατί μόνο όσοι το έχουν πετύχει αυτό θα παραμείνουν σταθεροί στο 

πνευματικό επίπεδο ωριμότητας που έχουν φτάσει. Αυτοί θα είναι που θα δώσουν αληθινή μαρτυρία για 

Μένα. 

12 Μόνο όσοι έχουν πνευματοποιηθεί θα μπορέσουν να αποκαλύψουν το έργο Μου στη νέα μορφή 

εκδήλωσής του. Αλλά πώς θα το κάνουν, ώστε να λάβουν την απαραίτητη έμπνευση για να λάβουν τις 

σκέψεις Μου και να μεταδώσουν τα πνευματικά Μου μηνύματα; - Παρακολουθώντας και προσευχόμενοι. 

13 Θέλω όλοι να σημειώσουν αυτή την πρόοδο, όχι μόνο μερικοί να φτάσουν ως εδώ, ώστε η 

μαρτυρία σας να είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε, αν κάποιοι από εσάς σκέφτονται με 

έναν τρόπο και άλλοι με άλλον, θα προκαλέσετε μόνο σύγχυση στους αδελφούς σας. 

14 Η ουσία αυτής της λέξης δεν έχει αλλάξει ποτέ από τότε που η Damiana Oviedo άρχισε να τη λέει. 

Αλλά πού είναι το αποτέλεσμα αυτών των λόγων; Τι τους συνέβη; - Κρυμμένα είναι τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα εκείνων των θείων λόγων διδασκαλίας που ήταν τα πρώτα αυτής της 

εποχής κατά την οποία ο Λόγος Μου ξεχύθηκε τόσο άφθονα ανάμεσά σας. 

Αυτές οι διδασκαλίες πρέπει να έρθουν στο φως, ώστε αύριο να μπορέσετε να μαρτυρήσετε πώς έγινε 

η αρχή αυτής της εκδήλωσης. Έτσι, θα έχετε στην κατοχή σας το πλήρες βιβλίο του Λόγου Μου σε αυτή 
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την Τρίτη Εποχή, έτσι θα γνωρίζετε την ημερομηνία της πρώτης διδασκαλίας Μου, το περιεχόμενό της, 

καθώς και την ημερομηνία της τελευταίας διδασκαλίας που θα σας δώσω το 1950, όταν αυτή η χρονική 

περίοδος θα τελειώσει. 

15 Σήμερα δεν υποψιάζεστε ακόμη το χάος που θα επικρατήσει στην ανθρωπότητα μετά την παύση 

του Λόγου Μου. Μπορείτε να φανταστείτε την αναταραχή που μια τέτοια κατάσταση θα εξαπολύσει στα 

έθνη; - Θα υπάρξει ακολασία στα πνεύματα και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσετε. 

Να θυμάστε ότι με κάθε εποχή η ευθύνη σας αυξάνεται, γιατί με κάθε νέα εποχή, ω λαέ μου, έχετε όλο και 

μεγαλύτερη γνώση του Νόμου Μου. 

Η κληρονομιά σας είναι πολύ μεγάλη και είναι σημαντικό να την αφήσετε στους αδελφούς σας που 

την έχουν ανάγκη πριν φύγετε από τη γη. 

16 Κάνε την καρδιά σου ευαίσθητη, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τον Λόγο Μου, γιατί δεν τον 

έχεις καταλάβει ακόμα. Αν δεν εξοπλιστείτε, πώς θα λάβετε και θα κατανοήσετε τη διδασκαλία Μου όταν 

σας την εμπιστευθώ αύριο με έμπνευση; 

17 Ενωθείτε στην αλήθεια και στο πνεύμα, τότε δεν θα διχάζεστε πλέον, ούτε καν στις μεγαλύτερες 

δοκιμασίες. Μόνο ένας Θεός, μόνο ένα Θέλημα και μόνο ένας Λόγος ήταν μαζί σας. Επομένως, δεν θα 

προκύψει στο μέλλον κανένας άλλος νόμος από αυτόν που σας έδωσα τώρα. 

18 Μην γίνεστε αδύναμοι, άνθρωποι! Να θυμάστε κάθε στιγμή που σας έχω καλέσει δυνατούς. Αν 

δεν έχω απογοητεύσει την πίστη σας και σας έχω αποδείξει ότι το πνευματικό περιεχόμενο του Λόγου 

Μου δεν είναι ευμετάβλητο, γιατί να απογοητεύσετε τους αδελφούς σας δίνοντάς τους το κακό 

παράδειγμα; Είναι καιρός να προετοιμάσετε σταδιακά αυτό που θα αφήσετε ως κληρονομιά στις επόμενες 

γενιές. 

19 Πολλοί Μου λένε στα βάθη της καρδιάς τους: "Δάσκαλε, βλέπεις ότι είμαστε έτοιμοι να γίνουμε 

άπιστοι; Είναι αυτό δυνατόν;" - Αλλά απαντώ το ίδιο που είπα στους αποστόλους Μου στη Δεύτερη 

Εποχή: "Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό". Γιατί ακόμη και αν σήμερα δεν 

είστε παρά "μικρά παιδιά" που προσπαθείτε να μεταμορφωθείτε σε μαθητές Μου, η επιμονή σας θα σας 

κάνει να επιτύχετε μια ευγενή εξιλέωση. Δεν θα αναχωρήσω μέχρι να σας δώσω την τελευταία Μου 

οδηγία στο τέλος του 1950. 

20 Νιώστε την αγάπη Μου κοντά σας, εμπιστευτείτε τις ανησυχίες σας σε Μένα, συζητήστε μαζί 

Μου εν ειρήνη, και πραγματικά σας λέω, μετά θα νιώσετε ενισχυμένοι. Γιατί έρχεστε σε Μένα με φόβο; 

Νομίζεις ότι σε προδίδω στους αδελφούς σου; 

21 Σας ακούω να Μου λέτε στα βάθη της καρδιάς σας: "Δάσκαλε, πώς θα πρέπει να μας δεχτείς, 

αφού είμαστε τόσο αμαυρωμένοι από τις αμαρτίες μας, ενώ Εσύ είσαι η ίδια η τελειότητα;" 

22 Σας απαντώ, παιδιά των ανθρώπων: Νομίζετε ότι δεν ήξερα ότι ήσασταν μολυσμένοι, όταν ήρθα 

να σας αναζητήσω; - Ήξερα τα πάντα, τίποτα δεν Μου είναι άγνωστο. Γι' αυτό, σας πλησίασα για να σας 

δώσω τη Διδασκαλία Μου της Αγάπης, η οποία θα σας σώσει από κάθε παγίδα και θα σας βοηθήσει να 

εξαγνιστείτε από κάθε αμαρτία. 

23 Γιατί οι φτωχοί, οι παρίες του κόσμου, αισθάνονται ότι είναι οι πιο ανάξιοι της αγάπης Μου; 

Μήπως επειδή άκουσαν ότι είμαι βασιλιάς; - Πόσο αργοί είστε στην κατανόηση των θείων διδασκαλιών! 

δεν καταλάβατε ότι έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή για να σας δώσω το μεγαλύτερο μάθημα 

ταπεινότητας; Θυμηθείτε ότι στον Ιησού γεννήθηκα ανάμεσα στους φτωχούς και έζησα ανάμεσά τους, ότι 

περπάτησα μαζί τους στα μονοπάτια, ότι επισκέφθηκα τα σπίτια τους και κάθισα στο τραπέζι τους, ότι 

θεράπευσα τα άρρωστα σώματά τους, χάιδεψα τα παιδιά τους, υπέφερα και έκλαψα μαζί με όλους αυτούς. 

24 Ιδού, εδώ είναι ο ίδιος Κύριος, αλλά σήμερα έρχεται με πνεύμα. Αυτός ο βασιλιάς δεν έχει 

στέμμα, πορφυρό μανδύα ούτε σκήπτρο. Απλά ζω στην τελειότητα και βασιλεύω με αγάπη. 

25 Γιατί να εκδηλωθώ σε λαμπρά παλάτια, σε μεγαλοπρέπεια και τελετές, αν αυτό δεν είναι για 

Μένα; Αληθινά σας λέω, όσοι Με φαντάζονται με πολυτέλεια και εξωτερική λάμψη έχουν λανθασμένη 

αντίληψη για το τι είναι η Θεότητά Μου. 

26 Θα υπάρξουν πολλοί που θα αναρωτηθούν ότι Εγώ, ως Χριστός, έχω τώρα παραχωρήσει στον 

εαυτό Μου θεότητα, και μπορεί να πει: "Πώς γίνεται Εσύ, που κάποτε είπες ότι ήρθε μόνο για να κάνει το 

θέλημα του Πατέρα Του, τώρα να μας μιλάς σαν να ήσουν ο ίδιος ο Πατέρας;" - Αλλά σας απαντώ: 

Καταλάβετε ότι ο Χριστός μίλησε ως Θεότητα, όντας "ο Λόγος" του Θεού, και ότι σήμερα εκ νέου ο 
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Λόγος σας μιλάει στο Πνεύμα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας 

Θεός. 

27 Είστε φτιαγμένοι από ύλη, μέσα στην οποία έχω τοποθετήσει μια ψυχή, την οποία έχω προικίσει 

με πνεύμα. Γι' αυτό λέτε ότι τρία πρόσωπα κατοικούν σε κάθε άτομο; 

28 Αυτές οι τρεις δυνάμεις σχηματίζουν ένα ενιαίο ον, ακόμη και αν το καθένα από τα μέρη του 

εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. 

29 Όταν υπάρχει τέλεια αρμονία στο ανθρώπινο ον μεταξύ των τριών φύσεων από τις οποίες 

σχηματίζεται, μοιάζει με την αρμονία που υπάρχει στον Θεό, διότι τότε υπάρχει μόνο μία θέληση σε 

αυτόν, δηλαδή να φτάσει στην κορυφή της πνευματικής του τελειότητας. 

30 Άνθρωποι, εδώ και πολύ καιρό σας διδάσκω για τον αγώνα σας. Αλλά μόνο εκείνοι παραμένουν 

μαζί Μου που έχουν απελευθερωθεί από φιλόδοξους, υλικούς στόχους και έχουν δει τον σκοπό της ζωής 

τους αποκλειστικά στην εκμάθηση πνευματικών διδασκαλιών. Ακόμα και μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη 

αναχωρήσει στο υπερπέραν, υπάρχουν πολλοί που Με ακούνε από το στάδιο της ανάπτυξής τους. 

Πόσοι από τους "πρώτους" δεν μπόρεσαν να επιμείνουν και να είναι πιστοί σε Μένα! Δεν ήθελαν να 

περιμένουν να καρποφορήσουν οι πρώτοι σπόροι. Ταλαντεύτηκαν στην πίστη τους, αμφέβαλαν, δεν 

προέβλεψαν το μεγαλείο που επρόκειτο να ξεχυθεί στους "τελευταίους". Αλλά όταν επιστρέψουν, 

παρασυρμένοι από τις κραυγές και τη χαρά αυτού του λαού, θα πρέπει να πάρουν την τελευταία θέση. 

31 Αυτό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μάθημα σε εκείνους που σήμερα, αν και βλέπουν τον 

πολλαπλασιασμό του σπόρου, εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για την άνθιση αυτής της διδασκαλίας. 

32 Αποϋλοποιήστε τον εαυτό σας, από σήμερα και στο εξής βάλτε την αφοσίωσή σας στον Θεό σε 

εξαιρετικά απλές μορφές, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό σας και καθιστώντας τον εαυτό σας κατάλληλο 

για την ένωση πνεύματος προς πνεύμα που θα έχετε με τον Κύριό σας. Σήμερα πρέπει ακόμα να σας 

μιλήσω μέσω της μεσολάβησης αυτών των σωμάτων, ώστε να ενισχυθείτε στην πίστη σας και να νιώσετε 

ότι είμαι κοντά σας στα βάθη της καρδιάς σας. 

33 Εκπληρώστε (το έργο σας), άνθρωποι, και θα σας εκπληρώσω (τις υποσχέσεις Μου). Δώστε 

μαρτυρία για Μένα, και εγώ θα το κάνω για σας. Απελευθερωθείτε από κάθε εγωισμό, αν θέλετε να 

ανήκετε με αλήθεια στους εργάτες Μου, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν γνωστό το Λόγο Μου ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Σταματήστε να ανησυχείτε μόνο για τον εαυτό σας και αρχίστε να νοιάζεστε για τους 

συνανθρώπους σας. Θέλω να ανακαλύψετε την υπέρτατη ευδαιμονία που προέρχεται από την ανακούφιση 

του πόνου κάποιου άλλου. 

34 Με τον παρηγορητικό Μου Λόγο, το φως και την αγάπη Μου, φέρτε στους αδελφούς σας το 

βάλσαμο που σας έχω εμπιστευτεί. 

35 Μια μέρα θα καταλάβετε ότι η σοφία του πνεύματος είναι ανώτερη από την επιστήμη της 

διάνοιας- γιατί η νοημοσύνη του ανθρώπου ανακαλύπτει μόνο αυτό που του αποκαλύπτει το πνεύμα του. 

Σας δίνω αυτή την υπόδειξη, επειδή πολλοί από εσάς θα πείτε: "Πώς θα θεραπεύσω τους αρρώστους, αν 

δεν γνωρίζω την επιστήμη της θεραπείας;" 

36 Ελεήστε τους αδελφούς σας, να έχετε πίστη, να ξέρετε πώς να προσεύχεστε και να γίνετε άξιοι της 

χάρης Μου με αυτές τις αξίες. Αληθινά σας λέω, τότε θα βιώσετε πώς είναι δυνατόν να κάνετε θαύματα. 

37 Αν, παρά τις οδηγίες Μου, υπάρχει κάποιος που αμφιβάλλει ότι αυτός ο Λόγος προέρχεται από 

τον Πατέρα, ας ρωτήσει τους εργάτες Μου, αυτούς τους ανθρώπους που Με ακολουθούν, και θα λάβει 

χιλιάδες μαρτυρίες που θα του πουν για πραγματικά θαύματα που θα καταπλήξουν τους επιστήμονες που 

τα μαθαίνουν. 

38 Ακούστε καλά: Όταν σταματήσω να σας δίνω το Λόγο Μου, ας γίνει αυτός ο λαός σπορέας του 

πνευματικού Μου σπόρου. Αλλά σας ρωτώ: Ποια θα είναι η απόφασή σας σχετικά με τις οδηγίες που 

έχετε λάβει από Μένα; Θα είστε πρόθυμοι να μεταδώσετε πιστά τις εμπνεύσεις Μου; - Μην Μου 

υποσχεθείτε τίποτα για το τι θα κάνετε εκείνες τις ημέρες, μάλλον συνεχίστε να ακούτε αυτή τη 

διδασκαλία και βυθιστείτε σε αυτήν. Σήμερα είστε ενωμένοι γύρω από τον Κύριο, του "αύριο" δεν ξέρετε 

πόσοι από εσάς θα Μου γυρίσετε την πλάτη, παρακούοντας τις εντολές Μου. 

39 Μην αφήνετε τα χρόνια να σας προσπερνούν αχρησιμοποίητα, φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα 

ακόμη βήμα μπροστά στο πνευματικό μονοπάτι. Περπατήστε με σταθερό βήμα, κανείς δεν βιάζεται μόνο 

και μόνο για να νιώσει μπροστά από τους άλλους, γιατί το παραπάτημα του θα είναι πολύ οδυνηρό. 
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40 Θέλω να γίνετε δυνατοί μέσω της σκέψης σας, μέσω της διαίσθησης, μέσω της πνευματοποίησης 

των έργων σας, έτσι ώστε να μην προκαλείτε τον παραμικρό πόνο στη ζωή σας και να είστε έτοιμοι να 

απαλύνετε όλα τα βάσανα που εμφανίζονται στην πορεία σας. 

41 Σας έχω δώσει πολλές διδασκαλίες, ω άνθρωποι, μερικές πιο βαθιές από άλλες. Μιλάω σε όλα τα 

παιδιά Μου, σε εκείνους που προηγούνται και στους "τελευταίους". Αυτό είναι απαραίτητο, διότι νέα 

"μικρά παιδιά" καταφθάνουν συνεχώς με επιθυμία για αυτόν τον Λόγο, και όπως έκανα και με εσάς, θα 

ξεκινήσω δίνοντάς τους τις απλούστερες διδασκαλίες. 

42 Ρωτάω τους "τελευταίους": Νομίζετε ότι δεν έχετε πνευματική αποστολή; Δεν αισθάνεστε 

υπεύθυνοι για την ανθρωπότητα; Αν το νομίζετε αυτό, κάνετε λάθος, γιατί τα χαρίσματά σας και οι 

αποστολές σας είναι τόσο μεγάλα όσο και αυτά που βλέπετε αυτά που χρησιμοποιώ για να σας δώσω τις 

οδηγίες Μου. Σκέφτηκαν το ίδιο με εσάς όταν Με άκουσαν για πρώτη φορά, και κοιτάξτε τους τώρα: 

Πόσο λάθος έκαναν! 

43 Μείνετε σε αυτό το μονοπάτι, γιατί σύντομα θα καταλάβετε όλα όσα κατέχετε και ποια είναι η 

αποστολή που πρόκειται να εκπληρώσετε στη γη. 

44 Καταλάβετε ότι εγώ, ο Θεός σας, δεν είχα αρχή ούτε θα έχω τέλος. Είμαι αιώνιος και αυτή τη 

στιγμή σας αποκαλύπτω πολλά από τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Αυτή η γνώση θα σας οδηγήσει 

στην εκπλήρωση του νόμου με αγάπη και πίστη στο πεπρωμένο σας. 

45 Έχει έρθει η ώρα που σας αποκαλύπτω νέες διδασκαλίες, και αυτό σας φαίνεται σαν να επέστρεψε 

ο Πατέρας στα παιδιά Του μετά από μακρά απουσία. 

46 Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης βούλησης, γιατί η ψυχή σας τοποθετήθηκε στην αρχή ενός 

μακρού ταξιδιού, στο τέλος του οποίου βρίσκεται ο στόχος του εξαγνισμού και της τελειοποίησής της. Για 

να φτάσετε σε αυτή την ευτυχία, πρέπει να φτάσετε μέσω των αρετών της αγάπης, της πίστης και της 

σταθερότητας. 

47 Πόσο όμορφο είναι το δώρο της ελεύθερης βούλησης και πόσο άσχημα το έχει χρησιμοποιήσει ο 

άνθρωπος. Αλλά μετά από αυτή τη μακρά εμπειρία, το πνεύμα θα αναστηθεί, θα επιβληθεί στα πάθη του 

κόσμου και θα χρησιμοποιήσει αυτή την ευλογημένη ελευθερία μόνο για να δοξάσει τον Πατέρα του. 

48 Τα άνθη ξεπηδούν από τα φυτά και μου προσφέρουν το άρωμά τους. Αυτό είναι το πεπρωμένο 

τους, από το οποίο δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν, επειδή τους λείπει το πνεύμα και συνεπώς το χάρισμα της 

ελευθερίας. Τα πουλιά Μου προσφέρουν το τραγούδι τους, όμως δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε 

άλλο, γιατί γι' αυτό δημιουργήθηκαν και δεν έχουν ελεύθερη βούληση. 

49 Πόσο μεγάλη θα είναι η αξία σας την ημέρα που θα είστε κι εσείς σαν τα λουλούδια ή σαν τα 

πουλιά, παρόλο που η καρδιά, λόγω της ελεύθερης βούλησής της, θα θέλει να σας παραπλανήσει με τα 

πάθη της από το μονοπάτι της εκπλήρωσης των καθηκόντων σας. Αυτή θα είναι η ώρα του πνεύματος, 

γιατί θα πάρει τη θέση που του αρμόζει, και θα είναι επίσης η ώρα της ύλης, όταν παραδεχτεί την 

υποδεέστερη θέση της και αμφότεροι επιτρέψουν στον εαυτό τους να καθοδηγηθεί από τη συνείδηση. Η 

αρμονία που θα υπάρχει τότε στον άνθρωπο θα είναι η ίδια με εκείνη που υπάρχει σε όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα. Η παρουσία μου όχι μόνο θα αναγνωρίζεται αλλά και θα γίνεται αισθητή από 

τους ανθρώπους. 

50 Πλησιάζει ο καιρός που οι άνθρωποι θα Μου προσφέρουν τον αληθινό φόρο τιμής, όταν θα 

πάψουν να καίνε το θυμίαμα που Μου προσφέρουν από τις πρώτες ημέρες - ένα θυμίαμα που δεν Μου 

μιλούσε πάντα για αγνά έργα, αλλά συχνά ήταν διαποτισμένο από την ανθρώπινη κακία. Ο φόρος τιμής 

που θα αντικαταστήσει το θυμίαμα θα είναι η αγάπη σας που θα με φτάσει. 

51 Ξέρετε ότι δημιουργηθήκατε "κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου", αλλά όταν το λέτε αυτό, σκέφτεστε 

την ανθρώπινη μορφή σας. Σας λέω, η ομοιότητά Μου δεν είναι εκεί, αλλά στο πνεύμα σας, το οποίο -για 

να γίνει σαν Εμένα- πρέπει να τελειοποιηθεί με την άσκηση των αρετών. 

52 Είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, είμαι η Δικαιοσύνη και το Αγαθό, και όλα αυτά προέρχονται 

από τη Θεία Αγάπη. Καταλαβαίνετε τώρα πώς πρέπει να είστε για να είστε "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή 

Μου"; 

53 Ο λόγος για τη δημιουργία σας ήταν η αγάπη, η Θεϊκή λαχτάρα να μοιραστώ τη δύναμή Μου με 

κάποιον- και ο λόγος που σας προίκισα με ελευθερία βούλησης ήταν επίσης η αγάπη. Ήθελα να 

αισθάνομαι ότι τα παιδιά Μου τα αγαπούν - όχι με όρους νόμου, αλλά με ένα αυθόρμητο συναίσθημα που 

θα ξεπηδούσε ελεύθερα από το πνεύμα τους. 
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54 Οι άνθρωποι, παρασυρμένοι από τη βία των παθών τους, έχουν βυθιστεί τόσο χαμηλά στις 

αμαρτίες τους, ώστε έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να μην 

μπορεί να θεραπευτεί. Διότι η ψυχή - όταν πεισθεί ότι οι ανθρώπινες καταιγίδες δεν θα σταματήσουν όσο 

δεν ακούει τη φωνή της συνείδησης - θα σηκωθεί και θα εκπληρώσει το νόμο Μου μέχρι να φτάσει στο 

στόχο του πεπρωμένου της, που δεν είναι στη γη αλλά στην αιωνιότητα. 

55 Εκείνοι που νομίζουν ότι η ύπαρξη δεν έχει νόημα, σκεπτόμενοι την αχρηστία του αγώνα και του 

πόνου, δεν γνωρίζουν ότι η ζωή είναι ο δάσκαλος που διαμορφώνει και ο πόνος είναι η σμίλη που 

τελειοποιεί. Μη νομίζετε ότι δημιούργησα τον πόνο για να σας τον δώσω σε ένα δισκοπότηρο, μη 

νομίζετε ότι σας προκάλεσα να πέσετε. Ο άνθρωπος έγινε ανυπάκουος από μόνος του, και γι' αυτό πρέπει 

επίσης να υψωθεί με τη δική του προσπάθεια. Ούτε θα πρέπει να νομίζετε ότι μόνο ο πόνος θα σας 

τελειοποιήσει- όχι, θα Με φτάσετε επίσης μέσω της αγαπητικής δραστηριότητας, γιατί Εγώ είμαι η αγάπη. 

56 Αν σας βάλω σε ένα μακρύ και δύσκολο μονοπάτι, να θυμάστε ότι σας συνοδεύω σε αυτό, 

συνεχίζω να σας διδάσκω και να σας βοηθάω με τον σταυρό σας. Και για να σας δώσω την απόδειξη ότι 

είμαι μαζί σας, έφτασα στο σημείο να γίνω άνθρωπος, να γίνω ορατός και να μπορώ να τον αγγίξω. Αλλά 

εσείς είστε ανόητοι στις κρίσεις σας, αμφιβάλλετε όταν Με βλέπετε εξανθρωπισμένο και λέτε ότι τα μάτια 

σας δεν είναι δυνατόν να δουν τον Θεό. Αλλά όταν σας λέω ότι είμαι Πνεύμα, λέτε: "Πώς είναι δυνατόν 

να αναγνωρίζετε και να πιστεύετε σε κάτι που δεν μπορείτε να δείτε;" 

57 Έχετε φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης όπου μπορείτε να Με καταλάβετε στη Θεία Ύπαρξή Μου 

και να Με αισθανθείτε ως Πνεύμα. Η εξέλιξη και η μετενσάρκωση του πνεύματος σας προετοίμασαν 

σταδιακά για να λάβετε τις νέες διδασκαλίες Μου. 

58 Όταν το σκοτάδι που έχει τυλίξει την ανθρωπότητα διαλυθεί και γίνει φως στα πνεύματα, θα 

νιώσουν την παρουσία μιας νέας εποχής, επειδή ο Ηλίας έχει επιστρέψει στην ανθρωπότητα. Επειδή όμως 

δεν μπορούσαν να τον δουν, ήταν απαραίτητο το πνεύμα του να εκδηλωθεί μέσω του ανθρώπινου νου, και 

εμφανίστηκε μπροστά στους μάντεις με το έμβλημα του προφήτη Ηλία: πάνω από τα σύννεφα στο πύρινο 

άρμα του. 

59 Ο Ηλίας ήρθε σε αυτή την εποχή ως πρόδρομος για να προετοιμάσει τον ερχομό Μου. Ήρθε ως 

προφήτης για να σας αναγγείλει τη νέα εποχή με τους αγώνες και τις δοκιμασίες της, αλλά και με τη 

σοφία των αποκαλύψεών της. Έρχεται με το όχημα του φωτός του για να σας προσκαλέσει να το 

επιβιβαστείτε, να σας μεταφέρει πάνω από τα σύννεφα και να σας φέρει στο πνευματικό σπίτι όπου 

βασιλεύει η ειρήνη. Εμπιστευτείτε τον ως τον Καλό Ποιμένα, ακολουθήστε τον πνευματικά, όπως ο λαός 

ακολούθησε τον Μωυσή στην Πρώτη Εποχή. Προσευχηθείτε να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση της 

αποστολής σας, και αν θέλετε να τον ακολουθήσετε, κάντε το. 

60 Πριν ο Ηλίας παρασυρθεί από το πύρινο άρμα και μεταφερθεί στα ύψη του ουρανού, ο Ελισσαιέ 

του ζήτησε να του μεταφέρει το προφητικό του χάρισμα και το πνεύμα του, ώστε να γίνει όπως ο Ηλίας 

στη γη- και ο Ηλίας του άφησε τον μανδύα του ως απόδειξη ότι εκπλήρωνε την επιθυμία του μαθητή του. 

Αλλά το πνεύμα του Ηλία και το προφητικό του χάρισμα βρίσκονταν στον Ελισσαιέ ως προφανές σημάδι 

της πνευματικής σύνδεσης με τους ανθρώπους και της μετενσάρκωσης του πνεύματος. 

61 Σε κάθε εποχή και με κάθε θεία αποκάλυψη, ο Ηλίας εμφανίζεται στους ανθρώπους. 

62 Ο Μεσσίας δεν είχε έρθει ακόμη στη γη, δεν θα γεννιόταν σε λίγο καιρό ως άνθρωπος, και ήδη το 

πνεύμα του προφήτη είχε ενσαρκωθεί στον Ιωάννη, που αργότερα ονομάστηκε Βαπτιστής, για να 

αναγγείλει την εγγύτητα της Βασιλείας των Ουρανών, που θα ήταν η παρουσία του Λόγου ανάμεσα στους 

ανθρώπους. 

63 Αργότερα, όταν μεταμορφώθηκα στο όρος Θαβώρ για να φανώ στο πνεύμα μπροστά σε μερικούς 

από τους μαθητές Μου, ο Ηλίας ήρθε μαζί με τον Μωυσή για να πάρει τη θέση του δίπλα στον Κύριό του. 

Με αυτόν τον τρόπο έδωσε να καταλάβουν ότι του είχε ανατεθεί στο μέλλον μια εποχή που θα έπρεπε να 

κάνει αισθητή την παρουσία του στην ανθρωπότητα για να αφυπνίσει το κοιμώμενο πνεύμα των 

ανθρώπων προς μια φωτεινή και τέλεια ζωή. 

64 Αυτή είναι η ώρα που ανατέθηκε στον Ηλία να αφυπνίσει την ανθρωπότητα. Είναι ο πρόδρομος 

που θα πηγαίνει από λαό σε λαό, από έθνος σε έθνος, από άνθρωπο σε άνθρωπο, για να τους μιλήσει, 

όπως έκανε ο Ιωάννης στην εποχή του στις όχθες του Ιορδάνη, όταν μίλησε στα πλήθη και τους είπε να 

ετοιμαστούν γιατί η Βασιλεία του Θεού ήταν ήδη κοντά. Τώρα θα τους πει με την πνευματική του φωνή 
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να συγκεντρωθούν εσωτερικά, επειδή η παρουσία του Κυρίου ως Άγιο Πνεύμα είναι μαζί με τους 

ανθρώπους. 

65 Όταν ο Ηλίας προετοιμάσει την ανθρωπότητα και προετοιμάσει τους δρόμους του Κυρίου, θα 

επιστρέψει στον Πατέρα. 

66 Όταν συμβεί αυτό, μην του ζητήσετε να σας αφήσει τον μανδύα του, όπως τον άφησε στον 

Ελισσαιέ- διότι έχει γίνει γνωστός πνευματικά, οι καιροί έχουν αλλάξει και θα ξεχάσετε τα εμβλήματα. 

Αλλά θα σας αφήσει το προφητικό χάρισμα ως δώρο αγάπης και ως μαρτυρία ότι ήταν ανάμεσά σας. 

67 Ετοιμαστείτε, μαθητές, μάθετε από Μένα, ώστε να σας στείλω ανάμεσα στους ανθρώπους για να 

κάνετε γνωστή την εκδήλωσή Μου ως Άγιο Πνεύμα και να τους πείτε όπως ο Ιωάννης: "Μετανοήστε, 

γιατί η βασιλεία των ουρανών πλησίασε τους ανθρώπους". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 32  
1 Προετοιμαστείτε, γιατί θέλω να κατανοήσετε με σαφήνεια το πνευματικό νόημα του Λόγου Μου 

που σας παρουσιάζω σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

2 Είστε ακόμα μικρά παιδιά, όμως θα έπρεπε να είστε ήδη σπουδαίοι μαθητές, επειδή έχετε ζήσει σε 

πολλές ενσαρκώσεις. Μόνο την πρώτη φορά πρέπει να είστε παιδιά, για να γίνετε νέοι άνδρες τη δεύτερη 

φορά και να ωριμάσετε την τρίτη φορά. 

3 Πάντα σας έβλεπα σαν μικρά παιδιά. Στην πνευματική σας παιδική ηλικία ζούσατε αθώα, 

ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι στις ικανότητες και τις ευαισθησίες σας, χωρίς γνώση της αρχής της ζωής σας. 

Τότε λάβατε τις πρώτες διδασκαλίες και αποκαλύψεις Μου. 

Στη Δεύτερη Εποχή θα πρέπει να είστε ήδη νέοι, ζώντας σε πλήρη πνευματική νεότητα σε μια 

ανυψωμένη μορφή. Αλλά σας βρήκα καταπιεσμένους, καταπιεσμένους, δέσμιους των τελετουργιών και 

των παραδόσεων, και όταν είδα ότι δεν είχατε κάνει χρήση των διδασκαλιών Μου, ήρθα να σας δείξω με 

τα παραδείγματα του ελέους και της αγάπης Μου το μονοπάτι που θα σας φέρει στη Γη της Επαγγελίας 

και να σας προετοιμάσω για το παρόν στάδιο των νέων διδασκαλιών που έχω υποσχεθεί να σας δώσω. 

Σας είπα να είστε δυνατοί, να αγωνιστείτε για να μην πέσετε σε νέα δεσμά. Αλλά τι έχετε κάνει με τη 

διδασκαλία Μου; - Ακόμα δεν γνωρίζετε τη διδασκαλία Μου. Γιατί έχετε ξεχάσει την υπόσχεση που σας 

δόθηκε ότι θα επιστρέψω σε σας πνευματικά; Είμαι παρών στο πνεύμα, όπως σας πρόσφερα, αλλά δεν Με 

αναγνωρίζετε. 

Ρωτάτε γιατί σας αποκαλώ Ισραήλ και απαιτείτε αποδείξεις από Μένα για να πιστέψετε. - Γιατί έχετε 

παραδοθεί στην ειδωλολατρία και τον μυστικισμό*, συγχέοντας τις υλικές πράξεις λατρείας με την 

πνευματική λατρεία του Θεού; Σας βρίσκω μπερδεμένους από τις ψευδείς διδασκαλίες με τις οποίες οι 

αδελφοί σας σας έχουν παρασύρει από το μονοπάτι της ανώτερης ανάπτυξής σας. 
* Αναφέρεται στην πεποίθηση ότι η απλή λήψη ενός μυστηρίου ή η συμμετοχή σε ένα προσκύνημα ενεργοποιεί μια 

θαυματουργική δύναμη. 

Παραπονιέστε επειδή σας λείπει η ελευθερία. Βλέπω τι υπέφερες μέσα από το τόσο πικρό ποτήρι, το 

οποίο άδειασες μέχρι τέλους. Αλλά μη νομίζετε ότι σας τιμώρησα: Όχι, πάντα ήθελα να καθοδηγώ τα 

βήματά σας, ώστε να Με αγαπάτε ως Πατέρα και να νιώθετε τη θεία προστασία Μου. 

4 έχουν περάσει πολλοί αιώνες από την ημέρα που σας έδωσα τον Λόγο Μου και τις τελευταίες 

Μου νουθεσίες μέσω του Ιησού, αλλά σήμερα σας εμφανίζομαι ως το Άγιο Πνεύμα για να εκπληρώσω 

την υπόσχεσή Μου προς εσάς. Δεν έγινα άνθρωπος, έρχομαι με το Πνεύμα και μόνο όσοι είναι 

εξοπλισμένοι θα Με δουν. Ενώ εσείς πιστεύετε στο Λόγο Μου και Με ακολουθείτε, άλλοι δεν 

αποδέχονται την εκδήλωσή Μου και την αρνούνται. Έπρεπε να τους δώσω μεγάλες αποδείξεις, και χάρη 

σ' αυτές κατέκτησα σταδιακά την απιστία τους. 

Η αγάπη και η υπομονή που πάντα εκδήλωνα σε σας, σας κάνει να καταλάβετε ότι μόνο ο Πατέρας 

σας μπορεί να σας αγαπήσει και να σας διδάξει με αυτόν τον τρόπο. Σας προσέχω και κάνω τον σταυρό 

σας ελαφρύ για να μην σκοντάψετε. Σας αφήνω να νιώσετε την ειρήνη Μου, ώστε να μπορέσετε να 

ακολουθήσετε το δρόμο σας γεμάτοι εμπιστοσύνη σε Μένα. 

5 Πάντα υποφέρατε επειδή δεν ακούσατε το παράδειγμά Μου για ταπεινότητα. Δεν έχετε σκεφτεί 

πόσο χαμηλά κατέβηκα για να γίνω ακουστός και κατανοητός σε εσάς. Αλλά εγώ σας συγχωρώ, διότι 

ανήκετε στον πρώτο λαό, στους πρωτότοκους. 

Ζήστε σύμφωνα με το παράδειγμά Μου και εξασφαλίστε ότι η ανθρωπότητα θα Με αγαπήσει, ότι θα 

Με πλησιάσει. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια πώς να Με αναζητούν, δεν αισθάνονται την 

παρουσία Μου, δεν αναγνωρίζουν τις ευεργεσίες Μου και αποδίδουν τα θαύματά Μου στην τύχη. Δεν με 

εμπιστεύονται και ζουν αμέριμνοι μέσα στη μεγάλη τους σύγχυση. 

Σας έχω πει ότι κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου. Γνωρίζετε ότι 

κυβερνώ το σύμπαν με τους νόμους της αγάπης Μου, ότι όλα τα όντα είναι υπάκουα σε Μένα. Μόνο ο 

άνθρωπος προσπαθεί να παρακάμψει αυτούς τους νόμους χωρίς να θέλει να κάνει καλή χρήση της 

ελεύθερης βούλησής του. 

6 Ξεκουραστείτε από τις αντιξοότητες της ζωής σας. Σήμερα είστε σκυμμένοι από το βάρος των 

δεινών σας, υπάρχει πόνος στο πνεύμα σας, και δάκρυα τύψεων αναβλύζουν από τα μάτια σας για τις 

παραβάσεις σας. - Σας έχουν κρίνει λανθασμένα επειδή ακολουθήσατε τον Σκοπό Μου. Αλλά σας είπα ότι 
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αν προετοιμαστείτε, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε και να αντέξετε τις κρίσεις των αδελφών σας με τη 

δύναμη που θα σας δώσει η άσκηση της φιλανθρωπίας. 

7 Δεν είναι άσκοπο που σας επέλεξα ως όργανα για να διαδώσετε το Λόγο Μου. Σας εμπιστεύομαι. 

Σας αναθέτω μια δύσκολη αποστολή, που είναι να φέρετε τη σωτηρία στους αδελφούς σας μέσω του 

παραδείγματός σας. Ο σπόρος είναι μέσα σας, είναι ο ίδιος σπόρος μέσω του οποίου σας έδωσα ζωή από 

την αρχή. Ως αποτέλεσμα της δουλειάς και της φροντίδας σας, περιμένω καλούς καρπούς από τον σπόρο 

σας. Κάνε ελαφρύ το σταυρό που κουβαλάς εκπληρώνοντας με αγάπη την αποστολή που σου έχω 

αναθέσει. Ολοκληρώστε το έργο σας, μη φοβάστε το θάνατο του σώματος, θυμηθείτε ότι το πνεύμα σας 

δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα απαλλαγεί μόνο από την ύλη του σώματος που του δόθηκε ως εργαλείο για να ζει 

στη γη και που, όταν τελειώσει το έργο του, θα αποδώσει τον φόρο τιμής του στη γη. Αλλά το πνεύμα σας 

θα γίνει ελεύθερο να ξεκινήσει για απεριόριστους ορίζοντες, ξεκινώντας έτσι μια νέα ζωή για εσάς, στην 

οποία θα βρείτε την ανταμοιβή για το έργο σας σε αυτόν τον κόσμο. 

8 Απορρίψτε λανθασμένα έθιμα και παραδόσεις. Χρησιμοποιήστε το φως της διδασκαλίας Μου, 

ώστε να διαλυθούν οι αμφιβολίες σας και να ξεκαθαριστούν τα μυστήρια, όπως είναι το θέλημά Μου. 

9 Σας δείχνω την αληθινή ζωή του πνεύματος, ώστε να μη ζείτε κάτω από αδικαιολόγητες απειλές 

και να μην εκπληρώνετε τον Νόμο Μου μόνο από φόβο τιμωρίας, για την οποία σας μίλησαν εκείνοι που 

δεν κατάλαβαν (σωστά) πώς να ερμηνεύουν τον Λόγο Μου. Καταλάβετε το Νόμο Μου, δεν είναι 

περίπλοκος ή δύσκολος στην κατανόηση. Κανείς που το γνωρίζει και ενεργεί σύμφωνα με αυτό δεν θα 

ντροπιαστεί, ούτε θα δώσει χώρο σε ψευδή λόγια ή προβλέψεις, παρανοήσεις ή κακές ερμηνείες. Ο νόμος 

μου είναι απλός, δείχνει πάντα τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε. Εμπιστευτείτε Με, Εγώ είμαι ο 

δρόμος που θα σας οδηγήσει στη Λευκή Πόλη, στη Γη της Επαγγελίας που κρατάει τις πύλες της ανοιχτές 

περιμένοντας την άφιξή σας. 

10 Ήταν χαρά Μου να σας δώσω μια κληρονομιά που δεν ανήκει μόνο σε εσάς, αλλά σε όλη την 

ανθρωπότητα. Έχετε λάβει τόσα πολλά που έχετε καθήκον να μοιραστείτε αυτή την αφθονία με όποιον το 

ζητήσει. Μεταφέρετε το φως στους αδελφούς σας που εξιλεώνονται για τα αδικήματά τους στη φυλακή, 

παρηγορήστε τους αρρώστους, "αλείψτε "* τους με την αγάπη σας, όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή, και 

θα δείτε το βάλσαμο του Ελέους Μου να ρέει πάνω τους. Ενθαρρύνετε τους ταλαιπωρημένους, διδάξτε 

τους να παραδίδονται και δώστε τους νέα δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσετε τα χαρίσματά 

σας και θα νιώσετε ενισχυμένοι. 
* Βλέπε σημείωση 1 στο παράρτημα του βιβλίου 

11 Έχεις γύρω σου τον κόσμο των ενάρετων πνευμάτων που έρχονται να σε βοηθήσουν. Ζητήστε με 

πίστη και ευλάβεια και θα λάβετε τα οφέλη τους. Καλέστε τους χωρίς καμία προτίμηση, γιατί όλοι έχουν 

προετοιμαστεί από Μένα με τον ίδιο τρόπο, όλοι έχουν καταστεί άξιοι να έρθουν σε βοήθεια της 

ανθρωπότητας αυτή την εποχή. Μιμηθείτε το παράδειγμά τους και ενωθείτε μαζί τους στον υψηλό στόχο 

της πνευματικής προόδου. 

Επέτρεψα σε αυτόν τον "πνευματικό κόσμο "* να σας διδάξει, και στη μάχη που πλησιάζει, θα είναι 

ανίκητοι στρατιώτες και η άμυνά σας. 
* Βλέπε σημείωση 2 στο παράρτημα 

12 Ο νόμος μου δεν είναι περιορισμένος, είναι άπειρος και μπορείτε να τον εκπληρώσετε με πολλούς 

τρόπους. Δεν απαιτώ από εσάς να εκτελείτε τέλεια έργα, αλλά πρέπει να το μελετήσετε και να βυθιστείτε 

σε αυτό, ώστε να μπορείτε να το εφαρμόσετε πρακτικά. 

13 Δεν θέλω να θεωρήσετε αυτές τις "στιγμές" εδώ χαμένες ή κακομεταχειρισμένες, αφού έχετε 

ακούσει το Λόγο Μου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν επιμείνετε, θα καταφέρετε να 

πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, και τότε θα είστε σαν ένα ανοιχτό βιβλίο για τους αδελφούς σας. - 

Μετά το 1950 θα φτάσετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο υψομέτρου. Θα συνεχίσω να επικοινωνώ μαζί σας 

μέσω της έμπνευσης και οι άνθρωποι θα λαμβάνουν τα λόγια σας ως μηνύματα που τους στέλνω. Εκείνη 

τη στιγμή θα συνειδητοποιήσετε πόσο σοφή και βαθιά ήταν η διδασκαλία Μου. 

14 Μετά το 1950, το έτος κατά το οποίο θα τελειώσει η εκδήλωσή Μου με αυτή τη μορφή, η 

ανθρωπότητα θα υποστεί μεγάλες δοκιμασίες. Η φύση θα υποστεί ανακατατάξεις, τα πάντα θα 

κλονιστούν, σημάδια διάλυσης θα εμφανιστούν σε όλους τους τομείς. Προετοιμαστείτε και 

συμπαρασταθείτε στους αδύναμους εκείνη την εποχή, διότι πολλοί θα υποκύψουν σε αυτές τις δοκιμασίες. 
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15 Το έτος 1950, το οποίο κάποιοι φοβούνται και κάποιοι άλλοι λαχταρούν, θα έρθει σύντομα. 

Πολλές αιρέσεις και θρησκείες σκέφτονται αυτή την ημερομηνία και περιμένουν τα γεγονότα που θα 

συμβούν γύρω από αυτή την εποχή για να κρίνουν το Έργο Μου. Άλλοι θα ρωτήσουν για την αιτία του 

γήινου χάους, και εσείς θα τους μιλήσετε στο όνομά Μου και θα τους ανακοινώσετε ότι μετά από αυτό το 

χάος η ανθρωπότητα θα αποκτήσει την πολυπόθητη ειρήνη. 

16 Γιατί δεν είμαι αναίσθητος στα βάσανά σας, έρχονται σε Μένα και Μου προκαλούν πόνο. Γιατί 

θεωρείτε τους εαυτούς σας ξένους, παρόλο που ζείτε στο ίδιο σπίτι που είναι αυτός ο κόσμος, και 

διαχωρίζεστε σε φυλές, τάξεις και δόγματα; Σας υπόσχομαι ότι θα καταργήσω τα όρια και θα τους φέρω 

όλους πιο κοντά. Τα στέμματα και τα σκήπτρα θα πέσουν, η εξουσία θα εξαφανιστεί, το ίδιο και ο 

πλούτος, γιατί ήρθε η ώρα να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Θα έρθει η μέρα που όλοι σας θα 

κατέχετε τη γη εξίσου. Θα πηγαίνετε από τον ένα πόλο στον άλλο χωρίς να σας σταματήσει κανείς. 

17 Η υποκρισία, η κακή θέληση και η ματαιοδοξία θα εξαφανιστούν για να δώσουν τη θέση τους 

στην αγάπη και την αρμονία. Και αυτός ο θρήνος που υψώνεται σε Μένα από χήρες, ορφανά, από έλλειψη 

ψωμιού, από έλλειψη ειρήνης και χαράς, θα μετατραπεί σε τραγούδι δοξολογίας αγάπης και 

ευγνωμοσύνης που θα ξεσπάσει από όλα τα παιδιά Μου. 

18 Δεν αισθάνεστε ανήσυχοι στο έθνος σας, επειδή απολαμβάνετε ειρήνη και ευημερία. Αλλά σας 

λέω, μην εμπιστεύεστε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν πρέπει να κοιμάστε, αλλά να παρακολουθείτε και να 

κερδίζετε αξία, αν θέλετε να διατηρήσετε αυτή την ειρήνη. 

19 Εργάτες, σας αναζητώ στις δοκιμασίες, όπως έκανα κάποια άλλη στιγμή με τον υπομονετικό Ιώβ. 

Αλλά μη νομίζετε ότι το κάνω με την επιθυμία να σας κάνω να υποφέρετε. Όχι, είναι με την πρόθεση να 

κάνει το πνεύμα σας δυνατό σε αυτό το χωνευτήρι του πόνου. 

20 Μην προσπαθείτε να δείχνετε καθαροί μπροστά Μου, όταν η συνείδησή σας σας κατηγορεί για τα 

αδικήματα και τις αμαρτίες σας. Είναι καλύτερα να εξομολογηθείτε ενώπιον του Πατέρα σας και να 

αφήσετε τον Λόγο Του να σας καθαρίσει από κάθε λεκέ σαν καθαριστικό ρεύμα. Τότε θα αισθάνεστε 

άξιοι να έρχεστε ενώπιον των αδελφών σας για να τους διδάξετε την αλήθεια που περιέχει η διδασκαλία 

Μου. 

21 Η ειρήνη μου είναι στο έθνος σας. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να μη χάσετε αυτή τη 

χάρη από τα κακά σας έργα. Διατηρήστε την ειρήνη Μου, συσσωρεύστε τη σοφία Μου σαν θησαυρό. - 

Δεν έχετε συνειδητοποιήσει πώς ο πόλεμος σας περιμένει, χτυπάει τις πόρτες σας και στήνει παγίδες για 

να σας ρίξει; Αλλά αν ξέρετε πώς να παρακολουθείτε, μη φοβάστε, γιατί θα είμαι δίπλα σας για να είστε 

νικητές στη μάχη σας. 

22 Εγώ είμαι ο Ιεχωβά που σας έσωσα από τον θάνατο ανά πάσα στιγμή. Είμαι ο μοναδικός Θεός που 

σας έχει μιλήσει ανά πάσα στιγμή. Ο Χριστός ήταν ο Λόγος Μου που σας μίλησε μέσω του Ιησού. Σας 

είπε: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Και το Άγιο Πνεύμα που σας μιλάει σήμερα είμαι 

επίσης Εγώ, γιατί υπάρχει μόνο ένα Άγιο Πνεύμα, μόνο ένας Λόγος, και αυτός είναι ο δικός Μου. 

23 Ακούστε, μαθητές Μου: Στην Πρώτη Εποχή σας έδωσα τον Νόμο, στη Δεύτερη σας δίδαξα την 

αγάπη με την οποία θα πρέπει να ερμηνεύετε αυτές τις εντολές, και τώρα, σε αυτή την Τρίτη Εποχή, σας 

στέλνω το Φως, ώστε να μπορέσετε να διεισδύσετε στο νόημα όλων όσων σας έχουν αποκαλυφθεί. 

24 Γιατί λοιπόν θέλετε να ανακαλύψετε τρεις θεότητες, ενώ υπάρχει μόνο ένα Θείο Πνεύμα, το οποίο 

είναι το δικό Μου; 

25 Έδωσα τον Νόμο στους πρώτους ανθρώπους, και όμως ανακοίνωσα στον Μωυσή ότι θα έστελνα 

τον Μεσσία. Ο Χριστός, με τον οποίο σας έδωσα τον Λόγο Μου, σας είπε όταν η αποστολή Του έφτανε 

ήδη στο τέλος της: "Επιστρέφω στον Πατέρα από τον οποίο προήλθα". Σας είπε επίσης, "Ο Πατέρας και 

εγώ είμαστε ένα". Αλλά μετά από αυτό, υποσχέθηκε να σας στείλει το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο, 

σύμφωνα με το θέλημά Μου και σύμφωνα με την εξέλιξή σας, θα φωτίσει το μυστήριο των αποκαλύψεών 

Μου. 

26 Αλλά ποιος μπορεί να ρίξει φως στα μυστικά Μου και να εξηγήσει αυτά τα μυστήρια; Ποιος 

μπορεί να λύσει τις σφραγίδες του Βιβλίου της Σοφίας Μου εκτός από Εμένα; 

27 Αληθινά σας λέω, το Άγιο Πνεύμα, που σήμερα νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον 

Ιεχωβά και τον Χριστό, δεν είναι τίποτε άλλο από τη σοφία που κάνω γνωστή στο πνεύμα σας για να σας 

κάνω να καταλάβετε, να δείτε και να αισθανθείτε την αλήθεια. 
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28 Σήμερα σας προετοιμάζω να δεχτείτε το Λόγο Μου, ώστε να πέσει σαν δροσιά στα διψασμένα 

φυτά, σαν κρυστάλλινο νερό που ξεδιψάει το πνεύμα σας. Σας δέχομαι με την πατρική Μου αγάπη σαν 

τρυφερά παιδιά. 

29 Αρχίζετε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα σε στέρεο έδαφος. Αλλά αν σταματήσετε και αργότερα 

δεν ακούσετε τις εντολές Μου, μην κλείσετε το δρόμο για τους αδελφούς σας, εκείνους που θα έρθουν 

μετά από εσάς γεμάτοι λαχτάρα να Με υπηρετήσουν, εκείνους που έχουν προετοιμαστεί και Με 

περιμένουν. τι μπορείτε να διδάξετε αν δεν μάθετε το μάθημά Μου; διεισδύστε στο Έργο Μου και αφήστε 

τον εαυτό σας να φωτιστεί, ώστε να μπορέσετε να Με κατανοήσετε. Είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή 

και το τέλος κάθε διδασκαλίας. 

30 Αυτή τη στιγμή σας ανακοινώνω τις επισκέψεις που πρέπει να γίνουν. Τα τρία τέταρτα της γης θα 

εξαφανιστούν, ο πόνος θα χτυπήσει την πόρτα του καθενός και ο κόσμος θα υποστεί μεγάλες δυσκολίες. 

Αν όμως προετοιμάσετε τον εαυτό σας, μέσω ενός από εσάς θα σωθεί μια περιοχή. 

Η επιστήμη που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος δεν θα είναι αρκετή για να θεραπεύσει τις παράξενες 

ασθένειες που θα εμφανιστούν. Τότε θα καταλάβετε ότι πρέπει να ανυψωθείτε πάνω από τα γήινα για να 

θεραπεύσετε και να αποτρέψετε τα κακά. Το "Ισραήλ" θα απαλλάξει την ανθρωπότητα από μεγάλες 

δυσκολίες. Αλλά πόσο πρέπει να εξοπλιστείτε για να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας. Οι απόστολοι 

αυτής της εποχής θα πηγαίνουν από χώρα σε χώρα μεταφέροντας τα Καλά Νέα, και τα δώρα τους θα είναι 

σαν μια ανεξάντλητη πηγή που θα ξεχειλίζει τις ευεργεσίες της σε όλους τους ανθρώπους. 

31 Με κάθε θαύμα που τους χαρίζω, θα ξυπνούν την πίστη νέων αποστόλων και η αποστολή τους θα 

είναι μεγάλη. Αλλά αλίμονό τους αν γίνουν ματαιόδοξοι, γιατί τότε θα χάσουν τα χαρίσματά τους. 

32 Να σέβεστε τα δώρα που παραχωρήθηκαν στους αδελφούς σας. Φροντίστε το δέντρο που σας 

εμπιστεύτηκα, γιατί είστε όλοι εργάτες σε ένα και το αυτό χωράφι. Το έλεός μου σας ακολουθεί παντού, 

γνωρίζω τα έργα και τις σκέψεις σας. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται 

την προσευχή σας για την πνευματική τους ανάπτυξη. 

33 Πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι τα βάσανά σας είναι αντίθετα με τον νόμο της αγάπης του Πατέρα, 

επειδή σκέφτεστε: "Αν είμαι παιδί του Θεού, αν ο πανταχού παρών Πατέρας με δημιούργησε, γιατί με 

άφησε να πέσω, γιατί δεν με δημιούργησε υπάκουο, καλό και τέλειο;" 

34 Αλήθεια σας λέω, δεν έχετε σκεφτεί τι σκέφτεστε. Αυτό που βλέπετε ως αντίφαση στους Νόμους 

Μου είναι ακριβώς η επιβεβαίωση του Νόμου της Αγάπης. Αλλά για να το καταλάβετε καλύτερα, 

ακούστε καλά: 

Στη Θεία σκάλα του ουρανού υπάρχει ένας άπειρος αριθμός όντων, των οποίων η πνευματική 

τελειότητα τους επιτρέπει να κάνουν διαφορετικά σκαλοπάτια ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης που έχουν 

επιτύχει. Το πνεύμα σας δημιουργήθηκε με τις κατάλληλες ιδιότητες για να εξελιχθεί σε αυτή τη σκάλα 

της τελειότητας και να φτάσει στο στόχο που έχουν θέσει οι υψηλές συμβουλές του Δημιουργού. 

35 Δεν γνωρίζετε το πεπρωμένο αυτών των πνευμάτων, αλλά σας λέω ότι είναι τέλειο, όπως όλα όσα 

δημιούργησα. 

36 Ακόμα δεν καταλαβαίνετε τα δώρα που σας έχει δώσει ο Πατέρας. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί 

αργότερα θα τις συνειδητοποιήσετε και θα βιώσετε πώς αποκαλύπτονται πλήρως. 

37 Ο άπειρος αριθμός των πνευμάτων, τα οποία -όπως και τα δικά σας- κατοικούν σε διαφορετικά 

επίπεδα ζωής, είναι ενωμένα μεταξύ τους από μια ανώτερη δύναμη, που είναι αυτή της αγάπης. 

Δημιουργήθηκαν για τον αγώνα, για την ανώτερη ανάπτυξή τους, όχι για τη στασιμότητα. Όσοι έχουν 

εκπληρώσει τις εντολές Μου έχουν γίνει μεγάλοι στη Θεία Αγάπη. Ωστόσο, σας υπενθυμίζω ότι ακόμη 

και όταν το πνεύμα σας έχει επιτύχει μεγαλοπρέπεια, δύναμη και σοφία, δεν θα γίνει παντοδύναμο, καθώς 

οι ιδιότητές του δεν είναι άπειρες όπως είναι στον Θεό. Παρ' όλα αυτά, θα είναι αρκετά για να σας 

οδηγήσουν στην κορυφή της τελειότητάς σας στο ευθύ μονοπάτι που η αγάπη του Δημιουργού σας έχει 

χαράξει για σας από την πρώτη στιγμή. 

38 Κατά τη δημιουργία σας, σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης βούλησης, ώστε με τη δική σας 

βούληση να Με δοξάσετε μέσω της αγάπης και του ελέους που δείχνετε στους αδελφούς σας. 

39 Ένας νους χωρίς ελεύθερη βούληση δεν θα ήταν μια δημιουργία αντάξια του Υπέρτατου Όντος. 

Θα ήταν ένα αδρανές ον χωρίς προσπάθεια για τελειότητα. 

40 Σήμερα εξακολουθείτε να ζείτε μια υλιστική ζωή, λόγω της έλλειψης αδελφοσύνης. Γιατί στα 

πεδία του πνευματικού τα πάντα ζουν σε τέλεια αρμονία. 
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41 Η έλλειψη κατανόησης προς τη Θεία Αγάπη προκαλεί οπισθοδρόμηση για το πνεύμα, η οποία 

μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την επιστροφή στο σωστό δρόμο, στην αμετάκλητη μετάνοια και υπακοή. 

42 Στον παρόντα κόσμο σας, οι αδελφοί σας που καλλιεργούν τις επιστήμες δεν σας έχουν οδηγήσει 

στην κορυφή της ανάπτυξής σας. Σας οδήγησαν στον πόνο, στην άβυσσο και στην αλαζονεία. Αλλά σε 

καμία στιγμή δεν σας εγκατέλειψα, είστε εσείς που απαντήσατε διστακτικά στο κάλεσμα της αγάπης Μου. 

43 Αφού καταχραστήκατε τη στοργική και δίκαιη ελευθερία που σας έδωσε ο Πατέρας σας, πρέπει να 

εξαγνιστείτε με πόνο και δάκρυα από τους λεκέδες που βάλατε στην ψυχή σας. Παρ' όλα αυτά, αυτός που 

εξιλεώνεται για τις παραβάσεις του με παράδοση, θα επιτύχει την ανώτερη ανάπτυξή του και η άνοδός 

του θα είναι ταχύτερη από την πτώση του. 

44 Μέσα από πολλούς αιώνες σας έχω δώσει παραδείγματα και αποδείξεις τρυφερότητας, θεϊκής 

αγάπης, που μερικές φορές κατάφεραν να αγγίξουν τις καρδιές σας και να σας κάνουν να αναφωνήσετε: 

"Σ' αγαπώ Κύριε, σε θαυμάζω". Αλλά σας ρωτώ: Αν Με αγαπάτε, γιατί δεν Με μιμείστε και δεν 

εφαρμόζετε τις διδασκαλίες Μου στην πράξη; Γιατί απομακρυνθήκατε από την πνευματική ζωή και 

καθυστερήσατε έτσι την ανάπτυξή σας; Πώς τολμάτε να κατηγορείτε τον Θεό για τις δικές σας πτώσεις, 

τον πόνο σας και την απερισκεψία σας; 

45 Σήμερα, όταν σας καλώ, δεν Με ακούτε όλοι. Παρ' όλα αυτά, σας υπόσχομαι ότι όλοι θα 

εξακολουθούν να Με ακούνε και ότι κανένα από τα παιδιά Μου δεν θα χαθεί στην αιωνιότητα του 

Πνεύματος. 

46 Κάποιοι θα Με αναζητήσουν ως ανταπόδοση για την αγάπη Μου, άλλοι, σκυμμένοι από τον πόνο, 

θα παρακαλέσουν το έλεός Μου να αποτρέψει το ποτήρι του πόνου τους. 

47 Επεκτείνω το μήνυμα που σας έδωσα μέσω του Ιησού. Αλλά δεν θέλετε ακόμη να αφήσετε τα 

αβέβαια μονοπάτια στα οποία έχετε περιπλανηθεί. 

48 Πρόκειται να Με κατηγορήσετε για όλα όσα δεν προέρχονται από Μένα και προκαλούνται από 

εσάς; - Σας είπα να σπείρετε αγάπη, και αντί γι' αυτό σπείρατε μίσος. Θέλετε να θερίσετε αγάπη; 

49 Σας δίδαξα να ζείτε μια απλή, αγνή και γενναιόδωρη ζωή εν ειρήνη, και εσείς επιμένετε να ζείτε 

σε έναν συνεχή πόλεμο μίσους, υλισμού και παράλογων φιλοδοξιών. 

50 Σχεδόν πάντα ζητάτε από τον Θεό χωρίς να ξέρετε τι ζητάτε- αλλά ποτέ δεν δίνετε στον Θεό αυτό 

που σας ζητάει για χάρη σας. 

51 Όταν έχετε γίνει τόσο ματαιόδοξοι και τόσο χαμένοι στις θείες διδασκαλίες, πώς μπορείτε να 

ζητήσετε από τον Θεό να σας δώσει αυτό που δεν ξέρετε πώς να ζητήσετε ή να κυβερνήσει το σύμπαν 

σύμφωνα με τις ιδέες ή τη θέλησή σας; Αληθινά σας λέω, το σύμπαν δεν θα διαρκούσε ούτε ένα 

δευτερόλεπτο αν σας άφηνε να το κυβερνάτε σύμφωνα με τις ανθρώπινες ιδιοτροπίες σας. 

52 Σας έδωσα άλλη μια σταγόνα Θείας Σοφίας. Περισσότερα θα σας δώσω στα επόμενα μαθήματα. 

Αλλά μην λαμβάνετε τη διδασκαλία Μου χωρίς να τη σκεφτείτε διεξοδικά. Το μόνο που σας βοηθάει 

είναι να νιώσετε την ακτινοβολία Μου, η οποία θα σας γεμίσει με φως, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα 

τις αποκαλύψεις Μου. 

53 Αντιληφθείτε το νόημα της διδασκαλίας και ερμηνεύστε την όπως σας υπαγορεύει η συνείδηση 

και η καρδιά σας. 

54 Η πνευματοποίηση δεν συναντάται στα κείμενα των θρησκειών ή των επιστημών. Αναπαύεται 

(κρυμμένο) στο πνεύμα σας, το οποίο θα ήταν ουσιαστικά απασχολημένο αν εκπλήρωνε πάντα την εντολή 

που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

55 Μην σχηματίζετε νέες φιλοσοφίες ή θεωρίες που προέρχονται από αυτή τη διδασκαλία, μην 

ανεγείρετε υλικούς ναούς, ούτε να φτιάχνετε αλληγορίες ή σύμβολα. Θα σας δώσω όλες τις αποκαλύψεις 

που πρόκειται να σας έρθουν σε αυτούς τους καιρούς. 

56 Αλήθεια σας λέω, δεν είστε οι μόνοι που θα κατέχουν την αλήθεια. Οι κληρικοί των διαφόρων 

θρησκειών, οι επιστήμονες, οι πιστοί και οι άπιστοι, είναι όλοι, στην καταγωγή τους, πνευματικά 

πλάσματα του Θεού, τα οποία θα περιλούσω με χάρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής τους. 

57 Προσκαλέστε ταπεινά τους αδελφούς σας να μελετήσουν τη διδασκαλία Μου για την αγάπη, το 

έλεος και την πνευματική ανύψωση. Μην ξεχνάτε ότι κανένα από τα έργα σας δεν θα είναι τέλειο αν δεν 

βασίζεται στην αγάπη για όλα όσα βλέπετε, ακόμα και για όσα υποψιάζεστε μόνο τις στιγμές της 

περισυλλογής σας. 

58 Υπάρχουν πολλές ζωές στο αόρατο, τις υποψιάζεται, τις ευλογεί και τις αγαπά. 
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59 Μην δημιουργείτε ειδωλολατρία, φανατισμό ή γήινες κατατάξεις. Δεν υπάρχει τίποτα 

σπουδαιότερο από το φως που κοσμεί το νου που έχει φτάσει στην τελειότητα μέσω της αρετής. 

60 Αυτός που αγαπάει περισσότερο είναι μεγαλύτερος από αυτόν που λέει ότι είναι λόγω του 

αξιώματός του ή της ματαιοδοξίας του. 

61 Θυμηθείτε τον Ιησού! 

62 Η κατανόησή σας είναι σαφέστερη σε αυτούς τους καιρούς, και ο Λόγος Μου γίνεται επίσης πιο 

κατανοητός. 

63 Ο ναός Μου είναι η καρδιά σας, το φως της είναι η αγάπη Μου. Η μεγαλύτερη προσφορά που 

μπορείτε να βάλετε σε αυτήν είναι η ειρήνη του πνεύματός σας όταν κάνετε καλό στη ζωή, ευλογείτε τους 

αδελφούς σας και τους αγαπάτε. 

64 Σε τι θα σας ωφελούσαν οι ψαλμωδίες, οι προσευχές και οι τελετές, αν κρύβετε μέσα σας μόνο 

άθλια πάθη; Διψάω για την αγάπη σου, όχι για λιβάνι. Λιγότερα δάκρυα και περισσότερο φως είναι αυτό 

που επιθυμώ για την ύπαρξή σας. 

65 Για όλα πρέπει να απαντήσετε, και ανάλογα με τα κακά σας έργα θα λάβετε τις πιο εμφατικές 

κρίσεις μέσω του εαυτού σας. Γιατί δεν σας κρίνω, αυτό είναι λάθος. Είναι το ίδιο σας το πνεύμα στην 

κατάσταση διαύγειας που είναι ο τρομερός κατήγορος και ο τρομερός κριτής σας. Εγώ, από την άλλη 

πλευρά, σας υπερασπίζομαι ενάντια στις άγριες κατηγορίες, σας αθωώνω και σας λυτρώνω, γιατί είμαι η 

Αγάπη που εξαγνίζει και συγχωρεί. 

66 Νέες διδασκαλίες θα σας δώσω για να μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό το μάθημα, το οποίο είναι 

ένα άλλο φύλλο που σας δίνω για να μπορέσετε να συντάξετε το "Βιβλίο της Αληθινής Ζωής". 

67 Εκπληρώστε το Νόμο Μου, τότε, μέσα από το παράδειγμά σας της ταπεινοφροσύνης, του ελέους 

και της αγάπης, αυτά τα μικρά πλήθη θα πολλαπλασιαστούν και θα γίνουν τόσο πολλά όσο τα αστέρια 

στον ουρανό και όσο η άμμος στη θάλασσα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 33  
1 Και πάλι ο Δάσκαλος ανοίγει το Βιβλίο της Διδασκαλίας Του για να σας εξηγήσει συλλαβή προς 

συλλαβή τη Διδασκαλία Του για την Αγάπη. Αν θέλετε να Με ακούσετε ως Πατέρα, σας λέω: Κοιτάξτε, 

εδώ είναι το τραπέζι στρωμένο για να καθίσετε και να απολαύσετε το φαγητό που έχω φυλάξει για σας με 

τόση αγάπη. 

2 Έρχομαι με πνεύμα για να γίνω γνωστός στους μαθητές Μου. Ονομάζετε αυτή την εποχή εποχή 

του φωτός, επειδή κάθε πνεύμα και κάθε ύλη έχει αισθανθεί την πνευματική Μου παρουσία. 

3 Είμαι το Φως και ο Δρόμος, αλλά δεν έχετε όλοι επίγνωση του σκοπού της εκδήλωσής Μου 

ανάμεσά σας. Αντί να απολαμβάνετε τις Θείες οδηγίες Μου και τις αποκαλύψεις Μου, παραμένετε 

μουδιασμένοι στις εμπνεύσεις Μου*, νομίζοντας ότι έχω έρθει μόνο για να ανακουφίσω τις υλικές σας 

ανάγκες και φροντίδες, και περιορίζεστε στο να ζητάτε ψωμί, δουλειά, χρήματα ή υγεία, χωρίς να 

συνειδητοποιείτε ότι σας χορηγώ κάθε υλικό όφελος επιπλέον. 
* Βλέπε σημείωση 3 στο παράρτημα 

4 Κάποιοι από εσάς έρχονται με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαρά επειδή έλαβαν ένα 

όφελος που ζήτησαν για τη γήινη ζωή τους, και τους ευλογώ. Αλλά πραγματικά, σας λέω, μεγαλύτερα 

είναι τα πνευματικά χαρίσματα που υπάρχουν στην ύπαρξή σας, τα οποία αρχίζουν να σας δίνουν τους 

πρώτους τους καρπούς κάτω από την ώθηση της διδασκαλίας Μου, και γι' αυτά δεν Με έχετε ακόμη 

ευχαριστήσει. 

5 Ανοίξτε την καρδιά σας για να νιώσετε μέσα της όλα όσα σας παραχωρώ. Βλέπετε, γι' αυτό σας 

έχω πει συχνά ότι, αν και είμαι ανάμεσά σας, δεν Με έχετε αισθανθεί. 

6 Πρέπει να ξανακάνω, όπως στη Δεύτερη Εποχή, τα έργα που ονομάζετε θαύματα, για να βρω 

πίστη; Πρέπει να δώσω όραση στον τυφλό, κινητικότητα στον παράλυτο και ζωή στον Λάζαρο, για να 

ξυπνήσω την πίστη σας; Αλήθεια σας λέω, πολλοί "τυφλοί" είδαν το φως αυτή την εποχή, πολλοί 

"παράλυτοι" περπάτησαν ξανά, και πολλοί "νεκροί" αναστήθηκαν σε μια ζωή χάριτος. 

7 Δύο νέα μονοπάτια παρουσιάζονται στο βλέμμα σας, τα ίδια που γνωρίζετε από την αρχή του 

προσκυνήματός σας. Το ένα είναι φαρδύ και λουλουδάτο, το άλλο στενό και γεμάτο αγκάθια. Θέλετε να 

περπατήσετε στο στενό μονοπάτι, που είναι το μονοπάτι της αρετής, χωρίς να εγκαταλείψετε το άλλο, 

αλλά αυτό δεν είναι δυνατό. 

8 Αληθινά σας λέω, δεν γνωρίζετε τον δρόμο Μου και δεν συνειδητοποιείτε ότι παρά τις αμέτρητες 

δοκιμασίες του, υπάρχει ειρήνη σε αυτόν, σε αντίθεση με τον πολύ ευρύ δρόμο που φέρνει απολαύσεις 

που αφήνουν μόνο πόνο και αηδία στην καρδιά. 

9 Θέλω το πνεύμα σας να ζει αιώνια στην ειρήνη Μου. Γι' αυτό, του αποκαλύπτω τον εαυτό Μου 

για να τον διδάξω με αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την εποχή, πριν από την κιβωτό της Νέας 

Διαθήκης, κάνατε μια νέα διαθήκη με τον Πατέρα σας. 

10 Είναι θέλημά Μου να παραμείνετε σταθεροί στους επερχόμενους καιρούς του πόνου και να 

ξεκινήσετε να δίνετε τις οδηγίες Μου στον πλησίον σας. Καθώς διαδίδετε το Λόγο Μου και τη μαρτυρία 

σας στην ανθρωπότητα, μη χάνετε το κουράγιο σας μπροστά στις αμφιβολίες των αδελφών σας. 

Πιστέψατε όλοι σας όταν Με ακούσατε για πρώτη φορά; - Χρησιμοποιήστε αυτό το σώμα ή κέλυφος 

τώρα που το έχετε για να εκπληρώσετε την αποστολή σας στην ανθρωπότητα. Πόσοι από αυτούς που 

ζουν στον πνευματικό χώρο θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους μια σωματική ύλη που θεωρούν 

θησαυρό! 

11 Στο πνεύμα σας λέω: "Αφήστε τη συνείδησή σας να σας καθοδηγήσει"- και στην ύλη σας: 

"Αφήστε το πνεύμα σας να σας καθοδηγήσει και η ειρήνη Μου θα είναι μαζί σας". Έτσι, αν το κάνετε, το 

πνεύμα σας θα παρακολουθεί σαν τις παρθένες της παραβολής που περίμεναν την άφιξη του Νυμφίου με 

το λυχνάρι αναμμένο. Μακάριοι είναι εκείνοι που ζουν "αγρυπνώντας", γιατί θα είναι προσεκτικοί για να 

Με δεχτούν. Και όταν έρθει γι' αυτούς η τελευταία ώρα και χτυπήσουν την πόρτα της πνευματικής 

κοιλάδας, θα τους την ανοίξω. 

12 Αν εργάζεστε με ζήλο, αύριο θα είστε μαζί Μου. Προετοιμαστείτε με αυτές τις διδασκαλίες, ώστε, 

όπως οι μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής, να μπορέσετε να ξεκινήσετε, φέρνοντας φως στους αδελφούς 

σας και παρηγοριά στους θλιμμένους. Ξυπνήστε από την αδιάφορη αδιαφορία σας! Διότι αν εσείς, που 

έχετε το Νόμο, δεν καταλάβετε το Λόγο Μου ούτε μαρτυρήσετε για Μένα, θα έρθουν οι επισκέψεις- θα 
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σας ρωτήσουν, και αν δεν έχετε λάβει τη Διδασκαλία Μου μέσα σας - τι θα απαντήσετε; Τότε θα 

καταδικαστείτε, θα νιώσετε φόβο και τύψεις και θα θυμηθείτε τι σας είπε ο Δάσκαλος με αγάπη και 

αδιάκοπα. Αλλά αν μελετήσετε το Λόγο Μου και προβληματιστείτε πάνω σ' αυτόν, θα είστε 

προετοιμασμένοι όταν θα πρέπει να μιλήσετε γι' αυτή την αποκάλυψη, και όσοι σας καταλαβαίνουν θα 

λένε: "Ο Θείος Δάσκαλος ήταν πραγματικά μαζί μας!" - Αν, παρά την εκπλήρωσή σας, σας κρίνουν 

λανθασμένα οι αδελφοί σας, μην ανησυχείτε, γιατί θα αναγνωρίσω το έργο σας, και αφού θριαμβεύσετε 

στις μεγάλες δοκιμασίες, θα σας δώσω την υπέρτατη ευδαιμονία της ειρήνης. 

13 Στο μέλλον, πολλοί από εσάς θα αφιερώσετε τον εαυτό σας στη διάδοση αυτής της διδασκαλίας 

στην ανθρωπότητα, και θα δείτε το έργο σας να αποδίδει καρπούς και τον θείο σπόρο να 

πολλαπλασιάζεται. 

14 Καλώ όλους τους προσκυνητές της γης να ακούσουν τη φωνή Μου που τους προσκαλεί σε 

πνευματική άνοδο και στην κατοχή της αιώνιας ζωής. Αυτή την ημέρα που ο Θείος Λόγος κάνει τον 

εαυτό Του γνωστό - χρησιμοποιήστε τον Λόγο Του και αφήστε τον εαυτό σας να φωτιστεί από αυτόν, 

διότι στη γνώση βρίσκεται το φως και η σωτηρία σας. 

15 Αν ο Νόμος Μου σας διδάσκει την ηθική, τη δικαιοσύνη και την τάξη σε όλες τις πράξεις της 

ζωής σας, γιατί αναζητάτε αντίθετους δρόμους, δημιουργώντας πόνο στον εαυτό σας; Και όταν φεύγετε 

για το υπερπέραν, αφήνοντας το σώμα σας στη γη, κλαίτε γιατί αγαπήσατε πάρα πολύ αυτό το κέλυφος. 

Όταν αισθάνεστε ότι το σώμα δεν σας ανήκει πλέον και ότι πρέπει να συνεχίσετε το μονοπάτι μέχρι να 

έρθετε σε Μένα, σας λέω: "Γιε μου, τι έχεις να Μου δείξεις; Έχετε ζήσει στη γη εκπληρώνοντας τις 

εντολές Μου;" Εσείς όμως, ντροπιασμένοι και απελπισμένοι, επειδή δεν έχετε το χάρισμα της αγάπης γι' 

Αυτόν που σας αγαπάει τόσο πολύ και σας έχει χαρίσει τόσα πολλά, έχετε σφυρηλατήσει αλυσίδες που 

καταθλίβουν το πνεύμα σας και αυτό εμφανίζεται ανάλαφρο, κλαίγοντας και θρηνώντας για τον εαυτό 

του, επειδή έχει χάσει τη χάρη του. Ακούει μόνο τη φωνή του Πατέρα που τον καλεί. Επειδή όμως δεν 

έχει αναπτυχθεί και δεν αισθάνεται άξιος να έρθει σ' Αυτόν, στέκεται ακίνητος και περιμένει. 

Οι καιροί περνούν, και το πνεύμα ακούει και πάλι τη φωνή, και γεμάτο από τον πόνο του, ρωτάει 

ποιος του μιλάει, και αυτή η φωνή του λέει: "Ξύπνα! Δεν ξέρεις από πού ήρθες και πού πηγαίνεις;" Τότε 

σηκώνει τα μάτια του, βλέπει ένα απροσμέτρητο φως, από τη λάμψη του οποίου αισθάνεται αξιολύπητος. 

Συνειδητοποιεί ότι πριν σταλεί στη γη προϋπήρχε, ότι είχε ήδη αγαπηθεί από τον Πατέρα, από τον οποίο 

εκπορεύτηκε η φωνή, και ο οποίος τώρα, βλέποντάς τον στην οικτρή κατάσταση, τον λυπάται. 

Συνειδητοποιεί ότι έχει σταλεί σε διάφορες κατοικίες για να περάσει τον δρόμο του αγώνα και να κερδίσει 

την ανταμοιβή του με τις αρετές του. Και ο Υιός ρωτάει: "Αν, πριν σταλεί στη γη, ήμουν το πολύ 

αγαπημένο σου πλάσμα - γιατί δεν παρέμεινα σταθερός στην αρετή και έπρεπε να πέσω, να υποφέρω και 

να κοπιάσω για να επιστρέψω σε σένα;" Η Φωνή του απάντησε: "Όλα τα πνεύματα έχουν τεθεί κάτω από 

τον Νόμο της Εξέλιξης, και με αυτόν τον τρόπο ο Πατέρας-Πνεύμα Μου τα φυλάει για πάντα, και είναι 

ευχαριστημένος με τα καλά έργα του Υιού. Ωστόσο, σας έστειλα στη γη για να την κάνω τόπο αγώνα για 

πνευματική τελειότητα και όχι κοιλάδα πολέμου και πόνου. Σας είπα να πολλαπλασιάζεστε, να μην είστε 

στείροι. Αλλά όταν επιστρέφετε στην Πνευματική Κοιλάδα, δεν φέρνετε συγκομιδή, μόνο κλαίτε και 

έρχεστε χωρίς τη χάρη με την οποία σας έχω προικίσει. Γι' αυτό, σας στέλνω και πάλι και σας λέω: 

Καθαριστείτε, αναζητήστε αυτό που χάσατε και εργαστείτε για την πνευματική σας άνοδο. 

Το πνεύμα επιστρέφει στη γη, αναζητά ένα μικρό και ευαίσθητο ανθρώπινο σώμα για να ξεκουραστεί 

και να ξεκινήσει το νέο ταξίδι της ζωής. Βρίσκει το σώμα του μικρού παιδιού που του ανατέθηκε και το 

χρησιμοποιεί για να επανορθώσει τις παραβάσεις του ενάντια στο Νόμο Μου. Με τη γνώση της Αιτίας, το 

πνεύμα έρχεται στη γη, γνωρίζει ότι είναι πνοή του Πατέρα και γνωρίζει την αποστολή που φέρνει από 

Αυτόν. 

16 Τα πρώτα χρόνια είναι αθώος και διατηρεί την αγνότητά του, παραμένει σε επαφή με την 

Πνευματική Ζωή. Στη συνέχεια αρχίζει να γνωρίζει την αμαρτία, βλέπει από κοντά την υπερηφάνεια, την 

αλαζονεία και την ανυπακοή των ανθρώπων απέναντι στους δίκαιους νόμους του Πατέρα, και η εκ 

φύσεως ατίθαση σάρκα αρχίζει να στιγματίζεται από το κακό. Πέφτοντας στον πειρασμό, ξεχνά την 

αποστολή που έφερε μαζί του στη γη και αρχίζει να κάνει έργα αντίθετα προς το νόμο. Το πνεύμα και η 

ύλη δοκιμάζουν τον απαγορευμένο καρπό, και όταν έχουν πέσει στην άβυσσο, η τελευταία ώρα τους 

εκπλήσσει. 
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Και πάλι το πνεύμα βρίσκεται στον (πνευματικό) βιότοπο, κουρασμένο και σκυμμένο από το βάρος 

της ενοχής του. Τότε θυμάται τη φωνή που του μίλησε κάποτε και τον καλεί ακόμα, και αφού χύνει πολλά 

δάκρυα, νιώθοντας χαμένος χωρίς να ξέρει ποιος είναι, θυμάται ότι έχει βρεθεί ξανά σε αυτό το μέρος. 

Και ο Πατέρας, που τον δημιούργησε με τόση αγάπη, εμφανίζεται στο δρόμο του και του λέει: "Ποιος 

είσαι, από πού είσαι και πού πας;". - Ο Υιός αναγνωρίζει σε αυτή τη φωνή τον Λόγο Εκείνου που του 

έδωσε οντότητα, νοημοσύνη και ικανότητα, τον Πατέρα που τον συγχωρεί ξανά και ξανά, τον εξαγνίζει, 

τον απομακρύνει από το σκοτάδι και τον οδηγεί στο φως. Τρέμει, γιατί ξέρει ότι στέκεται μπροστά στον 

Κριτή και λέει: "Πατέρα, η ανυπακοή μου και το χρέος μου απέναντί Σου είναι πολύ μεγάλο και δεν 

μπορώ να περιμένω να ζήσω στη βασιλεία Σου, γιατί δεν έχω καμία αξία. Σήμερα, έχοντας επιστρέψει 

στην Πνευματική Κοιλάδα, βλέπω ότι έχω μόνο συσσωρευμένες ενοχές, τις οποίες πρέπει να εξιλεώσω". 

Αλλά ο στοργικός Πατέρας του δείχνει τον δρόμο για άλλη μια φορά, επιστρέφει στη σάρκα και ανήκει 

ξανά στην ανθρωπότητα. Αλλά τώρα το ήδη έμπειρο πνεύμα υποτάσσει το φυσικό κέλυφος με 

μεγαλύτερη δύναμη για να κερδίσει το πάνω χέρι και να υπακούσει στις θεϊκές εντολές. Η μάχη αρχίζει. 

Πολεμά τις αμαρτίες που ρίχνουν τον άνθρωπο και θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δόθηκε για 

τη λύτρωσή του. Αγωνίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος, και όταν οι λευκές τρίχες στους κροτάφους του 

λάμπουν και το άλλοτε ανθεκτικό και δυνατό σώμα του αρχίζει να λυγίζει κάτω από το βάρος των χρόνων 

και να χάνει τη δύναμή του, το πνεύμα νιώθει δυνατό, πιο ώριμο και έμπειρο. Πόσο μεγάλη και 

αποκρουστική του φαίνεται η αμαρτία! Απομακρύνεται από αυτό και φτάνει στον στόχο. Τώρα περιμένει 

μόνο τη στιγμή που θα τον καλέσει ο Πατέρας, γιατί έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θείος νόμος 

είναι δίκαιος και το θέλημα του Θεού είναι τέλειο, ότι αυτός ο Πατέρας ζει για να δώσει ζωή και σωτηρία 

στα παιδιά Του. 

Όταν ήρθε η τελευταία ημέρα, ένιωσε τον θάνατο στη σάρκα του και δεν ένιωσε πόνο. Έφυγε από τη 

ζωή ήσυχα και με ευλάβεια. Είδε τον εαυτό του στο μυαλό του, και σαν να είχε έναν καθρέφτη μπροστά 

του, είδε τον εαυτό του όμορφο και λαμπερό από φως. Τότε η φωνή του μίλησε και του είπε: "Γιε μου, 

πού πας;". Και εκείνος, γνωρίζοντας ποιος ήταν, ανέβηκε στον Πατέρα και άφησε το φως Του να εισέλθει 

στην ύπαρξή του, και έτσι είπε: "Ω Δημιουργέ, ω παντοδύναμη Αγάπη, έρχομαι σε Σένα για να αναπαυθώ 

και να σου δώσω εκπλήρωση". - Ο λογαριασμός ξεκαθαρίστηκε, και το πνεύμα ήταν υγιές, καθαρό και 

χωρίς αλυσίδες αμαρτίας, και έβλεπε μπροστά του την υψηλή ανταμοιβή που το περίμενε. 

Μετά από αυτό αισθάνθηκε ότι συγχωνεύτηκε με το φως αυτού του Πατέρα, ότι η απόλαυση του 

αυξήθηκε, και είδε έναν τόπο ειρήνης, μια ιερή γη, ένιωσε μια βαθιά ησυχία και αναπαύθηκε στους 

κόλπους του Αβραάμ". - — 

17 Σας μιλάω για τα θαύματα που περιέχει η Πνευματική Ζωή και σας προσφέρω τις οδηγίες Μου. 

Θα εκπληρώσετε το καθήκον σας στη γη για να έρθετε σε Μένα, ω λαέ του Ισραήλ, ω ανθρωπότητα, κόρη 

Μου; Μέσω της αξίας θα εισέλθετε στο Ουράνιο Βασίλειο και μέσω της άσκησης των αρετών θα 

επιτύχετε την ειρήνη στη γη. 

18 Έχετε έρθει στη σάρκα ξανά και ξανά, και με κάθε επανενσάρκωση αυξάνατε την ενοχή σας και 

το καθήκον εξιλέωσης. Μην με κατηγορείτε για τα βάσανά σας, γιατί δεν σας τιμωρώ εγώ, αλλά εσείς οι 

ίδιοι κρίνετε. 

19 Τώρα έχετε την τελευταία ευκαιρία να επανορθώσετε για τις παραβάσεις σας. 

20 Επέστρεψα σε σας λόγω της υπόσχεσης που σας έδωσα. Από τους Πρώτους Χρόνους έκανα μια 

διαθήκη μαζί σας, και θα σας καθοδηγήσω μέχρι το τέλος. Γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι που έχετε 

προετοιμαστεί για να καθίσετε στο τραπέζι Μου. Εγώ είμαι η τροφή και ο καρπός, ο άρτος και το κρασί. 

21 Έρχεστε ακούραστα για να Με ακούσετε και να σβήσετε την πείνα και τη δίψα σας για 

δικαιοσύνη, όπως στη Δεύτερη Εποχή, όταν οι άνθρωποι που διψούσαν για αγάπη Με ακολούθησαν 

επίσης. Παρέδωσα το Λόγο Μου στις κοιλάδες και στα βουνά, ακόμη και στη θάλασσα και στην έρημο τα 

πλήθη Με ακολούθησαν. Η πίστη τους δεν γνώριζε κόπωση, η βεβαιότητά τους ήταν άφθαρτη. Τότε το 

έλεός Μου απλώθηκε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και τους περιέβαλε με την ενδόμυχη ουσία του 

Λόγου Μου. Οι μητέρες κρατούσαν τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους, οι άνδρες άφησαν τη δουλειά τους 

για να Με ακούσουν, οι γέροι, στηριγμένοι στα μπαστούνια τους, ακολούθησαν το πλήθος. 

22 Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δάσκαλος έκανε το θαύμα των ψωμιών και των ψαριών ως 

απόδειξη ότι οποιοδήποτε ψωμί αρκεί, αν διανεμηθεί με αγάπη και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 

πρόσωπο. Η ομοφωνία και η αδελφοσύνη θα είναι επίσης τροφή. 



U 33 

34 

23 Ακόμη και οι μαθητές είχαν αμφιβάλει ότι οι τόσο πενιχρές προμήθειες θα ήταν αρκετές για να 

θρέψουν ένα τόσο μεγάλο πλήθος. Όταν όμως είδαν ότι το θαύμα είχε γίνει πραγματικότητα, είπαν στον 

εαυτό τους ντροπιασμένοι: "Αλήθεια, αυτός είναι ο Μεσσίας!". 

24 Τώρα, στην Τρίτη Εποχή, έχετε Εμένα εκ νέου. Σας δίνω το ψωμί της αιώνιας ζωής, από το οποίο 

θα φάει η ανθρωπότητα. 

25 Σας δίνω αυτόν τον Λόγο μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Για να γίνω γνωστός με αυτόν τον 

τρόπο, έπρεπε να περιμένω την πνευματική και διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου για να τον 

χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Το θέλημά Μου έχει εκπληρωθεί και αυτό το μυστήριο θα μετατραπεί σε 

διαύγεια για όλους εκείνους που δεν το κατανοούν σωστά προς το παρόν. 

26 Μη φοβάστε τις κρίσεις και τις κοροϊδίες των αιρέσεων και των ομολογιών. Αυτοί είναι που, αν 

και έχουν τα βιβλία της προφητείας στα χέρια τους, δεν τα έχουν ερμηνεύσει (σωστά) και επομένως δεν 

ήξεραν να Με περιμένουν. Εσείς, από την άλλη πλευρά, που δεν γνωρίζατε τις προφητείες που μιλούσαν 

για την επιστροφή Μου ως το Άγιο Πνεύμα, Με περιμένατε. Τώρα η Τρίτη Εποχή είναι εδώ, αλλά η 

ανθρωπότητα δεν έχει καταλάβει πώς να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. 

27 Πόσοι λαοί πηγαίνουν σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. Αλλά είμαι μαζί σας, και για να γίνω 

αναγνωρίσιμος, αποκαλύφθηκα μέσα στη φτώχεια και την ταπεινότητα, όπως στη Δεύτερη Εποχή. Αν η 

ανθρωπότητα θέλει να Με αναγνωρίσει μέσα από εκείνους που Με ακολουθούν, μπορεί να το πετύχει: οι 

άρρωστοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι ταπεινωμένοι, οι εξαντλημένοι, εκείνοι που πεινούν και διψούν για 

δικαιοσύνη, εκείνοι που είναι νεκροί από την πίστη, είναι εκείνοι που Με ακολουθούν. 

28 Κανείς δεν εκπλήσσεται που δεν εμφανίστηκα στους κόλπους καμιάς εκκλησίας κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, όπως ακριβώς δεν εμφανίστηκα από κάποια θρησκεία κατά τη Δεύτερη Εποχή. 

29 Δεν θα σταματήσω εκεί όπου βασιλεύει η ματαιοδοξία, ο υλισμός και η ειδωλολατρία. Θα γίνω 

γνωστός στους κόλπους της μεγαλύτερης απλότητας και ταπεινότητας, όπου δεν υπάρχουν τελετές που θα 

σας κάνουν να ξεχάσετε την ουσία του Νόμου Μου. Επομένως, μην εκπλαγείτε όταν Με βλέπετε να 

περιβάλλομαι από τους άπορους, τους αμόρφωτους και τους αμαρτωλούς, γιατί έχω τοποθετήσει το έλεός 

Μου σε αυτούς, μετατρέποντάς τους σε χρήσιμα όντα, δίνοντάς τους δώρα για να προσηλυτίσουν 

πολλούς, και μέσω αυτών, που είστε εσείς, έχω δώσει σαφείς αποδείξεις της δύναμής Μου. Αλλά αν 

εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, μην ανησυχείτε, διότι "κανείς δεν είναι προφήτης στη χώρα του". 

Αύριο θα έρθουν οι ξένοι και θα σας πιστέψουν, ή θα πάτε σε άγνωστες χώρες και θα σας δεχτούν- γιατί 

δεν σας αμφισβητούν όλοι. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που σας ακολουθούν και βασίζονται στην αγάπη και 

τη βοήθειά σας, αποτελώντας έτσι κίνητρο και ώθηση για εσάς στην επίπονη ανάβαση του μονοπατιού. - 

Τι θα απογίνουν εκείνοι που σας ακολουθούν και βρίσκουν δύναμη σε σας όταν εσείς παραπαίετε; Όταν 

αισθάνεστε απελπισμένοι, αναζητήστε Με και θα σας ενισχύσω. Όταν συναντάτε πόνο, μη νομίζετε ότι 

σας έχω τιμωρήσει. Αντλήστε από αυτή τη δοκιμή το όφελος που περιέχει για την ανάπτυξή σας. 

30 Το μόνο που θα έπρεπε να κάνω είναι να το θέλω και θα ήσουν αγνή. - Ποια αξία θα υπήρχε αν 

ήμουν εγώ αυτός που σας καθάρισε; Ας επανορθώσει ο καθένας για τις παραβάσεις του κατά του Νόμου 

Μου, αυτό είναι η αξία. Γιατί τότε θα ξέρετε πώς να αποφύγετε τις πτώσεις και τα λάθη στο μέλλον, γιατί 

ο πόνος θα σας τα θυμίζει. 

31 Αν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια μεταξύ της παράβασης που διαπράχθηκε και των φυσικών 

συνεπειών της, ο πόνος δεν θα σας φτάσει, γιατί τότε θα είστε ήδη αρκετά δυνατοί για να αντέξετε τη 

δοκιμασία με παράδοση. 

Ο κόσμος πίνει ένα πολύ πικρό ποτήρι- όμως ποτέ δεν τον έχω τιμωρήσει. Αλλά μετά τον πόνο της θα 

έρθει σε Μένα που την καλεί. Τότε εκείνοι που υπήρξαν αχάριστοι θα ξέρουν πώς να ευχαριστήσουν 

Εκείνον που έχει χύσει μόνο οφέλη στην ύπαρξή τους. 

32 Μέχρι στιγμής, στον κόσμο δεν έχει επικρατήσει η ανθρώπινη αγάπη. Η βία ήταν, όπως ήταν από 

την αρχή της ανθρωπότητας, αυτή που κυριαρχεί και κατακτά. Αυτός που αγάπησε έπεσε θύμα της 

κακίας. 

33 Το κακό έχει επεκτείνει το βασίλειό του και έχει γίνει ισχυρό στη γη. Αλλά αυτή τη στιγμή 

έρχομαι για να αντιταχθώ σε αυτές τις δυνάμεις με τα όπλα Μου, έτσι ώστε η βασιλεία της αγάπης και της 

δικαιοσύνης να εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Πριν από αυτό θα πολεμήσω. Γιατί για να σας 

δώσω την ειρήνη του Πνεύματός Μου είναι απαραίτητο να διεξάγω πόλεμο και να καταστρέψω κάθε 

κακό. 
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34 Η ημέρα της δικαιοσύνης είναι ήδη μαζί σας- οι ζωντανοί και οι νεκροί ακούνε τη φωνή της 

συνείδησης αυτή τη στιγμή. 

35 Αυτός ο κόσμος δεν είναι το αιώνιο σπίτι για το πνεύμα σας. Αν ήταν έτσι, δεν θα βλέπατε το 

σώμα σας, που τόσο αγαπάτε, να πεθαίνει, δεν θα βλέπατε τη ζωή των γονιών σας να σβήνει, αυτών που 

σας έδωσαν την ύπαρξη. Όλα είναι παροδικά, τίποτα δεν είναι μόνιμο σε αυτόν τον κόσμο. Αν όλα εδώ 

ήταν ευτυχία και ευχαρίστηση, δεν θα θυμόσασταν ποτέ το πνεύμα σας, δεν θα σκεφτόσασταν τους 

άλλους, ούτε θα με θυμόσασταν. 

36 Πολύ μακρύ ήταν το μονοπάτι του πόνου που ταξίδεψε η ψυχή σας, και δεν θέλω να 

αντιμετωπίσετε ακόμη μεγαλύτερο πόνο από αυτόν που έχετε ήδη βιώσει. Επιστρέψτε σε Μένα 

αναζητώντας την ειρήνη, αναζητήστε την τελειότητά σας, και θα σας μεταμορφώσω σε δασκάλους που θα 

διδάξουν και θα σώσουν εκείνους που χάνονται στο σκοτάδι της άγνοιας. 

37 άνθρωποι που έκλαψατε στα λόγια Μου για συγχώρεση, γιατί δεν ήρθε ακόμη η δικαιοσύνη σε 

σας, παρόλο που το δεξί σας χέρι Μου φάνηκε λερωμένο από το αίμα του αδελφού σας; - μη φοβάστε, 

γιατί η αληθινή σας μετάνοια θα είναι σαν μανδύας που θα σας προστατεύει και η συγχώρεσή Μου σαν 

κρυστάλλινο νερό που θα σας ενδυναμώνει στην εξιλέωσή σας. Αλλά αλίμονο σ' αυτόν που σκότωσε και 

δεν πλήρωσε το χρέος του! Αλίμονο σ' αυτόν που εξαπάτησε, που προκάλεσε ντροπή ή που δεν έκανε το 

καθήκον του απέναντι στους γονείς του! Γιατί τότε η ζωή και ο πόνος θα τους κρίνουν ως σοφός κριτής 

και θα τους διδάξουν ως δάσκαλος. 

38 Σήμερα ήρθατε σε Μένα ξεπερνώντας όλες τις αντιδράσεις και επειδή λαχταράτε να ακούσετε εκ 

νέου τον Λόγο Μου. Γιατί έχετε την επιθυμία να γίνετε μαθητές Μου, και γι' αυτό έρχεστε να ακούσετε 

και να μελετήσετε τη θεία διδασκαλία Μου. 

39 Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για να σας ανανεώσει και να βρείτε δύναμη να 

ξεπεράσετε τα πάθη σας από τον Λόγο Μου, ο οποίος φωτίζει το πνεύμα σας και ξυπνά μέσα σας την 

αληθινή αγάπη για την πνευματική σας αγνότητα. 

40 Αυτή είναι η στιγμή που ο Λόγος Μου παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μην 

αγνοείτε αυτά που σας αποκαλύπτω. Αλλά όταν μερικές φορές σας μιλάω με εικόνες, είναι για να 

απομνημονεύσετε καλύτερα τις διδασκαλίες Μου. 

41 Είμαι η σωσίβια λέμβος που εμφανίστηκε σε απόσταση αναπνοής από τον ναυαγό που πνιγόταν. 

Όσοι έχουν βρεθεί σώοι στην ακτή όπου κατοικεί η ειρήνη, αισθάνονται αργότερα την υποχρέωση να 

κάνουν το ίδιο στους γείτονές τους όταν κινδυνεύουν να χαθούν. 

42 Τα πλοία δεν αρκούν και υπάρχουν πολλοί ναυαγοί που ζητούν βοήθεια. Ιδού η ανθρωπότητα που 

χάνεται στα ελαττώματα, στη διαφθορά και στο έγκλημα! Ιδού οι άνθρωποι που έχουν παραδοθεί σε μια 

ζωή υλισμού και εγωισμού! Οι γυναίκες έχουν συνηθίσει την αμαρτία που βασιλεύει παντού, χάνουν την 

αρετή και τη λεπτότητά τους, το σπίτι, που είναι ο ναός του ανθρώπου, βεβηλώνεται, επειδή το φως, η 

ζεστασιά και η γαλήνη εξαφανίζονται από αυτό. 

43 Έρχομαι σ' αυτόν τον πλανήτη και αναζητώ σ' αυτόν την ψυχή του ανθρώπου, που είναι ο ναός 

του Θεού, και ανάβω την πίστη σ' αυτόν μιλώντας του για έναν νέο κόσμο, έναν κόσμο ειρήνης, στον 

οποίο μπορεί να φτάσει μέσω της ηθικής ανανέωσης και της αδελφοσύνης. 

Κάποιοι νιώθουν την καρδιά τους να πάλλεται από δύναμη και κάνουν το θείο ιδεώδες δικό τους- 

άλλοι παραπονιούνται για εμπόδια και δυσκολίες ως δικαιολογίες για να μην Με ακολουθήσουν. Αυτοί 

στερούνται πίστης και δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος απομακρύνεται από το πεπρωμένο του πρέπει να 

φτάσει στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά μέχρι να διανύσει όλη τη διαδρομή. 

44 Δεν σας λέω να απομακρυνθείτε από τα υλικά σας καθήκοντα ή από τις υγιείς απολαύσεις της 

καρδιάς και των αισθήσεων. Σας ζητώ μόνο να απαρνηθείτε αυτό που δηλητηριάζει την ψυχή σας και 

αρρωσταίνει το σώμα σας. 

45 Αυτός που ζει εντός του νόμου εκπληρώνει αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του. Αυτός που 

απορρίπτει τις επιτρεπόμενες απολαύσεις για να βυθιστεί στις απαγορευμένες απολαύσεις αναρωτιέται, 

ακόμη και στις στιγμές της μεγαλύτερης απόλαυσης, γιατί δεν είναι ευτυχισμένος ούτε γαλήνιος. Γιατί 

από απόλαυση σε απόλαυση βυθίζεται όλο και πιο βαθιά, μέχρι που χάνεται στην άβυσσο χωρίς να 

βρίσκει αληθινή ικανοποίηση για την καρδιά και το πνεύμα του. 
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46 Κάποιοι πρέπει να υποκύψουν και να αδειάσουν μέχρι την τελευταία σταγόνα το ποτήρι στο οποίο 

αναζήτησαν την απόλαυση χωρίς να τη βρουν, ώστε να ακούσουν τη φωνή Εκείνου που τους προσκαλεί 

για πάντα στο συμπόσιο της αιώνιας ζωής. 

47 Δέχομαι την προσφορά των μαθητών Μου. Ο Ηλίας σας έχει προετοιμάσει και έχει μεσολαβήσει 

σε Μένα, ώστε να είστε άξιοι να ακούσετε το Λόγο Μου και να ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε το 

πνευματικό του νόημα. Η υπόσχεσή Μου είναι ότι όποιος Με αναζητά στη στενοχώρια του θα 

παρηγορηθεί. 

48 Είναι η ώρα του Αγίου Πνεύματος όταν έρχομαι σε επαφή με τον άνθρωπο. Από εκείνους που Με 

έχουν ακούσει, κάποιοι αρχίζουν να Με αναγνωρίζουν και άλλοι Με αγαπούν ήδη. Όταν τελειώσει αυτός 

ο καιρός της εκδήλωσής Μου, η ανθρωπότητα θα γνωρίζει ποιος έχει έρθει. Θα αναγνωρίσουν τον Ηλία 

ως έναν πρόδρομο γεμάτο χάρη και δύναμη, αλλά και τον Δάσκαλο που κατέβηκε από αγάπη για το 

ανθρώπινο γένος. 

49 Αγαπητοί μαθητές, πάρτε Εμένα ως παράδειγμα, ώστε να φτάσετε σύντομα στο τέλος της 

επανόρθωσής σας, όταν ο Ηλίας, ο Ποιμένας που σας καθοδηγεί σε όλους τους αιώνες, θα σας 

παρουσιάσει σε Μένα. 

50 Δεν θέλω τα πνεύματα, όταν αναχωρήσουν από αυτή τη γη, να αισθάνονται μοναξιά ή χαμένα 

στην απεραντοσύνη της πνευματικής κοιλάδας που περιμένει όλους. Γι' αυτό, ο Ηλίας σας μιλάει και 

προετοιμαστείτε για αυτή τη μετάβαση και θα γνωρίσετε στους αδελφούς σας το Πνεύμα που είναι 

Ποιμένας και Μεσίτης μεταξύ του ανθρώπου και του Δημιουργού του. 

51 Διανύετε μια περίοδο δυσκολιών και δικαιοσύνης, όλοι σας τώρα δρέφετε τους καρπούς των 

κόπων σας. Αυτή η στιγμή έπρεπε να έρθει, ήταν γραμμένο. Σας προειδοποίησα να προσευχηθείτε και να 

μετανοήσετε, αλλά σας βρήκα να κοιμάστε, χωρίς να θυμάστε τα λόγια Μου. Αλλά σας παρακολουθώ και 

έχω έρθει για άλλη μια φορά να σας φέρω τη Διδασκαλία Μου, η οποία σας δείχνει πολύ ευρείς ορίζοντες. 

Αν καταφέρετε να το κατανοήσετε, θα γίνετε θαρραλέοι και δυνατοί, και όταν αυτό το φως διαπεράσει το 

πνεύμα σας, θα πάτε σε άλλους και θα τους βοηθήσετε να απελευθερωθούν από τον λήθαργο. Ελέησον 

εκείνους που αμαρτάνουν από άγνοια και δείξε τους τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία τους. 

52 Κάνω μαθητές αυτούς που κάποτε ήταν παιδιά, και τραβάω τους μαθητές ακόμη πιο κοντά Μου. 

Όλους εσάς σας έχω τοποθετήσει σε μια σκάλα του ουρανού, και έχω μοιραστεί τις δοκιμασίες σας. Ο 

πόνος της ανθρωπότητας φτάνει σε Μένα, ο Ηλίας αγωνίζεται για την πνευματική ενότητα της 

ανθρωπότητας. Ο νέος πύργος της Βαβέλ έχει αναπτυχθεί μέσα στην υπερηφάνεια και τη διαμάχη, αλλά 

απέναντί του χτίζω τον πύργο του Ισραήλ με θεμέλια ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Ο αγώνας θα είναι 

μεγάλος, αλλά στο τέλος η αρετή θα νικήσει την αμαρτία και η ειρήνη θα αποκατασταθεί. Τότε αυτοί που 

ήταν αδύναμοι θα γίνουν δυνατοί, οι τυφλοί θα ανοίξουν τα μάτια τους και θα πραγματοποιηθεί η 

πραγματική αφύπνιση της ψυχής, ώστε να μπορέσει να μπει σε μια ζωή ανάπτυξης. 

53 Το χρυσάφι και η δύναμη που τόσο επιθυμεί ο άνθρωπος δεν θα δώσουν ειρήνη στο πνεύμα του, 

ούτε παρηγοριά στο άρρωστο κρεβάτι του- το μόνο που θα κάνουν είναι να σκληρύνουν την καρδιά του. 

Πόσες φορές έχω βάλει εικόνες πόνου μπροστά στους πλούσιους για να δοκιμάσω τα συναισθήματά τους, 

και αυτοί αδιαφορούσαν για τα ορφανά, τη δυστυχία και τον πόνο των συνανθρώπων τους, μη 

κατανοώντας ότι τους έχω κάνει μόνο θεματοφύλακες υλικών αγαθών, ώστε να τα μοιράζουν με 

δικαιοσύνη και αγάπη. 

54 Υπάρχουν πολλά όντα που περιμένουν ένα συμπονετικό χέρι για να τα θεραπεύσει, μια λέξη 

παρηγοριάς ή ένα παράδειγμα για να τα λυτρώσει. Το πνεύμα υποφέρει από πείνα για αγάπη, για 

ειλικρίνεια και για δικαιοσύνη, και εσύ, Ισραήλ, μπορείς να δώσεις, διότι σου έχω δώσει αφθονία 

πνευματικών αγαθών για να διανείμεις. 

55 Δεν θα είναι όλοι οι καιροί τέτοιοι της ειρήνης για εσάς. Γι' αυτό, σήμερα, όσο έχετε ακόμη 

ελευθερία δράσης, εργαστείτε επιμελώς και προετοιμάστε τους αδελφούς σας από άλλα έθνη μέσω της 

προσευχής. Γνωρίζετε ήδη ότι το Πνεύμα δεν γνωρίζει αποστάσεις, και γι' αυτό, την ημέρα που η 

διδασκαλία Μου θα παραδοθεί μέσω των αγγελιοφόρων Μου, αυτοί δεν θα σκοντάψουν, αλλά θα βρουν 

φίλους, αδελφούς που κατανοούν την αποστολή τους και τους παρέχουν υποστήριξη και ζεστασιά. 

56 Σε όποιον ανατεθεί αυτό το μήνυμα και ο οποίος ζει σε κοινωνία μαζί Μου, θα ενσταλάξω τέλεια 

έργα και θα αποκαλύψω το Πνεύμα Μου στα λόγια του. 
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57 Πολλοί από εσάς έχετε νιώσει την περιφρόνηση των ανθρώπων που ακολουθούν τον Δάσκαλο. 

Άλλοι έχουν απορριφθεί από το σπίτι των γονέων τους και άλλοι έχουν απορριφθεί από το σύζυγό τους. 

Αλλά να θυμάστε ότι τα βλέπω όλα αυτά και ότι θα ανταποδώσω τη θυσία σας πλουσιοπάροχα. 

58 Μην βλέπετε εχθρούς αλλά αδελφούς σε όλους όσους σας περιβάλλουν. Μην απαιτείτε τιμωρία 

για κανέναν, να είστε επιεικείς, ώστε να δώσετε το παράδειγμα της συγχώρεσης και να μην προκύψουν 

τύψεις στο πνεύμα σας. Κλείστε τα χείλη σας και αφήστε Με να κρίνω την υπόθεσή σας. 

59 Θεραπεύστε τους αρρώστους, επαναφέρετε τη λογική στους μπερδεμένους. Διώξτε τις ψυχές που 

θολώνουν το μυαλό και εξασφαλίστε ότι και οι δύο* θα ανακτήσουν το φως που έχασαν. 
* Βλέπε σημείωση 4 στο παράρτημα 

60 Προσευχηθείτε για τα έθνη, γιατί εγώ θα σας προσέχω. Πήγαινε το Λόγο Μου σε όλες τις καρδιές. 

Ευχαριστήστε Με στη συνέχεια για τα οφέλη που λάβατε, γιατί τότε θα έχετε αναγνωρίσει ότι ούτε ένα 

φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου. 

61 Αληθινά σας λέω: Εκείνοι που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από Μένα συνειδητοποιούν ότι 

είναι ώρα κρίσης, γιατί έχουν προαισθήματα και ανησυχίες. 

62 Η φωνή μου καλεί και αφυπνίζει τα πνεύματα σαν σάλπιγγα. Αλλά αν η ανθρωπότητα είχε 

φροντίσει να μελετήσει και να κατανοήσει τις προφητείες της Πρώτης και της Δεύτερης Εποχής, τίποτα 

από όσα συμβαίνουν τώρα δεν θα την εξέπλητταν ή θα την προκαλούσαν σύγχυση, διότι όλα είχαν ήδη 

προφητευτεί. 

63 Ο χθεσινός μου λόγος εκπληρώνεται σήμερα- γιατί πιο γρήγορα θα έπαυε να λάμπει το Αστέρι του 

Βασιλιά, παρά θα εκπλήρωνε το ίδιο. 

64 Υπομείνετε την πικρία που σας προκαλεί ο πόλεμος των εθνών, μην απαιτείτε (θεία) δικαιοσύνη 

γι' αυτούς, γιατί το ποτήρι των δεινών τους είναι ήδη αρκετά πικρό. Να είστε φιλεύσπλαχνοι στις κρίσεις, 

τις σκέψεις και τις προσευχές σας. 

65 Όσοι απολαμβάνουν ακόμη κάποια ειρήνη έχουν καθήκον να προσεύχονται για να βοηθήσουν 

εκείνους που υποφέρουν από τις κακουχίες και τις κακουχίες του πολέμου. 

66 Αν αντί για συμπόνια αισθάνεστε θυμό ή περιφρόνηση προς εκείνους που προκαλούν τόσα δεινά 

στην ανθρωπότητα - αληθινά σας λέω, στερείστε από τον εαυτό σας κάθε πνευματική ανύψωση και 

κατανόηση. 

67 Αφήστε τη φωνή Μου να αντηχήσει στην καρδιά σας, κάντε το Λόγο Μου πράξη: αυτός θα είναι ο 

τρόπος με τον οποίο η Διδασκαλία Μου θα αποκτήσει δύναμη στη γη. Είναι το φως που θα αντιμετωπίσει 

τις ιδέες που έχουν αναδυθεί από μια άρρωστη και παρακμάζουσα ανθρωπότητα. 

68 Όλη τη δικαιοσύνη, όλο το μεγαλείο και όλο το φως που οι άνθρωποι μπορούν να επιθυμούν για 

την ανάπτυξη του πνεύματός τους, θα μπορέσουν να το βρουν στη διδασκαλία Μου. Αλλά για να 

σταματήσει ο άνθρωπος να διερευνήσει τη διδασκαλία Μου και να ενδιαφερθεί για το περιεχόμενό της, 

πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τους πρώτους καρπούς της στην ανανέωση και τις αρετές των μαθητών Μου. 

69 Υπόσχομαι να σας αποκαλύψω μεγάλα μυστικά αν ζήσετε ειρηνικά. Γιατί τότε το φως Μου θα 

μπορέσει να λάμψει μέσα στην ύπαρξή σας. 

70 Όλοι θέλετε να είστε ανάμεσα σε εκείνους που μαρτυρούν την αλήθεια Μου και είναι σαν φάρος 

για τον ναυτικό ή σαν αστέρι για τον προσκυνητή στο μονοπάτι της ανθρωπότητας. 

71 Σήμερα με έχετε ανάμεσά σας μέσω αυτής της διακήρυξης. Εκμεταλλευτείτε την παραμονή Μου 

και γίνετε μαθητές από νήπια, ώστε να μπορείτε να κηρύξετε με τον Λόγο Μου με άξιο τρόπο όταν θα 

έχω πάψει να μιλάω. 

72 Μαθαίνετε, παρακολουθείτε και προσεύχεστε, σπέρνετε αγάπη και έλεος ανάμεσα στους 

αδελφούς σας, για να πω στους ανθρώπους μέσα από τα έργα σας: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 34  
1 Αγαπητοί άνθρωποι, μην περιμένετε καλύτερες εποχές για να αποκαλύψετε αυτό το μήνυμα στην 

ανθρωπότητα, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη στιγμή πιο κατάλληλη από αυτή. 

2 Ανοίξτε τα μάτια σας στην πραγματικότητα και μην ονειρεύεστε πλέον τις ματαιοδοξίες του 

κόσμου. Καταλάβετε ότι είναι η αποστολή σας να κάνετε γνωστή τη διδασκαλία Μου σε όλα τα γήινα 

μονοπάτια. 

3 Εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη, ανακαλύπτω τους μελλοντικούς απεσταλμένους, τους νέους 

αποστόλους, τους εργάτες που θα είναι ακούραστοι στην εκπλήρωση του έργου τους. 

4 Κάποιοι θα πάνε στην Ανατολή, άλλους θα στείλω στη Δύση, και η ποικιλία των γλωσσών δεν θα 

είναι εμπόδιο στη διάδοση του Λόγου Μου. 

5 Το σπαθί του φωτός, της αγάπης και της δικαιοσύνης που υπάρχει στη διδασκαλία Μου θα ανοίξει 

δρόμους, θα καταστρέψει τείχη άγνοιας και θα σβήσει όρια. Όλα θα είναι έτοιμα για την ενοποίηση των 

λαών. 

6 Στην αρχή του αγώνα, κάποιοι θα δεχτούν ευχαρίστως το τριαδικό-μαριανό πνευματικό δόγμα. 

Άλλοι, ωστόσο, θα την απορρίψουν και θα σας διώξουν, βλέποντας σε αυτήν μια απειλή για τη γήινη 

εξουσία τους και τις λανθασμένες ερμηνείες τους. Αλλά αληθινά σας λέω, θα είναι σαν να εμποδίζουν με 

την παλάμη του χεριού τους τον ήλιο να δώσει το φως του. 

7 Πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι αυτός που θα απορρίψει αυτόν τον Λόγο θα με έχει απορρίψει, 

και αυτός που θα τον δεχτεί θα με έχει αποδεχτεί. Γιατί με την πνευματική του σημασία, έχω αποκαλύψει 

τον εαυτό Μου στους ανθρώπους αυτή την εποχή, το πνεύμα Μου είναι παρόν σ' αυτήν. Γι' αυτό σας λέω: 

Όποιος δέχεται το Λόγο Μου θα αναγνωρίσει τη φωνή Μου, θα ανοίξει τις πόρτες της καρδιάς του σε 

Μένα και θα Με έχει μέσα του. 

8 Η δικαιοσύνη μου σας πρόσφερε μια θαυμάσια ευκαιρία να επανορθώσετε και να εξοφλήσετε το 

χρέος σας. Μην αφήσετε ούτε μια μέρα από τη ζωή σας να πάει χαμένη, την οποία σας έχω εμπιστευτεί. 

9 Είσαι ο άσωτος υιός που επέστρεψε μετανοημένος στο σπίτι του Πατέρα, και σε δέχτηκα με αγάπη 

για να σε κάνω να ανακτήσεις την κληρονομιά σου. 

10 Γνωρίζω ποιοι από εκείνους που έρχονται κλαίγοντας στην παρουσία Μου είναι οι πραγματικά 

μετανοημένοι, που κλαίνε την ενοχή τους με δάκρυα ειλικρινούς μεταμέλειας και Μου ζητούν μια 

ευκαιρία να επανορθώσουν. Κλαίνε επειδή πλήγωσαν τον Πατέρα τους, δεν κλαίνε για τον εαυτό τους. 

Αντίθετα, υπάρχουν άλλοι που δείχνουν να λυπούνται που Με πλήγωσαν, και κλαίνε, υποσχόμενοι και 

ορκίζονται να μην αμαρτάνουν ξανά. Αλλά την ίδια στιγμή που ορκίζονται, Μου ζητούν νέα γήινα αγαθά. 

Αυτοί είναι εκείνοι που σύντομα θα αναχωρήσουν και πάλι από τον οίκο του Πατέρα. 

11 Αν καταφέρουν να πάρουν από Μένα αυτό που ζητούσαν, θα το σπαταλήσουν. Αν δεν το έχουν 

αποκτήσει, θα βλασφημήσουν εναντίον Μου. Νομίζουν ότι υπάρχουν μόνο αγκάθια στο χαμηλό αυτό 

μονοπάτι και δεν γνωρίζουν ότι αυτό που έχουν επιλέξει είναι το πιο αβέβαιο, ανώμαλο και επικίνδυνο. 

Νομίζουν ότι αν αφεθούν ολοκληρωτικά στις απολαύσεις του κόσμου, μπορούν να αυξήσουν τα πλούτη 

τους και έτσι να μειώσουν τις δυσκολίες τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι απορρίπτοντας το γλυκό 

φορτίο του πνευματικού σταυρού, έχουν φορτώσει στους ώμους τους ένα τεράστιο υλικό βάρος, υπό το 

βάρος του οποίου θα καταλήξουν καταθλιπτικοί. 

12 Πόσο λίγοι είναι αυτοί που προσπαθούν να ζήσουν στον παράδεισο της ειρήνης, του φωτός και 

της αρμονίας εκπληρώνοντας τους θεϊκούς νόμους με αγάπη. 

13 Πολύ μακρύς είναι ο δρόμος που έχουν διανύσει οι άνθρωποι, και εξακολουθούν να προτιμούν να 

τρώνε τους απαγορευμένους καρπούς, οι οποίοι μόνο πόνο και απογοήτευση συσσωρεύουν στη ζωή τους. 

Οι απαγορευμένοι καρποί είναι εκείνοι που είναι καλοί επειδή τους δημιούργησε ο Θεός, αλλά που 

μπορούν να γίνουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο αν δεν έχει προετοιμαστεί σωστά ή αν τους χρησιμοποιεί 

υπερβολικά. 

14 Ο άνδρας και η γυναίκα παίρνουν τον καρπό της ζωής χωρίς προετοιμασία και δεν αναγνωρίζουν 

την ευθύνη τους απέναντι στον Δημιουργό όταν προκαλούν νέα όντα να γίνουν άνθρωποι στη γη. 

15 Ο επιστήμονας κόβει έναν καρπό από το δέντρο της επιστήμης με ευλαβικό χέρι χωρίς να ακούσει 

πρώτα τη φωνή της συνείδησής του, στην οποία ο Νόμος Μου του μιλάει για να του πει ότι όλοι οι καρποί 
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του δέντρου της σοφίας είναι καλοί και ότι, επομένως, όποιος τους μαζεύει μπορεί να το κάνει 

αποκλειστικά και μόνο για το καλό του πλησίον του. 

16 Αυτά τα δύο παραδείγματα που σας έδωσα σας δείχνουν γιατί η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει ούτε 

την αγάπη ούτε την ειρήνη αυτού του εσωτερικού παραδείσου που θα έπρεπε να έχει ο άνθρωπος στην 

καρδιά του για πάντα λόγω της υπακοής του στο Νόμο. 

17 Για να σας βοηθήσω να βρείτε το ίδιο, διδάσκω τους αμαρτωλούς, τους ανυπάκουους, τους 

αχάριστους και τους αλαζόνες, για να σας κάνω να καταλάβετε ότι είστε προικισμένοι με πνεύμα, ότι 

έχετε συνείδηση, ότι μπορείτε να κρίνετε και να αξιολογείτε πλήρως τι είναι καλό και τι κακό, και να σας 

δείξω το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στον παράδεισο της ειρήνης, της σοφίας, της άπειρης αγάπης, της 

αθανασίας, της δόξας και της αιωνιότητας. 

18 Μιλάω σε εσάς που έχετε αμαρτήσει, γιατί οι δίκαιοι ζουν ήδη στον πνευματικό παράδεισο- και τα 

υπόλοιπα όντα, που δεν έχουν πνεύμα και συνεπώς συνείδηση, απολαμβάνουν τον παράδεισό τους, που 

είναι η φύση, όπου ζουν σε τέλεια υπακοή και σε τέλεια αρμονία με όλη τη δημιουργία. 

19 Σήμερα φωτίζω το μονοπάτι στο οποίο θα εξελιχθείτε και στο τέλος του οποίου θα Με 

συναντήσετε. Δεν σας αναγκάζω, αλλά εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι αν δεν ακούσετε αυτό το 

κάλεσμα, σύντομα θα φτάσετε από μόνοι σας να αναζητήσετε το δρόμο της σωτηρίας. Αλλά τότε θα 

ξεφύγετε από τη φρίκη της απανθρωπιάς σας, της αλαζονείας και της αλαζονείας σας. 

20 Δεν έρχομαι σε σας με αυστηρότητα. Εσείς οι ίδιοι δίνετε στις παραβάσεις σας την τιμωρία που 

τους αξίζει. 

21 Λαέ μου, στην καρδιά σας αφήνω την ουσία του Λόγου Μου, ώστε να μπορείτε να τρέφεστε 

πνευματικά από αυτόν. Γιατί η καρδιά σου είναι σαν λουλούδι και το άρωμά της είναι η ουσία της αγάπης 

που έχω βάλει μέσα της. Μην αφήσετε αυτό το λουλούδι να μαραθεί, γιατί σύντομα θα χάσει το άρωμά 

του. Ευαίσθητα είναι τα λουλούδια των κήπων σας, αλλά πιο ευαίσθητη είναι η καρδιά σας, και ακόμη 

περισσότερο η θεϊκή της ουσία. 

22 Μετά το 1950 δεν θα λαμβάνετε πλέον τον Λόγο Μου μέσω αυτών των οργάνων επικοινωνίας*, 

τα οποία έχετε ονομάσει φορείς φωνής ή διερμηνείς. Κάποιοι θα περάσουν από αυτή τη γη στον 

Οι άλλοι θα παραμείνουν για να λάβουν τις πρώτες εμπνεύσεις, τα σημάδια που προηγούνται της 

σύνδεσης από πνεύμα σε πνεύμα. 
* Βλ. σημείωση 9 στο προσάρτημα 

23 Όταν αυτή η σύνδεση αρχίσει να αναπτύσσεται ανάμεσά σας, θα αρχίσετε πραγματικά να 

κατανοείτε και να αντιλαμβάνεστε τη διδασκαλία που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα θα 

ξέρετε πώς να διαχωρίζετε το πνευματικό νόημα του Λόγου Μου από όλες τις ατέλειες που ο φορέας της 

φωνής μπορεί να έχει προσθέσει στο Λόγο Μου. 

24 Τώρα σας ρωτώ: Συμφωνείτε να είστε φτωχοί στη γη, αλλά πλούσιοι στο πνεύμα; Ή μήπως 

προτιμάτε τις απολαύσεις του κόσμου από τη γνώση της αιώνιας ζωής; - Σας ευλογώ, γιατί μέσα στην 

καρδιά σας Μου λέτε: "Κύριε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη δόξα του να ακούς το Λόγο Σου". 

25 Αυτή τη στιγμή σας δίνω ένα νέο μήνυμα: την Τρίτη Διαθήκη. Πολλοί υπήρξαν μάρτυρες αυτής 

της εκδήλωσης. Αλλά σας λέω ειλικρινά, δεν θα είστε εσείς αυτοί που θα καταλάβετε το πλήρες νόημα 

αυτών που σας αποκάλυψα, ούτε θα εκτιμήσετε τη σημασία που έχει αυτό το μήνυμα. 

26 Συχνά σας έδωσα μια διδασκαλία και την ερμηνεύσατε λανθασμένα, επειδή είστε υλοποιημένοι, 

και ενώ σας μίλησα για πνευματικές ιδέες, τους δώσατε μια υλική σημασία. Θα έρθουν άλλες, πιο 

εξελιγμένες πνευματικά γενιές, και όταν μελετήσουν τις διδασκαλίες που περιέχουν αυτές οι 

αποκαλύψεις, θα τρέμουν από πνευματική συγκίνηση. Άλλες φορές θα απολαμβάνουν την ήπια ειρήνη 

του Λόγου Μου, και σε άλλες περιπτώσεις θα εκπλήσσονται με όσα θα βρουν στις διδασκαλίες Μου για 

την αγάπη. Τότε θα πουν: Πώς είναι δυνατόν οι μάρτυρες αυτού του Λόγου που ήταν παρόντες εκείνη την 

εποχή να μην είχαν επίγνωση του νοήματός του, του μεγαλείου του και του φωτός του; - Δεν θα είναι η 

πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό: Ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή, όταν μίλησα στην καρδιά των 

ανθρώπων, δεν Με καταλάβαιναν, επειδή ζούσαν και σκεφτόντουσαν μόνο για τον κόσμο και την ύλη. 

27 Όταν το σώμα που Μου χρησίμευσε ως κέλυφος στη Δεύτερη Εποχή μπήκε στην αγωνία και 

μίλησα τα τελευταία λόγια από το σταυρό, ανάμεσα στις τελευταίες Μου φράσεις ήταν μία που δεν έγινε 

κατανοητή ούτε εκείνες τις στιγμές ούτε για πολύ καιρό μετά: 
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"Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;" 

28 Εξαιτίας αυτών των λόγων, πολλοί αμφέβαλαν- άλλοι μπερδεύτηκαν, νομίζοντας ότι επρόκειτο 

για μικροψυχία, ταλάντευση, μια στιγμή αδυναμίας. Αλλά δεν σκέφτηκαν ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία 

φράση, αλλά ότι μετά από αυτήν μίλησα άλλες που αποκάλυπταν πλήρη δύναμη και σαφήνεια: "Πατέρα, 

στα χέρια σου παραδίδω το Πνεύμα Μου" και: "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

29 Τώρα που επέστρεψα για να φέρω φως στη σύγχυσή σας και να φωτίσω αυτό που ονομάσατε 

μυστήρια, σας λέω: Όταν κρεμάστηκα στο σταυρό, η αγωνία ήταν μακρά, αιματηρή, και το σώμα του 

Ιησού, απείρως πιο ευαίσθητο από εκείνο όλων των άλλων ανθρώπων, υπέμεινε μια μακρά αγωνία, και ο 

θάνατος δεν ήρθε. Ο Ιησούς είχε εκπληρώσει την αποστολή του στον κόσμο, είχε ήδη πει τον τελευταίο 

λόγο και είχε δώσει την τελευταία διδασκαλία. Τότε αυτό το μαρτυρικό σώμα, αυτή η σχισμένη σάρκα, 

νιώθοντας τον χωρισμό από το Πνεύμα, ρώτησε τον Κύριο με αγωνία: "Πατέρα, Πατέρα, γιατί με 

εγκατέλειψες;". - Ήταν ο απαλός και βασανιστικός θρήνος του πληγωμένου αρνιού για τον ποιμένα του. 

Ήταν η απόδειξη ότι ο Χριστός, ο Λόγος, έγινε πραγματικά άνθρωπος στον Ιησού και ότι τα βάσανά Του 

ήταν αληθινά. 

30 Μπορείτε να αποδώσετε αυτά τα λόγια στον Χριστό, ο οποίος είναι αιώνια ενωμένος με τον 

Πατέρα; - Τώρα ξέρετε ότι επρόκειτο για ένα κλαψούρισμα του σώματος του Ιησού, το οποίο είχε 

μολυνθεί από την τύφλωση των ανθρώπων. Αλλά καθώς το χάδι του Κυρίου κατέβαινε πάνω στη 

μαρτυρική σάρκα, ο Ιησούς συνέχισε να μιλάει και τα λόγια Του ήταν: "Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω 

το Πνεύμα Μου". - "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

31 Πότε θα Μου μιλάτε έτσι, ανθρωπότητα; Πότε θα εκφωνήσετε εκείνο τον απαλό θρήνο, που δεν 

είναι μομφή, δεν είναι αμφιβολία, δεν είναι έλλειψη πίστης, αλλά απόδειξη αγάπης για τον Πατέρα, με την 

οποία Του ανακοινώνετε ότι θέλετε να Τον αισθανθείτε κοντά σας την τελευταία ώρα; - Σκεφτείτε κάθε 

μια από τις προτάσεις Μου, γιατί Εγώ είμαι η αλήθεια που σας υποσχέθηκα. 

32 Τώρα που σας διδάσκω, χρησιμοποίησα τους αμόρφωτους και τους αδαείς, γιατί οι επιστήμονες 

και οι μορφωμένοι Με αρνήθηκαν. Έχω επίσης αναζητήσει αμαρτωλούς για να τους μεταστρέψω και να 

τους στείλω να μαρτυρήσουν την αλήθεια Μου. Αυτά τα παιδιά Μου, μέσα από τα οποία Με κάνω 

γνωστό, πρέπει να αποδειχθούν άξια αυτής της χάρης, αφυπνίζοντας στο φως της διδασκαλίας που θα 

κηρύξουν, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση του έργου τους και να κατανοήσουν ότι μόνο δίνοντας το 

παράδειγμα και επιδεικνύοντας καλά έργα θα γίνουν πιστευτοί από τους συνανθρώπους τους. 

33 Αυτός ο χρόνος διδασκαλίας θα είναι ευνοϊκός για τον εξοπλισμό του πλήθους. 

34 Η διδασκαλία μου είναι το καθαρό και κρυστάλλινο νερό του ποταμού της ζωής με το οποίο θα 

καθαριστείτε και θα αποκτήσετε τη μεταμόρφωση που θα σας κάνει άξιους να αποκαλείστε μαθητές του 

Αγίου Πνεύματος. Προετοιμάστε την καρδιά σας στο Λόγο Μου και αληθινά σας λέω, ότι θα βλαστήσει 

καλός σπόρος. Διαμορφώστε το πνεύμα και το νου σας ακούγοντάς Με, τότε τα έργα, τα λόγια και οι 

σκέψεις σας θα ακτινοβολούν την Αλήθειά Μου. 

35 Ομολογουμένως, όχι μόνο εσείς θα με μαρτυρήσετε, γιατί ολόκληρη η δημιουργία είναι μια 

ζωντανή απόδειξη της αλήθειας Μου. Αλλά σε αυτό το έργο έχετε ένα καθήκον να εκπληρώσετε και ένα 

χρέος να πληρώσετε στους εαυτούς σας. Διότι σας λέω αληθινά, δεν οφείλετε τίποτα σε Μένα, αλλά στον 

εαυτό σας. 

36 Αν δεν θέλετε να μαρτυρήσετε για τον Κύριό σας, θα το κάνω εγώ- αλλά θα κλάψετε πικρά επειδή 

δεν ήσασταν με τον Κύριο την ώρα της μάχης. 

37 Θέλετε να μάθετε πώς να γίνει η μαρτυρία σας αποδεκτή ως αληθινή; - Να είστε ειλικρινείς με τον 

εαυτό σας, μην λέτε ποτέ ότι έχετε κάτι που δεν έχετε, μην προσπαθείτε να αποκαλύψετε κάτι που δεν 

έχετε λάβει. Διδάξτε μόνο ό,τι ξέρετε, μαρτυρήστε μόνο ό,τι έχετε δει. Αλλά αν σας ρωτήσουν κάτι που 

δεν μπορείτε να απαντήσετε, σιωπήστε, αλλά μην πείτε ποτέ ψέματα. Και πάλι σας λέω ότι το ναι σας 

πρέπει να είναι πάντα ναι και το όχι σας πάντα όχι, τότε θα είστε πιστοί στην αλήθεια. 

Ούτε πρέπει να ορκίζεστε, διότι αυτός που λέει την αλήθεια δεν χρειάζεται όρκους για να κερδίσει την 

πίστη, αφού φέρνει φώτιση με τα έργα του. Ας ορκιστεί εκείνος που ήταν ψεύτης και ο οποίος - όταν έρθει 

η στιγμή που χρειάζεται αξιοπιστία - πρέπει να επικαλεστεί το όνομα του Θεού για να προσδώσει δύναμη 

στα λόγια του. Δεν θα ορκιστείς ούτε στον Θεό, ούτε στη Μαρία, ούτε στους γονείς σου, ούτε στη ζωή 

σου. Σας ξαναλέω ότι τα έργα σας θα πρέπει να μαρτυρούν τα λόγια σας, τότε και τα δύο θα μαρτυρούν 

για Μένα. 
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38 Αν λέτε την αλήθεια και σας πιστεύουν, ευλογημένοι είναι αυτοί που σας πιστεύουν. Αν 

απορριφθείτε, πληγωθείτε ή γελοιοποιηθείτε επειδή λέτε την αλήθεια, αφήστε το θέμα σε Μένα, γιατί το 

θέμα της αλήθειας είναι δικό Μου- τότε θα σας υπερασπιστώ. Ούτε να προσπαθείτε να καλύψετε την 

αλήθεια με το πέπλο του ψεύδους, γιατί τότε η κρίση σας θα είναι μεγάλη. Δεν ξέρετε τίποτα για τον 

μεγάλο αυτό ναό στην Ιερουσαλήμ, στον οποίο οι άνθρωποι έμπαιναν για πολλούς αιώνες με την επιθυμία 

της δύναμης και της σοφίας; Γιατί ήταν μεγάλη όσο ο κόρφος της ήταν σαν ένα καταφύγιο ειρήνης για τα 

πνεύματα. Αλλά όταν μπήκε η υποκρισία, το ψέμα και η πλεονεξία, η κουρτίνα της σκίστηκε, και 

αργότερα δεν έμεινε ούτε μια πέτρα της πάνω στην άλλη. 

39 Σας ξαναλέω να αρχίσετε να είστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό σας, να μην προσπαθείτε να 

εξαπατήσετε τον εαυτό σας, δηλαδή να αρχίσετε να αγαπάτε την αλήθεια. Πλησιάζει ο καιρός που τα 

μεγάλα κεφάλια του κόσμου θα πέσουν, που τα έθνη θα νιώσουν τη θεία δικαιοσύνη Μου. Πόσες κραυγές 

θλίψης θα υπάρξουν τότε μεταξύ των ανθρώπων! Ένας κόσμος ψεύδους, λαθών και αδικιών θα 

εξαφανιστεί, ώστε στη θέση του να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού, που είναι δικαιοσύνη και φως. Για 

πολλά ανθρώπινα έργα θα είναι το τέλος, αλλά για την εποχή της πνευματοποίησης θα είναι η αρχή. 

40 Ο κόσμος που θα εξαφανιστεί θα είναι ο κόσμος της κακίας που έχετε δημιουργήσει, όπου οι 

ισχυροί καταπιέζουν τους αδύναμους, από τον οποίο έχει εξαφανιστεί ακόμη και η αθωότητα των παιδιών, 

όπου οι γονείς δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τους γονείς. Αυτός ο 

κόσμος στον οποίο οι πιο ιερές αρχές και θεσμοί έχουν βεβηλωθεί από τους ανθρώπους και στον οποίο οι 

άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους αντί να αγαπούν ο ένας τον άλλον ως αδελφούς. 

41 Για να εξαφανιστεί αυτή η νέα Βαβέλ, η κακία της πρέπει να ξεριζωθεί όπως τα ζιζάνια. Ο πόνος 

θα είναι μεγάλος, αλλά μέσα σε αυτό το ποτήρι του πόνου οι ακάθαρτοι θα εξαγνιστούν και οι τυφλοί θα 

ανοίξουν τα μάτια τους, ο θάνατος θα σταματήσει τη γήινη πορεία πολλών ανθρώπων, όχι όμως για να 

τους καταστρέψει, αλλά για να τους φέρει στη ζωή. 

42 Τίποτα δεν θα μείνει από τα κακά έργα της ανθρωπότητας. Αλλά πάνω στα ερείπια του 

παρελθόντος σας θα αναστήσω έναν νέο κόσμο ως ένα μεγάλο βασίλειο, στο οποίο η ανθρωπότητα θα 

είναι σαν μια διευρυμένη οικογένεια, που θα ζει ειρηνικά, θα αγαπά, θα αισθάνεται και θα σκέφτεται 

σύμφωνα με τον Νόμο Μου της Αγάπης. 

43 Οι νέες γενιές θα κατοικήσουν τη γη και θα δρέψουν τόσο πνευματικά όσο και υλικά τους 

καρπούς της εμπειρίας και της ανάπτυξης που άφησαν οι προκάτοχοί τους- γιατί από όλο το παρελθόν θα 

επιλέξουν τους καλούς καρπούς. 

44 Πάνω από τις ατελείς λατρείες για τη Θεότητά Μου θα υψωθεί μια αληθινά πνευματική λατρεία 

του Θεού, όπως ακριβώς πάνω από την υλιστική επιστήμη των ανθρώπων της σημερινής εποχής θα 

υψωθεί μια νέα επιστήμη στην υπηρεσία της αδελφοσύνης, της ευημερίας και της ειρήνης. 

45 Ο διαχωρισμός των ανθρώπων θα εξαφανιστεί, και όπως ακριβώς απομακρύνθηκαν ο ένας από 

τον άλλο μέσα στη διχόνοια τους, δημιουργώντας διαλέκτους και γλώσσες για κάθε λαό, έτσι όταν η 

αρμονία αρχίσει να λάμπει στη γη, όλοι θα νιώσουν την ανάγκη να επικοινωνούν με μια ενιαία γλώσσα. 

Αλήθεια σας λέω, η αδελφική αγάπη ο ένας για τον άλλον θα διευκολύνει αυτό το έργο γι' αυτούς, γιατί 

θα βασίζεται στην Εντολή Μου που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

46 Πώς θα μπορούσε να είναι σωστό το ανθρώπινο γένος να μην καταλαβαίνει το ένα το άλλο, όταν 

ακόμη και τα ζώα του ίδιου είδους καταλαβαίνουν το ένα το άλλο, ακόμη και αν ορισμένα είναι από μια 

περιοχή και άλλα από μια άλλη; 

47 Ενωθείτε στην αγάπη υπό την έμπνευση του Πατέρα σας, και Εκείνος που είναι το Άλφα και το 

Ωμέγα όλης της δημιουργίας θα σας δώσει την παγκόσμια γλώσσα. 

48 Ανανεωθείτε, ανανεωθείτε με το Λόγο Μου, είναι πάνω από τη διαιρετικότητα των γλωσσών σας, 

πέρα από την αρχή και το τέλος σας. Αλλά αν αναρωτηθήκατε για τον τόσο λεπτομερή και ανεξάντλητο 

τρόπο με τον οποίο σας μίλησα μέσα από τα χείλη των φορέων της φωνής Μου, να ξέρετε ότι δεν ήταν 

παρά μια σπίθα του Θείου Φωτός Μου που έστειλα σε αυτά τα μυαλά. 

49 Με ρωτάτε: "Κύριε, αν μας επέλεξες να γίνουμε μάρτυρες αυτής της εκδήλωσης, γιατί δεν μας 

απέκλεισες από τα βάσανα και τις συμφορές της γης;" - Σ' αυτό σας απαντώ ότι είναι απαραίτητο να 

αδειάσετε - έστω και λίγο - το ποτήρι του πόνου που πίνουν οι αδελφοί σας, ώστε να καταλάβετε τα 

βάσανά τους. 



U 34 

42 

50 Αν σας είπα ότι σ' αυτόν τον καιρό θα καταστραφούν όλα όσα δημιούργησε η αλαζονεία και η 

κακία των ανθρώπων, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει και μέσα σας κάτι που πρέπει να καταστραφεί, να 

κλαδευτεί ή να εξιλεωθεί; 

51 Είστε προικισμένοι, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρημένοι από τις δοκιμασίες. Αλλά αν ο πόνος σας 

κρατά σε εγρήγορση, να θυμάστε ότι είναι μόνο μια σταγόνα από το πικρό φίλτρο που πίνουν οι άλλοι 

λαοί. Όταν η καρδιά σας αισθάνεται τον πόνο, ωθείται να προσευχηθεί, και σε αυτό αναγνωρίζει 

διαισθητικά ένα από τα καθήκοντα που αυτός ο λαός έφερε στη γη. 

52 Προσευχηθείτε, παιδιά Μου, με σκέψεις φωτός, ειρήνης και αδελφοσύνης, γιατί αυτές οι 

προσευχές δεν θα χαθούν στο διάστημα, αλλά η δύναμή τους θα τις κρατήσει να δονείται στο πνευματικό 

και θα τις κατευθύνει στην καρδιά εκείνων για τους οποίους προσευχηθήκατε. Ο λόγος μου δεν πρέπει να 

γίνει κοινός για σας, ελάτε με την ίδια ταπεινότητα και θέρμη όπως τις πρώτες ημέρες, ώστε η προσευχή 

σας να γίνει αισθητή από τους αδελφούς σας. Διότι θα έρθει μια μέρα που θα νιώσετε να κλονίζεται 

ολόκληρη η ύπαρξή σας, και εκείνη η μέρα θα είναι η τελευταία φορά που θα σας μιλήσω με αυτή τη 

μορφή. 

53 Για ποιο λόγο νομίζετε ότι σας κάλεσα αυτή τη στιγμή, εσείς τα πλήθη των ανθρώπων; Ήταν μόνο 

για να θεραπεύσει τις ασθένειές σας ή για να αποκαταστήσει τη χαμένη σας ειρήνη; - Όχι, άνθρωποι, αν 

σας ανέστησα στην αληθινή ζωή, άναψα την πίστη στις καρδιές σας, επανέφερα το χαμόγελο στα 

πρόσωπά σας και τη δύναμη στο σώμα σας, ήταν επειδή ήθελα να σας εξοπλίσω με αυτόν τον τρόπο, 

ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε για τη μάχη. Αλλά βλέπω ότι πολλοί σκέφτονται τον εαυτό τους και 

παρακολουθούν τα μαθήματά Μου μόνο για να αναζητήσουν την ηρεμία του μυαλού τους, χωρίς να 

θέλουν να γνωρίζουν το παραμικρό από το έργο που τους περιμένει. Άλλοι φεύγουν αμέσως μόλις λάβουν 

αυτό που επιθυμούσαν, χωρίς να ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να κατανοήσουν το νόημα της 

διδασκαλίας Μου. 

54 Έχετε όλοι κληθεί να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο, και γι' αυτό έχυσα τον Λόγο Μου πάνω σε 

αυτόν τον λαό, ώστε να τον κρατήσουν στην καρδιά τους, ακόμη κι αν πρόκειται μόνο για μία από τις 

προτάσεις Μου. 

55 Η διδασκαλία μου σας λέει: Αν δεν κάνετε το Λόγο Μου γνωστό στην ανθρωπότητα, οι πέτρες θα 

μιλήσουν για να μαρτυρήσουν την αλήθεια Μου και τους καιρούς στους οποίους ζείτε. Αλλά μην 

περιμένετε να μιλήσουν οι πέτρες, γιατί θα το κάνουν κάνοντας τη γη να τρέμει, τις θάλασσες να 

ταράζονται ή να ξεσπούν σε χείμαρρους από τους κρατήρες των ηφαιστείων. 

56 Θα είναι καλύτερα να προετοιμαστείτε εγκαίρως, έτσι ώστε όταν αυτός ο κόσμος καταστραφεί 

από τις επιδημίες, τις άγνωστες ασθένειες και τις θλίψεις κάθε είδους, εσείς - διασκορπισμένοι σε όλους 

τους δρόμους της γης - να φέρετε τον ευγενικό, ενισχυτικό Λόγο Μου στις καρδιές, έτσι ώστε να έρθετε 

σαν απαλή αύρα σε εκείνους που έχουν μαστιγωθεί από τους τυφώνες. 

57 Απομακρύνετε τη νωθρότητά σας και αξιοποιήστε τον πολύτιμο χρόνο που απολαμβάνετε 

σήμερα, γιατί δεν ξέρετε αν στους καιρούς που έρχονται θα έχετε την ηρεμία να μελετάτε και να 

βυθίζεστε στον Λόγο Μου. 

58 Προσευχηθείτε ως καλοί μαθητές και γεμίστε τις καρδιές σας με ευγενείς στόχους. Μην ξεχνάτε 

ότι δεν κάνω καμία διάκριση φυλών, τάξεων ή θρησκειών ανάμεσά σας, έτσι ώστε όπου κι αν πάτε να 

αισθάνεστε σαν να βρίσκεστε στην πατρίδα σας και να θεωρείτε τον καθένα που συναντάτε, όποιας φυλής 

κι αν είναι, αυτό που πραγματικά είναι: αδελφός σας. 

59 Σας έφερα αυτόν τον Λόγο και σας άφησα να τον ακούσετε στη γλώσσα σας, αλλά σας αναθέτω 

να τον μεταφράσετε αργότερα σε άλλες γλώσσες, ώστε να γίνει γνωστός σε όλους. 

60 Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσετε να χτίζετε τον αληθινό πύργο του Ισραήλ, αυτόν που ενώνει 

πνευματικά όλους τους λαούς σε ένα, που ενώνει όλους τους ανθρώπους σε εκείνον τον θείο, αναλλοίωτο 

και αιώνιο νόμο που βιώσατε στον κόσμο από το στόμα του Ιησού όταν σας είπε: "Αγαπάτε αλλήλους!" 

61 Ερευνήστε τον Λόγο Μου μέχρι να βεβαιωθείτε για την καθαρότητα και την αλήθεια του. Μόνο 

τότε θα μπορέσετε να ακολουθήσετε το δρόμο σας με θάρρος και να σταθείτε σταθεροί απέναντι στην 

εισβολή των υλιστικών ιδεών που απειλούν το πνεύμα. Γιατί ο υλισμός είναι θάνατος, είναι σκοτάδι, είναι 

ζυγός και δηλητήριο για το πνεύμα. Ποτέ μην ανταλλάσσετε το φως ή την ελευθερία του πνεύματός σας 

με γήινο ψωμί ή με ευτελή υλικά αγαθά! 
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62 Αληθινά σας λέω: Όποιος εμπιστεύεται το Νόμο Μου και επιμένει στην πίστη μέχρι τέλους, δεν 

θα στερηθεί ποτέ την υλική τροφή της ζωής, και στις στιγμές της ένωσής του με το Πνεύμα Μου θα 

λαμβάνει πάντα το ψωμί της αιώνιας ζωής μέσω του άπειρου ελέους Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 35  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου ζητούν με ταπεινότητα και πίστη για την πρόοδο του πνεύματός 

τους, γιατί θα λάβουν ό,τι ζητήσουν από τον Πατέρα τους. 

2 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να περιμένουν, γιατί η φιλεύσπλαχνη βοήθειά Μου θα φτάσει 

στα χέρια τους την κατάλληλη στιγμή. 

3 Μάθετε να ζητάτε και να περιμένετε, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν ξεφεύγει από το θέλημα της 

αγάπης Μου. Εμπιστευτείτε ότι το θέλημά Μου εκδηλώνεται σε κάθε σας ανάγκη και σε κάθε σας 

δοκιμασία. 

4 Το παιδί έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πατέρα του ό,τι είναι μέσα στο πλαίσιο του νόμου 

της δικαιοσύνης και της αγάπης Του, και ο πατέρας, από την πλευρά του, έχει την υποχρέωση να 

φροντίσει για το παιδί. 

5 Σας λέω ότι όσοι υπακούουν στο θέλημά Μου εδώ στη γη θα απολαμβάνουν την αγάπη Μου όταν 

βρίσκονται στο πνεύμα. 

6 Όταν το βάρος του σταυρού σας σας βαραίνει, καλέστε τον Βοηθό σας και αμέσως θα έρθω να 

σας βοηθήσω. 

7 Προσευχηθείτε με μια σύντομη αλλά δυνατή και ειλικρινή προσευχή στις στιγμές της δοκιμασίας 

και θα νιώσετε παρηγοριά- και όταν καταφέρετε να συντονιστείτε με τον Κύριό σας, θα μπορέσω να σας 

πω ότι το θέλημά Μου είναι δικό σας και το δικό σας είναι δικό Μου. 

8 Προσευχηθείτε όχι μόνο όταν περνάτε μια οδυνηρή δοκιμασία, προσευχηθείτε επίσης όταν είστε 

σε ειρήνη, γιατί τότε η καρδιά και οι σκέψεις σας θα μπορέσουν να ασχοληθούν με τους άλλους. Ούτε να 

προσεύχεστε μόνο γι' αυτούς που σας έχουν κάνει καλό ή γι' αυτούς που δεν σας έχουν βλάψει, γιατί αν 

και αυτό είναι αξιέπαινο, δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο το να μεσολαβείτε για εκείνους που σας έχουν 

βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο. 

9 Θυμηθείτε ότι Εγώ, ο Δάσκαλός σας, υπήρξα ο βοηθός και ο λυτρωτής αυτών που φώναξαν 

μπροστά στον Πιλάτο: "Σταύρωσέ Τον!". Σταύρωσέ Τον!" - Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε τους 

αδελφούς σας να σηκώσουν το σταυρό τους παραδιδόμενοι: με προσευχές, σκέψεις, λόγια, αλλά και με 

υλικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να κάνετε πιο υποφερτή την εξιλέωση εκείνου που 

βαρύνεται από το βάρος του πόνου ή του αγώνα του. 

10 Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνουμε φιλεύσπλαχνοι. Γι' αυτό, προσευχηθείτε, ζητήστε 

και εργαστείτε, τα χωράφια είναι γόνιμα και σας περιμένουν. 

11 Προσευχηθείτε για ειρήνη στα έθνη, προσελκύστε την με τις προσευχές σας. Στείλτε θεραπευτικό 

βάλσαμο μέσα από τις σκέψεις σας και μεταδώστε φως στα μυαλά των αδελφών σας. Αληθινά σας λέω, 

τα αιτήματά σας δεν θα μείνουν ποτέ ανήκουστα και αδιάφορα από τον Πατέρα σας. 

12 Να είστε προετοιμασμένοι, γιατί πολλοί θα αρνηθούν ότι έχω γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου 

νου. Αλλά θα τους πείτε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό: ότι ο Θεός έχει μιλήσει μέσω 

του ανθρώπου στους Τρεις Αιώνες, ότι από την αρχή του χρόνου όλες οι προφητείες, οι εμπνεύσεις και οι 

αποκαλύψεις που δόθηκαν στην ανθρωπότητα ήταν θεϊκές φωνές που ελήφθησαν μέσω της ανθρώπινης 

διαμεσολάβησης, καθοδηγώντας τους ανθρώπους όλων των εποχών. 

13 Εκείνοι που αρνούνται, διαψεύδουν ή αγανακτούν για τη μαρτυρία σας ενεργούν με αυτόν τον 

τρόπο επειδή δεν γνωρίζουν τι είναι μια πνευματική εκδήλωση, ακόμη και αν αυτοαποκαλούνται λόγιοι 

στη γη. 

14 Το θέλημά Μου είναι η ανθρωπότητα, μέσω αυτού του λαού που έχει γίνει μάρτυρας της 

εκδήλωσής Μου με αυτή τη μορφή, να μάθει ότι ο άνθρωπος προοριζόταν από την καταγωγή του να 

βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα του, να Τον υπηρετεί σε αυτόν τον πλανήτη ως φορέας 

φωνής και ότι, αν και στο παρελθόν οι περιπτώσεις των ανθρώπων από τα χείλη των οποίων μίλησε ο 

Κύριος ήταν μεμονωμένες, τώρα ζείτε μια εποχή όπου οι άνθρωποι θα φτάσουν σε μεγαλύτερη τελειότητα 

και σαφήνεια στην πνευματική επικοινωνία με τον Πατέρα από γενιά σε γενιά. 

15 Θα αναγγείλετε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι θα συμβουλεύονται τα πάντα με τον Κύριό 

τους, προκειμένου να επιτελέσουν τα έργα τους στον κόσμο εντός των εντολών του Θείου Νόμου. Ο 

πατέρας της οικογένειας θα μιλήσει στα παιδιά του με τα λόγια που ο Κύριος βάζει στα χείλη του. Οι 

δάσκαλοι θα διδάσκουν υπό ανώτερη έμπνευση, οι κυβερνήτες θα γνωρίζουν πώς να μεταδίδουν το 
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θέλημα του Θεού στους λαούς τους, οι δικαστές θα υποτάσσονται στη φωνή της συνείδησής τους, η οποία 

είναι το φως Εκείνου που τα γνωρίζει όλα και που είναι επομένως ο μόνος ικανός να κρίνει με τελειότητα. 

Οι γιατροί θα εμπιστεύονται πρώτα και κύρια τη θεία δύναμη, και ο λόγος τους και η θεραπευτική τους 

δύναμη θα προέρχονται από τον Κύριο. Οι επιστήμονες θα κατανοήσουν το τόσο δύσκολο έργο που 

έφεραν μαζί τους στη γη, και λόγω του πνευματικού τους εξοπλισμού θα λάβουν θεϊκές προτροπές. Τέλος, 

όλοι όσοι έχουν φέρει στον κόσμο την αποστολή να καθοδηγούν τις ψυχές στο μονοπάτι της εξέλιξης, θα 

ξέρουν πώς να σηκωθούν για να λάβουν τις αποκαλύψεις Μου και να τις φέρουν στις καρδιές των 

ανθρώπων με το φως και την αγνότητα με την οποία τις έλαβαν. 

16 Σας μιλάω για μια εποχή που έρχεται και την οποία θα πρέπει να αναγγείλετε και να προφητεύσετε 

με τη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθεί. Αν όμως οι αδελφοί σας κοροϊδέψουν την προφητεία σας, μην 

απελπίζεστε, διότι ακόμη και ο απόστολος Ιωάννης, όταν γνωστοποίησε αυτά που είχε λάβει στην ένωσή 

του με τον Πατέρα, χλευάστηκε και θεωρήθηκε τρελός. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα για την εκπλήρωση 

όλων αυτών που σε κάποιους φαίνονταν αδύνατα και σε άλλους παράξενα και ακατανόητα. 

17 Η εποχή στην οποία ζείτε σήμερα είναι ακριβώς εκείνη στην οποία εκπληρώνονται όλα όσα είπα 

μέσω του στόματος αυτού του μάντη, προφήτη και φωνοφόρου του Διδασκάλου. 

18 Λόγω του πνευματικού του οράματος, ο απόστολος αυτός της αγάπης και της αλήθειας διώχθηκε, 

μαρτύρησε και εξορίστηκε. Ωστόσο, δεν του έλειψε η προστασία Μου από τους διώκτες και τους δήμιους 

του, γι' αυτό και σας λέω να μη φοβάστε. Αν σας φυλακίσουν γι' αυτό το λόγο, θα σας αφήσω 

ελεύθερους- αν σας αρνηθούν εργασία ή ψωμί, θα σας διαφυλάξω- αν σας ταπεινώσουν ή σας 

συκοφαντήσουν, θα σας επαινέσω και θα σας δικαιώσω- και αν σας σκοτώσουν, θα σας αναστήσω στην 

αληθινή ζωή. 

19 Γι' αυτό σας λέω συνεχώς να προετοιμαστείτε μέσω της προσευχής, ώστε να μπορέσετε να 

διαδώσετε αυτή την προφητεία και να δώσετε αυτή τη μαρτυρία στους αδελφούς σας με μια καρδιά 

γεμάτη ευγένεια, δύναμη, πίστη και αγάπη. 

20 Όλα όσα θα κάνετε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας στο όνομά Μου θα πρέπει να 

αποδώσουν καλούς καρπούς, και θα δείτε όλα όσα λαχταρήσατε να πραγματοποιούνται. 

21 Ακριβώς όπως εκπλήρωσα όλες τις υποσχέσεις Μου στους ανθρώπους των προηγούμενων 

εποχών, έτσι θα τις εκπληρώσω και σε εσάς. 

22 Ζείτε σε εποχές φόβου, στις οποίες οι άνθρωποι εξαγνίζονται αδειάζοντας το ποτήρι του πόνου 

τους μέχρι τέλους. Όσοι όμως έχουν μελετήσει τις προφητείες γνώριζαν ήδη ότι επίκειται ο καιρός που θα 

ξεσπάσουν παντού πόλεμοι, επειδή τα έθνη δεν καταλαβαίνουν το ένα το άλλο. 

23 Οι άγνωστες ασθένειες και λοιμώξεις δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στην ανθρωπότητα και 

μπερδεύουν τους επιστήμονες. Αλλά όταν ο πόνος φτάσει στο αποκορύφωμά του μεταξύ των ανθρώπων, 

θα έχουν ακόμα τη δύναμη να φωνάξουν: "Τιμωρία του Θεού!" Αλλά δεν τιμωρώ εγώ, εσείς τιμωρείτε 

τον εαυτό σας όταν παρεκκλίνετε από τους νόμους που διέπουν το πνεύμα και το σώμα σας. 

24 Ποιος απελευθέρωσε και προκάλεσε τις δυνάμεις της φύσης, αν όχι ο παραλογισμός των 

ανθρώπων; Ποιος έχει αψηφήσει τους νόμους Μου; - Η αλαζονεία των επιστημόνων! Αλλά αληθινά σας 

λέω, αυτός ο πόνος θα χρησιμεύσει για να ξεριζώσει από τη ρίζα τα ζιζάνια που έχουν αναπτυχθεί στις 

καρδιές των ανθρώπων. 

25 Τα χωράφια θα καλυφθούν από πτώματα, ακόμη και οι αθώοι θα χαθούν. Κάποιοι θα πεθάνουν 

από φωτιά, άλλοι από πείνα και άλλοι από πόλεμο. Η γη θα σειστεί, οι δυνάμεις της φύσης θα κινηθούν, 

τα βουνά θα ξεράσουν τη λάβα τους και οι θάλασσες θα ταραχτούν. 

26 Θα επιτρέψω στους ανθρώπους να ωθήσουν τη διαφθορά τους στο όριο που τους επιτρέπει η 

ελεύθερη βούλησή τους, έτσι ώστε, τρομοκρατημένοι από το ίδιο τους το έργο, να νιώσουν αληθινές 

τύψεις στο πνεύμα τους. 

27 Ταπεινοί μαθητές, άνθρωποι της αγάπης για τους αδελφούς σας, αν και είστε γεμάτοι ατέλειες: 

εξουδετερώστε την επιρροή των παθών που εξαπολύει ο πόλεμος με σκέψεις ειρήνης, με προσευχές 

διαποτισμένες με πνευματικό φως, με λόγια αδελφοσύνης και με έργα που περιέχουν αλήθεια και 

φιλανθρωπία. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί στο τέλος του πολέμου, όταν τελειώσει αυτή η 

διαμάχη, τα πλήθη θα έρθουν από μακριά αναζητώντας βάλσαμο για το σώμα και την ψυχή. 

28 Μη μας εγκαταλείψεις όταν έρθει εκείνη η ώρα, Δάσκαλε", μου λένε αυτοί οι άνθρωποι. Στο 

οποίο απαντώ ότι δεν μπορώ να σας αφήσω, γιατί είμαι παρών σε όλα όσα έχουν δημιουργηθεί. 
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29 Θα μιλήσω στους ανθρώπους μέσω των δυνάμεων της φύσης, από τις θάλασσες θα ξεσπάσει η 

Φωνή Μου, και από τη μια άκρη αυτού του πλανήτη στην άλλη, τα πνεύματα θα νιώσουν να αγγίζονται 

από το Φως Εκείνου που είναι ο μόνος που μπορεί να σας πει με αληθινή τρυφερότητα: "Αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον!" 

30 Αυτή η εντολή θα γίνει κριτής τους για πολλούς, άλλοι θα την αισθάνονται στην καρδιά τους σαν 

ανοιχτή πληγή και για κάποιους θα είναι σαν φύλακας που δεν θα τους αφήνει να κοιμηθούν για χάρη της 

εκπλήρωσής της. 

31 Βλέπετε τώρα ότι δεν θα μπορέσω να χωριστώ από εσάς, όπως είπε κάποτε ένας από τους 

προφήτες Μου: ότι αυτή τη στιγμή το Πνεύμα Μου θα χυθεί πάνω σε κάθε σάρκα και σε κάθε πνεύμα. 

32 Όπου κι αν πας, εγώ θα πάω μπροστά σου. Όπου Με αναζητάτε, θα Με βρείτε. Όπου κι αν 

στρέψετε τα μάτια σας, θα Με δείτε. Αλλά δεν θέλω να σας ανακοινώσω με τον Λόγο Μου σήμερα μόνο 

πίκρες και προμηνύματα μεγάλων θλίψεων. Όταν σας μιλάω για όλα αυτά, είναι για να σας αφήσω 

ξύπνιους και να προσεύχεστε, έτσι ώστε οι δοκιμασίες να μην σας εκπλήξουν τη στιγμή που θα έρθουν 

πάνω σας. 

33 Ακριβώς όπως σας ανακοίνωσα τον πόλεμο και τις μεγάλες συμφορές που περιμένουν την 

ανθρωπότητα, σας λέω επίσης ότι θα έρθει η μέρα που όλα τα έθνη της γης θα απολαμβάνουν την ειρήνη, 

όταν οι άνθρωποι θα αγαπούν ο ένας τον άλλον σε Μένα, και η ζωή τους, το έργο τους, τα έργα τους στον 

κόσμο θα είναι η ευχάριστη λατρεία που θα ανεβαίνει σε Μένα σαν ευωδιαστό θυμίαμα από αυτόν τον 

πλανήτη. 

34 Με ρωτάτε: "Κύριε, πότε θα έρθει αυτή η ώρα;" Και σας απαντώ: Όταν η ανθρωπότητα έχει 

εξαγνιστεί μέσα από τον πόνο, τη μετάνοια, την ανανέωση και την άσκηση του καλού. 

35 Αν το πνεύμα του ανθρώπου εκπληρώσει τη διαθήκη που έχει κάνει με τον Πατέρα του, Εγώ, με 

τη σειρά μου, θα εκπληρώσω τις υποσχέσεις Μου μέχρι τέλους. Θα κάνω γνωστό το μυστικό Μου και θα 

το διαδώσω με σοφία, ειρήνη και αποκαλύψεις ανάμεσα στα παιδιά Μου. 

36 Λαέ μου, προσέχετε και προσεύχεστε όσο περπατάτε σε αυτόν τον κόσμο. Προετοιμαστείτε 

πνευματικά και σωματικά, γιατί σύντομα θα σας στείλω να μιλήσετε για την αλήθεια Μου. 

37 Προετοιμάστε το πνεύμα σας μέσω της άσκησης της προσευχής, της φιλανθρωπίας και της 

ταπεινοφροσύνης, που σας δείχνει η διδασκαλία Μου, και προετοιμάστε επίσης το σώμα σας 

απομακρύνοντάς το από τα ελαττώματα, τις κακές συνήθειες και κάνοντάς το υπάκουο μέχρι να το κάνετε 

τέλειο συνεργάτη του Πνεύματος. Μόλις εξοπλιστείτε, θα βιώσετε τη διαύγεια με την οποία το μονοπάτι 

θα εμφανιστεί μπροστά σας. Γι' αυτό σας λέω ότι η ζωή του πνεύματος, από την αναχώρησή του από τους 

θείους κόλπους μέχρι την επιστροφή του, είναι μια σκάλα ανάπτυξης. 

38 Όταν ο Πατέρας σας δημιούργησε, σας τοποθέτησε στο πρώτο σκαλοπάτι αυτής της σκάλας, ώστε 

να έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να κατανοήσετε πραγματικά τον Δημιουργό σας καθώς θα 

ταξιδεύετε σε αυτό το μονοπάτι. Αλλά πόσο λίγοι ξεκίνησαν την ανοδική πορεία της ανάπτυξης μόλις 

εγκατέλειψαν το πρώτο σκαλοπάτι! Οι περισσότεροι ενώθηκαν στην ανυπακοή και την επαναστατικότητά 

τους, έκαναν κακή χρήση του δώρου της ελευθερίας και δεν άκουσαν τη φωνή της συνείδησης- 

επέτρεψαν στους εαυτούς τους να κυριαρχηθούν από την ύλη και έτσι δημιούργησαν μια δύναμη -αυτή 

του κακού- μέσω των εκπορεύσεών τους και έσκαψαν μια άβυσσο στην οποία έπρεπε να σύρουν τους 

αδελφούς τους με την επιρροή τους, οι οποίοι άρχισαν έναν αιματηρό αγώνα ανάμεσα στις αδυναμίες και 

τη διαφθορά τους και την επιθυμία τους για ανύψωση και καθαρότητα. 

39 Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας στη γη, αν είχατε παραμείνει συνεχώς στην καλοσύνη και 

τη δικαιοσύνη. Γιατί σε αυτό θα είχατε καρπωθεί τους καρπούς της αγάπης Μου. Παρ' όλα αυτά, δεν 

έχετε χαθεί, ούτε σας έχω εξορίσει από τη βασιλεία Μου. Απόδειξη αυτού είναι ότι όταν ήρθα σε σας, 

τυλίγοντας την Παρουσία Μου σε ανθρώπινη μορφή, κατέβηκα στον κόσμο που δημιουργήσατε με τόσα 

πολλά λάθη και ατέλειες. 

40 Εδώ σε αυτόν τον κόσμο σας έδωσα το Αίμα Μου και το Σώμα Μου για να σας αποδείξω ότι σας 

αγαπώ παρά τις παρεκτροπές σας και την αχαριστία σας. 

41 Ο αναλλοίωτος Νόμος Μου, τον οποίο σας έδωσα στους πρώτους χρόνους, οι παραινέσεις των 

προφητών για το καλό, η Διδασκαλία Μου και κάθε ένα από τα μηνύματά Μου είναι το πνευματικό φως 

που έχει λάβει ο άνθρωπος μέσω της συνείδησης- και το πνεύμα του θα είχε συγχωνευτεί με το δικό Μου, 

αν είχε παραμείνει στο Νόμο και στην καθαρότητα από την αρχή της ανάπτυξής του. 
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42 Η πορνεία των ανθρώπων, η άγνοιά τους, η έλλειψη πνευματικής ανύψωσης και τα δεινά που 

προκάλεσαν οι παραβάσεις τους ήταν η αφορμή που ο Πατέρας κατέβηκε για να τους σώσει, κάνοντάς 

τους γνωστό το βιβλίο της Σοφίας, το οποίο είχαν περιφρονήσει για χάρη των απολαύσεων του κόσμου, 

και να τους δείξει και πάλι τον αληθινό δρόμο. 

43 Πολλοί αιώνες έχουν περάσει και πολλές φορές τα όντα χρειάστηκε να επιστρέψουν στον κόσμο, 

αλλά ακόμα δεν έχουν κατανοήσει την ουσία του Νόμου Μου και τη φύση του δικού τους πνεύματος. 

44 Εξακολουθώ να γίνομαι γνωστός στους ανθρώπους με έναν εξανθρωπισμένο τρόπο, αν και σας 

λέω επίσης ότι αυτό που αποκαλύπτω αυτή την εποχή είναι η διδασκαλία που θα ανεβάσει τα πνεύματα σε 

εκείνο το επίπεδο για το οποίο σας μιλάω και από το οποίο θα μπορούν να αναγνωρίσουν και να 

διορθώσουν κάθε λάθος, να ανοικοδομήσουν ό,τι έχει καταστραφεί και να ανακτήσουν όλα όσα έχουν 

χάσει. 

45 Στη θεϊκή Μου σπορά κανένας σπόρος δεν χάνεται, παρόλο που οι πτώσεις των ανθρώπων 

καθυστέρησαν την πνευματική του άνθιση και καρποφορία. 

46 Αυτή την εποχή η γη σκάβεται με μεγάλο πόνο για την ανθρωπότητα, αλλά είναι απαραίτητο να 

βρω τον σπόρο Μου για να τον ξεχωρίσω από τα ζιζάνια. 

47 Ποια ήταν η αιτία της αμαρτίας σας και της ανυπακοής στον Νόμο Μου; 

48 Ακούστε, μαθητές: Πριν έρθετε στη ζωή, ήμουν ήδη παρών, και στο Πνεύμα Μου ήταν κρυμμένο 

το δικό σας. Αλλά δεν ήθελα να κληρονομήσετε τη Βασιλεία Μου χωρίς να έχετε κερδίσει την αξία σας. 

Δεν ήθελα να κατέχετε αυτό που υπήρχε χωρίς να ξέρετε ποιος σας δημιούργησε, ούτε ήθελα να φύγετε 

χωρίς κατεύθυνση, χωρίς σκοπό και χωρίς ιδανικό. 

49 Γι' αυτό σας έδωσα τη συνείδηση, για να σας χρησιμεύσει ως οδηγός. Σας έδωσα ελεύθερη 

βούληση ώστε τα έργα σας να έχουν πραγματική αξία μπροστά Μου. Σας έδωσα το πνεύμα για να 

λαχταράει πάντα να ανυψώνεται προς το φωτεινό και αγνό. Σας έδωσα το σώμα, ώστε μέσω της καρδιάς 

να έχετε την αίσθηση του καλού και του ωραίου, και για να σας χρησιμεύσει ως λυδία λίθος, ως διαρκής 

δοκιμασία, αλλά και ως εργαλείο για να ζείτε στον υλικό κόσμο. Η γη υπήρξε σχολείο για το πνεύμα σας- 

ποτέ δεν έλειψε η παρουσία του Θείου Δασκάλου. Η ανθρώπινη ζωή υπήρξε ένα βιβλίο βαθιάς σοφίας για 

το ενσαρκωμένο πνεύμα. 

50 Όταν ο χώρος φωτίστηκε για πρώτη φορά από την παρουσία των πνευμάτων, αυτά - που ακόμα 

παραπατούσαν και τραύλιζαν σαν μικρά παιδιά και δεν είχαν ούτε την ανάπτυξη ούτε τη δύναμη να 

παραμείνουν στους τόπους υψηλής πνευματοποίησης - ένιωσαν την ανάγκη μιας στήριξης, μιας βάσης για 

να νιώσουν δυνατοί, και έτσι τους δόθηκε η ύλη και ένας υλικός κόσμος, και στη νέα τους κατάσταση 

απέκτησαν εμπειρία και γνώση.* 
* Βλέπε σημείωση 5 στο παράρτημα 

51 Δεν έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει την αποστολή που πρέπει να εκπληρώσετε ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας ενημερώσω, με το Λόγο Μου, για τον αγώνα σας και τον 

τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε στο στόχο. 

52 Ο εγκέφαλός σας είναι μικρός και από μόνος του δεν καταφέρνει να κατανοήσει την αξία των 

χαρισμάτων που διαθέτετε και τη σημασία του έργου που έχει να επιτελέσει ο Πατέρας στην 

ανθρωπότητα μέσω αυτού του λαού. 

53 Η σοφή και ισχυρή Θέλησή Μου ανοίγει το δρόμο για τους αγγελιοφόρους Μου, τους μαθητές 

Μου, τους προφήτες Μου, για να προχωρήσουν με τα καλά νέα της φανέρωσης του Λόγου Μου, έτσι 

ώστε να προετοιμάσουν ταυτόχρονα το δρόμο για τα μεγάλα πλήθη των αδελφών σας, τους οποίους 

αποκαλείτε ξένους, να έρθουν στους κόλπους του έθνους σας. 

54 Αυτά τα πλήθη θα φαίνονται να έρχονται αναζητώντας ψωμί για το σώμα και ειρήνη για την 

καρδιά. Ωστόσο, γνωρίζω ότι το πνεύμα τους θα είναι αυτό που θα επιδιώξει την εκπλήρωση της 

υπόσχεσής Μου που έχει φυλαχθεί στο εσωτερικό κάθε πνεύματος. 

55 Από μακρινές χώρες και έθνη θα δείτε τους αδελφούς σας να καταφθάνουν με την επιθυμία να 

απελευθερώσουν το πνεύμα τους. Από εκείνη την αρχαία Παλαιστίνη θα έρθουν επίσης κατά ομάδες, 

όπως όταν οι φυλές του Ισραήλ διέσχισαν την έρημο. 

56 Το προσκύνημά της ήταν μακρύ και θλιβερό από τότε που έδιωξε από τη μήτρα της εκείνον που 

της πρόσφερε τη βασιλεία Του ως νέα κληρονομιά. Αλλά ήδη πλησιάζει στην όαση όπου θα ξεκουραστεί 
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και θα αναλογιστεί τον Λόγο Μου, και στη συνέχεια, ενισχυμένη στη γνώση του Νόμου Μου, θα 

συνεχίσει στο μονοπάτι που της δείχνει την ξεχασμένη από καιρό εξέλιξή της. Τότε θα ακούσετε πολλούς 

να λένε ότι το έθνος σας είναι η νέα γη της υπόσχεσης, η Νέα Ιερουσαλήμ. Θα τους πείτε, ωστόσο, ότι 

αυτή η γη της επαγγελίας βρίσκεται πέρα από αυτόν τον κόσμο και ότι για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να 

το κάνει με το πνεύμα, έχοντας περάσει μέσα από τη μεγάλη έρημο των δοκιμασιών αυτής της εποχής. Θα 

τους πείτε επίσης ότι αυτό το έθνος δεν είναι παρά μια όαση στη μέση της ερήμου. Αλλά θα καταλάβετε, 

άνθρωποι, ότι η όαση πρέπει να παρέχει σκιά στους εξαντλημένους περιπλανώμενους και, επιπλέον, 

πρέπει να προσφέρει το κρυστάλλινο και καθαρό νερό της στα ξεραμένα χείλη εκείνων που αναζητούν 

καταφύγιο σε αυτήν. 

57 Τι είναι αυτή η σκιά και αυτό το νερό για το οποίο σας μιλάω; - Η διδασκαλία Μου, άνθρωποι, η 

θεία Μου διδασκαλία στη δραστηριότητα της αγάπης. Και σε ποιον τοποθέτησα αυτόν τον πλούτο της 

χάρης και των ευλογιών; - Μέσα σας, άνθρωποι, ώστε να απελευθερώνετε ολοένα και περισσότερο την 

καρδιά σας από κάθε εγωισμό και να την παρουσιάζετε ως καθαρό καθρέφτη σε κάθε σας έργο. 

58 Δεν θα γέμιζαν το μυαλό και η καρδιά σας με χαρά αν, με την αγάπη σας, καταφέρνατε να 

προσηλυτίσετε αυτόν τον λαό, που είναι τόσο προσκολλημένος στις παραδόσεις του και πνευματικά 

στάσιμος, στο τριαδομαρτιανό-μαρτιανικό πνευματικό δόγμα; Δεν θα υπήρχε χαρά ανάμεσά σας αν ο 

παλαιός Ισραήλ μεταστρεφόταν με τη μεσολάβηση του νέου Ισραήλ, δηλαδή αν ο πρώτος αποκτούσε 

χάρη μέσω του δεύτερου; Μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχει πείσει τον εβραϊκό λαό ότι πρέπει να έρθει σε 

ρήξη με τις παλιές παραδόσεις για να επιτύχει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Είναι οι άνθρωποι 

που πιστεύουν ότι εκπληρώνουν τους νόμους του Ιεχωβά και του Μωυσή, αλλά στην πραγματικότητα 

εξακολουθούν να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι τους. 

Πλησιάζει ο καιρός που αυτός ο πλανεμένος λαός, διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο, θα πάψει να 

κοιτάζει τη γη και θα σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό αναζητώντας Εκείνον που τους είχε υποσχεθεί 

από την αρχή ως Λυτρωτής τους και τον οποίο έκριναν λανθασμένα και σκότωσαν επειδή τον θεωρούσαν 

φτωχό και δεν έβρισκαν τίποτα καλό σ' Αυτόν. 

59 Τώρα έρχεται η ώρα που αυτός ο σταυρός που Μου επέβαλαν με την κρίση τους θα γίνει ο πήχης 

της δικαιοσύνης για κάθε ένα από αυτά τα πνεύματα, μέχρι που τελικά τα χείλη τους θα αναφωνήσουν: "Ο 

Ιησούς ήταν ο Μεσσίας!" 

60 Θα Με αναζητήσουν μέσα στην πνευματική τους φτώχεια, τη δυστυχία και τον πόνο τους, και θα 

εκπλαγούν όταν δουν ότι Εκείνος που στα μάτια τους δεν κατείχε τίποτα στον κόσμο, κατέχει τα πάντα, 

και ότι αυτοί οι θησαυροί και η βασιλεία για την οποία τόσο συχνά τους μίλησε ήταν η αλήθεια, και θα 

συνειδητοποιήσουν ότι τίποτα στον κόσμο - κανένας θησαυρός, κανένας πλούτος, δεν μπορεί να 

συγκριθεί με την ειρήνη του Πνεύματος. 

61 Αν αυτός ο λαός Μου γύρισε την πλάτη, εξακολουθώ να τον περιμένω. Διότι οι άνθρωποι 

μπορούν να αθετήσουν τον λόγο τους και ακόμη και τις διαθήκες τους, αλλά Εγώ είμαι αμετάβλητος και 

δεν θα αθετήσω ποτέ τις υποσχέσεις Μου. 

62 Αν του είπαν ότι θα είμαι ο Λυτρωτής του, θα το λυτρώσω- αν του είπαν ότι θα το φέρω στη 

Βασιλεία Μου, θα το φέρω στη Βασιλεία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 36  
1 Μπροστά στην ευγενική καλοσύνη του Λόγου Μου, βαθιές τύψεις κατακλύζουν το πνεύμα που 

έχει παρεκκλίνει από το μονοπάτι της ανάπτυξης. Η τρυφερή ευγένεια των λόγων Μου κάνει τον άνθρωπο 

να κλαίει επειδή αποδέχεται ότι οι αμαρτίες του δεν αξίζουν συγχώρεση. 

2 Παρηγορώ αυτόν που μετανοεί ειλικρινά, συγχωρώ τις παραβάσεις του και τον βοηθάω να 

επανορθώσει το κακό που προκάλεσε. Να ξέρετε ότι όποιος δεν μετανοεί δεν με φτάνει, γιατί μόνο από τη 

μετάνοια μπορεί να προκύψει ανανέωση, διόρθωση και εξαγνισμός. Επίσης, να ξέρετε ότι μόνο τα 

εξαγνισμένα πνεύματα μπορούν να εισέλθουν στην παρουσία Μου. Αλλά πώς θα μπορούσατε να νιώσετε 

πραγματικά μετάνοια αν δεν γνωρίζατε το μέγεθος των παραπτωμάτων σας; Έπρεπε να έρθω στους 

ανθρώπους για να τους κάνω να καταλάβουν τι σημαίνει μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη: να αφαιρείς τη 

ζωή ενός συνανθρώπου σου, να καταστρέφεις την πίστη, να εξαπατάς ένα πνεύμα, να προδίδεις μια 

καρδιά, να βεβηλώνεις την αθωότητα, να προκαλείς ατίμωση, να παίρνεις από έναν αδελφό αυτό που του 

ανήκει- να λες ψέματα, να ταπεινώνεις και τόσες πολλές ατέλειες που έμειναν απαρατήρητες από εσάς, 

επειδή είχατε συνηθίσει σε όλα αυτά. Αλλά ήρθε ο Λόγος Μου της αγάπης και στην ουσία του βρήκατε 

την παρουσία μιας τέλειας δικαιοσύνης που σας έκανε να αναγνωρίσετε, μέσω της συνείδησής σας, κάθε 

κακό σας έργο, σας έκανε να εξετάσετε τις σκέψεις σας και σας υπενθύμισε την πνευματική σας 

ολοκλήρωση που είχατε ήδη ξεχάσει. 

3 Μόνο τότε συνειδητοποιήσατε το μέγεθος των παραβάσεών σας, το μέγεθος των λαθών σας, τα 

οποία πριν σας φαίνονταν ασήμαντα, και μόνο τότε εκτιμήσατε σωστά τη σοβαρότητα των πολλών δεινών 

και πόνων που είχατε προκαλέσει. Τότε νιώσατε ντροπή για τον εαυτό σας, νιώσατε ότι σας κοιτούσα Εγώ 

με όλη σας τη γύμνια και με όλους τους λεκέδες σας. Γι' αυτό, ακούγοντας το Λόγο Μου γεμάτο 

τρυφερότητα, ειρήνη και αγνότητα, αισθανθήκατε ανάξιοι της αγάπης Μου για μια στιγμή. Αλλά αμέσως 

ακούσατε ότι ακριβώς εσάς αναζητούσα- και η καρδιά σας, η οποία ξεπλύθηκε με τα δάκρυά της ως 

απόδειξη ότι μετανοήσατε για να εξαγνιστείτε και να Με υπηρετήσετε, ξεκίνησε το μονοπάτι της 

πνευματικής της εξέλιξης. 

4 Είναι αδύνατο για ένα από τα παιδιά Μου να Με ξεχάσει, αφού κουβαλάει μαζί του στο πνεύμα 

του τη συνείδηση που είναι το φως του Πνεύματός Μου, με το οποίο πρέπει να Με αναγνωρίσει αργά ή 

γρήγορα. 

5 Για μερικούς είναι εύκολο να διεισδύσουν στο νόημα του Λόγου Μου και να βρουν το φως εκεί- 

αλλά για άλλους ο Λόγος Μου είναι ένας γρίφος. 

6 Σας λέω ότι δεν μπορούν όλοι να κατανοήσουν την πνευματικότητα του μηνύματός Μου αυτή τη 

στιγμή. Όσοι δεν μπορούν, θα πρέπει να περιμένουν νέους καιρούς, ώστε το πνεύμα τους να ανοίξει τα 

μάτια του στο φως των αποκαλύψεών Μου. 

7 Ποτέ δεν ήρθα σε ανθρώπους που καλύπτονται από μυστήριο. Αν σας μίλησα μεταφορικά, για να 

σας αποκαλύψω το Θείο ή για να αναπαραστήσω το Αιώνιο σε κάποια υλική μορφή, αυτό έγινε για να Με 

καταλάβετε. Αλλά αν οι άνθρωποι σταματήσουν να λατρεύουν μορφές, αντικείμενα ή σύμβολα αντί να 

αναζητούν το νόημα αυτών των διδασκαλιών, είναι φυσικό να υποφέρουν από αιώνες στασιμότητας και 

να βλέπουν μυστήριο στα πάντα. 

8 Από την εποχή της παραμονής του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όταν το Αίμα Μου ενσαρκώθηκε από το 

Αίμα ενός αρνιού, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνο με τις παραδόσεις και τις τελετές, χωρίς να 

καταλαβαίνουν ότι αυτή η θυσία ήταν μια εικόνα του Αίματος που ο Χριστός επρόκειτο να χύσει για να 

σας δώσει Πνευματική Ζωή. Άλλοι, που πιστεύουν ότι τρέφονται από το Σώμα Μου, τρώνε υλικό ψωμί 

χωρίς να θέλουν να καταλάβουν ότι όταν έδωσα το ψωμί στους μαθητές Μου στο Μυστικό Δείπνο, ήταν 

για να τους κάνω να καταλάβουν ότι αυτός που παίρνει το νόημα του Λόγου Μου σαν τροφή, τρέφεται 

μαζί Μου. 

9 Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να κατανοήσουν τις θείες διδασκαλίες Μου με αλήθεια, και 

πόσο λίγοι είναι εκείνοι που τις ερμηνεύουν με πνεύμα. Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι δεν σας έδωσα τη θεία 

αποκάλυψη με τη μία, αλλά ότι σας την εξηγώ σιγά-σιγά με κάθε διδασκαλία Μου. 

10 Αν κατά καιρούς έχετε πέσει σε σύγχυση και έχετε φορτώσει τους άλλους με μια λανθασμένη 

ερμηνεία, είναι φυσικό ότι σήμερα δεν κατανοείτε με σαφήνεια την πνευματική διδασκαλία της Τρίτης 

Εποχής, ούτε την ερμηνεύετε σωστά. 
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11 Είναι απαραίτητο να αρχίσετε να ανατρέπετε τα είδωλά σας, να καταστρέφετε τα παλιά σας λάθη 

και να βάζετε σε τάξη τις σκέψεις σας, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι από τους πρώτους χρόνους ο 

Πατέρας σας μιλούσε πάντα για το Πνεύμα, και παρόλο που συχνά χρησιμοποιούσε υλικές εικόνες για να 

σας διδάξει, πάντα αναφερόταν στην Πνευματική Ζωή. 

12 Ξυπνήστε από τον λήθαργο σας, άνθρωποι, αφήστε το πνεύμα σας να εξερευνήσει τον Λόγο Μου. 

Γιατί αληθινά σας λέω, αν μελετήσετε καλά μια από τις διδασκαλίες Μου και την καταλάβετε, θα έχετε 

διεισδύσει στον πνευματικό πυρήνα των αποκαλύψεών Μου. 

13 Θυμηθείτε την οδηγία στην οποία σας είπα: "Ζητήστε, ζητήστε, για να σας δοθεί". Σήμερα σας 

λέω: Μάθετε να ρωτάτε. 

14 Όταν σας λέω τώρα ότι πρέπει να μάθετε να ζητάτε, είναι επειδή στο παρελθόν το να ζητάτε ήταν 

ελλιπές και εγωιστικό- σκεφτόσασταν να ζητάτε μόνο για τον εαυτό σας ή για τους αγαπημένους σας. Η 

σημερινή μου διδασκαλία σας λέει ότι πρέπει να μάθετε να αισθάνεστε τη θλίψη των άλλων. Ζήστε και 

νιώστε τον πόνο και τα βάσανα του πλησίον σας, τις συμφορές που βασανίζουν τους αδελφούς σας. 

Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε αυτόν που φέρει κρυφά μια πληγή, και να αισθάνεστε τα βάσανα 

εκείνων που δεν μπορείτε να δείτε επειδή είναι μακριά. Μεταξύ των τελευταίων θα πρέπει να σκεφτείτε 

εκείνους που βρίσκονται στο σπίτι τους σε άλλους λαούς και έθνη, εκείνους που βρίσκονται σε άλλους 

κόσμους ή στο επέκεινα. Μη φοβηθείτε αν μια μέρα ξεχάσετε τον εαυτό σας και σκεφτείτε μόνο τους 

άλλους, γιατί δεν θα χάσετε τίποτα. Να ξέρετε ότι αυτός που προσεύχεται για τους άλλους το κάνει και 

για τον εαυτό του. 

15 Πόση χαρά δίνετε στο Πνεύμα Μου όταν σας βλέπω να υψώνετε τις σκέψεις σας αναζητώντας τον 

Πατέρα σας. Σας κάνω να νιώσετε την παρουσία Μου και σας πλημμυρίζω με ειρήνη. 

Αναζητήστε Με, μιλήστε Μου, μη σας νοιάζει που οι σκέψεις σας είναι πολύ αδέξιες για να 

εκφράσουν το αίτημά σας- Εγώ θα ξέρω πώς να τις καταλάβω. Μιλήστε Μου με την εμπιστοσύνη με την 

οποία μιλάει κανείς στον Πατέρα του. Εκμυστηρευτείτε Μου τα παράπονά σας όπως θα κάνατε στον 

καλύτερό σας φίλο. Ρωτήστε Με ό,τι δεν ξέρετε, όλα όσα σας είναι άγνωστα, και θα σας μιλήσω με τον 

λόγο του Δασκάλου. Προσευχηθείτε όμως, ώστε εκείνη την ευλογημένη στιγμή που το πνεύμα σας θα 

ανυψωθεί προς Εμένα, να λάβετε το φως, τη δύναμη, την ευλογία και την ειρήνη που σας χορηγεί ο 

Πατέρας σας. 

16 Έχω ακόμα πολλές αποκαλύψεις για το πνεύμα στο μέλλον μέσω της προσευχής. Τελειοποιηθείτε 

σε αυτή την εκδήλωση και θα μπορέσετε να φτάσετε στην τελειότητα στις αιτήσεις σας, δηλαδή θα 

μάθετε να ζητάτε. 

17 Όταν το πνεύμα σας εισέλθει στην πνευματική κοιλάδα για να δώσει λογαριασμό για την 

παραμονή και τα έργα του στη γη, αυτό που θα σας ζητήσω περισσότερο θα είναι όλα όσα ζητήσατε και 

κάνατε προς όφελος των αδελφών σας. Τότε θα θυμάστε τα λόγια Μου εκείνη την ημέρα. 

18 Το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας νέας έφερε αυτή την κρίση και το χάος που βιώνετε. Είναι 

το ίδιο πράγμα που συμβαίνει σε έναν βαριά άρρωστο όταν πλησιάζει η ανάρρωση: μοιάζει περισσότερο 

σαν να έχει έρθει ο θάνατος. 

19 Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η κρίση στην ανθρωπότητα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η υγεία της στη 

συνέχεια. Αληθινά σας λέω, έτσι θα γίνει, και σας το έχω ανακοινώσει εδώ και χιλιετίες. Τώρα πρέπει να 

εξοπλιστείτε, να ενδυναμώσετε την πίστη σας και να προετοιμαστείτε για τη μάχη. 

20 Σε εσάς που ακούτε συχνά αυτή τη λέξη, σας λέω: Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί έρχεται μια 

εποχή μεγάλης θλίψης για όλους, μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα χρησιμοποιήσουν όλη τους τη 

δύναμη, το χρυσάφι τους, ούτε τη μόρφωσή τους για να μειώσουν το βάρος της Θείας δικαιοσύνης. 

Εκείνες τις ημέρες θα γίνετε μάρτυρες γεγονότων που θα φαίνονται παράλογα και παράλογα στους 

υπερήφανους και τους αλαζόνες- γιατί θα είναι η περίπτωση που οι μορφωμένοι θα στραφούν προς 

εκείνους που θεωρούσαν αδαείς, που οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα αναζητήσουν τους άπορους, επειδή 

μαζί τους θα υπάρχει περισσότερη κατανόηση και γαλήνη μπροστά στις δοκιμασίες, περισσότερη 

φιλανθρωπία και μεγαλύτερος πνευματικός πλούτος. 

21 Κάποιοι Μου λένε μέσα στην καρδιά τους: "Δάσκαλε, δεν χρειαζόταν να περιμένω αυτές τις 

στιγμές πόνου που Μου ανακοινώνεις, γιατί ολόκληρη η ζωή Μου αποτελούνταν από δοκιμασίες που 

υπέφερα". Σε αυτό σας λέω: Μακάριοι είστε εσείς που έχετε ατσαλωθεί στον πόνο, γιατί όταν έρθουν 
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εκείνες οι ημέρες δεν θα κλαίτε πλέον και αντίθετα θα μπορείτε να δώσετε κουράγιο και παρηγοριά σε 

εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει τέτοια θλίψη. 

22 Αληθινά σας λέω: Αν η πλειοψηφία των ανθρώπων πίνει το ποτήρι του πόνου σήμερα, είναι 

επειδή ο στρατιώτης ατσαλώνεται μόνο στη μάχη, και σας λέω ότι η τελική μάχη, η μεγάλη μάχη, 

πλησιάζει. Μην κλείνετε τα μάτια και τα αυτιά σας εκείνες τις στιγμές στον πόνο των αδελφών σας, ούτε 

να προσπαθείτε να κρυφτείτε από τον θάνατο. Γιατί αληθινά σας λέω, εκεί που οι άνθρωποι με λίγη ή 

καθόλου πίστη βλέπουν το τέλος, εκεί θα είναι η αρχή- εκεί που νομίζουν ότι βλέπουν το θάνατο, εκεί θα 

είναι η ζωή. Γιατί θα είμαι παρών για να σας σκεπάσω με την αγάπη Μου και να σας βοηθήσω να 

εισέλθετε στον κόσμο που πρόκειται να αποκαταστήσετε. 

23 Σας ενημερώνω για τα πάντα εκ των προτέρων, ώστε να μη σας εκπλήσσει τίποτα. Αναζητήστε τα 

μέσα για να προειδοποιήσετε τους άλλους και να τους προτρέψετε σε προετοιμασία, προσευχή, διόρθωση 

και επαγρύπνηση. 

24 Θυμηθείτε ότι είμαι ο Λόγος του Πατέρα, ότι η θεϊκή ουσία που λαμβάνετε σε αυτόν τον λόγο 

είναι φως από αυτό το Πνεύμα του Δημιουργού, ότι έχω αφήσει ένα μέρος του Πνεύματός Μου στον 

καθένα από εσάς. Αλλά όταν βλέπετε τη φτώχεια που περιβάλλει το πλήθος που Με ακούει τώρα, και την 

ταπεινότητα του δωματίου στο οποίο συγκεντρώνεστε, Με ρωτάτε σιωπηλά: "Δάσκαλε, γιατί δεν επέλεξες 

για την εκδήλωσή Σου αυτή τη στιγμή έναν από εκείνους τους μεγάλους ναούς ή εκκλησίες όπου θα 

μπορούσαν να Σου προσφερθούν πλούσιοι βωμοί και επίσημες τελετές αντάξιες Σου;" 

25 Απαντώ στις καρδιές που σκέφτονται έτσι για τον Δάσκαλό τους: Δεν ήταν οι άνθρωποι που Με 

έφεραν σε αυτή τη φτώχεια. Εγώ ο Ίδιος επέλεξα την ταπεινή κατοικία στο φτωχό προάστιο της πόλης 

σας για την εκδήλωσή Μου, για να σας κάνω να καταλάβετε ότι δεν είναι ο υλικός φόρος ή οι εξωτερικές 

προσφορές που ζητώ από εσάς, αλλά το αντίθετο: επέστρεψα ακριβώς για να κηρύξω την ταπεινότητα για 

άλλη μια φορά, ώστε να βρείτε την πνευματοποίηση σε αυτήν. 

26 Απορρίπτω όλη την ανθρώπινη ματαιοδοξία και την ανθρώπινη μεγαλοπρέπεια, γιατί μόνο ό,τι 

είναι πνευματικό, ό,τι είναι ευγενές και γενναιόδωρο, ό,τι είναι αγνό και αιώνιο, φτάνει στο Πνεύμα Μου. 

Θυμηθείτε ότι είπα στη γυναίκα από τη Σαμάρεια: "Ο Θεός είναι Πνεύμα, και όσοι τον λατρεύουν πρέπει 

να τον λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια". Αναζητήστε Με στο Άπειρο, στο Αγνό, και εκεί θα Με βρείτε. 

27 Από τις υλικές προσφορές που Μου παρουσιάζει η ανθρωπότητα, δέχομαι την καλή πρόθεση μόνο 

αν είναι καλή στην αλήθεια- γιατί μια γενναιόδωρη και ευγενική πρόθεση δεν εκφράζεται πάντα σε ένα 

δώρο. Πόσο συχνά οι άνθρωποι Μου προσφέρουν τη θυσία τους για να καλύψουν τις κακές τους πράξεις 

ή για να απαιτήσουν κάτι από Μένα σε αντάλλαγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ειρήνη του πνεύματος δεν 

αγοράζεται, ότι οι σκοτεινοί σας λεκέδες δεν θα ξεπλυθούν από τον υλικό πλούτο, ακόμη κι αν 

μπορούσατε να Μου προσφέρετε τον μεγαλύτερο θησαυρό. 

28 Μετάνοια, λύπη για το ότι Με προσέβαλαν, ανανέωση, τροποποίηση, επανόρθωση για τις 

παραβάσεις που διέπραξαν, όλα αυτά με την ταπεινότητα που σας δίδαξα, ναι, τότε οι άνθρωποι Μου 

προσφέρουν τις αληθινές θυσίες της καρδιάς, του νου και της σκέψης, απείρως πιο ευχάριστες στον 

Πατέρα σας από το θυμίαμα, τα λουλούδια και τα κεριά. 

29 Γιατί να Μου προσφέρετε αυτό που έχω δημιουργήσει για εσάς; Γιατί Μου προσφέρετε λουλούδια 

αφού δεν είναι δική σας δουλειά; 

Αν, από την άλλη πλευρά, Μου προσφέρετε έργα αγάπης, ελέους, συγχώρεσης, δικαιοσύνης, βοήθειας για 

τον πλησίον σας, αυτός ο φόρος τιμής θα είναι σίγουρα πνευματικός και θα ανεβαίνει στον Πατέρα σαν 

χάδι, σαν φιλί που στέλνουν τα παιδιά στον Κύριό τους από τη γη. 

30 Η εκδήλωσή Μου μέσω του ανθρώπινου νου είναι απλή και ξεκάθαρη, όπως και η μορφή με την 

οποία εκφράζομαι. Ωστόσο, σας κάνει να τρέμετε και να κατανοείτε ένα παρελθόν που το πνεύμα σας ήδη 

γνωρίζει και σας κάνει να βλέπετε καθαρά τα γεγονότα που ανήκουν στο μέλλον. Γι' αυτό παραμένετε 

γοητευμένοι όσο Με ακούτε, γιατί κανείς δεν ξέρει να διαβάζει τις καρδιές όπως αυτός ο Δάσκαλος. 

31 Από διάφορες χώρες έρχεστε για να καταφύγετε στην ευεργετική σκιά του πλατύφυλλου δέντρου 

που προσκαλεί όλους τους ταξιδιώτες να αναζωογονηθούν κάτω από το φύλλωμά του. Αλλά σας λέω ότι 

ο καιρός είναι ήδη κοντά, όταν άνθρωποι από μακρινές χώρες θα έρθουν σε αυτό το έθνος. 

32 Η διαίσθηση και η προαίσθηση θα είναι αυτά που θα τους οδηγήσουν σε εσάς- θα έρθουν 

αναζητώντας τη μαρτυρία σας και την ειρήνη σας. Για πολλούς από αυτούς, μια λέξη από αυτούς που σας 
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διδάσκω θα είναι αρκετή για να αρχίσουν να εκπληρώνουν το καθήκον τους ως πραγματικοί απόστολοι 

του πνευματισμού. 

33 Αλίμονο σ' αυτό το έθνος αν δεν ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τον ξένο με αγάπη, γιατί ούτε μια 

πέτρα από τις πόλεις του δεν θα έμενε πάνω στην άλλη, όπως συνέβη στην Ιερουσαλήμ! 

34 Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο εξαγνισμός σας θα σας κάνει άξιους να λάβετε τις διδασκαλίες 

Μου, τις οποίες θα μεταδώσετε σε όσους χτυπούν την πόρτα σας; Δεν θυμηθήκατε ότι σε αυτή την εποχή 

των καταιγίδων, των πολέμων και των παθών, θέλω να είστε η σωσίβια λέμβος που θα πλεύσει αμέριμνος 

ανάμεσα στα κύματα της κακίας και θα σώσει τους αδελφούς σας; 

35 Μακάριος είναι εκείνος που προετοιμάζεται, γιατί θα Με ακούσει από πνεύμα σε πνεύμα. 

36 Προσευχηθείτε για τους αδελφούς σας σε αυτό το έθνος στο οποίο ζείτε, ώστε να είναι 

υπομονετικοί στις δοκιμασίες και να επιτύχουν τον εξαγνισμό τους. Ένα μεγάλο πνευματικό πεπρωμένο 

έφερε αυτόν τον λαό στη γη, και για να το εκπληρώσει είναι απαραίτητο να είναι θορυβώδης, 

εξοπλισμένος και σε εγρήγορση. 

37 Καταλάβετε ότι δεν πρέπει να αναμειγνύετε άχρηστα πράγματα με τις διδασκαλίες της 

Διδασκαλίας Μου. Πρέπει να τα κάνετε γνωστά με την ίδια αγνότητα με την οποία τα λάβατε από Μένα. 

Διαδώστε τη διδασκαλία Μου με το παράδειγμά σας και τη μαρτυρία σας σε περιοχές, χωριά και 

επαρχίες, και φροντίστε να ενισχυθούν και οι αδελφοί σας σε αυτήν. Αυτός ο λαός πρέπει να 

πολλαπλασιάζεται, να εξοπλίζεται και να ζει πνευματικά, γιατί με τα έργα του θα γίνει ο υπερασπιστής 

αυτής της αλήθειας. 

38 Αποκτήστε αξία, ω άνθρωποι, και μέσω αυτής της αξίας αποκτήστε αυτή τη χάρη για εκείνους που 

θα σας δεχτούν αύριο στα σπίτια τους ή που θα πρέπει να δεχτείτε στα δικά σας. 

39 Δίδαξέ τους να κατανοήσουν και να κατανοήσουν ότι σήμερα ήρθα με το Πνεύμα για να γίνω 

γνωστός μέσα από ανίκανα και αμαρτωλά σώματα. Ας μην αφήσουμε κανέναν σε αυτό το ανθρώπινο 

σώμα 

Δείτε τον Θεό! Θα ακούσετε τον Λόγο, γιατί μέσα σ' αυτόν υπάρχει η θεία ουσία, αυτό που βγαίνει από το 

Πνεύμα Μου. Αυτός ο Λόγος είναι "ο Λόγος", και "ο Λόγος" είμαι Εγώ, Αυτός που σας μιλάει από το 

άπειρο. 

40 "Ο Λόγος" είναι η Αγάπη και είναι η Σοφία που αποκαλύπτεται στον Λόγο. Ακούστε αυτή τη 

φωνή, πλήθη, και μην αδιαφορείτε, γιατί βρίσκεστε στο ιερό της Θεότητάς Μου. Πρέπει να ανανεωθείτε. 

Αν δεν καθαρίσετε το νου σας, δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε τη διδασκαλία Μου. 

41 Μακάριοι όσοι φροντίζουν να εκπληρώνουν τον Νόμο Μου, γιατί το φως της σοφίας θα λάμψει 

σύντομα μέσα τους. 

42 Μακάριος είναι εκείνος που αγωνίζεται για την τελείωση του πνεύματός του, γιατί έχει εμπνευστεί 

από το υψηλότερο ιδανικό που μπορεί να επιτύχει ένα παιδί του Θεού. 

43 Γυαλίζω τις καρδιές σας, γιατί από αυτές θα κάνω να αναβλύσει νερό ζωής για τους διψασμένους. 

44 Όταν έρθει η ώρα της εκπλήρωσης του έργου σας, μην ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή σας και 

προσέξτε να μην προσθέσετε τις ατελείς ιδέες σας στο λόγο Μου ή στο έργο Μου. Γιατί θα πέσετε σε 

βεβήλωση και νοθεία, και τα καλά σας έργα θα σβηστούν από το βιβλίο της Αληθινής Ζωής. 

45 Θα οπλιστείτε με την αλήθεια Μου και θα πάτε στις κατοικίες. Θα αφήσετε να ακουστεί ο Λόγος 

Μου, τότε θα έρθει η ειρήνη. 

46 Μερικές φορές θα αναγνωρίζεστε ως αγγελιοφόροι ή εργάτες της Τριαδικής-Μαριανής 

Πνευματικής Διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά, θα συμβεί να σας πετάξουν στο δρόμο, να σας 

συκοφαντήσουν ή να σας κατηγορήσουν ότι είστε απατεώνες. Αλλά μη φοβάσαι, γιατί αν σε 

καταδικάσουν, θα έρθει και γι' αυτούς η στιγμή της κρίσης τους, και αν δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τα 

μάτια τους στην αλήθεια όταν τους μίλησες, θα θυμηθούν τα λόγια σου και θα δουν το φως, όταν βρεθούν 

κάποτε κάτω από την κρίση Μου. 

47 Όταν το πνεύμα κάποιου μεγάλου αμαρτωλού αποσπάται από αυτή την υλική ζωή για να εισέλθει 

στην Πνευματική Κοιλάδα, διαπιστώνει έκπληκτος ότι η κόλαση όπως τη φανταζόταν δεν υπάρχει και ότι 

η φωτιά για την οποία του έλεγαν στο παρελθόν δεν είναι παρά το πνευματικό αποτέλεσμα των έργων του 

όταν αντικρίζει τον αδυσώπητο Κριτή που είναι η συνείδησή του. 

48 Αυτή η αιώνια* κρίση, αυτή η φωτεινότητα που ανατέλλει μέσα στο σκοτάδι που περιβάλλει τον 

αμαρτωλό, καίει πιο δυνατά από την πιο καυτή φωτιά που μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά δεν είναι ένα 
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βασανιστήριο που έχει προετοιμαστεί εκ των προτέρων ως τιμωρία για εκείνον που Με προσέβαλε, όχι, 

αυτό το βασανιστήριο πηγάζει από τη συνειδητοποίηση των παραβάσεων που διαπράχθηκαν, τη θλίψη ότι 

προσέβαλε Εκείνον που του έδωσε την ύπαρξη, ότι έκανε κακή χρήση του χρόνου και όλων των αγαθών 

που έλαβε από τον Κύριό του. 
Το "αιώνιο" εδώ σημαίνει το αντίθετο του γήινου-χρονικό, δηλαδή απόκοσμο, αλλά όχι: συνεχίζεται στην 

αιωνιότητα. 

49 Νομίζετε ότι πρέπει να τιμωρήσω αυτόν που Με πληγώνει με τις αμαρτίες του, παρόλο που 

γνωρίζω ότι η αμαρτία πληγώνει περισσότερο αυτόν που τη διαπράττει; Δεν βλέπετε ότι ο ίδιος ο 

αμαρτωλός είναι αυτός που κάνει κακό στον εαυτό του και ότι δεν θέλω να αυξήσω την ατυχία που έχει 

προκαλέσει στον εαυτό του με την τιμωρία του; Του επιτρέπω μόνο να δει τον εαυτό του, να ακούσει την 

αμείλικτη φωνή της συνείδησής του, να αναρωτηθεί και να απαντήσει στον εαυτό του, να ανακτήσει την 

πνευματική μνήμη που είχε χάσει μέσω της ύλης και να θυμηθεί την καταγωγή του, το πεπρωμένο του και 

τους όρκους του, και εκεί, σε αυτή την κρίση, πρέπει να βιώσει την επίδραση της "φωτιάς" που εξαλείφει 

το κακό του, που τον λιώνει εκ νέου όπως ο χρυσός στο χωνευτήρι, για να αφαιρέσει από αυτόν ό,τι είναι 

επιβλαβές, ό,τι είναι άχρηστο και ό,τι δεν είναι πνευματικό. 

50 Όταν ένα πνεύμα σταματάει για να ακούσει τη φωνή και την κρίση της συνείδησής του - αληθινά 

σας λέω, εκείνη την ώρα βρίσκεται στην παρουσία Μου. 

51 Αυτή η στιγμή της ανάπαυσης, της ηρεμίας και της διαύγειας δεν έρχεται σε όλα τα πνεύματα την 

ίδια στιγμή. Κάποιοι μπαίνουν γρήγορα σε αυτή την εξέταση του εαυτού τους, και έτσι γλιτώνουν πολλά 

βάσανα. Γιατί μόλις ξυπνήσουν στην πραγματικότητα και συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους, ετοιμάζονται 

και προχωρούν στην εξιλέωση των κακών τους έργων μέχρι τέλους. Άλλοι που έχουν τυφλωθεί - είτε από 

την κακία, είτε από κάποια μνησικακία, είτε επειδή έζησαν μια ζωή γεμάτη αμαρτίες - χρειάζονται πολύ 

χρόνο για να βγουν από την τύφλωσή τους. Άλλοι πάλι, δυσαρεστημένοι επειδή πιστεύουν ότι τους 

άρπαξαν από τη γη πολύ νωρίς, όταν όλα τους χαμογελούσαν ακόμα, βρίζουν και βλασφημούν, 

καθυστερώντας τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από τη σύγχυσή τους- και όπως αυτές, υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που μόνο η σοφία Μου γνωρίζει. 

52 Ούτε υπάρχουν χώροι που δημιουργήθηκαν από Μένα ειδικά για να εξιλεωθούν για τις 

παραβάσεις που διέπραξαν τα παιδιά Μου. Σας λέω, δεν υπάρχει κόσμος στον οποίο να μην έχω 

τοποθετήσει τα θαύματα και τις ευλογίες Μου. 

53 Δεν λέτε ότι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζείτε είναι μια κοιλάδα δακρύων, δηλαδή μια κοιλάδα 

εξιλέωσης; - Αλλά ποιος την έκανε κοιλάδα των δακρύων, ο Θεός ή ο άνθρωπος; - Το έκανα μια εικόνα 

του ουράνιου παραδείσου γεμίζοντάς το με θαύματα και ανέσεις, σκεπτόμενος ακόμα και το πιο μικρό και 

ασήμαντο για να σας κάνω ευτυχισμένους. Και όμως, μέσα σε έναν κόσμο που δημιουργήθηκε έτσι για 

την ευημερία και την πρόοδο, για την ευχαρίστηση και την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας, οι 

άνθρωποι υποφέρουν, κλαίνε, απελπίζονται και καταστρέφονται. 

54 Αλλά σας ξαναλέω ότι δεν δημιούργησα αυτόν τον κόσμο για τον πόνο του ανθρώπου- οι κόσμοι 

είναι αυτό που κάνουν οι κάτοικοί τους. Συνειδητοποιήστε πόσο πολύ ο άνθρωπος έχει διαστρεβλώσει την 

αλήθεια με τις κακές ερμηνείες του, πόσο διαφορετικά έχει ερμηνεύσει το σύμβολο με το οποίο του 

αποκαλύφθηκε η πνευματική ζωή. 

55 Ούτε σκοτάδι, ούτε φωτιά, ούτε αλυσίδες υπάρχουν στην απροσμέτρητα μεγάλη Πνευματική 

Κοιλάδα. 

56 Οι τύψεις και η οδύνη λόγω της έλλειψης γνώσης, η ταλαιπωρία λόγω της έλλειψης 

πνευματοποίησης για να απολαύσουν αυτή τη ζωή, αυτά και άλλα πολλά είναι παρόντα στην εξιλέωση 

των πνευμάτων που έρχονται στα κατώφλια της πνευματικής ζωής αμαυρωμένα ή απροετοίμαστα. 

Συνειδητοποιήστε ότι δεν μπορώ να θεωρήσω την αμαρτία, τις ατέλειες ή τη διαφθορά των ανθρώπων ως 

προσβολή του Πατέρα, διότι γνωρίζω ότι οι άνθρωποι προκαλούν κακό στον εαυτό τους. 

57 Ούτε η γη έχει λερωθεί- είναι τόσο καλή και καθαρή όσο ήταν κάποτε από τα χέρια του Πατέρα. 

Επομένως, δεν θα σας ζητήσω να της δώσετε πίσω την αγνότητά της, αφού δεν έχει παρεκκλίνει από το 

πεπρωμένο της να είναι μητέρα, καταφύγιο και σπίτι για τους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους, από την 

άλλη πλευρά, θα απαιτήσω να μετανοήσουν, να ανανεωθούν, να εξαγνίσουν την ψυχή και το σώμα τους, 
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με μια λέξη, να επιστρέψουν στην αρχική τους καθαρότητα και, επιπλέον, να επιδείξουν στο πνεύμα τους 

το φως που απέκτησαν μέσω της ανάπτυξης, του αγώνα και της άσκησης της αρετής. 

58 Σταματήστε σε αυτή τη σελίδα, μαθητές, μη συνεχίσετε με τη διδασκαλία αυτού του βιβλίου χωρίς 

πρώτα να την έχετε εντυπώσει στο μυαλό σας και να την έχετε μελετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αληθινά σας λέω, θα σας εξυπηρετήσει σε αυτή τη ζωή και θα διευκολύνει το δρόμο σας σε εκείνη που 

σας περιμένει. 

59 Σας έδωσα τη διδασκαλία σε κομμάτια και αποσπάσματα κατά τη διάρκεια των εποχών και των 

αιώνων. Σήμερα σας φαίνεται ότι αυτό που σας διδάσκω σήμερα είναι το τελευταίο, επειδή με τη διάνοιά 

σας δεν μπορείτε να φανταστείτε μεγαλύτερη τελειότητα σε μια πνευματική διδασκαλία. Παρ' όλα αυτά, 

αυτή δεν είναι η τελευταία Μου λέξη, ούτε αυτή η διακήρυξη που δίνεται μέσω ενός ανθρώπινου οργάνου 

της διάνοιας είναι η τελευταία διδασκαλία. Και για να μην το σκέφτεστε πλέον, σας λέω τώρα ότι δεν θα 

λάβετε ποτέ την τελευταία Μου λέξη, την τελευταία Μου οδηγία. Αφού είμαι "Ο Αιώνιος Λόγος", είναι 

φυσικό να σας μιλάω αιώνια και να σας διαφωτίζω. Γιατί δεν έχω ούτε αρχή ούτε τέλος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 37  
1 Σε όλες τις εποχές της ανθρωπότητας υπήρξαν άνθρωποι με μεγάλο πνευματικό φως, άνθρωποι 

που φώτισαν το μονοπάτι της ανάπτυξης των γειτόνων τους. 

2 Από πού ήρθαν αυτά τα όντα στη Γη; Από τον πλησιέστερο κόσμο* όπου κατοικούν εκείνοι που 

πρέπει να επιστρέψουν σε αυτόν τον πλανήτη; - Όχι, λαέ Μου, σας λέω ότι από τη γνώση και την 

καλοσύνη των όντων μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για τον κόσμο από τον οποίο προήλθαν. 
Αυτό αναφέρεται στις απόκοσμες σφαίρες κοντά στη γη, τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της "σκάλας προς τον ουρανό", 

όπου κατοικούν τα πνευματικά όντα που πρέπει ακόμη να εξαγνιστούν. 

3 Οι βαθμοί πνευματικής ανύψωσης αντιπροσωπεύουν μια άπειρη σκάλα σκαλοπατιών στην 

αιωνιότητα. Αλλά αυτός ο δρόμος προς την τελειότητα αποτελείται από επτά στάδια, των οποίων έχετε 

μια αντανάκλαση στην ανθρώπινη ζωή, η οποία επίσης χωρίζεται σε επτά στάδια ανάπτυξης. 

4 Όλα τα μέρη του ανθρώπινου όντος πρέπει να ξεδιπλωθούν και να αναπτυχθούν για να φτάσουν 

στο φως που πρέπει να έχουν και να επιτύχουν την αληθινή πνευματοποίηση. 

5 Το σώμα του, ο νους του, τα ήθη του, το πνεύμα του και ολόκληρη η ύπαρξή του πρέπει να 

περάσουν από αυτές τις επτά μεγάλες πορείες, από αυτές τις επτά δοκιμασίες*, από τις οποίες θα βγει 

εξαγνισμένος, γεμάτος φως, ευθυμία, γεμάτος δύναμη, γνώση και εμπειρία. Τότε θα μπορέσει να 

καταλάβει ότι στο πνεύμα του η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα. 
* Δείτε τις εξηγήσεις για τις Επτά Σφραγίδες στον Τόμο 1 του "Βιβλίου της Αληθινής Ζωής". 

6 Η υπακοή στο Θείο Θέλημα, η ευαισθησία για να είστε σε θέση να ερμηνεύετε την πνευματική 

έμπνευση, η επικοινωνία με τον Πατέρα και με τον πνευματικό κόσμο μέσω της σκέψης είναι οι πρόοδοι 

στην ανάπτυξή σας που σας επιφυλάσσει η νέα εποχή. 

7 Η ανθρωπότητα είχε ήδη περιόδους που ζούσε για την υλική ευχαρίστηση, άλλες που κυνηγούσε 

την εξουσία, την κυριαρχία και τον πρόσκαιρο πλούτο, άλλες που ανέπτυξε κάποιες αισθήσεις 

αναζητώντας την ομορφιά όλων όσων την περιβάλλουν, άλλες που μπήκε στο μονοπάτι της θρησκείας 

επιθυμώντας την ειρήνη του πνεύματος, και άλλες που θέλησε να κάνει αυτή τη γη την επικράτειά της, 

αυτή τη ζωή την αιωνιότητά της και την ύλη το Θεό της. 

8 Τώρα είναι μια αποφασιστική στιγμή για τη ζωή του ανθρώπου, και αν παρατηρήσετε προσεκτικά, 

θα ανακαλύψετε σε όλα τα πεδία, σε όλες τις δυνάμεις της φύσης και των δυνάμεων, έναν γιγαντιαίο 

αγώνα, μια μεγάλη μάχη. 

9 Είναι το τέλος ενός σταδίου, της ανθρωπότητας. Ωστόσο, δεν ξέρετε πότε θα αρχίσει ο νέος 

καιρός- μόνο Εγώ, το Αρνίο που θα σπάσει τις σφραγίδες, θα σας το πω. Ζείτε ακόμη στην εποχή της 

έκτης αποκάλυψης, κατά την οποία τα γεγονότα που εκπληρώνουν τις προφητείες συμβαίνουν το ένα μετά 

το άλλο. 

10 Πόσες θρησκείες, πόσες αιρέσεις και δόγματα θα πέσουν κάτω από το φωτόσπαθο της δύναμής 

Μου, και πόσες επιστήμες και θεωρίες θα θαφτούν στη λήθη, όταν ξημερώσει η νέα ημέρα και η σιωπή 

και η ειρήνη εισέλθουν στις καρδιές, και υπάρξει αληθινή προσευχή και αληθινή πνευματοποίηση μεταξύ 

των ανθρώπων. 

11 Δεν θα είναι οι θρησκείες που θα ενωθούν, διότι οι διαφορές τους δεν τους το επιτρέπουν. Θα 

είναι ο λαός που θα ενωθεί με το νόμο της αγάπης, της δικαιοσύνης και της αλήθειας, ο οποίος μόνο 

προέρχεται από το Θεό. 

12 Αυτή η ανθρωπότητα, που αδιαφορεί για κάθε θεϊκή έμπνευση, δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται στο 

κατώφλι της πιο σημαντικής περιόδου για το πνεύμα της. Αλλά τώρα θα ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο του, 

όταν αναλογιστεί τις προβλέψεις που πρόκειται να έρθουν σχετικά με την παρουσία Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Γιατί όλοι σας θα πρέπει να είστε ξύπνιοι όταν ανοίξει η Έβδομη Σφραγίδα για να σας φέρει 

το φως της. 

13 Εν τω μεταξύ, προετοιμάζω αυτόν τον λαό με τον Λόγο Μου, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν 

εμπνευσμένοι από την αλήθεια και να διδάξουν στους αδελφούς τους τις διδασκαλίες αγάπης της 

Διδασκαλίας Μου. 

14 Να τρέφεστε μόνο με την αλήθεια και να απορρίπτετε ό,τι δεν περιέχει αγνότητα, τότε τα παιδιά 

του φωτός θα αναδυθούν από εσάς. 
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15 Αφήστε τα παιδιά να δουν την πνευματική ανάταση μαζί σας, ώστε να έχουν ένα ασφαλές 

μονοπάτι να ακολουθήσουν σε αυτή τη ζωή. 

16 Προσέξτε όλα τα παιδιά στα οποία η καρδιά σας μπορεί να προσφέρει συναισθήματα αγάπης, 

σκέψεις γεμάτες τρυφερότητα, τότε τους έχετε κάνει καλό. Διδάξτε την αγάπη για όλους τους ανθρώπους 

με τα έργα σας. 

17 Θα προσέχω όλους εκείνους που δεν μπορείτε να φυλάξετε και δεν θα επιτρέψω στον κακό σπόρο 

που σκορπίζουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να μολύνει και να μπερδέψει αυτά τα πνεύματα. 

18 Εγώ είμαι που στέλνω τα πνεύματα να ενσαρκωθούν σύμφωνα με τον Νόμο της Εξέλιξης, και 

πραγματικά σας λέω, οι επιρροές αυτού του κόσμου δεν θα αλλάξουν τα σχέδιά Μου. Γιατί πάνω από 

κάθε φιλόδοξη προσπάθεια για εξουσία, θα γίνει το θέλημά Μου. 

19 Κάθε ανθρώπινο ον φέρνει μια αποστολή στη γη, το πεπρωμένο του είναι προκαθορισμένο από 

τον Πατέρα και το πνεύμα του είναι χρισμένο από την πατρική Μου αγάπη. Μάταια οι άνθρωποι κάνουν 

τελετές και ευλογούν τα μικρά. Αληθινά σας λέω, σε καμία εποχή δεν θα καθαρίσει το νερό την ψυχή από 

τις παραβάσεις της κατά του Νόμου Μου. Και αν στέλνω ένα πνεύμα καθαρό από κάθε αμαρτία, από ποια 

μόλυνση το καθαρίζουν οι ιερείς των ομολογιών με το βάπτισμα; 

20 Ήρθε η ώρα να καταλάβετε ότι η καταγωγή του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία, αλλά ότι η 

γέννησή του είναι το αποτέλεσμα της εκπλήρωσης ενός νόμου της φύσης, ενός νόμου που δεν εκπληρώνει 

μόνο ο άνθρωπος, αλλά όλα τα πλάσματα που αποτελούν τη φύση. Καταλάβετε ότι είπα "άνθρωπος" και 

όχι "το πνεύμα του". Ο άνθρωπος έχει την εξουσία Μου να δημιουργεί όντα παρόμοια με αυτόν, αλλά τα 

πνεύματα προέρχονται μόνο από Μένα. 

21 Η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός είναι παγκόσμιος νόμος. Τα αστέρια προέκυψαν επίσης από 

άλλα, μεγαλύτερα αστέρια, όπως ακριβώς πολλαπλασιάστηκε ο σπόρος, και ποτέ δεν είπα ότι αμάρτησαν 

ή προσέβαλαν τον Δημιουργό με αυτό το γεγονός. Γιατί λοιπόν, εκπληρώνοντας αυτή τη θεία εντολή, θα 

πρέπει να θεωρηθείτε αμαρτωλοί; Καταλάβετε ότι η εκπλήρωση του Νόμου δεν μπορεί ποτέ να λερώσει 

τον άνθρωπο. 

22 Αυτό που κηλιδώνει τον άνθρωπο και απομακρύνει την ψυχή από το δρόμο της ανάπτυξης είναι 

τα κατώτερα πάθη: η ακολασία, η φαυλότητα, η πορνεία, γιατί όλα αυτά είναι ενάντια στο νόμο. 

23 Μελετήστε και ψάξτε μέχρι να βρείτε την αλήθεια. Τότε δεν θα αποκαλείτε πλέον τις εντολές του 

Δημιουργού της ζωής αμαρτία και θα αγιάζετε την ύπαρξη των παιδιών σας με το παράδειγμα των καλών 

σας έργων. 

24 Όταν θυμάστε ότι σας έχω πει ότι έρχομαι από το άπειρο, ένας θλιμμένος αναστεναγμός ξεφεύγει 

από το στήθος σας στη σκέψη της απόστασης που σας χωρίζει από τον Πατέρα σας. Τότε θα ασκήσετε τις 

αισθήσεις σας για να τις ανεβάσετε σε Μένα και μέσω αυτών το πνεύμα σας εκεί όπου φαντάζεστε ότι 

βρίσκεται η κατοικία του Υψίστου. Μερικές φορές ικανοποιείστε από την προσευχή σας, αλλά συμβαίνει 

να μην έχετε καταφέρει να φτάσετε στον τόπο όπου κατοικεί το Θείο Πνεύμα. 

25 Ακούστε, μαθητές: Αυτό το Άπειρο για το οποίο σας μιλάω, δεν θα μπορέσετε ποτέ να το 

μετρήσετε με τη διάνοιά σας. Αυτό το Άπειρο σας μιλάει για τρυφερότητα, φως, αγνότητα, σοφία, αγάπη 

και τελειότητα, γιατί όλα αυτά δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, γιατί είναι ιδιότητες του Θεού. 

26 Αφού ξεκαθαριστεί αυτό, καταλάβετε όταν λέω στο Λόγο Μου για την αγάπη Μου ότι έγινε 

άνδρας, και για την τρυφερότητά Μου ότι έγινε γυναίκα. 

27 Δεν έχω κανένα συγκεκριμένο ή περιορισμένο μέρος όπου κατοικώ στο Άπειρο, γιατί η Παρουσία 

Μου είναι σε όλα όσα υπάρχουν, τόσο στο Θείο όσο και στο πνευματικό ή στο υλικό. Δεν μπορείτε να 

καταλάβετε από Μένα προς ποια κατεύθυνση βρίσκεται η βασιλεία Μου- και αν σηκώσετε το βλέμμα σας 

στα ύψη και αυτό είναι στραμμένο προς τον ουρανό, κάντε το μόνο ως κάτι συμβολικό. Γιατί ο πλανήτης 

σας περιστρέφεται αδιάκοπα και σας προσφέρει νέα τμήματα του ουρανού και νέα ύψη με κάθε κίνηση. 

28 Με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία απόσταση ανάμεσα σε εσάς και σε Μένα και 

ότι το μόνο πράγμα που σας χωρίζει από Μένα είναι τα παράνομα έργα σας, τα οποία τοποθετείτε 

ανάμεσα στον τέλειο Νόμο Μου και στο πνεύμα σας. 

29 Όσο μεγαλύτερη είναι η αγνότητά σας, όσο πιο υψηλά είναι τα έργα σας και όσο πιο σταθερή 

είναι η πίστη σας, τόσο πιο κοντά, πιο οικεία, πιο προσιτή στην προσευχή σας θα Με αισθάνεστε. 
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30 Ομοίως επίσης: Όσο περισσότερο απομακρύνεστε από το καλό, από το δίκαιο, από το επιτρεπτό, 

και δίνετε τον εαυτό σας στον υλισμό μιας σκοτεινής και εγωιστικής ζωής, τόσο περισσότερο θα πρέπει 

να Με αισθάνεστε όλο και πιο απομακρυσμένο από εσάς. Όσο περισσότερο απομακρύνεται η καρδιά σας 

από την εκπλήρωση του Νόμου Μου, τόσο πιο αναίσθητη θα γίνεται στη Θεία Παρουσία Μου. 

31 Καταλάβετε γιατί εκδηλώνω το Λόγο Μου με αυτή τη μορφή αυτή τη στιγμή και σας προετοιμάζω 

για διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 

32 Αφού πιστεύατε ότι είμαι απείρως μακρινός, δεν καταλαβαίνατε πώς να έρθετε σε Μένα. Ήρθα σε 

σας για να σας κάνω να νιώσετε τη Θεία Παρουσία Μου και να σας αποδείξω ότι ανάμεσα στον Πατέρα 

και τα παιδιά Του δεν υπάρχουν χώροι ή αποστάσεις που να τους χωρίζουν. 

33 Καταλάβετε επίσης ότι ήταν ένα έλεος που σας παραχώρησε ο Πατέρας σας όταν έγινα γνωστός 

μέσω του νου σας, μειώνοντας έτσι την πνευματική απόσταση που σας χώριζε από Μένα - άλλη μια 

απόδειξη του ελέους Του ενόψει των περιορισμών σας και της έλλειψης πνευματικότητας. 

34 Για το λόγο αυτό, αυτός ο χρόνος της χάρης της εκδήλωσής Μου μέσω του νου αυτών των 

φορέων φωνής θα είναι σύντομος, γιατί δεν είναι ένα δώρο που έχετε αποκτήσει μέσω της 

πνευματοποίησής σας και των προσόντων σας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει μέρος των πνευματικών σας 

επιτευγμάτων. Σας ξαναλέω ότι ήταν μια χάρη που σας έδωσα και ότι μόλις τελειώσει το έτος 1950, θα 

αφήσω να τελειώσει αυτή η μορφή επικοινωνίας, προσδοκώντας ότι μέσω των προσόντων σας θα Με 

νιώσετε ακόμη πιο κοντά σας στην ένωση πνεύματος με πνεύμα. 

35 Αυτή η νέα ένωση θα είναι βαθιά πνευματική, απλή, φυσική, αγνή και τέλεια. Θα δείξει την αρχή 

του τέλους κάθε ατελούς, ειδωλολατρικής, φανατικής, σκοτεινής λατρείας και θα ανοίξει το ιερό της 

ύπαρξής σας, ώστε το Πνεύμα Μου να κατοικήσει σε αυτό για όλη την αιωνιότητα. 

36 Δεν θα υπάρχει ούτε εξωτερική έκσταση, ούτε αρπαγή, ούτε επίδειξη οποιουδήποτε είδους, παρά 

μόνο καθαρότητα, σεβασμός και αλήθεια, με μια λέξη: πνευματοποίηση. 

37 Σκεφτείτε όλα τα θαύματα που μπορεί να συνεπάγεται για σας η εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης, 

και τώρα αρχίστε να κάνετε αξιέπαινα έργα, ώστε με αυτά να μπορέσετε τελικά να αποκτήσετε αυτή τη 

χάρη που σας επιφυλάσσω και η οποία θα αποτελέσει μέρος της ίδιας σας της ζωής. Επομένως, δεν θα 

υπάρχει πλέον συγκεκριμένος χρόνος για το τέλος του, όπως τώρα, διότι, εφόσον είναι κάτι ουσιαστικά 

Θεϊκό, πρέπει να παραμείνει μαζί σας αιώνια. Τότε θα καταλάβετε πού έγκειται η προσέγγιση της 

Βασιλείας των Ουρανών στην ανθρωπότητα. 

38 Τώρα σας λέω: Εργαστείτε στη γη, αλλά κάντε το με πίστη, με αληθινή αγάπη για τους αδελφούς 

σας, και δεν θα σας λείψει η τροφή. 

39 Αν τα πουλιά, που ούτε κλωσούν ούτε σπέρνουν, δεν στερούνται ποτέ προστατευτικό ένδυμα ή 

τροφή, γιατί να στερηθείτε τη φροντίδα Μου, αφού είστε οι πολυαγαπημένοι; Για να πεθάνετε από την 

πείνα ή το κρύο, η κακία και η αχαριστία σας θα πρέπει να σας κάνουν να απορρίψετε τις ευεργεσίες 

Μου. 

40 Είμαι η ζωή, η ζεστασιά και το φως. Είμαι το ψωμί και το κρυστάλλινο νερό και έχω έρθει εκ νέου 

για να αναστήσω τους νεκρούς στη ζωή και να αφυπνίσω όσους ζουν στο σκοτάδι για μια ζωή στο φως. 

41 Πριν από πολύ καιρό είχε προφητευτεί ότι κάθε μάτι θα Με έβλεπε, και είμαι παρών και έτοιμος 

να αφήσω την ανθρωπότητα να δει την Αλήθειά Μου. 

42 Τι λείπει από τους ανθρώπους για να μπορέσουν να Με δουν, να Με αισθανθούν και να Με 

καταλάβουν; - Πνευματοποίηση. Η πνευματοποίηση κάνει τον άνθρωπο ευαίσθητο τόσο στο πνεύμα όσο 

και στο σώμα του. Όταν καθαρίσει τον εαυτό του και η αληθινή προσευχή σε Μένα ξεπηδά από την 

καρδιά του, θα Με νιώσει για πρώτη φορά μαζί του, θα αντιληφθεί την τρυφερότητά Μου, θα νιώσει να 

λούζεται στην άπειρη αγάπη Μου και θα αναφωνήσει: "Είδα τον Κύριο, Τον ένιωσα στην καρδιά μου!". 

43 Αν έβρισκα έναν δίκαιο άνθρωπο στη γη, θα τον χρησιμοποιούσα ως όργανο για να σας δώσω 

οδηγίες και παράδειγμα μέσω αυτού- αλλά αληθινά σας λέω, σε όλη τη γη δεν έχω βρει ούτε έναν δίκαιο 

άνθρωπο. 

44 Πού είναι οι δίκαιοι της Πρώτης και της Δεύτερης Εποχής, για να μελετήσετε την αρετή τους, την 

πίστη και τον ζήλο τους στην εκπλήρωση του Νόμου Μου, την πίστη και το θάρρος τους; - Ζουν στην 

πνευματική σφαίρα, και παρόλο που εργάζονται για σας, δεν τους βλέπετε, ούτε τους αισθάνεστε, επειδή 

η υλική σας φύση εξακολουθεί να είναι το πυκνό πέπλο που δεν σας αφήνει να δείτε το πνευματικό. 



U 37 

58 

45 Είστε σαν ναυαγοί, μαστιγωμένοι από τα άγρια κύματα των παθών, τυλιγμένοι στις σκιές μιας 

πολύ μακράς νύχτας. Στη μέση αυτής της καταιγίδας εμφανίστηκα και η βοηθητική Μου αγάπη ήταν σαν 

φάρος που φωτίζει το δρόμο που σας οδηγεί στο λιμάνι της σωτηρίας. 

46 Νομίζετε όμως ότι έρχομαι για να δώσω στο πνεύμα σας το χάρισμα να βλέπει πέρα από αυτή την 

υλική ζωή; - Όχι, άνθρωποι, δεν σας παραχωρώ ένα νέο χάρισμα, ούτε μια νέα ικανότητα- έχετε 

κουβαλήσει τα πάντα μέσα σας από την καταγωγή σας. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι μόνο αυτό που 

έχετε αναπτύξει και χρησιμοποιήσει έχει λάμψει στην ύπαρξή σας. Από την άλλη πλευρά, αυτό που έχετε 

ξεχάσει, παραμελήσει ή δεν έχετε λάβει υπόψη σας, συνέχισε να υπάρχει - αν και κρυφά - ως αδρανής 

ικανότητα. Γιατί αυτό που δίνω, δεν θα το πάρω ποτέ ξανά από εσάς. 

47 Πολλές κρυμμένες ικανότητες έχουν παραμείνει αδρανείς στην ύπαρξή σας, περιμένοντας τη 

φωνή Μου να τις αφυπνίσει. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα της ανάστασης, όταν όλοι σας θα ακούσετε την 

ίδια φωνή που άκουσε ο Λάζαρος πέρα από αυτή τη ζωή, όταν του είπα: "Σήκω και περπάτα!" 

48 Ευλογημένος είναι εκείνος που ήξερε να περιμένει τον ερχομό Μου, γιατί η αφύπνισή του θα 

ολοκληρωθεί και η πνευματοποίησή του θα του επιτρέψει να αναγνωρίσει όλα όσα περιέχει το νέο 

μήνυμα. 

49 Εργαστείτε με αγάπη, τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά, και θα έχετε την ειρήνη Μου. 

Μάθετε να επιμένετε μέχρι να δρέψετε τελικά τους καρπούς των θυσιών και των αγώνων σας. 

50 Αγάπη, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την πνευματική σας ανώτερη ανάπτυξη. Διότι σας ρωτάω 

τους ανθρώπους: "Τι κάνατε με το πνεύμα σας;" Και προς εσάς τα πνεύματα: "Τι κάνατε με το σώμα που 

σας εμπιστεύτηκα;" Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα μπορέσει να Μου απαντήσει, γιατί απέχετε πολύ από το 

να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των παραβάσεων και των αδυναμιών σας. Μόνο Εγώ μπορώ να 

κρίνω τα έργα σας, και γι' αυτό σας στέλνω αυτή την ακτίνα φωτός, ώστε, φωτισμένοι από τη συνείδησή 

σας, να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη της αλήθειας Μου. 

51 Έχετε ξεχάσει ότι το πνεύμα σας υπόκειται στον νόμο της εξέλιξης από τον οποίο δεν πρέπει να 

ξεφύγετε; Τι απέγινε η αρχική ουσία που τοποθέτησα στην καρδιά σας, η οποία είναι ο σπόρος της 

αγάπης, της ζωής και της ανοδικής εξέλιξης; Δεν καταλαβαίνετε πλέον αυτά τα λόγια- μοιάζει σαν να σας 

μιλάω σε μια γλώσσα που σας είναι ξένη. 

52 "Το να αγαπάς ήταν ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκες. Να αγαπάτε τον Πατέρα σας και 

μέσα σ' Αυτόν όλους τους αδελφούς σας, αυτός είναι ο νόμος, και αυτό είναι που έχετε ξεχάσει και 

διαγράψει από το μυαλό σας. 

53 Σε κάθε στροφή, η ζωή σας κάνει να αισθάνεστε και να πληρώνετε για τις παραβάσεις σας με 

βασανιστικό πόνο- αλλά αντί να σταματήσετε να σκεφτείτε και να επανεξετάσετε τις πράξεις σας, 

επιτρέπετε στην καρδιά σας να σκληρύνει και να δηλητηριαστεί ακόμα περισσότερο. 

54 Δεν θέλατε να ακούσετε τις φωνές που σας πλησίαζαν για να σας σταματήσουν στην τρελή σας 

πορεία, και φτάσατε στην άκρη της αβύσσου όπου είστε έτοιμοι να βουτήξετε και να πάρετε μαζί σας τα 

αδέλφια σας. 

55 Ποιος από εσάς μπορεί να φανταστεί το βάθος αυτής της αβύσσου που έχετε ανοίξει με τόσο 

μίσος και διαφθορά; - Κανείς, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τα σκοτάδια ή τα βάσανα που 

συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια αιώνων, χιλιετιών και αιώνων σε αυτό το τεράστιο κύπελλο του πόνου. 

56 Ρωτώ τους ανθρώπους της εποχής μας, που θεωρούν τους εαυτούς τους τους πιο προηγμένους σε 

όλη την ιστορία αυτού του κόσμου: Δεν έχετε βρει, με όλα τα προσόντα σας, έναν τρόπο να κάνετε 

ειρήνη, να αποκτήσετε εξουσία και να επιτύχετε ευημερία χωρίς να σκοτώνετε, να καταστρέφετε ή να 

υποδουλώνετε τους γείτονές σας; Πιστεύετε ότι η πρόοδός σας είναι αληθινή και πραγματική όταν 

κυλιέστε ηθικά στη λάσπη και περιπλανιέστε πνευματικά στο σκοτάδι; Δεν πολεμώ την επιστήμη, αφού 

Εγώ ο ίδιος την έχω δώσει στον άνθρωπο- αυτό στο οποίο αντιτίθεμαι είναι ο σκοπός για τον οποίο τη 

χρησιμοποιείτε μερικές φορές. 

57 Θέλω να είστε σπουδαίοι στην κατανόηση και σοφοί στις διδασκαλίες με τις οποίες σας έχω 

περιβάλει, αλλά να έχετε πάντα τη συνείδησή σας ως φάρο σε όλα τα βήματά σας στη ζωή. Τότε όχι μόνο 

θα δείτε τις ικανότητες του πνεύματός σας να ξεδιπλώνονται, αλλά θα βιώσετε επίσης την υγεία και τη 

δύναμη που εισέρχεται στο σώμα σας. 

58 Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο από τον Θεό", με 

τον οποίο ήθελα να σας διδάξω ότι υπάρχει κάτι στην ύπαρξή σας που δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε 



U 37 

59 

μόνο με ό,τι κατέχετε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ότι για να το ικανοποιήσετε πρέπει να αναζητήσετε αυτό 

που είναι πέρα από το υλικό, δηλαδή αυτό που κατοικεί μόνο στην τέλεια σφαίρα από την οποία πηγάζει 

το πνεύμα: τον Θεό. 

59 Δεν έχασες ούτε στιγμή το φως μου. Αλλά εσείς είστε σαν τις κρύες πέτρινες πλάκες που 

καλύπτουν τους τάφους, οι οποίες ζεσταίνονται λίγο για μια στιγμή, για να κρυώσουν αμέσως. 

60 Η δύναμή Μου και η υπομονή Μου είναι ανεξάντλητες, και αν θέλετε να σας δώσω άλλη μια 

απόδειξη αγάπης στην άκρη της αβύσσου, θα σας τη δώσω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την 

άπειρη αγάπη που σας επιδεικνύω τώρα για άλλη μια φορά, η σοφή και αδυσώπητη δικαιοσύνη Μου θα 

είναι παρούσα. 

61 Για να σας βοηθήσω, πρέπει να έχετε πίστη σε Μένα, αλλά να είστε σε εγρήγορση και έτοιμοι για 

μάχη. Να είστε πολεμιστές, αλλά όχι από εκείνους που καταστρέφουν τις ζωές των συνανθρώπων τους, 

αλλά από εκείνους που χτίζουν με αγάπη, με ηθική, με ειρήνη και καλά έργα. 

62 Μην επιτρέψετε στις ανάγκες ή στην καταπίεση να σας κάνουν να επιστρέψετε στον υλιστικό 

τρόπο ζωής. Αντιθέτως, να σηκώνεστε με πνευματικότητα μπροστά στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. 

Αλήθεια σας λέω, αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτές τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες της ζωής, θα 

μπορέσετε να ανυψωθείτε μέσα από αυτές σε μια ανώτερη ζωή και να γίνετε θαρραλέοι, ευγενείς, 

φλογεροί μαθητές της αγάπης του Πατέρα σας. 

63 Στους άνδρες και τις γυναίκες που είναι παρόντες ως πατέρες και μητέρες οικογενειών στο 

Διδακτικό Μου Λόγο, τους λέω να οπλιστούν με θάρρος, με φως και ειρήνη, γιατί έρχονται μεγάλα 

γεγονότα στη γη και πρέπει να επιμείνουν στις θέσεις τους με ψυχραιμία. 

64 Να αναζητάτε πάντα αυτό που δίνει στα παιδιά σας τιμή και δύναμη και να κρατάτε μακριά από το 

δρόμο τους τα λάθη που μπορεί να τα εμποδίσουν. 

65 Δεν έχω ξεχάσει τις υποσχέσεις που Μου δώσατε να απομακρυνθείτε από την υλική προσπάθεια 

και να επιστρέψετε στον πνευματικό δρόμο, που είναι ο νόμος της αγάπης και του ελέους και που 

φωτίζεται πάντα από το φως της συνείδησής σας. 

66 Είναι απαραίτητο - όταν τα βήματά σας σε αυτό το μονοπάτι έχουν γίνει ασφαλή - να ξεχάσετε τον 

εαυτό σας για να στρέψετε την προσοχή σας στις ανάγκες των αδελφών σας. 

67 Τότε θα βιώσετε ότι σε όλους εκείνους που αφήσατε να περάσουν αδιάφορα, υπήρχε ένα πικρό 

ποτήρι πόνου, μια πληγή ή ένας βαρύς σταυρός. 

68 Πόσες καρδιές υπάρχουν που κλαίνε σιωπηλά για τα βάσανά τους, χωρίς να το καταλαβαίνει 

κανείς! Πόσες πικρίες κρύβονται πίσω από ένα χαμόγελο που δεν ξέρετε πώς να ερμηνεύσετε! Αλλά εγώ, 

που νιώθω κάθε αγωνία και πόνο και διαβάζω τις καρδιές, σας λέω: Προετοιμαστείτε ώστε να αναπτύξετε 

διαίσθηση και να διαβάσετε τα εσώψυχα των αδελφών σας, γιατί οι καρδιές δεν θα ανοίγουν πάντα για να 

σας δείξουν τον πόνο τους. 

69 Εξαιτίας αυτού του κρυφού θρήνου, αυτού του εσωτερικού κλαυθμού, αυτής της θλίψης που δεν 

φαίνεται στο πρόσωπο αυτών που υποφέρουν, είναι απαραίτητο να διεισδύσετε στις καρδιές, πράγμα που 

είναι δυνατό μόνο μέσω της πνευματοποίησης, η οποία κάνει τη φιλανθρωπία να ανθίσει μέσα σας. 

70 Αχ, αν ήξερες ότι μπορείς να δώσεις και να κάνεις τόσα πολλά παρά τη φτώχεια σου! Όμως 

εξακολουθείτε να έχετε τόσο υλική νοοτροπία που πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε 

καλά έργα μόνο με χρήματα. Γι' αυτό έπρεπε να έρθω σε σας για να σας πω ότι δεν είναι σωστό να κλαίτε 

από τον πόνο, την πείνα και τη δυστυχία χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι είστε σκυμμένοι από το βάρος 

ενός θησαυρού που κουβαλάτε χωρίς να το γνωρίζετε. 

71 Όχι, άνθρωποι, δεν είναι μόνο το βάρος των αμαρτιών σας που σας βαραίνει. Το θέμα είναι ότι το 

σώμα σας, αποδυναμωμένο όλο και περισσότερο από τα πάθη και τους αγώνες αυτής της ζωής, δεν είναι 

σε θέση να αντισταθεί στη δύναμη, στη δύναμη του ίδιου του πνεύματός του, το οποίο αγωνίζεται να 

απελευθερώσει την ύλη του από τις αδυναμίες της. 

72 Θυμηθείτε τη νύχτα που γεννήθηκα ως άνθρωπος: Ήταν κρύο και σκοτάδι, αλλά όχι τόσο όσο 

είναι η καρδιά της ανθρωπότητας αυτή την εποχή. Ενώ το Πνεύμα Μου ήταν γεμάτο χαρά εκείνη τη 

νύχτα, επειδή είχε έρθει να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, εκείνοι κοιμόντουσαν σε βαθύ 

λήθαργο, αναίσθητοι στην παρουσία Μου, μη γνωρίζοντας ότι είχε έρθει ο Υποσχόμενος. Τότε άρχισε η 

πορεία Μου προς τον πόνο. 
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73 Το άχυρο, που χρησίμευε ως κούνια για το νεογέννητο, και η ζεστασιά των ανεπιτήδευτων ζώων 

ήταν τα μόνα πράγματα που είχε στη διάθεσή της εκείνη η οικογένεια τη στιγμή της άφιξής Μου. 

74 Πιστεύετε ότι η φύση είναι αναίσθητη απέναντι στις θεϊκές εκδηλώσεις, αλλά αυτό είναι ένα 

ανθρώπινο λάθος, γιατί εκτός από εσάς, κάθε τι που δημιουργήθηκε, από το μεγαλύτερο έως το 

μικρότερο, υπόκειται στο νόμο Μου, από τον οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Μόνο το ανθρώπινο ον, 

που έχει διαμορφωθεί διαφορετικά από όλα τα πλάσματα, επειδή διαθέτει πνεύμα, συνείδηση και 

ελευθερία βούλησης, είναι εκείνο που παραμένει αναίσθητο στη Θεότητά Μου. 

75 Γιατί έχετε σκληρύνει την καρδιά σας σε τέτοιο βαθμό που δεν αισθάνεστε την παρουσία του 

Πατέρα σας ούτε ακούτε τη φωνή Του; - Λόγω της ελεύθερης βούλησής σας. Τώρα δεν ήρθα ως 

άνθρωπος, και όμως ένιωσα την ψυχρότητα της άχαρης καρδιάς με την οποία Με δέχτηκε η 

ανθρωπότητα. 

76 Μη νομίζετε ότι σε αυτό το σημείο της γης, όπου ακούγεται αυτός ο λόγος, είναι το μόνο μέρος 

όπου βρίσκομαι με τα παιδιά Μου. Γιατί αληθινά σας λέω, η εκδήλωσή Μου με διάφορες μορφές είναι 

παγκόσμια. 

77 Ο Ηλίας, ο οποίος έγινε γνωστός ανάμεσά σας ως πρόδρομος της διακήρυξής Μου μέσω του 

ανθρώπινου νου, δεν ήρθε μόνο σε αυτή τη γη όπου κατοικείτε. Πήγαινε από το ένα μέρος της γης στο 

άλλο, αναγγέλλοντας τη Νέα Εποχή και την προσέγγιση της Βασιλείας των Ουρανών. 

78 Από όλες τις πλευρές ακούστηκαν φωνές που αναγγέλλουν τον ερχομό Μου σε σας: η ταραγμένη 

φύση συγκίνησε τη γη, η επιστήμη θαύμασε στη θέα νέων αποκαλύψεων, ο πνευματικός κόσμος όρμησε 

στην ανθρωπότητα, και όμως η ανθρωπότητα παρέμεινε κουφή σε αυτές τις φωνές, τους προάγγελους 

μιας νέας εποχής. 

79 Μια πλημμύρα θεϊκού φωτός κατέβηκε για να βγάλει τους ανθρώπους από το σκοτάδι τους. Αλλά 

αυτοί, οι εγωιστές και οι υλιστές, μακριά από το να προσπαθούν για την τελειότητα της ψυχής, για την 

ηθική βελτίωση της ζωής τους στη γη, χρησιμοποίησαν αυτό το φως για να δημιουργήσουν για τον εαυτό 

τους θρόνους και δόξες, ανέσεις και απολαύσεις για το σώμα και, αν το θεώρησαν απαραίτητο, όπλα για 

να καταστρέψουν τις ζωές των συνανθρώπων τους. Τα μάτια τους τυφλώθηκαν από την ένταση του φωτός 

Μου και η ματαιοδοξία τους έγινε η καταστροφή τους. Αλλά σας λέω ότι μέσα από αυτό το ίδιο το φως 

θα βρουν την αλήθεια, θα ανακαλύψουν τον δρόμο και θα σωθούν. 

80 Όσοι μπόρεσαν να δεχτούν αυτό το φως στο μυαλό τους και το αποδέχτηκαν ως θεϊκό μήνυμα, η 

συνείδησή τους καθοδηγούσε τα βήματά τους και αποτελούσε οδηγό για τα έργα τους. Διότι είχαν το 

προαίσθημα ότι ο Κύριος ήρθε ξανά και ότι είναι μαζί με τον λαό. 

81 Οι εκπρόσωποι των διαφόρων αιρέσεων και ομολογιών δεν ήθελαν να Με δεχτούν, η καρδιά τους, 

η αξιοπρέπειά τους και το ψεύτικο μεγαλείο τους τους εμποδίζουν να Με δεχτούν στο πνεύμα. Γι' αυτό 

έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη γη ομάδες, αδελφότητες και ενώσεις εκείνων που αισθάνονται την 

παρουσία της Νέας Εποχής, που αναζητούν τη μοναξιά για να προσευχηθούν και να λάβουν τις 

εμπνεύσεις του Κυρίου. 

82 Εσείς, παιδιά Μου, ανήκετε σε αυτά τα πλήθη που διαμορφώθηκαν σταδιακά υπό το φως μιας 

θεϊκής έμπνευσης, αν και πρέπει να σας πω ότι έχετε αυτή την έμπνευση, μεταμορφωμένη σε ανθρώπινο 

λόγο, με τη χάρη. Γι' αυτό, πρέπει να παρακολουθείτε, να προσεύχεστε και να διαλογίζεστε πολύ, ώστε να 

μην πέσετε σε σφάλμα και να μην χάσετε τον σκοπό αυτής της πνευματικής διδασκαλίας. 

83 Τι θα μπορούσε να σας χαλάσει στο δρόμο; - Ματαιοδοξία, λαέ μου. 

84 Αληθινά σας λέω, αυτή η έμπνευση θα θριαμβεύσει μεταξύ των ταπεινών, μεταξύ των 

φιλεύσπλαχνων και μεταξύ εκείνων που επιθυμούν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. 

85 Η ειρήνη και η δύναμη που αποκτάτε στην προσευχή θα σας κάνει επιμελείς και ακούραστους στο 

να σπέρνετε το καλό, να ανασταίνετε τους πεσόντες, να ανάβετε την πίστη και να είστε ευλογία και 

παρηγοριά σε όλους τους λαούς της γης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 38  
1 Λαμβάνω τους "τελευταίους" και τους πλημμυρίζω με το ίδιο φως που έδωσα στους "πρώτους", 

ώστε να σηκωθούν και να κάνουν γνωστή τη διδασκαλία Μου. 

2 Σύντομος είναι ο χρόνος που θα ακούτε ακόμα το Λόγο Μου, αφού σας ανακοίνωσα ότι θα 

σταματήσω να σας μιλάω το 1950, και μετά από αυτό το διάστημα η φωνή Μου δεν θα ακούγεται πια 

μέσα από τον ανθρώπινο νου. Εκείνοι που το άκουσαν και το πίστεψαν θα νιώθουν ικανοποιημένοι και 

δυνατοί, αλλά εκείνοι που το αμφισβήτησαν αφού το άκουσαν θα είναι μπερδεμένοι. Αντίθετα, πολλοί 

που δεν Με έχουν ακούσει ποτέ, θα αναζητήσουν τους μαθητές Μου για να τους ρωτήσουν για όσα έχουν 

μάθει από τον Δάσκαλο. 

3 Αναζητήστε το φως, και αυτός που το κατέχει ας βοηθήσει όλους εκείνους που περπατούν στο 

σκοτάδι να το βρουν. Διότι για εκείνον που τρέφει συγκεχυμένες ιδέες κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής, η 

σύγχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν εισέρχεται στην πνευματική κοιλάδα. Γι' αυτό, στάθηκα δίπλα σε 

όλα τα παιδιά Μου κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων και τους έδειξα το μονοπάτι στο οποίο πρέπει 

να ανέβουν μέσω της ανάπτυξης του πνεύματός τους. 

4 Για τη ζωή του πνεύματος σας αποκάλυψα όλα όσα σταδιακά μπορείτε να κατανοήσετε. Σήμερα 

σας παρουσιάζω μια ακόμη βαθύτερη πλευρά αυτής της γνώσης. 

5 Αυτή είναι η εποχή για την οποία σας προφήτεψα ότι κάθε μάτι θα Με βλέπει. Κάθε πνεύμα θα 

Με ακούσει, και όταν αυτή η διδασκαλία γίνει κατανοητή από την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι δεν θα 

πέφτουν πλέον στην ειδωλολατρία ή στον φανατισμό, επειδή θα έχουν μάθει να υψώνουν το πνεύμα τους 

σε Μένα με την απλότητα και την καθαρότητα που δίνει η πνευματοποίηση. 

6 Αργά το πνεύμα των ανθρώπων αφυπνίζεται όταν ακούν την ηχώ της ουράνιας καμπάνας στη 

φωνή της συνείδησής τους. Είναι το πνεύμα του Ηλία, είναι η φωνή εκείνου που καλεί στην έρημο, ένας 

αόρατος αγγελιοφόρος αυτής της εποχής που, σαν βοσκός, καλεί με αγάπη τα πρόβατά του να εισέλθουν 

υπάκουα στον περίβολο της ειρήνης που τα περιμένει. 

7 Όποιος νομίζει ότι είναι παράξενο που αφήνω το βασίλειό Μου για να αναζητήσω τους 

αμαρτωλούς, πραγματικά δεν Με γνωρίζει. Αφήνω πίσω τους δίκαιους, γιατί αυτοί σώζονται και έχουν τα 

πάντα. Έρχομαι στους αποκληρωμένους, στους χαμένους και στιγματισμένους, επειδή είναι και αυτοί 

παιδιά Μου, τα οποία αγαπώ όπως τους δίκαιους, και επειδή θέλω να τους φέρω στο σπίτι Μου για να 

απολαύσουν τον Πατέρα τους. 

8 Αν αγαπούσα μόνο τους δίκαιους και περιφρονούσα τους αμαρτωλούς, θα πίστευε η συνείδησή 

σας ότι ο Πατέρας ενήργησε δίκαια; 

9 Σας δείχνω τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ξεπλύνετε τους λεκέδες σας και να 

δικαιολογηθείτε μπροστά Μου: Κάνοντας καλό στους αδελφούς σας και ασκώντας φιλανθρωπία σε 

διάφορες μορφές. 

Σήμερα μπορείτε ήδη να μεταδώσετε αυτά που μάθατε. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τους 

αρρώστους και να τους δίνετε το βάλσαμο στο όνομά Μου με την αγάπη σας, γιατί στην πίστη σας θα 

βρείτε την εξουσία να θεραπεύετε και το έλεός σας θα είναι το καλύτερο βάλσαμο. Ας μην αμφιβάλλει 

κανείς αν έχει το χάρισμα να το κάνει ή όχι. 

10 Μην έχετε κανέναν ενδοιασμό να κάνετε φιλανθρωπίες επειδή νομίζετε ότι είστε φτωχοί. Όταν ο 

Ιησούς ήταν με τους μαθητές Του στη Δεύτερη Εποχή, τους έδωσε αυτή την παραβολή: "Ένας τελώνης 

μπήκε στο ναό και άφησε ένα νόμισμα ως ελεημοσύνη. Τότε ένας καλοντυμένος Φαρισαίος έδωσε επτά 

χρήματα, ρίχνοντας το ένα μετά το άλλο, ώστε να παρατηρηθεί αυτό που έκανε και να δουν όλοι ότι το 

δώρο του ήταν μεγάλο. Αργότερα, μια άρρωστη και φτωχή γυναίκα γονάτισε για να προσευχηθεί, και στη 

συνέχεια άφησε δύο νομίσματα μικρής αξίας, που ήταν το μόνο που είχε στην κατοχή της. Ο Ιησούς είπε 

στους μαθητές του: "Ιδού, εκείνος που νόμιζε να δώσει περισσότερα έδωσε λιγότερα, και εκείνη που 

έδωσε λιγότερα έδωσε περισσότερα, επειδή έδωσε όλα όσα είχε, και έτσι και το ψωμί που θα έτρωγε 

εκείνη την ημέρα". 

11 Σε εσάς που Με ακούτε, θα σας κάνω να καταλάβετε πόσα κουβαλάτε μέσα σας, ώστε να μην 

αισθάνεστε ποτέ άποροι μπροστά στους πραγματικά άπορους. 

12 Είστε εκείνοι για τους οποίους κάποτε ειπώθηκε ότι θα ζούσατε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος. 

Αυτή είναι η εποχή του φωτός στην οποία κάθε πνεύμα θα ανοίξει τα μάτια του στην αλήθεια. Το δρεπάνι 
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μου έχει ήδη αρχίσει να ξεριζώνει τα ζιζάνια από τη ρίζα. μην εκπλαγείτε που ήρθα ενώ ο κόσμος είναι 

μπλεγμένος σε πολέμους- αυτό είχε προαναγγελθεί. 

13 Οι άνθρωποι έχουν δει τόσο πολύ φως μέσω της επιστήμης που έχουν τυφλωθεί. Αλλά όταν 

τελειώσει αυτή η τύφλωση, με το έλεός Μου θα αναγνωρίσουν το αληθινό μονοπάτι, και σε αυτό θα Με 

συναντήσουν, ελευθερώνοντας και σώζοντας τους χαμένους, όπως κάνει ο βοσκός με τα χαμένα πρόβατα. 

14 Αυτή τη στιγμή δεν έχω γίνει άνθρωπος ανάμεσά σας, έχω έρθει μόνο ως φως που στέλνω από τη 

Βασιλεία Μου στο πνεύμα σας. Από το άπειρο σας εμπνέω, ώστε αύριο το πνεύμα σας να ανυψωθεί σε 

Μένα με την προσευχή του. 

15 Σήμερα πρέπει να φροντίσετε να καθαρίσει η ψυχή σας μέσω του εξοπλισμού σας και να νιώσετε 

την Παρουσία Μου ανάμεσά σας. Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας, ώστε να ξέρετε πώς να λαμβάνετε 

αυτό που ζητάτε, το οποίο ποτέ δεν θα είναι υπερβολικό για Μένα. Μην ξεχνάτε τις ανάγκες της ψυχής 

σας, η οποία επιβαρύνεται από τις απαιτήσεις του σώματός σας. Συνειδητοποιήστε ότι αυτό που σας 

λείπει περισσότερο είναι η Θεία διδασκαλία, και τώρα που ρέει άφθονη σε αυτή τη μορφή - αναζητήστε 

την, κατανοήστε την και εφαρμόστε την με έργα αγάπης για τους αδελφούς σας. 

16 Θέλω να δω σε εσάς κατανόηση της διδασκαλίας Μου και βελτίωση της ζωής σας, ώστε να 

φυλάτε αυτό το έργο που σας αποκάλυψα σαν ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, ώστε να μη ματαιοπονείτε 

που κατέχετε αυτή τη χάρη, ούτε να την αρνείστε σε οποιονδήποτε την έχει ανάγκη, και σίγουρα να μην 

αποκομίζετε υλικό κέρδος από αυτήν. 

17 Αληθινά σας λέω, ο Ναός της Έκτης Σφραγίδας δεν θα είναι ποτέ αγορά ή άντρο ληστών. Αυτό το 

ιερό, το οποίο βρίσκεται στο πνευματικό, διατηρεί τις πύλες του ανοιχτές, ώστε όλα τα παιδιά Μου να 

μπορούν να εισέλθουν σε αυτό. Εκεί ο αμαρτωλός θα βρει λύτρωση, τα μίση, η δίψα για εκδίκηση και οι 

κακές τάσεις θα εξαφανιστούν. 

18 Προετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε να διακηρύξετε αυτά τα καλά νέα με αληθινή 

πίστη και θάρρος. Θέλω επίσης η ερμηνεία που δίνετε στο Λόγο Μου να είναι σωστή, ώστε οι πράξεις σας 

να είναι πιο δυνατές. Δεν θέλω να υπάρχουν φανατικοί, πουριτανοί ή ενθουσιώδεις μεταξύ των μαθητών 

Μου, αλλά η ανύψωση του πνεύματός σας να είναι εσωτερική και όλες οι εξωτερικές σας πράξεις να είναι 

απλές και φυσικές- όταν αυτός ο λαός πολλαπλασιαστεί όπως τα αστέρια στον ουρανό και όπως η άμμος 

στη θάλασσα, να αποτελείται από αληθινούς μαθητές της πνευματικής μου διδασκαλίας, ώστε να είναι οι 

ερμηνευτές του Λόγου που έχουν ακούσει και να είναι αυτοί που μαρτυρούν με τα έργα τους την αλήθεια 

της διδασκαλίας Μου. 

19 Μη φοβάστε την ώρα που θα πρέπει να μιλήσετε, μην εμπιστεύεστε Εμένα ή τον εαυτό σας. Σας 

είπα ότι την ώρα της δοκιμασίας δεν πρέπει να σκέφτεστε τι θα πείτε, ότι η πίστη και η πνευματική σας 

ανύψωση θα είναι αρκετές για να μιλήσει το Θείο Φως Μου μέσα από τα χείλη σας. Αν οι άνθρωποι σας 

ζητήσουν εξηγήσεις ή δικαιολογίες για την έμπνευση που έχετε λάβει, θα σας κάνω επίσης να καταλάβετε 

την αλήθεια των αποκαλύψεών Μου, ώστε να μπορείτε να τις εξηγήσετε στους αδελφούς σας. 

Ανάμεσα στους αγγελιοφόρους θα είναι οι προφήτες Μου με την αποστολή να αφυπνίσουν τους 

ανθρώπους. Αλλά δεν θα κάνουν αυτό που έκανε ο προφήτης Ιωνάς, ο οποίος πήγε σε μια ειδωλολατρική 

και αμαρτωλή πόλη για να την προειδοποιήσει, ανακοινώνοντας καταστροφή, βάσανα, πληγές και 

ασθένειες στους κατοίκους της αν δεν ανανεωθούν. Όταν ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία του, 

είδε με μεγάλη έκπληξη ότι τα λόγια του δεν είχαν πραγματοποιηθεί, διότι αντί για συμφορά, όπως είχε 

ανακοινώσει, ο λαός απολάμβανε ειρήνη, υγεία και ευημερία. 

Τότε ο Προφήτης αποσύρθηκε στη μοναξιά, ντροπιασμένος, και εκεί μίλησε στον Κύριό του, λέγοντάς 

Του: "Γιατί δεν εκπληρώθηκε ο λόγος που έβαλες στο στόμα μου; Κοίτα, αντί να με θεωρούν προφήτη 

Σου αυτοί οι άνθρωποι, με θεωρούν απατεώνα". 

Αλλά τότε άκουσε τη φωνή του Πατέρα να του απαντά: "Σε έστειλα να αναγγείλεις τις επισκέψεις που 

έπρεπε να συμβούν όταν εκείνοι οι άνθρωποι θα ήταν κουφοί στο λόγο Μου. Αλλά σας άκουσαν και 

μετανόησαν, ανατρέποντας τους ψεύτικους θεούς τους και γονατίζοντας Με προσκύνησαν, κλαίγοντας με 

τη γνώση των παραπτωμάτων τους και περιμένοντας την κρίση Μου με τρόμο. 

20 Τους είδα εξοπλισμένους και αντί να υποφέρουν τους έστειλα χαρά και ειρήνη. Πιστεύετε ότι 

μόνο και μόνο για να εκπληρώσω τον λόγο σας, όπως τον αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να πληγώσω 

χιλιάδες ανθρώπους; Αν δεν συμπάσχετε με έναν από αυτούς - εγώ συμπάσχω με όλους! Ο λόγος που 
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δώσατε ήταν για να ανανεωθούν και έτσι να αποφύγουν τις επισκέψεις. Έχουν μετανοήσει, και γι' αυτό 

δείτε πώς είναι εκεί γεμάτοι χαρά και πίστη στον αληθινό Θεό!" 

21 Κρατήστε αυτές τις διδασκαλίες στο μυαλό σας, μαθητές, είναι παραδείγματα που θα σας φανούν 

χρήσιμα στην πορεία σας. Μέσα σας αναπαύονται τα χαρίσματα της πνευματικής όρασης, των 

προφητικών ονείρων και της διαίσθησης, ώστε να βλέπετε πάντα το μονοπάτι σας φωτισμένο και να 

κάνετε τους αδελφούς σας να επαγρυπνούν. 

22 Το καθήκον σας είναι να προειδοποιήσετε, να αφυπνίσετε, να αναγγείλετε. Να ξέρετε όμως ότι αν 

οι αδελφοί σας προσευχηθούν, θα μπορέσουν να αλλάξουν τα γεγονότα. Αλλά δεν πρέπει να αισθάνεστε 

εξαπατημένοι ή να χάνετε την πίστη σας εξαιτίας αυτού. Το πεπρωμένο σας περιορίζεται στο να 

αποτρέψετε τον πόνο και να κάνετε ειρήνη. Αν πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα με τα δώρα σας, μπορείτε να 

είστε ικανοποιημένοι. Προσευχηθείτε για την ειρήνη της ανθρωπότητας, όλοι μαζί σχηματίστε ένα ιερό 

μέσα στο οποίο οι αδελφοί σας μπορούν να βρουν σωτηρία, ειρήνη και έμπνευση. 

23 ελάτε να φάτε από αυτό το ψωμί που είναι ο Λόγος Μου, έτσι ώστε, ενώ τρέφετε το πνεύμα σας 

με τη χάρη Μου, Εγώ να σβήσω ανάμεσά σας τη δίψα Μου για αγάπη. Όποτε αγαπάτε τους αδελφούς 

σας, αγαπάτε Εμένα- όταν συγχωρείτε τους εχθρούς σας, συμφιλιώνεστε μαζί Μου και βάζετε στο βωμό 

της πίστης σας την προσφορά των προσόντων σας, μια προσφορά που είναι πάντα ευχάριστη στη Θεότητά 

Μου. 

24 Ακούστε: Εγώ είμαι Εκείνος που σας διαμόρφωσε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Είμαι ο 

μοναδικός Θεός, κανείς δεν υπήρξε πριν από Μένα, το Πνεύμα Μου δεν δημιουργήθηκε, είμαι αιώνιος, 

πάντα ήμουν και πάντα θα είμαι. 

25 Σας αποκάλυψα την Ύπαρξή Μου και την Τριάδα που υπάρχει μέσα Μου, αυτή την Τριάδα που 

αναγνωρίζετε στον Πατέρα, που είναι ο Ιεχωβά, ο οποίος σας έδωσε τον Νόμο στην Πρώτη Εποχή, στον 

"Λόγο" που σας δίδαξε την αγάπη μέσω του Ιησού στη Δεύτερη Εποχή και στο Άγιο Πνεύμα που σας 

γεμίζει με φως και σοφία και σας εξηγεί όλες τις αποκαλύψεις σε αυτή την Τρίτη Εποχή, στην οποία 

δημιουργεί δονήσεις σε κάθε πνεύμα και εκδηλώνεται ανάμεσά σας μέσω του ανθρώπινου νου. 

26 Ο Πατέρας ανήγγειλε τον ερχομό του Χριστού μέσω του στόματος των προφητών Του και ο 

Ιησούς ανήγγειλε την εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αλήθειας. Αυτές είναι οι τρεις 

φάσεις της αποκάλυψης μέσω των οποίων έχω γίνει γνωστός στην ανθρωπότητα - ως ο Νόμος, η Αγάπη 

και η Σοφία- τρεις τρόποι αποκάλυψης και ένας Θεός, τρεις τρόποι δράσης και μία Θέληση, μία Αγάπη. 

27 Αν ο Πατέρας είναι αιώνιος, το ίδιο ισχύει και για τον Υιό, επειδή ο Θείος Λόγος που μίλησε στον 

Ιησού ήταν πάντα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο επειδή είναι η Σοφία του Θεού που ήταν 

πάντα μέσα Του. Έτσι, όταν έπλασα τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου, με την οποία λέγεται ότι 

μέσα του υπάρχει η εικόνα αυτής της Τριάδας, του έδωσα τρία συστατικά της ύπαρξής του, δηλαδή τη 

σάρκα, την ψυχή και το πνεύμα. Πρόκειται για ένα ον που σχηματίζεται από τρία βασικά συστατικά: το 

υλικό - το σώμα, το πνευματικό - την ψυχή και το θεϊκό - το πνεύμα. 

28 Στο πιο υψηλό σημείο της ψυχής σας λάμπει μια σπίθα της θείας νοημοσύνης Μου, που είναι το 

πνεύμα σας, γι' αυτό και είστε στην πραγματικότητα παιδιά του πνεύματός Μου. 

29 Ήθελα να μοιραστείτε την ευτυχία του να είστε πατέρας, και έτσι σας έκανα γονείς ανθρώπινων 

όντων, ώστε να δώσετε μορφή σε τέτοια όντα που θα σας μοιάζουν και στα οποία θα ενσαρκωθούν τα 

πνευματικά όντα που σας στέλνω. Εφόσον υπάρχει μητρική αγάπη στο Θείο και Αιώνιο, ήθελα να 

υπάρχει ένα ον στην ανθρώπινη ζωή που να την ενσαρκώνει, και αυτό το ον είναι η γυναίκα. 

30 Σε μια (ορισμένη) αρχή της ζωής το ανθρώπινο ον χωρίστηκε σε δύο μέρη και έτσι 

δημιουργήθηκαν τα δύο φύλα, το ένα - ο άνδρας, το άλλο - η γυναίκα- σ' αυτόν η δύναμη, η ευφυΐα, η 

αξιοπρέπεια, σ' αυτήν η τρυφερότητα, η χάρη, η ομορφιά. Το ένα - ο σπόρος, το άλλο - η γόνιμη γη. Δείτε 

εδώ δύο όντα που μπορούν να αισθάνονται ολοκληρωμένα, τέλεια και ευτυχισμένα μόνο όταν είναι 

ενωμένα. Στην αρμονία τους θα σχηματίσουν μια ενιαία "σάρκα", μια ενιαία βούληση και ένα ενιαίο 

ιδανικό. 

31 Όταν αυτή η ένωση εμπνέεται από τη συνείδηση και την αγάπη, ονομάζεται γάμος. 

32 Ο νόμος του γάμου κατέβηκε ως φως που μίλησε μέσα από τη συνείδηση των "πρώτων "*, ώστε 

να συνειδητοποιήσουν ότι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας σημαίνει μια διαθήκη με τον Δημιουργό. 

Ο καρπός αυτής της ένωσης ήταν το παιδί στο οποίο κυλούσε το αίμα των γονέων του ως απόδειξη ότι 

αυτό που ενώθηκε ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να διαλυθεί στη γη. 
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* Οι Ισραηλίτες του πρώτου χρόνου 

33 Αυτή η ευτυχία που νιώθουν ο πατέρας και η μητέρα όταν έχουν γεννήσει ένα παιδί είναι 

παρόμοια με εκείνη που βίωσε ο Δημιουργός όταν έγινε Πατέρας δίνοντας ζωή στα πολυαγαπημένα Του 

παιδιά. Αργότερα, όταν σας έδωσα νόμους μέσω του Μωυσή, ώστε να καταλάβετε το σύντροφο της 

επιλογής και να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του πλησίον σας, ήταν επειδή οι άνθρωποι, λόγω της 

ελεύθερης βούλησής τους, είχαν παρασυρθεί στους δρόμους της μοιχείας και των παθών. 

34 Αφού πέρασε αυτός ο καιρός, ήρθα στον κόσμο εν Χριστώ και ανύψωσα τον γάμο και μαζί με 

αυτόν την ανθρώπινη ηθική και αρετή μέσω της ευγενικής Μου διδασκαλίας, η οποία είναι πάντα ο νόμος 

της αγάπης. Μίλησα με παραβολές για να κάνω τον Λόγο Μου αξέχαστο και έκανα τον γάμο έναν 

αγιασμένο θεσμό. 

35 Τώρα που βρίσκομαι ανάμεσά σας εκ νέου, σας ζητώ, άνδρες και γυναίκες: Τι έχετε κάνει με το 

γάμο; Πόσο λίγοι μπορούν να απαντήσουν ικανοποιητικά! Ο ιερός μου θεσμός έχει βεβηλωθεί, από αυτή 

την πηγή της ζωής πηγάζει ο θάνατος και ο πόνος. Πάνω στο καθαρό λευκό αυτού του φύλλου νόμου 

υπάρχουν οι λεκέδες και τα σημάδια του άνδρα και της γυναίκας. Ο καρπός που θα έπρεπε να είναι 

γλυκός είναι πικρός, και το ποτήρι που πίνουν οι άνθρωποι είναι γεμάτο χολή. 

36 Απομακρύνεστε από τους Νόμους Μου, και όταν σκοντάφτετε, αναρωτιέστε φοβισμένοι: Γιατί 

υπάρχει τόσος πόνος; -: Επειδή οι επιθυμίες της σάρκας πάντα υπερθεμάτιζαν της φωνής της συνείδησης. 

Τώρα σας ρωτώ: Γιατί δεν έχετε ειρήνη, ενώ σας έχω δώσει όλα όσα είναι απαραίτητα για να είστε 

ευτυχισμένοι; 

37 Έχω απλώσει έναν γαλάζιο μανδύα στο στερέωμα, ώστε κάτω από αυτόν να χτίσετε τις "φωλιές 

της αγάπης" σας, ώστε εκεί, μακριά από τους πειρασμούς και τις αγκυλώσεις του κόσμου, να ζείτε με την 

απλότητα των πουλιών- γιατί με την απλότητα και την ειλικρινή προσευχή μπορεί κανείς να νιώσει την 

ειρήνη της Βασιλείας Μου και την αποκάλυψη πολλών μυστηρίων. 

38 Άνδρες, αν ο σύντροφος που επιλέξατε είναι σαν άγονη γη που δεν σας έδωσε καρπούς, 

ξεκινήσατε να αναζητήσετε νέα γη, ξεχνώντας ότι θα έπρεπε να είστε αφοσιωμένοι στο πεπρωμένο σας 

και στο καθήκον της εξιλέωσης. Γιατί κατηγορείτε τη μοίρα για τις δοκιμασίες και τα βάσανα που 

αντιμετωπίζετε στο γάμο σας, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε επιλέξει αυτό το δρόμο; 

39 Όποιος ενώνεται με γάμο ενώπιον της Θεότητάς Μου -ακόμη κι αν η ένωσή του δεν 

επιβεβαιώνεται από κανέναν κληρικό- συνάπτει μια συμφωνία μαζί Μου, μια σύμβαση που παραμένει 

καταγεγραμμένη στο Βιβλίο του Θεού, στο οποίο είναι γραμμένα όλα τα πεπρωμένα. 

40 Ποιος μπορεί να διαγράψει αυτά τα δύο αλληλένδετα ονόματα από εκεί; Ποιος μπορεί να διαλύσει 

στον κόσμο ό,τι έχει ενωθεί στο Νόμο Μου; 

41 Αν σας χώριζα, θα κατέστρεφα το ίδιο Μου το Έργο. Αν Μου ζητήσατε να ενωθείτε στη γη και 

σας το παραχώρησα, γιατί δεν τηρείτε τους όρκους σας μετά και δεν αρνείστε τους όρκους σας; Δεν είναι 

αυτό μια παρωδία του Νόμου Μου και του Ονόματός Μου; 

42 Σε εσάς τις στείρες γυναίκες, ο Δάσκαλος λέει: Επιθυμήσατε πολύ και ζητήσατε να γίνει η μήτρα 

σας πηγή ζωής και ελπίζατε ότι ένα βράδυ ή ένα πρωί θα ακουγόταν μέσα σας ο παλμός μιας τρυφερής 

καρδιάς. Αλλά οι μέρες και οι νύχτες πέρασαν και μόνο λυγμοί ξέφυγαν από την αγκαλιά σας, επειδή 

κανένα παιδί δεν χτύπησε την πόρτα σας. 

43 Πόσοι από εσάς που Με ακούτε, και που έχετε στερηθεί κάθε ελπίδα από την επιστήμη, θα πρέπει 

να γίνετε καρποφόροι, ώστε να πιστέψετε στη δύναμή Μου και πολλοί να Με αναγνωρίσουν μέσα από 

αυτό το θαύμα. Παρακολουθήστε και κάντε υπομονή. Μην ξεχνάτε τα λόγια Μου! 

44 Οικογενειάρχες, αποφύγετε τα λάθη και τα κακά παραδείγματα. Δεν απαιτώ τελειότητα από εσάς, 

μόνο αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά σας. Προετοιμαστείτε πνευματικά και σωματικά, γιατί στο 

υπερπέραν μεγάλες λεγεώνες πνευμάτων περιμένουν τη στιγμή να γίνουν άνθρωποι ανάμεσά σας. 

45 Θέλω μια νέα ανθρωπότητα που θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί όχι μόνο σε αριθμό αλλά και 

σε αρετή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν την πόλη της υπόσχεσης κοντά και τα παιδιά τους να φτάσουν 

να κατοικήσουν στη Νέα Ιερουσαλήμ. 

46 Θέλω η γη να γεμίσει με ανθρώπους καλής θέλησης που είναι καρποί αγάπης. 

47 Καταστρέψτε τα Σόδομα και τα Γόμορρα αυτής της εποχής, μην επιτρέψετε στην καρδιά σας να 

συνηθίσει τις αμαρτίες τους και μην κάνετε το ίδιο με τους κατοίκους τους. 
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48 Με αυτόν τον τρόπο σας προετοιμάζω για την Τρίτη Εποχή, γιατί θα έρθουν τα πλήθη που σας 

έχω προαναγγείλει. 

49 Ας αναλάβει ο καθένας τον ρόλο που του αναλογεί, και έτσι ακούστε τώρα τη διδασκαλία Μου σε 

μια παραβολή: 

50 "Μπροστά στον Θεό ήταν ένα πνεύμα γεμάτο φως, αγνότητα και αθωότητα, το οποίο είπε στον 

Κύριό του: "Πατέρα, πες μου ποιο είναι το καθήκον μου, γιατί λαχταρώ να σε υπηρετήσω". Και ο Κύριος 

του απάντησε στοργικά: "Κάνε υπομονή, θα ενώσω στον κόσμο έναν άνδρα και μια γυναίκα, και από την 

ένωσή τους θα γεννηθεί ένας γιος στον οποίο θα ενσαρκωθείς, ώστε ως ανθρώπινο παιδί να αποκτήσεις 

εμπειρία στις δοκιμασίες του κόσμου και να νιώσεις την τρυφερότητα μιας μητέρας και τη στοργική 

βοήθεια ενός πατέρα κοντά σου". 

51 Το πνεύμα χάρηκε και περίμενε. Εν τω μεταξύ, ο Κύριος ένωσε έναν άνδρα με μια γυναίκα με 

δεσμούς αγάπης, και έτσι (ενωμένοι) τους έστειλε στο δρόμο της ζωής τους. - — 

52 Ένα νέο ον φύτρωσε στη μήτρα της γυναίκας, και στη συνέχεια ο Θεός έστειλε αυτό το πνεύμα να 

πάρει σάρκα και οστά σε αυτό το σώμα, και τον ένατο μήνα είδε το φως της ημέρας. 

Η μητέρα έλαμπε από ευτυχία και ο πατέρας τον κοίταζε με υπερηφάνεια. Αυτός ο γιος ήταν έργο και 

των δύο, ήταν ο καρπός της αγάπης τους. Η γυναίκα ένιωθε δυνατή και ο άντρας ένιωθε λίγο σαν τον 

δημιουργό του. Οι δυο τους αφιερώθηκαν στη φροντίδα αυτής της τρυφερής καρδιάς. 

53 Το πνεύμα που εμψύχωνε τον γιο έλαμψε όταν είδε το γλυκό βλέμμα της μητέρας του και το 

σοβαρό, αλλά αγαπημένο πρόσωπο του πατέρα του. 

54 Ο καιρός πέρασε και ο πατέρας, στον αγώνα του για ζωή, απομακρύνθηκε από τη φωλιά του 

έρωτα, παραστράτησε και περπάτησε τόσο μακριά που έχασε το δρόμο του και άφησε κομμάτια από το 

ράσο του στους αγκαθωτούς θάμνους. Έτρωγε δηλητηριώδη φρούτα και ξεφύλλιζε τα λουλούδια που 

έβρισκε στο δρόμο του. Όταν αισθανόταν άρρωστος και καταθλιπτικός, θυμόταν τους αγαπημένους του 

που είχε αφήσει. Προσπάθησε να επιστρέψει και να τους αναζητήσει, αλλά δεν είχε τη δύναμη. Τότε 

μάζεψε όλες του τις δυνάμεις και, σέρνοντας τον εαυτό του και παραπατώντας στον μακρύ δρόμο, έφτασε 

στις πύλες του σπιτιού του. Η γυναίκα του τον δέχτηκε στην αγκαλιά της με δάκρυα στα μάτια, ο γιος του 

ήταν άρρωστος και πέθαινε. 

55 Όταν ο πατέρας είδε τον ετοιμοθάνατο γιο του, παρακάλεσε το θείο έλεος για την ανάρρωσή του, 

τίναξε τα μαλλιά του από απελπισία και βλαστήμησε. Αλλά το πνεύμα αυτό αποκολλήθηκε από το σώμα 

του και πήγε στο υπερπέραν. Οι γονείς έμειναν απελπισμένοι και κατηγορούσαν εναλλάξ τους εαυτούς 

τους για την ατυχία που τους είχε συμβεί: εκείνος επειδή έφυγε, εκείνη επειδή δεν μπόρεσε να τον 

συγκρατήσει. 

56 Όταν αυτό το πνεύμα ήρθε στην παρουσία του Δημιουργού, είπε: "Πατέρα, γιατί με πήρες μακριά 

από την αγκαλιά αυτής της γλυκιάς μητέρας που η απουσία μου την έκανε να κλαίει και να απελπίζεται;". 

Σε αυτό ο Κύριος του απάντησε: "Περίμενε, κάνε υπομονή, γιατί θα επιστρέψεις εκ νέου στην ίδια μήτρα, 

όταν εκείνοι συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και κατανοήσουν τον Νόμο Μου". 

57 Ο άνδρας και η γυναίκα συνέχισαν να ζουν ενωμένοι, μόνοι, μετανοώντας εσωτερικά για τις 

παραβάσεις τους, όταν ξαφνιάστηκαν και πάλι από τα σημάδια ενός νέου παιδιού. Ο Θεός έκανε το 

πνεύμα να επιστρέψει εκ νέου σε αυτή τη μήτρα και του είπε: "Να είσαι σε αυτό το σώμα που 

προετοιμάζεται για τη ζωή και να ανανεωθείς για άλλη μια φορά σε αυτή τη μήτρα". 

58 Οι γονείς, που νόμιζαν ότι ο πρωτότοκος είχε χαθεί, δεν γνώριζαν ότι είχε επιστρέψει ανάμεσά 

τους. Αλλά το κενό που άφησε ο πρώτος γιος συμπληρώθηκε από τον δεύτερο, η χαρά και η ειρήνη 

επέστρεψαν στους κόλπους εκείνου του σπιτιού, η μητέρα χαμογέλασε ξανά και ο πατέρας χάρηκε επίσης. 

59 Τώρα ο άνθρωπος φοβόταν να απομακρυνθεί από τους δικούς του και φρόντιζε να τους φροντίζει 

με αγάπη όσο παρέμενε μαζί τους. Αλλά ο χρόνος τον έκανε να ξεχάσει την προηγούμενη εμπειρία του, 

και δελεασμένος από κακούς φίλους, έπεσε στην κακία και στον πειρασμό. Η σύζυγος τον κατηγορούσε 

και άρχισε να τον απορρίπτει- το σπίτι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Σύντομα ο άντρας έπεσε ηττημένος, 

άρρωστος και εξασθενημένος, ενώ η γυναίκα άφησε το παιδί μόνο του στην κούνια και πήγε να βρει ψωμί 

για το αθώο παιδί και τροφή για τον σύντροφό της που δεν ήξερε ούτε να το αγαπάει ούτε να το 

προστατεύει. Υπέφερε ταπεινώσεις και κακοποιήσεις, υπέμεινε κινδύνους και αντιστάθηκε στις επιθυμίες 

των κακοπροαίρετων ανθρώπων, και με αυτόν τον τρόπο παρείχε καθημερινό ψωμί στους αγαπημένους 

της. 
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60 Ο Θεός λυπήθηκε το αθώο πνεύμα, και πριν ακόμα ανοίξει τα μάτια του στο φως της λογικής, τον 

κάλεσε ξανά. Αλλά όταν το πνεύμα βρέθηκε μπροστά στον Κύριό του, Του είπε με πόνο: "Πατέρα, για 

άλλη μια φορά με άρπαξες από την αγκαλιά εκείνων που αγαπώ. Δείτε πόσο σκληρή είναι η παρτίδα μου! 

Τώρα σε ικετεύω να με αφήσεις να μείνω είτε στην αγκαλιά τους είτε στη δική σου για πάντα- αλλά μη με 

αφήσεις να σέρνομαι πια πέρα δώθε, έχω κουραστεί". 

61 Όταν ο άνδρας ξύπνησε από την απάθειά του, είδε μια νέα εικόνα πόνου: η σύζυγος έκλαιγε 

απαρηγόρητη στο κεφάλι του κρεβατιού όπου ο δεύτερος γιος βρισκόταν νεκρός. Ο άνδρας ήθελε να 

αυτοκτονήσει, αλλά η σύζυγος τον σταμάτησε λέγοντάς του: "Μην αυτοκτονήσεις, κράτα το χέρι σου 

πίσω, συνειδητοποίησε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε η αιτία που ο Θεός παίρνει τα παιδιά μας". Ο άνδρας 

ηρέμησε, συνειδητοποιώντας ότι υπήρχε ένα φως αλήθειας σε αυτά τα λόγια. 

Οι μέρες πέρασαν και έφεραν γαλήνη στις καρδιές που θυμόντουσαν με πόνο τα παιδιά τους που είχαν 

φύγει από τη ζωή και που ήταν η χαρά αυτού του σπιτιού, το οποίο από τότε βυθίστηκε στην ερημιά. 

62 Τότε το Πνεύμα ρώτησε τον Κύριό του: "Πατέρα, θα με στείλεις ξανά στη γη;" "Ναι", του είπε ο 

Κύριος, "και όσες φορές είναι απαραίτητο, μέχρις ότου οι καρδιές αυτές να γυαλιστούν". - Όταν 

ενσαρκώθηκε ξανά, το σώμα του ήταν άρρωστο επειδή η μητέρα του ήταν άρρωστη και το ίδιο και ο 

πατέρας του. Με ένα αίτημα για ανακούφιση, το πνεύμα αυτό σηκώθηκε από το κρεβάτι του πόνου του 

προς τον πατέρα. Αυτή τη φορά δεν είχε δει το φως της ημέρας*, δεν υπήρχε χαμόγελο στα χείλη των 

γονιών του, υπήρχαν μόνο δάκρυα. Η μητέρα έκλαιγε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κούνια του 

παιδιού, ενώ ο πατέρας, γεμάτος τύψεις, ένιωσε πόνο να διαπερνά την καρδιά του όταν είδε ότι ο γιος είχε 

κληρονομήσει τις δικές του αδυναμίες. 
* Έτσι γεννήθηκε τυφλός ως αποτέλεσμα της ασθένειας των γονιών του. 

63 Η παραμονή του Πνεύματος σε αυτή την άρρωστη σάρκα ήταν σύντομη και επέστρεψε στην 

παρουσία του Κυρίου. 

64 Η μοναξιά τύλιξε και πάλι τους συζύγους, αλλά ο πόνος τους είχε ενώσει όσο ποτέ άλλοτε, οι 

καρδιές τους αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και ορκίστηκαν να περπατήσουν μαζί μέχρι το τέλος του 

ταξιδιού της ζωής. Ο σύζυγος εκτελούσε τα καθήκοντά του, εκείνη φρόντιζε τον σύζυγό της, και οι δύο 

ανάρρωσαν από τις ασθένειές τους. 

65 Δύσκολα πίστευαν ότι ο Θεός θα τους χάριζε έναν ακόμη γιο, αλλά ιδού, όταν ο Κύριος είδε ότι η 

σωματική και πνευματική υγεία άνθιζε σε εκείνα τα όντα, τους έστειλε αυτό το πνεύμα ως ανταμοιβή για 

την αυταπάρνηση της γυναίκας και τη βελτίωση του άνδρα, και από τη μήτρα της γυναίκας ξεπήδησε ένα 

μικρό σώμα, φρέσκο σαν μπουμπούκι λουλουδιού, το οποίο πλημμύρισε εκείνο το σπίτι με ευτυχία και 

ειρήνη. 

66 Ο άνδρας και η γυναίκα ευχαρίστησαν τον Κύριό τους γονατιστοί, κλαίγοντας από ευτυχία, ενώ 

εκείνο το υπομονετικό και υπάκουο πνεύμα χαμογέλασε μέσα από τον γιο και είπε στον Θεό: "Κύριε, μη 

με χωρίζεις πια από τους γονείς μου. Υπάρχει ειρήνη στο σπίτι μου, αγάπη στις καρδιές τους, ζεστασιά 

στην κούνια μου, γάλα και μέλι στο στήθος της μητέρας μου, ψωμί στο τραπέζι. Ο πατέρας μου με 

χαϊδεύει και στα χέρια του έχει τα εργαλεία για τη δουλειά. Ευλόγησέ μας." Και ο Κύριος τους ευλόγησε 

με αγαλλίαση στο Πνεύμα Του και τους άφησε ενωμένους σε ένα "σώμα", σε μια καρδιά και σε ένα 

θέλημα". (τέλος της παραβολής). 

67 Σήμερα σας λέω: Πιείτε από αυτό το κρασί, από τη διδασκαλία Μου, και χαρείτε, γιατί όταν 

συγκεντρωθείτε με τον Πατέρα σας, θα γίνει γιορτή στον οίκο του Κυρίου. 

68 Πόσοι από εσάς ξυπνάτε σε νέα ζωή όταν ακούτε το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή. Ήσασταν νεκροί 

στην πίστη, γιατί ενώ οι γήινοι γιατροί είχαν στερήσει από κάποιους κάθε ελπίδα, οι ιερείς είχαν αρνηθεί 

σε άλλους να συμμετάσχουν στο Δείπνο του Κυρίου. 

69 Ανοίξατε την καρδιά σας όταν αισθανθήκατε ότι ο Λόγος Μου θεράπευε τον άρρωστο, 

συγχωρούσε με αγάπη τον αμαρτωλό και ότι ο Δάσκαλος πρόσφερε σε όλους το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

70 Έχετε δει ποτάμια κακίας στην πορεία της ζωής σας, βάλτους και άγονη γη που κανείς δεν ήξερε 

πώς να την κάνει γόνιμη. 
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71 Είδατε πώς τα χωράφια που κάποτε ήταν εύφορα και πρόσφεραν στον κόσμο τους πλούσιους 

καρπούς της ειρήνης και της ευτυχίας, τώρα έχουν μετατραπεί σε χωράφια αίματος, καταστροφής και 

θανάτου. 

72 Είναι απαραίτητο για τον Πατέρα να πλησιάσει τα παιδιά Του. Είμαι η δροσιά που κατεβαίνει στα 

χωράφια στη σιωπή της νύχτας και πέφτει στα στεφάνια των λουλουδιών. Αλλά τα λουλούδια που έχουν 

μαραθεί, οι καρδιές που έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα, δεν είναι σε θέση να αισθανθούν την αγάπη Μου. 

73 Μαθητές, συνειδητοποιήστε ότι με τη διδασκαλία Μου ξύπνησα στις καρδιές σας το αίσθημα του 

ελέους, ώστε να κάνετε τα βάσανα των ανθρώπων δικά σας και να μην αδιαφορείτε για τις συγκρούσεις, 

τις δοκιμασίες και τις τραγωδίες τους. 

74 Ενώστε τις σκέψεις σας και προσευχηθείτε για τους αδελφούς σας. Θα ακούσω τις ικεσίες σας και 

θα ανταποδώσω τα αιτήματά σας. Είστε ακόμα πολύ αδύναμοι για να ξεχάσετε τα βάσανά σας ή τις 

ανησυχίες σας και να σκεφτείτε τους άλλους. Σας λέω: Επιβεβαιώστε αυτές τις δοκιμασίες με θάρρος και 

με εμπιστοσύνη στον Κύριό σας, γιατί δεν θα απομακρυνθούν ή θα διαλυθούν από το μονοπάτι της ζωής 

σας λόγω της απροθυμίας ή της απόρριψής σας. Με πνευματική ανύψωση, με πίστη, με εσωτερική 

γαλήνη, από την άλλη πλευρά, θα κυριαρχήσετε στις πιο τρομερές δοκιμασίες. Κάθε αγκάθι, κάθε 

άβυσσος που θα ξεπερνάτε θα αφήνει μια σπίθα φωτός στο πνεύμα σας. Όσοι ξέρουν να δέχονται τις 

δοκιμασίες τους με ψυχραιμία, θα νιώσουν ότι οι στιγμές του πόνου, που για τους άλλους θα φαίνονταν 

αιώνιες, θα μικραίνουν. 

75 Αυτή η ζωή είναι ο δρόμος του σταυρού σας, στον οποίο μερικές φορές πέφτετε, αλλά ταυτόχρονα 

αισθάνεστε ότι δεν είστε μόνοι με τον σταυρό σας, επειδή ένας αόρατος και στοργικός βοηθός σας 

σηκώνει ξανά κάθε φορά που βυθίζεστε κάτω από το βάρος της μοίρας σας. 

Όταν ο λύκος σας πλησίασε, τον έδιωξα. Όταν οι άπιστοι και οι κατάσκοποι εισέβαλαν στους κόλπους 

των συναθροίσεών σας για να ανακαλύψουν σφάλματα και να σας κατηγορήσουν γι' αυτά, σας κάλυψα με 

τον μανδύα της τρυφερότητάς Μου και έκλεισα τα χείλη εκείνων. Όταν οι άνθρωποι σας δοκίμασαν με τις 

ερωτήσεις τους, έβαλα πρόωρα τη φωνή του Αγίου Πνεύματος στα χείλη σας, αφού δεν είχατε ακόμη 

προετοιμαστεί για να τους πείσετε με λόγια φωτός. 

76 Δεν σας επιπλήττω, αλλά με την καλοσύνη του Λόγου Μου αναζητήστε ελπίδα, διόρθωση και 

κρίση. Τι θα γινόταν αν σας κολακεύω στις ατέλειές σας και σας επαινώ στις αμαρτίες σας; Αυτό δεν 

κάνουν οι άνθρωποι στους άρχοντες του κόσμου; - Πάντα σας ενθάρρυνα όταν σας έβλεπα να αναζητάτε 

με ζήλο την πνευματική σας πρόοδο, όταν επισκεπτόσασταν τους ασθενείς χωρίς να σκέφτεστε την ώρα ή 

αν ο καιρός είναι εχθρικός- και όταν σταθήκατε μπροστά στους δικαστές, παραμείνατε ήρεμοι και 

καταθέσατε για Μένα με λόγια αλήθειας. 

77 Έτσι μάθατε ότι οι καρδιές είναι τα χωράφια που πρέπει να καλλιεργήσετε, και ότι όσο πιο 

εκτεταμένα είναι τα χωράφια, τόσο μεγαλύτερες πρέπει να είναι οι προσπάθειές σας- και ότι αυτό που 

έχετε σπείρει δεν πρέπει να το αφήσετε. 

78 Ανάμεσά σας είναι εκείνοι που θα πάνε σε άλλα έθνη σε αναζήτηση νέων χωραφιών για να 

σπείρουν. Σας έδωσα την παγκόσμια γλώσσα με την οποία θα μπορείτε να επικοινωνείτε μεταξύ σας - όχι 

μια εκλεπτυσμένη γλώσσα που μιλιέται από ανθρώπινα χείλη, αλλά αυτή που εκφράζει το Πνεύμα μέσω 

της αγάπης. 

79 Για άλλους δεν θα είναι απαραίτητο να κάνουν αυτά τα μεγάλα ταξίδια. Γι' αυτούς θα είναι αρκετό 

να προετοιμαστούν για να δείξουν έλεος στους πολύ κοντινούς, καθώς και για να δώσουν φως στα 

ασώματα πνεύματα που βρίσκονται σε σύγχυση. Αλίμονο σ' αυτόν που κλείνει τις πόρτες του στο 

κάλεσμα αυτών των λεγεώνων που έχουν ανάγκη, γιατί δεν θα συγχωρήσουν μέσα στη σύγχυσή τους! 

80 Ο επιμελής μαθητής Με ευλογεί με κάθε του βήμα, γιατί αισθάνεται ότι το βάρος του σταυρού του 

είναι ελαφρύ και χαίρεται που Με υπηρετεί. Ο τεμπέλης αισθάνεται ότι στερείται την ελευθερία του και 

σκύβει κάτω από ένα πολύ βαρύ φορτίο. Δεν δεσμεύω κανέναν ούτε κάνω κανέναν σκλάβο, αντίθετα, σας 

δίνω την αληθινή ελευθερία, ώστε ούτε η φυλακή ούτε ο θάνατος να μπορούν να σας αλυσοδέσουν, αλλά 

ώστε εκεί που πολλοί νόμιζαν ότι χάθηκαν, εσείς να ανεβάσετε το πνεύμα σας στην άπειρη σκάλα της 

ανάπτυξής του. 

81 Μαθητές: Είστε έτοιμοι να συγχωρήσετε αυτούς που σας προσβάλλουν; Ποιοι είναι οι εχθροί σας; 

- Αληθινά σας λέω, δεν πρέπει να αποκαλείτε τους συνανθρώπους σας εχθρούς! Δεν σας στέλνω εναντίον 

των ανθρώπων, αλλά εναντίον της αμαρτίας και της άγνοιάς τους. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 39  
1 Είμαι η ειρήνη που κατεβαίνει επάνω σας, γιατί στον κόσμο βλέπω μόνο χάος. 

2 Προσέξτε και προσευχηθείτε, κάντε το καλό, και θα ακυρώσετε τον πόλεμο μέσω της άσκησης 

του ελέους. 

3 Το δέντρο της επιστήμης, όπως το φρόντισαν οι άνθρωποι, φέρει πικρούς καρπούς για την 

ανθρωπότητα. Αλλά τώρα σας δίνω το κρυστάλλινο νερό της αγάπης, ώστε να το ποτίσετε και να βιώσετε 

πόσο διαφορετικός θα είναι ο καρπός που θα βγάλει αυτό το δέντρο. 

4 Πριν ανακαλύψετε στη διδασκαλία Μου το μυστικό της φροντίδας του δέντρου της επιστήμης, θα 

μαστιγωθεί από ισχυρούς τυφώνες που θα ρίξουν τους κακούς καρπούς του μέχρι τέλους και θα το 

εξαγνίσουν. 

5 Μετά από αυτή την καταιγίδα θα δείτε σταδιακά ένα νέο φως να λάμπει στο πνεύμα σας, το οποίο 

θα αντανακλάται σε όλα τα μονοπάτια της ζωής σας. 

6 Ζείτε τώρα στον καιρό της κρίσης. Θυμηθείτε πόσο συχνά σας έχω πει ότι το δρεπάνι της Θείας 

Δικαιοσύνης Μου κόβει ακούραστα τα ζιζάνια. 

7 Τόσο η επιστήμη όσο και οι θρησκείες ή οι άνθρωποι της εξουσίας θα νιώσουν τη δικαιοσύνη 

Μου. Τίποτα δεν θα μείνει ανεξερεύνητο από το βλέμμα Μου ή δεν θα ζυγιστεί στη ζυγαριά Μου. Από 

την αρχή της ανθρωπότητας η αμαρτία καταδικάστηκε σε θάνατο και ο Λόγος Μου πρέπει να 

εκπληρωθεί. 

8 Όταν, λαέ Μου, δείτε στη γη τα σημάδια αυτών των γεγονότων, σηκωθείτε σε Μένα με προσευχή, 

ενωθείτε με την οικογένειά σας σε μια σκέψη και στείλτε το πνεύμα σας ως αγγελιοφόρους της αγάπης 

Μου στους αδελφούς σας που έχουν ανάγκη από ειρήνη. 

9 Μην αμφιβάλλετε για τη δύναμη της προσευχής- γιατί αν δεν έχετε πίστη στην άσκηση της 

φιλανθρωπίας, δεν θα είστε σε θέση να δώσετε τίποτα στους αδελφούς σας. 

10 Δεν σας έχω διδάξει ότι ακόμη και οι απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης μπορούν να ακούσουν 

την προσευχή σας και να ηρεμήσουν; Αν υπακούουν στη φωνή Μου, γιατί να μην υπακούσουν στη φωνή 

των παιδιών του Κυρίου, όταν έχουν προετοιμαστεί; 

11 Ακόμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήμουν μαζί σας στον κόσμο, σας δίδαξα να 

προσεύχεστε, ώστε σε στιγμές δοκιμασίας να ενώνεστε με τον Πατέρα σας και, αντλώντας δύναμη από 

Αυτόν, να εκπληρώνετε την αποστολή σας της αγάπης και του ελέους μεταξύ των ανθρώπων. 

12 Η προσευχή είναι μια χάρη που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ώστε να του χρησιμεύσει ως σκάλα 

για να ανέβει (πνευματικά), ως όπλο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ως βιβλίο για να διδαχθεί και ως 

βάλσαμο για να θεραπευτεί και να αναρρώσει από κάθε ασθένεια. 

13 Η αληθινή προσευχή έχει εξαφανιστεί από τη γη, οι άνθρωποι δεν προσεύχονται πια, και όταν 

προσπαθούν να το κάνουν, το κάνουν με τα χείλη τους αντί να Μου μιλούν με το πνεύμα, 

χρησιμοποιώντας κενά λόγια, τελετές και προσχήματα. Πώς θα δουν οι άνθρωποι θαύματα αν 

χρησιμοποιούν μορφές και πρακτικές που δεν δίδαξε ο Ιησούς; 

14 Είναι απαραίτητο να επιστρέψει η αληθινή προσευχή μεταξύ των ανθρώπων, και εγώ είμαι αυτός 

που σας τη διδάσκει εκ νέου. 

15 Μακάριος είναι εκείνος που, εμπνεόμενος από την αγάπη του για τους άλλους, τους υπηρετεί ως 

ένα βήμα στην ανοδική τους προσπάθεια προς Εμένα. Γιατί όταν ανοίξει τα μάτια του για να κοιτάξει τον 

εαυτό του, θα δει τον εαυτό του κοντά στον Πατέρα του. 

16 Μη ρωτάτε τι πρέπει να κάνετε για να ξέρετε ότι έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας, γιατί ο 

Νόμος Μου περιορίζεται στο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Καταλάβετε ότι κάθε μέρα της ζωής σας σας 

προσφέρει την ευκαιρία να ασκήσετε αυτή τη θεία εντολή. 

17 Ο καθένας μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της αγάπης με τον δικό του τρόπο. 

Όποιος καθοδηγεί τις ψυχές, όποιος διδάσκει, ο επιστήμονας, ο κυβερνήτης, ο πατέρας της οικογένειας, 

όλοι σας μπορείτε να υπηρετήσετε τον πλησίον σας, αν εμπνευστείτε από την ύψιστη εντολή Μου που σας 

λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

18 Τα πάντα θα καθαριστούν, τα πάντα θα ανανεωθούν, έτσι ώστε οι νέες γενιές να βρουν τη γη 

προετοιμασμένη για την εκπλήρωση του μεγάλου πνευματικού τους έργου. 
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19 Μην επιλέγετε αυτούς που πρέπει να αγαπάτε, αγαπήστε όλους χωρίς διάκριση. Η πνευματική 

αγάπη δεν πρέπει να γνωρίζει ευνοιοκρατία. 

20 Η αγάπη που σας διδάσκω είναι πέρα από την αγάπη των αγαπημένων σας προσώπων, την αγάπη 

της πατρίδας σας και του εαυτού σας. 

21 Μη φοβάστε ότι δεν θα είστε χρήσιμοι σε αυτό το έργο της αγάπης, αν σκέφτεστε την υλική σας 

φτώχεια. Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας και δεν θα χρειάζεστε τα αγαθά της γης για να μπορείτε να 

κάνετε καλό στον πλησίον σας. Δείτε πώς επέλεξα τους εργάτες Μου ανάμεσα σε αυτόν τον λαό με τα 

άπορα και απλά μυαλά και τους έκανα συμβούλους, γιατρούς και έμπιστους εκείνων που υποφέρουν, και 

ότι κάποιος έρχεται σε αυτούς έχοντας ανάγκη από παρηγοριά και ειρήνη. 

22 Από την αγάπη τους έρεε ανεξάντλητα το βάλσαμο της θεραπείας, από τα προηγουμένως 

βαρύγδουπα χείλη τους έβγαινε ο λόγος του φωτός που διδάσκει, ανανεώνει, συγκινεί και πείθει. Και τι 

νόμιζαν αυτοί οι εργάτες ότι κουβαλούσαν στις καρδιές τους πριν τους αποκαλύψω την κληρονομιά τους; 

- Τίποτα, ένιωθαν σαν απόκληροι, ανίκανοι να ασκήσουν φιλανθρωπία και να ηγηθούν των εαυτών τους. 

23 Δείτε πώς, μπροστά στην ταπεινότητα αυτών των εργαζομένων, εμφανίζονται οι πλούσιοι και 

ζητούν βοήθεια, οι γιατροί να τους ρωτούν για τα άλυτα προβλήματά τους- και όσοι έχουν εκπαιδευτεί 

στον τομέα της θεολογικής ή φιλοσοφικής γνώσης έρχονται να πάρουν το πρώτο μάθημα. Δεν θαυμάζετε 

αυτό το θαύμα που συνέβη ανάμεσά σας; Τότε το καταλαβαίνετε ήδη, άνθρωποι, και εσείς, η 

ανθρωπότητα, θα το καταλάβετε. Η δύναμη και τα πλούτη της γης δεν θα είναι αρκετά για να σας φέρουν 

την ειρήνη, για να είστε χρήσιμοι ο ένας στον άλλον δίνοντας ο ένας στον άλλον υλική βοήθεια, αν δεν 

μάθετε να αγαπάτε. 

24 Αν η αγάπη είναι στο πνεύμα σας και αφήνετε τον πλησίον σας να την αισθανθεί, τότε θα δείτε να 

γίνονται θαύματα. Αρχίστε να ασκείτε την αρετή, εσείς που έχετε παραμείνει αναίσθητοι ή 

απομακρυσμένοι από το έλεος, την αγάπη, την καλοσύνη, που είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Και 

αν κάποιος έρθει στην πόρτα σας, εξαντλημένος από τη δίψα, την κούραση και την πείνα, καθίστε τον στο 

τραπέζι σας χωρίς να σκεφτείτε αν υπάρχει αρκετό ψωμί στο κουτί. Ρωτήστε την καρδιά σας αν το κάνετε 

με ειλικρινή αγάπη όταν προσκαλείτε τον περιπλανώμενο στο τραπέζι σας, με αληθινή συμπόνια. Αν είναι 

έτσι, θα δείτε το ψωμί να πολλαπλασιάζεται, θα χορτάσετε όλοι, και μια φλόγα πίστης θα ανάψει στην 

καρδιά του περιπλανώμενου για να Με ευχαριστήσει και να Με ευλογήσει. Θα κάνει στη ζωή του ό,τι του 

κάνατε εσείς, γιατί του δώσατε ένα μάθημα αγάπης προσιτό και στο πιο περιορισμένο μυαλό. 

25 Να είστε ταπεινοί, να θυμάστε ότι Εγώ, ο Θεός σας, γεννήθηκα σε ταπεινότητα και αργότερα 

κάλυψα το Σώμα Μου με ένα απλό έπαθλο. Γιατί ονειρεύεστε πάντα καλά ρούχα και λαχταράτε ακόμη 

και βασιλικά ρούχα; 

26 Η βασιλεία σας δεν είναι επίσης από αυτόν τον κόσμο. Αυτή η ζωή είναι σαν ένα πεδίο μάχης 

όπου πηγαίνετε να κερδίσετε αξία για να μπείτε νικηφόρα στην κατακτημένη γη και να λάβετε την 

ανταμοιβή σας. 

27 Ποτέ μην αφήνετε τον σταυρό στα μισά, μην εγκαταλείπετε το έργο σας, γιατί θα ήταν σαν να 

πετάτε τα όπλα σας σε μια μάχη, να φεύγετε δειλά από τη μάχη και να απαρνείστε τον θρίαμβο που 

περιμένει το πνεύμα σας. 

28 Εγώ είμαι ο τέλειος Δρόμος, στη γήινη ζωή Μου σας άφησα με το παράδειγμά Μου το Βιβλίο της 

Αληθινής Ζωής, μέσα από τις διδασκαλίες του οποίου θα μάθετε να πολεμάτε για να είστε νικητές σε όλες 

τις μάχες. Το σπαθί της αγάπης μου πολεμούσε αδιάκοπα ενάντια στο κακό και την άγνοια της 

ανθρωπότητας. Τα όπλα μου δεν ήταν δολοφονικά, δεν σας έφερα τον θάνατο αλλά την αιώνια ζωή. Η 

ευγένειά Μου έφερε εκείνους που Με έβριζαν σε απόγνωση και σύγχυση, η στοργική συγχώρεσή Μου 

νίκησε τη σκληρότητα της καρδιάς τους, ο θάνατός Μου ως άνθρωπος τους αφύπνισε στη ζωή της χάρης. 

Δεν θυμάστε ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας ανακοινώθηκε ως ένας ανίκητος μαχητής; 

29 Είναι καιρός η αγάπη, η συγχώρεση και η ταπεινότητα να ξεπηδήσουν από τις καρδιές των 

ανθρώπων ως αληθινά όπλα για να αντιταχθούν στο μίσος και την αλαζονεία. Όσο το μίσος συναντά το 

μίσος και η αλαζονεία την αλαζονεία, τα έθνη θα καταστρέφουν το ένα το άλλο και δεν θα υπάρχει ειρήνη 

στις καρδιές. 

30 Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι μπορούν να βρουν την ευτυχία και την πρόοδο μόνο 

στην ειρήνη και έτρεχαν πίσω από τα ιδανικά της εξουσίας και του ψεύτικου μεγαλείου τους, χύνοντας το 

αίμα των αδελφών τους, καταστρέφοντας ζωές και καταστρέφοντας την πίστη των ανθρώπων. 
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31 Ο άνθρωπος, με την υπερήφανη επιστήμη του, αμφισβητεί τον Νόμο Μου, και σας λέω ότι θα 

πολεμήσω την αμαρτία του για άλλη μια φορά. Αλλά ο άνθρωπος δεν θα βρει σε Μένα έναν υπερήφανο 

και αλαζονικό κριτή - γιατί αυτά είναι ανθρώπινα ελαττώματα - ούτε θα νιώσει πάνω του το βάρος της 

εκδίκησης- γιατί τα ευτελή πάθη αρμόζουν στην ατέλειά σας. Θα συναντήσει έναν αδυσώπητο κριτή και 

έναν Δάσκαλο που θα τον διδάξει ένα μεγάλο δόγμα αγάπης. 

32 Δεν θέλετε όλοι σας πολέμους ή δεν τρέφετε μίσος ή υπερηφάνεια προς τους αθώους, προς 

εκείνους που έχουν καλή θέληση και πίστη. Θα δίνω σημάδια όταν πρόκειται να ξεσπάσουν πόλεμοι, έτσι 

ώστε (οι άνθρωποι καλής θέλησης) να παρακολουθούν και να προσεύχονται- διότι μέσω της προσευχής 

τους και της "παρακολούθησής" τους θα είναι άτρωτοι στα φονικά όπλα. 

33 Από την ανατολή προς τη δύση τα έθνη θα σηκωθούν και θα συγκλονιστούν, και από το βορρά 

προς το νότο θα ξεκινήσουν, ώστε να συγκρουστούν όλοι στο δρόμο του σταυρού. Σε αυτή τη σύγκρουση 

θα υπάρξει μια τεράστια νεκρική πυρά στην οποία θα καεί το μίσος, θα σβήσει η αλαζονεία και θα 

καταστραφούν τα ζιζάνια. 

34 Είναι απαραίτητο οι νέες γενιές να βρουν μια αγνή γη, ώστε να ανθίσει η ειρήνη και η αγάπη. 

Αλλά πριν από αυτό, θα εξαφανιστεί και το τελευταίο ίχνος του εγκλήματος του Κάιν, την κληρονομιά 

του οποίου εξακολουθεί να κουβαλά η ανθρωπότητα. 

35 Εσείς, που βρίσκεστε κάτω από την πνευματική ακτινοβολία των διδασκαλιών Μου, βρίσκετε ότι 

σε όλο αυτόν τον πόνο που πλησιάζει υπάρχει μια τιμωρία ή ανταπόδοση του Θεού; - Όχι, θα Μου πείτε, 

είναι ο καρπός που έχουμε γεννήσει και που θα θερίσουμε τώρα. 

36 Έχω πάντα συμπόνια για τα παιδιά Μου, γιατί είστε πολύ μικροί για να καταλάβετε όλο το κακό 

που κάνετε στον εαυτό σας. Γι' αυτό σας πλησιάζω, και υλοποιώντας το Λόγο Μου*, σας στέλνω τους 

αγγελιοφόρους Μου για να σας νουθετήσουν, να σας προειδοποιήσουν για τους κακούς σας τρόπους. 

Αλλά πότε ακούσατε τις εκκλήσεις Μου; - Ποτέ. - Γι' αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα. 
* Αυτό εκφράζει ότι ο θείος λόγος έρχεται σε μας με τη μεσολάβηση φορέων φωνής, λέγεται υλικά και ακούγεται 

υλικά από τους ακροατές - σε αντίθεση με τον πνευματικά λαμβανόμενο λόγο μέσω της έμπνευσης! 

37 Αγαπητοί άνθρωποι, μην είστε απλοί θεατές μπροστά στο χάος που θα δείτε. Γιατί θα πρέπει να 

δώσετε λογαριασμό σε Μένα για την ειρήνη και τη δύναμη που έχετε λάβει. 

38 Ότι η ειρήνη και η δύναμη είναι εκεί για να μπορείτε να προσεύχεστε, για να μη σκοτεινιάζει ο 

νους σας και για να αποδεικνύεστε επιμελείς και ακούραστοι στο να κάνετε το καλό, να πυροδοτείτε την 

πίστη και να διαδίδετε την παρηγοριά στους ανθρώπους. 

39 Αγαπητοί μαθητές, διαδώστε τη διδασκαλία Μου στους αδελφούς σας. Σας αναθέτω να μιλάτε 

καθαρά όπως σας έχω διδάξει. Μελετήστε προσεκτικά όλα τα μέρη αυτού του έργου, γιατί σας λέω 

αλήθεια, αύριο θα σας ανακρίνουν οι αδελφοί σας. Ξέρω ότι θα σας ρωτήσουν τι αντίληψη έχετε για την 

Τριάδα του Θεού, τη Θεότητα του Χριστού και την αγνότητα της Μαρίας, και πρέπει να είστε δυνατοί για 

να μπορέσετε να περάσετε αυτές τις δοκιμασίες. 

40 Σχετικά με την Αγία Τριάδα, θα πείτε ότι δεν υπάρχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα στον Θεό, 

αλλά μόνο ένα Θείο Πνεύμα που έχει γίνει γνωστό στην ανθρωπότητα σε τρία διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης. Αλλά αυτή (η ανθρωπότητα), λόγω της ανικανότητάς της να διεισδύσει στον πυθμένα (της 

αλήθειας), πίστευε ότι βλέπει τρεις Θεότητες, ενώ υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα. Επομένως, όταν ακούτε το 

όνομα Ιεχωβά, να σκέφτεστε τον Θεό ως Πατέρα και ως Κριτή. Όταν σκέφτεστε τον Χριστό, δείτε σ' 

Αυτόν τον Θεό ως Δάσκαλο, ως Αγάπη, και όταν προσπαθείτε να καταλάβετε από πού προέρχεται το 

Άγιο Πνεύμα, καταλάβετε ότι δεν είναι άλλος από τον Θεό που αποκαλύπτει τη σοφία Του στους μαθητές 

που είναι πιο προχωρημένοι. 

41 Αν είχα βρει την ανθρωπότητα των πρώτων χρόνων τόσο πνευματικά ανεπτυγμένη όσο και τη 

σημερινή, θα τους είχα κάνει γνωστό τον εαυτό Μου ως Πατέρα, ως Δάσκαλο και ως Άγιο Πνεύμα, και 

τότε οι άνθρωποι δεν θα έβλεπαν τρεις θεότητες εκεί που υπάρχει μόνο μία. Αλλά δεν θα είχαν την 

ικανότητα να ερμηνεύσουν τις διδασκαλίες Μου, και θα είχαν μπερδευτεί, και θα είχαν απομακρυνθεί από 

τον δρόμο Μου για να συνεχίσουν να δημιουργούν προσιτούς και μικρούς θεούς σύμφωνα με τις ιδέες 

τους. 

42 Τώρα ξέρετε τον λόγο για τον οποίο ο Πατέρας αποκαλύφθηκε σταδιακά και επίσης 

καταλαβαίνετε το σφάλμα των ανθρώπων σχετικά με την έννοια της Τριάδας. 
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43 Στο Θείο Πνεύμα Μου υπάρχει άπειρος αριθμός εκδηλώσεων και ιδιοτήτων. Αλλά επειδή έχω 

δείξει τον εαυτό Μου σε τρεις κύριες ιδιότητες κατά τη διάρκεια τριών εποχών του χρόνου, σας 

αποκάλεσα Τριαδικούς, και τώρα Με αναγνωρίζετε ήδη σε αυτές τις τρεις αποκαλύψεις και ξέρετε πώς να 

τις ενώνετε σε μία, βλέποντας σε αυτήν έναν ενιαίο Θεό, ο οποίος μπορεί εξίσου καλά να αποκαλυφθεί 

σήμερα ως Κριτής και αύριο ως Δάσκαλος και αργότερα ως Πατέρας άπειρης σοφίας και καλοσύνης. 

44 Μην προσπαθείτε πλέον να Μου δώσετε φυσική μορφή στη φαντασία σας, γιατί δεν υπάρχει 

μορφή στο Πνεύμα Μου, όπως δεν έχει μορφή η νοημοσύνη, η αγάπη ή η σοφία. 

45 Σας το λέω αυτό επειδή πολλοί Με έχουν φανταστεί με τη μορφή ενός γέρου όταν σκέφτονται τον 

Πατέρα- όμως Εγώ δεν είμαι γέρος, γιατί είμαι έξω από τον χρόνο, το Πνεύμα Μου δεν έχει ηλικία. 

46 Όταν σκέφτεστε τον Χριστό, σχηματίζετε αμέσως στο μυαλό σας τη φυσική εικόνα του Ιησού. 

Αλλά σας λέω ότι ο Χριστός, η Θεία Αγάπη που γεννήθηκε με σάρκα, ο Λόγος Μου που έγινε άνθρωπος, 

όταν άφησε το φυσικό κέλυφος, συγχωνεύτηκε με το Πνεύμα Μου από το οποίο είχε βγει. 

47 Ωστόσο, όταν μιλάτε για το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιείτε το σύμβολο του περιστεριού για να 

προσπαθήσετε να το φανταστείτε με κάποια μορφή. Αλλά σας λέω ότι ο καιρός των συμβόλων έχει 

τελειώσει και ότι για τον λόγο αυτό, όταν αισθάνεστε υπό την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, το 

λαμβάνετε ως έμπνευση, ως φως στο πνεύμα σας, ως διαύγεια που διαλύει τις αβεβαιότητες, τα μυστήρια 

και τα σκοτάδια. 

48 Όταν σας λέω ότι ο Χριστός είναι η αγάπη του Πατέρα, καταλάβετε ότι ο Χριστός είναι θεϊκός. Τι 

το παράξενο υπάρχει στο γεγονός ότι ο Θεός έκανε την αγάπη Του ανθρώπινη για να τη γνωστοποιήσει σε 

έναν κόσμο που δεν είχε πνευματικότητα; Δεν είναι αυτό μια απόδειξη της τέλειας αγάπης του Πατέρα, 

που δίνεται σε εκείνους που, επειδή δεν μπορούν να πάνε στον Πατέρα, αναζητούνται από Αυτόν; 

49 Έτσι θα σας δείξω ότι ο Χριστός δεν είναι μικρότερος από Μένα*, ούτε έρχεται μετά από Μένα, 

γιατί αν είναι Αγάπη, αυτή η Αγάπη δεν έρχεται μετά ή πριν από οποιαδήποτε άλλη δύναμη, είναι 

ενωμένη και συγχωνευμένη με όλες (τις θεϊκές ουσιαστικές δυνάμεις) που αποτελούν το Απόλυτο, το 

Θεϊκό, το Τέλειο. 
Εδώ ο Θεός μιλάει με την ενότητα όλων των θείων δυνάμεών Του. 

50 Και τι να σας πω για τη Μαρία, η οποία στάλθηκε στη γη από τον Κύριο για να υπηρετήσει ως 

Μητέρα του Ιησού, στο σώμα του οποίου επρόκειτο να εκδηλωθεί ο Λόγος; 

51 Αληθινά σας λέω, ήταν η ενσάρκωση της Θεϊκής Τρυφερότητας. Επομένως, όταν άκουσε στην 

κατοικία της τα λόγια του αγγελιοφόρου του Κυρίου που της ανακοίνωνε ότι θα συλλάμβανε τον Μεσσία 

στη μήτρα της, δεν υπήρχε ούτε αμφιβολία ούτε εξέγερση στην καρδιά της απέναντι σε αυτό που γνώριζε 

ότι ήταν θεϊκό θέλημα. Το παράδειγμά της ήταν αυτό της ταπεινότητας και της πίστης, η δράση της ήταν 

σιωπηλή και μεγαλειώδης. Ως εκ τούτου, ήταν η μόνη ικανή να εκπληρώσει αυτό το ουράνιο μήνυμα και 

να αποδεχτεί αυτό το υψηλό πεπρωμένο χωρίς ματαιοδοξία. 

52 Ο Ιησούς πέρασε την παιδική και νεανική Του ηλικία στο πλευρό της Μαρίας, και στην αγκαλιά 

της και στο πλευρό της απολάμβανε τη μητρική της αγάπη. Η θεϊκή τρυφερότητα που είχε γίνει γυναίκα 

γλυκάθηκε τα πρώτα χρόνια της ζωής του Σωτήρα στον κόσμο, όταν είχε έρθει η ώρα να πιει μια τόσο 

μεγάλη πίκρα. 

53 Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι η Μαρία, στην κοιλιά της οποίας σχηματίστηκε το σώμα 

του Ιησού και στο πλευρό της οποίας έζησε ο Διδάσκαλος, θα μπορούσε να στερείται πνευματικής 

ανύψωσης, καθαρότητας και αγιότητας; 

54 Όποιος Με αγαπάει πρέπει πρώτα να αγαπήσει όλα όσα είναι δικά Μου, όλα όσα αγαπώ. 

55 Πρέπει να φέρετε αυτές τις διδασκαλίες της αγάπης και του ελέους στην προσοχή των αδελφών 

σας. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι απαραίτητο για όλη την ανθρωπότητα να Με ακούσει με τη μορφή με 

την οποία σας κάνω γνωστό τον εαυτό Μου. Μου αρκεί αυτός ο λαός να είναι παρών και να ακούσει 

αυτές τις διδασκαλίες, ώστε στη συνέχεια να είναι μάρτυρας και αγγελιοφόρος Μου ενώπιον των 

αδελφών τους. 

56 Αν αυτή η μορφή διακήρυξης ήταν η υψηλότερη που θα μπορούσαν να επιτύχουν οι άνθρωποι, θα 

την έκανα γνωστή σε όλη τη γη, και αφού καθιερωθεί δεν θα είχε τέλος. Αλλά επειδή αυτή η διακήρυξη 

μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής είναι μόνο η προετοιμασία για τον τέλειο διάλογο από πνεύμα σε 
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πνεύμα, του έχω δώσει (στον φορέα φωνής) μόνο ένα συγκεκριμένο χρόνο και του έχω υποδείξει τον 

χρόνο της ολοκλήρωσής του, ο οποίος θα είναι το 1950. 

57. Αυτά τα πλήθη που παρακολούθησαν τις διδασκαλίες του Δασκάλου τους χρόνο με το χρόνο είναι 

προορισμένα να διαδώσουν αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα, αφού δεν θα ακούσουν πλέον το Λόγο 

Μου. 

58 Δεν θα ξεκινήσουν να διδάσκουν πριν από την αναχώρησή Μου, γιατί είναι απαραίτητο να 

ακούσουν τις τελευταίες διδασκαλίες Μου, οι οποίες θα είναι οι πιο βαθιές και επομένως αυτές που θα 

τους κάνουν δυνατούς και προετοιμασμένους για τη μάχη. 

59 Όλοι, από τις παλαιότερες κοινότητες μέχρι εκείνους που αρχίζουν να συγκεντρώνονται στα 

νεότερα "μέρη", έχουν ακούσει από Μένα ότι αυτή η διακήρυξη θα σταματήσει στο τέλος του έτους 1950, 

ότι είναι το Θεϊκό Μου Θέλημα να γίνει έτσι και ότι ο λαός δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αντιταχθεί σε 

αυτό που έχει αποφασίσει ο Πατέρας. 

60 Θα ήταν πεισματάρικο να προσπαθήσετε να Με κάνετε να περιμένω περισσότερο ανάμεσά σας, 

θα ήταν σαν να αρνείστε στον Πατέρα την τελειότητά Του και τη δικαιοσύνη Του, και θα ήταν σαν να 

αρνείστε ότι Εγώ, ο Αμετάβλητος, ήμουν αυτός που σας μίλησε. 

61 Παρόλο που αυτές τις στιγμές κανείς δεν αισθάνεται ικανός να διαπράξει αυτή τη βεβήλωση, σας 

το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι στις κρίσιμες στιγμές, στην πικρή και θλιβερή ώρα της αναχώρησής Μου, 

δεν θα λείψει ένας προδότης από το τραπέζι Μου, ένας αδύναμος που θα πετάξει μακριά του το ψωμί που 

τον έθρεψε για πολύ καιρό και που, με ένα ψεύτικο φιλί αγάπης, θα Με εγκαταλείψει στην κοροϊδία και 

την περιφρόνηση της ανθρωπότητας. 

62 Ποιος νομίζετε ότι θα γίνει γνωστός μέσω αυτών των εγκεφάλων όταν τελειώσει ο καιρός της 

εκδήλωσής Μου; Θέλετε να Με κάνετε συνένοχο στην ανυπακοή σας; 

63. Να θυμάστε ότι η ανυπακοή από μέρους σας θα προκαλούσε αργότερα σύγχυση μεταξύ των 

ανθρώπων, ότι η βεβήλωση τέτοιου μεγέθους θα προωθούσε το χάος μεταξύ των ανθρώπων. Κανείς δεν 

θα πίστευε στην εκδήλωσή Μου ως το Άγιο Πνεύμα, όλοι θα έχαναν την πίστη τους. 

64 Ακόμα και τώρα σας λέω ότι εκείνοι που θα πιστέψουν ότι συνεχίζω να φανερώνω τον εαυτό Μου 

μέσω της δικής τους δράσης μετά τον καθορισμένο από Μένα χρόνο, θα απορριφθούν και θα ονομαστούν 

απατεώνες, και εκείνος που θα φανεί μέσω της δικής τους κατανόησης θα ονομασθεί "Ψευδοχριστός". 

Αλλά οι μάντεις που θα κάνουν κοινή υπόθεση με αυτόν τον απατεώνα θα ονομάζονται "ψευδοπροφήτες". 

65 Άνθρωποι, ενδυναμώστε τον εαυτό σας σε όλα όσα σας λέω σήμερα, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα 

της δοκιμασίας, να είστε σε θέση να σταθείτε σταθεροί, δεμένοι στο Νόμο Μου και να σεβαστείτε το 

Θέλημά Μου. Διότι με τη συμπεριφορά σας θα καταθέσετε τη μεγαλύτερη μαρτυρία ότι έχετε πιστέψει ότι 

αυτός ο Λόγος είναι η υπέρτατη αλήθεια. Όποιος κάνει το αντίθετο, θα Με έχει αρνηθεί. 

66 Μακάριοι όσοι παραμένουν πιστοί στο Λόγο Μου, γιατί θα τους χρησιμοποιήσω, όταν έρθει η 

ώρα, ως αγγελιοφόρους και μάρτυρες αυτού του θείου μηνύματος που αφήνω στην ανθρωπότητα μέσω 

της διακήρυξής Μου μέσω του ανθρώπινου νου - ως ένα πρωτοποριακό μάθημα για την αληθινή ένωση 

πνεύματος προς πνεύμα με τον Πατέρα σας. 

67 Σήμερα αναζητώ το πνεύμα σας, γιατί ο πνευματικός κόσμος απαιτεί την παρουσία του. 

68 Δεν καταφέρατε να ανυψωθείτε, επειδή κάθε ατέλειά σας είναι ένας κρίκος της αλυσίδας που σας 

δένει με τα γήινα αγαθά και σας εμποδίζει να δονηθείτε στις περιοχές που αντιστοιχούν στο Πνεύμα*. 
* Βλ. σημείωση 6 στο προσάρτημα 

69 Τι σχεδιάζετε για τον εαυτό σας μετά από αυτή τη ζωή; Πιστεύετε ότι το πνεύμα σας μπορεί να 

εισέλθει με σταθερό βήμα σε έναν κόσμο όπου μόνο η πνευματοποίηση είναι το φως και η στήριξή του; 

70 Ακούστε αυτή τη λέξη, κατανοήστε την και θα καταλάβετε ότι έρχεται σε βοήθεια για να σας 

απαλλάξει από όλα τα άχρηστα, γιατί αυτές οι επιρροές δεν αφήνουν την ψυχή σας ελεύθερη. 

71 Απογυμνώστε την ψυχή σας από όλες τις ακαθαρσίες εδώ στην παρουσία Μου και απελευθερώστε 

την. Μη φοβάστε, γιατί δεν θα Μου αποκαλύψετε κανένα μυστικό, σας γνωρίζω καλύτερα απ' ό,τι 

γνωρίζετε τον εαυτό σας. Εξομολογηθείτε Μου τα εσώψυχά σας, θα σας καταλάβω καλύτερα από τον 

καθένα και θα σας συγχωρήσω τις παραβάσεις και τις ενοχές σας, γιατί Εγώ είμαι ο μόνος που μπορεί να 

σας κρίνει. Όταν όμως συμφιλιωθείτε με τον Πατέρα σας και ακούσετε μέσα σας τον ύμνο της νίκης που 
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τραγουδάει το πνεύμα σας, καθίστε ειρηνικά στο τραπέζι Μου, φάτε και πιείτε την τροφή του Πνεύματος 

που περιέχεται στην ουσία του Λόγου Μου. 

72 Όταν σηκώνεστε από το τραπέζι για να επιστρέψετε στη δουλειά της ημέρας σας, μην ξεχνάτε ότι 

σε όλους τους τρόπους σας ο Νόμος Μου είναι παρών και το βλέμμα Μου σας βλέπει. Με αυτό εννοώ να 

σας πω ότι όχι μόνο όταν μπαίνετε σε αυτές τις αίθουσες συνάθροισης για να ακούσετε το Λόγο Μου θα 

πρέπει να προετοιμάζεστε με πνεύμα και σκέψη, αλλά ότι ο φόβος μήπως Με προσβάλλετε, τον οποίο 

δείχνετε σε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει να σας συνοδεύει παντού και πάντοτε. 

73 Έχετε το Λόγο Μου στη συνείδησή σας, ώστε να μπορείτε να τον συμβουλεύεστε καθώς βαδίζετε 

στο μονοπάτι της εκπλήρωσης της αποστολής σας. 

74 Σε όλους όσους Με ακούνε, δίνω τον ίδιο λόγο- ούτε δίνω περισσότερα στον φτωχό επειδή έχει 

ανάγκη, ούτε δίνω λιγότερα στον πλούσιο. Αλήθεια, σας λέω, στο πνεύμα είστε όλοι άποροι. 

75 Σας αγαπώ όλους εξίσου, δεν βλέπω καμία διαφορά τάξεων, φυλών, γλωσσών ή δογμάτων, ούτε 

καν διαφορά φύλου. Μιλώ για το πνεύμα, είναι αυτός που αναζητώ και που ήρθα να διδάξω, να τον 

οδηγήσω στη Γη της Επαγγελίας με το φως της διδασκαλίας Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 40  
1 Ο Πατέρας σας προετοίμασε τα πάντα ώστε ο "Λόγος" του Θεού να κατοικήσει ανάμεσα στους 

ανθρώπους και να τους δείξει τον δρόμο της επανόρθωσής τους με τα μεγαλειώδη παραδείγματα της 

αγάπης Του. 

2 Πρώτα ενέπνευσε τους προφήτες, οι οποίοι έπρεπε να ανακοινώσουν τη μορφή με την οποία ο 

Μεσσίας θα ερχόταν στον κόσμο, τη φύση του έργου Του, τα πάθη Του και τον θάνατό Του ως άνθρωπος, 

έτσι ώστε όταν ο Χριστός εμφανιζόταν στη γη, όσοι γνώριζαν τις προφητείες να τον αναγνώριζαν αμέσως. 

3 Αιώνες πριν από την παρουσία Μου στον Ιησού, ο προφήτης Ησαΐας είπε: "Γι' αυτό ο Κύριος θα 

σας δώσει αυτό το σημείο: Ιδού, μια παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και θα ονομαστεί 

Εμμανουήλ". (Που σημαίνει ο Θεός μαζί μας). Με αυτή την προφητεία, μεταξύ άλλων, ανήγγειλε τον 

ερχομό Μου. 

4 Ο Δαβίδ, πολλούς αιώνες πριν από τον ερχομό Μου, τραγούδησε σε ψαλμούς γεμάτους πόνο και 

προφητική αίσθηση τα βάσανα του Μεσσία κατά τη διάρκεια της σταύρωσης. Σε αυτούς τους Ψαλμούς 

μιλάει για ένα από τα επτά λόγια Μου πάνω στο σταυρό, υποδεικνύοντας την περιφρόνηση με την οποία 

τα πλήθη θα Με οδηγούσαν στη σταύρωση, τις εκφράσεις χλευασμού από τους ανθρώπους όταν Με 

άκουγαν να λέω ότι μέσα Μου είναι ο Πατέρας, την εγκατάλειψη που θα ένιωθε το σώμα Μου μπροστά 

στην ανθρώπινη αχαριστία, όλα τα βασανιστήρια στα οποία θα υποβαλλόμουν, ακόμη και τον τρόπο με 

τον οποίο θα έριχναν κλήρο για το ένδυμά Μου. 

5 Κάθε ένας από τους προφήτες Μου ανήγγειλε τον ερχομό Μου, προετοίμασε τους δρόμους και 

έδωσε ακριβή χαρακτηριστικά, ώστε όταν θα ερχόταν η Ημέρα, κανείς να μην κάνει λάθος. 

6 Στη Ναζαρέτ ζούσε ένα λουλούδι αγνότητας και τρυφερότητας, μια παρθένα που ονομαζόταν 

Μαρία, η οποία ήταν η ίδια που είχε αναγγείλει ο προφήτης Ησαΐας, επειδή από τη μήτρα της θα έβγαινε ο 

καρπός της αληθινής ζωής. Σε αυτήν ήρθε ο πνευματικός αγγελιοφόρος του Κυρίου για να της αναγγείλει 

την αποστολή που είχε φέρει στη γη, λέγοντας: "Χαίρε, εσύ άκρως ευλογημένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, 

είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες". 

7 Η ώρα που θα αποκαλυπτόταν το θείο μυστήριο είχε έρθει και όλα όσα είχαν ειπωθεί για την 

παρουσία του Μεσσία, του Σωτήρα, του Λυτρωτή, επρόκειτο τώρα να εκπληρωθούν άμεσα. Αλλά πόσο 

λίγες ήταν οι καρδιές που ένιωσαν την παρουσία Μου, πόσο λίγα ήταν τα πνεύματα που προετοιμάστηκαν 

να γνωρίσουν τη βασιλεία των ουρανών στο φως της αλήθειας Μου. 

8 Οι άνθρωποι που στην πλειονότητά τους είχαν γίνει υλιστές λόγω της φιλοδοξίας τους, που 

υπέταξαν τα πάντα στην ανθρώπινη γνώση και εμπειρία τους και προσπάθησαν να επαληθεύσουν το 

πνευματικό μέσω της υλιστικής επιστήμης τους, ήταν βέβαιο ότι θα μπερδευόντουσαν μπροστά στο 

ακατανόητο (γι' αυτούς) και τελικά Με αρνήθηκαν. 

9 Υπήρχαν λίγοι που Με αγάπησαν και Με ακολούθησαν, και πολλοί που Με έκριναν λάθος. 

10 Εκείνοι που Με αγάπησαν ήταν εκείνοι που αναγνώρισαν την παρουσία Μου μέσω της 

πνευματικής τους ευαισθησίας και πίστης - χαρίσματα ανώτερα από την ανθρώπινη λογική, επιστήμη και 

νοημοσύνη. 

11 Σε κάθε στροφή Με εξέταζαν. Όλες οι πράξεις και τα λόγια Μου κρίθηκαν με κακή πρόθεση, 

κυρίως αυτοί (οι επικριτές) ήταν μπερδεμένοι μπροστά στα έργα και τις αποδείξεις Μου, γιατί το μυαλό 

τους δεν ήταν ικανό να κατανοήσει αυτό που μόνο το πνεύμα μπορεί να κατανοήσει. 

12 Όταν προσευχήθηκα, είπαν: "Για ποιο λόγο προσεύχεται όταν λέει ότι είναι γεμάτος δύναμη και 

σοφία; Τι μπορεί να χρειαστεί ή να ζητήσει;" Και όταν δεν προσευχόμουν, έλεγαν ότι δεν τηρούσα τις 

θρησκευτικές τους εντολές. 

13 Όταν Με είδαν να μην παίρνω τροφή για τον εαυτό Μου, ενώ οι μαθητές Μου έτρωγαν, έκριναν 

ότι ήμουν έξω από τους νόμους που θέσπισε ο Θεός- και όταν Με είδαν να παίρνω τροφή για τον εαυτό 

Μου, αναρωτήθηκαν: "Γιατί πρέπει να τρώει για να ζει Αυτός που είπε ότι είναι η ζωή;". Δεν κατάλαβαν 

ότι είχα έρθει στον κόσμο για να αποκαλύψω στους ανθρώπους πώς θα έπρεπε να ζει η ανθρωπότητα μετά 

από μια μακρά περίοδο εξαγνισμού, ώστε να αναδυθεί από αυτήν μια πνευματοποιημένη γενιά, πάνω από 

την ανθρώπινη δυστυχία, πάνω από τις αναγκαίες ανάγκες της σάρκας και πάνω από τα πάθη των 

σωματικών αισθήσεων. 
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14 Έχουν περάσει πολλοί αιώνες από τότε που φώτισα τους ανθρώπους μέσω της Παρουσίας Μου, 

και όταν προσπάθησαν να κατανοήσουν την αλήθεια για τη σύλληψη της Μαρίας, για την ανθρώπινη 

φύση Μου και την πνευματική Μου Ύπαρξη, ο μπερδεμένος νους τους δεν μπορούσε να την κατανοήσει, 

ούτε οι δηλητηριασμένες καρδιές τους κατάλαβαν αυτή την αλήθεια. 

15 Αυτός ο νους και η καρδιά, απελευθερωμένοι για μια στιγμή από το σκοτάδι τους, θα επιτρέψουν 

στο πνεύμα τους να δραπετεύσει στις περιοχές του φωτός, όπου θα αισθανθεί φωτισμένο από μια ανώτερη 

διαύγεια που δεν θα είναι αυτή της λογικής του, ούτε αυτή της επιστήμης του. 

16 Τότε, μέσω του ανεπτυγμένου πλέον νου, θα κατανοήσουν την αλήθεια που ο μικρός και 

περιορισμένος νους τους δεν μπόρεσε να τους αποκαλύψει. 

17 Διότι αν οι άνθρωποι ήταν σε θέση να αισθανθούν και να κατανοήσουν όλη την αγάπη που το 

Πνεύμα Μου χύνει πάνω τους μέσω της φύσης, όλοι θα ήταν καλοί. Αλλά κάποιοι είναι αδαείς και άλλοι 

αχάριστοι. 

18 Μόνο όταν οι δυνάμεις της φύσης διακηρύσσουν τη δικαιοσύνη Μου τρέμουν- όχι όμως επειδή 

καταλαβαίνουν ότι είναι η φωνή της δικαιοσύνης Μου που τους μιλάει, αλλά επειδή φοβούνται για τη ζωή 

τους ή για τα γήινα αγαθά τους. 

19 Από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, η δικαιοσύνη Μου έχει γίνει αισθητή μεταξύ των 

ανθρώπων μέσω των δυνάμεων της φύσης, αφού στην ωμότητα των πρώτων χρόνων και στον υλισμό της 

σημερινής εποχής, ήταν (και είναι) ευαίσθητοι μόνο στις υλικές θλίψεις. 

20 Πόσο ακόμα θα εξελίσσονται οι άνθρωποι για να καταλάβουν την αγάπη Μου και να νιώσουν την 

παρουσία Μου μέσω της συνείδησης; Όταν οι άνθρωποι ακούσουν τη φωνή Μου να τους συμβουλεύει 

και εκπληρώσουν το νόμο Μου, αυτό θα είναι μια ένδειξη ότι οι καιροί του υλισμού έχουν τελειώσει γι' 

αυτούς. 

21 Προς το παρόν, θα πρέπει ακόμη να ταλαιπωρούνται από τις δυνάμεις της φύσης σε πολλές 

μορφές, μέχρι να πειστούν ότι υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις έναντι των οποίων ο υλισμός του ανθρώπου 

είναι πολύ μικρός. 

22 Η γη θα τρέμει, το νερό θα καθαρίσει την ανθρωπότητα και η φωτιά θα την εξαγνίσει. 

23 Όλα τα στοιχεία και οι δυνάμεις της φύσης θα γίνουν αισθητά στη γη, όπου οι άνθρωποι δεν 

ήξεραν πώς να ζουν σε αρμονία με τη ζωή που τους περιβάλλει. 

24 Με αυτό, η φύση δεν επιδιώκει την καταστροφή εκείνων που την μολύνουν- επιδιώκει μόνο την 

αρμονία μεταξύ του ανθρώπου και όλων των πλασμάτων. 

25 Αν η δικαιοσύνη τους εκδηλώνεται όλο και περισσότερο, είναι επειδή οι παραβάσεις των 

ανθρώπων και η έλλειψη συμμόρφωσής τους με τους Νόμους έχουν επίσης (γίνει) μεγαλύτερες. 

26 Σας είπα ότι κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου, και τώρα σας λέω ότι 

κανένα στοιχείο της φύσης δεν υπακούει σε κανένα άλλο θέλημα εκτός από το δικό Μου. 

27 Παρομοίως, σας λέω ότι η φύση μπορεί να είναι για τους ανθρώπους ό,τι θέλουν: μια μητέρα που 

προσφέρει απλόχερα ευλογίες, χάδια και τροφή, ή μια άνυδρη έρημος όπου βασιλεύουν η πείνα και η 

δίψα- ένας δάσκαλος σοφών και άπειρων αποκαλύψεων για τη ζωή, την καλοσύνη, την αγάπη και την 

αιωνιότητα, ή ένας αδυσώπητος κριτής απέναντι στις ακαθαρσίες, τις ανυπακοές και τα λάθη των 

ανθρώπων. 

28 Η φωνή του Πατέρα μου είπε στους πρώτους ανθρώπους, ευλογώντας τους: "Να είστε 

καρποφόροι και να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίζετε τη γη, να την υποτάσσετε και να είστε κύριοι των 

ψαριών της θάλασσας, των πουλιών του αέρα και όλων των πλασμάτων που κινούνται στη γη". 

29 Ναι, ανθρωπότητα, δημιούργησα τον άνθρωπο για να είναι κύριος και να έχει εξουσία στον 

εναέριο χώρο, στα νερά σε όλη τη γη και στις φυσικές δυνάμεις της δημιουργίας. Αλλά είπα - αφέντη- 

γιατί η ανθρωπότητα - νομίζοντας ότι κυβερνά τη γη με την επιστήμη της - είναι σκλάβοι. Αν και 

πιστεύουν ότι έχουν κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, γίνονται θύματα της ανωριμότητάς τους, της 

αλαζονείας και της άγνοιάς τους. 

30 Η ανθρώπινη δύναμη και η επιστήμη έχουν κατακλύσει τη γη, τις θάλασσες και τον εναέριο χώρο, 

αλλά η δύναμη και η βία τους δεν είναι σε αρμονία με τη δύναμη και τη βία της Φύσης, η οποία - ως 

έκφραση της Θείας Αγάπης - είναι η Ζωή, η Σοφία, η Αρμονία και η Τελειότητα. Στα έργα των 

ανθρώπων, στην επιστήμη και τη δύναμή τους, εκδηλώνεται μόνο η αλαζονεία, ο εγωισμός, η 

ματαιοδοξία και η κακία. 
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31 Σύντομα η βία των δυνάμεων της φύσης θα αφυπνίσει την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι θα 

αφήσουν πίσω τους τον υλισμό μέσα από το ποτήρι του πόνου για να δουν το φως της αλήθειας που θα 

τους δείξει το μονοπάτι με το οποίο θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει τη σοφία και την αληθινή δύναμη. 

32 Ποτέ δεν θα είναι πολύ αργά για μετάνοια, για επανόρθωση ενός λάθους ή για ανανέωση ενός 

αμαρτωλού. Οι πύλες του βασιλείου Μου θα είναι πάντα ανοιχτές και θα περιμένουν το παιδί που, αφού 

περιπλανηθεί για πολύ μετά την ελεύθερη βούλησή του, θα ανοίξει τελικά τα μάτια του στο φως και θα 

καταλάβει ότι δεν υπάρχει πιο τέλεια και θαυμάσια ελευθερία από εκείνη του Πνεύματος που ξέρει πώς 

να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα του. 

33 Άπειρη ελευθερία στην αγάπη, στην καλοσύνη, στη δικαιοσύνη και στην τελειότητα. 

34 Για να εκπληρώσετε το Νόμο Μου, πρέπει να προσεύχεστε, να υψώνετε πάντα το πνεύμα σας 

στον Πατέρα σας. 

35 Είδα ότι για να προσεύχεστε προτιμάτε τη μοναξιά και τη σιωπή, και καλά κάνετε αν αναζητάτε 

έμπνευση μέσω της προσευχής ή αν θέλετε να Με ευχαριστήσετε. Αλλά ομοίως σας λέω να προσεύχεστε 

σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεστε, ώστε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σας να ξέρετε πώς να 

ζητάτε τη βοήθειά Μου χωρίς να χάνετε την ψυχραιμία, τον αυτοέλεγχο, την πίστη στην παρουσία Μου 

και την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. 

36 Η προσευχή μπορεί να είναι μακρά ή σύντομη, ανάλογα με την ανάγκη που προκύπτει. Μπορείτε, 

αν το επιθυμείτε, να περνάτε ολόκληρες ώρες σε αυτή την πνευματική ευδαιμονία, όταν το σώμα σας δεν 

είναι κουρασμένο ή όταν κανένα άλλο καθήκον δεν απαιτεί την προσοχή σας. Και μπορεί να είναι τόσο 

σύντομη ώστε να περιορίζεται σε ένα δευτερόλεπτο όταν υποβάλλεστε σε κάποια δοκιμασία που σας 

αιφνιδίασε ξαφνικά. 

37 Δεν είναι τα λόγια με τα οποία το μυαλό σας προσπαθεί να σχηματίσει την προσευχή που φτάνουν 

σε Μένα, αλλά η αγάπη, η πίστη ή η ανάγκη με την οποία παρουσιάζεστε μπροστά Μου. Γι' αυτό σας λέω 

ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις που η προσευχή σας θα διαρκέσει μόνο ένα δευτερόλεπτο, επειδή δεν θα 

υπάρχει χρόνος να διατυπώσετε σκέψεις, προτάσεις ή ιδέες, όπως έχετε συνηθίσει. 

38 Παντού μπορείτε να Με επικαλείστε, γιατί για Μένα ο τόπος είναι αδιάφορος, αφού αυτό που 

αναζητώ είναι το πνεύμα σας. 

39 Αν σας ευχαριστεί να προσεύχεστε στην ύπαιθρο, ή αν αισθάνεστε μεγαλύτερη αφοσίωση σε 

αυτές τις αίθουσες συνάντησης, ή αν προτιμάτε την κρεβατοκάμαρά σας, κάντε το εκεί όπου αισθάνεστε 

πιο κοντά στον Πατέρα σας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι για Μένα, που είμαι παντού, ο τόπος επικοινωνίας με 

το πνεύμα σας είναι αδιάφορος. 

40 Δεν προσεύχεστε πάντα με την ίδια εσωτερική συλλογή, επομένως δεν βιώνετε πάντα την ίδια 

ειρήνη ή έμπνευση. 

41 Υπάρχουν περιπτώσεις που εμπνέεστε και αναπτερώνετε τις σκέψεις σας- και υπάρχουν άλλες που 

παραμένετε εντελώς αδιάφοροι. Πώς θα λαμβάνετε πάντα τα μηνύματά Μου με τον ίδιο τρόπο; Πρέπει να 

εκπαιδεύσετε το μυαλό σας, ακόμη και το σώμα σας, ώστε να συνεργάζεται με το Πνεύμα στις στιγμές 

της προσευχής. 

42 Το πνεύμα είναι πάντα έτοιμο να συνδεθεί μαζί Μου, αλλά χρειάζεται την καλή κατάσταση του 

σώματος για να μπορέσει να σηκωθεί εκείνες τις στιγμές και να απελευθερωθεί από όλα όσα το 

περιβάλλουν στη γήινη ζωή του. 

43 Προσπαθήστε να αποκτήσετε την αληθινή προσευχή, γιατί όποιος ξέρει να προσεύχεται, φέρει 

μέσα του το κλειδί για την ειρήνη, την υγεία, την ελπίδα, την πνευματική δύναμη και την αιώνια ζωή. 

44 Η αόρατη ασπίδα του νόμου Μου θα τον προστατεύει από αναπαραστάσεις και κινδύνους. Στο 

στόμα του θα φέρει ένα αόρατο σπαθί για να χτυπήσει όλους τους εχθρούς που αντιτίθενται στο δρόμο 

του. Ένας φάρος θα φωτίσει το μονοπάτι του μέσα στις καταιγίδες. Ένα θαύμα θα είναι συνεχώς στο χέρι 

του όποτε το χρειάζεται, είτε για τον εαυτό του είτε προς όφελος των αδελφών του. 

45 Προσευχηθείτε, ασκήστε αυτό το υψηλό χάρισμα του Πνεύματος, γιατί αυτή η δύναμη θα είναι 

που θα κινεί τις ζωές των ανθρώπων του μέλλοντος - αυτών των ανθρώπων που (ήδη) με σάρκα θα 

επιτύχουν τη σύνδεση του πνεύματος (τους) με το Πνεύμα (Μου). 

46 Οι οικογενειάρχες θα αφήσουν την προσευχή να τους δώσει τις εμπνεύσεις για να καθοδηγήσουν 

τα παιδιά τους. 



U 40 

78 

47 Οι άρρωστοι θα λάβουν υγεία μέσω της προσευχής. Οι άρχοντες θα λύσουν τα μεγάλα τους 

προβλήματα αναζητώντας το φως με την προσευχή, και ο επιστήμονας θα λάβει ομοίως αποκαλύψεις 

μέσω του χαρίσματος της προσευχής. 

48 Αναζητήστε αυτόν τον κόσμο του πνευματικού φωτός, εξασκηθείτε στην προσευχή του 

πνεύματος, τελειοποιήστε αυτή τη μορφή όσο μπορείτε, και μεταδώστε αυτή τη γνώση στα παιδιά σας, με 

την πεποίθηση ότι θα προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από ό,τι εσείς. Για να σας βοηθήσω στην 

προσευχή σας, σας εξηγώ τη Διδασκαλία Μου με απλό τρόπο και φωτίζω τις αποκαλύψεις που σας έδωσα 

στο παρελθόν. Ξέρετε γιατί μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τον Λόγο Μου; - Επειδή το πνεύμα σας 

έχει εξελιχθεί. 

49 Σύντομα θα μιλήσετε στους ανθρώπους για τη Διδασκαλία Μου, αποδεικνύοντας ότι έχετε 

κατανοήσει τη διδασκαλία που διακηρύσσετε, υποστηρίζοντας τα λόγια σας με τα καλά σας έργα. 

Αληθινά σας λέω, με βάση το παράδειγμά σας, ακόμη και οι πιο ατίθασοι θα πειστούν για την αλήθεια 

αυτής της διδασκαλίας. 

50 Μόνο εκείνος από τους μαθητές Μου που έχει αναπτύξει τα πνευματικά του χαρίσματα και έχει 

κάνει την καρδιά του δυνατή στην άσκηση της αγάπης προς τον πλησίον θα αντέξει όλες τις δοκιμασίες 

στις οποίες οι άνθρωποι θέλουν να τον υποβάλουν. Διότι όταν έχει καταφέρει να εκφράσει το Λόγο Μου 

στην πνευματική του σημασία και αλήθεια, και έχει μετατρέψει την καρδιά του σε ανεξάντλητη πηγή 

αγάπης και ελέους προς τους αδελφούς του - με την οποία λέγεται ότι έχει προσευχηθεί και βρίσκεται στο 

δρόμο της πνευματοποίησης λόγω της αρετής του - τότε αυτός ο μαθητής είναι εξοπλισμένος για να δώσει 

μαρτυρία για Μένα. 

51 Τώρα που απομένουν ακόμη μερικά χρόνια μέχρι να τελειώσει η εκδήλωσή Μου με αυτή τη 

μορφή - κρατήστε το Λόγο Μου στις καρδιές σας και μάθετε από Μένα. Αν το κάνετε με τον τρόπο του 

αγώνα σας, θα ξέρετε πότε να μιλάτε στους αδελφούς σας και πότε να διδάσκετε με τη σιωπή σας. 

52 Θα πρέπει να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στη θεία βοήθειά Μου μέσα σας και να έχετε την 

ακλόνητη πίστη ότι ό,τι κάνετε ή μεταδίδετε θα έχει καλό αποτέλεσμα, επειδή έτσι εκπληρώνετε το νόμο 

Μου. 

53 Από αυτή την εμπιστοσύνη και την πίστη θα εξαρτηθεί η αποτελεσματικότητα των λόγων και των 

έργων σας. 

54 Δεν θα είστε πάντα σε θέση να μιλάτε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιδεικνύετε την ανάπτυξη 

των χαρισμάτων του πνεύματός σας. 

55 Εφοδιαστείτε, τότε η παρουσία σας σε μια στιγμή δοκιμασίας θα είναι αρκετή για να λάμψει το 

φως στα μυαλά (των ανθρώπων), η καταιγίδα να μετατραπεί σε ειρήνη και η πνευματική σας προσευχή θα 

κάνει το θαύμα της αποκάλυψης ενός μανδύα ελέους και τρυφερότητας πάνω από εκείνους για τους 

οποίους προσεύχεστε. 

56 Η καλή σας επιρροή θα πρέπει να υπερισχύει στο πνευματικό και στο υλικό. Δεν θα πρέπει να 

περιορίζεστε να πολεμάτε μόνο κατά των ορατών στοιχείων, αλλά και κατά των αόρατων. 

57 Αν το φως του Πνεύματός Μου φώτισε τον επιστήμονα για να ανακαλύψει την αιτία των κακών 

του σώματος, που εσείς ονομάζετε ασθένειες, φωτίζει και εσάς, ώστε με την πνευματική σας αίσθηση να 

ανακαλύψετε την προέλευση όλων των κακών που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη ζωή - τόσο εκείνων που 

θολώνουν το πνεύμα όσο και εκείνων που τυφλώνουν το νου ή βασανίζουν την καρδιά. 

58 Υπάρχουν δυνάμεις που - μη ορατές από το ανθρώπινο βλέμμα και μη αντιληπτές από την 

επιστήμη του ανθρώπου - ασκούν συνεχώς επιρροή στη ζωή σας. 

59 Υπάρχουν καλές και υπάρχουν κακές- άλλες σας χαρίζουν υγεία και άλλες σας προκαλούν 

αρρώστια- υπάρχουν φωτεινές και σκοτεινές. 

60 Από πού προέρχονται αυτές οι δυνάμεις; - Από το πνεύμα, μαθητή, από το μυαλό και από τα 

συναισθήματα. 

61 Κάθε ενσαρκωμένο ή μετενσαρκωμένο πνεύμα* στέλνει δονήσεις όταν σκέφτεται- κάθε 

συναίσθημα ασκεί επιρροή. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτές τις 

δονήσεις. 
* Αυτοί οι όροι εμφανίζονται συχνά και σημαίνουν: Κάθε πνεύμα που ζει ακόμη στο υλικό του σώμα ή δεν ζει πλέον 

σε αυτό. 
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62 Τώρα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι όπου κάποιος σκέφτεται και ζει με καλοσύνη, πρέπει να 

υπάρχουν υγιείς δυνάμεις και επιρροές, και ότι όπου κάποιος ζει έξω από τους νόμους και τους κανόνες 

που χαρακτηρίζουν την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αγάπη, πρέπει να υπάρχουν μη υγιείς δυνάμεις. 

63 Και τα δύο γεμίζουν το δωμάτιο και μάχονται μεταξύ τους- επηρεάζουν τη συναισθηματική ζωή 

των ανθρώπων, και αν είναι σε θέση να διακρίνουν, αποδέχονται τις καλές εμπνεύσεις και απορρίπτουν 

τις κακές επιρροές. Αν όμως είναι αδύναμοι και ανεκπαίδευτοι στο να κάνουν το καλό, δεν μπορούν να 

αντισταθούν σε αυτές τις δονήσεις και κινδυνεύουν να γίνουν σκλάβοι του κακού και να υποκύψουν στην 

κυριαρχία του. 

64 Αυτές οι δονήσεις προέρχονται από ενσαρκωμένα πνεύματα καθώς και από μετενσαρκωμένα 

όντα, διότι στη γη όπως και στο επέκεινα υπάρχουν καλά πνεύματα και μπερδεμένα πνεύματα. 

65 Αυτή την εποχή η επιρροή του κακού είναι μεγαλύτερη από εκείνη του καλού. Επομένως, η 

δύναμη που επικρατεί στην ανθρωπότητα είναι η δύναμη του κακού, από την οποία πηγάζουν ο εγωισμός, 

το ψέμα, η πορνεία, η αλαζονεία, η επιθυμία για κακό, η καταστροφή και όλα τα κατώτερα πάθη. Από 

αυτή τη διαταραγμένη ηθική ισορροπία πηγάζουν οι ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο. 

66 Οι άνθρωποι δεν έχουν όπλα για να πολεμήσουν αυτές τις δυνάμεις. Έχουν ηττηθεί και έχουν 

οδηγηθεί ως φυλακισμένοι στην άβυσσο μιας ζωής χωρίς πνευματικό φως, χωρίς υγιή χαρά, χωρίς 

προσπάθεια για το καλό. 

67 Μόλις τώρα, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι βρίσκεται στην κορυφή της γνώσης, δεν γνωρίζει ότι 

βρίσκεται στην άβυσσο. 

68 Εγώ, που γνωρίζω την αρχή σας και το μέλλον σας στην αιωνιότητα, έδωσα στους ανθρώπους από 

τους πρώτους χρόνους όπλα με τα οποία μπορούσαν να πολεμήσουν τις δυνάμεις του κακού. Αλλά τους 

περιφρόνησαν και προτίμησαν τη μάχη του κακού εναντίον του κακού, στην οποία κανείς δεν είναι 

νικητής, γιατί όλοι θα βγουν νικημένοι. 

69 Είναι γραμμένο ότι το κακό δεν θα διατηρήσει την κυριαρχία του, πράγμα που σημαίνει ότι στο 

τέλος του χρόνου θα θριαμβεύσει το καλό. 

70 Αν Με ρωτήσετε ποια ήταν τα όπλα με τα οποία εξόπλισα τους ανθρώπους για να πολεμήσουν 

ενάντια στις δυνάμεις ή τις επιρροές του κακού, σας λέω ότι ήταν η προσευχή, η επιμονή στο Νόμο, η 

πίστη στο Λόγο Μου και η αγάπη ο ένας για τον άλλον. 

71 Τώρα έπρεπε να γίνω γνωστός πνευματικά σ' αυτή την ανθρωπότητα για να της καταστήσω σαφές, 

λέξη προς λέξη, την προέλευση του καλού και του κακού και τον τρόπο που πρέπει να πολεμήσει για να 

είναι νικήτρια στη μεγάλη μάχη της Τρίτης Εποχής. 

72 Σας κάνω να επαγρυπνείτε δίνοντας ευαισθησία στο πνεύμα σας, ώστε να μάθετε να δέχεστε όλα 

τα καλά που σας έρχονται και να απορρίπτετε και να πολεμάτε το κακό. 

73 Ας μην κοροϊδεύει κανείς αυτά που λέω, γιατί με την κοροϊδία του θα δείξει την τεράστια άγνοιά 

του. 

74 Γνωρίζετε ότι όλοι οι απεσταλμένοι που είχατε - οι πρόδρομοι της πνευματικής ή επιστημονικής 

αποκάλυψης - έχουν γελοιοποιηθεί- και όμως η ανθρωπότητα αναγκάστηκε να αποδεχτεί τις αποκαλύψεις 

τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, καταδικασμένη για την αλήθεια που διακήρυτταν. 

75 Γνώριζαν οι αρχαίοι με ποιον τρόπο γινόταν η μετάδοση κάποιας ασθένειας ή ποια ήταν η αιτία 

της εξάπλωσης μιας επιδημίας; - Όχι, δεν γνώριζαν, και από αυτή την άγνοια προέκυψαν οι προληπτικές 

ιδέες και οι μυστηριώδεις λατρείες. Αλλά ήρθε μια μέρα που η νοημοσύνη του ανθρώπου, φωτισμένη από 

το φως του Δημιουργού, ανακάλυψε την αιτία των σωματικών ασθενειών του και άρχισε να αγωνίζεται 

για να ανακαλύψει τον τρόπο να ανακτήσει την υγεία του. Τότε αυτό που ήταν κρυμμένο και αόρατο γι' 

αυτόν έγινε κατανοητό στον επιστήμονα, με το οποίο η ανθρωπότητα απέκτησε μια γνώση που οι 

άνθρωποι των προηγούμενων εποχών δεν είχαν. 

76 Με τον ίδιο τρόπο θα αναγνωρίσουν τελικά την προέλευση και την επιρροή των δυνάμεων του 

καλού και του κακού στον άνθρωπο- και όταν αυτή η γνώση θα είναι γενικά γνωστή, δεν θα υπάρχει 

πλέον κανείς που να αμφιβάλλει για την αλήθεια της διδασκαλίας Μου όταν την ακούει. 

77 Σας φωτίζω με το φως αυτής της διδασκαλίας, ώστε να ανακαλύψετε στο πνεύμα σας τις 

ικανότητες που η ανθρωπότητα περιφρόνησε από τους πρώτους χρόνους, και ώστε το πνεύμα σας, 

ξυπνώντας από τον βαθύ ύπνο του και φωτισμένο από το φως της συνείδησης, να γνωρίζει πώς να 

απορρίψει τις δυνάμεις του κακού και να επιτύχει την πλήρη ανάπτυξη της πνευματικής του εξέλιξης. 
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Ακριβώς όπως στον μολυσμένο αέρα φτάνει το μικρόβιο μιας ασθένειας, έτσι αόρατα και σιωπηλά 

έρχονται οι κακές πνευματικές επιρροές, μπερδεύουν το νου σας και κάνουν το πνεύμα σας να 

ταλαντεύεται. 

78 Μόνο η προσευχή μπορεί να σας δώσει εσωτερική γνώση και ευαισθησία, δύναμη και έμπνευση 

για να στέκεστε όρθιοι στον καθημερινό και συνεχή αγώνα ενάντια στο κακό. 

79 Σας μίλησα για τις δυνάμεις και τις επιρροές του κακού- αλλά ανέφερα κάποιο πνεύμα; Μήπως 

τον αποκάλεσα με το όνομά του; - Όχι, εσύ θα Μου πεις. Αντίθετα, πρέπει να σας διαφωτίσω αυτή τη 

στιγμή ότι δεν υπάρχει κανένα πνεύμα που να είναι η προέλευση του κακού ή που να είναι αυτό. 
* Βλέπε σημείωση 7 στο παράρτημα 

80 Οι παλιές πεποιθήσεις, οι εικόνες, τα σχήματα και τα συμβολικά ονόματα με τα οποία οι άνθρωποι 

του παρελθόντος αναπαριστούσαν το κακό, δίνοντάς του ανθρώπινη μορφή και αποδίδοντάς του 

πνευματική ύπαρξη - πεποιθήσεις που έζησαν μέχρι τις σημερινές γενιές - πρέπει να εξαφανιστούν. Διότι, 

χωρίς να το συνειδητοποιείτε, έχετε δημιουργήσει μαζί τους δεισιδαιμονικούς μύθους και λατρείες που 

δεν είναι αντάξιες της πνευματικής ανάπτυξης που έχει επιτύχει ο άνθρωπος σε αυτή την εποχή. 

81 Καταλάβετε ότι το κακό εκπορεύεται από τον άνθρωπο, από τις αδυναμίες του, και ότι καθώς η 

ανθρωπότητα αυξανόταν σε αριθμό, όπως και οι ατέλειες και οι αμαρτίες της, αυξανόταν και η δύναμη ή 

η επιρροή του κακού. Αυτή η δύναμη, που σχηματίστηκε από σκέψεις, φαντασίες, συναισθήματα και 

πάθη, άρχισε να κάνει αισθητή την επιρροή της στους ανθρώπους και τελικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για 

ένα πνεύμα που ήταν σίγουρα η ενσάρκωση του κακού, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η δύναμη αυτή 

αποτελούνταν από τις ατέλειές τους. 

82 "Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην μπείτε σε πειρασμό". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 41  
1 Ανά πάσα στιγμή σας έχω μιλήσει για την αιώνια ζωή, η οποία υπάρχει πέρα από την ύλη. Σας 

υποσχέθηκα ότι όλοι σας θα την αποκτήσετε- αλλά σας αποκάλυψα επίσης ότι πρέπει να επανορθώσετε 

για το κακό που προκαλέσατε, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί το πνεύμα σας. 

2 Για να σας βοηθήσω, σας είπα: Κάντε καλά έργα στη γη, ώστε ο σπόρος που σπέρνετε να φέρει 

καλό καρπό και εγώ να λάβω τη σοδειά, που είμαι η Οδός και η Ζωή. 

3 Είδα ότι η ανθρωπότητα είναι ανυποχώρητη, ότι έχει υλοποιηθεί, και έτσι έπρεπε να της δώσω τις 

οδηγίες Μου για να την κάνω να καταλάβει ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει για να 

φτάσει στην αληθινή ζωή, και να της ανάψω την ελπίδα να Με φτάσει. 

4 Ο δρόμος για να φτάσετε στην τελειότητα είναι μακρύς, και χωρίς τη θεία βοήθειά Μου δεν θα 

μπορούσατε να φτάσετε εκεί. Η πνευματική ζωή στο υπερπέραν είναι ένα μυστήριο για τον 

άνθρωπο.Αλλά μελετήστε τις οδηγίες Μου, εφαρμόστε ό,τι σας διδάσκει η πνευματική σας αίσθηση, και 

τότε, όταν περάσετε τα κατώφλια της αληθινής ζωής, δεν θα εκπλαγείτε ούτε θα μπερδευτείτε. 

5 Κατά τους πρώτους χρόνους της ανθρωπότητας η πνευματική τους ανάπτυξη ήταν τόσο χαμηλή 

που η (έλλειψη) εσωτερικής γνώσης της ζωής της ψυχής μετά τον σωματικό θάνατο και η (έλλειψη) 

γνώσης του τελικού πεπρωμένου τους έκανε την ψυχή να πέσει σε βαθύ ύπνο όταν εγκατέλειπε το 

κέλυφος της σάρκας, από τον οποίο αργούσε να ξυπνήσει. Αλλά όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος στον 

Ιησού για να δώσει τη διδασκαλία Του σε όλα τα πνεύματα, μόλις ολοκλήρωσε το έργο Του ανάμεσα 

στους ανθρώπους, έστειλε το φως Του σε μεγάλα πλήθη όντων που περίμεναν την άφιξή Του από την 

αρχή του κόσμου για να απαλλαγούν από τη σύγχυσή τους και να μπορέσουν να ανυψωθούν στον 

Δημιουργό. 

6 Μόνο ο Χριστός θα μπορούσε να φωτίσει αυτό το σκοτάδι, μόνο η φωνή Του θα μπορούσε να 

αφυπνίσει τις ψυχές που κοιμόντουσαν για την εξέλιξή τους. Όταν ο Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, το 

Θείο Πνεύμα έφερε φως στους πνευματικούς κόσμους και ακόμη και στους τάφους από τους οποίους 

βγήκαν οι ψυχές που βρίσκονταν κοντά στο σώμα τους στον ύπνο του θανάτου. Αυτά τα όντα πέρασαν 

από τον κόσμο εκείνη τη νύχτα, κάνοντας τους εαυτούς τους ορατούς στο ανθρώπινο βλέμμα ως μαρτυρία 

ότι ο Λυτρωτής ήταν ζωή για όλα τα όντα και ότι η ψυχή είναι αθάνατη. 

7 Μόνο ο Ιησούς μπορούσε να τους δείξει τον δρόμο για να φτάσουν στην κορυφή του βουνού της 

αληθινής ζωής. Όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν, πιστεύουν στα έργα Του και εφαρμόζουν τις διδασκαλίες Του 

δεν θα παραμείνουν σε στασιμότητα. 

8 Μαθητές, μην αισθάνεστε ανώτεροι από τους αδελφούς σας επειδή ακούτε αυτές τις αποκαλύψεις 

που φωτίζουν την πορεία σας. Ο δρόμος που πρέπει να διανύσετε είναι πολύ μακρύς και πρέπει να 

καταλάβετε ότι μόλις κάνετε τα πρώτα σας βήματα. Αν σας αποκαλύψω κάποια μυστικά του υπερπέραν, 

είναι για να γνωρίζετε ήδη το μονοπάτι και να προετοιμαστείτε ώστε να μην χάσετε το δρόμο σας ή να 

μην σκοντάψετε σε αυτόν. Συνειδητοποιήστε ότι, όπως υπάρχουν πολλά μονοπάτια σε αυτόν τον κόσμο 

στα οποία ο άνθρωπος μπορεί να παραστρατήσει, έτσι υπάρχουν και μονοπάτια στην απέραντη 

Πνευματική Κοιλάδα που μπορούν να οδηγήσουν την ψυχή σε σύγχυση, αν δεν έχει προσέξει και 

προσευχηθεί. 

9 Αφήστε το "ζωτικό αίμα" της αγάπης Μου να σας δώσει ζωή, θυμηθείτε ότι σας έχω πει: "Εγώ 

είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλαδιά". Πρέπει να αποδίδετε καρπούς που δοξάζουν το δέντρο από το 

οποίο προέρχεστε. 

10 Είναι απαραίτητο να μελετάτε υπομονετικά τον Λόγο Μου, ώστε αύριο να ξέρετε πώς να τον 

εξηγείτε στους αδελφούς σας και να τον εφαρμόζετε σύμφωνα με την αλήθεια που περιέχει. Πότε ο 

άνθρωπος θα φτάσει στην τελειότητα που του διδάσκει ο Νόμος Μου; - Όταν έχει εκπληρώσει την Πρώτη 

Εντολή. Γιατί μέχρι τώρα η ανθρωπότητα αγαπούσε όλα τα αγαθά του κόσμου περισσότερο από τον 

Δημιουργό της. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι, όταν υψώνουν την προσευχή τους σε Μένα, λένε ότι Με 

αγαπούν, και όταν συναντούν πόνο εξαιτίας της αμαρτίας τους, Με ρωτούν: "Κύριε, γιατί με τιμωρείς, 

ενώ σε αγαπώ τόσο πολύ;" Αλλά μετά, όταν έχω απομακρύνει από το δρόμο τους το αγκάθι που τους 

πλήγωσε, ξεχνούν Εκείνον που τους αγαπάει τόσο πολύ. 

Μια παραβολή: 
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11 Ακούστε: Σε μια συναγωγή υπήρχαν δύο άνθρωποι που προσεύχονταν. Ο ένας φορούσε υπέροχα 

τελετουργικά ενδύματα, ενώ ο άλλος περπατούσε σχεδόν γυμνός. Ο πρώτος ευχαριστούσε τον Δημιουργό, 

γιατί όλα όσα κατείχε πίστευε ότι τα κατείχε με τα δικά του προσόντα, και θεωρούσε ότι αυτός που ήταν 

δίπλα του ήταν φτωχός, γυμνός και πεινασμένος, γιατί με αυτόν τον τρόπο λάμβανε τη σοδειά όσων είχε 

σπείρει με την αμαρτία του. 

12 Ο φτωχός άνθρωπος αισθανόταν ανάξιος να βρεθεί μπροστά στον Κύριό του και ζήτησε 

συγχώρεση και δύναμη για να εκπληρώσει την εξιλέωσή του. 

13 Ο ισχυρός ευχαρίστησε, σκεπτόμενος ότι αν το σώμα του ήταν στολισμένο, το πνεύμα του θα 

έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο. 

14 Ο καιρός πέρασε και ο θάνατος τους πρόλαβε και τους δύο. Ο πλούσιος άνθρωπος θρηνήθηκε από 

τους δικούς του, η κηδεία του ήταν επίσημη και είχε έναν μεγαλοπρεπή τάφο. Το πνεύμα του 

αποκολλήθηκε από το σώμα, και όταν μπήκε στην πνευματική κοιλάδα ενοχλήθηκε, γιατί ο υλισμός του 

τον εμπόδιζε να ανέβει. Όπου κι αν έστρεφε τα βήματά του, σκόνταφτε και τα πάντα γύρω του έμοιαζαν 

να καλύπτονται από σκοτάδι. 

Εν τω μεταξύ, ο φτωχός άνθρωπος, που ήταν περιπλανώμενος, νιώθοντας κουρασμένος, κάθισε κάτω 

από ένα δέντρο και με έναν αναστεναγμό άφησε αυτή τη ζωή. Κανείς δεν τον θρήνησε, κανείς δεν ήταν 

μαζί του εκείνη την ώρα, δεν είχε τάφο, γιατί το σώμα του έγινε τροφή για τα αρπακτικά πουλιά. Το 

πνεύμα του πήγε επίσης στο υπερπέραν με την πίστη με την οποία είχε ζήσει στον κόσμο, μια πίστη 

στραμμένη προς το μέλλον. Μπήκε στην "κοιλάδα των πνευμάτων" χωρίς κανείς να του αρνηθεί την 

είσοδο. Κινήθηκε προς ένα φως, και όταν έφτασε σε αυτό, ένιωσε ντυμένος και στολισμένος, και τα 

ενδύματα αυτά είχαν μια λαμπερή λάμψη. Αυτό το πνεύμα ήταν έτοιμο να ξεκουραστεί από το μακρύ 

ταξίδι της ζωής του, όταν είδε τον Πατέρα του μπροστά του, να του δίνει με αγάπη την ανταμοιβή που 

είχε κερδίσει με τα έργα της πίστης και της παράδοσής του. 

15 Εκείνος που ήταν ισχυρός εξακολουθούσε να βασανίζεται από την απόσπαση της προσοχής του. 

Για μια στιγμή ξέχασε ποιος ήταν, μερικές φορές έκλαιγε και ρωτούσε πού βρισκόταν, πού ήταν το σώμα 

του και πού είχε αφήσει τους θησαυρούς του. Τότε θυμήθηκε τον Κύριό του και Του είπε: "Εγώ είμαι 

αυτός που ήρθε στο ναό για να δείξει τα ιμάτιά του και τη δύναμή του και να σου πει ότι ήταν 

ικανοποιημένος που του έδωσες τόσα πολλά. Γιατί δεν με αναγνωρίζεις τώρα και δεν με καλείς;" - Τότε 

άκουσε μια φωνή να του λέει: "Στη γη σε απασχολούσε μόνο η δόξα για τις ανθρώπινες ματαιοδοξίες σου, 

ήσουν υπερόπτης, ταπείνωνες τους φτωχούς και είχες απέχθεια για τον λεπρό. Τίποτα από όσα 

συσσωρεύσατε στον κόσμο δεν θα μπορούσε να σας βοηθήσει σε αυτή τη ζωή εδώ. Γι' αυτό είσαι τώρα ο 

πιο άπορος από τους άπορους". 

16 Αυτό το πνεύμα, μακριά από το να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει τη θεία δικαιοσύνη και να 

αρχίσει την εξιλέωσή του με ταπεινότητα, βλασφημούσε τον Κύριό του, αποκαλώντας Τον άδικο, και 

απομακρύνθηκε από Αυτόν. Όλο και πιο μπερδεμένος από το θυμό, συνάντησε στο δρόμο του μια 

λεγεώνα όντων που κινούνταν προς τη γη για να βλάψουν την ανθρωπότητα. Συμμάχησε μαζί τους και 

έσπειρε στο δρόμο του τη ματαιοδοξία, τον υλισμό, τον εγωισμό και την αλαζονεία. Αλλά σταδιακά 

ένιωσε αηδία και κούραση που προκαλούσε τόσο κακό, και έτσι σταμάτησε για λίγο να σκεφτεί: είχαν 

περάσει αιώνες, πολλοί είχαν πέσει θύματά του, γιατί όλους αυτούς που επηρέασε τους οδήγησε στην 

καταστροφή. Ένιωθε μοναξιά, αλλά μέσα στη μοναξιά του άκουσε μια φωνή να του μιλάει μέσα από την 

ύπαρξή του. Ήταν η συνείδησή του που τελικά κατάφερε να ακουστεί. Έκρινε τον εαυτό του και 

συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ μικρός σε σύγκριση με τη δημιουργία. Στη συνέχεια, με ταπεινοφροσύνη, 

αφού η υπερηφάνειά του είχε υποκύψει, αναζήτησε τον Κύριό του, και στην προσευχή του μίλησε σ' 

Αυτόν, ζητώντας συγχώρεση για τα παραπτώματά του, και η φωνή του Πατέρα του είπε: "Σε συγχωρώ, 

αλλά πήγαινε να αναζητήσεις εκείνον τον πεινασμένο που καταδίκασες στη συναγωγή". 

Όταν ήταν έτοιμος να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, σήκωσε το βλέμμα του και συνειδητοποίησε 

ότι αυτός που είχε δει άθλιο στον κόσμο ήταν ντυμένος με ένα εκθαμβωτικό λευκό ένδυμα και 

αφοσιώθηκε στην υπηρεσία του Κυρίου του φωτίζοντας το δρόμο των χαμένων ψυχών. Τότε εκείνος, που 

ήταν υπερόπτης αλλά τώρα μετανόησε, είπε στον (πνευματικό) αδελφό του: "Βοήθησέ με να εκπληρώσω 

την πνευματική μου εξιλέωση!" Ο άλλος, γεμάτος συμπόνια και αγάπη, χωρίς να αισθάνεται αηδία για τις 

ακαθαρσίες που αυτός κουβαλούσε στην ψυχή του, τον βοήθησε στον εξαγνισμό του. (Τέλος της 

παραβολής). 
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17 Με τη βοήθεια αυτής της παραβολής διευκολύνω την κατανόηση του τι μπορεί να συναντήσετε 

πέρα από την ανθρώπινη ζωή σας, ώστε να έχετε μια ιδέα των δοκιμασιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν 

όλοι όσοι δεν προετοιμάζουν την είσοδό τους στην πνευματική κοιλάδα με τα έργα της αγάπης τους. 

18 Θα σας δώσω να καταλάβετε ότι από το πνεύμα όλων εκείνων που ζουν μια πνευματική, υγιή και 

δίκαιη ζωή χωρίς φανατισμό, τα καλά παραδείγματα θα βγουν σαν λαμπερά φώτα που θα φωτίσουν τόσο 

το μονοπάτι ενός ενσαρκωμένου πνεύματος όσο και το μονοπάτι Εκείνου που κατοικεί στο αόρατο. 

19 Πριν από τον Χριστό, κανείς δεν ήταν σε θέση να ανάψει το φως στα πνευματικά όντα που ζούσαν 

στο σκοτάδι της αμαρτίας. 

20 Ήμουν ο πρώτος που μπήκα στους κόσμους της σύγχυσης για να φέρω εκεί το φως και να διδάξω 

έτσι τους μαθητές Μου να κάνουν το ίδιο με τους αδελφούς τους. Γιατί "Το Αρνίο" ήταν ο μόνος που 

έλυσε τις σφραγίδες που κρατούσαν το Μεγάλο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής και της Αληθινής Σοφίας. 

21 Η φωνή που ακούτε είναι η φωνή της Έκτης Σφραγίδας, και δεν ακούστηκε σε όλα τα έθνη μόνο 

επειδή οι άνθρωποι δεν ήταν εξοπλισμένοι- γιατί ήταν υπερόπτες μπροστά στη φωνή της κλήσης Μου και 

άφησαν αποκλειστικά στους πεινασμένους και απογυμνωμένους* να Με ακούσουν. 
* Αυτοί είναι συμβολικοί όροι για τις πνευματικές ανάγκες: φτωχοί - σε πνευματική γνώση, πεινασμένοι - για 

δικαιοσύνη και αγάπη, απογυμνωμένοι - χωρίς το ένδυμα των καλών έργων. 

22 Σήμερα σας λέω: συγχωρήστε και δώστε το χέρι σας όταν σας ζητηθεί. 

23 Ακολουθήστε τα βήματα της ταπεινότητας και της υπομονής του Ηλία- έχει την αποστολή να 

εξαγνίσει τις ψυχές και να τις φέρει σε Μένα. Εργάστηκε ακούραστα, προσφέροντάς Μου έναν καθαρό, 

ευαίσθητο και προετοιμασμένο λαό για να ακούσει τον Λόγο Μου. Σας έφερε στο βουνό της Νέας Σιών 

για να ακούσετε τη Φωνή Μου και όταν Με ακούσατε, συγκινηθήκατε βαθιά. Μην αμφιβάλλετε γιατί σας 

δίνω τώρα τις οδηγίες Μου μέσω ανθρώπινου παράγοντα. Πάντα σας εξέπληττα και δοκίμαζα την πίστη 

σας. Έχετε εισέλθει σε μια νέα χρονική περίοδο και πρέπει να ανεβείτε άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης του πνεύματος. 

24 Μακάριοι όσοι θυσιάζουν το σωματικό τους κέλυφος για να τελειοποιήσουν την ψυχή τους- 

μακάριοι όσοι σηκώνουν το σταυρό τους με ταπείνωση και υπομονή. Όταν σας δω έτοιμους, θα σας βάλω 

μπροστά σε ένα πλήθος για να το οδηγήσετε- και αν επιμείνετε στην αρετή, η αλαζονεία δεν θα μπει στην 

καρδιά σας, θα αισθάνεστε όχι ως αφέντες αλλά ως υπηρέτες, και αυτά τα πλήθη θα πολλαπλασιαστούν. 

Αλλά αλίμονο σε εκείνους που παρερμηνεύουν τις εντολές Μου και οδηγούν τους αδελφούς τους στην 

άβυσσο αντί να τους κάνουν να ανέβουν στο βουνό της ανάπτυξής τους. Πόσο πολύ θα πρέπει να 

αγωνιστούν για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στους εχθρούς τους και πόσο συχνά θα 

ραγίζουν οι καρδιές τους σε αυτόν τον αγώνα. Εσείς, ωστόσο, στην υπακοή σας - θυμηθείτε ότι πρόκειται 

να κατακτήσετε την κορυφή του βουνού, όπου όλα τα βάσανα θα εξισορροπηθούν από τις ευλογίες Μου. 

25 Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθουν στη γη οι υποσχόμενες γενιές που θα επιτύχουν μεγάλη 

πρόοδο στο μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης. Θα ερμηνεύσουν το Λόγο Μου καλύτερα από εσάς και 

θα τον διαδώσουν σε όλα τα έθνη. Αυτά τα νέα ανθρώπινα όντα, τα οποία προετοιμάζω σήμερα, θα 

συνομιλούν μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα και θα αποδεικνύουν την εξουσία τους ανάμεσα στους 

γείτονές τους. 

26 Αγαπητοί άνθρωποι, όταν προετοιμαστείτε, θα σας δώσω νόμους και έργα που θα καταπλήξουν 

τους ανθρώπους. Ο φωτισμένος νους σας θα ανακαλύψει στη φύση και στο πνεύμα σας όλα όσα είναι 

σπουδαία και τέλεια. Τότε θα έχετε πλήρη γνώση των ικανοτήτων σας, και τα έργα σας θα είναι μεγάλα 

με αγάπη και έλεος για τους αδελφούς σας. 

27 Να είστε καλοί εργάτες στον κήπο του Κυρίου σας- ξεριζώστε τα ζιζάνια, φροντίστε τα φυτά, και 

όταν τα δείτε να ανθίζουν, να χαίρεστε και να Μου προσφέρετε το έργο σας. Να θυμάστε ότι όταν σας 

αναθέτω το καθήκον να δώσετε ζωή στα φυτά, δεν πρέπει να προκαλέσετε πόνο ή ζημιά σε αυτά τα 

πλάσματα. Μιλάω για τους αδελφούς σας, για τις ευαίσθητες καρδιές τους, ώστε να τους προσέχετε πάντα 

με αγάπη, όπως σας δίδαξα. 

28 Καταλάβετε ότι δεν είναι αδύνατο να εκπληρώσετε τους νόμους Μου- το μόνο που χρειάζεται 

είναι να προσεύχεστε και να γεμίζετε με σταθερή θέληση, με αγάπη για τον Πατέρα σας, με 

εξυπηρετικότητα και αγάπη για τους αδελφούς σας, και τότε θα βάλω τη δύναμή Μου μέσα σας. Δεν θέλω 

να γίνετε θύμα. Αγαπήστε, να είστε ενάρετοι, και η ευχαρίστησή Μου θα αναπαυθεί πάνω σας. 
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29 Μην με κατηγορείτε για τους λανθασμένους τρόπους σας. Σας έδωσα τη συνείδηση για να 

μπορείτε να καθοδηγείστε από το φως της. Είναι ένας αδάμαστος κριτής που πάντα σας έδειχνε τον δρόμο 

του καλού και σας προειδοποιούσε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Σας περιέβαλα επίσης με όντα που σας 

βοηθούν να κατανοήσετε το έργο σας και να αποκτήσετε την αρετή της ταπεινοφροσύνης και της 

πραότητας. 

30 Εσείς που προετοιμάζεστε με αγάπη για να ακούσετε τη διδασκαλία Μου, δεν θέλετε να χάσετε 

ούτε ένα από τα μαθήματά Μου για να ακούσετε, και μέσα στις καρδιές σας Μου ζητάτε να σας επιτρέψω 

να ακούσετε τα τελευταία Μου λόγια αυτή τη στιγμή. 

Θα συνεχίσετε να είστε κληρονόμοι αυτής της χάρης, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι όταν σας λέω: 

"Ζητήστε και θα σας δοθεί", πρέπει να σηκωθείτε στην προσευχή για να ζητήσετε αυτό που είναι καλό για 

το πνεύμα σας, γιατί κάποιοι ζητούν μόνο για τη γήινη ζωή τους. Αλλά σας ακούω σύμφωνα με το θέλημά 

Μου και όχι το δικό σας. Τι θα γινόταν αν πάντα ικανοποιούσα τις επιθυμίες σας; Πόσες φορές ζητήσατε 

επίμονα κάτι που, παρόλο που πιστεύατε ότι ήταν για το καλό σας και το περιμένατε από το πρωί μέχρι το 

βράδυ, δεν το είδατε να πραγματοποιείται. Αλλά μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιήσατε ότι κάνατε 

λάθος και ότι ο Πατέρας είχε δίκιο. 

Παρ' όλα αυτά, ο πεισματάρης, ο δυσαρεστημένος, ο απαιτητικός πήρε αυτό που ζήτησε, ώστε οι 

οδυνηρές και δυσμενείς συνέπειες να τον αναγκάσουν να αναγνωρίσει ταπεινά την αλήθεια. Αλλά σε 

μερικούς όπως και σε άλλους έδωσα δοκιμασίες για το καλό τους: Ενώ κάποιοι μαθαίνουν μέσα από την 

αγάπη, άλλοι μαθαίνουν μέσα από τον πόνο. 

31 Με γεμίζει χαρά να σε βλέπω να έρχεσαι στη διδασκαλία Μου, και στην ανύψωσή σου νιώθω στο 

πνεύμα Μου το χάδι του παιδιού. Ο Πατέρας, ο οποίος λαχταρά να αγαπηθεί από εκείνους που βρίσκονται 

μακριά από τη Βασιλεία Του, σας πλησίασε για να λάβει το φιλί σας. Αλλά όσο η ανθρωπότητα δεν 

επιτρέπει στον εαυτό της να σωθεί, κάποιοι θα Με βλέπουν να τους περιμένω μέρα με τη μέρα και αιώνα 

με τον αιώνα, και άλλοι θα υποψιάζονται ότι κρέμομαι στο σταυρό για την έλλειψη αγάπης τους. 

32 Σε αυτούς ανήκετε, αλλά ακούγοντας το Λόγο Μου βιώσατε ότι αντί να σας καταδικάζω, σας έχω 

συγχωρήσει. Έχω δει τα χείλη σας πικρά και τα έχω γλυκάνει με τον Λόγο Μου. Σας είδα να εξαντλείστε 

από τις δοκιμασίες της ζωής και σας έδωσα τη δύναμή Μου. 

33 Όποιος νιώθει το σώμα του διαλυμένο από τον πόνο, αναρωτιέται αν δεν το έχει κακοποιήσει, και 

μετανιωμένος, Με συμβουλεύεται για να μάθει πώς μπορεί να ανακτήσει τη ζωτικότητά του, η οποία θα 

του επιτρέψει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Τότε του λέω: διεισδύστε στην εσώτερη ουσία του Λόγου Μου, 

που είναι ο Νόμος, και στις εντολές και τις αρχές του ο καθένας θα βρει τη διδασκαλία που χρειάζεται. 

34 Μην αναχωρήσετε μέχρι να φάτε όλους τους καρπούς αυτού του τραπεζιού, και αν μετά από αυτό 

δεν αισθάνεστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να πάτε να ψάξετε για άλλα φαγητά. Αλλά αν θέλετε να 

καταλάβετε την αλήθεια Μου, προετοιμαστείτε και μην αμφισβητείτε την παρουσία Μου μόνο και μόνο 

επειδή δεν έχετε λάβει αυτό που ζητήσατε από Μένα. Αληθινά σας λέω, στην απομόνωση του Πνεύματός 

Μου αναπαύονται τα αγαθά σας, περιμένοντας τη στιγμή της προετοιμασίας σας για να είστε στο πνεύμα 

σας. 

35 Κάποιοι παραμένουν δυνατοί σε αυτό το μονοπάτι, άλλοι ταλαντεύονται κάθε στιγμή επειδή 

ακούνε τα λόγια των αδελφών τους που τους βάζουν σε πειρασμό να εγκαταλείψουν αυτή τη διδασκαλία. 

36 Ο Δάσκαλος σας λέει: Μείνετε για μερικές ακόμη "αυγές" στις οποίες θα λάβετε τη διδασκαλία 

Μου και δώστε προσοχή σε όσα ακούτε από Μένα, ώστε να πάρετε τουλάχιστον φως μαζί σας στο 

πνεύμα σας, γιατί είστε ακόμη τυφλοί. Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα και ότι θα γίνετε 

απόστολοι αυτού του Έργου. 

37 Όποιος Με έχει ακούσει μια φορά, φέρει μια πληγή αγάπης στην καρδιά του που δεν θα κλείσει 

ποτέ. 

38 Για πόσους από αυτούς που βρήκαν την ειρήνη εδώ χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, θα χρειαστεί 

να την χάσουν (ξανά), ώστε να επιστρέψουν σε Μένα- γιατί θα πειστούν ότι η ειρήνη δεν μπορεί να 

αγοραστεί με υλικά αγαθά, αφού είναι ένας θησαυρός που κατεβαίνει από τον Θεό. 

39 Η ειρήνη έχει φύγει από τους ανθρώπους, και για να τη βρουν θα πρέπει να σηκωθούν κοντά Μου. 

Σήμερα οι ισχυροί έχουν χάσει τη δύναμή τους, οι βασιλιάδες τρέμουν μπροστά στους επαναστατημένους 

υπηκόους τους, οι άρχοντες έχουν γίνει υπηρέτες. 
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Εκείνοι που νόμιζαν ότι ήταν ελεύθεροι, δεσμεύονται από τη δικαιοσύνη Μου, και οι μελετητές 

βρίσκονται σε αδιέξοδο. 

40 Να γνωρίζετε ότι με όλους τους θησαυρούς και τις δυνάμεις των ανθρώπων δεν μπορεί να 

αποκτηθεί ούτε ένα άτομο ειρήνης, και ότι ακόμη και το χάρισμα της θεραπείας έχει φύγει από τους 

γιατρούς, οι οποίοι με όλη την επιστήμη τους δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν ούτε μια σταγόνα από το 

βάλσαμό Μου, όσο η καρδιά τους δεν απελευθερώνεται από το προσωπικό συμφέρον. 

41 Αγαπητοί μαθητές, μην αμφιβάλλετε για τη χάρη που σας εμπιστεύτηκα, ούτε να ντρέπεστε 

εξαιτίας της φτωχότητας των ενδυμάτων σας ή εξαιτίας της ταπεινής θέσης που κατέχετε ανάμεσα στους 

αδελφούς σας. Μη φοβάστε επειδή βλέπετε ότι είστε από τους τελευταίους στους χώρους εργασίας σας. 

Μην αισθάνεστε ταπεινωμένοι, να είστε ευχαριστημένοι και αξιοπρεπείς, σκεπτόμενοι ότι αν και 

σωματικά βρίσκεστε υπό τις διαταγές των αδελφών σας, το πνεύμα σας είναι πάνω από αυτούς. Θα 

μπορούσατε ακόμη και να γίνετε σκλάβοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά το πνεύμα σας έχει απελευθερωθεί 

από το Φως Μου για να κατοικήσει στο Άπειρο και το Αιώνιο. Το πνεύμα που είναι πραγματικά υπηρέτης 

Μου γνωρίζει την ειρήνη και την αληθινή ελευθερία. 

42 Πρέπει να εκπληρώσετε το καθήκον σας ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα σας καθοδηγήσω για να 

φέρετε φως στους αδελφούς σας και δεν πρέπει να αισθάνεστε ανίκανοι να εκπληρώσετε το πεπρωμένο 

σας, γιατί δεν έχω αναθέσει σε κανέναν αποστολή που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μου αρκεί να 

προσεύχεστε με ειλικρίνεια και να είστε πάντα εξοπλισμένοι. 

43 Με την προσευχή αποκτά κανείς σοφία, είναι το κλειδί που ανοίγει τα θεία μυστήρια και είναι η 

γλώσσα στην οποία το Πνεύμα του Υιού μιλάει με τον Κύριό Του. 

44 Πόσα θαύματα και πόσο έλεος θα μπορέσετε να διαδώσετε στο μονοπάτι σας, αν προετοιμαστείτε 

όπως σας δίδαξα. Δεν θα χρειάζεστε βιβλία επιστήμης ή φιλοσοφίας για να κατέχετε γνώση ή να 

διδάσκετε. Σας αρκεί να μελετήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες που σας έδωσα στους Τρεις 

Χρόνους. 

45 Αν είστε φτωχοί, δεν θα γίνετε ποτέ παράνομοι. 

Αγωνίζεστε όπως όλοι για το ψωμί της γης, αλλά μην κοπιάζετε περισσότερο από όσο χρειάζεται, μη 

θυσιάζετε το σώμα σας στην προσπάθεια να αποκτήσετε και να συσσωρεύσετε γήινα αγαθά. Καταμερίστε 

τον χρόνο σας έτσι ώστε να μπορείτε να διαθέσετε μερικές στιγμές για την ανάπτυξη του πνεύματός σας. 

46 Αν αποδοκιμάζω την απεριόριστη πραγμάτωση στον άνθρωπο, δεν σας συμβουλεύω να 

προσπαθήσετε μόνο για το πνευματικό. Όσο βρίσκεστε στον κόσμο και διαθέτετε υλικό σώμα, πρέπει να 

εναρμονίζετε τις ανάγκες του σώματος με εκείνες του πνεύματος, στο βαθμό που η ανάπτυξή σας το 

επιτρέπει στη ζωή σας. Δώστε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον κόσμο ό,τι ανήκει στον κόσμο. 

47 Ντύστε το σώμα σας και προστατέψτε το από τις κακουχίες του καιρού, αλλά ντύστε το πνεύμα 

σας με φως. Προμηθευτείτε ψωμί για το σώμα σας, και όπως φροντίζετε να έχει καλή γεύση και να 

περιέχει τις ουσίες που σας συντηρούν, έτσι προμηθευτείτε για το πνεύμα σας τροφή αληθινής ζωής. 

48 Όταν επικρατεί η "σάρκα", το πνεύμα υποφέρει- όταν επικρατεί το πνεύμα, η ύλη υποφέρει. Αλλά 

αληθινά σας λέω, είναι επειδή δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ των δύο συστατικών. Αυτό συμβαίνει όταν και 

τα δύο αποτελούν ένα ενιαίο "σώμα" και μια ενιαία βούληση. 

Μην ικανοποιείστε με την άποψη ότι με την προσευχή έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας. Σας ζητώ 

μόνο πέντε λεπτά προσευχής, ώστε να περάσετε τον υπόλοιπο χρόνο σας αγωνιζόμενοι για την υλική ζωή 

και μέσα σ' αυτήν εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του πνεύματός σας, σπέρνοντας τους σπόρους της 

αγάπης και του ελέους ανάμεσα στους αδελφούς σας με τα καλά σας έργα. Ο Λόγος Μου σας 

προετοιμάζει- δεν θα μπορούσα να σας στείλω ως αδύναμους για να σηκώσετε τους πεσόντες, ούτε θα σας 

έστελνα ως ασθενείς για να παρηγορήσετε τους θλιμμένους. 

49 Μαθητές, τι ζητάτε από Μένα γι' αυτούς που βάζουν πέτρες στο δρόμο σας για να σας ρίξουν; - 

Ζητάτε να είναι η συγχώρεση μαζί τους. Ευλογώ ακόμη και εκείνους που σας προκαλούν πόνο για τον 

Σκοπό Μου. 

50 Ζήστε ειρηνικά στα σπίτια σας, μετατρέψτε τα σε ιερό, έτσι ώστε όταν τα αόρατα όντα εισέλθουν, 

περιπλανώμενα μπερδεμένα στην Πνευματική Κοιλάδα, να βρουν στην ύπαρξή σας το φως και την ειρήνη 

που αναζητούν και να ανέλθουν στο υπερπέραν. 

51 Τι θα γίνονταν αυτά τα όντα αν έβλεπαν μόνο διαμάχες στο σπίτι σας; Τι θα γινόταν με αυτούς 

τους άπορους; 
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52 Πάρτε έναν πυρσό, ανάψτε τον και μην αφήσετε το φως του να σβήσει, που είναι η αγάπη για τους 

αδελφούς σας και η πίστη στο έλεος του Πατέρα σας- τότε η ειρήνη Μου θα είναι στα σπίτια σας. 

Προετοιμάστε την καρδιά σας γι' αυτό, καθαρίστε την ψυχή σας με μετάνοια και ανανέωση, ώστε να 

μπορέσετε να λάβετε το νόημα του Λόγου Μου και να ενδυναμωθείτε από αυτόν. Εγκαθίσταμαι ανάμεσά 

σας και διακηρύσσω τη Διδασκαλία Μου στο Λόγο Μου, ώστε να νιώσετε την Παρουσία Μου και να 

δώσετε μαρτυρία για Μένα. Σας δίνω άλλη μια ευκαιρία να ακούσετε τη διδασκαλία Μου, γιατί θέλω να 

εκπληρώσετε τις εντολές Μου, να βαδίζετε στο σωστό δρόμο μέχρι να βρείτε τη γη της επαγγελίας, μια 

ασφαλή γη όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε από το προσκύνημά σας και να κερδίσετε την υψηλή 

ανταμοιβή που προσφέρει ο Πατέρας σας. 

53 Είναι απαραίτητο να καταλάβετε τον Λόγο Μου, ώστε να μην τον πετάξετε, όπως κάνει ένα 

υπερήφανο παιδί που περιφρονεί το ψωμί που του προσφέρεται. Αυτός ο Λόγος θέλει να σας σώσει, θέλει 

να σας απομακρύνει από τα ψεύτικα έθιμά σας, από τον φανατισμό και τη σύγχυση στην οποία σας έχουν 

βυθίσει οι θρησκείες. Αν δεν καταλαβαίνετε το Λόγο Μου ή αν δεν θέλετε να τον ακούσετε και να τον 

μελετήσετε, Με απορρίπτετε και δεν θα αναγνωρίσετε τον τελικό σκοπό της εκδήλωσής Μου στην Τρίτη 

Εποχή. Θα έρθει η καθορισμένη ημερομηνία για τον τερματισμό της και τότε θα νιώσετε ένα κενό στις 

καρδιές σας και, συνειδητοποιώντας ότι ήταν ένα έλεος που δεν εκτιμήσατε, θα Με φωνάξετε. Αλλά ο 

Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον με τη μεσολάβηση του ανθρώπινου νου. 

Τότε το βάρος της ακατανόησής σας θα πέσει πάνω σας, και δεν θα έχετε ειρήνη. Θα πιείτε αυτό το πικρό 

ποτήρι; - Θα σας κοιτάζω με πόνο και θα περιμένω την ημέρα της επιστροφής σας. Αφήστε το πνεύμα σας 

ελεύθερο και ελάτε σε Μένα. Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας, ώστε να μπορέσετε να βαδίσετε το 

μονοπάτι της ανύψωσης και της εξέλιξης προς την αληθινή ζωή. 

54 Να είστε δίκαιοι σε όλες σας τις πράξεις, και όταν επιπλήττετε τους αδελφούς σας, να μην είστε 

ούτε δικαστής ούτε δήμιος. Μην παίρνετε το μαστίγιο για να τιμωρήσετε τον πλησίον σας. 

55 Τη δεύτερη φορά, όταν ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε ότι ο Ναός, ο τόπος που 

ήταν αφιερωμένος για την προσευχή και τη λατρεία του Θεού, είχε μετατραπεί σε αγορά, και ο Δάσκαλος, 

γεμάτος ζήλο, έδιωξε αυτούς που τον βεβήλωναν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς τους: "Ο οίκος του 

Πατέρα μου δεν είναι τόπος εμπορίου". Αυτοί ήταν λιγότερο ένοχοι από εκείνους που διορίστηκαν να 

καθοδηγήσουν τα μυαλά των ανθρώπων στην εκπλήρωση του νόμου του Θεού. Οι ιερείς είχαν μετατρέψει 

το ναό σε ένα μέρος όπου κυριαρχούσε η αναζήτηση της τιμής και η αγάπη για τη μεγαλοπρέπεια, και 

αυτή η κυριαρχία καταστράφηκε. 

56 Σήμερα δεν χρησιμοποίησα μαστίγιο για να τιμωρήσω εκείνους που βεβήλωσαν τον Νόμο Μου. 

(Ωστόσο) επέτρεψα στις συνέπειες των δικών τους παραβάσεων να γίνουν αισθητές στους ανθρώπους, 

ώστε να ξέρουν πώς να ερμηνεύσουν το νόημά τους και να καταλάβουν ότι ο Νόμος Μου είναι άκαμπτος 

και αμετάβλητος. Έχω δείξει στον άνθρωπο τον δρόμο, το ίσιο μονοπάτι, και αν απομακρυνθεί από αυτό, 

εκθέτει τον εαυτό του στις κακουχίες ενός δίκαιου νόμου, γιατί σε αυτόν εκδηλώνεται η αγάπη Μου. 

57 Δείξτε στα παιδιά σας το δρόμο με ζήλο, διδάξτε τους να τηρούν τους νόμους του πνεύματος και 

της ύλης- και αν τους παραβιάζουν, επιπλήξτε τα, γιατί εσείς ως γονείς Με εκπροσωπείτε στη γη. 

Θυμηθείτε λοιπόν τον Ιησού που, γεμάτος ιερή οργή, έδωσε στους εμπόρους της Ιερουσαλήμ ένα μάθημα 

για όλους τους αιώνες, υπερασπιζόμενος την υπόθεση του Θεού, τους αμετάβλητους νόμους. 

58 Οι άνθρωποι Μου ζητούν μια ήρεμη ύπαρξη, επειδή σε αυτήν έχουν το δώρο της ειρήνης, το οποίο 

αποκτούν μέσω της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. Αλλά σας ρωτώ: Είναι απολύτως απαραίτητο ότι, 

για να έχετε ειρήνη, πρέπει πρώτα να υποστείτε πόλεμο; Δείτε πώς ο καλός σπόρος έχει καταστραφεί από 

την κακία! Κάποια έθνη καταστρέφουν άλλα- εκείνοι που σήμερα είναι δυνατοί, αύριο καταστρέφονται. 

Ωστόσο, ο λαός του Ισραήλ μεσιτεύει για την ανθρωπότητα σε αυτές τις στιγμές, λέγοντάς Μου: 

"Δάσκαλε, προσευχήθηκα και δεν μου έδωσες αυτό που ζήτησα". Ξέρετε, άνθρωποι, πόσα βάσανα έχετε 

ανακουφίσει και πόση ελπίδα έχει ενσταλάξει η προσευχή σας σε αυτά τα πλάσματα; Δεν είναι στο χέρι 

Μου να καθορίσω την ειρήνη στον κόσμο, αλλά στον άνθρωπο, όταν αυτός έχει μετατρέψει την καρδιά 

του σε αγάπη και ταπεινότητα. 

59 Πόσο μεγάλη είναι η άγνοια που η ανθρωπότητα φέρνει μπροστά Μου! Ούτε οι μορφωμένοι ούτε 

οι αδαείς έχουν εκπληρώσει τους Νόμους Μου, και παρόλο που βρίσκομαι ανάμεσά τους ως Δάσκαλος, 

δεν έχουν ακούσει τις διδασκαλίες Μου. Αν οι παραβάσεις σας σας φέρνουν το θάνατο, πάρτε το Λόγο 
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Μου ως ψωμί αιώνιας ζωής. Ζήστε σε εγρήγορση, εργαζόμενοι στις διδασκαλίες Μου, και αγαπήστε τους 

αδελφούς σας. 

60 Αυτή η διδασκαλία είναι σαν μια νέα ημέρα που φωτίζει το δρόμο της ανθρωπότητας. Είδατε μια 

εποχή να εξαφανίζεται σαν ήλιος που δύει και μια νέα μέρα να ανατέλλει, στην οποία θα δείτε πανίσχυρα 

φώτα που θα φωτίσουν τους ανθρώπους σε μια μεγάλη αφύπνιση. Είδατε τα πάθη να απελευθερώνονται, 

την αμαρτία να αποδίδει πικρούς και θλιβερούς καρπούς, το κακό να εισβάλλει σε σπίτια και έθνη, την 

αδικία να κυριεύει τους ανθρώπους. Έρχομαι όμως για να σταματήσω αυτόν τον αναβρασμό: όχι για να 

κρίνω τον κόσμο, αλλά για να τον βάλω στο σωστό δρόμο. Και μην αποδίδετε σε Μένα τον πόνο που 

φέρνετε ενώπιόν Μου και που έχετε δημιουργήσει για τον εαυτό σας. Σας δημιούργησα για να ζήσετε, να 

αποκτήσετε εμπειρίες και να ανεβείτε μέσα από τα προσόντα σας. - Ωστόσο, σας αγαπώ, και γι' αυτό ο 

πόνος σας ήρθε σε Μένα, και γι' αυτό ήρθα ως Παρηγορητής και Δάσκαλος για να σας δώσω πίσω ό,τι 

έχετε χάσει, και να σας ανακοινώσω ότι η Βασιλεία της Ειρήνης πλησιάζει κοντά σας, και ότι πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να εισέλθετε σε αυτήν. Η ανθρωπότητα θα αλλάξει, τότε η καλοσύνη θα είναι στις 

καρδιές των ανθρώπων. 

61 Από την αρχή του χρόνου σας έχω μιλήσει με πολλές μορφές για να Με καταλάβετε, και ιδιαίτερα 

σε εσάς που υπήρξατε οι έμπιστοί Μου, οι φορείς της φωνής Μου και οι κήρυκες που μετέφεραν τα 

μηνύματά Μου στους άλλους λαούς. Σήμερα σας λέω να συνεχίσετε υπομονετικά το έργο σας, να μη 

σταματάτε μπροστά στη δυσπιστία και την ακατανόητη στάση των αδελφών σας. 

Ενώ εσείς έχετε πιστέψει και επιβεβαιώσει την εκδήλωσή Μου ως Θεϊκό Πνεύμα σε αυτή την εποχή, 

άλλοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να λάβουν αυτά τα νέα- αλλά μην τους απογοητεύετε, ούτε να απελπίζεστε: 

αυτό που εσείς δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε, Εγώ θα το κάνω, και θα παρουσιάσω το Έργο Μου στον 

κόσμο και θα εκπληρώσω την υπόσχεσή Μου. 

62 Έχω επιλέξει αυτό το έθνος και χαίρομαι που από αυτό βγαίνουν οι εργάτες Μου για να 

σκορπίσουν τον σπόρο. Σας προετοιμάζω να γίνετε κύριοι αλλά όχι κριτές των αδελφών σας. Μην 

ξεχνάτε ότι σας άφησα ανάμεσα στους αδελφούς σας ως υπηρέτες και όχι ως αφέντες. Όταν ο λόγος αυτός 

γίνει γνωστός και ζητηθεί από τους αδελφούς σας, θα τους το πω: 

63 Έλα σε Μένα, οδοιπόρε, έχω το νερό που θα σβήσει τη δίψα που κατατρώει το πνεύμα σου. Σας 

βλέπω φτωχούς στο πνεύμα και στην ύλη, αλλά θέλω να σας δώσω περισσότερα από όσα Μου ζητάτε. 

Σας προσφέρω ένα βασίλειο ειρήνης, το ίδιο που πρόσφερα στα πρώτα πλάσματα που έστειλα σε αυτόν 

τον κόσμο. Δεν είναι το νερό των πηγών ή η φευγαλέα ειρήνη που διαρκεί μόνο μια στιγμή, αλλά η αιώνια 

χάρη και ειρήνη, η αλήθεια και το φως. 

64 Για όλους φέρνω συγχώρεση και ανακούφιση, τόσο για εκείνους που Με αγαπούν όσο και για 

τους αδιάφορους. Δεν καταριέμαι αυτόν που Με πλήγωσε, αλλά τον ευλογώ γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα 

Με αγαπήσει. 

65 Δεν πρέπει να αγωνίζεστε για γήινες απολαύσεις- αυτό που υπάρχει σήμερα δεν υπάρχει πια 

αύριο. Αναζητήστε και εργαστείτε για την αιώνια ζωή, αυτή τη ζωή από την οποία κανείς δεν γυρίζει 

πίσω, γιατί είναι η ύψιστη αλήθεια. Ελάτε σ' αυτήν από τον δρόμο της διδασκαλίας Μου, ελάτε 

εκπληρώνοντας την εντολή Μου που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

66 Πόσο χαίρεται ο Πατέρας σας όταν βρίσκεται σε κοινωνία με τα παιδιά Του. Μετά από αυτό το 

διάστημα κατά το οποίο σας έδωσα το Λόγο Μου μέσω της μεσολάβησης του ανθρώπου, θα μάθετε να 

Με αναζητάτε στο Άπειρο, και η επικοινωνία σας (μαζί Μου) θα είναι πιο καθαρή και πιο σταθερή, θα 

είναι ο διάλογος πνεύματος προς πνεύμα. 

67 Τι χαρά βλέπω στα παιδιά Μου επειδή Με άκουσαν εκ νέου, και πώς Με αναγνωρίζουν και Με 

ακολουθούν! Επαναλαμβάνω ξανά, παιδιά Μου: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", όπως πάντα σας δίδασκα. 

68 Σας κάλεσα για να σας κάνω μεγάλους στο πνεύμα, όχι κυρίους του κόσμου. 

69 Όταν ταπεινώνεστε για χάρη Μου, θα σας επαινέσω- όταν υπομένετε βάσανα, θα σας 

παρηγορήσω. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 42  
1 Απομακρύνω από το δρόμο σας τα εμπόδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν το έργο σας στα 

χωράφια Μου.Επειδή είστε οι εκλεκτοί για να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή, θα κάνετε γνωστή στην 

ανθρωπότητα την αλήθεια της διδασκαλίας Μου. - Να είστε δυνατοί! Γιατί είδα ότι σας λείπει η πίστη, ότι 

αφήνετε τον εαυτό σας να νικηθεί από την απογοήτευση και δεν σηκώνεστε από τις πτώσεις σας με 

αποφασιστικότητα. Αμφιβάλλετε και πάλι, όπως κάνατε στη Δεύτερη Εποχή, και για να πιστέψετε Μου 

ζητάτε υλικές αποδείξεις, τις οποίες μπορεί να μη σας δώσω. Μην είστε σαν τους γραμματείς και τους 

ιερείς που, με τις Γραφές στα χέρια τους, πίστευαν ότι ο ερχομός Μου ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνης 

της εποχής θα γινόταν με μια πολύ συγκεκριμένη μορφή, και όταν είδαν ότι η εκτέλεση της αποστολής 

Μου γινόταν με διαφορετική μορφή εκδήλωσης από αυτή που περίμεναν, αμφέβαλαν. Γιατί τα θαύματα 

που ζητούσαν δεν τους δόθηκαν, επειδή ο δρόμος είχε ήδη χαραχθεί από Μένα και όλα είχαν 

ολοκληρωθεί όπως είχε γραφτεί από την αιωνιότητα. 

2 Αμφιβάλλετε επειδή η καρδιά σας δεν είναι προετοιμασμένη. Δεν γνωρίζατε τις προφητείες Μου, 

και πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν κατανοήσει και κατανοήσει τις αποκαλύψεις Μου σε όλη τους την 

αλήθεια. Αλλά παρόλο που η καρδιά σας ήταν αδαής, το Πνεύμα ήξερε ότι έπρεπε να έρθω σε σας για 

άλλη μια φορά, και σήμερα ο Λόγος Μου σας διαμορφώνει σαν λεπτή σμίλη και σας αποδεικνύει την 

αλήθεια των εκδηλώσεών Μου. Αλήθεια σας λέω, δεν πρέπει να υποβάλλετε τον Πατέρα σας σε 

δοκιμασία. Προσευχηθείτε και βυθιστείτε σε βαθιά περισυλλογή. Ήρθε η ώρα να επιστρέψετε σε Μένα, 

να πλησιάσετε τον Δημιουργό σας και να επανενωθείτε μαζί Του. 

3 Να θυμάστε ότι αν έχετε κλάψει στη γη, δεν είμαι εγώ αυτός που σας προκάλεσε αυτό το 

μαρτύριο. Δεν χάρηκα με την εξιλέωσή σας, ούτε αδιαφόρησα για τον πόνο σας- το μόνο που ήθελα ήταν 

να διαμορφώσω και να εξυψώσω το πνεύμα σας. Πάντα σε αγαπούσα και πάντα σε συγχωρούσα. 

4 Διεισδύστε στο νόημα του Λόγου Μου και ανακαλύψτε όλα όσα θέλω να σας εκφράσω μέσα από 

τα αδέξια χείλη των φορέων της φωνής. Αλλά μην προσπαθείτε να Με ακούσετε μόνο μέσω της 

μεσολάβησής τους: Σας δίδαξα την τέλεια προσευχή, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την ένωση 

πνεύματος προς πνεύμα με τον Πατέρα σας, μέσω της οποίας μπορείτε να Μου μιλάτε στη γλώσσα που 

αντιστοιχεί στο Πνεύμα και να λαμβάνετε τις σοφές και αγαπητικές απαντήσεις Μου. 

5 Γιατί αδιαφορείτε για το έργο Μου της πνευματοποίησης και αγνοείτε τη φωνή της συνείδησης 

που σας μιλάει μέσα σας; Γιατί πιστεύετε μόνο σε ανθρώπινα λόγια και κρίσεις και αφήνετε το πνεύμα 

που ζει στην εποχή του* να μαραίνεται σαν τα λουλούδια κάτω από τον καυτό ήλιο, όταν δεν αρδεύονται; 
* Στην ανατέλλουσα εποχή του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Θεού που έρχεται να βασιλεύσει μέσα στον 

άνθρωπο. 

6 Τα παιδιά θα συνδεθούν μαζί Μου, θα λάβουν τα μηνύματά Μου και θα σας καταπλήξουν με την 

πρόοδό τους. Θα σας διδάξουν το δόγμα Μου της αγάπης και οι πεποιθήσεις τους θα είναι σταθερές. 

Αλλά μην αισθάνεστε ταπεινωμένοι εξαιτίας αυτού! - Όταν βλέπετε στους κόλπους του σπιτιού σας ότι 

δίνουν δείγματα πνευματικότητας, κατευθύνετε τα βήματά τους. Ας χαίρονται και ας εκστασιάζονται με 

τη θέα των υψηλών περιοχών όπου κατοικούν οι δίκαιοι- και θα αισθάνονται κατά τη διάρκεια της 

Αρπαγής τους ότι βρίσκονται κοντά Μου και θα ξεχνούν τους πόνους τους. 

7 Δεν βλέπετε την υπομονή αλλά και τη θλίψη του Πατέρα σας μπροστά στην (μόνο) αργή 

αφύπνιση των παιδιών Του; Η πατρική Μου αγάπη σας οδηγεί στην ειρήνη, οι επισκέψεις δείχνουν στην 

ανθρωπότητα το στενό μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. Σε αυτό το μονοπάτι θα πρέπει όλοι σας να 

επανενωθείτε με τον Δημιουργό σας. 

8 Ανάμεσά σας είναι οι "εργάτες" που αγαπούν την ανθρωπότητα και που αγωνίζονται για να τη 

φέρουν στο φως. Σήμερα, γεμάτοι πίστη, καταθέτουν μαζί Μου τους καρπούς των κόπων τους. Υπάρχει 

το "παιδί" που έχει ακούσει τη διδασκαλία Μου, και που έχει αναλάβει το μέρος του έργου που του 

ανήκει, και που σήμερα Μου προσφέρει τους πρώτους καρπούς του πνευματικού του σπέρματος. Η 

προσευχή του είναι ένα ικετευτικό αίτημα για ειρήνη για τους ανθρώπους αδελφούς του. Δεν του αρκεί να 

χαίρεται που το έθνος του βρίσκεται σε ειρήνη- τα παράπονα ανθρώπων που δεν γνωρίζει, αλλά για τους 

οποίους γνωρίζει ότι υποφέρουν, φτάνουν σε αυτόν. Με ταραγμένο πνεύμα προσεύχεται για τους 

αδελφούς του και του λέω ότι αυτή η ειρήνη θα έρθει όταν η Επίσκεψη αφήσει το σπόρο της στις καρδιές 

εκείνων που υποφέρουν σήμερα και όταν ο πόνος καθαρίσει τις ψυχές τους. 
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9 Θυμηθείτε, καθώς ακούτε το Λόγο Μου, ότι στις στιγμές της χαράς που ανεβαίνετε για να 

βρεθείτε πολύ κοντά Μου, πολλοί από τους αδελφούς σας πέφτουν στα πεδία των μαχών, ότι πολλές 

μητέρες έχουν δει το γιο χωρισμένο και οι καρδιές τους σπαράσσονται από πόνο, ότι πολλά παιδιά κλαίνε 

επειδή εγκαταλείπονται από τους γονείς τους και όλοι τους αγωνιούν από πόνο. Σας λέω, δεν ξέρετε σε 

ποια εποχή μπήκατε, γιατί αυτή είναι εποχή εξιλέωσης και σκληρών δοκιμασιών. 

Εσείς, ως μαθητές Μου, αισθάνεστε την υποχρέωση να προσεύχεστε ώστε η ειρήνη και η παρηγοριά 

να κατέλθουν στους αδελφούς σας. Αλλά σας ρωτώ, ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε την ειρήνη που σας 

χάρισα; 

10 Γιατί οι πατέρες παραπονιούνται όταν αισθάνονται ότι η οικογένεια είναι ένας βαρύς σταυρός που 

κουβαλούν στους ώμους τους, και γιατί οι άλλοι αρρωσταίνουν ψυχικά, παρόλο που είμαι τόσο κοντά 

τους; - Επειδή δεν είχαν πίστη και εμπιστοσύνη σε Μένα και δεν ήταν σε θέση να ανανεωθούν. 

11 Εσείς από τον λαό του Ισραήλ, μην αμαρτάνετε, αλλά μάλλον σώστε τους αμαρτωλούς, φωτίστε 

εκείνους που βρίσκονται σε πλάνη, και αν θέλετε να διατηρήσετε την ειρήνη σας, εργαστείτε γι' αυτούς, 

τιμήστε τους γονείς σας, θεωρήστε τους εαυτούς σας όλους αδελφούς. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον! 

12 Κάθε φορά που Με πλησιάζετε, νιώθετε την αγάπη Μου να δυναμώνει το πνεύμα και το σώμα 

σας. Επίσης, ξέρετε ότι όταν φεύγετε, η ειρήνη φεύγει από εσάς και το πνεύμα σας θλίβεται. Η συνείδησή 

σας πάντα σας λέει με πλήρη αλήθεια αν βρίσκεστε στο δρόμο του νόμου ή αν έχετε παρεκκλίνει από 

αυτόν. Εγώ είμαι ο νόμος και σας ενθαρρύνω πάντα να τον εκπληρώνετε. 

13 Αν επιμένετε να απολαμβάνετε τις απαγορευμένες απολαύσεις, σας επιτρέπω να 

συνειδητοποιήσετε και να καταλάβετε μέσα από τη δική σας εμπειρία ότι αυτό το κύπελλο πάντα σας 

προκαλεί πόνο. Μετά από μια πτώση, συνειδητοποιείτε το λάθος σας και επιστρέφετε σε Μένα με την 

παράκληση αυτός ο πόνος να χρησιμεύσει για την εξιλέωσή σας. 

14 Μάθετε για να προετοιμάσετε τις καρδιές που λαχταρούν να γνωρίσουν το Λόγο Μου και για να 

μπορείτε να μιλάτε χωρίς φόβο. Αν ο εγωισμός ριζώσει στην καρδιά σας, δεν μπορείτε να δώσετε τίποτα. 

Συνειδητοποιήστε την αγάπη και το έλεος με τα οποία μιλάω σε όλα τα παιδιά Μου και δώστε στους 

αδελφούς σας την ίδια αγάπη. 

15 Ήδη πλησιάζει ο καιρός που θα σας στείλω στις χώρες και στα έθνη για να φέρετε το φως Μου. 

Αλλά πρέπει να προετοιμαστείτε μελετώντας και κατανοώντας τις διδασκαλίες Μου και μαρτυρώντας τις 

αλήθειες που περιέχουν με τα έργα αγάπης και ελέους σας προς τους αδελφούς σας. Δεν θέλω αργότερα 

να κλαίτε για τον χρόνο που χάσατε επειδή δεν ξέρατε πώς να χρησιμοποιήσετε τη διδασκαλία Μου, γιατί 

θα έρθουν μεγάλες επισκέψεις. Πολλοί θα θρηνήσουν ότι δεν Με άκουσαν και δεν Με πίστεψαν, και 

μερικοί θα είναι ήδη "εν πνεύματι" το 1950. 

16 Κάποια από τα παιδιά Μου κλαίνε όταν ακούνε τον Λόγο Μου- μακάρι αυτά τα δάκρυα να 

χρησιμεύσουν για να καθαρίσουν εκείνους που έχουν μολυνθεί! 

17 Εσείς που Με ακούτε, κάντε το θέλημά Μου όπως κάνατε στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή, 

γιατί είστε τα ίδια πνεύματα που έχουν προχωρήσει από τη μια εποχή στην άλλη, και όταν φτάσετε στο 

τέλος της εξιλέωσής σας, θα έρθετε σε Μένα για να μην ξαναγεννηθείτε σε αυτόν τον κόσμο. Πολλές 

φορές σας έχω πει: αν είχα έρθει στη σάρκα αυτή τη φορά για να σας δώσω το Λόγο Μου, όπως έκανα τη 

Δεύτερη φορά, θα είχα μαρτυρήσει ξανά. Αυτό το μάθημα έχει τελειώσει και σήμερα σας δίνω αυτό που 

είναι κατάλληλο για αυτή τη στιγμή. Καταλάβετε ότι η μορφή με την οποία εκδηλώνω τον εαυτό Μου 

όταν επικοινωνώ μέσα από τα μυαλά των ανθρώπων είναι άλλη μια απόδειξη της αγάπης Μου για σας. 

Αυτοί που Με υπηρετούν σηκώνουν ένα βαρύ σταυρό, και γι' αυτό το λόγο, επειδή Με ακολουθούν, 

θα υποφέρουν, θα κριθούν και θα γελοιοποιηθούν. Αλλά θα προστατεύσω το πνεύμα τους και αργότερα, 

όταν ολοκληρώσουν την αποστολή τους, θα τους δώσω ανάπαυση και ειρήνη. 

18 Σήμερα Μου ζητάτε το κέλυφος του σώματός σας, αλλά Εγώ σας λέω: Ζητήστε μάλλον το πνεύμα 

σας, γιατί θα σας δώσω τα υπόλοιπα πάνω από αυτό. 

19 Σκεφτείτε ότι δεν είστε παρά περαστικοί στη γη, ότι στο μακρύ ταξίδι σας βιώσατε πόνο και 

σκοντάψατε στην αμαρτία, και ότι (μόνο) αφού πέσατε χωρίς να βρείτε ένα χέρι βοήθειας να σας 

σηκώσει, θυμηθήκατε ότι στη μέλλουσα ζωή υπάρχει ένας ευγενικός Πατέρας, ο οποίος είναι έτοιμος να 

σας δώσει όλα όσα χρειάζεστε, και ότι σ' Αυτόν μπορείτε να βρείτε ανάρρωση από τις ασθένειές σας - όχι 

μόνο από αυτές που αρρωσταίνουν το σώμα σας, αλλά και από αυτές που ταλαιπωρούν την ψυχή σας, οι 

οποίες είναι σαν οδυνηρό φορτίο που σας βαραίνει. 
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20 Αγαπητά μου παιδιά! Δεν θέλατε να υψώσετε το πνεύμα σας, δεν θέλατε να του δώσετε τον 

απαραίτητο χρόνο για να σκεφτεί και να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Σκεφτείτε πόσα χαρίσματα 

υπάρχουν μέσα σας- τίποτα δεν σας λείπει για να μπορέσετε να φτάσετε στην κορυφή του βουνού, όπου ο 

Πατέρας σας σας περιμένει για να σας δώσει την ανταμοιβή σας. Είστε όλοι φωτισμένοι και 

προετοιμασμένοι να γνωρίσετε τις αποκαλύψεις αυτής της εποχής. Αν πνευματοποιήσετε τους εαυτούς 

σας, δεν θα μπορείτε να εργαστείτε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα σας επιτρέψω να μεταφερθείτε σε 

άλλες περιοχές όπου ζουν οι αδελφοί σας, και εκεί, ως καλοί εργάτες, θα σκορπίσετε επίσης τους σπόρους 

της αγάπης και του ελέους που σας εμπιστεύτηκε ο Πατέρας σας. 

21 Μην είστε ικανοποιημένοι με το πρώτο μάθημα που λάβατε. Προχωρήστε παραπέρα, αναζητήστε 

το Λόγο Μου, αναγνωρίστε το πνευματικό του νόημα, ώστε να μπορείτε να μιλάτε στους αδελφούς σας 

με πεποίθηση. Μη φοβάστε την κρίση ή τη γελοιοποίηση των ανθρώπων. Τι σφάλμα μπορούν να σας 

καταλογίσουν, αν έχετε ειλικρίνεια στην καρδιά σας και δείχνετε δικαιοσύνη σε όλες τις πράξεις σας; 

22 Μου δίνει ευχαρίστηση να δέχομαι τις αθώες και καλές καρδιές που ικετεύουν τη βοήθειά Μου, 

εκείνους που Με αναζητούν ως γιατρό των γιατρών. Αλλά βλέπω επίσης με ευχαρίστηση ότι ξεχνάτε τα 

βάσανά σας για να Μου παρουσιάσετε τους άπορους αδελφούς σας, τους οποίους έχετε μεταμορφώσει με 

τις οδηγίες Μου. Ευλογώ εκείνους που ανακούφισαν τον πόνο και μοιράστηκαν τον πόνο, και τους δίνω 

δύναμη να εκπληρώσουν την εντολή Μου που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

23 Έχω δει πώς μερικά από τα παιδιά Μου Με αμφισβητούν και δεν επιτρέπουν στο πνεύμα τους να 

αναπτύξει τα χαρίσματά του- και όταν ήταν απαραίτητο να μιλήσουν στους ανθρώπους για τη Διδασκαλία 

Μου, σιώπησαν χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι έχω πει ότι θα μιλήσω μέσω όλων όσων είναι 

προετοιμασμένοι, και αν δεν υπάρχουν, μέσω των φυσικών δυνάμεων της δημιουργίας Μου. 

24 Στα παιδιά Μου που περπατούν στη γη χωρίς να συνειδητοποιούν τον υψηλό προορισμό τους, 

λέω: Πότε σκοπεύετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας; Αν κοιμηθείτε σήμερα, αύριο θα ξυπνήσετε στο 

υπερπέραν και θα κλάψετε για τον χρόνο που χάσατε. Θα Μου ζητήσετε να σας επιτρέψω να επιστρέψετε 

στη γη, αλλά τότε η εξιλέωσή σας θα είναι πολύ θλιβερή. 

25 Όταν ακούτε τον Δάσκαλο να σας προειδοποιεί και όταν κρίνετε τα έργα σας στο φως της 

συνείδησής σας, διαπιστώνετε ότι ο σπόρος που σας έδωσα δεν έχει πολλαπλασιαστεί. Και σας ρωτώ: 

Πώς θα εκπαιδεύσετε τους νέους μαθητές που θα έρθουν αναζητώντας αυτή την κληρονομιά, αν δεν 

μπορείτε να μαρτυρήσετε με τα έργα σας τη διδασκαλία που σας έδωσα; 

26 Την πρώτη ημέρα του 1939 σας ανακοίνωσα τον πόλεμο που πλησίαζε- γνωρίσατε απτά την 

καταστροφή και το χάος στο οποίο βυθίστηκαν πολλά έθνη. Έχετε δει το ένα πολεμικό γεγονός μετά το 

άλλο να περνάει από μπροστά σας, και παρόλα αυτά δεν έχετε επίγνωση των καιρών στους οποίους ζείτε. 

Στα επόμενα χρόνια θα δείτε μια μεγάλη διαίρεση μεταξύ των εθνών. 

27 Οι ισχυροί θα αντιμετωπίσουν τους ισχυρούς, και σε αυτή τη μάχη θα χάσουν τη δύναμή τους και 

θα υποκύψουν. Εν τω μεταξύ, πολλά πνεύματα θα χάσουν τα σώματά τους και θα εισέλθουν στην 

πνευματική κοιλάδα με την απογοήτευση και τον πόνο ότι δεν έχουν προετοιμάσει την επιστροφή τους σε 

Μένα. Θα συναντήσουν όμως στο δρόμο τους τον Ηλία, ο οποίος θα τους δείξει το δρόμο για την 

εξιλέωση (της ενοχής τους). 

28 Σήμερα σας ανακοινώνω ότι πλησιάζει ο καιρός που μεγάλα πνεύματα θα έρθουν στη γη για να 

εργαστούν για την ειρήνη και την ανώτερη ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Προετοιμάστε το δρόμο για 

αυτές τις γενιές. 

29 Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν ακούγοντας το Λόγο Μου- αλλά σας λέω ακόμη: Μακάριοι 

είναι εκείνοι που, χωρίς να Με έχουν ακούσει, πιστεύουν και έχουν ναό στην καρδιά τους, που αγαπούν 

και μεσιτεύουν για τους αδελφούς τους, και των οποίων η πίστη είναι σαν φλογερή φλόγα που φωτίζει το 

δρόμο της εξιλέωσης- γιατί θα Με δουν μέσω της πίστης τους. 

30 Σήμερα, τοποθετήστε τον εαυτό σας στην πηγή της χάρης για να ξεδιψάσετε, και θυμηθείτε τα 

λόγια Μου στα οποία σας είπα: "Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψάσει ποτέ ξανά". Η δίψα σας 

αυτή τη στιγμή είναι για φως, για αλήθεια και για ειρήνη. Ξέρεις μόνο τον πόνο και το 

το ψέμα και αναζητήστε ένα βάλσαμο που θα επουλώσει τις πληγές σας και θα δώσει ξανά ζωή στην 

ελπίδα σας: Εδώ είμαι, και δέχομαι την καρδιά σας και την παρηγορώ. Περιμένετε με ανυπομονησία τις 

μέρες που θα σας δώσω το Λόγο Μου και θα Μου πείτε: "Πατέρα, μόνο αυτή τη στιγμή το πνεύμα μου 
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βρίσκει ανάπαυση, και ανυψωμένο σε Σένα ξεχνάω ό,τι ανήκει στον κόσμο και νιώθω την ειρήνη του 

Πνεύματός Σου να διαπερνά την ύπαρξή μου". 

31 Ευλογημένοι είστε εσείς που έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η εποχή της χάρης, όταν οι 

διδασκαλίες Μου σας καθοδηγούν και σας βοηθούν στην επανόρθωσή σας. Αν ξέρετε πώς να Με ακούτε 

και να μένετε μέσα στους νόμους Μου, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δύναμη να σας βλάψει και θα 

νιώθετε ότι σας αγαπάει και σας καθοδηγεί ο Πατέρας. 

32 Παρόλο που δεν Με αναζητούσατε πριν, σήμερα γνωρίζετε ότι η ώρα της αφύπνισης σας στην 

αλήθεια Μου ήταν προκαθορισμένη και ότι σας περίμενα για να φέρω την κληρονομιά σας στη γνώση 

σας. Τώρα που λάβατε τις ευεργεσίες Μου, Μου ζητάτε με ευγνωμοσύνη να σας παραχωρήσω να γίνετε 

εργάτες Μου, και το επιτρέπω, γιατί σας έστειλα στη γη γι' αυτό το λόγο, για να γνωρίσετε τα καλά νέα 

και να τα διαδώσετε στους ανθρώπους. 

Αλλά για να αποκτήσετε τη γνώση και την εκδίπλωση των πνευματικών χαρισμάτων με τα οποία είστε 

προικισμένοι, πρέπει πρώτα να αγωνιστείτε ενάντια στην υλοποίησή σας, ενάντια στην αμαρτία και την 

αδυναμία σας- και στη συνέχεια, όταν αισθανθείτε ότι έχετε προετοιμαστεί και εξαγνιστεί μέσω της 

εξιλέωσής σας, να φορέσετε την αγάπη σας για τους αδελφούς σας ως κόσμημα ανεκτίμητης αξίας. 

33 Δεν ήρθατε στη γη για να αποδώσετε φόρο τιμής στον κόσμο, το καθήκον σας είναι υψηλότερο, 

σας περιμένει το καθήκον ως μαθητές του Πατέρα σας. Και αν αγωνιστήκατε να διαδώσετε τη 

Διδασκαλία Μου και τα πόδια σας έχουν πληγωθεί από τα γαϊδουράγκαθα και τα ρούχα σας έχουν σκιστεί 

από το μακρύ ταξίδι, ελάτε σε Μένα. Μη φοβηθείτε να έρθετε γυμνοί, χωρίς υποδήματα και χωρίς 

ταξιδιωτικές προμήθειες. Διότι όταν θα έχετε μοιράσει τα πάντα στους αδελφούς σας, θα σας επιστρέψω 

ό,τι τους έχετε αφήσει και θα σας πλημμυρίσω με χάρες για την αγάπη και τις ευεργεσίες που τους 

δείξατε. 

34 Σας περιμένει ένας μεγάλος αγώνας, στον οποίο η εκπλήρωση του καθήκοντός σας δεν θα κάνει 

το πνεύμα σας να αισθάνεται κουρασμένο, γιατί θα σας στηρίζει ο Καλός Ποιμένας και ο πνευματικός 

κόσμος. Αν Με αγαπάτε, αν έχετε πίστη, το έργο θα σας είναι εύκολο. Θα νικήσω την απιστία των 

ανυπότακτων πνευμάτων και θα σας ακούσουν. Άλλοι δεν θα γνωρίσουν αυτό το φως στην παρούσα 

ενσάρκωση, γιατί σας έχω ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα γνωρίσουν όλοι όσοι ζουν σήμερα στο υλικό σώμα 

το φως αυτής της Διδασκαλίας της Τρίτης Εποχής. Πολλοί θα πρέπει να πάνε στην πνευματική κοιλάδα, 

και από εκεί θα συλλογιστούν και θα πιστέψουν σε αυτό το Έργο της Αγάπης. Εκείνοι που Με άκουσαν 

και δεν κατάλαβαν το Λόγο Μου ούτε αναγνώρισαν το Θέλημά Μου θα εργαστούν "εν πνεύματι" και έτσι 

θα εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

35 Αν και η διδασκαλία Μου είναι σαφώς κατανοητή, δεν την έχετε όλοι κατανοήσει και κατανοήσει. 

Δεν έχετε τραφεί με αυτόν τον καρπό που σας προσέφερα αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι κάθε δέντρο 

γίνεται γνωστό από τον καρπό του, και η "γεύση" του Λόγου Μου είναι γλυκιά, και η ουσία του ζωογονεί 

το πνεύμα- όμως εσείς δεν θέλατε να μάθετε την αλήθεια του. 

36 Ήσασταν εύθραυστες βάρκες στη μέση μιας άγριας θάλασσας και συχνά αφήνατε την πίστη σας 

να σβήσει. Δεν Με αισθάνεστε, αν και ξέρετε ότι είμαι μαζί σας και σας έχω πει συχνά ότι οι βλεφαρίδες 

σας είναι πιο μακριά από τα μάτια σας απ' ό,τι το Πνεύμα Μου από τα δικά σας. 

37 Ξυπνήστε, γιατί ο λύκος με το ένδυμα του προβάτου βρίσκεται πάντα σε αναμονή για να σας 

ξεγελάσει. Όταν έχετε ήδη αποφασίσει να μοιραστείτε αυτή τη θεία αγάπη και το έλεος με τους αδελφούς 

σας, ο πειρασμός σας πλησιάζει και σας κάνει να αλλάξετε την απόφασή σας. 

38 Όταν βλέπετε τους αδελφούς σας που ακολουθούν διαφορετική διδασκαλία να σας επισημαίνουν 

τα λάθη σας και να σας καθοδηγούν, να είστε ταπεινοί, να ακούτε τα λόγια τους- γιατί η έμπνευσή Μου 

έρχεται σε όποιον εξοπλίζει τον εαυτό του, και δεν ξέρετε αν δεν είναι το θέλημά Μου να τους 

χρησιμοποιήσω για να σας διορθώσουν. Από όλα τα κοινωνικά στρώματα επέλεξα τους μαθητές Μου - 

εκείνους που ζητιάνευαν για να φέρουν (καθημερινό) ψωμί στο στόμα τους- αλλά υπάρχουν και άλλοι 

που ζούσαν μια άνετη ζωή και τους οποίους κάλεσα. Αλλά χωρίς να κατανοούν τον θησαυρό που έχουν 

λάβει, ντρέπονται να ανήκουν σε αυτόν τον λαό. 

39 Συγχωρώ τις αμαρτίες σας, ακόμη και αν έχετε αμαρτήσει με τη συνείδηση της διάπραξης μιας 

παράβασης, και σας δείχνω πάντα τον δρόμο από τον οποίο θα έρθετε σε Μένα. Μπορεί το παιδί να 

εμφανιστεί μπροστά στον Πατέρα με μια αμαυρωμένη ψυχή και χωρίς καλά έργα; - Η συνείδησή του θα 

του πει ότι μπορεί να έρθει σε Μένα μόνο μετά την εκπλήρωση (του έργου του). 
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40 Καταλάβετε ότι κάθε στιγμή που περνάει μειώνει τον χρόνο στον οποίο θα σας δώσω τον Λόγο 

Μου. Χρησιμοποιήστε το για να μην κλαίτε αύριο για τις οδηγίες που χάσατε. 

41 Σκεφτείτε το γεγονός ότι πρέπει να εκπληρώσετε την αποστολή να φέρετε τα Καλά Νέα στους 

αδελφούς σας, όπως ακριβώς υπήρχε κάποιος στην πορεία σας που σας κάλεσε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει 

αυτόν που σας μίλησε για τον Λόγο Μου και σας οδήγησε στην Παρουσία Μου; Δεν θα θέλατε κάποιος 

να σας θυμάται με αγάπη και ευγνωμοσύνη; 

42 Επιμείνετε στην καλοσύνη, αφήστε την καρδιά σας να εξαγνιστεί στην αρετή, και θα βιώσετε το 

ξεδίπλωμα των πνευματικών σας χαρισμάτων. Μην υποχωρήσετε, γιατί διαφορετικά θα νιώσετε σαν να 

σας εγκαταλείπουν αυτά τα δώρα. 

43 Ήρθε η ώρα όχι μόνο να ζητάτε, αλλά και να καταλαβαίνετε πώς να ζητάτε, ώστε να μην λέτε: 

"Πάτερ, ζήτησα πολλά και δεν έλαβα τίποτα". 

44 Μην ξεχνάτε ότι έχω να σας δώσω περισσότερα από όσα μπορείτε να Μου ζητήσετε, και ότι ενώ 

ζητάτε από τον Πατέρα να σας δώσει, σας ζητώ να ξέρετε πώς να λαμβάνετε. 

45 Ανήκουν στους καλούς μαθητές Μου, σε εκείνους που αντιμετωπίζουν το έργο τους με αληθινή 

αγάπη και αληθινή πίστη. Αν χθες περπατούσατε σε αβέβαια και απαγορευμένα μονοπάτια, σήμερα 

πρέπει να περπατήσετε στο μονοπάτι του Νόμου Μου. Αν στο παρελθόν, στην πλάνη σας, σηκώσατε το 

χέρι σας για να πληγώσετε τον διπλανό σας, τώρα κάντε μια προσπάθεια ώστε το ίδιο χέρι να μάθει να 

χαϊδεύει με τρυφερότητα. Αν χθες σπείρατε τον σπόρο του μίσους ή της κακίας στην πορεία σας μέσα στη 

ζωή, τώρα γίνετε σπορείς του σπόρου της ειρήνης και της αδελφοσύνης. 

46 Αλήθεια σας λέω, όποιος θυμάται τις χθεσινές σας πράξεις και σας βλέπει τώρα να 

μεταμορφώνεστε σε μαθητές Μου, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η αλήθεια βρίσκεται πίσω από την πίστη 

σας, και δεν θα χρειάζεται να μιλάτε πολύ για να πείσετε αυτούς που προσπαθείτε να διδάξετε, γιατί τα 

έργα σας θα είναι η καλύτερη μαρτυρία που θα δώσετε μπροστά στους αδελφούς σας. 

47 Στις μητέρες λέω: Διδάξτε τα παιδιά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα τόσο στο υλικό όσο και στο 

πνευματικό. Κάνε το μονοπάτι πιο εύκολο γι' αυτούς, ώστε να Με βρουν, να Με αγαπήσουν και να 

ανυψωθούν (πνευματικά). Να γνωρίζετε ότι σε κάθε νέα γενιά που μεγαλώνει ανάμεσά σας, η πνευματική 

πρόοδος που θα επιτυγχάνει θα είναι όλο και μεγαλύτερη. Χρησιμοποιήστε τη διαίσθηση για να τα 

καθοδηγήσετε και μην τους δίνετε κακά παραδείγματα ή κουφά φρούτα για (πνευματική) τροφή. 

48 Δεν θέλω αυτές οι νέες γενιές να σκοντάψουν ή να παραστρατήσουν από δικό σας λάθος. Δεν 

θέλω να τους βλέπω να κλαίνε επειδή υπάρχει έλλειψη αγάπης μεταξύ των δικών τους. 

49 Σήμερα, βλέποντας το πνεύμα σας ταπεινό, του δίνω τις νέες μου εντολές. Σε παλιότερες εποχές, 

όλοι σας ονειρευόσασταν την εξουσία, τον πλούτο, τη δόξα του κόσμου και το γλέντι. Εκείνες τις ημέρες 

φωνάζατε εναντίον του Ιησού: "Σταύρωσέ τον!" Επειδή ο Χριστός κήρυξε την ταπεινοφροσύνη και σας 

δίδαξε να απαρνηθείτε κάθε τι περιττό. Σήμερα είστε ικανοποιημένοι με λίγη ηρεμία, με ένα κομμάτι 

ψωμί και μια στέγη. Η ζωή με τα μαθήματά της σας έχει κάνει ταπεινούς, και μέσω αυτής το πνεύμα σας 

έχει καταφέρει να απελευθερωθεί. 

50 Όσο ο άνθρωπος κατέχει την φαινομενική ειρήνη που του δίνει ο κόσμος και πιστεύει ότι κατέχει 

τα πάντα, δεν θα Με πλησιάσει. Αλλά όταν η ανθρωπότητα φτάσει στην αληθινή πνευματοποίηση, θα 

κατέχει τα πάντα, και η αναζωογόνηση και η απόλαυσή της θα είναι βαθιά και αληθινή, όπως ακριβώς ο 

Πατέρας απολαμβάνει και χαίρεται με όλα όσα δημιούργησε. 

51 Η πατρική μου αγάπη κοιτάζει επάνω σας, λαέ Ισραήλ, και κρίνει τα έργα σας. Η θεία κρίση έχει 

ήδη καταλάβει όλα τα όντα και κανείς δεν ξεφεύγει από αυτήν. 

52 Ήθελα μόνο την ειρήνη και την ευημερία για τα παιδιά Μου, αλλά αυτά αναζήτησαν τον πόνο, τον 

εξαγνισμό, γιατί ο Νόμος Μου δεν ανέχεται τις ατέλειες, και γι' αυτό ο καθένας που έχει μολυνθεί πρέπει 

να εξαγνιστεί, και ο καθένας που έχει παρεκκλίνει από το μονοπάτι πρέπει να επιστρέψει σε αυτό. 

Βλέπετε από αυτό το έθνος τον ανεμοστρόβιλο που μαστιγώνει και καταστρέφει τα έθνη στο πέρασμά 

του, και δεν κλονίζεστε, ούτε εκτιμάτε την ειρήνη που απολαμβάνετε, ούτε αναγνωρίζετε τα προνόμια 

που σας έχω παραχωρήσει. Και μη αρκούμενοι στο Θέλημά Μου, θεωρείτε τις δοκιμασίες σας άδικες και 

στρέφεστε εναντίον Μου. - Περιμένω να περάσετε από αυτόν τον κόσμο για να κρίνω τις ζωές σας οι 

ίδιοι. Τότε θα είστε ασυγχώρητοι κριτές της ψυχής σας και θα βλέπετε σε Μένα μόνο τον Πατέρα που 

συγχωρεί, που ευλογεί και αγαπά. 
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53 Είστε κουρασμένοι από τη συνεχή ανυπακοή σας και το αποτέλεσμά της σας κάνει να κλαίτε. 

Κοιμόσασταν για πολύ καιρό και το ξύπνημά σας θα είναι πικρό. Έχω υποσχεθεί στην ανθρωπότητα ότι 

θα στείλω έναν στρατό αποτελούμενο από εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες όντα που θα 

διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο, και το περιμένει αυτό, γνωρίζοντας ότι καθένας από αυτούς τους 

στρατιώτες είναι κήρυκας, διερμηνέας των εντολών Μου. 

54 Αφού η γη έχει πληγεί από πόλο σε πόλο και όλα τα έθνη, όλα τα ιδρύματα και όλα τα σπίτια 

έχουν κριθεί μέχρι τις ρίζες τους, και αφού η ανθρωπότητα έχει ξεπλύνει κάθε λεκέ, θα βγείτε έξω 

εξοπλισμένοι στο Όνομά Μου για να φέρετε τη Διδασκαλία Μου στους αδελφούς σας. 

55 Εγώ, ο Πατέρας, έκλαψα γι' αυτή την ανθρωπότητα όταν την είδα να φτάνει στα μεγαλύτερα ύψη 

της διαφθοράς, αγνοώντας εσκεμμένα τα λόγια Μου και μολύνοντας τους νόμους Μου. Αλλά το 

Η ώρα της περισυλλογής της πλησιάζει ήδη, και εκείνη την ημέρα θα ξεχύσω πάνω της όλα όσα της 

επιφυλάσσω, γιατί είναι η πολυαγαπημένη Μου κόρη. 

56 Εκείνοι που πιστεύουν σε Μένα θα Με δουν νωρίτερα από εκείνους που αμφιβάλλουν. Πόσες 

φορές έχω χτυπήσει την καρδιά σας και δεν έχετε ακούσει, ούτε έχετε νιώσει την παρουσία Μου. Θέλω 

μόνο να σας πω να διορθώσετε τους τρόπους σας και να μπείτε σε αυτή την εποχή του φωτός και της 

χάρης πιο δυνατά. Και αν κατέχετε τον σπόρο Μου, σπείρετέ τον και μετατρέψτε τα άνυδρα χωράφια σε 

καρποφόρα, ενώ η προσευχή σας αποτελεί την καρποφόρα άρδευση. 

57 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να ζείτε ειρηνικά στο σπίτι σας. Γιατί είδα ότι από τους πέντε 

(ανθρώπους) που αποτελούν μια οικογένεια, οι δύο είναι εναντίον των τριών και οι τρεις εναντίον των 

δύο. 

58 Αν βλέπετε τον εαυτό σας χωρισμένο από τα όντα που ήταν σάρκα από τη σάρκα σας και μετά 

βρίσκονται στην πνευματική κοιλάδα, μην τα ξεχνάτε, ενωθείτε μαζί τους μέσω της προσευχής σας και 

βοηθήστε τα. Αν αισθάνεστε ότι έχουν σταματήσει (στην ανάπτυξή τους), ενθαρρύνετέ τους να εργαστούν 

και ανεβάστε τη διάθεσή τους. Θυμηθείτε πόσο σύντομη είναι η ζωή σας στη γη- επομένως, 

χρησιμοποιήστε τις ικανότητες και τις δυνάμεις σας και κάντε μεγάλα έργα που θα σας λυτρώσουν και θα 

σας φέρουν σωτηρία. 

59 Σας δίνω το ψωμί του πνεύματος, μην αναζητάτε το υλικό ψωμί- αλλά όπως ακριβώς αναζητάτε με 

ζήλο την ανάπαυσή σας και τη σωματική σας ευεξία, έτσι (επίσης) αναζητάτε την πνευματική πρόοδο. Ο 

σταυρός σας δεν είναι βαρύς- αν σας έδειξα πώς να ανεβείτε τον λόφο του Γολγοθά, σηκώνοντας τον 

σταυρό των κόπων, των παθών και των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας, γιατί εσείς, στους οποίους έχω 

εμπιστευθεί (μόνο) ένα μικρό πλήθος, να μην μπορείτε να τον ανεβείτε; Αλλά αν η δύναμή σας σας 

εγκαταλείψει κάτω από το βάρος της, έχετε Εμένα να σας βοηθήσω, και δεν θα σας αφήσω να πέσετε. 

60 Ο πόνος που τόσο πολύ αποφεύγετε είναι μια ανεξάντλητη πηγή εξαγνισμού και ανανέωσης για 

την ψυχή. Εσείς οι ίδιοι έχετε συχνά βιώσει ότι μετά από μια επίσκεψη αισθάνεστε ανακουφισμένοι, 

εξαγνισμένοι και ειρηνικοί με τη συνείδησή σας. 

61 Αυτός ο Λόγος θα αποκαταστήσει το πνεύμα των κατοίκων αυτών των εθνών που σήμερα είναι 

εξαντλημένοι από τα βάσανα. Αλλά σας λέω ότι σύντομα, πολύ σύντομα, θα Με βρουν με ανοιχτές 

αγκάλες, όπως στο σταυρό, να τους περιμένω για να τους αγκαλιάσω με αγάπη και να τους φέρω στο 

Βασίλειο της Ειρήνης Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 43  
1 Γιατί αισθάνεστε φόβο στην καρδιά σας όταν έρχομαι σε σας ως Ιεχωβά; Αν είμαι ο Πατέρας σας, 

είμαι η Αγάπη, είμαι Αυτός που σας δίνει καθημερινό ψωμί, που καθοδηγεί το πνεύμα σας και το βοηθά 

να αναγεννηθεί από τις πτώσεις του. 

2 Σας δίνω δύναμη σε αυτές τις στιγμές της δοκιμασίας, όταν τα φυσικά βασίλεια της δημιουργίας 

κλονίζονται από τη βοή του πολέμου. Μη φοβάστε, αγωνιστείτε για να ζωντανέψει η ανάταση και η 

θέρμη σας και να σας φέρει όλο και πιο κοντά στον πόνο των αδελφών σας - αυτών που καταθλίβονται 

από τους αδελφοκτόνους πολέμους - ώστε να μοιραστείτε μαζί τους το ποτήρι της πικρίας και η προσευχή 

που στέλνετε σιωπηλά είναι σαν ένα κάλεσμα για ειρήνη, ενότητα και καλή θέληση μεταξύ των 

ανθρώπων. 

3 Οι γιοι σας θα κληθούν να πάρουν τα όπλα- αφήστε τους να πάνε, δεν θα χαθούν. Ακόμη και 

σήμερα τους κάνω φορείς της χάρης Μου και θα διαδώσουν το φως της Διδασκαλίας Μου στους 

αδελφούς τους. 

4 Θέλω να μη θεωρείτε τους κατοίκους αυτών των εθνών εχθρούς, παρά τα δεινά που προκάλεσε ο 

πόλεμος, ώστε αύριο να τους θεωρείτε αδελφούς. 

5 Σήμερα, οι άνθρωποι ενώθηκαν για να εξαπολύσουν πόλεμο. Οι λαοί επιτέθηκαν σε λαούς, 

καταργώντας σύνορα και αναμειγνύοντας γλώσσες. Δεν ήταν η αγάπη ο ένας για τον άλλον που έφερε την 

ένωση: ήταν το μίσος που έφερε τον αδελφοκτόνο πόλεμο. Εγώ, όμως, που είμαι η Δύναμη, θα σας 

αποδείξω ότι μπορώ να σας ενώσω εκμεταλλευόμενος τα σφάλματά σας. Γιατί όταν τελειώσει αυτή η 

διαμάχη, οι καρδιές θα καθαριστούν από τον πόνο, θα υπάρξει φως στις σκέψεις και οι άνθρωποι θα είναι 

κοντά στην επίτευξη της ειρήνης. 

6 Μακάριοι όσοι αγωνίστηκαν και εργάστηκαν για την ειρήνη. Μακάριοι όσοι πίστεψαν στη φωνή 

Μου, ξεκίνησαν και διέδωσαν το φως και την αλήθεια Μου στα μονοπάτια. 

7 Το Πνεύμα Μου συγκινείται βαθιά μπροστά στον πόνο της ανθρωπότητας, το κλάμα της 

ακούγεται στους ουρανούς- αλλά αληθινά σας λέω, ο πόνος Μου ως Πατέρας θα μετατραπεί σε δροσιά 

χάριτος και θα πέσει πάνω στα παιδιά Μου. 

8 Αδειάστε αυτό το ποτήρι του πόνου με υπομονή και ευγένεια, γιατί το κλάμα σας θα μετατραπεί 

σε αγαλλίαση. 

9 Αν ο Πατέρας σας ρωτούσε αυτή τη στιγμή αν έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας στη γη, αν 

κρατάτε στα χέρια σας το χρυσό αυτί του μόχθου σας, αν έχετε αγαπήσει ο ένας τον άλλον και αν έχετε 

συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, θα έπρεπε να Μου απαντήσετε ότι δεν έχετε εκπληρώσει τίποτα από αυτά. 

Νομίζετε ότι με τα δικά σας προσόντα έχετε καταστεί άξιοι να ακούσετε τον Λόγο Μου; - Όχι, μου λέει 

το πνεύμα σου. 

10 Λαέ μου, έχουν περάσει αιώνες και ακόμα κοιμάστε πνευματικά- ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε 

ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει σωστά τη ζωή που απολαμβάνετε σε αυτή τη γη. 

11 Η φωνή μου σας ξύπνησε με αγάπη, με καλοσύνη- αλλά μην πάρετε αυτόν τον λόγο ως 

νανούρισμα για να αφεθείτε περισσότερο στον ύπνο, γιατί στην ουσία του είναι παρών ο Κριτής που 

κρίνει κάθε σας πράξη. 

12 Δεν θα είστε από εκείνους που περιμένουν μέχρι η δικαιοσύνη Μου να τους ταλαιπωρήσει για να 

πιστέψουν και να ξυπνήσουν. 

13 Μην πείτε ακόμα ότι Με αγαπάτε με αλήθεια- περιμένετε, γιατί όταν συμβεί αυτό, ας μην είναι τα 

χείλη σας που θα το διακηρύξουν δημόσια: ας το κάνουν τα έργα σας. Μην υπερηφανεύεστε για την 

ειλικρίνειά σας και ταυτόχρονα μην προσπαθείτε να κρύψετε τους λεκέδες της ντροπής σας, γιατί έτσι θα 

μιμηθείτε τους υποκριτές Φαρισαίους. 

14 Συνειδητοποιήστε ότι εξακολουθώ να έρχομαι ως Δάσκαλος και ως Πατέρας, γιατί αν ερχόμουν 

μόνο ως Δικαστής, δεν θα υπήρχε μέρος για να κρυφτείτε, γιατί όπου κι αν πάτε η δικαιοσύνη Μου θα 

ήταν παρούσα. 

15 Όταν έρθετε στην παρουσία Μου, θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για τον Λόγο που ακούσατε 

και που θα δείτε γραμμένο στη συνείδησή σας. 

16 Δεν αισθάνεστε το ακούραστο πνεύμα του Ηλία να φωτίζει τον δρόμο σας, να απομακρύνει τα 

εμπόδια σε αυτόν και να σας βοηθά με τη ράβδο του ελέους του όταν αισθάνεστε εξαντλημένοι; 
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Αναζητήστε τον, καλέστε τον στην προσευχή σας, και θα νιώσετε την παρουσία του πολύ κοντά σας. 

Γιατί αυτός είναι ο Ποιμένας των πνευμάτων σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ο οποίος θα σας οδηγήσει 

κατευθείαν στις πύλες της Γης της Επαγγελίας, που είναι ο "Ουράνιος Περίβολος". 

17 Ας γεμίσει το πνεύμα σας με χαρά με τη γνώση ότι σε τρεις εποχές ακούσατε τη φωνή της 

Θεότητάς Μου, γιατί για άλλη μια φορά θα γίνετε μάρτυρές Μου. Γι' αυτό, σας προετοιμάζω και ευλογώ 

τα χείλη σας, ώστε αύριο να ρέουν από αυτά λόγια ζωής για τα πλήθη που πρόκειται να έρθουν. 

18 Η πίστη σας έχει φουντώσει και ζωντανέψει από τα θαύματα που σας έχω χαρίσει και τα οποία 

θεωρούσατε αδύνατα. Διότι εγώ είμαι ο δρόμος, το καλό μονοπάτι, που πάντα σας έδειχνα. Όταν την 

περπατάτε, υποφέρετε από κινδύνους, πειρασμούς και παρεκτροπές- αλλά για να σας βοηθήσω, σας 

έδωσα το φως της συνείδησης ως φάρο για να σας δείχνει τον δρόμο και να σας δείχνει τη σωστή 

κατεύθυνση. - Επιπλέον, σας έχω παραχωρήσει ένα πνευματικό ον ως οδηγό και προστάτη για όλη σας τη 

ζωή. Νομίζετε ότι θα μπορούσατε να χαθείτε στο μονοπάτι της ζωής αν χρησιμοποιούσατε σωστά αυτή τη 

χάρη; Υπάρχει κάποιος ανάμεσα στα παιδιά Μου που να μην αισθάνεται χαρά στο πνεύμα του όταν 

ακούει αυτόν τον Λόγο; Αλήθεια σας λέω, είναι χαρά για Μένα όταν ακούω την πνευματική σας φωνή 

καθώς σηκώνεστε στην προσευχή. 

19 Αφυπνίστε την πνευματική σας ευαισθησία, ώστε να μπορείτε να χαρείτε το μεγαλείο της 

εκδήλωσής Μου, η οποία, λόγω έλλειψης ανύψωσης, περνά απαρατήρητη από το πνεύμα σας. 

Αναζωογονηθείτε από την πνευματική όραση του υπερπέραν, όπως ακριβώς εκπλήσσεστε μερικές φορές 

όταν ατενίζετε τη φύση, όταν θαυμάζετε την αρμονία, την ομορφιά και την τελειότητά της και 

ανακαλύπτετε ότι κανένα ον δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς το άλλο, αλλά ότι όλα ζουν επειδή ο νόμος 

της αρμονίας τα ενώνει. - Έτσι είναι και η επόμενη ζωή. - Σας είπα: Όσο υπάρχουν πνεύματα που 

βρίσκονται έξω από το πνευματικό μονοπάτι της ανάπτυξης, δεν θα υπάρχει ούτε τέλεια ειρήνη, ούτε 

τέλεια αρμονία- γιατί είναι σαν να βγαίνουν στο σύμπαν κάποια αστέρια από τις τροχιές τους. Τι θα 

συνέβαινε στους υπόλοιπους; Δεν θα έχανε το σύνολο την ισορροπία του; 

20 Αν οι άνθρωποι υπάκουαν στις εντολές του νόμου Μου και εναρμόνιζαν την υλική τους φύση με 

την πνευματική, η ύπαρξή τους θα ήταν πιο ευχάριστη- το μονοπάτι της ζωής θα ήταν χωρίς δυσκολίες 

και η εργασία θα ήταν εύκολη. Καμία ασθένεια δεν θα τους μάστιζε, ούτε θα γερνούσαν πρόωρα. 

21 Τα πνεύματα υπήρχαν πριν από τη δημιουργία της ύλης. Αθώα βγήκαν από Μένα. Αλλά για να 

μάθουν από ποιον γεννήθηκαν, ποια ήταν η μοίρα τους και ποιοι ήταν οι ίδιοι, τους έκανα να ακούσουν τη 

φωνή Μου και τους είπα: "Ιδού, εδώ είναι ο Θεός σας, εγώ είμαι ο Πατέρας σας, εγώ είμαι το Πνεύμα της 

αγάπης. Αλλά παρόλο που έχετε βγει από Μένα, πρέπει να αναπτύξετε και να κατανοήσετε αυτό το 

πνεύμα της αγάπης. Ζήστε, περπατήστε, αναγνωρίστε και παραμείνετε διαρκώς στην καλοσύνη, ώστε 

αυτή η φωνή που ακούσατε να είναι για πάντα το φως πάνω από το πνεύμα σας- είναι η συνείδησή σας 

που θα σας κάνει να επιστρέψετε σε Μένα - όχι πια ως παιδιά που μόλις γεννήθηκαν, αλλά ως όντα 

ανεπτυγμένα στην αρετή, στην εμπειρία και σε όλες τις ικανότητες που σας έδωσα. Τότε θα Με 

αγαπήσετε, θα Με γνωρίσετε πραγματικά και θα είστε σε αρμονία με όλα όσα υπάρχουν". 

22 Υπάρχουν όντα που δεν έζησαν ποτέ στη γη- αλλά αν εκείνοι που αμάρτησαν και υπέμειναν 

μεγάλο πόνο σε αυτόν τον κόσμο νομίζουν ότι είναι άδικο κάποιοι να κατοικούν στην "κοιλάδα των 

δακρύων", ενώ άλλοι, κοντά στον Πατέρα, δεν γνώρισαν ποτέ πόνο, σας λέω: Παρόλο που κάποιοι δεν 

ήρθαν στη γη, στο επέκεινα βοήθησαν τους αδελφούς τους στην εξιλέωση με την αγάπη τους. 

23 Σήμερα τα όντα που κατοικούν στις διάφορες "κοιλάδες "* ζουν πνευματικά χωριστά. Αλλά δεν 

έχω βάλει απόσταση ανάμεσα στην αγάπη των αδελφών. Αν ξέρατε πόσο κοντά είστε ο ένας στον άλλο! 

Ο άνθρωπος ήταν αυτός που με τον υλισμό του έσπασε τους δεσμούς που τον ένωναν με όλους τους 

αδελφούς του, και όσο περισσότερο βυθίστηκε η ανθρωπότητα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η διαίρεση και η 

έλλειψη αρμονίας. Όχι μόνο έχει απομακρυνθεί από το πνευματικό, αλλά ακόμη και στον ίδιο του τον 

κόσμο έχει χωριστεί σε βασίλεια, σε λαούς και έθνη, και με αυτόν τον τρόπο έχει απομονωθεί όλο και 

περισσότερο στον εγωισμό. * Η έκφραση αυτή αναφέρεται τόσο στην "κοιλάδα των δακρύων", δηλαδή στη γήινη 

"κοιλάδα των δακρύων", όσο και στην "πνευματική κοιλάδα", το υπερπέραν με τις διάφορες σφαίρες του. 

24 Ως εκ τούτου, το φως της πίστης σας έχει σβήσει και η εσωτερική γνώση της αιώνιας ζωής έχει 

μπερδευτεί. 
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25 Σήμερα, όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας σας αποχαιρετά για να πάει σε μια μακρινή χώρα, τον 

αποχαιρετάτε με δάκρυα, γιατί ξέρετε ότι αν φύγει ως παιδί, μπορεί να επιστρέψει ως έφηβος, και αν είναι 

νέος, θα επιστρέψει ως γέρος. Αλλά πάντα τρέφεις την ελπίδα να τον δεις να επιστρέφει για να τον 

αγκαλιάσεις εκ νέου, γιατί ξέρεις ότι βρίσκεται ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, έστω και μακριά. Αλλά όταν 

αυτό το αγαπημένο πρόσωπο φεύγει για τον άλλο κόσμο και βλέπετε ότι το σώμα παραμένει άκαμπτο και 

ψυχρό κάτω από τη γη, η καρδιά σας αισθάνεται σαν να διαπερνάται από σπαθί, επειδή έχετε χάσει την 

ελπίδα να τον ξαναδείτε, ξεχνώντας ότι το πνεύμα επιβιώνει του σώματος και ότι θα ενωθείτε ξανά στενά 

μαζί του, όταν και οι δύο βρουν ο ένας τον άλλον καθώς ανεβαίνουν το μονοπάτι της ανάπτυξης. 

26 Ήταν απαραίτητο για τον Θεό να γίνει άνθρωπος στον Ιησού και να ζήσει ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ώστε να θυμάστε τις ξεχασμένες διδασκαλίες. Σας δίδαξε νέα μαθήματα και σας ανακοίνωσε 

ότι θα σας δώσει νέες αποκαλύψεις όταν έρθει η ώρα. 

27 Ο Χριστός, ο Θείος Δάσκαλος, έπρεπε να έρθει για να σας διδάξει την αλήθεια, γιατί η 

ανθρωπότητα βρισκόταν ήδη σε διαδικασία απώλειας του σπόρου της πνευματοποίησής Του, 

αναζητώντας σε αυτή τη ζωή την ευδαιμονία, την αιωνιότητα και την ευτυχία της, ξεχνώντας εκείνη την 

ύπαρξη που την περίμενε αμείλικτα. 

28 Εκείνοι που δεν απόλαυσαν χαρές και πλούτη σε αυτή τη ζωή, που έχυσαν μόνο δάκρυα, την 

καταράστηκαν και την αποκάλεσαν άδικη- μέσα στους συγκεχυμένους προβληματισμούς τους 

αποκάλεσαν τη μοίρα τους δυσμενή και λανθασμένη. Αλλά ο Χριστός σας έφερε το φως εκ νέου. Στους 

νεκρούς αποκατέστησε το πνεύμα, όταν αυτό ζούσε ήδη σε έναν άλλο κόσμο, στους δαιμονισμένους 

απελευθέρωσε, και με όλα αυτά τα φανερά σημάδια έδωσε στον κόσμο την απόδειξη ότι η πνευματική 

ζωή υπάρχει και ότι είναι αληθινή ζωή. Ακόμα και μετά τη σταύρωσή Του, εμφανίστηκε στο πνεύμα 

μπροστά σε πιστούς και άπιστους ως απόδειξη της αλήθειας που διακηρύσσεται από το Λόγο Του. 

29 Γιατί ξεχνάτε και θεωρείτε νεκρούς αυτούς που έφυγαν από τον κόσμο σας, ενώ αυτοί 

αισθάνονται, αγωνίζονται και ζουν; Γι' αυτό σας λέω ότι αυτοί είναι οι ζωντανοί και εσείς οι νεκροί. 

Σύντομα θα κλαίτε για την έλλειψη πίστης σας, όπως στη Δεύτερη Εποχή, όταν, μετά το θάνατο του 

Ιησού, λέγατε: "Ήταν ο Χριστός που σκοτώσαμε, ήταν ο αγγελιοφόρος του Ιεχωβά που ήρθε να μας 

λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Ήταν η αληθινή Ζωή που ανέστησε τους νεκρούς και που ανέβηκε στον 

ουρανό την τρίτη ημέρα". 

30 Τώρα που επέστρεψα σε σας στο πνεύμα, Με βλέπετε καλυμμένο με μυστήριο, παρόλο που σας 

παρουσιάζομαι με τη μεγαλύτερη απλότητα- και για να βρείτε πίστη, έπρεπε να υλοποιήσω την εκδήλωσή 

Μου και να σας χορηγήσω όλα όσα ζητάτε. Τότε ο λαός πίστεψε, γιατί ο λαός Με είδε - άλλοι με το 

πνευματικό πρόσωπο, άλλοι με την πίστη, άλλοι με το φως της συνείδησής τους. 

31 Το φως μου σας φωτίζει αυτή τη στιγμή, ώστε να ακούσετε τη φωνή που σας καλεί από την 

αιωνιότητα. 

32 Τους δεσμούς που σας συνδέουν με τον Πατέρα σας και με τον πνευματικό κόσμο, και τους 

οποίους είχατε σπάσει, τους συνδέω εκ νέου, έτσι ώστε να νιώσετε ότι ζείτε όλοι σε αρμονία, ότι δεν 

υπάρχουν αποστάσεις σε αυτό. Αλλά πότε οι άνθρωποι θα δέσουν τις ζωές τους με δεσμούς αγάπης; - 

Όταν επιστρέψουν στον δρόμο του Νόμου Μου, όπου κατοικεί η δικαιοσύνη. Όταν εκπληρώνουν την 

εντολή Μου που σας λέει: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

33 Αναγνωρίστε, μαθητές, ότι όσοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο δεν είναι νεκροί. Μακάριοι 

είναι αυτοί που αποχαιρετούν το σώμα που έχουν βάλει στη γη και δεν το αναζητούν πια για να του πουν 

για τα προβλήματά τους, γιατί έχει ήδη πάψει να υπάρχει και δεν τους ακούει. 

34 Όταν το σώμα πεθαίνει, είναι σαν ένα λουλούδι που κόβεται και στη συνέχεια μαραίνεται- αλλά 

το άρωμά του είναι σαν το πνεύμα που απελευθερώνεται και πλημμυρίζει το περιβάλλον με την ουσία 

του. 

35 Εκείνη την εποχή σας είπα: "Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους". Σήμερα σας 

λέω: Αναστήστε μερικούς και άλλους σε νέα ζωή. 

36 Πείτε τους ότι ενώ το σώμα αποσυντίθεται στη γη, η ψυχή εξαγνίζεται στο υπερπέραν. Ο θάνατος 

είναι ανάπαυση για τη σάρκα και απελευθέρωση για το πνεύμα- αλλά ας μην προσπαθήσει κανείς να 

απελευθερωθεί με τη θέλησή του, δηλαδή έξω από την ώρα που έχω ορίσει Εγώ. 

Μη νομίζετε ότι έχετε σωθεί επειδή έχετε έναν εξομολογητή στο στρατόπεδό σας την τελευταία ώρα 

για να σας βοηθήσει πνευματικά, ούτε να νομίζετε ότι Με φτάσατε μέσω της μετάνοιάς σας εκείνη την 
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ώρα, νομίζοντας ότι έχετε φτάσει στο τέλος της εξέλιξής σας. Μάθετε να αγαπάτε, να συγχωρείτε και να 

ευλογείτε στη ζωή σας και να επιφέρετε τον εξαγνισμό της ψυχής σας μέσα από τα έργα αγάπης και 

ελέους σας για τους αδελφούς σας. 

37 Εκπληρώστε το Νόμο Μου στη γη ως άνθρωποι καλής θέλησης, και η ειρήνη θα έρθει στην 

καρδιά σας. Όταν το πνεύμα σας αποκολληθεί από αυτόν τον κόσμο και εισέλθει στον πνευματικό κόσμο, 

θα ανοίξει τα μάτια του και θα ενθουσιαστεί με την ενατένιση αυτής της ζωής που περιμένει την 

επιστροφή όλων των πνευμάτων για να τα λυτρώσει και να τα αγκαλιάσει με την αγάπη και το φως της. 

38 Ωστόσο, για να επιτύχετε τη σωτηρία, πρέπει να ξεκινήσετε με την πρόθεση να εκπληρώσετε την 

αποστολή σας. Σας φέρνω πνευματικά πλούτη ανεκτίμητης αξίας, επειδή είστε κληρονόμοι της χάρης 

Μου. Αν σηκώσετε το σταυρό σας με αγάπη και περπατήσετε υπομονετικά το μονοπάτι σας, θα είστε μαζί 

Μου την τελευταία ημέρα και θα εισέλθετε στην αληθινή ζωή, όπου θα βρείτε την παρηγοριά και την 

ειρήνη που τόσο πολύ αναζητήσατε. 

39 Έχω πάρει απλούς ανθρώπους (με μικρή μόρφωση) ως υπηρέτες αυτή τη στιγμή για να σας δώσω 

την απόδειξη ότι αυτός ο λόγος που ακούτε δεν προέρχεται από κάποιον θεοσοφιστή ή επιστήμονα, αφού 

είστε από τη φύση σας άπιστοι. Γι' αυτό επέλεξα μπροστά στα μάτια σας τους αδελφούς και τις αδελφές 

σας, τους γονείς σας ή τα παιδιά σας, για να τους κάνω φορείς της φωνής Μου, που έχουν τη χάρη της 

πνευματικής μου έμπνευσης. Ωστόσο, σας λέω ότι πρέπει να μελετήσετε τον Λόγο Μου με την 

πνευματική του έννοια, γιατί θα έρθει η μέρα που θα εμφανιστούν άνδρες και γυναίκες που θα σας 

μιλήσουν με λόγια φαινομενικού φωτός χρησιμοποιώντας το όνομά Μου, και τότε δεν πρέπει να 

επιτρέψετε στον εαυτό σας να αιφνιδιαστεί από αυτούς. 

40 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε. Είμαι το βλέμμα που ερευνά και γνωρίζει τα βάσανα που 

υπάρχουν σε κάθε καρδιά. 

41 Έχετε κατάθλιψη και φόβο επειδή οι ομολογίες σας δείχνουν και επιπλήττουν τις πράξεις σας. Μη 

φοβάστε, στεγνώστε τα δάκρυά σας και λάβετε παρηγοριά: 

42 Μακάριοι όσοι στη θλίψη τους αναζητούν σιωπηλά την επαφή μαζί Μου, γιατί θα τους ενισχύσω. 

Δεν τους έχω εγκαταλείψει, αλλά τους έχω αναζητήσει για να τους χαρίσω μια θεία χάρη. Ο Ηλίας σας 

καθοδηγεί στην Τρίτη Εποχή, και στο βαθμό που προχωράτε στο μονοπάτι, θα αισθάνεστε πιο κοντά σε 

Μένα. 

43 Ακούστε την παραβολή Μου αυτής της ημέρας: 

44 Σε ένα μονοπάτι βρισκόταν ένας γέρος με απλή και σεβάσμια εμφάνιση, ο οποίος δεν κρατούσε 

ούτε ραβδί ούτε ταξιδιωτική τσάντα. Στη διαδρομή συνάντησε τρεις νεαρούς πεζοπόρους, των οποίων οι 

καρδιές ήταν ευτυχισμένες και οι λαιμοί τραγουδούσαν υπέροχα τραγούδια. Ο γέροντας στράφηκε προς 

τον πρώτο από αυτούς και του είπε: "Περιπλανώμενε, πεινάω, διψάω και είμαι φτωχικά ντυμένος- δώσε 

μου λίγα από αυτά που κουβαλάς στον ταξιδιωτικό σου σάκο και δώσε μου μερικά από τα ρούχα σου. Ο 

νεαρός έψαξε στην τσάντα του και δεν βρήκε ούτε ψωμί ούτε νερό, και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα 

ρούχα του. "Πήγαινε στον αδελφό μου", του είπε, "θα μπορέσει να σου δώσει ό,τι χρειάζεσαι- εγώ δεν 

έχω τίποτα να σου προσφέρω". 

45 Ο γέρος στράφηκε προς τον δεύτερο και τον ρώτησε με τον ίδιο τρόπο. Ο τελευταίος ψάχνει στην 

ταξιδιωτική του τσάντα, αλλά δεν υπάρχει ούτε φαγητό ούτε νερό για να ξεδιψάσει. "Στρέψου στον 

τρίτο", του λέει, "θα σου δώσει ό,τι δεν μπόρεσα να σου δώσω εγώ". Ο τρίτος ζητά το ίδιο αίτημα και η 

απάντησή του είναι η ίδια: "Δεν έχω τίποτα να σου δώσω". Τότε ο γέροντας φοβάται, η δίψα και η πείνα 

τον έχουν κουράσει- βλέποντας όμως ότι οι ταξιδιωτικές τσάντες των νέων είναι άδειες, τους λέει: "Πώς 

θα συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο που έχω διανύσει, χωρίς να ξέρετε τι σας περιμένει; Ο δρόμος είναι 

μακρύς και καλυμμένος με γαϊδουράγκαθα και αγκάθια. Τα χωράφια είναι άγονα, δεν υπάρχουν δέντρα 

για να βρεις σκιά, δεν υπάρχουν καρποί, ο ήλιος καίει και δεν υπάρχουν ούτε ποτάμια ούτε πηγές για να 

δροσίσουν τον οδοιπόρο". 

46 Οι περιπλανώμενοι άκουσαν τον γέροντα και είπαν: "Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε, είμαστε νέοι 

και δυνατοί, νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια και μπορούμε να δεχτούμε τις αντιξοότητες της ζωής. Με 

περιπαικτικά χαμόγελα θέλησαν να φύγουν από τον γέρο, αλλά εκείνος τους είπε: "Περιμένετε, σας 

συμβουλεύω να αναζητήσετε πρώτα κάτι για να τραφείτε. Συγκεντρώστε στις τσάντες σας ό,τι χρειάζεστε 

για το ταξίδι, ώστε να μπορέσετε να ταξιδέψετε με αυτόν τον τρόπο χωρίς να χαθείτε." 
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Αφού άκουσαν τον γέρο, απάντησαν: "Αν είσαι εξαντλημένος, γυμνός και πεινασμένος, είναι επειδή 

είσαι γέρος, η προσπάθεια σε έχει κουράσει. Έχετε δει πολλές αυγές να εμφανίζονται και τα μαλλιά σας 

έχουν γίνει λευκά σαν χιόνι - γι' αυτό αποθαρρύνεστε. Είμαστε νέοι και δεν φοβόμαστε τη ζωή". 

47 Τότε ο γέροντας τους απάντησε: "Κι εγώ ήμουν (κάποτε) νέος και δυνατός, κι εγώ τραγουδούσα 

στα μονοπάτια, είχα ενέργεια στο σώμα μου- αλλά ο χρόνος με δίδαξε και μου έδωσε εμπειρία. Θα σου 

δείξω τι πρέπει να περάσεις". Και παίρνοντάς τους στην κορυφή ενός βουνού, τους έδειξε τον κόσμο. 

Από εδώ έβλεπαν καταιγίδες να υψώνονται δεξιά και αριστερά, να μαστιγώνουν τα έθνη και να 

προκαλούν καταστροφή μέσα τους. Τα νερά της θάλασσας κατέκλυσαν τη γη και οι άνθρωποι χάθηκαν 

κάτω από τη βία των στοιχείων που εξαπολύθηκαν. Οι νέοι είπαν στον γέροντα: "Τι σχέση έχουμε εμείς 

με αυτά τα γεγονότα;" Και ο γέροντας τους απάντησε: "Αυτό που βλέπετε τώρα και αυτό που σας 

απασχολεί, θα πρέπει να το βιώσετε όταν περπατήσετε αυτά τα μονοπάτια". - Αλλά εκείνοι αμφέβαλαν. 

Για άλλη μια φορά τους είπε, "Κοιτάξτε!" και τους έδειξε προς την ανατολή. Εκεί είδαν τα έθνη να 

πολεμούν το ένα το άλλο σε έναν σκληρό πόλεμο. Είδαν τις μητέρες και τους γιους να κλαίνε και πώς οι 

τελευταίοι έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης και κάλεσαν τους αγαπημένους τους την τελευταία 

ώρα. Είδαν θλιμμένες γυναίκες που θρηνούσαν για την απώλεια ενός συζύγου ή ενός γιου, είδαν 

πεινασμένα και γυμνά παιδιά. 

Αργότερα, μπροστά στα μάτια τους, ένα φωτεινό πνεύμα άπλωσε το μανδύα του σαν χιόνι πάνω στην 

έρημη γη, και ένας σπαρακτικός θρήνος ξεπήδησε από αυτό, και όπου εμφανίστηκε αυτό το πνεύμα, η 

ζωή των ανθρώπων κόπηκε όπως η βλάστηση στα χωράφια όταν ήρθε η ώρα του θερισμού. Και οι νέοι 

ρώτησαν: "Τι σημαίνουν όλα αυτά;" - "Σας δείχνω τους καιρούς που έρχονται", απάντησε ο γέρος, "τους 

καιρούς που θα ζήσετε". 

48 Τελικά ο γέρος τους κράτησε πίσω για να κοιτάξουν, και είδαν τις δυνάμεις της φύσης να 

εξαπολύονται: η φωτιά κατέτρωγε δάση και πόλεις, η πανούκλα τύλιγε τους ανθρώπους σαν ομίχλη, τα 

ηφαίστεια ξερνούσαν φωτιά και έθαβαν ολόκληρες εκτάσεις κάτω από τη στάχτη τους. Τους έδειξε τη 

θάλασσα στην οποία συνέβησαν μεγάλες καταστροφές: ενώ κάποιες θάλασσες στέρεψαν, άλλες άλλαξαν 

τη θέση τους. Τέλος, είδαν τέσσερις αγγέλους με σάλπιγγες να εμφανίζονται στο στερέωμα, 

αναγγέλλοντας την ολοκλήρωση των αιώνων. 

49 Οι νεαροί ήταν τρομοκρατημένοι. Τότε ο γέροντας τους είπε: "Κοιτάξτε, τώρα σας έδειξα τα 

γεγονότα που πρέπει να έρθουν και που πρέπει να υπομείνετε. 

50 Με παραμορφωμένα πρόσωπα, οι νεαροί αυτοί άντρες φώναξαν στη φύση - αλλά η φύση δεν τους 

άκουσε. Αλλά τη στιγμή που οι καρδιές τους έκλαιγαν από φόβο και χωρίς παρηγοριά, η φωνή του 

γέροντα τους μίλησε γεμάτη πατρική καλοσύνη: "Μην απελπίζεστε, γονατίστε και προσευχηθείτε στον 

Παντοδύναμο - Άπλωσε σιωπηλά το χέρι του και όλα έγιναν σιωπή, ηρεμία και ειρήνη. Το όραμα 

εξαφανίστηκε. Είδαν το φως μιας νέας ημέρας και συνειδητοποιώντας ότι ο γέροντας είχε προβλέψει αυτά 

τα γεγονότα, έπεσαν στο έδαφος και είπαν: "Ας προσευχηθούμε να μας ετοιμάσει ο Παντοδύναμος 

Πατέρας το δρόμο μας και να περπατήσουμε στο φως Του μέχρι το τέλος της ζωής μας". (Τέλος της 

παραβολής) 

51 Άνθρωποι, σκεφτείτε βαθιά και ανοίξτε τα μάτια σας στο φως. Είστε οι τρεις οδοιπόροι που 

κάλεσα και δίδαξα ανά τους αιώνες, ώστε να είστε γεμάτοι από τη σοφία Μου και να αναφλέξετε την 

πίστη σας- ώστε να προετοιμαστείτε για το ταξίδι της ζωής, να φτάσετε στο στόχο και να εισέλθετε στην 

Πνευματική Ζωή, όπου θα βρείτε την Ειρήνη Μου. 

52 Στο παρελθόν δεν πείστηκες από τον λόγο Μου, και όταν ο Δάσκαλος έφυγε από κοντά σου, το 

πνεύμα σου δεν βρήκε γαλήνη. Σας είπα: Μακάριοι είναι αυτοί που πιστεύουν. Μακάριοι οι άνθρωποι της 

πίστης, διότι αυτοί θα έχουν αιώνια ζωή. 

53 Σας λέω, οι ρημαγμένοι αυτής της εποχής: πεινάω και διψάω για την αγάπη σας. Παιδιά μου, δεν 

μπορέσατε να επικοινωνήσετε με τον Θεό σας λόγω έλλειψης πνευματικότητας. Απορρίψατε τις αρετές με 

τις οποίες σας περιέλουσα και χάσατε τον θησαυρό σας. 

54 Τώρα σας λέω: Λάβετε τη διδασκαλία Μου που σας δίνω κατά τη διάρκεια της έκτης περιόδου 

αποκάλυψης. Μην αναζητάτε το φως για το πνεύμα σας στα βιβλία του κόσμου, γιατί δεν θα το βρείτε 

(εκεί). Μην αναζητάτε σε αυτούς απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ή τη λύση στα προβλήματά σας. 

Προσευχηθείτε, συνδεθείτε μαζί Μου, θα ακούσω τα αιτήματά σας. 
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55 Ακόμη και πριν φέρετε τον πόνο της καρδιάς σας ενώπιον Μου, η Θεία Μητέρα μεσιτεύει για σας 

και σας ευλογεί και σας ζητά με τη σειρά σας να μεσιτεύετε και να προσεύχεστε για εκείνους που 

υποφέρουν. Ζητά από την ανθρωπότητα να απέχει από την επιδίωξη της εξουσίας και τους πολέμους της 

και να σταματήσει να χύνει αθώο αίμα. Το στοργικό της Πνεύμα σας προστατεύει και περιμένει ταπεινά 

να γίνει το θέλημά Μου. 

56 Την ευλογείτε και τη λατρεύετε, γνωρίζοντας ότι είναι η αχώριστη σύντροφός σας στις ημέρες της 

ειρήνης και στις ημέρες της επίσκεψης. 

57 Το Αίμα Μου χύθηκε για να βασιλεύσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά 

δεν με κατάλαβαν σωστά. Αν είχατε χρησιμοποιήσει αυτό το μάθημα, θα είχατε φτάσει σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο ανάπτυξης και το φως που έχω διαδώσει στους αιώνες θα φώτιζε πλήρως το πνεύμα σας. 

58 Δεν Με έχετε πάρει ως παράδειγμα: Σας δίδαξα ταπεινότητα και εσείς είστε αλαζόνες. Σας έδωσα 

το μυστικό της ειρήνης και της υγείας, και εσείς ζείτε στον πόλεμο και αρρωσταίνετε. Σας δίδαξα να 

παρηγορείτε τους πάσχοντες, και εσείς δεν αισθάνεστε τον πόνο των αδελφών σας και είστε 

σκληρόκαρδοι. 

59 ανθρωπότητα, πόσο πολύ έχετε αρνηθεί την ύπαρξή Μου και τα πνευματικά σας χαρίσματα! 

Αληθινά σας λέω, δεν περπατάτε σε στερεό βράχο, αλλά σε χαλαρή άμμο, και αυτός ο δρόμος δεν θα σας 

οδηγήσει στον στόχο για τον οποίο δημιουργηθήκατε. 

60 Διαβάστε και μάθετε στο μεγάλο "Βιβλίο της Αληθινής Ζωής" που σας έχω παραχωρήσει, και αν 

ακολουθήσετε τη διδασκαλία του, να είστε σίγουροι ότι θα έρθετε σε Μένα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά να 

θυμάστε, αν δεν το κάνετε αυτό, θα απομακρυνθείτε από Μένα και η εξιλέωσή σας θα είναι πολύ μεγάλη. 

61 Άνδρες και γυναίκες που περιπλανιέστε χωρίς παρηγοριά, γιατί δεν ενδυναμώνεστε σε Μένα; Μην 

Με αποκαλείτε άδικο Πατέρα όταν κλαίτε και υποφέρετε στην εξορία σας. Πριν έρθετε στη γη, σας 

ανακοίνωσα ότι αυτός ο κόσμος είναι μια κοιλάδα δακρύων, ότι δεν είναι μια κοιλάδα ειρήνης και 

ανταμοιβής. Η Γη δεν είναι το αιώνιο σπίτι σας. "Μακάριοι οι κλαίοντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 44  
1 Με αγάπη δέχομαι τον άσωτο γιο που έλειπε για πολύ καιρό και που έρχεται σήμερα αναζητώντας 

ειρήνη και παρηγοριά για την καρδιά του. Μερικά από τα παιδιά Μου Με πλησιάζουν αναζητώντας την 

κληρονομιά τους, άλλα είναι ακόμα μακριά, αλλά σε όλα αυτά το πνεύμα είναι προσεκτικό και ελπίζει ότι 

η φωνή Μου θα του πει: Εδώ είμαι. 

2 Δεν έχουν ξεχάσει τα λόγια Μου της Δεύτερης Εποχής, και παρόλο που η σάρκα τους είναι 

αδύναμη, το πνεύμα τους είναι δυνατό.Πιστεύει και εμπιστεύεται την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω ως το 

Πνεύμα-παρηγορητής. 

3 Εσείς που Με ακούτε σήμερα, θυμηθείτε το σκοτάδι που διασχίσατε, τις αντιξοότητες του 

μονοπατιού που διανύσατε για να Με φτάσετε. Βρίσκεστε στην όχθη ενός ποταμού, κάτω από τη σκιά 

ενός δέντρου, και ακούτε αυτή τη φωνή για την οποία περιμένατε πολύ καιρό. Αλλά παρ' όλο το φως που 

διαθέτετε, δεν έχετε φτάσει ακόμη στην κορυφή του βουνού, ούτε είστε στην κορυφή της τελειότητας. 

Ήρθατε μόνο μπροστά στον Δάσκαλό σας που έρχεται με πνεύμα, και όταν Με ακούσατε, γίνατε μαθητές 

και στη συνέχεια μαθητές της νέας διδασκαλίας Μου. Όταν μάθετε από Μένα, θα γίνετε δυνατοί, και 

παρόλο που είστε φτωχοί στη γη, θα αποκτήσετε τα πλούτη του πνεύματος. 

4 η είδηση του Λόγου Μου θα περάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σύνορα του έθνους σας, οι 

λόγιοι και όσοι μελετούν τις ιερές Γραφές θα ετοιμαστούν να αρνηθούν την εκδήλωσή Μου, αλλά Εγώ θα 

δώσω σημεία και θα κάνω θαύματα μέσω των εκλεκτών Μου και έτσι θα προκαλέσω μεγάλο 

ενθουσιασμό στους ανθρώπους. 

Διάσπαρτοι σε όλα τα έθνη υπάρχουν άνθρωποι με υψηλό πνεύμα, προφήτες της Τριαδικής-Μαριανής 

πνευματικής διδασκαλίας Μου, στους οποίους έχω δώσει μια ρομφαία φωτός για να πολεμήσουν κάθε 

ψευδή θεωρία και δόγμα πίστης, έτσι ώστε να αντέξουν μόνο εκείνοι που έχουν ως θεμέλιο την αγάπη και 

την αλήθεια. 

5 Ανά πάσα στιγμή έχω στείλει ενάρετα πνεύματα στη γη για να σας διδάξουν και να σας 

υποδείξουν με τα έργα τους πώς πρέπει να ζείτε για να Με φτάσετε. Σύμβουλοι, υπηρέτες του νόμου Μου, 

νομοθέτες και οδηγοί: σας έδειξαν τα καθήκοντά σας, σας είπαν ότι το καθήκον σας δεν περιορίζεται στην 

αγάπη για την οικογένειά σας, αλλά ότι πέρα από αυτά τα όρια πρέπει να αγαπάτε και να βοηθάτε τους 

συνανθρώπους σας. Σας έχουν επίσης διδάξει ότι μετά από αυτές τις δοκιμασίες της ζωής, σας περιμένει η 

πνευματική ζωή, όπου θα θερίσετε τους καρπούς της σποράς σας στη γη. 

6 Έχω εξοπλίσει τα πνεύματα και τα έχω κάνει ανθρώπους, αφού τα προίκισα με σοφία και δύναμη- 

και όταν τα σώματά τους αναπτύχθηκαν και είχαν πλήρη κατοχή των ικανοτήτων τους, τα πνεύματά τους 

αποδείχθηκαν ισχυρά και σπουδαία. Αυτοί είναι οι επιστήμονες, οι ποιμένες και οι άρχοντες- αλλά είναι 

λίγοι αυτοί που έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, έχουν αναπτύξει τα χαρίσματά τους και έχουν 

εργαστεί με σταθερή πίστη. Οι περισσότεροι έχουν γίνει ματαιόδοξοι ή έχουν κάνει κακή χρήση των 

ικανοτήτων τους, και δεν έχουν θρέψει το πνεύμα του λαού, δεν έχουν καταλάβει πώς να ηγούνται, ούτε 

πώς να απαλύνουν τον πόνο των αδελφών τους. 

7 Επομένως, όταν είδα το ποίμνιό Μου χαμένο και χωρίς οδηγό στη γη κατά τη διάρκεια εκείνης της 

περιόδου, ήρθα ως ο Καλός Ποιμένας για να σας δώσω την αγνή και ανόθευτη Διδασκαλία Μου. Σας 

έδωσα τις εντολές της Διδασκαλίας Μου, ώστε να μπορείτε να ζείτε ειρηνικά και να εκπληρώνετε το 

Νόμο Μου και να ανεβαίνετε στο μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης, ακολουθώντας το 

παράδειγμα που σας έδωσα με τα έργα της αγάπης Μου. 

8 Πού είναι οι οπαδοί των ταπεινών αποστόλων Μου που έπεσαν θύματα της κακίας των ανθρώπων; 

Ποια είναι τα οφέλη που έχει δείξει η επιστήμη στην ανθρωπότητα; - Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται 

ότι είναι σοφοί και δεν αγαπούν, ούτε διδάσκουν την αγάπη. Σοφία σημαίνει φως, και φως είναι η αγάπη 

και η κατανόηση των θεϊκών και ανθρώπινων νόμων. 

9 Στη Δεύτερη Εποχή έγινα άνθρωπος από αγάπη για την ανθρωπότητα. Αυτό το σώμα ήταν το έργο 

του Πνεύματός Μου, και πόσο πολύ έχουν συζητήσει οι επιστήμονες αυτό το μυστήριο, το οποίο ανήκει 

στις ενδόμυχες συμβουλές Μου! Αλήθεια σας λέω, τα θεία έργα δεν μπορούν να κριθούν από την 

ανθρώπινη επιστήμη. 

10 Το Πνεύμα που εμψύχωσε τον Ιησού ήταν το δικό Μου, ο Θεός σας, που έγινε άνθρωπος για να 

κατοικήσει ανάμεσά σας και να τον κοιτάξετε, επειδή αυτό ήταν απαραίτητο. Ένιωσα όλα τα ανθρώπινα 
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βάσανα ως άνθρωπος. Οι επιστήμονες που είχαν μελετήσει τη φύση του ανθρώπου ήρθαν σε Μένα και 

ανακάλυψαν ότι δεν καταλάβαιναν τίποτα από τη Διδασκαλία Μου. Μεγάλοι και μικροί, ενάρετοι και 

αμαρτωλοί, αθώοι και ένοχοι, έλαβαν την ουσία του Λόγου Μου και τους τίμησα όλους με την Παρουσία 

Μου. Αλλά παρόλο που πολλοί κλήθηκαν, μόνο λίγοι επιλέχθηκαν, και ακόμη λιγότεροι παρέμειναν μαζί 

Μου. 

11 Υπερασπίστηκα τους αμαρτωλούς. Δεν θυμάστε τη μοιχαλίδα; Όταν την έφεραν σε Μένα, 

διωγμένη και καταδικασμένη από το πλήθος, οι Φαρισαίοι ήρθαν και Με ρώτησαν: "Τι θα την κάνουμε;" - 

Οι ιερείς με περίμεναν να πω: "Ας αποδοθεί δικαιοσύνη", για να απαντήσω: "Πώς γίνεται να κηρύττεις 

την αγάπη και να επιτρέπεις να τιμωρείται αυτός ο αμαρτωλός;". Και αν έλεγα: "Αφήστε την ελεύθερη", 

θα μου απαντούσαν: "Στους νόμους του Μωυσή, τους οποίους - σύμφωνα με τα λεγόμενά σας - 

επιβεβαιώνετε, υπάρχει διάταξη που λέει: "Κάθε γυναίκα που συλλαμβάνεται σε μοιχεία θα λιθοβολείται 

μέχρι θανάτου". 

Γνωρίζοντας την πρόθεσή τους, δεν απάντησα στα λόγια τους, έσκυψα και έγραψα στο χώμα της γης 

τις αμαρτίες εκείνων που τους καταδίκασαν. Και πάλι Με ρώτησαν τι θα έπρεπε να κάνουν με εκείνη τη 

γυναίκα, και τους απάντησα: "Ας ρίξει τον πρώτο λίθο αυτός που είναι απαλλαγμένος από την αμαρτία". 

Τότε συνειδητοποίησαν τις παραβάσεις τους και έφυγαν, καλύπτοντας τα πρόσωπά τους. Κανείς δεν ήταν 

αγνός, και νιώθοντας ότι τους είχα δει μέχρι τα βάθη της καρδιάς τους, δεν κατηγόρησαν πλέον εκείνη τη 

γυναίκα, γιατί όλοι είχαν αμαρτήσει. Αλλά η γυναίκα, και μαζί της και άλλοι που επίσης είχαν διαρρήξει 

το γάμο, μετανόησαν και δεν αμάρτησαν πλέον. Σας λέω, είναι ευκολότερο να μεταστρέψεις έναν 

αμαρτωλό με αγάπη παρά με αυστηρότητα. 

12 Η διδασκαλία μου γράφτηκε στη συνείδηση και δεν μπορεί να σβηστεί, επειδή η ουσία της είναι 

αθάνατη όπως το πνεύμα που διαθέτετε. 

13 Εσείς που Με ακούτε τώρα - μάθετε, και διδάξτε εκείνους που ζουν σε άλλα έθνη. Υπενθυμίστε 

τους τα λόγια Μου της Δεύτερης Εποχής, μέχρι να τους έρθει το μήνυμά Μου αυτής της Τρίτης Εποχής. 

14 Θέλω να διασφαλίσετε ότι ο Λόγος Μου θα φτάσει σε άλλες χώρες πριν οι κάτοικοί τους 

ετοιμαστούν να μιλήσουν για τη νέα Μου εκδήλωση, και ότι όταν συναντιέστε, δεν θα κρίνετε ο ένας τον 

άλλον, αλλά ότι θα δώσετε μαρτυρία και θα επιβεβαιώσουν τα λόγια Μου και τα έργα Μου, 

εκπληρώνοντας την εντολή Μου που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

15 Σας "κάλεσα" στις διδασκαλίες Μου για να σας διδάξω και να σας ελευθερώσω από την αμαρτία. 

Αν και οι παραβάσεις σας είναι μεγάλες, μεγαλύτερη είναι η συγχώρεσή Μου. Ζήστε, αποκτήστε 

εμπειρία, γνωρίστε το Νόμο Μου σε αυτό το μονοπάτι των δοκιμασιών και των μεταπτώσεων, και αν σας 

καθοδηγεί η συνείδηση, δεν θα παραβιάσετε το Νόμο Μου, ούτε τους νόμους του κόσμου. Αλλά αν 

κάνετε λάθη, θα μετανοήσετε γι' αυτά και θα εξαγνίσετε τις παραβάσεις σας- και τότε, όταν φτάσετε στο 

τέλος του ταξιδιού, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος ούτε τύψεις - θα είστε ειρηνικοί. 

16 Σε αυτή την Τρίτη φορά, το βιβλίο του Διδασκάλου ανοίγει εκ νέου μπροστά στους μαθητές για να 

τους διδάξει τα μαθήματα της αληθινής ζωής. Ενώ το σώμα σας παραδίδεται στη σιωπή και την 

ανάμνηση, το πνεύμα σας σηκώνεται για να αναζωογονηθεί στο Λόγο Μου. Έρχεται στο τραπέζι Μου για 

να τραφεί με το μόνο ψωμί που του δίνει ζωή. 

17 Για όποιον ξέρει πώς να ανυψώνεται (πνευματικά) σε αυτές τις στιγμές, το σώμα μέσω του οποίου 

μεταδίδεται ο Λόγος Μου εξαφανίζεται και τον λαμβάνει από τη θεία πηγή απευθείας στο πνεύμα του. 

Συνειδητοποιείτε ότι από τη στιγμή που Με ακούσατε για πρώτη φορά, ένα φως λάμπει στο μυαλό σας. 

Είναι το φως της Σοφίας Μου που αρχίζει να φωτίζει το μονοπάτι σας, αν και πρέπει να σας πω ότι εκείνοι 

που Με ακούνε και δεν κατανοούν τις οδηγίες Μου εξακολουθούν να περπατούν στο σκοτάδι. Το φως της 

ψυχής τους είναι ακόμα σβηστό. 

18 Είναι θέλημά Μου να σημαδέψω δώδεκα χιλιάδες παιδιά από κάθε φυλή. Αλλά αληθινά σας λέω, 

ότι όχι μόνο αυτοί που έχουν μαρκαριστεί θα αποκτήσουν το φως Μου- όλοι όσοι ακολουθούν τις οδηγίες 

Μου θα ονομάζονται "παιδιά του φωτός". 

19 Μη διακηρύσσετε ότι είστε μαθητές Μου, αποδείξτε το με έργα ελέους. Πολλοί διακηρύσσουν 

δημόσια ότι ανήκουν στους εκλεκτούς Μου. Αλλά τον δοκιμάζω κρύβοντας τον εαυτό Μου στην καρδιά 

του ίδιου του εχθρού του, στον οποίο, αντί να συγχωρήσει, ανταπέδωσε το χτύπημα - ένα χτύπημα 

περισσότερο από το μάγουλο του αδελφού του που χτύπησε το Πρόσωπό Μου. Εκείνη τη στιγμή του 

μίλησα μέσω της συνείδησής του, και αυτός, καυχιόταν ότι είναι μαθητής Μου, Μου είπε με μια αμυδρή 
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μεταμέλεια: "Συγχώρεσέ με, Δάσκαλε". Στη συνέχεια, θεωρώντας τον εαυτό του εξαγνισμένο και άξιο της 

συγχώρεσής Μου, συνέχισε το δρόμο του. 

Τότε είδα μια παρθένα να έρχεται σ' αυτόν, της οποίας η καρδιά και η νιότη είναι σαν ευωδιαστό 

τριαντάφυλλο. Του λέει: "Έρχομαι σε σένα γεμάτη εμπιστοσύνη στην αρετή σου για να σου ζητήσω μια 

συμβουλή που θα είναι σαν ασπίδα ενάντια στους πειρασμούς της ζωής μου". Αλλά αυτός, ξεχνώντας το 

καθήκον του και τις διδασκαλίες Μου, επιτρέπει στον εαυτό του να κυριαρχείται από τα κατώτερα 

ένστικτα και κοιτάζει το κορίτσι με ακάθαρτη πρόθεση. Εκείνη τη στιγμή κάνω τον εαυτό Μου γνωστό 

στον κακό μαθητή λέγοντάς του: "Αυτό είναι που σε δίδαξα;" Ο άνθρωπος που πιάστηκε Μου απάντησε: 

"Κύριε, τίποτα δεν είναι κρυφό από Εσένα". ντροπιασμένος, συνέχισε το καθημερινό του έργο, ενώ η 

Φωνή Μου τον ρωτάει αμείλικτα, όσες φορές καυχιέται ότι ακολουθεί το παράδειγμά Μου: "Είσαι ο 

απόστολός Μου;" 

Τότε του επέτρεψα να υποφέρει από την πείνα και αμέσως κρύφτηκα στην καρδιά ενός πλούσιου 

αρρώστου που, αν και έχει σεντούκια γεμάτα χρυσό, δεν έχει την υγεία να τα απολαύσει. Όταν ο 

τελευταίος μαθαίνει ότι ένας από τους μαθητές Μου βρίσκεται στη γειτονιά του, πηγαίνει να τον δει και 

του λέει: "Ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις πίσω την υγεία μου, και γι' αυτό σε αναζήτησα. Είμαι 

πλούσιος, αλλά όλος ο πλούτος μου δεν με βοήθησε να βρω θεραπεία για την ασθένειά μου". 

Σκοτεινές σκέψεις μπαίνουν στην καρδιά του αποστόλου όταν ακούει αυτή την εξομολόγηση, και λέει 

στον άρρωστο: "Θα βάλω το χέρι μου στο κεφάλι σου, και ενώ προφέρω το όνομα του Κυρίου μου, θα σε 

επαναφέρω στην υγεία- αλλά αυτή τη χάρη θα πρέπει να την ανταποδώσεις γενναιόδωρα". Ο πλούσιος 

ασθενής του απάντησε: "Πάρτε τα τελετουργικά μου ρούχα, τα σεντούκια μου, το σπίτι μου, πάρτε τα 

πάντα, αλλά θεραπεύστε με!" Και ο άρρωστος έγινε καλά, γιατί η πίστη και ο πόνος του ήταν τόσο 

μεγάλοι που ο Δάσκαλος τον λυπήθηκε. 

Ο ασθενής, γεμάτος χαρά, παρέδωσε ό,τι είχε στον άνθρωπο που πίστευε ότι τον είχε θεραπεύσει, ενώ 

ο κακός απόστολος είπε στον εαυτό του: "Τώρα πια δεν είμαι φτωχός, γιατί αφού αγωνίστηκα και 

μόχθησα, είναι δίκαιο να λάβω την αμοιβή μου". Αλλά ιδού, εκείνη τη στιγμή η αμείλικτη Φωνή Μου 

αντήχησε στη συνείδησή του, λέγοντάς του εκ νέου: "Αυτό είναι το Δόγμα Μου; θυμάστε ότι όταν ο 

Ιησούς ήταν στον κόσμο, θα έπαιρνε πληρωμή για την αγάπη Του; - Αυτός που θα μπορούσε να φορέσει 

στέφανα και να κατέχει όλους τους θησαυρούς, όταν θεράπευε με απλή αφή και ανέστησε τους νεκρούς 

με την κραυγή Του;" 

20 Ένας αγώνας ξέσπασε στην καρδιά εκείνου του μαθητή και είπε στον Δάσκαλό του: "Γιατί είσαι 

τόσο ανυποχώρητος με τους μαθητές Σου; Γιατί δεν μας αφήνεις να αποκτήσουμε κάτι σε αυτόν τον 

κόσμο;" 

Αλλά ο Δάσκαλος του απάντησε με ευγενική φωνή: "Επειδή τη στιγμή της εκλογής σου υποσχέθηκες να 

απαρνηθείς τα ανθρώπινα μικροπράγματα σε αντάλλαγμα για έναν αληθινό θησαυρό". 

21 Ο μαθητής εξακολουθεί να απαντά: "Ο δρόμος είναι δύσκολος, η εργασία της ημέρας πολύ 

μεγάλη, δουλεύουμε πολύ και δεν φέρνουμε συγκομιδή στη γη. Θέλετε να αγαπάμε πολύ τους ανθρώπους, 

ακόμη και αν δεν μας αγαπούν. 

Όταν ο Δάσκαλος τον άκουσε να βλασφημεί με αυτόν τον τρόπο, του είπε: "Είναι καλά, παιδί μου, 

περπάτα σύμφωνα με το θέλημά σου, πέτυχε αυτό που με τόση λαχτάρα επιδιώκεις". Και αυτός ο 

άνθρωπος, που έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι δούλος Μου, που σάλπιζε ότι είναι απόστολός Μου και 

που δεν άκουγε τη φωνή της συνείδησης, ξεκίνησε το δρόμο και βρήκε σ' αυτόν πλήθος αρρώστων, τους 

οποίους κάλεσε για να τους πει ότι είναι κάτοχος του θεραπευτικού βάλσαμου που θεραπεύει όλα τα 

κακά- αλλά και τους λέει: "Είμαι άπορος, τι μπορείτε να μου δώσετε για όσα σας παραχωρώ;". 

Όσοι είναι φτωχοί του λένε ότι δεν έχουν τίποτα, αλλά ότι είναι πρόθυμοι να εργαστούν, ξεπερνώντας 

τα βάσανά τους, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την πληρωμή του. - Αυτή η συμφωνία φαίνεται 

καλή σε εκείνον τον άνθρωπο που αρχίζει να βάζει τα χέρια του στους ασθενείς, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

από τα χέρια τους την αμοιβή, η οποία αυξάνεται από καιρό σε καιρό. "Χρίσιζε" τους αρρώστους, αλλά 

αυτοί δεν γίνονταν καλά, αντίθετα, γίνονταν ακόμα πιο δυστυχισμένοι. Προσπαθούσε να τους ενθαρρύνει, 

αλλά αυτοί χειροτέρευαν όλο και περισσότερο. Στη συνέχεια, όταν ο απόστολος είδε ότι ο λαός είχε χάσει 

την εμπιστοσύνη του σε αυτόν, εξαφανίστηκε κρυφά από κοντά τους, παίρνοντας μαζί του μια περιουσία 

σε χρήματα και αφήνοντάς τους στο φόβο. 
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22 Μακριά από αυτούς, στράφηκε προς την κατοικία ενός πλούσιου ανθρώπου, στον οποίο είπε: 

"Κύριε, μπορώ να σου είμαι χρήσιμος, ξέρω να εργάζομαι, επιθυμώ να με προσλάβεις στην υπέροχη 

κατοικία σου. Μπορώ να σε παρηγορήσω όταν είσαι λυπημένη, μπορώ να φροντίσω τα ενδιαφέροντά σου 

όταν νιώθεις κουρασμένη". 

"Ποιος είσαι εσύ;" τον ρώτησε ο πλούσιος, και ο απόστολος απάντησε: "Είμαι κάτοχος ενός νόμου, 

ενός δόγματος τόσο ισχυρού και πειστικού που αν οι υπήκοοί σου επαναστατήσουν ποτέ εναντίον σου, θα 

μου αρκεί να τους μιλήσω για να τους επαναφέρω στην υπακοή". 

23 Εκείνος ο πλούσιος εντυπωσιάστηκε από αυτά τα λόγια, πίστεψε σε αυτόν τον άνθρωπο και του 

είπε: "Τα λόγια σου αποκαλύπτουν μεγαλείο, και αν τα εκπληρώσεις όπως τα λες, θα πιστεύω πάντα ότι 

είναι αληθινά". Τότε ο πλούσιος έδωσε δουλειά σε αυτόν τον άνθρωπο και του έδωσε τα κλειδιά του 

παλατιού του. Ο τελευταίος κέρδισε την καρδιά του αφέντη του με κολακείες- αλλά αφού έδιωξε τον 

αφέντη του από την καρδιά του και δεν άκουσε τη φωνή της συνείδησής του, σύντομα προκάλεσε μια 

αλλαγή στη ζωή αυτού του αρχοντικού: ταπείνωσε τους μικρούς ανθρώπους, εξύψωσε εκείνους που τον 

κολάκευαν, ανάγκασε τους καλύτερους υπηρέτες να εγκαταλείψουν το σπίτι και σπατάλησε τα πλούτη 

του αφέντη σε γιορτές πίσω από την πλάτη του. 

Όμως ήρθε η μέρα που τα μάτια του άρχοντα εκείνης της κατοχής άνοιξαν στην πραγματικότητα, και 

πεπεισμένος για την ψευτιά εκείνου στον οποίο είχε εναποθέσει όλη του την εμπιστοσύνη, όταν τον 

άκουσε να εκφέρει λόγια μεγάλης δύναμης και σοφίας, τον κάλεσε κοντά του για να του πει 

αγανακτισμένος: "Αυτή είναι η διδασκαλία που διαδίδεις; Έτσι αποδεικνύεις τη δύναμη που ισχυρίζεσαι 

ότι έχεις;" Και αμέσως τον οδήγησε σε ένα μπουντρούμι, για να καταδικαστεί αργότερα στην αγχόνη. 

Εκεί στη φυλακή, δεν καταλάβαινε πώς ένας μαθητής του Θείου Δασκάλου μπορούσε να φυλακιστεί, και 

ακόμη λιγότερο ότι θα καταδικαζόταν σε θάνατο. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτές οι δοκιμασίες ήταν 

το κάλεσμα αφύπνισης που τον κάλεσε σε μετάνοια, για να τον επαναφέρει στον (σωστό) δρόμο. Τότε 

έκανε μια θερμή παράκληση στον πλούσιο άρχοντα τον οποίο είχε εξαπατήσει, υποσχόμενος να μην 

πείσει ή εξαπατήσει ξανά κανέναν, και ο πλούσιος, πεπεισμένος γι' αυτό, τον άφησε να φύγει. 

24 Όταν ο άνθρωπος αυτός ήταν πλέον ελεύθερος, ένιωσε την επιθυμία να γνωρίσει νέους δρόμους, 

και αφού τους βρήκε, ρίχτηκε πάνω τους. Για άλλη μια φορά αγνόησε το κάλεσμα της συνείδησής του και 

παραδόθηκε στις απολαύσεις όπως ποτέ άλλοτε, με τα χείλη του να γίνονται το στόμα της βλασφημίας. Το 

σώμα του αρρώστησε και η καρδιά του έπεσε σε βαθύτατη αηδία. Από βήμα σε βήμα είχε βυθιστεί 

σταδιακά, μέχρι που βούτηξε με το έτσι θέλω στα βάθη μιας αβύσσου (της διαφθοράς). 

Δεν ήξερε πόση ώρα πέρασε εκεί, αλλά όταν ξύπνησε ρώτησε: "Πού βρίσκομαι; Πού είναι η 

κληρονομιά μου; Μιλάω στον Πατέρα μου και δεν μου απαντάει- είμαι άρρωστος και καταβεβλημένος και 

δεν έρχεται να με βοηθήσει- ζητώ έναν λόγο παρηγοριάς, ενθάρρυνσης και δεν έρχεται στην καρδιά μου. 

Πού είναι λοιπόν εκείνη η διδασκαλία και εκείνο το θεραπευτικό βάλσαμο που μου έδωσε και με το οποίο 

θα μπορούσα να απαλλαγώ από μια τόσο μεγάλη θλίψη; Θέλω να κλείσω τις πληγές μου, αλλά 

αιμορραγούν ακόμα περισσότερο. Θέλω να δώσω ειρήνη στην καρδιά μου, αλλά ανησυχεί ακόμα 

περισσότερο. Ποιος είμαι; Είναι απάτη, αυτό που μου έδωσε ο Πατέρας;" Και έκλαψε σπαρακτικά. 

25 Άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα τον προσπέρασαν και τον κοίταζαν αδιάφορα, κανείς 

δεν τον άκουσε, κανείς δεν τον σκέφτηκε, κανείς δεν σταμάτησε, κανείς δεν ένιωσε τον πόνο του. Τότε 

του φάνηκε σαν να τον τύλιξε βαθύ σκοτάδι, και όταν σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει άλλο 

τόσο μεγάλο πόνο και ένιωσε ότι το πνεύμα του ήταν έτοιμο να εγκαταλείψει το ακάθαρτο σώμα του, 

άκουσε μια ευγενική φωνή, γνωστή σε αυτόν, να λέει: "Εδώ είμαι- έχω κατέβει εκεί που έχεις βυθιστεί για 

να σε βοηθήσω". 

Όταν εκείνος ο άνθρωπος άκουσε την ευγενική φωνή του Πατέρα του, γεμάτη συγχώρεση και 

τρυφερότητα, δεν άντεξε άλλο το βάρος των τύψεων και είπε στον Κύριό του: "Μη με πλησιάζεις, μην 

κατέβεις σ' αυτή την άβυσσο και μην μπεις σ' αυτό το άντρο της κακίας, γιατί εδώ υπάρχει σκοτάδι και 

βούρκος. Μη σκίζεις το ρούχο σου στα γαϊδουράγκαθα- άφησέ με εδώ, αφού έχω καταδικάσει τον εαυτό 

μου σε αυτό". 

26 Ο γιος έκλαψε και μέσα από τα δάκρυά του συνειδητοποίησε πόσο δίκαιος ήταν ο πατέρας του. Ο 

Πατέρας δεν κοίταξε τις ακαθαρσίες του γιου, ούτε το σκοτάδι που τον περιέβαλλε, ούτε το βούρκο στον 

οποίο βρισκόταν. Το μόνο που είδε ήταν ότι ήταν ο πολυαγαπημένος Του Υιός, τον οποίο ρώτησε: "Γιατί 

έφτασες σ' αυτό το σημείο;". Και ο Υιός Του απάντησε: "Επειδή υπέθεσα ότι δεν ήσουν τόσο κοντά μου, 
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ούτε ήθελα να πιστέψω ότι η φωνή της συνείδησής μου ήταν δική Σου. Μη με θεραπεύετε, σήμερα 

καταλαβαίνω ότι δεν αξίζω την υγεία. Μη με συγχωρείς, δεν αξίζω τη συγχώρεσή Σου. Αφήστε με να 

υποφέρω σε αυτή την άβυσσο, αφήστε με να εξιλεωθώ για τα αδικήματά μου". 

Όταν ο Πατέρας είδε ότι ο Υιός είχε επιτέλους συνειδητοποιήσει την έκταση των παραβάσεών του, δεν 

τον άφησε πλέον να υποφέρει και επέτρεψε να γίνει φως σ' αυτό το ον, ώστε αυτά τα δάκρυα να 

ξεπλύνουν τους λεκέδες της ντροπής, και τότε ο Πατέρας πίεσε ένα φιλί ειρήνης σ' αυτό το σκυφτό 

μέτωπο- σήκωσε το αδύναμο και ηττημένο σώμα και το έσφιξε στον εαυτό Του με άπειρη αγάπη. 

27 Όταν αυτή η καρδιά ένιωσε την τρυφερή αγάπη του Πατέρα της, ετοιμάστηκε να Τον 

ακολουθήσει για πάντα και να Τον αγαπήσει για πάντα. Τότε είδε ότι το φως που ο Κύριος είχε 

τοποθετήσει στο μέτωπό του* έλαμψε εκ νέου- γιατί τα δώρα που ο Θεός έχει δώσει, δεν τα αποσύρει 

ποτέ από τα παιδιά Του. Ωστόσο, αυτό που τους στερεί τη χάρη Του είναι οι παραβάσεις τους ενάντια στο 

Νόμο Μου. 

Έτσι, το πνεύμα αυτό ξεκίνησε να ξεκινήσει εκ νέου το ταξίδι της ζωής, αλλά με μεγαλύτερο φως - 

αυτό της οδυνηρής εμπειρίας του. Η φωνή της συνείδησης ακούστηκε από αυτόν με σαφήνεια. 
Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, κατά καιρούς καλούνταν άνθρωποι που ανήκαν στους 144.000 εκλεκτούς. Ο 

Κύριος τοποθέτησε συμβολικά το φως Του στο μέτωπο του ατόμου. 

28 Ποιος από εκείνους που έχουν λάβει τη διδασκαλία Μου μέρα με τη μέρα μπορεί κάλλιστα να 

επιθυμεί να ταξιδέψει στα μονοπάτια του πόνου; Συνειδητοποιήστε ότι έχετε ήδη περπατήσει αυτά τα 

μονοπάτια, ότι το πνεύμα σας έχει ήδη περάσει μέσα από μεγάλες δοκιμασίες, χάρη στις οποίες σήμερα 

μπορείτε να Με ακολουθήσετε με αποφασιστικότητα. 

29 Σας έστειλα για να πολλαπλασιάσετε το σπέρμα σας, και γι' αυτό σας έχω σημαδέψει με το φως 

Μου στο μέτωπό σας, ώστε όταν εξοπλιστείτε, να διασκορπιστείτε στους δρόμους (του κόσμου) όπου σας 

περιμένουν οι άνθρωποι. Οι πόρτες των σπιτιών θα ανοίξουν για να σας υποδεχτούν και οι καρδιές θα σας 

υποδεχτούν με χαρά. 

30 Οι άρρωστοι θα είναι εκεί, ελπίζοντας για την ανάρρωσή τους. 

31 Εγώ, ο Θείος Σωτήρας, θα έρθω σε όλους μέσω των πιστών μαθητών Μου. Αλλά όχι όπως στη 

Δεύτερη Εποχή: σήμερα θα έρθω στους ανθρώπους - κρυμμένος στην καρδιά των απεσταλμένων Μου - 

μιλώντας μέσα από το στόμα τους και αφήνοντας την έμπνευσή Μου να ρέει στο μυαλό τους. Έτσι, μέσα 

από τα έργα αγάπης και ελέους των μαθητών Μου, θα έρθω στους ασθενείς, σε όσους έχουν ανάγκη και 

σε όσους διψούν για ειρήνη του νου και του σώματος. 

32 Μακάρια είναι τα έθνη που δεν φράζουν τους δρόμους τους και δεν ανοίγουν τις πύλες τους στους 

αγγελιοφόρους Μου, γιατί αληθινά σας λέω, αυτό το έθνος θα σωθεί. 

33 Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα, κάποιοι θα κληθούν και θα επιλεγούν νωρίτερα από άλλους- 

αλλά για όλους, αυτή η ώρα θα έρθει, και όλοι θα βιώσουν την εκπλήρωση (της αποστολής τους) ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Κάποιοι θα αρχίσουν και θα τελειώσουν το έργο τους νωρίτερα, άλλοι θα έρθουν 

αργότερα- αλλά στο τέλος, όταν φτάσετε στα όρια της τελειότητας, δεν θα υπάρχει ούτε μεγάλος ούτε 

μικρός, όλοι θα είστε ίσοι στην αγάπη του Πατέρα και θα ανήκετε στην τέλεια οικογένειά Του. 

34 Έδωσα σε όλους τα ίδια χαρίσματα στην αρχή της ζωής τους*, αλλά ενώ κάποιοι κατάφεραν να 

ανέλθουν και να γίνουν σπουδαίοι μέσω της ανάπτυξης της αρετής τους, άλλοι έμειναν ακίνητοι και άλλοι 

παρασύρθηκαν. 
* Στην πνευματική δημιουργία 

35 Έχω μοιράσει δώρα ίσου μεγέθους σε όλα τα παιδιά Μου, γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνετε ότι σε 

κάποιους δόθηκαν περισσότερα από ό,τι σε άλλους, ούτε ότι η μία τάξη είναι μεγαλύτερη από την άλλη. 

Με την τέλεια σοφία και δικαιοσύνη Μου, και γνωρίζοντας την ενοχή του καθενός από τα παιδιά Μου, 

τους έδωσα ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

36 Σας δίνω αυτές τις εξηγήσεις για να είστε αφοσιωμένοι, γιατί δεν γνωρίζετε τίποτα για το 

πεπρωμένο σας, για το παρελθόν σας και για το βάρος της εξιλέωσής σας. 

37 Αν θεωρείτε ότι τα παιδιά Μου, μέσω των οποίων γνωστοποιώ τον εαυτό Μου, είναι πολύ 

προικισμένα και μάλιστα έχετε επιθυμήσει το χάρισμά τους, σας λέω σχετικά ότι είναι πραγματικά μια 

υπερβολική χάρη, όπως είναι και η πνευματική υποχρέωση που έχουν απέναντι στον Πατέρα, και η 

ευθύνη τους δεν έχει όρια. 
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38 Ο καθένας να σηκώσει το σταυρό του με αγάπη- αλλά μην αναζητάτε απολαύσεις, τιμές ή 

ανταμοιβές, γιατί μόνο πόνο θα θερίσετε. 

39 Θυμηθείτε ότι σας θεράπευσα με την αγάπη Μου, ότι σας καθάρισα από τους λεκέδες σας και 

έκλεισα τις πληγές σας. Θυμηθείτε ότι αφαίρεσα την πικρία από τα χείλη σας, ότι σας αφαίρεσα τα 

βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα που φορούσατε για να τα αντικαταστήσω με άλλα λευκά σαν νιφάδες 

χιονιού. Ήσουν ο πιο περιφρονημένος και τώρα δεν είσαι πια. Ήρθατε χωρίς κληρονομιά και σήμερα 

ξέρετε ότι έχετε ένα δώρο. Μην αμφισβητείτε πλέον τον πόνο, μην γίνεστε πλέον παρίες, μην επιστρέφετε 

στο να είστε αμαρτωλοί, ούτε να θεωρείτε τον εαυτό σας ανέγγιχτο με το να μπορείτε να συγχωρείτε όταν 

σας προσβάλλουν. 

40 Πόσες φορές Μου έχετε υποσχεθεί να συγχωρείτε τους αδελφούς σας, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

με τον οποίο σας προσβάλλουν. Μου ζητήσατε δύναμη για να εκπληρώσετε και σας την έδωσα. Αλλά 

πόσο σπάνια έχετε εκπληρώσει τους όρκους σας. 

41 Χωρίζω αυτούς που προσπάθησαν να δώσουν συγχώρεση σε τρεις ομάδες: Η πρώτη σχηματίζεται 

από εκείνους που, όταν δέχονται μια προσβολή, δεν ξέρουν πώς να ελέγχουν τον εαυτό τους και, 

ξεχνώντας τις οδηγίες Μου, παρασύρονται από σκοτεινά συναισθήματα και παίρνουν εκδίκηση 

ανταποδίδοντας το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Αυτή η ομάδα είναι αυτή που νικήθηκε από τον πειρασμό, 

είναι σκλάβος των παθών της. 

42 Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από εκείνους που, έχοντας προσβληθεί, θυμούνται το παράδειγμά 

Μου, κλείνουν τα χείλη τους και συγκρατούν τις παρορμήσεις τους για να Μου πουν μετά: "Κύριε, έχω 

προσβληθεί, αλλά αντί να εκδικηθώ, έχω συγχωρήσει". Αλλά Εγώ, που διεισδύω στις καρδιές, ανακάλυψα 

σ' εκείνον τον άνθρωπο την επιθυμία να τον εκδικηθώ ξεφορτώνοντας τη δικαιοσύνη Μου στον αδελφό 

του. 

Αυτή η ομάδα βρίσκεται ακόμη στη μέση της μάχης. 

43 Η τρίτη ομάδα, η μικρότερη, αποτελείται από εκείνους που έχουν ως πρότυπο τον Ιησού και οι 

οποίοι, όταν έχουν προσβληθεί, υψώνονται στον Πατέρα γεμάτοι συμπόνια για τους αδελφούς τους και 

Μου λένε: "Κύριε, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Με προσέβαλαν, αλλά (στην 

πραγματικότητα) δεν προσέβαλαν Εμένα, αλλά τον εαυτό τους. Γι' αυτό, ζητώ το έλεός Σου γι' αυτούς και 

να Μου επιτρέψεις να τους ανταποδώσω μόνο το καλό". Αυτή είναι η ομάδα που έχει ξεπεράσει. 

44 Η συνείδησή σας, η οποία απαιτεί και αναμένει τέλεια έργα από εσάς, δεν θα σας αφήσει ήσυχους 

μέχρι να μάθετε πώς να ασκείτε αληθινή συγχώρεση στους αδελφούς σας. 

45 Γιατί πρέπει να μισείτε αυτούς που σας προσβάλλουν, όταν αυτοί είναι μόνο στάδια για να Με 

φτάσετε; Αν συγχωρήσετε, θα κερδίσετε αξία, και όταν βρεθείτε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα 

αναγνωρίσετε στη γη εκείνους που σας βοήθησαν στην πνευματική σας άνοδο. Τότε θα ζητήσετε από τον 

Πατέρα να βρουν και αυτοί τα μέσα να σωθούν και να έρθουν στον Κύριό τους, και η μεσιτεία σας θα 

τους κάνει να αποκτήσουν αυτή τη χάρη. 

46 Μην προσπαθήσετε να αποκαλύψετε τα κρυμμένα συναισθήματα του πλησίον σας, γιατί σε κάθε 

ύπαρξη υπάρχει ένα μυστικό που μόνο Εγώ μπορώ να γνωρίζω. Αν όμως ανακαλύψετε αυτό που -αφού 

ανήκει μόνο στον αδελφό σας- θα έπρεπε να είναι ιερό για εσάς, μην το κάνετε γνωστό, μην σκίσετε αυτό 

το πέπλο, μάλλον κάντε το πιο πυκνό. 

47 Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους να διεισδύουν στην καρδιά του αδελφού τους μέχρι να 

ανακαλύψουν την ηθική ή πνευματική του γύμνια για να καμαρώσουν γι' αυτήν και να την κάνουν 

αμέσως γνωστή. Ας μην εκπλαγεί κανένας από αυτούς που έχουν βεβηλώσει με αυτόν τον τρόπο την 

εμπιστοσύνη ενός συνανθρώπου τους, αν κάποιος τον εκθέσει και τον γελοιοποιήσει στην πορεία της 

ζωής του. Ας μην πει τότε ότι είναι το μέτρο της δικαιοσύνης που τον μετράει- γιατί θα είναι το μέτρο της 

αδικίας με το οποίο μέτρησε τους αδελφούς του. 

48 Να σέβεστε τους άλλους, να καλύπτετε τους εκτεθειμένους με τον μανδύα του ελέους σας και να 

υπερασπίζεστε τους αδύναμους από τα κουτσομπολιά των ανθρώπων. 

49 Μαθητές, δεν σας απαγορεύω να μελετάτε στα βιβλία που σας διδάσκουν την καλοσύνη, αλλά αν 

δεν τα βρίσκετε, εδώ έχετε τη διδασκαλία Μου, η οποία σε όλη την απλότητα και την ταπεινότητά της 

περιέχει περισσότερη σοφία από όλα τα βιβλία. Γι' αυτό, αποτυπώστε το στο εσωτερικό της καρδιάς σας, 

ερευνήστε το, ώστε να είναι αυτό που θα σας καθοδηγεί σε όλα σας τα έργα. 
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50 Όσοι έχουν έρθει κλαίγοντας κάτω από τη σκιά αυτού του δέντρου μέσα από τις πολλές 

δοκιμασίες της ζωής έχουν βρει την παρηγοριά και την ενίσχυση της αγάπης Μου. 

51 Μακάριος είναι εκείνος που ακούει το Λόγο Μου στην Τρίτη Εποχή, γιατί δεν θα πλανηθεί. Τη 

στιγμή του (φυσικού) θανάτου του, το πνεύμα του θα αναστηθεί στην αιώνια ζωή και θα βαδίσει με 

ασφάλεια στο μονοπάτι που τον περιμένει πέρα από αυτή τη ζωή. 

52 Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει τα βάσανά του με υπομονή, γιατί ακριβώς στην πραότητά 

του θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει να σηκώνει το σταυρό του στην πορεία της ανάπτυξής του. 

53 Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει την ταπείνωση με ταπείνωση και είναι ικανός να συγχωρεί 

εκείνους που τον προσέβαλαν, γιατί εγώ θα τον δικαιώσω. Αλλά αλίμονο σ' αυτούς που κρίνουν τις 

πράξεις των αδελφών τους, γιατί και αυτοί με τη σειρά τους θα κριθούν! 

54 Μακάριος είναι εκείνος που εκπληρώνει την πρώτη εντολή του Νόμου και Με αγαπάει 

περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα. 

55 Μακάριος είναι εκείνος που Με αφήνει να κρίνω τη δίκαιη ή άδικη υπόθεσή του. 

56 Η διδασκαλία Μου σας ανανεώνει, ενισχύει το πνεύμα σας, ώστε όταν τα χείλη σας ανοίγουν για 

να επαναλάβουν τις διδασκαλίες Μου, να κλείνουν για βλασφημία ή κατάρα. 

57 Αυτή τη στιγμή ήρθα να ποτίσω εκ νέου τον σπόρο που φύτεψα στην καρδιά σας στη Δεύτερη 

Εποχή. 

58 Από τις πρώτες φορές αναζήτησα τη μορφή με την οποία θα μπορούσα να γίνω ακουστός και 

κατανοητός στους ανθρώπους. Γι' αυτό έστειλα δίκαιους ανθρώπους και προφήτες σ' αυτόν τον κόσμο, 

ώστε με τα λόγια και τα έργα τους να είναι αγγελιοφόροι του θελήματός Μου και των εντολών Μου. 

59 Στην Πρώτη Εποχή έκανα μια διαθήκη αγάπης με τον Αβραάμ λόγω της υπακοής του στην εντολή 

Μου, και ανταμείβω τη σταθερότητα, τον ζήλο και την πίστη του με την ευλογία και τον πολλαπλασιασμό 

των απογόνων του. Για να δοκιμάσω την υπακοή και την πίστη του, του ζήτησα τη ζωή του γιου του 

Ισαάκ, τον οποίο αγαπούσε τόσο πολύ, και με την παράδοση των μεγάλων πνευμάτων ήταν έτοιμος να 

τον θυσιάσει. Αλλά τον συγκράτησα, επειδή είχε ήδη αποδείξει την υπακοή του στην καρδιά του, και 

αυτό ήταν αρκετό για Μένα. 

60 Ο Ισαάκ ήταν ο πατέρας του Ιακώβ, ο οποίος δόθηκε να δει τον δρόμο της τελειότητας του 

πνεύματος, που συμβολίζεται σε μια σκάλα που στέκεται στη γη και χάνεται στο άπειρο, και στην οποία 

ανεβαίνουν και κατεβαίνουν πνεύματα με τη μορφή αγγέλων. 

61 Αυτοί οι τρεις πατριάρχες αποτελούν τον κορμό του λαού του Ισραήλ, από τον οποίο φύτρωσαν 

δώδεκα κλαδιά και άπειρα φύλλα- αλλά ο καρπός του δεν έχει ακόμη ωριμάσει. 

62 Ο λαός του Ισραήλ έλαβε τον Νόμο όταν προσκύνησε στους πρόποδες του όρους Σινά. Ο 

Μωυσής, ο ηγέτης της, έλαβε τις πλάκες του Νόμου και τη (θεία) έμπνευση. Η διάσχιση της ερήμου έγινε 

για να καθαρίσει τις καρδιές, να τις πνευματοποιήσει και να τους ανάψει την πίστη στον αόρατο Θεό. 

Όταν ο λαός έφτασε στη Γη της Επαγγελίας και την κατέλαβε, η πίστη στον Κύριό του είχε 

αποτυπωθεί βαθιά στο μυαλό του και ασκούσε μια απλή αλλά εξυψωμένη λατρεία του Θεού, στην οποία 

οι καρδιές του ενδυναμώνονταν. Αλλά ιδού, τα τέκνα των τέκνων δεν επέμειναν στην πίστη και την 

πνευματοποίηση, και όταν άλλες - ειδωλολατρικές - φυλές εισήγαγαν την ειδωλολατρία και τη 

δεισιδαιμονία τους στους κόλπους του λαού Ισραήλ, τους χώρισαν πνευματικά και γήινα. Τότε 

αναστήθηκαν οι προφήτες που νουθέτησαν τα πλήθη και ανακοίνωσαν την κρίση Μου εναντίον τους 

εξαιτίας της απιστίας και της αμαρτίας τους- αλλά οι προφήτες γελοιοποιήθηκαν και μερικοί σκοτώθηκαν. 

63 Σας το λέω αυτό επειδή πνευματικά είστε στην πραγματικότητα ο σπόρος αυτών των πρώτων 

πατριαρχών και τα "πρόβατα" του Μωυσή- αλλά σας λέω επίσης ότι ανήκετε στους καρπούς που θα 

ωριμάσουν σε αυτή την εποχή και θα δώσουν ζωή και αλατοπίπερο στην ανθρωπότητα. 

64 Ο Χριστός πότισε τότε το δέντρο της ζωής με το Αίμα Του και σήμερα έρχεται να το ποτίσει ξανά 

με τον θείο Του Λόγο, ώστε να ωριμάσουν οι καρποί της αγάπης και του ελέους όλων των παιδιών Του. 

65 Αυτήν την εποχή έρχομαι να καταπολεμήσω κάθε φανατισμό και ειδωλολατρία των καρδιών σας, 

γιατί η πνευματοποίηση δεν επιτρέπει την υλοποίηση. Όποιος ασκεί την πνευματική μου διδασκαλία με 

φανατισμό δεν κάνει το θέλημά Μου, ούτε έχει ερμηνεύσει σωστά τη διδασκαλία Μου. 

66 Γιατί οι άνθρωποι εξακολουθούν σε αυτή την εποχή να υλοποιούν τη λατρεία της Θεϊκότητάς 

Μου, παρόλο που έχω απαγορεύσει από την Πρώτη Εποχή στην Πρώτη Εντολή του Νόμου Μου να με 

λατρεύουν με μορφές και εικόνες φτιαγμένες από ανθρώπινα χέρια; 
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67 Ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή θα πολεμήσει σαν δίκοπο μαχαίρι για να απομακρύνει από την 

ανθρώπινη καρδιά όλα τα λάθη, ώστε να μπορέσει να ανυψωθεί από την άγνοια στη Θεότητά Μου και να 

επιτύχει την ένωση του πνεύματος με το πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 45  
1 Το φως του Πνεύματός Μου κατεβαίνει επάνω σας. Έρχομαι να σας δώσω τον θησαυρό της 

ειρήνης και να σας ντύσω με το γιορτινό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αν η ανθρωπότητα θέλει να σκίσει 

το ένδυμά σας σε κομματάκια, ας το κάνει, γιατί αυτά τα κομματάκια θα χρησιμεύσουν για να καλύψουν 

τη γύμνια τους. 

2 Ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη υπάρχουν εκείνοι που -χωρίς να Με έχουν δει- Με πιστεύουν, Με 

αγαπούν και Με ακολουθούν. Μακάριοι είναι αυτοί, διότι θα βρίσκονται στη γη της επαγγελίας. 

3 Την ημέρα αυτή τιμάτε την ανάσταση του Διδασκάλου σας, και αληθινά σας λέω ότι πολλοί από 

εσάς θα αναστηθούν στη ζωή της χάρης μέσα από το φως του Λόγου Μου. 

4 Μόνο ως άνθρωπος γεννήθηκα και πέθανα, γιατί ως Θεός δεν είχα αρχή, ούτε θα έχω τέλος. Ο 

Ιησούς γεννήθηκε από την αγνότητα της αγάπης που έχει ο Πατέρας για την ανθρωπότητα, παίρνοντας 

ανθρώπινη μορφή στη μήτρα μιας αγνής παρθένας, εκ των προτέρων επιλεγμένης από τον Δημιουργό. 

5 Τα λόγια και τα έργα του Ιησού ήταν ο δρόμος που χάραξε για εσάς, ο δρόμος που θα σας 

οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσω του σώματος του Ιησού, ο Χριστός ένιωσε όλους τους 

πόνους και τους φόβους του κόσμου, βίωσε την αγωνία του θανάτου και ήταν πρόθυμος να εισέλθει 

πνευματικά στις σπηλιές του σκότους, όπου Τον περίμεναν και τα πνευματικά όντα. Αλλά σας λέω, ο 

πόνος του Ιησού την ύψιστη ώρα της αγωνίας Του στο σταυρό δεν έγινε κατανοητός από κανέναν. 

Υπήρξε μια στιγμή που αισθάνθηκε μόνος ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, μαστιγωμένος από τα 

αμόλυτα στοιχεία της φύσης και εγκαταλελειμμένος από τους μαθητές Του. Τότε συνέβη να φωνάξει: 

"Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;". - Ο λαός Τον έδιωξε από ανάμεσά τους και το Πνεύμα Του 

Τον εγκατέλειψε. 

6 Λόγω της δύναμής Μου, ο Ιησούς θα μπορούσε να είναι αδιαπέραστος από τον σωματικό πόνο, 

αλλά δεν ήρθα για να σας εξαπατήσω σχετικά με την ανθρώπινη φύση Μου. Ο πόνος Μου ήταν 

πρωτοφανής, ο θάνατός Μου ήταν αληθινός και το αίμα Μου πραγματικά αίμα. 

7 Ενώ το σώμα του Διδασκάλου βρισκόταν στον τάφο, το Θείο Πνεύμα φώτισε τα μέρη όπου τον 

περίμεναν οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, ώστε το έλεός Του να τους οδηγήσει σε μια νέα εποχή. Γιατί το 

Αίμα του Αρνίου άνοιξε το δρόμο της πνευματικής ανάπτυξης όχι μόνο για τα όντα αυτού του κόσμου, 

αλλά και για εκείνα της Πνευματικής Κοιλάδας. 

Αφού αυτή η αποστολή αγάπης εκπληρώθηκε σε όλους, το σώμα του Χριστού συγχωνεύτηκε με το 

Θείο Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο που είχε πάρει ανθρώπινη μορφή. 

8 Αφού το σώμα του Ιησού δεν βγήκε από τη "γη "* - γιατί θα έπρεπε να της έχει καταβάλει φόρο 

τιμής όπως όλοι οι άνθρωποι; 

Σας είχε πει: "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο". 
* δηλ. δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους της γης 

9 Ακούγοντας τη διδασκαλία Μου, το πνεύμα σας ξυπνά σε νέα ζωή, επειδή έχει φάει το ψωμί της 

αιώνιας ζωής, που είναι ο Λόγος Μου. Ενισχυθείτε με τη διδασκαλία Μου, γιατί πλησιάζει ο καιρός που 

οι άνθρωποι θα ορμήσουν πάνω σας σαν πεινασμένοι λύκοι για να σας κρίνουν, και δεν είναι θέλημά Μου 

να αφήσετε την πίστη και την ειρήνη σας στα χέρια των διωκτών σας. 

10 Αξιοποιήστε τον χρόνο όσο η εκδήλωσή Μου είναι ακόμα μαζί σας με αυτή τη μορφή, γιατί αν 

δεν ανάψετε τα λυχνάρια σας σήμερα, αύριο θα νοσταλγήσετε αυτή την εποχή των διδασκαλιών και των 

χαρίτων και θα κλαίτε από επιθυμία να ακούσετε τον Λόγο Μου για άλλη μια φορά. Πολλοί θα πουν: 

"Δάσκαλε, τι θα έδινα για να ακούσω για άλλη μια φορά έναν από τους διδακτικούς σου λόγους μέσω 

εκείνων που τόσο καταδίκασα ως ατελείς". 

11 Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες Μου αληθινά - τώρα που σας τις μεταδίδω μέσω αυτών των παιδιών 

Μου που έχω επιλέξει και προετοιμάσει. Έχω κάνει λόγια σοφίας και αγάπης να ρέουν από τα χείλη τους. 

Με την παράδοση έχουν απομακρυνθεί από τον κόσμο και εξαιτίας σας πίνουν ένα ποτήρι πόνου, 

γνωρίζοντας ότι είναι το όργανο του Πατέρα για την ένωσή Του μαζί σας. 

12 Ακόμα κι αν σπεύδετε σε αυτούς τους ταπεινούς τόπους συνάντησης για να ακούσετε το Λόγο 

Μου αυτή τη στιγμή, μπορείτε ακόμα να στείλετε την προσευχή σας στον τόπο όπου βρίσκεστε (αυτή τη 

στιγμή): Είτε σε ένα ήσυχο δωμάτιο, είτε εκεί που βγάζετε το καθημερινό σας ψωμί, είτε στο δρόμο, είτε 

στην κοιλάδα, είτε στις όχθες ενός ποταμού - παντού ακούω τα αιτήματά σας. 
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13 Μάθετε να καθαρίζετε την καρδιά σας και να υψώνετε το πνεύμα σας σε Μένα, ώστε να μπορείτε 

να λαμβάνετε πνευματική κοινωνία (μαζί Μου). Μην ξεχνάτε ότι Με κουβαλάτε στο εσωτερικό της 

ύπαρξής σας. Ανυψωθείτε σε Μένα, έτσι ώστε όταν έρθει η τελευταία στιγμή του 1950, το πνεύμα σας να 

μη γεμίσει με τρόμο, λέγοντας: "Δάσκαλε, απομακρύνθηκες από εμάς". Αληθινά σας λέω, όποιος 

προετοιμάζει τον εαυτό του, θα συνδεθεί από εκείνη τη στιγμή πνεύμα με πνεύμα με τη Θεότητά Μου. 

14 Αν είχατε χρησιμοποιήσει μία από τις πολλές διδασκαλίες που σας έδωσα, και η διδασκαλία της 

ήταν ο Νόμος που καθοδηγεί όλες τις πράξεις της ζωής σας, αληθινά σας λέω, δεν θα ήταν πλέον 

απαραίτητο να βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί σε ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα περιέχεται όλη η 

διδασκαλία Μου. 

15 Για άλλη μια φορά σας δίνω τον Λόγο Μου, ώστε το πνεύμα σας να νιώσει ότι βρίσκεται στο 

συμπόσιο της αιώνιας ζωής. Να αναζωογονείστε όπως ο απόστολός Μου Ιωάννης όταν συλλογίζεστε τις 

αποκαλύψεις του κόσμου πέρα από τον κόσμο. 

16 Εκείνη την εποχή κάθε απιστία ανάμεσά σας θα εξαφανιστεί, γιατί θα σας αφήσω σαν λυχνάρι 

πίστης που ανάβει ανάμεσα στους ανθρώπους. 

17 Κάθε φορά που σας συστήνομαι και σας μεταδίδω το Λόγο Μου, ο πόνος σας υποχωρεί, επειδή το 

πνεύμα σας αισθάνεται την παρουσία Μου και αναζωογονείται με την αγάπη Μου. 

18 Όχι μόνο εκείνοι που συγκεντρώνονται σε αυτούς τους τόπους συνάντησης Με ακούνε, αλλά 

μεγάλες λεγεώνες πνευμάτων είναι παρούσες σε αυτή την εκδήλωση και λαμβάνουν το φως Μου. 

Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη είναι εκείνοι που στη γη ήταν οι γονείς σας, οι σύντροφοί σας, τα παιδιά σας. 

Όλοι βρίσκονται στη διαδικασία ανόδου στη σκάλα της εξέλιξης. 

19 Η καρδιά σας γεμίζει με χαρά όταν Με ακούτε να μιλάω έτσι, και αισθάνεστε ότι είναι η δόξα του 

ίδιου του Πατέρα που ανοίγεται αυτές τις στιγμές για να ξεχύσει τη χάρη της σε κάθε πλάσμα του Κυρίου. 

20 Το φως της αγάπης Μου, το οποίο φώτισε την πορεία ανάπτυξης όλων των παιδιών Μου, έκανε 

κάποιους επιστήμονες να μπερδέψουν τις ιδέες τους όταν συνάντησαν το γεγονός ότι η προέλευση της 

δημιουργίας δεν είναι όπως την είχαν φανταστεί. Αλλά θα τους μιλήσω από το "ύψος του βουνού" και η 

βία της φωνής Μου θα ταρακουνήσει τη γη μέσα από τα στοιχεία και θα τους δείξω την αλήθεια. 

21 Άνθρωποι, αν θέλετε να έρθετε σε κοινωνία με τη Θεϊκότητά Μου, μην κοιτάτε αυτούς τους 

φορείς φωνής μέσω των οποίων Με γνωστοποιώ, ως ανώτερα όντα. Μελετήστε και ερευνήστε τον Λόγο 

Μου, τότε θα νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο ιερό Μου και θα απολαμβάνετε το πνευματικό νόημα της 

διδασκαλίας Μου. Έτσι θα γίνετε δυνατοί για να μαρτυρήσετε ότι αυτή είναι η Τρίτη Εποχή και ότι σε 

αυτήν έχω αποκαλυφθεί στους ανθρώπους ως το Άγιο Πνεύμα. 

22 Αυτή τη στιγμή επιλέγω ανάμεσα στην ανθρωπότητα τους νέους μαθητές Μου, λέγοντας στους 

άνδρες: "Ανανεωθείτε", και στις γυναίκες: "Μην αμαρτάνετε πλέον". Όλοι σας έχετε εξαγνιστεί από τη 

συγχώρεσή Μου για να ξεκινήσετε μια νέα ζωή. 

23 Εσείς που δοκιμάσατε πολλή πίκρα - τώρα πιείτε γάλα και μέλι από αυτό το ποτήρι της αγάπης 

που σας προσφέρω. 

24 Να χαίρεστε που κατέχετε αυτό το πνευματικό αγαθό. Μη στενοχωριέστε πολύ για την τροφή του 

σώματος, θυμηθείτε ότι σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που προέρχεται 

από τον Θεό". 

25 Όλους σας βρήκα χαμένους και σας έδειξα τον δρόμο, λέγοντας: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και 

η ζωή, ακολουθήστε με μέχρι τέλους". 

26 Δεν ανάγκασα κανέναν να Με ακολουθήσει, και δεν απειλώ κανέναν αν δεν το κάνει. Σίγουρα 

υπάρχει ο νόμος της εξιλέωσης - τον οποίο ο καθένας προκαλεί ο ίδιος - έτσι ώστε η ψυχή του να 

εξελιχθεί και να φτάσει στον εξαγνισμό και το φως της. Αλλά η κόλαση της αιώνιας φωτιάς δεν υπάρχει, 

όπως δεν υπάρχει και τιμωρία από τον Θεό. Μην παρερμηνεύετε αυτά που σας είπαν στο παρελθόν μέσω 

αλληγοριών. 

27 Σήμερα Με ακούτε και ο καθένας αναγνωρίζει την αποστολή του, ενώ ο Ηλίας, ως ακούραστος 

υπηρέτης του Κυρίου, συγκεντρώνει τους 144.000 νέους μαθητές, 12.000 παιδιά από κάθε φυλή αυτού 

του λαού, ώστε να λάβουν στα μέτωπά τους το σημάδι που τους προσδιορίζει ως Τριαδικούς-Μαριανούς 

Πνευματικούς. 

28 Όταν αισθάνεστε εξαντλημένοι στο μονοπάτι της ζωής, ελάτε σε Μένα και ξεκουραστείτε 

ακούγοντας αυτόν τον λόγο, γιατί είμαι ακόμα μαζί σας. 
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29 Αυτός ο Λόγος είναι το ψωμί που φέρνω στο στόμα σας. Η πνευματική του σημασία είναι το 

κρυστάλλινο νερό που σας βοηθά να καθαρίσετε την ψυχή σας από όλους τους λεκέδες της. 

30 Φοβάστε ότι οι καταιγίδες θα σας παρασύρουν από αυτό το μονοπάτι και ότι με τη σειρά σας θα 

γίνετε αδύναμοι μπροστά στα πάθη της σάρκας. Φοβάστε τα λόγια των ανθρώπων, τις κρίσεις τους, 

φοβάστε τον κόσμο που σας απομακρύνει από Μένα με τους πολλαπλούς πειρασμούς του. 

31 Εφόσον δεν έχετε κατανοήσει το Λόγο Μου, πιστεύετε ότι απαιτώ να εγκαταλείψετε και να 

απαρνηθείτε κάθε τι υλικό, ενώ σας διδάσκω ότι πρέπει να δίνετε στο πνεύμα ό,τι του ανήκει και στην ύλη 

ό,τι σας ανήκει. Όσο βρίσκεστε στην κοιλάδα των δακρύων, δεν θα φτάσετε στην τελειότητα. Αλλά 

πρέπει να εξοπλιστείτε με την αγάπη και το έλεος που σκορπάτε ανάμεσα στους αδελφούς σας για να 

φτάσετε στην πνευματική κοιλάδα και να θερίσετε τους καρπούς της σποράς σας. 

32 Το μυστήριο που σας αποκαλύπτω είναι το δικό Μου Πνεύμα, το οποίο βρίσκεται πέρα από τη 

σκάλα του Ιακώβ. Δεν είμαι στη "σκάλα" επειδή είμαι τέλειος. Σε αυτό βρίσκονται μόνο τα όντα που 

οδεύουν προς την τελειότητα. - Ποιος μπορεί να αισθάνεται ότι η διδασκαλία Μου είναι σαν ένα βαρύ 

φορτίο για το πνεύμα του; Αν συγκρίνετε το βάρος του με αυτό ενός σταυρού, θα καταλάβετε ότι είμαι 

τώρα ο βοηθός σας*.  

* Βλέπε σημείωση 8 στο παράρτημα 

33 Ποιος μπορεί να απομακρυνθεί από Μένα, αφού είμαι παντού; Κάποιοι προσπαθούν να 

απομακρυνθούν από την Παρουσία Μου για να σπείρουν κρυφά τον σπόρο που τους εμπιστεύτηκα και να 

θερίσουν τη σοδειά για τον εαυτό τους, αλλά Εγώ σας δίνω τα εύφορα χωράφια. Όποιος προσπαθήσει να 

απομακρυνθεί, θα πρέπει να πάει στην έρημο. - Πότε είδε κανείς κάποιον σπόρο να βλαστάνει στην καυτή 

άμμο; Εκεί δεν θα παρευρίσκονται στη γιορτή που απολαμβάνετε μαζί Μου, ούτε θα ακούνε στη μοναξιά 

τους το κελάηδισμα των πουλιών που σας έχουν ευχαριστήσει με το τραγούδι τους. 

34 Όποιος έχει νιώσει στην καρδιά του την επιθυμία να εγκαταλείψει τον σταυρό, δεν έχει μαντέψει 

την αποστολή ή τον προορισμό του. 

35 Πόσοι από εσάς ομολογείτε τους εαυτούς σας ένοχους και αμαρτωλούς μπροστά Μου, κι όμως 

είστε από εκείνους που Με αγαπούν! Πόσοι διακηρύσσουν ότι Με αγαπούν και δεν έχουν καν πίστη σε 

Μένα! Πιστεύουν όταν λαμβάνουν παροχές, αλλά όταν τους συμβαίνει μια δοκιμασία, Με αρνούνται! 

36 Αυτή η Τρίτη Ώρα ήταν μια πρόσκληση προς το πνεύμα σας, ένα κάλεσμα για να έχετε τη χάρη να 

είστε ανάμεσα σε εκείνους που λαμβάνουν τους θεϊκούς καρπούς των Τριών Ώρων. 

37 Όταν η ανθρωπότητα βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της διαφθοράς, το φως του Πνεύματός 

Μου κατέβηκε, - μεταμορφωμένο σε λέξεις κατανοητές για τον άνθρωπο - για να τον σώσει. Του δείχνουν 

τον δρόμο της εξιλέωσής του, τον βοηθούν να τον εκπληρώσει και τον κάνουν να καταλάβει την 

ανταμοιβή που τον περιμένει. 

38 Σε εσάς που Με ακούτε, σας λέω: μη φοράτε βρώμικη σκόνη στα "σανδάλια" σας, αναζητήστε 

Με, Εγώ είμαι η σωτηρία σας. Εγώ είμαι η βάρκα που σας έσωσε από το ναυάγιο, σας έβγαλε από τη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα της αμαρτίας για να σας φέρει στη γη της υπόσχεσης. 

39 Γιατί αντιμετωπίσατε πόνο στο ταξίδι της ζωής σας; Γιατί τα πόδια σας τριβόταν στα βότσαλα του 

μονοπατιού; Γιατί η δίψα σας βασανίζει σαν κουρασμένους περιπλανώμενους; Είναι επειδή συνηθίζατε να 

διανύετε το ίδιο μονοπάτι και δεν καθαρίζατε το δρόμο για εκείνους που ήρθαν μετά από εσάς, επειδή δεν 

γνωρίζατε ότι θα έπρεπε να το ξαναπεράσετε. Αλλά αν ποτέ δεν έχετε σβήσει τη δίψα κάποιου που διψάει, 

πώς μπορείτε να περιμένετε από κάποιον να σβήσει τη δική σας; 

40 Μόνο εγώ ξεδιψάω τη δίψα του πνεύματός σας για αγάπη και ειρήνη. Ο Λόγος Μου είναι 

κρυστάλλινο νερό που χύνεται ανάμεσά σας. Απολαύστε το όταν το πίνετε, προσκαλέστε τους αδελφούς 

σας να κάνουν το ίδιο, και ειλικρινά σας λέω, ότι τελικά θα βιώσετε την ενότητα και την ειρήνη στις 

ψυχές. 

41 Αν στη Δεύτερη Εποχή τα μάτια σας Με είδαν επειδή ήρθα ως άνθρωπος, σήμερα έρχομαι με 

πνεύμα. Αν τα φυσικά σας μάτια δεν Με έχουν δει, η ευαισθησία του πνεύματός σας Με έχει σίγουρα 

αισθανθεί, γιατί κάνω την Παρουσία Μου αισθητή σε εσάς. Ποιος από εκείνους που Με ακούνε δεν Με 

έχει νιώσει στον ταχύτερο χτύπο της καρδιάς του; Ποιος από εσάς δεν έχει τρέμει στο Λόγο Μου, που 

είναι σαν ένα διαπεραστικό βλέμμα που φτάνει στο πνεύμα σας με το φως του; 
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42 Σας μιλάω ως Δάσκαλος, όχι ως Δικαστής. Μην Με αναζητάτε ως κριτή, γιατί αντί για κρίση θέλω 

να σας μεταδώσω παρηγοριά και ζωή ανάμεσά σας. 

43 Άνοιξα τα μάτια σας για να συνειδητοποιήσετε ότι ο νόμος Μου κηλιδώνεται στη γη, αλλά όχι για 

να κρίνετε αυτόν που τον παραβιάζει. Μάθετε το Νόμο Μου για να μην πλανάστε όταν οι άνθρωποι σας 

τον αποκρύπτουν, και για να ξέρετε πώς να καθοδηγείτε αυτόν που περπατάει στο σκοτάδι. 

44 Δεν ήρθατε (στον κόσμο) για να ταπεινώσετε κανέναν. Αλήθεια, σας λέω: Πριν συμβεί αυτό, θα 

ήταν καλύτερα να μη μιλάτε για το έργο Μου, αλλιώς ο θάνατος θα σας κόψει τη ζωή. 

45 άνθρωποι, δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσω. Μη νομίζετε ότι αυτά που ακούσατε μέχρι σήμερα είναι 

όλα όσα έχω να σας πω- θα σας αποκαλύψω ακόμη μεγάλες διδασκαλίες- πολύ μεγάλα χαρίσματα θα 

ξεδιπλωθούν μέσα σας. 

46 Η διδασκαλία μου έρχεται να σας βοηθήσει, ώστε να καταφέρετε να ενωθείτε πνεύμα με πνεύμα 

με τον Πατέρα σας, γιατί εκεί βρίσκεται η σωτηρία σας. Ανοίξτε την καρδιά σας για να κρατήσετε μέσα 

της τον θησαυρό του Λόγου Μου μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πρέπει να τον αποκαλύψετε στους 

αδελφούς σας. Γιατί αυτός είναι ο Λόγος που μεταμορφώνει τον αμαρτωλό και θεραπεύει τον άρρωστο. 

47 Το ίχνος που σας αφήνω αυτή τη στιγμή δεν είναι του αίματος αλλά του φωτός. Ελάτε σε Μένα, 

μαθητές, και ανακάμψτε από τα βάσανά σας. Με τον Λόγο Μου, ανακουφίστε την πείνα και τη δίψα σας 

για αγάπη και ειρήνη, ώστε όταν σας έχω πλουτίσει με πνευματικά αγαθά, να είστε σαν τις παρθένες της 

παραβολής Μου: με αναμμένες λάμπες, που περιμένουν με προσμονή τον αγνό Σύζυγο, ώστε να τον 

υποδεχτείτε όταν χτυπήσει την πόρτα σας. 

48 Όποιος κρατάει τον Λόγο Μου στην καρδιά του και πιστεύει σε αυτόν, θα έχει ειρήνη και ευτυχία 

στους δρόμους του κόσμου και θα επιτύχει την πνευματική του άνοδο στο μονοπάτι που οδηγεί στη 

βασιλεία Μου. 

49 Με αγάπη σας δίνω τον Λόγο Μου για να σας δώσει αληθινή ζωή και να σας διδάξει να κάνετε το 

ίδιο ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου υπάρχουν τόσοι πολλοί νεκροί για την πίστη. Ό,τι κάνετε στο όνομά 

Μου θα το δείτε να καρποφορεί στους αδελφούς σας. Αν, όμως, με τον τρόπο σας, αντί να ευλογείτε, 

βλασφημείτε ή κρίνετε τους πλησίον σας, αληθινά σας λέω, θα καταδικάσετε τον εαυτό σας, διότι με το 

μέτρο με το οποίο μετράτε, θα μετρηθείτε. 

50 Αν Με πληγώσατε, ζητήστε Μου συγχώρεση. Αν ο αδελφός σας σας πλήγωσε, συγχωρέστε τον, 

ίσως δεν ξέρει τι έχει κάνει. Αν, από την άλλη πλευρά, εξακολουθείτε να πονάτε, παρόλο που έχετε τόσο 

πολύ φως μέσα από τις διδασκαλίες που λαμβάνετε, δεν μπορείτε να πείτε ότι είστε αθώοι. 

Αν προκαλέσετε προσβολή, θα είστε σκληρότεροι από τον βράχο- γιατί σας διδάσκω για να είστε ευγενείς 

προς τους αδελφούς σας. 

51 Μελετήστε το Λόγο Μου, ώστε ο θάνατος να μη σας πιάσει απροετοίμαστους και το σκοτάδι να 

μη σκεπάσει την πορεία του πνεύματός σας προς την ανάπτυξή του. Η διδασκαλία μου είναι το μόνο 

βιβλίο που περιέχει την αλήθεια από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη. Αυτό το Βιβλίο το άνοιξα 

μπροστά σας εκ νέου αυτή την εποχή για να σας αφυπνίσω στην αιώνια ζωή και να σας ενώσω με τον 

περίβολο της αγάπης Μου, γιατί σας βλέπω χαμένους σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. 

52 Εδώ είναι η φωνή Εκείνου που καλεί τα πνεύματα για να τα ελευθερώσει από τα προβλήματα του 

κόσμου. Κάποια από τα παιδιά Μου αναγνώρισαν τη φωνή, άλλα όχι, επειδή το μυαλό τους, τυφλωμένο 

από τον υλισμό της εποχής, δεν την αναγνώρισε. Αλλά Εγώ, ο Ποιμένας, που έχω τα ενενήντα εννέα 

πρόβατα στο μαντρί της Αγάπης Μου -που είναι η Βασιλεία Μου- κατέβηκα στη γη για να αναζητήσω το 

χαμένο. 

53 Πόσο καιρό τρέφατε τον εαυτό σας με πικρούς καρπούς που σας έκαναν να ξεχάσετε τη γλύκα του 

καρπού της αληθινής ζωής, και μόνο όταν ακούσατε το Λόγο Μου βιώσατε ξανά ποια είναι η αληθινή 

τροφή του πνεύματος. 

54 Στο παρελθόν ξεκινήσατε και αναζητούσατε μάταια το μονοπάτι της πνευματικής σας ανόδου, 

επειδή σας καταπίεζε ο πόνος των αμαρτιών σας. Σήμερα σας ένωσα, σας πολλαπλασίασα και σας έκανα 

να γνωρίσετε τα χαρίσματά σας. Αλλά αληθινά σας λέω: πριν πέσετε στη ματαιοδοξία εξαιτίας αυτής της 

χάρης και θελήσετε να κρίνετε τον αμαρτωλό ή να προσπαθήσετε να ταπεινώσετε αυτόν που έχει 

υπολείψει, θυμηθείτε και αναλογιστείτε τη διδασκαλία που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, όταν η 

μοιχαλίδα οδηγήθηκε ενώπιόν Μου- θυμηθείτε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και εκείνη 

του Καλού Σαμαρείτη. Το πνευματικό νόημα αυτών των διδασκαλιών είναι αιώνιο. Σήμερα, αύριο και για 
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πάντα μπορείτε να τις εφαρμόσετε στη ζωή σας. Είναι παραβολές που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, 

μερικές φορές στις όχθες ενός ποταμού, άλλες φορές στην έρημο ή σε ένα βουνό- ήταν το Θείο Μήνυμα 

που σας έφερα στον Ιησού, πριν Με αρπάξουν οι άνθρωποι για να Με καταδικάσουν και να Με 

σταυρώσουν στην Ιερουσαλήμ. 

55 Ήταν θέλημά Μου να ζει ο Λόγος Μου στις καρδιές σας, ώστε να απορρέει από αυτόν το έλεος 

και η αγάπη και να ξεκινάτε να θεραπεύετε τους ασθενείς χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή, επειδή κάνετε 

το καλό από αγάπη για τους αδελφούς σας. 

56 Μην αποκαλείτε τους εαυτούς σας πνευματιστές αν μέσα σας νιώθετε αηδία για τους αρρώστους ή 

αηδία αν το σώμα τους είναι τυλιγμένο σε κουρέλια. Δεν θα είστε μαθητές Μου όσο διαχωρίζετε τον 

εαυτό σας από τους αμαρτωλούς από φόβο μήπως μολυνθεί η καρδιά σας. 

57 Ιδού, εδώ είναι ο νέος Μου Λόγος για να τον ενώσετε με αυτόν που σας έδωσα στο παρελθόν. 

Μέσω των διανοιών διαφόρων μεσολαβητών σας το έδωσα σε αυτόν τον καιρό, ώστε να έχετε 

επιβεβαίωση ότι αυτό που ειπώθηκε από ένα στόμα ειπώθηκε από όλους. 

58 Προετοιμαστείτε, άνδρες και γυναίκες, γιατί ανάμεσά σας είναι εκείνοι μέσω των οποίων θα σας 

δώσω το Λόγο Μου. 

59 Εδώ είναι ο σύζυγος που χτύπησε την πόρτα των παρθένων, και καθώς τον περίμεναν, του άνοιξαν 

και τον κάλεσαν μέσα, και έγινε γιορτή στο σπίτι τους. 

60 Κάποιοι από εσάς έχετε καθίσει στο τραπέζι της αγάπης για να φάτε το ψωμί του Λόγου Μου και 

να πιείτε το κρασί που είναι η θεία ουσία του Λόγου Μου. Πόσοι από εσάς ήσασταν επίσης μαζί Μου στη 

Δεύτερη Εποχή και Με ακούσατε. Άλλοι είδαν τους αποστόλους Μου στις επαρχίες, να σπέρνουν τον 

σπόρο της πίστης στον Χριστό στις καρδιές και να φέρνουν αποδείξεις της αλήθειας στους ανθρώπους 

θεραπεύοντας τους αρρώστους, καθαρίζοντας τους λεπρούς και παρηγορώντας τους θλιμμένους. Όσοι 

όμως δεν έλαβαν μέρος στο γεύμα τότε, θα φάνε σήμερα, και όσοι δεν ήταν στον κόσμο, θα είναι σήμερα. 

61 Βρίσκομαι στη διαδικασία να επιλέξω εκ νέου τους μαθητές Μου. Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη 

Εποχή έπλυνα τα πόδια των δώδεκα αποστόλων, τους οποίους είχα επιλέξει σύμφωνα με το έλεός Μου, 

και τους έδωσα ένα φιλί αγάπης για να καταλάβετε: Αν ο Κύριος το έκανε αυτό, τι πρέπει να κάνετε εσείς 

στους αδελφούς σας; 

62 Γεμάτος ταπεινοφροσύνη έρχομαι να σας παρηγορήσω και να σας σώσω, ώστε -όταν ξεκινήσετε 

να εκπληρώνετε την αποστολή σας να δείξετε στους ανθρώπους τον δρόμο- να αφήσετε ίχνη πραότητας 

στο δρόμο σας. Όποιος δεν έχει πλύνει τα "πόδια" του πριν ξεκινήσει το έργο της ημέρας του - τι ίχνος 

καθαρότητας θα μπορέσει να αφήσει πίσω του; 

63 Εδώ είναι ο Αμνός που θυσιάστηκε οικειοθελώς, ώστε το αίμα Του να είναι σε όλα τα παιδιά Του 

ως σύμβολο ζωής και το ίχνος Του να σηματοδοτεί την πνευματική πορεία της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

64 Βλέπω ανάμεσά σας εκείνους που θα Με ακολουθήσουν, αλλά και εκείνους που θα πρέπει να 

χύσουν δάκρυα και που θα δώσουν μεγάλους όρκους μόνο και μόνο για να Μου γυρίσουν την πλάτη 

αργότερα. Είμαι ακόμη ανάμεσά σας- αξιοποιήστε τις στιγμές, γιατί σύντομα θα σας αφήσω πίσω και θα 

ατενίζω από το άπειρο την εκπλήρωση εκείνων που έλαβαν αυτή την κληρονομιά. Όποιος καθαρίζει την 

καρδιά του για να μεταδώσει το Λόγο Μου, θα είναι δυνατός με την αγνότητα, το έλεος, την αγάπη και 

την ταπεινότητά του. Όποιος όμως εξυψώνει τον εαυτό του και προδίδει το Έργο Μου, θα είναι αδύναμος 

μπροστά στους πειρασμούς. 

65 Το έθνος σας έχει ανοίξει τις πύλες του, μέσα από τις οποίες έχουν έρθει μεγάλα πλήθη από 

διάφορα έθνη- γιατί σας έχω πει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξουν δώδεκα εκλεκτοί, αλλά δώδεκα 

χιλιάδες από κάθε μία από τις δώδεκα φυλές - εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που θα φέρουν το Λόγο 

Μου στην ανθρωπότητα. Κάποιοι βρίσκονται στην πνευματική κοιλάδα, άλλοι στην ύλη. Εκείνους που 

ζουν στον άλλο κόσμο και δεν έχουν γνωρίσει αυτή τη διδασκαλία, θα τους κάνω να έρθουν ξανά στη 

σάρκα για να τους συγκεντρώσω όλους μαζί στη γη. Αυτοί θα είναι που, από αγάπη για τους αδελφούς 

τους, θα σηκώσουν τον σταυρό της θυσίας και θα πιουν το ποτήρι της πίκρας. 

66 Σήμερα τρώτε το ψωμί και πίνετε το κρασί της Βασιλείας των Ουρανών μέσω της πνευματικής 

έννοιας της διδασκαλίας Μου, ενώ η ανθρωπότητα συνεχίζει να αναπαριστά αυτή τη διδασκαλία με το 

ψωμί και το κρασί της γης. 

67 Συγκεντρωθείτε γύρω Μου για να προστατεύετε ο ένας τον άλλον και να αισθάνεστε δυνατοί, 

γιατί οι λύκοι σας περιμένουν, και οι Φαρισαίοι που κρύβονται ανάμεσα στα πλήθη είναι αυτοί του χθες. 
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Δεν μπορούν ακόμη να Με αναγνωρίσουν, επειδή οι αισθήσεις τους έχουν μπερδευτεί. Είναι οι υποκριτές 

που κρύβουν τις αμαρτίες τους πίσω από μια προσποιητή αγνότητα. 

68 Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί θα είναι οι πρώτοι που θα σας πουν ότι είμαι ο ψευδοχριστός. 

Κάποιοι θα σας υποδείξουν τις προφητείες της Πρώτης Εποχής και άλλοι εκείνες της Δεύτερης Εποχής, 

προσπαθώντας να σας αποδείξουν ότι αυτή η προφητεία ήταν ψευδής. Θα σας πουν να μην ξεγελιέστε από 

αυτές τις διακηρύξεις. Αληθινά σας λέω: Προσέχετε αυτούς και εκείνους που έχουν πάρει μόνο τον Λόγο 

Μου και δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν έργα που πείθουν με την αλήθεια τους. 

69 Εξετάζετε τον εαυτό σας ενώπιον της συνείδησής σας και αναρωτιέστε αν οι άρρωστοι έγιναν 

υγιείς, αν νιώσατε γαλήνη όταν Με ακούσατε, αν νιώσατε έμπνευση να κάνετε το καλό και να αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον, αν ανανεωθήκατε; - Ναι", σας απάντησε η συνείδησή σας. 

70 Θυμηθείτε και ξαναζήστε τις περασμένες στιγμές. Εδώ είναι το τραπέζι πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η τροφή που δίνει αιώνια ζωή. Και πάλι σας λέω ότι το Σώμα Μου και το Αίμα Μου 

αντιπροσωπεύονται σήμερα από τον ίδιο Μου τον Λόγο. Ένα ψίχουλο από αυτό το ψωμί είναι αρκετό για 

να δώσει αιώνια ζωή σε ένα πνεύμα. Οι άρρωστοι που γεύονται αυτό το ψωμί θα αποκτήσουν υγεία, και 

όποιος πίνει αυτό το κρασί με ανύψωση του πνεύματος και σεβασμό για τη Διδασκαλία Μου θα λάβει 

ειρήνη για πάντα. 

71 Όποιος θυμάται τον Λόγο Μου την ύψιστη ώρα του ανθρώπινου θανάτου, στο πνεύμα του θα είναι 

τα δώρα και οι χάρες που βρίσκονται μέσα του (στον Λόγο Μου), ώστε να μπορεί να δει το φως του 

Αγίου Πνεύματός Μου κατά την έξοδό του. 

72 Οι μυστικές σκέψεις του Πατέρα αποκαλύφθηκαν για τους φτωχούς και τους ταπεινούς. Όποιος 

πιει από αυτό το κρασί θα νιώσει το πνεύμα του να δυναμώνει- όποιος κλείσει τα χείλη του για να μην το 

πιει από φόβο θανάτου, ο θάνατος θα είναι μέσα του, και μόνο η αγάπη Μου θα μπορέσει να τον 

αναστήσει. Αλλά τότε, αν είναι το θέλημά Μου, θα έρθω σ' αυτόν για να του πω: "Γιατί δεν ήπιες από το 

κρασί Μου; Σηκωθείτε, εγώ είμαι Αυτός που μίλησε μέσω του στόματος του ανθρώπου, και ο ίδιος (είναι) 

που σας ανασταίνει σήμερα στη ζωή της χάρης. Ποιος άλλος εκτός από εμένα έχει την εξουσία να 

αναστήσει τους νεκρούς στη ζωή;" 

73 Καθώς σας δίνω τη διδασκαλία Μου, συλλογίζομαι την καρδιά του καθενός από τους 

παρευρισκόμενους. Κάποιοι Μου παραδίδουν την καρδιά τους που έχει τραφεί με τον Λόγο Μου μέχρι να 

ικανοποιήσει την πείνα της για αγάπη και παρηγοριά. Άλλοι σκέφτονται τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να καταστρέψουν αυτό το έργο, επειδή δεν πιστεύουν σε αυτό, και προβληματίζονται από τα μεγάλα 

πλήθη με τις θερμές καρδιές που συνωστίζονται σε αυτούς τους τόπους συνάντησης για να ακούσουν το 

Λόγο Μου. 

74 Φάτε από αυτό το ψωμί, σ' αυτό είναι η αιώνια ζωή. Πιείτε το κρασί, το πνευματικό του 

περιεχόμενο είναι η θεϊκή γεύση που έχει ο Λόγος Μου. 

75 Μην ξεχνάτε τα έργα που έκανα για σας, για να τα κάνετε και για τους αδελφούς σας. Όπως σας 

αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε τον πλησίον σας. Καθίστε τους άπορους στο τραπέζι σας και δώστε τους 

την καλύτερη θέση σε αυτό. 

76 Σε κάθε ένα από τα λόγια Μου* υπάρχει ένας πλούτος αποκαλύψεων για να βυθιστείτε στη μελέτη 

τους, γιατί πλησιάζει η στιγμή της αναχώρησής Μου, όταν θα νιώθετε μοναξιά. Θα μείνετε σαν πρόβατα 

ανάμεσα σε λύκους, αλλά εγώ θα σας παρηγορήσω. Τότε θα ξεκινήσει η αποστολή σας και κάποιοι θα 

πάνε στα σπίτια, άλλοι στις επαρχίες και άλλοι σε άλλα έθνη. Θα είστε καλοί εργάτες στα χωράφια Μου 

και θα σπέρνετε ακούραστα τους σπόρους Μου της ειρήνης και της αγάπης. Αλλά δεν θα χρειαστεί να 

κουβαλάτε διπλές σακούλες με προμήθειες για το ταξίδι - θα σας προμηθεύσω εγώ. Δεν θα φοβάστε ούτε 

τις κακουχίες του καιρού, ούτε τις κακουχίες των στοιχείων, η παρουσία Μου είναι σε όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα. 
* Ο όρος "λόγος" εδώ δεν σημαίνει τη μεμονωμένη λέξη, αλλά είναι η επιτομή της έκθεσης μιας θεϊκής σκέψης μέσω 

ανθρώπινων λέξεων. 

77 Θα σας οδηγήσω στα σπίτια όπου κατοικούν εκείνοι που θα μοιραστούν την πίστη σας. Θα σας 

υποδεχτούν με χαρά, και εκεί θα καλέσετε άλλους να συγκεντρωθούν για προσευχή και θα τους φέρετε το 

μήνυμά Μου. Αυτοί οι "τελευταίοι" θα γίνουν "πρώτοι" και θα ξεκινήσουν ως νέοι απόστολοι για να 

σπείρουν όπως τους έχετε διδάξει. 
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78 Πολύ εκτεταμένα είναι τα χωράφια Μου, και πολύ αραιά είναι ακόμη οι σπορείς- ωστόσο, είναι 

θέλημά Μου ότι στο διάστημα που θα σας δίνω ακόμη τις οδηγίες Μου με αυτή τη μορφή, θα αντληθούν 

οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες. Διότι θα είναι εκείνοι μέσω των οποίων θα γίνω γνωστός στην 

ανθρωπότητα αυτή την εποχή, και για όποιον δίνει μαρτυρία για Μένα θα δώσω κι Εγώ μαρτυρία, όπως 

και για όποιον Με προδίδει θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον της κρίσης Μου. 

79 Ιδού, όλοι σας φάγατε από το Αρνίο- όμως, βλέπω ανάμεσά σας αυτόν που θα με προδώσει. Όχι 

αυτή τη στιγμή, ούτε αυτή τη νύχτα, αλλά όταν, παρασυρμένος από τους πειρασμούς του κόσμου, δέχεται 

τα λαμπερά νομίσματα για το έπαθλο των αδελφών του. Επειδή κανείς δεν ξέρει ποιος μπορεί να είναι, 

ρωτάτε μέσα σας: "Δάσκαλε, ποιος είναι;" - Το μόνο που σας λέω είναι: "Να προσέχετε και να 

προσεύχεστε να μην πέσετε σε πειρασμό". 

80 Υπάρχει επίσης κάποιος που Με αρνείται αυτή τη στιγμή, και σύντομα θα γίνει- αυτή τη νύχτα 

κάποιος θα αρνηθεί πού ήταν και σε ποιον ανήκε. - Ας μην Με αρνηθεί κανείς από φόβο για τον κόσμο, 

γιατί ο πόνος του θα είναι πολύ μεγάλος. 

81 Κάποτε ο Ιησούς πήγε στον κήπο της ελιάς για να προσευχηθεί, γιατί το θυσιαστικό Του ταξίδι 

πλησίαζε. Σήμερα σας λέω: Προσευχηθείτε και θυμηθείτε αυτό το παράδειγμα, ώστε να βρείτε δύναμη 

στον Κύριο. Γιατί πραγματικά σας λέω, το ποτήρι που ήπια εκείνο το βράδυ ήταν πολύ πικρό- αλλά και 

αυτό που Μου δίνει πάλι σήμερα αυτή η ανθρωπότητα - πόσο πικρό είναι! Σε αυτό υπάρχουν όλα τα 

δάκρυα, το αίμα και ο πόνος των ανθρώπων. 

82 Γι' αυτό, αγαπητοί μαθητές, σας διδάσκω να προσεύχεστε για να προετοιμαστείτε για τις μεγάλες 

επισκέψεις. Ποτέ, όμως, η αμαρτία όλων των ανθρώπων δεν θα είναι πάνω σε έναν. Μόνο ο Χριστός 

σήκωσε στους ώμους Του την αμαρτία όλης της ανθρωπότητας, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο. 

83 Εκείνοι που χλευάζουν εσωτερικά αυτές τις εκδηλώσεις είναι εκείνοι που έφτυσαν στο πρόσωπό 

Μου, και εκείνοι που Με κρίνουν τώρα είναι εκείνοι που Με μαστίγωσαν σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή. Η 

αμαρτία και το σκοτάδι αυτής της ανθρωπότητας είναι το μπουντρούμι στο οποίο δέχομαι όλα τα 

βασανιστήρια. 

84 Ετοιμαστείτε, γιατί τα πλήθη των απίστων και οι λεγεώνες των μπερδεμένων πνευμάτων θα σας 

καταδιώξουν. Αλλά τότε θα τους πω: Απομακρυνθείτε από τους μαθητές μου, δεν είναι ένοχοι. 

85 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ζήστε ειρηνικά, και θα έχετε τη δύναμή Μου στο πνεύμα 

σας, γιατί τρέφεστε από το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

86 Ήρθε η ώρα να θυμηθείτε τον Χριστό, τον Θεϊκό Δάσκαλο, τις τελευταίες στιγμές Του πάνω στον 

Σταυρό, εκείνες τις ώρες του σκότους στον κόσμο, όταν η Παρουσία Μου φώτισε τα πνεύματα που Με 

περίμεναν. 

87 Σε έναν νέο Γολγοθά η ανθρωπότητα Με έχει εξυψώσει σε αυτή την Τρίτη Εποχή, και από τον 

Σταυρό Μου σας ατενίζω, ω άνθρωποι. Το φως του Πνεύματός Μου κατεβαίνει πάνω στην ανθρωπότητα, 

όπως τότε που το Αίμα Μου χύθηκε σταγόνα-σταγόνα πάνω στην ανθρωπότητα. Τα θεία μου βάσανα 

είναι σαν πληγές που ανοίγουν μπροστά στην αχαριστία και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αλλά σήμερα, 

το νερό της χάρης θα αναβλύζει από αυτά, ώστε οι τυφλοί να δουν και οι ασεβείς να λυτρωθούν. Αν 

πληγώσετε ένα δέντρο, θα βγει από αυτό ο χυμός της ζωής: Είμαι το δέντρο της αληθινής ζωής που σας 

δίνει ζωή όταν προσπαθείτε να το καταστρέψετε. 

88 Ποιος θα Με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό Μου αυτή τη στιγμή; - Εσείς, μαθητές! Και όποιος 

κλαίει για τις αμαρτίες του, μετανοεί και ανανεώνεται, θα μείνει στη μνήμη της ανθρωπότητας σαν εκείνη 

την αμαρτωλή που έβρεξε τα πόδια Μου με τα δάκρυά της και τα στέγνωσε με τα μαλλιά της. 

89 Μακάριοι είναι εκείνοι που νιώθουν στην καρδιά τους τον πόνο του Κυρίου τους, τη δίψα Του για 

αγάπη, γιατί θα τους αφήσω να Με δουν σε όλη Μου τη δόξα στον υπερκόσμιο κόσμο. 

90 Ενώ στη γη ο θάνατος που ετοίμασαν οι άνθρωποι για τον Ιησού Τον χώρισε από την αγκαλιά της 

στοργικής Μητέρας Του, σήμερα στην αιωνιότητα η Μητέρα και ο Υιός είναι ενωμένοι στη Θεία αγάπη. 

Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αν ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, η Μαρία είναι η μητρική τρυφερότητα του 

Θεού, και από το άπειρο, κοντά στο σταυρό που Μου ετοιμάσατε εκ νέου, απλώνει με αγάπη το μανδύα 

της για να σας σκεπάσει και στρέφει το μητρικό της βλέμμα γεμάτο συγχώρεση προς εσάς. 

91 Μην ξεχνάτε αυτές τις εκδηλώσεις, και όταν τελειώσει το έτος 1950, συγκεντρωθείτε για να 

θυμηθείτε αυτές τις διδασκαλίες. Τότε τα μάτια σας θα ξεχειλίσουν από δάκρυα, από θλίψη και 
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ταυτόχρονα από χαρά - από θλίψη, επειδή θα θυμάστε την εποχή που ακούγατε τα λόγια Μου, και από 

χαρά, επειδή έχετε τελικά εισέλθει στην εποχή της σύνδεσης από πνεύμα σε πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 46  
1 Μακάριοι είστε εσείς που σπεύσατε όταν ακούσατε το κάλεσμα της αγάπης να σας προσκαλέσει 

στο πνευματικό συμπόσιο για να απολαύσετε την τροφή της αιώνιας ζωής. Σας τα έφερα σε εκπλήρωση 

της υπόσχεσης που έδωσα στο πνεύμα σας μέσω του Ιησού. 

2 Όταν βλέπω ότι κουράζεστε στο μονοπάτι της ανάπτυξής σας, πλησιάζω για να σας γεμίσω με 

δύναμη και σας λέω: "Πηγαίνετε βήμα-βήμα προς το τέλος του μονοπατιού της ζωής, με την ελπίδα να 

φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. Εκεί θα βρείτε την ανταμοιβή της πίστης και της επιμονής σας σε εκείνη 

την ευλογημένη και αληθινή ειρήνη που τόσο λαχταρά το πνεύμα σας". 

3 Ω, λαέ της καλής Μου ευαρέσκειας, που αποκάλεσα Ισραήλ, παιδί του φωτός και μαθητής του 

Αγίου Πνεύματος, μη δίνετε σημασία αν το σώμα σας είναι τυλιγμένο σε κουρέλια ή τα πόδια σας γυμνά, 

η πνευματική σας αξιοπρέπεια δεν βασίζεται στην ύλη. Εξετάστε τα έργα της ζωής σας στο φως της 

συνείδησής σας, για να ξέρετε αν η ψυχή σας είναι καθαρή από την αμαρτία. 

4 Αν αισθάνεστε πόνο μπροστά στην αμφιβολία και την κοροϊδία των αδελφών σας, επιβεβαιώστε 

το. Ξέρετε αν δεν φωνάξατε τότε στον Πιλάτο να Με σταυρώσει; Ξέρετε αν δεν ήσασταν μεταξύ εκείνων 

που καταδίωξαν τους αποστόλους Μου και τους έδωσαν να πιουν το ποτήρι του πόνου; 

5 Σε αυτή την ερώτηση σιωπάτε, αλλά Εγώ σας λέω: "Συγχωρήστε όταν προσβάλλεστε, μην κάνετε 

τα λόγια Μου όπλα διπλής κόψης για να πληγώσετε τους αδελφούς σας. Σε αυτό το διάστημα το 

εξελιγμένο πνεύμα σας θα αποκτήσει γαλήνη- θα καθοδηγεί όλα τα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις σας. Η 

πνευματική σας ηλικία δεν είναι πια αυτή του παιδιού, και μέσω της διδασκαλίας Μου πάψατε να είστε 

μικρά παιδιά και γίνατε μαθητές. 

Κάντε τα έργα σας μέσα στο Δόγμα Μου χωρίς να το αλλοιώνετε ή να το βεβηλώνετε. Μην απομακρύνετε 

κανέναν από την παρέα σας, ακόμη και αν δείτε λεκέδες ή ελαττώματα σε κάποιον από τους αδελφούς 

σας. Μην λέτε ότι είναι ζιζάνια αν κάποιος προσθέτει ατελείς ιδέες στη διδασκαλία Μου ή κάνει κακή 

χρήση των χαρισμάτων του. - Διορθώστε τον με αγάπη και καθοδηγήστε τον με έλεος. 

Μόνο στην περίπτωση που σκληρύνει στις κακές του κλίσεις και σας κρίνει λάθος, 

αποστασιοποιηθείτε από αυτόν, προσευχηθείτε γι' αυτόν και αφήστε το θέμα σε Μένα. 

6 Σας προετοιμάζω, ώστε με το φως Μου να αναστήσετε εκείνους που είναι νεκροί από τη ζωή της 

χάρης, και ώστε η προσευχή σας να τους σώσει και τα έργα σας να αποτελέσουν σωτήριο παράδειγμα για 

τους αδελφούς σας. Παιδιά μου, σκεφτείτε τι θα προσφέρετε στον Πατέρα σας όταν βρεθείτε στην 

Παρουσία Του. 

7 Είναι το Πνεύμα της Αλήθειας που σας μιλάει. Αναγνωρίσατε το δέντρο από τον καρπό του και 

αυτή την πηγή από το καθαρό νερό της- επομένως, ακολουθήστε αυτό το ίχνος. Αλλά είναι απαραίτητο να 

καθαρίσετε αυτή τη μεγάλη αγάπη που αισθάνεστε για Μένα από κάθε εγωισμό, από κάθε διαμάχη με τον 

πλησίον σας, ώστε να είναι καθαρή και αντάξια του Πατέρα. 

8 Να είστε ταπεινοί, παρόλο που αισθάνεστε ότι ο Δημιουργός έχει τοποθετήσει μεγάλα δώρα στην 

ύπαρξή σας. Θυμηθείτε ότι δεν έφερα σε κανέναν στέμμα για να τον κάνω βασιλιά. 

9 Πλήθη ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί και ακούνε τον Λόγο Μου: Η μέρα πλησιάζει ήδη που 

δεν θα ακούτε πλέον αυτόν τον Λόγο και δεν θα αισθάνεστε μόνοι, παρόλο που η πνευματική Μου 

παρουσία είναι μαζί σας. Τότε θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος κατά την οποία θα σας εξαγνίσω σε σώμα 

και ψυχή, κατά την οποία θα εξαγνίσω τη λατρεία του Θεού και τα σχετικά έθιμα αυτού του λαού, έτσι 

ώστε να πάνε σε άλλες επαρχίες και άλλες χώρες για να φέρουν τα καλά νέα του Λόγου Μου και να 

μαρτυρήσουν με τα έργα τους τις διδασκαλίες αγάπης της Διδασκαλίας Μου. 

10 Έχω προβλέψει ότι μετά το 1950, τα πλήθη που αποτελούν αυτόν τον λαό θα προσπαθούν ήδη να 

επιτύχουν την ένωση πνεύματος με πνεύμα, γιατί τότε δεν θα σας δίνω πλέον τον Λόγο Μου μέσω του 

ανθρώπινου νου. Τι θα κάνετε τότε με τις εντολές Μου και τα δόγματά Μου; Ποιο θα είναι το παράδειγμα 

πνευματοποίησης, υπακοής και πίστης που θα προσφέρετε σε όσους δεν έχουν ακόμη εισέλθει στον κύκλο 

σας; Ποιο θα είναι το παράδειγμα και ο σπόρος που θα αφήσετε στις επόμενες γενιές; 

11 Συνειδητοποιήστε ότι αυτή η στιγμή είναι ήδη κοντά και ότι θα είναι η αρχή της πνευματικής 

ένωσης (με τον Θεό), το τέλος της βασιλείας της ειδωλολατρίας και του θρησκευτικού φανατισμού. 

12 Από μακρινές χώρες, ομάδες ανθρώπων θα έρθουν σε αυτό το έθνος σε αναζήτηση αυτής της 

μαρτυρίας. Θα τους δεχτείτε με όλη την αγάπη της καρδιάς σας και θα τους δείξετε το "Βιβλίο της 
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Αληθινής Ζωής" που έχετε σχηματίσει από τις διδασκαλίες που σας έδωσα, χωρίς να ξεχνάτε ότι τα έργα 

και τα συναισθήματά σας πρέπει να αποτελούν μέρος του βιβλίου που παρουσιάζετε. 

13 Αξιοποιήστε τα χρόνια που απομένουν για τη διδασκαλία και την πνευματική σας απόλαυση μέσω 

της ακρόασης του Λόγου Μου- μη δίνετε αφορμή να είναι αυτή η περίοδος περίοδος κρίσης και 

παραπόνων. Μην αφήσετε να συμβεί αυτό, ότι από την πρώτη λέξη που σας έφερε ο αγγελιοφόρος Ηλίας 

στην αρχή αυτής της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία που σας δίνω, πληρώνετε (για την ανυπακοή σας) 

με εξιλέωση και πόνο. 

14 Για να αποφύγω οποιαδήποτε βεβήλωση, θα καθαρίσω αυτό το "πεδίο εργασίας" και θα 

επισκεφθώ όλους εκείνους που έχουν λάβει αξιώματα. Θα επεκτείνω αυτόν τον εξαγνισμό σε όλους τους 

τομείς της ζωής σας, όχι μόνο στον πνευματικό. Οι ίδιοι που βεβήλωσαν τον Νόμο Μου θα φροντίσουν να 

ξεπλύνουν τους λεκέδες που έβαλαν πάνω του. 

15 Άνθρωποι, θέλω η ειρήνη Μου να εκδηλώνεται μέσα από το πνεύμα σας, το βλέμμα σας και το 

χαμόγελό σας. Δεν θέλω ένα πρόσωπο ταλαιπωρημένο από τον πόνο να αντανακλά πικρία ή 

ειρηνοποίηση. Είστε ένας λαός που γεννηθήκατε μέσα στον πόνο και που έχετε το καθήκον να τον 

νικήσετε- που σηκώνετε το σταυρό σας με θυσία και αγάπη, λυγίζοντας το λαιμό σας και ξεπερνώντας τις 

αδυναμίες του σώματος. Αδειάστε το ποτήρι σας με υπομονή, συνειδητοποιώντας ότι ο Θείος Λόγος Μου 

σας θεραπεύει από τις πληγές σας κάθε στιγμή. 

16 Πότε θα έρθει αυτός ο λόγος σε όλη την ανθρωπότητα; Τα τραγούδια αυτών των "αηδονιών "* δεν 

έχουν φτάσει μακριά, δεν έχουν κάνει τον γλυκό ήχο των διδασκαλιών Μου να φτάσει στα πολυτελή 

σπίτια των μεγάλων ή στις κατοικίες των ισχυρών. Δεν έχουν φτάσει στα πεδία των μαχών που έχουν 

ποτιστεί με το αίμα των ανθρώπων, ούτε στα πνεύματα που είναι απασχολημένα με την οικοδόμηση του 

νέου πύργου της Βαβέλ ή με την κατοικία στα νέα Σόδομα. Αλλά ο λόγος που θα περάσει από τα χείλη 

σας κατά τα τελευταία χρόνια της εκδήλωσής Μου θα είναι το μήνυμα που θα φτάσει αύριο σε όλους τους 

αδελφούς σας- γιατί γι' αυτό σας εξαγνίζω αυτές τις στιγμές και σας προετοιμάζω. 
* Μια ποιητική έκφραση για το θείο λόγο μέσω των φορέων της φωνής. 

17 Μόνο οι θρήνοι των χήρων και των ορφανών έχουν φτάσει στα αυτιά σας, μαζί με φήμες πολέμου, 

ειδήσεις για μεγάλες κακουχίες και τραγωδίες που δεν έχετε ακόμη βιώσει και υποστεί. 

18 Έχετε μάθει μέσω Εμού ότι είστε παιδιά του λαού του Ισραήλ, και μέσα από την ιστορία 

γνωρίζετε ότι στο παρελθόν αυτός ο λαός αποκαλούσε τον εαυτό του "λαό του Θεού", τον εκλεκτό, αυτόν 

στον οποίο ξεχύθηκαν όλες οι χάρες του Ουράνιου Πατέρα. Σήμερα θέλω να ξέρετε ότι αυτός ο λαός, τον 

οποίο έστειλα εκ νέου στη γη αυτή την εποχή, ποτέ δεν αγαπήθηκε περισσότερο από τους άλλους λαούς, 

και όταν έλαβε πολλές χάρες από Μένα, ήταν με την πρόθεση να τις μοιραστεί με τους άλλους λαούς, 

ώστε να γίνει φως, δρόμος, ανοιχτό βιβλίο και σωτηρία για όλους τους γείτονές του. 

19 Εκπλήρωσε αυτός ο λαός την αποστολή του στο παρελθόν; Εκπληρώνει αυτόν τον νόμο της 

αγάπης και της αδελφοσύνης στο παρόν; - Αν γνωρίζετε την αρχαία ιστορία αυτού του λαού, δεν θα σας 

είναι άγνωστο ότι μεγάλες θλίψεις, κακουχίες, αιχμαλωσία, πείνα, λοιμός και ταπείνωση έπληξαν και 

αυτόν εξαιτίας της απιστίας και της ανυπακοής του. Δεν ήταν ούτε η αγάπη, ούτε η υπακοή στο Νόμο 

Μου, ούτε η πνευματοποίηση αυτού του λαού που έγραψε ένα βιβλίο για τις μελλοντικές γενιές. Το βιβλίο 

αυτού του λαού είναι γραμμένο με το αίμα των αδελφών, των προφητών και των δικαίων, είναι 

στιγματισμένο από την κακή θέληση, την ανυπακοή και τη διχόνοια και είναι σφραγισμένο με το αίμα του 

Υιού του Θεού. 

20 Είναι απαραίτητο για αυτόν τον λαό να ξεπλύνει και να καθαρίσει όλους αυτούς τους λεκέδες της 

ντροπής, να σβήσει όλες τις παραβάσεις του από το βιβλίο και να βάλει στη θέση τους καλά έργα, πράξεις 

αντάξιες του Κυρίου τους. 

21 Εσείς οι μαθητές, μη γράψετε ένα νέο βιβλίο γεμάτο ανυπακοές και βεβηλώσεις αυτή τη στιγμή, 

γιατί αργότερα δεν θα έχετε αρκετά δάκρυα για να αφαιρέσετε τους λεκέδες σας από αυτό το βιβλίο. 

Γράψτε μια νέα ιστορία, αλλά ας αποτελείται από ηθική ανανέωση, συμφιλίωση, αδελφοσύνη, υπακοή και 

πνευματοποίηση. Η διαθήκη σας (με τον Θεό) αυτή τη στιγμή γράφεται από τη συνείδησή σας. 

22 Στα χρόνια κατά τα οποία συνεχίζω να σας δίνω τις οδηγίες Μου και τα οποία χρησιμεύουν για να 

σας προετοιμάσω για την αναχώρησή Μου, θα εκπληρώσετε το έργο που σας ζητώ. Να ξέρετε ότι μετά 

από αυτό το διάστημα δεν θέλω να γνωρίσουν οι άνθρωποι την απάτη, ούτε τις σημερινές σας ατέλειες. 
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Όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν το Λόγο Μου μέσα από τις Γραφές που έχω 

εμπιστευτεί στα Χρυσά Μου Φτερά. Θα εντρυφήσετε σε αυτό το βιβλίο όταν μελετάτε το Έργο Μου, 

όταν νιώθετε ενοχλημένοι από τις επισκέψεις ή όταν έχετε την επιθυμία για παρηγοριά. 
* Αυτή η μεταφορική έκφραση αναφέρεται στα πρόσωπα που κατέγραφαν και συνέλεγαν τις θεϊκές διδασκαλίες. 

23 Το φως του Πνεύματός Μου χύνεται στο μυαλό σας, ώστε να ξέρετε πώς να καθοδηγήσετε 

εκείνους που θα ακολουθήσουν τα βήματά σας. 

24 Σήμερα σας δίνω τις οδηγίες Μου, όπως τότε που ζούσα μαζί σας και σας έδειχνα με το 

παράδειγμά Μου πώς λυτρώνεται το ανθρώπινο γένος. 

25 Η ανθρωπότητα, που δεν ικανοποιήθηκε με αυτό το μάθημα, εξακολουθεί να απαιτεί αυτή τη 

στιγμή να χυθεί το αθώο αίμα άλλη μια φορά, αλλά ο Θείος Δάσκαλος έχει έρθει στο πνεύμα, και αυτή η 

επίδειξη αγάπης δεν θα επαναληφθεί με την ίδια μορφή. Σήμερα σας μιλάω μέσω του ανθρώπινου νου και 

σας στέλνω αμέτρητες ακτίνες του φωτός Μου με τις οποίες σας δίνω τη σοφία Μου, ώστε να βρείτε τη 

σωτηρία και το πνεύμα σας να πάρει το δρόμο της αγάπης για τους αδελφούς σας. 

26 Είδα ότι τίποτα δεν έχει απομείνει από τη διδασκαλία Μου για την αγάπη και την ταπεινότητα στις 

καρδιές πολλών λαών. Κάποιοι έχουν ξεσηκωθεί εναντίον άλλων, οι ισχυροί ταπεινώνουν τους 

αδύναμους, και οι πνευματικοί μου αγγελιοφόροι, στους οποίους ανέθεσα το καθήκον να εμπνεύσουν 

ειρήνη και ομόνοια σε όσους κυβερνούν, επέστρεψαν σε Μένα με θλίψη στο πνεύμα τους επειδή δεν τους 

άκουσαν, ούτε τους υπάκουσαν. Τότε επέτρεψα στην ανθρωπότητα να αδειάσει το ποτήρι της, ώστε αυτός 

ο πόνος να τη φωτίσει και να την κάνει να επιστρέψει στο μονοπάτι της (πνευματικής) εξέλιξής της. 

27 Σε αυτή την ώρα της δοκιμασίας έχετε τον Ηλία να σας εμφυσήσει την προσευχή και τις καλές 

πράξεις για να αντιμετωπίσετε το κακό. Έχετε τον Ουράνιο Συνήγορό σας που παρακολουθεί πιο στενά 

από ποτέ αυτή την ανθρωπότητα που δεν έχει ακούσει τις συμβουλές και τις προειδοποιήσεις της. Και 

έχετε Εμένα, τον Πατέρα σας, αμετάβλητο στην αγάπη Μου, ο οποίος σας δίνει άλλη μια ευκαιρία να 

ανανεωθείτε και να αναπτύξετε το πνεύμα σας, ώστε να αποκτήσετε την ανταμοιβή που σας έχω 

υποσχεθεί. 

28 Όταν έξω από το έθνος σας οι αδελφοί σας τραυματίζουν και σκοτώνουν αλύπητα ο ένας τον 

άλλον, καταστρέφουν την ειρήνη, καταστρέφουν τα αδύναμα έθνη και σπέρνουν τρόμο, δυστυχία και 

θλίψη στο πέρασμά τους, εσείς, που σας έχω προετοιμάσει και στους οποίους έχω ανακοινώσει αυτά τα 

γεγονότα εδώ και πολύ καιρό, παρακολουθείτε και προσεύχεστε. Στείλε σκέψεις ειρήνης- η καρδιά σου ας 

διαδώσει αγάπη και έλεος ανάμεσα στους αδελφούς σου. Αφήστε τις οδηγίες Μου να γίνουν πράξη, με 

αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσετε το κακό. 

29 Σας επέλεξα ανάμεσα στις μεγάλες μάζες που απαρτίζουν αυτή την ανθρωπότητα για να σας 

γνωστοποιήσω τη Διδασκαλία Μου, το Θέλημά Μου, και κάλεσα κάθε πνεύμα να τελειοποιηθεί στον 

τρόπο εκπλήρωσης (των εντολών Μου). Εσείς όμως είστε περισσότερο υπεύθυνοι, επειδή έχετε γίνει 

μάρτυρες της εκπλήρωσης όλων των λόγων Μου. 

30 Τα στοιχεία και οι δυνάμεις της φύσης θα απελευθερωθούν για να καθαρίσουν και να 

αποκαταστήσουν όλα όσα έχουν λερωθεί και μολυνθεί από τον άνθρωπο στη γη. 

31 Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι συγκλονισμένα από το χάος που βλέπουν από κοντά και οι αθώες 

καρδιές τους υψώνονται σε Μένα για να Μου ζητήσουν φως για εκείνους που κυβερνούν και για τη 

σωστή καθοδήγηση στις αποφάσεις τους. Επίσης, μεσιτεύουν σε Μένα για τους λαούς που έχουν 

υποφέρει κάτω από το ζυγό άλλων, ισχυρότερων, και Μου ζητούν να τους ελευθερώσω ξανά. Οι αρετές 

της αγάπης και της δικαιοσύνης είναι ζωντανές μέσα τους, και η κραυγή θρήνου τους καλεί για ειρήνη και 

καλή θέληση μεταξύ των ανθρώπων. Δέχομαι την προσευχή τους και την αφήνω να έρθει ως βάλσαμο 

στις ανάγκες αυτών των αντιμαχόμενων εθνών. 

32 Παιδικές ψυχές, μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι της παράδοσης, της υπακοής και των καλών 

συναισθημάτων. Μην μολύνεστε, απομακρυνθείτε από την επιρροή του κακού. Εμπιστευτείτε Με και 

αφήστε το φως Μου να σας καθοδηγήσει και να φωτίσει το μονοπάτι της ανάπτυξής σας. 

33 Εσείς που είστε ενήλικες, σας θεωρώ επίσης παιδιά και αξιολογώ τα έργα σας. Λάβετε το φως της 

διδασκαλίας Μου και εμπιστευτείτε τις θλίψεις σας σε Μένα. Να είστε δυνατοί μπροστά στον πόνο και να 

παραδίνεστε στην τύχη σας. Στην προσευχή σας, θέστε τους πάσχοντες αδελφούς σας στην καρδιά Μου 

και δέχομαι τη μεσιτεία σας. Σε εσάς, όπως και σε όλα τα παιδιά Μου, επεκτείνω την αγάπη Μου σε ίσο 
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βαθμό. Δέχομαι την προσευχή σας και μέσω εσάς ευλογώ όλα τα παιδιά Μου, τόσο εκείνους που Με 

αγαπούν και πιστεύουν σε αυτόν τον Λόγο όσο και εκείνους που αμφιβάλλουν και Με αρνούνται ακόμα. 

Την καρδιά σας, που ήταν μουδιασμένη σαν βράχος, την άγγιξα και από αυτήν αρχίζει να αναβλύζει νερό 

αγάπης και συγχώρεσης για τους ανθρώπους. Αυτό σας ζητούσα πάντα: Είναι ο αιώνιος νόμος χωρίς αρχή 

και τέλος, ο νόμος της αγάπης, του ελέους, ο οποίος δεν έχει ασκηθεί από το ανθρώπινο γένος μέχρι 

σήμερα. 

34 Σήμερα Με πλησιάζετε με την επιθυμία για τον Λόγο που σβήνει τον πόνο, που χαϊδεύει την 

καρδιά σας που μαστιγώνεται από βαριές καταιγίδες. Σας δίνω ζεστασιά όπως ο αγαπημένος κορυδαλλός 

στα μικρά του, αφού είδα ότι ο χειμώνας έχει μπει σε πολλές καρδιές: κάποιοι τρέμουν από το κρύο, άλλοι 

έχουν πεθάνει. Η Παρουσία Μου σας δίνει δύναμη στις δοκιμασίες. Δεν θέλω να σβήσει η πίστη σας. 

35 Μόνο η πίστη θα σας στηρίξει σε αυτή την εποχή του πόνου, αν θέλετε να γίνετε παράδειγμα για 

τους αδελφούς σας και να μαρτυρήσετε το Λόγο Μου με τα έργα σας. Να είστε δυνατοί, να 

προετοιμάζεστε, να ζείτε σε εγρήγορση και να εφαρμόζετε στην πράξη αυτά που σας διδάσκει η 

διδασκαλία Μου, ώστε να γίνετε πιστευτοί. Θέλω να σας δω δυνατούς και φωτισμένους μέσα από τη 

διδασκαλία Μου, ώστε να καλύψετε το χαμένο χρόνο. 

36 Αν Με αγαπάτε, η καρδιά σας θα αλλάξει: θα νιώσετε γεμάτοι ζωή, γεμάτοι ζήλο να αγωνιστείτε 

για την πνευματική σας άνοδο. Θα γίνετε αληθινοί μαθητές Μου, και όταν οι αντιξοότητες της ζωής σας 

χτυπήσουν, δεν θα απομακρυνθείτε από Μένα, ούτε θα Με κατηγορήσετε για τις δοκιμασίες της 

εξιλέωσής σας. Θα συμφωνήσετε με την εκπλήρωση (της αποστολής σας), επειδή γνωρίζετε ότι η ψυχή 

εξαγνίζεται και τελειοποιείται σε αυτές τις δοκιμασίες. 

37 Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνετε τις οδηγίες Μου, γιατί μετά από αυτή την 

περίοδο δεν θα έχετε πλέον τις οδηγίες Μου με αυτόν τον τρόπο. Αλλά περιμένετε επίσης μέχρι να σας 

πω: "Αυτός είναι ο αριθμός των καρδιών που πρέπει να πάρετε υπό τη φροντίδα σας". Αυτά είναι τα όρια 

που θέτω για εσάς- όχι όρια στην αγάπη ή τη συγχώρεση, αλλά όρια στη δουλειά σας. Διότι -ακόμη κι αν 

Μου προσφέρετε μια πενιχρή σοδειά- αν έχει καλλιεργηθεί με αγάπη, θα είναι αρκετή για Μένα, και θα 

σας δεχτώ και θα ευλογήσω το έργο σας. 

Θα προσέχετε να μην ξεφεύγουν τα βήματά σας από το μονοπάτι της καλοσύνης και το φως που σας 

έδωσα να είναι σαν φάρος που φωτίζει το μονοπάτι κάθε πνεύματος. Θα διαλύσει όλες τις αμφιβολίες και 

θα σας δώσει μια αίσθηση ασφάλειας στις ενέργειές σας. Αλλά όταν εγκαταλείπετε το (σωστό) μονοπάτι, 

αυτό θα σας προτρέπει πάντα να επιστρέψετε στην εκπλήρωση της αποστολής σας. 

38 Σε άλλα από τα παιδιά Μου λέω: Μην είστε ανυπόμονοι, μη Μου ζητάτε ένα αξίωμα χωρίς πρώτα 

να κατανοήσετε την ευθύνη γι' αυτό. Μην πηγαίνετε βιαστικά, γιατί σύντομα θα κουραστείτε και η 

κούραση θα σας κάνει να αποκοιμηθείτε για να ξυπνήσετε (μόνο πάλι) κάποια άλλη στιγμή. Το ταξίδι της 

ζωής είναι μακρύ και ο δρόμος κακοτράχαλος- πρέπει να προχωράτε βήμα προς βήμα χωρίς να 

σταματάτε. Όταν ξεπεράσετε τα κίνητρα της ύλης και μπορέσετε να ανυψώσετε το πνεύμα σας, θα ζείτε 

σε υψηλότερα επίπεδα, απ' όπου θα μπορείτε να βλέπετε την πνευματική ζωή που σας περιμένει με τη 

μεγαλύτερη διαύγεια. 

39 Καταλάβετε την αγάπη μου, θυμηθείτε ότι δεν είμαι σαν τον πλούσιο τσιγκούνη που θέλει τα 

πάντα για τον εαυτό του. Όλα όσα είναι δικά Μου είναι και δικά σας, επειδή είστε τα πολύ αγαπημένα 

Μου παιδιά. 

40 Είστε οι γενιές που επιλέχθηκαν αυτή την εποχή για να δεχτούν τις εκδηλώσεις Μου. Πάνω σας 

έχυσα τις χάρες και τις ευλογίες Μου, γιατί δεν θέλω να επιστρέψετε στη γη για να εξιλεωθείτε για τις 

αμαρτίες του παρελθόντος. Θέλω να απολαύσετε την ειρήνη του βασιλείου Μου αφού εκπληρώσετε το 

καθήκον σας. 

41 Εσείς Μου λέτε ότι η γη είναι ένας τόπος πόνου και βασανιστηρίων, αλλά Εγώ σας λέω ότι εσείς 

την έχετε κάνει έναν κόσμο δυστυχίας και διαμάχης εξαιτίας της έλλειψης εκπλήρωσης. Σας δίδαξα 

υποταγή και υπακοή και σας συμβούλευα πάντα να κάνετε το καλό. Σας είπα να σπείρετε ειρήνη για να 

θερίσετε ειρήνη, να προετοιμάσετε το δρόμο για τις νέες γενιές και να τους δώσετε από το σπόρο σας για 

να τον δείτε να ανθίζει και να καρποφορεί ανάμεσά τους. 

42 Σας έχω χαρίσει δώρα που σας φέρνουν πιο κοντά σε Μένα. Σας επέτρεψα να κοιτάξετε πέρα από 

τον κόσμο σας και να γίνετε μάρτυρες των διδασκαλιών Μου στην Τρίτη Εποχή. Κανείς δεν θα μπορέσει 

να εμποδίσει την εκδήλωση αυτών των πνευματικών χαρισμάτων, όπως ακριβώς κανείς δεν μπορεί να 
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σφετεριστεί το έλεός Μου που σας χορηγείται. Μόνο το Πνεύμα θα σας κάνει να καταλάβετε πόσο 

μεγάλες είναι οι χάρες που σας χορήγησα. Καθαριστείτε και εργαστείτε, ώστε σύντομα να είστε μαζί Μου 

και να έχετε την ικανοποίηση ότι έχετε κατανοήσει και υπακούσει στις εντολές Μου. 

43 Σήμερα, την ώρα της επανόρθωσης, δώστε πίσω την ειρήνη σε εκείνους που "σκοτώσατε" στην 

πίστη τους- θεραπεύστε εκείνους που πληγώσατε με τον λόγο σας- πληρώστε το χρέος σας, αφήστε τα 

οφέλη της αγάπης σας να ρέουν στους αδελφούς σας και θα εκπληρώσετε τον Νόμο Μου. 

44 Ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από την εκπλήρωση του Νόμου Μου, δημιούργησε διάφορες 

ιδέες, θεωρίες, θρησκείες και δόγματα που διχάζουν και μπερδεύουν την ανθρωπότητα και δεσμεύουν το 

πνεύμα στην ύλη και το εμποδίζουν να ανυψωθεί ελεύθερα. Αλλά το φως του Αγίου Πνεύματός Μου 

φωτίζει όλους τους ανθρώπους και τους δείχνει το μονοπάτι της αληθινής ζωής, στο οποίο υπάρχει μόνο 

ένας οδηγός, που είναι η συνείδηση. 

45 Όταν ξεσπούν οι μεγάλες επιδημίες και οι επιστήμονες, λόγω της έλλειψης αγάπης και εσωτερικής 

συμπάθειας, δεν μπορούν να θεραπεύσουν τους πάσχοντες, θα εμφανιστούν οι "εργάτες", οι μαθητές, και 

με αγάπη θα εκπληρώσουν το καθήκον τους να θεραπεύσουν και να παρηγορήσουν τους αδελφούς τους. 

Και ο Πνευματικός Κόσμος, ενωμένος μαζί τους, θα χαρίσει τα οφέλη του στην ανθρωπότητα που είναι 

σκυμμένη από τον πόνο. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, γιατί αν σήμερα σας δίνω τη διδασκαλία 

Μου μέσω του νου, αύριο μόνο όσοι εξοπλίζονται θα λάβουν την έμπνευσή Μου και θα επικοινωνούν 

μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

46 Τα "χρυσά φτερά" θα καταγράφουν τις οδηγίες Μου για τις επερχόμενες γενεές, γιατί ο Λόγος 

Μου δεν θα χαθεί- θα είναι σαν θησαυρός που θα φυλάξετε σε όλους τους αιώνες. Αλλά σας λέω ότι 

αυτός που θα βρει το θείο νόημα στο βάθος του Λόγου Μου θα είναι αυτός που θα ακολουθήσει το 

παράδειγμά Μου με τη μεγαλύτερη επιμονή και σταθερότητα. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν τον Λόγο 

είναι σαν εκείνον που κουβαλάει έναν αναμμένο πυρσό για να φωτίζει τον δρόμο του χωρίς να 

μπερδεύεται από ψευδείς θεωρίες ή όμορφα ηχηρά λόγια. Γιατί τότε θα έχει ανακαλύψει το μυστικό για το 

πώς θα βρει την αλήθεια, τότε θα έχει καταλάβει την απέραντη αγάπη που έχω για εσάς και θα νιώσει ότι 

είμαι με όλα τα παιδιά Μου και τους εμπνέω κουράγιο για να συνεχίσουν το "έργο της ημέρας". 

47 Έχετε αντέξει θύελλες και καταιγίδες που άφησαν τα "ρούχα" σας κουρελιασμένα, αλλά 

σηκώθηκες στην προσευχή και το αίτημά σου ήταν να εμποδίσει το έλεός Μου να σβήσει η λάμπα σου, 

και βρήκες τον Κύριο έτοιμο να έρθει να σε βοηθήσει. 

48 Το μονοπάτι είναι θλιβερό και σε αυτόν τον κόσμο δεν θερίζετε τους καρπούς του σπόρου- αλλά 

αληθινά σας λέω, σε αυτή την εποχή των δοκιμασιών και της κρίσης, λίγη ψυχική γαλήνη και ένα κομμάτι 

ξερό ψωμί στο τραπέζι σας αξίζει περισσότερο από όμορφα ρούχα ή πλούσιο φαγητό και ακόμη και από 

τους θρόνους των αρχόντων της γης. Εγώ, που μπαίνω σε αυτές τις καρδιές, σας λέω ότι είναι σαν τάφοι 

και ότι υπάρχει πικρία στα χείλη τους. 

49 Σε αυτό το μονοπάτι της ταπεινότητας υπάρχουν χαρές, ικανοποιήσεις και θησαυροί μεγάλης 

αξίας για το πνεύμα. Μακάριος είναι εκείνος που ξέρει να τα εκτιμά. 

50 Ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που ήρθαν εδώ αηδιασμένοι από τις απολαύσεις του κόσμου, στις 

οποίες δεν θα επιστρέψουν. Αλλά μερικοί εξακολουθούν να έλκονται από τις ψεύτικες απολαύσεις που 

προσφέρουν. Όταν όμως ένας κακός φίλος τους καλεί στον κακό δρόμο, και εκείνη τη στιγμή ένας 

άρρωστος στρέφεται προς αυτούς και ζητάει μια σταγόνα "βάλσαμο", πνεύμα και ύλη παλεύουν 

εσωτερικά μεταξύ τους, τα αισθήματα αγάπης και ελέους για τους αδελφούς τους θριαμβεύουν, και 

απομακρύνονται από αυτόν που τους έβαλε σε πειρασμό για να μπουν στο στρατόπεδο εκείνου που στη 

δυστυχία του ήταν η σωσίβια λέμβος για εκείνον τον "εργάτη". Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά και η ειρήνη 

που βίωσε αυτή η καρδιά όταν είδε τον άρρωστο να θεραπεύεται! Σηκώθηκε στην προσευχή και Μου 

είπε: Σε ευχαριστώ, Δάσκαλε, που μου έδωσες τη δύναμη να θριαμβεύσω στη δοκιμασία. 

51 Δες πώς σε ευλογούν όσοι έγιναν καλά με τη μεσολάβησή σου- δες πόση χαρά υπάρχει σ' αυτόν 

που έφυγε από το κρεβάτι του με τη βοήθειά σου. Ακούστε τα λόγια ευγνωμοσύνης εκείνων που έχουν 

παραστρατήσει και τους οποίους έχετε επαναφέρει στο μονοπάτι της καλοσύνης. Πόσο πολύ 

αναζωογονήθηκαν οι καρδιές σας με την εκπλήρωση του έργου σας! Αλλά αλίμονο σε όσους δεν 

κατανοούν αυτές τις χαρές! 

52 Αυτός ο λόγος που σας δίνω με τη μεσολάβηση του ανθρώπου δεν είναι μια ανθρώπινη θεωρία. Ο 

πυρήνας αυτής της εκδήλωσης είναι μια θεία αποκάλυψη. 
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53 Το Πνεύμα Μου πρέπει να περάσει τα κατώφλια της άγνοιάς σας για να σας αποκαλύψει την 

αιώνια ζωή, γιατί όσο είστε ενσαρκωμένοι, με όλη την έμπνευση και την ανύψωσή σας, δεν είστε σε θέση 

να συλλάβετε αυτό που είναι δικό σας, αλλά που σας περιμένει ως μυστήριό Μου. 

54 Αυτή είναι η Τρίτη Αποκάλυψη, η Τρίτη Διαθήκη- άρα είστε Τριαδικοί. Όλοι όσοι έχουν λάβει το 

πνευματικό σημάδι στο μέτωπό τους αυτή τη στιγμή, έχουν βρεθεί μαζί Μου και στις δύο προηγούμενες 

περιόδους. 

55 Σας έστειλα να δώσετε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό Μου δείχνετε 

συχνά τα "ρούχα "* σας που κουρελιάζονται στις μάχες της ζωής. Γνωρίζετε όμως καλά ότι ο αγαπημένος 

σας Δάσκαλος θεραπεύει τα βάσανα και τις πληγές σας, όπως ακριβώς θεραπεύετε τον πόνο των 

άρρωστων αδελφών σας στο όνομά Μου. 
* Πρόκειται για μια μεταφορική έκφραση για το "ένδυμα του πνεύματος", την ψυχή που πληγώνεται, απογοητεύεται, θλίβεται 

και καταθλίβεται από την κακία και την αχαριστία των ανθρώπων, εξαιτίας της απόρριψης και της αντίθεσης στη 

διδασκαλία του Χριστού. 

56 Ευλογώ τις νύχτες που περάσατε ξύπνιοι, την παρηγοριά και το χάδι που δώσατε σε εκείνον που 

υποφέρει, τα δάκρυα που χύσατε για εκείνον που υποφέρει στον κόσμο- και όλα όσα συνεισφέρατε, τα 

λαμβάνω. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι κάνετε στον πλησίον σας, το κάνετε στον Πατέρα σας και για τον εαυτό 

σας. Ούτε ένας σπόρος δεν χάνεται στα χωράφια Μου. 

57 Αν ο Λόγος που φέρνω στα αυτιά σας και όλα όσα σας διδάσκω είναι τέλεια, είναι επειδή το 

πνεύμα σας είναι τέλειο, εφόσον προήλθε από Μένα. Δείτε πώς, φωτισμένη από τη συνείδηση, εγκρίνει 

τις καλές πράξεις και δεν δέχεται τις ατέλειες. 

58 Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπήρχε πριν από αυτή τη ζωή; Ποιος από εκείνους 

που είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ζήσουν μια ακόμη ενσάρκωση μπορεί να αποδείξει ότι ο λογαριασμός 

τους με τον Πατέρα έχει εκκαθαριστεί και ότι εξακολουθούν να έχουν αξιώσεις στην πλευρά του "έχω"; 

59 Κανείς δεν γνωρίζει το επίπεδο τελειότητας στο οποίο βρίσκεται. Επομένως, αγωνιστείτε, 

αγαπήστε και επιμείνετε μέχρι τέλους. 

60 Για μερικούς, το "έργο της ημέρας" στο σώμα θα είναι ακόμα μακρύ, ενώ άλλοι θα πρέπει 

σύντομα να το συνεχίσουν στο πνεύμα. Αληθινά σας λέω: Είναι πολύ όμορφο να εργάζεσαι στο πνεύμα, 

όταν έχεις εκπληρώσει τα καθήκοντά σου στη γη. Αλλά μη νομίζετε - επειδή εκπληρώνετε το καθήκον 

σας στον κόσμο - ότι έχετε φτάσει στο στόχο της τελειότητας. Η σκάλα της πνευματικής τελειότητας είναι 

πολύ ψηλή και για να φτάσετε στην κορυφή της πρέπει να περάσετε από επτά στάδια. 

61 Προσευχηθείτε να είστε δυνατοί στις επισκέψεις. Φέτος ο πόνος θα γίνει εξαιρετικά αισθητός στις 

καρδιές των ανθρώπων, γιατί για άλλη μια φορά ο πικρός καρπός της επιστήμης και η ανθρώπινη 

προσπάθεια για εξουσία θα δηλητηριάσει και θα σκοτώσει μεγάλες μάζες ανθρώπων. 

62 Όλα τα λερωμένα θα καθαριστούν και κάθε ζιζάνιο θα ξεριζωθεί από τη ρίζα. Ακριβώς αυτούς 

που παρεκκλίνουν σήμερα θα ξέρω πώς να χρησιμοποιήσω για να ασκήσω τη Θεία Δικαιοσύνη Μου, και 

αυτή η "κοιλάδα", που μέχρι τώρα ήταν μια κοιλάδα δακρύων, θα γίνει μια κοιλάδα αίματος, γιατί αυτό 

θα ρέει σε ρυάκια στη γη. 

63 Έδωσα στον άνθρωπο ελεύθερη βούληση, αλλά αν φτάσει τόσο μακριά στην πλάνη του ώστε να 

Με κατηγορήσει γι' αυτό, θα του πω ότι του έδωσα επίσης δύναμη βούλησης και κατανόηση. 

Ταυτόχρονα, του αποκάλυψα τον νόμο Μου, που είναι ο δρόμος για να μην παραπατήσει και να μην 

πλανηθεί, και άναψα μέσα του το φως της συνείδησης, που είναι ο εσωτερικός φάρος που φωτίζει το 

μονοπάτι της ψυχής και την οδηγεί στην αιώνια ζωή. 

64 Γιατί υπάρχει η αμαρτία, γιατί επικρατεί το κακό και γιατί ξεσπούν πόλεμοι;..: Επειδή ο άνθρωπος 

δεν ακούει τη φωνή της συνείδησης και κάνει κακή χρήση της ελεύθερης βούλησής του. 

65 Οι άνθρωποι θα φτάσουν στο τέλος του δικού τους δρόμου και θα επιστρέψουν στον ίδιο δρόμο, 

θερίζοντας τους καρπούς όλων όσων έσπειραν - η μόνη διαδικασία με την οποία η μετάνοια ανεβαίνει 

στις καρδιές. Γιατί όποιος δεν αναγνωρίζει τις παραβάσεις του δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να 

διορθώσει τα λάθη του. 

66 Ένας νέος κόσμος ετοιμάζεται, οι νέες γενιές θα έρθουν σύντομα, αλλά πρώτα πρέπει να 

εξαλειφθούν οι πεινασμένοι λύκοι, ώστε να μην πάρουν τα πρόβατα ως θήραμα. 
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67 Σας στέλνουν ως στρατιώτες της ειρήνης. Μην αποφεύγετε τη μάχη, μην εντυπωσιάζεστε από 

τους εκπροσώπους των αιρέσεων και των ομολογιών. Σε όλη την ταπεινότητά σας δεν είστε λιγότερο από 

αυτούς. 

68 Στο μονοπάτι της τελειότητας, σε αυτή την άπειρη σκάλα, υπήρχαν πάντα όντα που πήγαιναν 

μπροστά και άλλα που πήγαιναν πίσω. Αλλά όλοι θα φτάσουν στο ίδιο σπίτι, γιατί στη σφαίρα της 

Θεϊκότητάς Μου δεν υπάρχουν τάξεις, αλλά μόνο παιδιά, όλα πολύ αγαπημένα από το Πνεύμα Μου. 

Είμαι σε όλα, κρύβομαι τόσο στην καρδιά του ισχυρού όσο και στην καρδιά του ζητιάνου. Γι' αυτό σας το 

λέω: Όταν βλέπετε έναν άπορο να έρχεται στην πόρτα σας, μην του αρνείστε τη βοήθεια της αγάπης σας, 

γιατί θα είναι ο Πατέρας σας που χτυπάει την καρδιά σας. 

69 Διψάω για την αγάπη σας, αγαπημένα μου παιδιά! 

70 Η διακήρυξή Μου αυτή τη στιγμή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι σας δίνω την αγάπη Μου. 

Ετοιμάστε όμως τις καρδιές σας, γιατί αυτή η διακήρυξη θα τελειώσει σύντομα, και σας λέω για άλλη μια 

φορά ότι την τελευταία ημέρα του έτους 1950 θα σας μιλήσω για τελευταία φορά. Γιατί μετά από εκείνη 

την ημέρα θα Με αναζητήσετε πνευματικά στο Άπειρο, και όταν θα είστε έτοιμοι θα ακούσετε τη φωνή 

Μου με τη μορφή έμπνευσης - τώρα χωρίς τις ατέλειες του ανθρώπινου φορέα της φωνής. 

71 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, γιατί τις στιγμές της προσευχής σας ο πόλεμος ηρεμεί, οι καρδιές 

αναπαύονται, οι μητέρες βρίσκουν παρηγοριά και τα παιδιά βρίσκουν καταφύγιο. 

72 Αλίμονο σε όσους δεν ήξεραν πώς να προετοιμαστούν, γιατί θα αισθάνονται σαν ορφανοί στη γη! 

73 Μεγάλα πνευματικά γεγονότα θα γίνουν μάρτυρες στον κόσμο- προφήτες θα εμφανιστούν στα 

έθνη, το περιεχόμενο των Επτά Σφραγίδων θα γίνει γνωστό σε όλους, το φως της Έκτης Σφραγίδας θα 

αναγνωριστεί ως αυτό που λάμπει αυτή τη στιγμή- γιατί σε αυτή την αποκάλυψη όλοι οι άνθρωποι θα 

ενωθούν και όλες οι θρησκείες και οι φυλές της γης θα συγχωνευτούν. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 47  
1 Ανθρωπότητα, σας διδάσκω αυτή τη στιγμή με τον Λόγο Μου, ώστε να κατανοήσετε τη 

διδασκαλία Μου. Στέλνω το κάλεσμα στα πνεύματα για να τους γνωστοποιήσω τα πνευματικά τους 

χαρίσματα και για να μελετήσουν τις εκδηλώσεις Μου και να μην εκπλαγούν από αυτές, αλλά να βρουν 

επιβεβαιωμένο αυτό που υποσχέθηκα γι' αυτόν τον καιρό. 

2 Θέλω ο καθένας από εσάς να πάρει τη θέση του ως μαθητής εκεί που τον έχω τοποθετήσει. Έχετε 

όλοι σταλεί στη γη για να εκπληρώσετε ένα καθήκον. Περίμενα υπομονετικά για την πραγματοποίησή 

της, σας έδωσα πολλές ευκαιρίες, και ακόμα δεν έχετε τελειοποιηθεί. Θέλετε να περάσει αυτή η νέα εποχή 

χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε, επειδή ο σταυρός της εκπλήρωσης του καθήκοντός σας φαίνεται πολύ 

βαρύς; Ο χρόνος είναι δικός σας, αλλά είναι περιορισμένος, και δεν θέλω να βρίσκεστε αύριο στην άκρη 

του τάφου, όταν ξεκινήσετε να δουλεύετε, κοντά στην επικείμενη αναχώρηση προς την πνευματική 

κοιλάδα, και να έχετε χάσει τις σωματικές σας δυνάμεις. Εργαστείτε από τη στιγμή της φώτισής σας, είτε 

είστε στην παιδική ηλικία, είτε στην πλήρη ωριμότητα, είτε σε μεγάλη ηλικία. Σπείρετε για να θερίσετε, 

και φυλάξτε το σιτάρι σας στη σιταποθήκη Μου, όπου ο χρόνος δεν θα το καταστρέψει και ο κλέφτης δεν 

θα μπορεί να το κλέψει. 

3 Σήμερα, ο άνθρωπος εμπλέκεται σε μεγάλους αγώνες: ενώ κάποιοι διεξάγουν σκληρούς πολέμους, 

εσείς άλλοι αγωνίζεστε για να νικήσετε τα πάθη και να απελευθερώσετε το πνεύμα. Η ανθρωπότητα είναι 

διχασμένη και η ζωή μοιάζει με βάρκα που αναποδογυρίζει στη μέση της καταιγίδας. Ακόμα κι εσείς που 

ζείτε σε αυτό το έθνος που παρέμεινε ειρηνικό δεν αισθάνεστε ειρήνη- όλοι σας αδειάζετε ένα 

δισκοπότηρο πόνου. 

4 Γιατί κάποιοι, αν και ακούν τον ήχο της ουράνιας καμπάνας, παραμένουν κουφοί στο κάλεσμά 

της; Αυτή η καμπάνα είναι η φωνή Μου που μπορεί να ακουστεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα μέρη όπου 

κατοικούν τα παιδιά Μου. Ακούγοντας το Λόγο Μου, αισθάνεστε ότι δεν είναι η ηχώ της ανθρώπινης 

φωνής που χρησιμοποιώ για να σας μιλήσω, αλλά ότι η φωνή Μου εισέρχεται στην καρδιά σας, ότι σας 

ενθαρρύνει και σας δίνει ζωή. 

5 Θα δεχθώ από εσάς μόνο μια αγνή λατρεία- μόνο τα έργα σας αγάπης και ελέους θα σας δώσουν 

την ειρήνη Μου. 

6 Ακούστε την πατρική μου συμβουλή, μην τρέχετε μακριά Μου! Σας είπα ότι για χάρη ενός 

δίκαιου ανθρώπου θα σωθεί μια χώρα. Αλλά αν δεν είστε σε θέση να γίνετε δίκαιοι*, τουλάχιστον 

διορθώστε τους τρόπους σας, εργαστείτε, γιατί έτσι θα ανακτήσετε τη χάρη και θα γίνετε απεσταλμένοι 

Μου σε όλα τα έθνη. Μην αδιαφορείτε μπροστά στον πόνο- αφήστε την προσευχή σας να φτάσει σε 

Μένα, τότε πολλά δάκρυα θα στεγνώσουν από αυτήν, και οι αδελφοί σας θα αποκτήσουν ειρήνη και 

ευλογίες. Πριν η ανθρωπότητα καταρρεύσει κάτω από το βάρος του σταυρού της, θα γίνω βοηθός της και 

θα αναλάβω το βαρύ φορτίο της, ώστε να συνεχίσει να προχωρά. 
* Αυτό σημαίνει να ζούμε απόλυτα σύμφωνα με τον νόμο της αγάπης του Θεού και το θέλημά Του. 

7 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να καθαρίζουν τις καρδιές τους για να δέχονται το Λόγο 

Μου, γιατί αυτό θα τους θρέψει αιώνια. Μακάριοι είναι εκείνοι που στενάζουν και υποφέρουν όταν 

αναλογίζονται την αναστάτωση στην οποία ζουν οι αδελφοί τους, γιατί η προσευχή τους θα φτάσει σε 

Μένα- θα γίνουν μάρτυρες της άνθισης και της αποκατάστασης της αρετής στις καρδιές των ανθρώπων. 

8 "Ζητήστε, και θα σας δοθεί- αναζητήστε, και θα βρείτε. Σας έκανα γνωστό το Πνεύμα Μου για να 

μπορέσετε να εισέλθετε σε αυτό, και σας υπενθυμίζω τα λόγια που σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Θωμά, 

βάλε τα δάχτυλά σου στην πλευρά Μου και μην είσαι άπιστος". - Ελάτε σε Μένα με πίστη, εγκαταλείψτε 

την απιστία σας, συνειδητοποιήστε ότι στο άπειρο σας δείχνω τη Γη της Επαγγελίας που περιμένει με τις 

ανοιχτές πύλες της την άφιξη των αγαπημένων Μου μαθητών. 

9 Σας έδωσα το "ψωμί" σε αφθονία, ώστε να χορτάσετε και να μην αισθάνεστε αύριο πεινασμένοι 

γι' αυτόν τον λόγο που σήμερα περιφρονείτε. Ανυψωθείτε πνευματικά, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στο 

στόχο της ανάπτυξής σας. Προσευχηθείτε για όλους και να θυμάστε ότι είστε σαν μια ακτίνα φωτός στο 

μονοπάτι της ζωής των αδελφών σας. Να είστε οι καλοί ποιμένες αυτού του ποιμνίου που είναι η 

ανθρωπότητα. Όλοι εσείς που έχετε φως, λογική και έμπνευση στο πνεύμα σας, θα μπορέσετε να 

καθοδηγήσετε και να επαναφέρετε εκείνους που έχουν παραστρατήσει. 
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10 Προφητεύεται ότι ο πόνος θα είναι πολύ μεγάλος. Θα παραμείνετε ήρεμοι όταν προσεύχεστε και 

ασκείτε τη διδασκαλία Μου, γιατί θα νιώθετε τη δύναμή Μου σε κάθε στιγμή. Αλλά αλίμονο σ' εκείνους 

που -αν και άκουσαν αυτή τη διδασκαλία- δεν πίστεψαν στην εκδήλωσή Μου, γιατί η αμφιβολία τους θα 

τους κάνει να απελπιστούν στην Επίσκεψη. 

Εσείς που κρατήσατε τα λόγια των προφητών στη μνήμη σας και τα διαφυλάξατε - μη βλασφημήσετε 

τον Θεό όταν έρθει η ώρα που ο πόνος θα κατακλύσει την ανθρωπότητα, μην απελπίζεστε, σιωπήστε και 

κρατηθείτε, γιατί θα σας προστατεύσω με την αγάπη Μου. 

11 Μη Μου ζητάτε να υποχωρήσω στους νόμους και τις αποφάσεις Μου. Ζητήστε με ταπεινότητα 

και θα σας δώσω ό,τι σας αναλογεί με δικαιοσύνη, ώστε να βρείτε τη σωτηρία. 

12 Καταλάβετε και κατανοήστε τις διδασκαλίες που σας έδωσα ακούραστα στην Τρίτη Εποχή. Ο 

Λόγος Μου εμφανίστηκε σε εσάς σαν ένας λαμπερός φάρος που έδειχνε το δρόμο στους χαμένους 

ναυαγούς. 

13 Η διδασκαλία μου σας έδωσε πνευματική δύναμη - όχι μόνο για να αντέχετε τις αντιξοότητες που 

ενυπάρχουν στον κόσμο, αλλά και για να εκτελείτε την πνευματική αποστολή που φέρατε μαζί σας. Μην 

περιμένετε να σας υποδεχτούν όλοι με ανοιχτές αγκάλες όταν διαδίδετε τη διδασκαλία Μου. Κάποιοι θα 

στήσουν παγίδες για να σας ρίξουν. 

14 Σας καθαρίζω και σας προετοιμάζω πνευματικά και σωματικά, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε 

τις εμπνεύσεις του Πατέρα και αργότερα να τις τοποθετήσετε στις καρδιές των αδελφών σας με την ίδια 

καθαρότητα με την οποία τις έστειλα σε εσάς, μαρτυρώντας την αλήθεια των οδηγιών Μου με τα έργα 

σας. 

15 Στις καρδιές που έχουν χαριτωθεί από το έλεός Μου, έχω ακούσει αυτή την προσευχή: "Κύριε, 

μας χαρίζεις πνευματικά χαρίσματα και ευεργεσίες αδιάκοπα". Σας λέω όμως: Είμαι ο Πατέρας σας και 

γνωρίζω τις ανάγκες σας. Πώς θα μπορούσε το Πνεύμα Μου να μην συγκινηθεί από την προσευχή και το 

αίτημά σας; Σας παρηγόρησα στη μοναξιά της κάμαράς σας και σας φώτισα, ώστε η αφοσίωσή σας να 

είναι ωφέλιμη. Έρχεστε βιαστικά για να ακούσετε τον λόγο Μου, αλλά πρώτα ετοιμάζετε την καρδιά σας 

σαν βωμό και Μου προσφέρετε τα έργα σας ως προσφορά. 

16 Έρχεστε σε Μένα σαν παιδί που απλώνει το χέρι του στον πατέρα του για να το καθοδηγήσει στο 

δρόμο- και πραγματικά, μπροστά Μου είστε παιδιά! Αλλά ιδού, εγώ είμαι σαν τον βοσκό που φροντίζει τα 

πρόβατά του και τα καλεί από το μαντρί με φωνή αγάπης. Έχετε ακούσει τη φωνή Μου σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή μέσω της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου νου, αλλά Με αναζητήσατε μόνο όταν τα χείλη σας 

είχαν στεγνώσει από τη δίψα καθώς διασχίζατε την έρημο των παθών σας. Μόνο τότε ακούσατε το 

κάλεσμα του Επουράνιου Πατέρα σας. 

17 Κάθε φορά που Με καλείτε για βοήθεια, θα νιώθετε την παρουσία Μου να σας δίνει παρηγοριά 

και ειρήνη. Αλλά ήρθε η στιγμή που αισθανθήκατε πείνα για να Με ακούσετε, και ξεκινήσατε με επιθυμία 

για τις οδηγίες Μου. 

18 Για τον καθένα, το ρολόι της αιωνιότητας έδειχνε την ώρα, και η καμπάνα χτυπούσε, 

ανακοινώνοντας ότι είχε έρθει η στιγμή που το πνεύμα σας έπρεπε να βρει το νερό που θα ξεδιψούσε. 

19 Κάποιοι αμφέβαλαν λόγω του απροσδόκητου τρόπου με τον οποίο Με βρήκαν- αλλά στη 

συνέχεια, όταν διείσδυσαν στο νόημα της λέξης που άκουσαν, διαπίστωσαν ότι η "γεύση" και το 

πνευματικό νόημά της μπορούσαν να προέλθουν μόνο από τον Θεό. Τότε Μου μίλησαν εσωτερικά 

γεμάτοι χαρά: "Πατέρα, Πατέρα, πιστεύουμε στη νέα σου φανέρωση ανάμεσα στους ανθρώπους!" - 

Είδατε τον εαυτό σας να στολίζεται με πνευματικά χαρίσματα, βιώσατε την ειρήνη στις καρδιές σας και 

στο σπίτι σας είδατε το φως της ομόνοιας να λάμπει. Και ενώ τα παιδιά αναζωογονούνταν στην παρουσία 

και υπό το βλέμμα του Πατέρα, Εκείνος ένιωθε επίσης να σβήνει τη δίψα Του για αγάπη καθώς ατενίζει 

τη χαρά των μικρών Του παιδιών, βλέπει την ηθική τους ανανέωση και δέχεται τα χάδια τους μέσα από τις 

προσευχές τους. 

20 Τότε σας είπα: Ακολουθήστε Με, σας έχω ήδη δώσει αποδείξεις της Παρουσίας Μου, ήδη το φως 

της πίστης έχει ανάψει στις καρδιές σας. Γι' αυτό, από εκείνη τη στιγμή και μετά, όποτε προέκυπταν 

δοκιμασίες στην πορεία της ζωής σας, δεν απελπίζεστε, ούτε επαναστατείτε ενάντια στο Νόμο Μου. 

21 Είδατε τους αγαπημένους σας να φεύγουν για τον άλλο κόσμο, είδατε τις πόρτες της εργασίας να 

κλείνουν και το ψωμί στο τραπέζι να λιγοστεύει, χάσατε τα γήινα αγαθά σας- αλλά η πίστη, σαν φάρος, 

σας επέτρεψε να φτάσετε στο ασφαλές λιμάνι. 
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Υπήρχαν επίσης εκείνοι που έγιναν αδύναμοι εν μέσω της δοκιμασίας και έκαναν ερωτήσεις σχετικά 

με τον Λόγο Μου και ένιωσαν την πίστη τους να χάνεται. 

22 Αλλά ο Λόγος Μου, ο οποίος εισήλθε στις καρδιές τους μέσω της συνείδησης, τους μίλησε ως 

εξής: Γιατί γίνατε αδύναμοι; Γιατί δεν κρατήσατε την πίστη και ξεχάσατε τα λόγια Μου; Θυμηθείτε ότι 

σας είπα ότι οι εκλεκτοί δοκιμάζονται πάντα, ώστε να αποδειχθεί η πίστη, η σταθερότητα και η αγάπη 

τους. 

23 Εκείνοι που παρέμειναν δυνατοί έχουν βιώσει πώς οι καταιγίδες πέρασαν και υπήρξε νέο φως στο 

μονοπάτι τους. Είδαν την ειρήνη, την υγεία και τα χαμένα αγαθά να επιστρέφουν. 

24 Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνω σταδιακά τις σκληρές καρδιές εκείνων που θα χρησιμοποιήσω, 

ώστε αύριο να γίνουν οι καλοί Μου μάρτυρες και υπηρέτες ανάμεσα στην ανθρωπότητα, στους οποίους 

θα σπείρουν τους σπόρους της Αλήθειας Μου. 

25 Το πνεύμα είναι ευγενές μπροστά στην προτροπή του Λόγου Μου, η σάρκα είναι εύθραυστη. Γι' 

αυτό σας λέω: Αν ενισχύσω και ανυψώσω το πνεύμα σας, αυτό πρέπει να αναλάβει να αναζωογονήσει και 

να διατηρήσει την ύλη του με τον τρόπο του. 

26 Έχετε δοκιμαστεί πολύ, αγαπητοί μαθητές. Επειδή κάθε δοκιμασία κρύβει ένα μυστήριο για εσάς, 

δεν ξέρετε αν είναι εκεί για να σας ενισχύσει στη μάχη, για να σας αποκαλύψει κάτι που δεν γνωρίζετε ή 

για να εξιλεωθείτε για κάποιο αδίκημα. Αλλά ποτέ μην υποχωρείτε από τις δοκιμασίες, γιατί δεν 

στάλθηκαν γι' αυτό το σκοπό- ούτε υπερβαίνουν τις ηθικές ή πνευματικές σας δυνάμεις. 

27 Να είστε από εκείνους που παραμένουν δυνατοί στις μεγάλες δοκιμασίες. Από εσάς θα αναδείξω 

γενεές γεμάτες φως και χάρη. 

28 Ελάτε να λάβετε τη Διδασκαλία Μου της Αγάπης για την προετοιμασία σας, μέσω της οποίας όλες 

οι συγκεχυμένες ιδέες που μπορεί να έχετε συσσωρεύσει στη γη θα απομακρυνθούν από το μυαλό σας. 

Αυτός ο Λόγος θα σας δείξει το αληθινό μονοπάτι, αν το έχετε χάσει. Η ουράνια φωνή Μου έρχεται στην 

καρδιά σας για να αναγγείλει και να μιλήσει για τον Τρίτο Χρόνο. 

29 Τα ελαττώματα και οι ατέλειές σας δεν ήταν εμπόδιο στην εκδήλωσή Μου ανάμεσά σας - 

αντίθετα, ήταν ο λόγος γι' αυτό. Ήρθα να σας αναζητήσω γιατί είχατε χάσει το δρόμο σας και ήσασταν 

εκεί, στην εξορία σας, άρρωστοι και κουρασμένοι από τα βάσανα. Μέχρι τότε ο Δάσκαλός σας κατέβηκε 

για να σας πει: "Ελάτε σε μένα!" Τότε ξεκινήσατε βιαστικά να ακολουθήσετε τον δρόμο του Νόμου που 

γράφτηκε από Εκείνον που είναι ο Ιδιοκτήτης και Κύριος της Δημιουργίας. 

30 Το φως του Τρίτου Χρόνου φωτίζει τα μονοπάτια, ώστε το βλέμμα σας να ανακαλύψει τα αγκάθια 

και να τα απομακρύνετε- γιατί αυτό το μονοπάτι είναι γεμάτο δοκιμασίες. 

31 Αδιάκοπα, η Αγάπη Μου έχει χτυπήσει την πόρτα της "κατοικίας" σας για να σας κρατήσει 

ξύπνιους. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος που, μετά από τόσες αποδείξεις αγάπης, εξακολουθεί να 

αρνείται τον Λόγο Μου; Επειδή, αν και έχουν μάτια, δεν βλέπουν, αν και έχουν κατανόηση, δεν 

καταλαβαίνουν, αν και έχουν καρδιά, δεν αισθάνονται. 

32 Ακόμα δεν Με γνωρίζετε. Μόνο όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως σας δίδαξα, θα αποκτήσετε 

πολύ μεγάλη γνώση και κατανόηση των πνευματικών χαρισμάτων. Σας είπα ότι τα χείλη σας θα μιλούν 

για την αφθονία των καλών συναισθημάτων στις καρδιές σας. Μπορεί όμως να μιλήσει για αγάπη αυτός 

που δεν την έχει στην καρδιά του; Δεν σας σοκάρει η σκέψη ότι εκείνοι στους οποίους δίνω αυτές τις 

διδασκαλίες είναι ακριβώς εκείνοι στους οποίους έχω δώσει διδασκαλίες αγάπης άλλες φορές; 

Ιδού, Εγώ, με την αγάπη Μου ως Πατέρας και ως Δάσκαλος, σας εμπιστεύομαι αυτή τη διδασκαλία ως 

βιβλίο, το οποίο θα φυλάξετε με την καθαρότητα και τη σοφία που η θεία χάρη του Κυρίου έχει 

τοποθετήσει σε αυτό, έτσι ώστε όταν οι άνθρωποι έρθουν να τη γνωρίσουν - μεταξύ των οποίων θα είναι 

πρόσκοποι ως νέοι γραμματείς και Φαρισαίοι, για να Με δοκιμάσετε - θα μπορέσετε να τους δείξετε ένα 

τέλειο έργο, ένα πνευματικό δόγμα που ξεχειλίζει από δικαιοσύνη και αγάπη, μια λατρεία του Θεού που 

είναι βαθιά στο εσωτερικό της και απλή στο εξωτερικό της, που επιβεβαιώνεται από τα έργα αγάπης και 

ελέους σας για τους αδελφούς σας. 

33 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί η διδασκαλία Μου θα 

διωχθεί. Αυτές οι αποκαλύψεις δεν πρέπει να σας ανησυχούν- αφήστε τις, όταν γίνουν πραγματικότητα, 

να σας εκπλήξουν στην αποστολή σας, καθώς θεραπεύετε τους ασθενείς και παρηγορείτε τους πάσχοντες. 

Θα σας δώσω τη δύναμη δίνοντάς σας ότι ο χυμός του δέντρου της ζωής βρίσκεται μέσα στον καθένα σας. 

Καθίστε σε αυτό το τραπέζι, κάτω από αυτή τη σκιά, αλλά προσέξτε μην λερώσετε το εκθαμβωτικό λευκό 
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τραπεζομάντιλο. Αυτό το καθαρό λευκό είναι παρόμοιο με το μονοπάτι που θα πρέπει να διανύσετε στη 

συνέχεια. Ο μανδύας της αγάπης Μου καλύπτει όλα τα παιδιά Μου, και το έλεός Μου προετοιμάζει το 

μονοπάτι της ζωής για όλους όσοι θα Με ακούσουν αυτή την εποχή. 

34 Οι απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης συγκλονίζουν την ανθρωπότητα κάθε στιγμή. Προσέξτε, 

μήπως αφήσουν τα ίχνη της πορείας τους στα εδάφη σας. 

35 Αφήστε τα πλήθη να έρθουν σε σας- κάθε καρδιά και πνεύμα κουβαλάει μια θλίψη μέσα του. 

Φέρτε τους σε επαφή με τον Πνευματικό Μου Κόσμο - τώρα που είναι ακόμα η ώρα αυτής της 

εκδήλωσης, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το πνευματικό βάλσαμο που κατεβαίνει από το Βασίλειο Μου. 

Θέλω να σας δω εξοπλισμένους, να εργάζεστε με αφοσίωση στα έργα της αγάπης Μου, έτσι ώστε η ώρα 

της δικαιοσύνης Μου να σας συναντήσει ενώ θεραπεύετε τους ασθενείς, παρηγορείτε τους πενθούντες, 

διδάσκετε αυτόν που διψάει για αλήθεια και συμβουλεύετε αυτόν που έχει χάσει τον δρόμο του. 

Θυμηθείτε, αν εκείνη η ημέρα δεν σας εκπλήξει σε αυτή την εκπλήρωση της αποστολής σας, θα είστε οι 

ταλαιπωρημένοι. 

36 Δεν θέλω να σας βλέπω μπροστά Μου με σκυμμένο το κεφάλι, θέλω να σας βλέπω πάντα 

αξιοπρεπείς και χαρούμενους. Με αυτή την ειρήνη και τη δύναμη θα σας αφήσω ανάμεσα στους 

ανθρώπους, όταν έρθει η στιγμή της αναχώρησης Μου- γιατί αληθινά σας λέω, θα πρέπει να πολεμήσετε. 

- Σε αυτές τις δοκιμασίες βλέπω εκείνους που θα Με ακολουθήσουν και εκείνους που θα Μου γυρίσουν 

την πλάτη. Γιατί έχω ταλαιπωρήσει και δοκιμάσει τον καθένα από εσάς για να τον κάνω δυνατό. 

37 Θέλω το φύλλωμα και οι καρποί του δέντρου που θα σχηματίσετε να είναι υγιεινά και 

αναζωογονητικά. Τότε η συνετή φροντίδα Μου θα σας φέρει τους ανθρώπους που περιμένουν μόνο τη 

στιγμή να κληθούν, επειδή το ποτήρι που πίνουν είναι πολύ πικρό. 

38 Οι άρρωστοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά, οι χήρες, τα ορφανά, οι ανήμποροι άνδρες και 

γυναίκες, όσοι πεινούν για αγάπη και ειρήνη θα είναι αυτοί που θα έρθουν να αφήσουν το φορτίο τους και 

να ανακτήσουν την πίστη τους. Για εκείνους που δεν μπορούν να έρθουν, θα προσεύχεστε, θα με ρωτάτε, 

και θα σας ακούσω. 

39 Επιμείνετε στην ανανέωση, μην επιτρέψετε στη φύση του σώματος να μείνει πίσω στην ανάπτυξή 

του (προς το καλύτερο). Καταλάβετε ότι όταν επιτύχετε αυτή την πρόοδο, έχετε θέσει τα θεμέλια για την 

πνευματοποίησή σας. 

40 Νιώστε, ω άνθρωποι, την αγαλλίαση που νιώθει το Θείο Πνεύμα όταν σας μιλάει και νιώθετε ότι 

ακούγεται. Δείτε πόσο φως ρίχνει ο Λόγος Μου σε πολλά μυστήρια που δεν μπορούσατε να κατανοήσετε. 

41 Άνθρωποι αυτής της εποχής, εσείς που νομίζατε ότι βρισκόσασταν στο απόγευμα της ζωής - η 

διδασκαλία Μου σας εξέπληξε σαν αυγή και αναζωογόνησε το πνεύμα σας. 

42 Μακάριοι είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν το καθήκον τους και αγκαλιάζουν τον σταυρό τους 

αυτή την εποχή, γιατί τα χωράφια που θα πατήσουν θα είναι καρποφόρα για τον Λόγο Μου και θα 

μπορέσουν να σπείρουν σε αυτά τον σπόρο της διδασκαλίας Μου. 

43 Ηρεμήστε, μικρά παιδιά και μαθητές, ηρεμήστε στο μυαλό και την καρδιά σας τις καταιγίδες που 

μαίνονται μέσα τους, και αφήστε το ουράνιο τόξο της ειρήνης να εμφανιστεί στο πνευματικό στερέωμα. 

44 Θα εκπλαγείτε με τη θεία διδασκαλία Μου όταν ανακαλύψετε κρυμμένα στην ύπαρξή σας 

αμέτρητα χαρίσματα και δυνάμεις με τις οποίες μπορείτε να είστε νικητές στις δοκιμασίες και να 

θριαμβεύετε στις αντιξοότητες της ζωής στο μέλλον. 

45 Ο οδηγός σας αυτή τη στιγμή θα είναι το Πνεύμα Μου. Θα σας ανοίξω δρόμο μέσα από τη νέα 

Ερυθρά Θάλασσα, όπως στις ημέρες του Μωυσή. Θα σας σώσω και θα σας κρατήσω στην έρημο. Το 

μόνο που σας ζητώ είναι να ζείτε το παράδειγμά Μου της αγάπης ακούραστα και να είστε πιστοί μέχρι 

τέλους. Γιατί θα βρείτε τον τελικό στόχο όταν το πνεύμα σας φτάσει στις πύλες της Γης της Επαγγελίας, 

όπου θα ξεκουραστείτε από τους ανθρώπινους αγώνες και θα βρείτε απελευθέρωση από τα πάθη και τις 

δυστυχίες αυτού του κόσμου. Εκεί θα γνωρίσετε το αληθινό φως του πνεύματος, το οποίο θα σας δείξει 

την αλήθεια σε τέτοια πληρότητα, όπως μπορείτε να δείτε το φως του ήλιου σε αυτόν τον κόσμο. 

46 Από τον Πατέρα βγήκατε και σ' Αυτόν θα πρέπει να επιστρέψετε, διαθέτοντας όχι μόνο την 

αρχική σας αγνότητα, αλλά και το μεγαλείο που θα σας δώσει το ξεδίπλωμα των χαρισμάτων που 

διαθέτετε, όταν εκπληρώσετε τους Θεϊκούς Μου Νόμους. Αλλά κανείς δεν θα έρθει μόνος του στην 

Παρουσία Μου, ο καθένας θα φέρει μαζί του όλους εκείνους που έσωσε, που θεράπευσε, που παρηγόρησε 
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και οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Για να βοηθήσω το πνεύμα σας στο μονοπάτι της εξέλιξής του, του 

έδωσα τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη αυτή τη στιγμή. 

47 Τώρα είναι η ώρα της μάθησης. Δείτε πώς το Πνεύμα Μου ξεχύνεται σε κάθε σάρκα και σε κάθε 

πνεύμα. Κάποιοι διακηρύσσουν το Λόγο Μου στην αρπαγή τους, άλλοι χωρίς αρπαγή. Οι γέροι, οι νέοι 

και τα παιδιά μιλούν για την Πνευματική Μου Βασιλεία. Αυτές δεν είναι οι αποδείξεις που τόσο οι 

προφήτες Μου όσο και Εγώ κάποτε σας ανακοινώσαμε σχετικά με τη νέα Μου εκδήλωση; 

48 Καθαρίστε την καρδιά και το μυαλό σας, ώστε η ψυχή σας να αναστηθεί και να καθαριστεί. Τότε 

θα αποκαλύψω το φως Μου μέσα από την ύπαρξή σας και θα καταπλήξω την ανθρωπότητα μέσα από τα 

έργα αγάπης σας. Μέσω του παιδιού θα μιλήσω στον γέροντα, μέσω του αμόρφωτου και του αδαούς στον 

μορφωμένο, και μέσω του ταπεινού στον αλαζόνα. Σήμερα δεν καταλαβαίνετε ακόμα τι σας περιμένει, 

αλλά αύριο θα ξέρετε και θα ξεκινήσετε πρόθυμα να πάτε στις επαρχίες που σήμερα (ακόμα) κοιμούνται 

και που αύριο, όταν λάβουν το Θείο Μήνυμά Μου, θα είναι έτοιμοι να Με ακολουθήσουν. 

49 Σήμερα περιμένετε με λαχτάρα να κατέβει ο Δάσκαλός σας για να σας διδάξει και να σας 

υπενθυμίσει τις διδασκαλίες του παρελθόντος. Ζείτε σε εγρήγορση, με πρόθυμο αυτί και καρδιά που 

χτυπάει με αγάπη για Μένα. Ο νους σας είναι προσεκτικός, έτοιμος να μελετήσει το Λόγο Μου- και στη 

συνέχεια, μέσα στη σιωπή, θυμάστε τις συμβουλές και τις εντολές Μου και προσπαθείτε να τις 

κατανοήσετε για να τις εφαρμόσετε στην πράξη. Τότε συνειδητοποιείτε πόσο αγνή είναι η διδασκαλία 

Μου και πόσο δύσκολο είναι το έργο σας, και Με ρωτάτε αν είναι απαραίτητο για σας, προκειμένου να 

είστε πιο ένθερμοι, να γίνετε πρώτα πνευματικά όντα, απορρίπτοντας το σωματικό κέλυφος που φοράτε 

σήμερα, γιατί αισθάνεστε ότι αποτελεί εμπόδιο στην πνευματική σας άνοδο και στην εκπλήρωση της 

αποστολής σας. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να δεχτείτε αυτό το κάλυμμα με αγάπη και να το 

χρησιμοποιήσετε με επιδεξιότητα. Δεν το δημιούργησα μάταια και σας το έδωσα. Αν ξέρετε πώς να το 

καθοδηγείτε, θα γίνει συνεργάτης σας και θα μπορέσετε να εκτιμήσετε και να απολαύσετε την ύπαρξή σας 

στη γη μέσω της συγκομιδής που θα αποκομίσετε από τη σπορά της αγάπης σας με τους αδελφούς σας. 

50 Πάρτε Με ως παράδειγμα και κάντε θαύματα, αφού είστε οι εκλεκτοί Μου. Γίνετε γιατροί και 

σύμβουλοι των αδελφών σας, συνήγοροι και μεσίτες των ανθρώπων, και βάλτε όλη σας την ψυχή στο 

έργο σας για να τους φέρετε σε ασφαλές λιμάνι και να νιώσουν ότι βαδίζουν σε ασφαλές έδαφος στο 

δρόμο της επανόρθωσης. 

51 Πηγαίνετε στα χωράφια που έχω ετοιμάσει και φυτέψτε τον σπόρο σ' αυτά. Λύστε το χώμα σαν 

καλός γεωργός με την αγάπη σας, γιατί η ανθρώπινη καρδιά έχει σκληρύνει και πρέπει να τη δουλέψετε 

υπομονετικά. - Όταν έχετε συναντήσει ανυπότακτα πνεύματα, θέλατε να τα αποφύγετε, λέγοντας: "Δεν 

είναι από αυτούς που ο Θεός αναζητά: θέλει ταπεινές καρδιές". - Δεν ξέρετε ότι αυτές ακριβώς τις καρδιές 

ήρθα να αναζητήσω και να μεταμορφώσω; Σας ρωτώ: Όταν ήρθατε σε Μένα, η καρδιά σας ήταν ήδη σαν 

ένα σπίτι ή ένας ναός για Μένα; Γυρίστε το βλέμμα σας προς τα πίσω και συνειδητοποιήστε ότι έχετε ήδη 

αποθέσει το βαρύ φορτίο σας και ότι έχετε αναγεννηθεί στην αληθινή ζωή. 

52 Γιατί μερικές φορές αμφιβάλλετε για την εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας και 

απαιτείτε αποδείξεις από Μένα, και γιατί δεν έχετε πίστη όσο δεν βλέπετε να εκπληρώνεται η χάρη που 

ζητάτε; Θέλετε να Με ακούσετε να μιλάω σε μια πιο επιλεγμένη γλώσσα για να πιστέψετε και να 

παρέμβετε στις υψηλές συμβουλές Μου. Σας ρωτώ: είστε ήδη στην κορυφή της πνευματικότητας για να 

μπορείτε να ερμηνεύετε τις εμπνεύσεις Μου; Είστε ήδη τόσο εξελιγμένοι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε 

το θέλημά Μου στο πνεύμα Μου; - Είστε ακόμα πολύ μικροί για να Με καταλάβετε, αλλά σας καθοδηγώ 

στο μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στην πνευματική επαφή μαζί Μου, ώστε να γνωρίσετε το μυστικό 

Μου. 

53 Έχετε υποτιμήσει την αποστολή που ανατέθηκε στο πνεύμα σας, παρόλο που σας έχω δώσει ένα 

δικό σας πεπρωμένο, το οποίο είναι να σας οδηγήσει στην ειρήνη και στην τελειότητα της αιώνιας ζωής. 

54 Αν είστε ταπεινοί, θα γίνετε σπουδαίοι. Η μεγαλοσύνη δεν έγκειται στην αλαζονεία και τη 

ματαιοδοξία, όπως πολλοί πιστεύουν. "Να είστε ευγενικοί και ταπεινοί στην καρδιά", σας έχω πει ανά 

πάσα στιγμή. Γνωρίστε Με ως Πατέρα και αγαπήστε Με, μην αναζητάτε για το σωματικό σας κέλυφος 

έναν θρόνο ούτε ένα όνομα που να σας ξεχωρίζει από τους άλλους. Απλά να είστε άνθρωπος ανάμεσα σε 

άλλους ανθρώπους και να έχετε καλή θέληση μέσα σας. 

55 Ετοιμαστείτε, ώστε να Με βλέπετε σε όλη Μου τη δόξα και να δίνετε μαρτυρία για Μένα- και 

ανάλογα με την πνευματική σας ανύψωση, θα σας μεταδώσω τη γνώση Μου. 
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56 Ω, άνθρωποι που δεν μπορέσατε να αποστασιοποιηθείτε από τις ματαιότητες του κόσμου για να 

εκπληρώσετε τους νόμους του πνεύματος! Αγαπάτε αυτή τη γη που σας προκαλεί δάκρυα, και έρχεστε σ' 

αυτήν ξανά και ξανά χωρίς να καταλαβαίνετε τον σκοπό για τον οποίο σας έστειλαν. Σας λέω: 

εκπληρώστε την αποστολή σας και προετοιμαστείτε για το ταξίδι προς τη γη που σας έχω υποσχεθεί, ώστε 

να ακούσετε τη φωνή του Πατέρα Μου που σας καλωσορίζει και σας δίνει την ανάπαυση που αποκτήσατε 

με τα έργα αγάπης και ελέους που κάνατε για τους αδελφούς σας. 

57 Μη φοβάστε τις δοκιμασίες αυτής της περιόδου. Οπλιστείτε με δύναμη και βοηθήστε τους 

γείτονές σας. Θα βρείτε ανάμεσά τους πολλούς που ο πόνος έχει αποθαρρύνει. Θα δείτε τους αδελφούς 

σας σε αγωνία και θα έχετε θεραπευτικό βάλσαμο για όλους, έναν λόγο ενίσχυσης και ενθάρρυνσης και 

μια ακτίνα φωτός από τον Πατέρα σας. Κάντε τον πόνο αυτών που υποφέρουν δικό σας, και θα έχετε 

μοιραστεί τη θλίψη μαζί τους και θα τους δώσετε αγάπη και έλεος. 

58 Σε εσάς που κλαίτε σιωπηλά, σας λέω: μακάριοι είναι εκείνοι που έρχονται αναζητώντας 

παρηγοριά. Δεν ζητήσατε σύμβολα ή εικόνες για να προσευχηθείτε, γιατί ξέρετε ότι είμαι μαζί σας και Με 

βρήκατε μέσα σας. Έχω εμποτίσει το σώμα και το πνεύμα σας με δύναμη. 

59 Μακάριοι είναι εκείνοι που ήξεραν πώς να καθοδηγούν τα πλήθη και που, όταν ένιωθαν το βάρος 

του σταυρού, Με αναζήτησαν ως βοηθό. Φωτίζω το μονοπάτι όλων των όντων που ζουν στις πνευματικές 

και υλικές περιοχές. Μη θεωρείτε ο ένας τον άλλον ξένο, δώστε ο ένας στον άλλον ζεστασιά και 

αγαπήστε ο ένας τον άλλον με αλήθεια- γιατί αν αγαπάτε τους αδελφούς σας, με αγαπήσατε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 48  
1 Εσείς τα πλήθη που αναζητάτε τη σκιά του δέντρου που απλώνεται, όπου μπορείτε να 

ξεκουραστείτε - εδώ ακούτε το Λόγο Μου που σας δίνει παρηγοριά και δύναμη, ώστε να μπορείτε να 

σκεφτείτε με παράδοση το μονοπάτι που πρέπει να διανύσετε. 

2 Όταν αισθάνεστε το πνεύμα σας να εξασθενεί, ζητήστε από τον Ηλία το ραβδί του, ώστε 

στηριζόμενοι σε αυτό να φτάσετε στην κρυστάλλινη πηγή του Πατέρα, όπου τα νερά της αγάπης και της 

σοφίας Του ξεχειλίζουν ως κίνητρο και για την ευδαιμονία των οδοιπόρων. 

3 Σας διδάσκω να οικοδομήσετε τον αληθινό ναό- διότι υπάρχουν πολλοί που έχουν οικοδομήσει 

ιερά χωρίς να τους έχουν δώσει τα θεμέλια της πίστης. Ο ναός μου πρέπει να είναι σαν ένα δέντρο που τα 

κλαδιά του απλώνονται με αγάπη σε όλο το σύμπαν, όπου τα πουλιά χαίρονται με διάφορους τρόπους και, 

ενώνοντας τις φωνές τους, σχηματίζουν μια αρμονική, γλυκιά και τέλεια συναυλία που προσφέρουν στον 

Δημιουργό. Σε αυτό το πνεύμα σας θα ανεβεί για να αναζητήσει τον Κύριό του - ως Πατέρα, ως Δάσκαλο, 

ως Ιατρό- αλλά ποτέ δεν θα Τον αναζητήσετε ως Κριτή. 

4 Ο αληθινός Θεός θα αγαπηθεί με αληθινό τρόπο, οι ψεύτικες θεότητες θα καταστραφούν και οι 

ακάθαρτες και ατελείς λατρείες θα δώσουν τη θέση τους στη λατρεία του Πνεύματος, η οποία θα είναι ένα 

τραγούδι αγάπης προς τον Πατέρα. 

5 Αλήθεια σας λέω, πολλά σας έχω μιλήσει αυτή την εποχή, αλλά μερικές φορές δεν Με 

καταλαβαίνετε και άλλες φορές Με αφήνετε να μιλάω μόνο στο κενό. Ωστόσο, ο απόηχος αυτού του 

ουράνιου Λόγου δεν θα μείνει αναπάντητος και θα ακουστεί από τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν. 

6 Αν το πνευματικό μεταμορφωνόταν σε υλικά πράγματα, θα βλέπατε τους εαυτούς σας αυτή τη 

στιγμή να κάθονται σε ένα τραπέζι τεραστίων διαστάσεων, και μπροστά στον καθένα σας θα βλέπατε το 

ψωμί του Λόγου Μου, που αντιπροσωπεύεται από επιλεγμένα τρόφιμα. 

7 Εκείνοι που σταδιακά πνευματικοποιούνται Μου λένε ότι δεν θα αντάλλασσαν το Λόγο Μου με το 

πιο νόστιμο και δελεαστικό φαγητό. Όσοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να νικήσουν τον υλισμό τους, θα 

προτιμούσαν ο Πατέρας τους, αντί να τους φέρει πνευματικά δώρα και αγαθά, να τους φέρει τα πλούτη 

του κόσμου σε αφθονία. 

8 Πόσοι άφησαν το φαγητό στο τραπέζι Μου, που τους πρόσφερα με τόση αγάπη, χωρίς καν να το 

αγγίξουν; Πότε θα βιώσουν ξανά μια περίοδο χάριτος όπως η σημερινή, όταν προορίζονταν να έρθουν στη 

γη για να ακούσουν το Λόγο Μου; - Είναι σκληροί βράχοι που χρειάζονται καταιγίδες και χρόνο για να 

φθαρούν. Η κληρονομιά τους θα τους παρακρατείται όσο δεν ξέρουν πώς να τη φυλάξουν και να την 

αγαπήσουν. Αλλά θα το αποκτήσουν ξανά, γιατί σας είπα ότι ό,τι δίνει ο Πατέρας στα παιδιά Του δεν θα 

τους το πάρει ποτέ, αλλά θα το κρατήσει μόνο γι' αυτά. 

9 Αυτό είναι το πανίσχυρο δέντρο κάτω από τη σκιά του οποίου ξεκουράζονται οι περιπλανώμενοι 

για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους από την κουραστική περιπλάνησή τους τρεφόμενοι από τους 

καρπούς του. 

10 Κάτω από αυτό το δέντρο τους περιμένω όλους- κάποιοι θα επιστρέψουν ικανοποιημένοι από την 

εκπλήρωση της αποστολής, άλλοι με κρεμασμένα κεφάλια και άδεια χέρια. 

11 Όταν η γαλήνη έφυγε από την καρδιά σας και τα δάκρυα έτρεχαν ακατάπαυστα στα μάγουλά σας, 

αρχίσατε να προβληματίζεστε για να αναγνωρίσετε τον λόγο της θλίψης σας. Τότε η συνείδησή σας σας 

αποκάλυψε ότι η αιτία της θλίψης και της έλλειψης ειρήνης σας οφειλόταν στη μικρή πνευματοποίηση 

που είχατε, στην έλλειψη εκπλήρωσης της αποστολής σας, στην απουσία αγάπης και ελέους για τους 

αδελφούς σας στα έργα της ζωής σας. 

12 Η παρούσα ζωή σας ήταν η εξιλέωση γι' αυτό- γιατί δεν ξέρετε από πόσες αμαρτίες με τις οποίες 

έχετε λερώσει την ψυχή σας σε προηγούμενες ζωές, καθαρίζεστε σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο δεν είχατε ειρήνη στις καρδιές σας. 

13 Εκείνοι που έχουν χάσει και το τελευταίο ίχνος ειρήνης αγωνίζονται σκληρά για να την 

ανακτήσουν και συνειδητοποιούν ότι αυτή η χάρη υπάρχει μόνο στο δρόμο της δικαιοσύνης και της 

καλοσύνης, στον οποίο υποδεικνύω τους ανθρώπους κάθε στιγμή μέσω της συνείδησης. Ως εκ τούτου, 

όσοι έχουν ακούσει το Λόγο Μου προσπαθούν να ακολουθήσουν την πορεία Μου, επειδή γνωρίζουν ότι ο 

δρόμος Μου είναι ειρηνικός, και όταν έρχεται μια δυσκολία ή μια επίσκεψη, το έλεός Μου είναι κοντά για 

να τους ανυψώσει. 
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14 Ο νόμος μου δεν απαιτεί υπεράνθρωπες θυσίες, δεν σημαίνει σκλαβιά, ούτε δεσμεύει κανέναν με 

αλυσίδες. Σίγουρα είναι ένας σταυρός, αλλά ένας σταυρός αγάπης, ένας σταυρός του οποίου το βάρος 

ενισχύει αντί να εξαντλεί. 

15 Θυμηθείτε ότι σε διάφορες περιπτώσεις στη ζωή σας έχετε νιώσει πραγματική ειρήνη και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι αυτό συνέβη όταν κάνατε το καλό, όταν συγχωρούσατε, όταν συμφιλιωθήκατε με 

κάποιον, όταν αφήσατε το άνετο κρεβάτι σας για να πάτε σε αυτό ενός αρρώστου για να τον 

παρηγορήσετε. Υπήρξε η ειρήνη της Βασιλείας Μου για μια στιγμή στο πνεύμα σας. 

Σε εσάς που σας διδάσκω να διατηρείτε την ειρήνη σε όλη σας τη ζωή, σας λέω αληθινά ότι το 

καθήκον σας από την αρχή του χρόνου ήταν να φέρνετε ειρήνη στους αδελφούς σας. Γι' αυτό, κάθε φορά 

που σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου, σας ζητώ να προσεύχεστε για τους ανθρώπους- γιατί οι ψυχές σας 

ενωμένες σε μια σκέψη και με την ίδια πρόθεση θα φτάσουν στις καρδιές σαν μια ανάσα ευτυχίας και 

ειρήνης. Έχετε επίσης λάβει τις οδηγίες και την εξουσία να δίνετε εσωτερική ειρήνη, φως και γαλήνη στα 

όντα που κατοικούν αόρατα (για εσάς) στην πνευματική κοιλάδα. 

16 Οι δρόμοι του κόσμου είναι γεμάτοι κινδύνους και πειρασμούς. Γι' αυτό τα πνεύματα συχνά 

πέφτουν κάτω από την κυριαρχία του κόσμου και της ύλης, παρόλο που έχουν βγει από Εμένα γεμάτα 

φως γνώσης και προαισθήσεων, με όπλα και μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να 

κατακτήσουν. 

17 Σας βρήκα ηττημένους, αλλά ακούσατε τη φωνή Μου που σας ζητούσε με καλοσύνη, και έτσι 

σηκωθήκατε γεμάτοι πίστη και ελπίδα. Αληθινά σας λέω, δεν θα υπάρξει ούτε ένας χαμένος ή ηττημένος 

που δεν θα ακούσει αυτή τη φωνή όταν έρθει η ώρα. 

18 Εκείνη την εποχή, αυτοί που ήταν οι πιο απόμακροι, που ήταν οι πιο χαμένοι, θα είναι αυτοί που 

θα Με αγαπούν με μεγαλύτερη θέρμη και θα Με ακολουθούν. 

19 Η σμίλη της αγάπης Μου θα κόψει και τους πιο σκληρούς βράχους. 

20 Για να πετύχω αυτόν τον στόχο, αναζητώ το πνεύμα σας, επειδή μπορεί να κατανοήσει τη 

Διδασκαλία Μου- αλλά πρώτα έπρεπε να μιλήσω στην καρδιά σας, περιορίζοντας τον εαυτό Μου μέσω 

του φορέα της φωνής και εξανθρωπίζοντας τον Λόγο Μου. Αυτό είναι το στάδιο που θα σας οδηγήσει στη 

συζήτηση από πνεύμα σε πνεύμα. Τότε θα είναι η πνευματική φωνή Μου που θα σας έρχεται ως 

έμπνευση, η οποία θα σας δείχνει τον δρόμο για τον εξαγνισμό σας- γιατί το σώμα σας είναι μερικές 

φορές μια βαριά αλυσίδα ή ένα πυκνό πέπλο που δεν σας επιτρέπει να δείτε πέρα από το υλικό. 

Για να σας βοηθήσω να νικήσετε σε αυτή τη μάχη, έχετε εδώ τη θεία μου έμπνευση, η οποία, από 

αγάπη για σας, μεταμορφώνεται σε ανθρώπινο λόγο που σας έρχεται σαν χάδι για το νου και την καρδιά. 

21 Αυτές είναι ημέρες μνήμης, και γι' αυτό έχετε αφιερωθεί στην αφοσίωση και την προετοιμασία. Ω, 

αν μπορούσατε μόνο να διατηρήσετε αυτή την πνευματικότητα σε ολόκληρη τη ζωή σας χωρίς να πέσετε 

σε φανατισμό, πόσο μεγάλη θα ήταν η ανάπτυξή σας. 

22 Η ευχαρίστηση είναι στις καρδιές αυτών των πλήθους, επειδή γνωρίζουν ότι μπροστά στο μυαλό 

τους είναι το ουράνιο συμπόσιο στο οποίο τους περιμένει ο Δάσκαλος για να τους δώσει το ψωμί και το 

κρασί της αληθινής ζωής για να φάνε και να πιουν. 

23 Το τραπέζι γύρω από το οποίο συγκεντρώθηκε ο Ιησούς με τους αποστόλους Του εκείνη την 

εποχή ήταν ένα σύμβολο της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί ο Πατέρας περιβαλλόταν από τα παιδιά Του, 

υπήρχε η τροφή που αντιπροσώπευε τη ζωή και την αγάπη- η θεία φωνή αντηχούσε και η ουσία της ήταν 

η παγκόσμια αρμονία, και η ειρήνη που επικρατούσε τότε ήταν η ειρήνη που υπάρχει στη Βασιλεία του 

Θεού. 

24 Προσπαθήσατε να εξαγνιστείτε με αυτές τις αφιερώσεις, πιστεύοντας ότι ο Κύριος θα σας έφερνε 

μια νέα διαθήκη με τα λόγια Του, και έτσι είναι: Σήμερα σας επιτρέπω να θυμηθείτε το ψωμί και το κρασί 

με τα οποία αντιπροσώπευσα το Σώμα Μου και το Αίμα Μου. Αλλά ομοίως σας λέω ότι σε αυτή τη νέα 

εποχή θα βρείτε αυτή την τροφή μόνο στη θεία έννοια του Λόγου Μου. Αν αναζητάτε το Σώμα Μου και 

το Αίμα Μου, πρέπει να τα αναζητήσετε στο Θείο της δημιουργίας, γιατί Εγώ είμαι μόνο Πνεύμα. Φάτε 

από αυτό το ψωμί και πιείτε από αυτό το κρασί, αλλά γεμίστε και το ποτήρι Μου, θέλω να πιω μαζί σας: 

Διψάω για την αγάπη σου. 

25 Μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στους αδελφούς σας και μάθετε ότι το αίμα, αφού είναι ζωή, είναι 

μόνο ένα σύμβολο της αιώνιας ζωής, που είναι η αληθινή αγάπη. - Μέσα από εσάς αρχίζω να φωτίζω την 

ανθρωπότητα με τις νέες αποκαλύψεις Μου. 
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26 Άνδρες και γυναίκες, παιδιά, νέοι και γέροντες θα αποτελέσουν την αποστολή του Χριστού σε 

αυτή την Τρίτη Εποχή. Αλλά πραγματικά, σας λέω, περισσότερο από τις καρδιές - θα είναι το Πνεύμα που 

θα αναζητήσω. 

Αν και δεν ακούει όλη η ανθρωπότητα τον Λόγο Μου, θέλω να νιώσουν την Παρουσία Μου σε αυτή 

την ευλογημένη Ώρα. Οι οικογενειάρχες στα σπίτια τους, οι άρρωστοι στο στρατόπεδό τους, όσοι πεινούν 

για δικαιοσύνη, όσοι τιμωρούνται από τους ανθρώπους, όσοι δεν έχουν ειρήνη στις καρδιές τους, οι 

προσβεβλημένοι, οι φτωχοί - όλοι σας, μπείτε ήσυχα στο αγιαστήριό Μου, για να ακούσετε τη φωνή του 

Κυρίου σας να σας λέει: "Ειρήνη μαζί σας!". 

27 Άνθρωποι, αυτή τη στιγμή, οι απόστολοί Μου, που είναι τώρα στο Πνεύμα, Με περιβάλλουν στο 

αόρατο - όπως εκείνες τις ημέρες: 

Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος ο πρεσβύτερος και ο νεότερος, ο Θαδδαίος, ο Θωμάς, ο Ματθαίος, ο 

Βαρθολομαίος, ο Σίμων, ο Φίλιππος, ο Ανδρέας και ακόμη και ο Ιούδας, ο οποίος είναι γεμάτος πόνο. 

Όλοι Με συνοδεύουν σε αυτό το νέο δείπνο. Σε ποιο άλλο μέρος της γης θα μπορούσε να σας 

παρουσιαστεί η εικόνα που σας δείχνω; - Θα σας δείξουν εικόνες χωρίς ζωή, ενώ εγώ μπορώ να κάνω 

αυτά τα πνεύματα να εκδηλωθούν με την πληρότητα της ζωής και του φωτός. 

28 Όπως εκείνη τη στιγμή, υπάρχει χαρά και ταυτόχρονα πόνος στο πνεύμα Μου, γιατί δεν έχουν 

λυτρωθεί ακόμη όλα τα παιδιά Μου. 

29 Καθώς ακούτε τον Λόγο Μου να σας λέει ότι βρίσκεστε στο τραπέζι Μου, οι σκέψεις σας δεν 

μπορούν να ξεφύγουν από εκείνον τον μαθητή που, σε μια στιγμή σύγχυσης, πρόδωσε τον Δάσκαλό του 

και τους αδελφούς του- τότε αναρωτιέστε αν θα υπάρξει και προδότης εκείνη την εποχή, και το πνεύμα 

σας Με ρωτά: "Μήπως θα είμαι Εγώ;". - Τα δάκρυα έρχονται στα μάτια σας και Μου ζητάτε δύναμη για 

να μην πέσετε ποτέ σε πειρασμό. Αληθινά σας λέω, ότι και σ' αυτόν τον καιρό θα υπάρξουν εκείνοι που 

θα Με προδώσουν- όμως δεν θα γίνει μέσα στο Σώμα Μου όπως στον Δεύτερο Χρόνο, αλλά θα 

προσπαθήσουν να κρύψουν την αλήθεια της Διδασκαλίας Μου με τα έργα τους, κάνοντας τους 

ανθρώπους να νομίζουν ότι αυτό που ήταν διδασκαλία της Θείας Σοφίας είναι απάτη. 

30 Όλοι σας ορκίζεστε να Με αγαπάτε και να Με ακολουθείτε μέχρι θανάτου- αλλά σας λέω να 

προσέχετε και να προσεύχεστε, γιατί και ο Ιούδας είχε ορκιστεί να δώσει τη ζωή του για Μένα. 

31 Αν τότε τα σωματικά Μου βασανιστήρια διήρκεσαν μια νύχτα και μια μέρα, και ο θάνατος 

τερμάτισε το μαρτύριο του σώματος, τώρα στο πνεύμα αισθάνομαι τον πόνο σε όλους εκείνους που 

υποφέρουν- σε κάθε κατηγορία καταδικάζομαι από τους δικαστές της γης, και σε κάθε κελί φυλακής 

φυλακίζομαι στην καρδιά εκείνων που υποφέρουν από αυτή την εξιλέωση. Μην κλαίτε μόνο στην 

ανάμνηση εκείνων των ωρών πόνου που βίωσε ο Ιησούς στη γη, γιατί ακόμα το Πάθος Μου δεν έχει 

τελειώσει. 

32 Ήδη το πνεύμα σας έχει αρχίσει να μοιράζεται τη θλίψη Μου, καθώς συνειδητοποιεί ότι πρέπει 

ακόμη να κερδίσει αξία μέσω των έργων αγάπης και ελέους, προκειμένου να επιτύχει την ευδαιμονία και 

την ειρήνη που ο Λόγος Μου υπόσχεται σε αυτόν που Με ακολουθεί μέχρι τέλους. 

33 Υψώστε το πνεύμα σας στην απλή προσευχή, γιατί η προσευχή είναι σύνδεση και προσέγγιση με 

τον Κύριο. 

34 Αυτό το δείπνο είναι φτιαγμένο από αγάπη, μην το ξεχνάτε. Πάρτε το ψωμί από το τραπέζι και 

μοιραστείτε το με τους αδελφούς σας- και μόλις βρεθείτε όλοι στην αιωνιότητα, θα καταλάβετε ότι αυτή η 

αποκάλυψη που σας δίνω αυτή τη στιγμή ήταν ένα σύμβολο της αιώνιας ζωής. Ελάτε, πλήθη, γιατί αν στη 

Δεύτερη Εποχή υπήρχαν μόνο δώδεκα που κάθισαν στο τραπέζι Μου, σήμερα θα είναι εκατόν σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες: αλλά το κάλεσμά Μου για αγάπη είναι για όλους τους ανθρώπους. Θέλω όλοι σας να 

Με συνοδεύσετε σε αυτή τη στιγμή. 

Κάποιοι τρέμουν στο λόγο Μου, κάποιοι κλαίνε και άλλοι αισθάνονται ανάξιοι να τον ακούσουν. Εγώ, 

που ξέρω ποιος είναι ο καθένας από εσάς, σας λέω ότι ανάμεσα σε αυτόν τον λαό που συρρέει τώρα για 

να ακούσει τις διδασκαλίες Μου, υπάρχουν και εκείνοι που έκαναν θαύματα τότε για να πιστέψουν σε 

Μένα- ότι υπάρχουν και εκείνοι που αμφέβαλαν για τον Ιησού, αλλά και εκείνοι που φώναξαν μπροστά 

στον Πιλάτο: Σταυρώστε Τον, σταυρώστε Τον! 

35 Πολλοί Με είδαν να πηγαίνω στον Γολγοθά με τον σταυρό στους ώμους Μου, χωρίς να γνωρίζουν 

Ποιον συνόδευαν, και είδαν τα δάκρυα της Μαρίας χωρίς να συνειδητοποιήσουν ποια ήταν αυτή που 
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έκλαιγε. Δείτε πώς διδάσκω τώρα εκ νέου και μεταμορφώνω σε μαθητές Μου εκείνους που δεν μπόρεσαν 

να Με αναγνωρίσουν τότε. 

36 Στο σταυρό ζήτησα συγχώρεση για σας, επειδή δεν ξέρατε τι κάνατε. Αυτή η συγχώρεση βρήκε 

έκφραση σε μια νέα ευκαιρία που σας προσφέρει ο Πατέρας να ανοίξετε τα μάτια σας στην αλήθεια, να 

σωθείτε και να Με πλησιάσετε. Όμως, παρά το έλεός Μου προς εσάς, υπάρχουν ακόμα μερικοί που 

αναζητούν ατέλειες στον Λόγο Μου, ώστε να έχουν λόγο να μην πιστεύουν και να μην Με ακολουθούν. 

Αλλά πραγματικά, σας λέω, στην πνευματική ουσία του Λόγου Μου δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι- ενώ με 

αυτόν τον δυσδιάκριτο και απλό λόγο έχω σβήσει πολλά ψεγάδια από τις καρδιές σας. 

37 Όλοι σας υπόκειστε στην κρίση Μου. Τίποτα δεν θα σας συγκινήσει πιο έντονα από το έλεος της 

αγάπης Μου προς εσάς- γιατί η κρίση Μου είναι από αγάπη. 

38 Εκείνη την εποχή ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία άνοιξε τις πύλες του σπιτιού του, ώστε ο Δάσκαλος 

να γιορτάσει το Πάσχα μέσα σ' αυτόν με τη συντροφιά των μαθητών Του, όταν αυτοί δεν γνώριζαν ακόμη 

ότι το Αρνίο που θα θυσιαζόταν σ' εκείνη τη γιορτή θα ήταν ο Ιησούς. 

39 Τώρα σας ζητώ να προετοιμάσετε στις καρδιές σας το πανδοχείο όπου μπαίνω για να σας θυμίσω 

με τον Λόγο Μου τα έργα και τις οδηγίες που στη συνέχεια σφράγισα με το Αίμα Μου. Ωστόσο, μην 

περιορίζεστε στο να θυμάστε το Πάθος Μου μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών μνήμης. Πρέπει 

να χτίσετε το ιερό στο εσωτερικό σας, όπου θα θυμάστε αιώνια το μάθημα της αγάπης που σας έφερε ο 

Χριστός στη γη. Αυτό το άσυλο θα είναι άφθαρτο στις καταιγίδες που στοχεύουν να καταστρέψουν την 

πίστη της ανθρωπότητας. 

40 Σήμερα κάνω τη Φωνή Μου να ακουστεί σε πολλές επαρχίες, πόλεις και χωριά, ώστε πολλοί να 

κληθούν. Με τον τρόπο Μου σπέρνω βάλσαμο, παρηγοριά και ειρήνη στις καρδιές, ξυπνάω την ελπίδα σε 

εκείνους που νόμιζαν ότι είχαν χαθεί από τη ζωή της χάρης και δίνω ζωή σε εκείνους που ήταν νεκροί 

μέσα στην ανομία και την αμαρτία. 

41 Επίσης, εκείνη την εποχή πήγαινα από τη μια επαρχία στην άλλη και η παρουσία Μου 

προκαλούσε χαρά στους άπορους, τους ασθενείς και τους πνευματικά φτωχούς. Δεν ακολούθησαν όλοι τα 

βήματά Μου, αλλά αυτοί έμειναν ως ζωντανοί μάρτυρες των θαυμάτων που έκανα πάνω τους. Άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά ήρθαν στον Ιησού, τα θλιμμένα πρόσωπά τους και οι θρήνοι τους Μου μίλησαν για τη 

δυστυχία και τον πόνο τους. Είχαν ακούσει φήμες και ειδήσεις για τα θαύματά Μου και περίμεναν με 

ανυπομονησία το πέρασμα του Ραββίνου από τη Γαλιλαία για να απλώσουν τα χέρια τους προς Αυτόν και 

να Του ζητήσουν αποδείξεις για τη δύναμή Του. 

Ήταν απλές καρδιές, αλλά υπήρχαν και άλλοι, οι γραμματείς, οι διδάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι, 

οι οποίοι στην αντιπάθειά τους προς τον Ιησού απαίτησαν τελικά να τους δείξει τα χέρια Του για να δουν 

αν έδειχναν τη δύναμη με την οποία θεράπευε τους αρρώστους αγγίζοντάς τους απλώς. 

42 Η συμπόνια μου ήταν για όλους χωρίς διάκριση. Ήμουν ο Πατέρας που ήρθε να απαλλάξει όλα τα 

παιδιά Του από τον πόνο τους. Ο Ιησούς, ο Ιατρός, ήταν όλο βάλσαμο και δεν ήταν απαραίτητο να αγγίξει 

το σώμα ενός αρρώστου για να τον επαναφέρει στην υγεία. Μερικές φορές -για να δώσω στους 

ανθρώπους την απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η πίστη- επέτρεψα σε κάποιον άρρωστο να Με πλησιάσει 

και να αγγίξει το ένδυμά Μου για να γίνει καλά. 

43 Στην εποχή μας, δεν είναι πλέον ο άνθρωπος Ιησούς που ήρθε στον κόσμο σας αναζητώντας τους 

αμαρτωλούς και τους άπορους. Τώρα είναι το Πνεύμα του Ιησού που γίνεται γνωστό στην ανθρωπότητα 

για να ανακαλύψει ανάμεσα στους ανθρώπους αυτής της εποχής τους νέους μαθητές που θα Του είναι 

πιστοί μέχρι το τέλος. Σε ένα πνευματικό τραπέζι τους πρόσφερε ψωμί και κρασί, αόρατα στα ανθρώπινα 

μάτια αλλά αληθινά στο Πνεύμα. Πολλοί από εκείνους που ακούνε σήμερα με θέρμη τον Λόγο Μου 

κάποτε δεν Με πίστευαν, αλλά σας ζητώ: Τι θαύματα και τι εποχές περιμένουν εκείνοι που, αν και Με 

ακούνε τώρα, δεν πιστεύουν στην εκδήλωσή Μου; Αμφιβάλλουν επειδή εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω 

αμόρφωτων και απλών ανθρώπων και όχι μέσω επιστημόνων ή θεολόγων- αλλά σας λέω ότι ανά πάσα 

στιγμή θα Με βρίσκετε πάντα ανάμεσα στους "ελάχιστους από αυτούς". 

44 Εκείνοι που έχουν κατανοήσει την αξία αυτής της λέξης και την έχουν ερευνήσει μέχρι να βρουν 

το θείο νόημά της είναι εκείνοι που θα την φυλάξουν ως τον σπόρο της πνευματοποίησης που θα πρέπει 

να διαδώσουν στους ανθρώπους αύριο. 

45 Την Πρώτη φορά η Φωνή του Κυρίου ακούστηκε στα Άγια των Αγίων, τη Δεύτερη φορά σας 

έδωσα τις Διδασκαλίες Αγάπης Μου στο Λόγο του Ιησού.Τώρα ακούτε το Λόγο Μου μέσω ενός 
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ανθρώπινου φορέα φωνής και αύριο θα είναι η Έμπνευσή Μου που θα φωτίζει κάθε πνεύμα σε μια πιο 

στενή ένωση μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών Του. 

46 Στη Δεύτερη φορά σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που 

προέρχεται από τον Θεό". Επομένως, το ψωμί με το οποίο έφερα το Σώμα Μου για να επιδειχθεί ήταν 

μόνο ένα σύμβολο. Σήμερα σας λέω: Πάρτε το ψωμί του Λόγου Μου, πιείτε το κρασί του πνευματικού 

του νοήματος, και θα τρέφεστε για πάντα. 

47 Καταλάβετε ότι έρχομαι από το βασίλειο της ειρήνης στην κοιλάδα των δακρύων, κατεβαίνοντας 

από την κατοικία των δικαίων για να μιλήσω στους αμαρτωλούς. Δεν φοράω το στέμμα ή το σκήπτρο 

ενός βασιλιά, έρχομαι ταπεινά για να σας γνωρίσω τον εαυτό Μου μέσα από ένα αδέξιο σώμα, το οποίο 

μεταμορφώνω με το Φως Μου, εκπλήσσοντάς σας με την απεριόριστη αλήθεια της διδασκαλίας Μου. 

48 Δεν ντρέπομαι για σας και παρά τις αμαρτίες και τις ατέλειές σας, δεν θα αρνηθώ ποτέ ότι είστε 

παιδιά Μου, επειδή σας αγαπώ. Αντίθετα, οι άνθρωποι είναι αυτοί που ντρέπονται για Μένα, όταν Με 

αρνούνται σε πολλές περιπτώσεις. 

49 Σήμερα εκχέω το Πνεύμα Μου ανάμεσά σας, ώστε να μάθετε να Μου προσφέρετε μια πνευματική 

και απλή λατρεία, απαλλαγμένη από τον υλισμό, τις παραδόσεις και τον φανατισμό. 

50 Εσείς που έχετε ανατρέψει τους ψεύτικους θεούς που λατρεύατε στο παρελθόν, θα ξέρετε πώς να 

εισέλθετε στο ιερό που διαμορφώνω σήμερα στην ψυχή σας με τον Λόγο Μου. 

51 Βλέπω στις καρδιές σας την επιθυμία να μείνω μαζί σας και να σας διδάσκω συνεχώς με αυτή τη 

μορφή- ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί αν ικανοποιούσα το αίτημά σας, δεν θα κάνατε καμία 

προσπάθεια να Με αναζητήσετε μέσω των έργων αγάπης σας και θα αρκούσασταν να ακούτε τις 

διδασκαλίες Μου. 

52 Από παλιά σας έχω πει ότι η Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο- και αληθινά σας λέω, 

πνευματικά η γη δεν είναι ούτε το σπίτι σας. Η Βασιλεία του Πατέρα βρίσκεται στο φως Του, στην 

τελειότητά Του, στην αγιότητά Του. Αυτό είναι το αληθινό σας σπίτι, αυτή είναι η κληρονομιά σας. 

Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι είστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. 

Αυτός ο πλανήτης είναι σαν μια κατοικία που σας φιλοξενεί προσωρινά, όπου η ψυχή σας 

υποβάλλεται στις δοκιμασίες του εξαγνισμού της, έτσι ώστε όταν επιστρέψει στην πνευματική της 

πατρίδα να έχει επιτύχει πρόοδο και πρόοδο. Επομένως, μην αναρωτιέστε: "Γιατί δεν έχω βρει την τέλεια 

ειρήνη και ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο;" Αληθινά σας λέω, ούτε καν εκείνοι που ήταν αγνοί δεν έχουν 

βρει αληθινή ειρήνη σε αυτή τη γήινη κοιλάδα. 

53 Αν αυτή η γη σας έδινε όλα όσα επιθυμείτε, αν δεν υπήρχαν οι μεγάλες πνευματικές δοκιμασίες σε 

αυτήν - ποιος από εσάς θα είχε τότε την επιθυμία να έρθει στη βασιλεία Μου; 

Μην βλασφημείτε ούτε να καταριέστε τον πόνο, αφού εσείς τον δημιουργήσατε με τις παραβάσεις σας. 

Αντέξτε το με υπομονή και θα σας εξαγνίσει και θα σας βοηθήσει να έρθετε πιο κοντά σε Μένα. 

54 Συνειδητοποιείτε πόσο ριζωμένοι είστε στις δόξες και τις ικανοποιήσεις αυτού του κόσμου; 

Λοιπόν, θα έρθει η στιγμή που η επιθυμία να σας απομακρύνουν από αυτό θα είναι πολύ ισχυρή. 

55 Όποιος είναι σε θέση να περάσει τις δοκιμασίες του μέσω της πνευματικής ανύψωσης, βιώνει την 

ειρήνη σε αυτή την υπέρβαση. Όποιος περπατάει στη γη με τα μάτια του στραμμένα στον ουρανό, δεν θα 

σκοντάψει, ούτε θα τραυματιστούν τα πόδια του από τα αγκάθια στο μονοπάτι της εξιλέωσης. Εσείς που 

Με ακούτε, υπομείνετε τις δοκιμασίες σας με αγάπη, ώστε να γίνετε παράδειγμα. Επιδιώξτε να 

προοδεύετε όλο και περισσότερο στην τελειότητά σας. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, γιατί ήρθατε σήμερα; Γιατί 

αφήσατε τη δουλειά σας για να καθίσετε σε αυτά τα σκληρά παγκάκια; Επειδή αναζητάτε την ειρήνη, το 

φως, τη θεραπευτική δύναμη του βάλσαμου. 

Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη είναι εκείνοι που αναζητούν τη σοφία Μου και τις αποκαλύψεις Μου για 

να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στις αυριανές επαρχίες. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που έχουν αμαρτήσει 

πολύ, οι οποίοι Μου είπαν με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό τους: "Πατέρα, δεν είμαστε άξιοι να 

ακούσουμε το Λόγο Σου". Αλλά σας λέω ότι έχω έρθει ακριβώς για χάρη σας, για χάρη εκείνων που έχουν 

παρεκκλίνει από το μονοπάτι της ανάπτυξης. Ποτέ δεν ήρθα να αναζητήσω τους δίκαιους στη γη - αυτοί 

έχουν ήδη σωθεί. Αναζητώ εκείνους που δεν βρίσκουν πια μέσα τους τη δύναμη να σωθούν- σ' αυτούς 

δίνω την ευλογία Μου και την τρυφερή Μου αγάπη. 

56 Αν σε κάποιον από εσάς έχει ειπωθεί ότι το πνεύμα του έχει χαθεί εξαιτίας των αμαρτιών του, και 

εξακολουθεί να θέλει να διορθώσει τα λάθη του και να σωθεί, να έρθει σε Μένα και θα του δώσω τη 
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συγχώρεσή Μου και θα τον αναστήσω σε μια νέα ζωή. Θα είναι σαν τον Λάζαρο που αναστήθηκε όταν 

άκουσε τη φωνή του Ιησού να του λέει: "Σήκω και περπάτα". 

57 Ομοίως, ζητώ από τον αδαή να ανοίξει μπροστά στα μάτια του το βιβλίο της Αλήθειας, το "Βιβλίο 

της Αληθινής Ζωής". Θέλω εκείνοι που Με αρνούνταν και Με βλασφημούσαν να σηκωθούν σήμερα 

ανάμεσα στους ανθρώπους και να σχηματίσουν έναν λαό που αποτελεί παράδειγμα πνευματικότητας, 

ταπεινότητας και φιλανθρωπίας, ο οποίος μαρτυρεί τη διδασκαλία Μου μέσα από έργα αγάπης για τους 

αδελφούς τους. 

58 Βλέπω ότι χρησιμοποιείτε τη διδασκαλία Μου, αλλά απέχετε ακόμη πολύ από την τελειότητα. 

Είσαι ακόμα αδύναμος, γιατί δεν κάνεις τρία βήματα, και ήδη ο πειρασμός σε ρίχνει κάτω. 

59 Να είστε δυνατοί, και αν οι γονείς σας ή τα παιδιά σας σας κρίνουν εσφαλμένα εξαιτίας της 

διδασκαλίας Μου, δώστε αποδείξεις σταθερότητας και πίστης, και μη φοβάστε, γιατί η δύναμή Μου και 

το παράδειγμά σας θα τους πείσουν για αυτή την αλήθεια. Αν κάποιοι από αυτούς που σας έκριναν λάθος 

έφυγαν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να τους μεταστρέψετε, μην χάνετε το κουράγιο σας, γιατί τον σπόρο 

που φυτέψατε μέσα τους τον πήραν μαζί τους στο πνεύμα τους και θα ανθίσει σε άλλους κόσμους. 

60 Καταλάβετε τις διδασκαλίες που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή με το Πάθος Μου. Σας προσκαλώ 

να θυμηθείτε και να προβληματιστείτε μαζί Μου σχετικά με αυτές τις διδασκαλίες. Θυμηθείτε ότι θα σας 

μιλήσω γι' αυτά μόνο λίγες φορές ακόμα. Δεν ξέρετε τι θα επακολουθήσει, αλλά πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να λάβετε τις νέες αποκαλύψεις που θα σας δώσω. 

Όταν έρθουν για σας αυτές οι μέρες της μνήμης και θέλετε να έχετε ειρήνη στο πνεύμα σας και να 

ευχαριστήσετε τον Κύριό σας, κάντε έργα ελέους στους απόρους, συγχωρέστε τους εχθρούς σας και μην 

έχετε "ανοιχτούς λογαριασμούς" με κανέναν- γιατί αν είχατε τύψεις στο πνεύμα σας τις στιγμές που λέω 

τα επτά λόγια Μου (στο σταυρό), πόσο πικρά και οδυνηρά θα έπεφταν αυτά τα λόγια στην καρδιά σας! 

Γιατί η συνείδησή σας θα σας πει τότε ότι όταν σας ζήτησα νερό για να ξεδιψάσω, Μου δώσατε χολή και 

ξύδι να πιω. 

61 Προσευχηθείτε, γιατί ζείτε σε καιρούς πειρασμών και αποπλανήσεων και δεν ξέρετε αν αυτοί που 

είναι ειρηνικοί αυτή τη στιγμή δεν θα έρθουν σε αντιπαράθεση ή δεν θα βλασφημήσουν τον Θεό μέσα σε 

λίγα λεπτά. Να θυμάστε πάντοτε αυτά που σας λέω σήμερα, ώστε να είστε πάντοτε έτοιμοι σε 

(πνευματική) επαγρύπνηση και προσευχή. 

62 Δείτε πώς η Θεία Ουσία Μου είναι σε θέση να σας φτάσει μέσα από τα χείλη ενός αμαρτωλού. 

Δεν είναι αυτό ένα θαύμα δύναμης και αγάπης; Συμβαίνει επειδή Εγώ είμαι Εκείνος που βγάζει το νερό 

από τον βράχο και το φως από το σκοτάδι. 

63 Μέσω ταπεινών διαμεσολαβητών μίλησα στους "ελάχιστους από αυτούς"- γιατί αν οι άρχοντες 

του κόσμου είχαν μεταφέρει αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα - αληθινά σας λέω, θα είχατε μείνει 

χωρίς γνώση των χαρισμάτων σας και χωρίς αξιώματα να εκπληρώσετε. Δεν θα τρώγατε από αυτό το 

συμπόσιο και θα έπρεπε να αρκεστείτε στο να παρακολουθείτε τη γιορτή από μακριά. Από την άλλη 

πλευρά, μέσω αυτών των οργάνων της διάνοιας (των φορέων της φωνής), τα οποία είναι ανέγγιχτα από 

θεωρίες, επιστήμες και θρησκευτικές προκαταλήψεις, έχω απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλη την 

ανθρωπότητα χωρίς να ευνοώ κανέναν λόγω της κοινωνικής του τάξης, της εθνικότητάς του, της 

θρησκείας του ή της γλώσσας του. 

64 Η φωνή Μου έρχεται από το βασίλειο του Πνεύματος, όπου Εγώ είμαι ο Βασιλιάς, από εκείνον 

τον Παράδεισο, όπου όλοι θα είστε με τον Κύριό σας, όταν, όπως ο Δήμας, από τον σταυρό σας, ταπεινά 

και με πίστη, Μου πείτε: "Κύριε, θυμήσου με όταν θα είσαι στη βασιλεία Σου". Ο σταυρός σας είναι 

αυτός που σας εμπιστεύτηκα όταν σας έδωσα αυτή την αποστολή: να διδάσκετε, να θεραπεύετε τους 

ασθενείς, να παρηγορείτε, να κάνετε γνωστά τα θεία Μου μηνύματα στην ανθρωπότητα. Αυτή η 

αποστολή είναι δύσκολη, επειδή εμπεριέχει ευθύνη, επειδή είναι λεπτή, επειδή είναι θορυβώδης, και κατά 

την εκτέλεσή της, οι χλευασμοί των απίστων, των συκοφαντών και των χλευαστών που δεν ήθελαν να 

βρουν την αλήθεια στη διδασκαλία Μου πέφτουν πάνω σας. 

65 Ομοίως, ο Ιησούς πήρε το δρόμο του πόνου και υπέμεινε το βάρος του σταυρού, το οποίο ήταν 

ασύγκριτα μικρότερο από εκείνο της αχαριστίας αυτών των πλήθους. 

66 Εδώ είναι ο Δάσκαλος που υπενθυμίζει στα παιδιά Του τις πράξεις του παρελθόντος και τις 

συσχετίζει με τις πράξεις του παρόντος, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις διδασκαλίες Μου. Θέλω αυτή 

η διδασκαλία να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, να φωτίσει την ανθρωπότητα, ώστε, αντιμέτωπη με μια ζωή 
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που δεν γνώριζε, να αφυπνιστεί και να ξεκινήσει να σχηματίσει στον κόσμο ένα σπίτι, μια οικογένεια. 

Αυτός θα είναι ο αληθινός λαός του Ισραήλ, ο λαός του Θεού, στον οποίο οι διαφορές καταγωγής, οι 

κοινωνικές τάξεις και οι φυλές θα εξαφανιστούν, επειδή όλοι θα είναι κλαδιά που προέρχονται από μία 

φυλή, όπου όλοι θα εκπληρώνουν τον Νόμο Μου που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

67 Εσείς που πήρατε αυτόν τον σταυρό στους ώμους σας - αναγνωρίστε την ευθύνη που έχετε να 

αποδείξετε στην ανθρωπότητα την αλήθεια της εκδήλωσής Μου και των θαυμάτων Μου. Επομένως, 

απαιτώ από εσάς ευγένεια του νου και τέλεια γνώση του ποιοι είστε σε σχέση με τον Θεό και την 

ανθρωπότητα, και γι' αυτό σας δίνω τη διδασκαλία Μου για την πνευματοποίηση. 

68 Προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο και θα είστε οι καλοί στρατιώτες αυτής της μάχης, οι 

αληθινοί Ισραηλίτες σύμφωνα με το Πνεύμα, οι πιστοί μαθητές. Μη διστάσετε να αποδείξετε την αλήθεια 

αυτού του Λόγου. Μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός, προκειμένου να μαρτυρήσει την αλήθεια που κήρυξε, 

επέτρεψε να καταστραφεί το σώμα Του. Γιατί θα έπρεπε να υπερασπιστεί τη ζωή αυτού του σώματος, 

αφού προηγουμένως είχε πει ότι η Βασιλεία Του δεν είναι από αυτόν τον κόσμο; - Παρομοίως και εσείς - 

νομίζετε ότι για να επιτύχετε την αιώνια ζωή που περιμένει το πνεύμα σας, μπορείτε να θυσιάσετε 

πολλούς φιλόδοξους στόχους γι' αυτό. 

69 Αν θέλετε να απομακρύνετε από τον αδελφό σας τους σκοτεινούς λεκέδες που κουβαλάει στην 

ψυχή του, πρέπει πρώτα να γίνετε ο ίδιος άμεμπτος- αν θέλετε να λάβετε συγχώρεση, πρέπει πρώτα να 

συγχωρήσετε. 

70 Πόσο όμορφο θα είναι για την ψυχή σας όταν έρθει η τελευταία στιγμή της στη γη και το πνεύμα, 

γεμάτο ειρήνη, θα μπορεί να πει στον Πατέρα: "Κύριε, όλα ολοκληρώθηκαν!" 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 49  
1 Η προσευχή σας ανεβαίνει σε Μένα σαν το άρωμα των λουλουδιών και τη δέχομαι. 

2 Αφήστε το πνεύμα σας να απολαύσει το ψωμί της αιώνιας ζωής. Αυτή δεν είναι η πρώτη 

διδασκαλία που σας δίνει το Θείο Πνεύμα Μου- ως άνθρωπος, έχω ήδη αποκαλυφθεί σε άλλη στιγμή για 

να σας διδάξω να αναπτύξετε ταπεινότητα, να ζείτε για να κάνετε καλό στους άλλους και να πεθαίνετε 

στο σταυρό της αγάπης. Όταν ακούτε το Λόγο Μου, σας φαίνεται σαν να είναι η πρώτη διδασκαλία που 

λαμβάνει το πνεύμα σας, επειδή δεν καταλάβατε την προηγούμενη διδασκαλία. Σήμερα έρχομαι εκ νέου 

να αναζητήσω τους ασθενείς, που είναι όλοι παιδιά Μου, επειδή όλοι σας στενάζετε σε αυτή την κοιλάδα 

της εξιλέωσης και οι θρήνοι σας Με φτάνουν. 

3 Όταν ο πόνος γίνεται πολύ δυνατός, τότε ο άνθρωπος θυμάται τον Θεό -όσο αδιάφορος και 

ψυχρός κι αν έχει φανεί απέναντι στη διδασκαλία Μου- στρέφει τα μάτια του προς Εμένα με επιθυμία για 

το έλεός Μου και μέσα στην απελπισία του στέλνει αυτή την προσευχή: "Κύριε, γιατί δεν μου δίνεις αυτό 

που τόσο πολύ Σου ζητώ; Αν δεν μπορείς να ακούσεις την ικεσία μου, συντόμευσε τις ημέρες μου στη γη, 

αφού δεν έχει νόημα να βρίσκομαι σ' αυτήν μόνο και μόνο για να υποφέρω". Πόση άγνοια δείχνετε όταν 

μιλάτε έτσι στον Πατέρα σας, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη για τα παιδιά Του! 

4 Γι' αυτό σας βγάζω από τα σκοτάδια της ακατανόητης κατανόησης με τις οδηγίες Μου αυτή τη 

στιγμή, ώστε ακόμα και στον μεγαλύτερο πόνο να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι του φωτός. 

Σύντομα θα καταλάβετε ότι δεν σας δημιούργησα για τον πόνο, γιατί ο πόνος δεν προήλθε από Εμένα, 

αλλά από εσάς. Τώρα πρέπει να φτάσετε μέχρι τέλους για να ανακτήσετε το φως και την αγνότητα που 

αφήσατε κουρελιασμένα στα αγκάθια του μονοπατιού. 

5 Είναι αλήθεια ότι η ζωή σας είναι σαν μια φουρτουνιασμένη θάλασσα στην οποία φοβάστε 

προσωρινά να βυθιστείτε. Αλλά αφού έχετε πέσει τόσο χαμηλά εξαιτίας των ατελειών σας, τουλάχιστον 

πιστέψτε στην παρουσία Μου και στη δύναμή Μου εκείνες τις στιγμές που οι δοκιμασίες σας είναι πολύ 

δύσκολες. Μη Μου δίνετε καμία αφορμή να σας μιλήσω όπως μίλησα στους μαθητές Μου της Δεύτερης 

Εποχής, που ταξίδευαν μαζί Μου σε μια βάρκα, και οι οποίοι, βλέποντας τη θάλασσα να αφρίζει και τον 

Ιησού να κοιμάται, Του είπαν γεμάτοι φόβο και αγωνία: "Δάσκαλε, σώσε μας, χανόμαστε". Η επιτιμητική 

μου απάντηση ήταν η εξής: "Ω, εσύ που έχεις μικρή πίστη!" 

6 Αγαπητοί άνθρωποι, κατανοήστε τη διδασκαλία Μου, προσανατολίστε τη ζωή σας σύμφωνα με τα 

παραδείγματα αυτών των μαθητών, γιατί θα γίνετε κι εσείς μαθητές. Να θυμάστε, παιδιά Μου, ότι από το 

1950 δεν θα ακούτε πλέον αυτή τη λέξη. Χρησιμοποιήστε το τώρα, ώστε να σας εξαγνίσει και να μην 

είστε πλέον στο μονοπάτι της αμαρτίας. 

7 Η θυσία της αγάπης μου στη Δεύτερη Εποχή σας έδειξε πώς να ξεπλένετε τους λεκέδες που 

φέρετε στο σώμα και την ψυχή σας, ακόμη και αυτούς που σας άφησαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα ως 

κληρονομιά*. Θυσίασα τον εαυτό μου για να διδάξω τους ανθρώπους, για να τους δείξω τον δρόμο της 

υπακοής και της αγάπης με τον οποίο μπορούν να επιτύχουν τη σωτηρία τους. 
*Αυτό είναι μια αναφορά στο βασικό αμάρτημα των Σοδόμων, τη διαστροφή του σεξουαλικού, και τη συνεχιζόμενη 

επιρροή του μέχρι σήμερα. 

8 Τώρα, αφού σας έδωσα αμέτρητες διδασκαλίες, είστε εξοπλισμένοι για να σώσετε τον εαυτό σας 

και να εξαγνιστείτε. Σας ανακοίνωσα τότε ότι θα επέστρεφα ανάμεσα στους ανθρώπους, και να 'μαι εδώ, 

εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Μου. 

9 Αν όλοι όσοι ακούν αυτόν τον λόγο δεν αισθάνονται την παρουσία Μου, αυτό συμβαίνει επειδή ο 

υλισμός τους, η αμαρτία τους και οι ιδέες που είναι ριζωμένες στο μυαλό τους τους χωρίζουν από τον 

Δάσκαλο. Αλλά μια στιγμή μετάνοιας θα είναι αρκετή για να Με νιώσουν στο πνεύμα τους. Το φως της 

αγάπης Μου θα τους φωτίσει όπως ο Πέτρος όταν ομολόγησε τη θεότητα του Ιησού απαντώντας στην 

ερώτηση του Δασκάλου. Θα βάλουν τέλος στην κακία τους, θα κοιτάξουν με τρόμο το παρελθόν τους και 

θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή - καθαρή, χρήσιμη και άξια. Γι' αυτό σας λέω να μην κρίνετε τους αδελφούς 

σας όταν έρχονται ανάμεσά σας με το φορτίο των αμαρτιών και των βλαβών τους. Μην τους απορρίψετε, 

γιατί αυτή η πρόθεση θα ήταν παρόμοια με εκείνη την ομάδα που έπιασε μια γυναίκα σε μοιχεία και την 

έφερε μπροστά στον Ιησού για να δοκιμάσει τη δικαιοσύνη Μου. Τι σκληρό μάθημα έδωσα σε εκείνους 

που θεωρούσαν τους εαυτούς τους ελεύθερους από αμαρτίες σε σύγκριση με τη μοιχαλίδα, όταν τους 
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είπα: "Όποιος νομίζει ότι είναι ελεύθερος από αμαρτίες, ας ρίξει τον πρώτο λίθο σε αυτή τη γυναίκα", και 

αποσύρθηκαν ντροπιασμένοι. 

10 Πόσο κατανοητοί, ειλικρινείς και ταπεινοί πρέπει να είστε, αν δεν θέλετε να σας αποκαλέσω 

υποκριτές όπως οι Φαρισαίοι, τους οποίους αποκάλεσα ασβεστωμένους τάφους - όμορφα 

προετοιμασμένους εξωτερικά και ακάθαρτους εσωτερικά. 

11 Το βλέμμα μου είναι ερευνητικό και διεισδύει στα βάθη της ύπαρξής σας και στα ενδότερα της 

καρδιάς σας. Το έλεός μου είναι έτοιμο να καταγράψει τα έργα σας στο βιβλίο της ζωής σας, το οποίο θα 

είναι το βιβλίο της κρίσης σας. Φροντίστε να καταγράφει μόνο καλά έργα, τότε η ειρήνη που θα 

αποκτήσει το πνεύμα σας μέσω αυτών θα είναι ο προάγγελος μεγάλων ανταμοιβών στην πνευματική ζωή. 

12 Σήμερα θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Ιησούς ήταν ο κατηγορούμενος των ανθρώπων και που 

ακόμη και τα παιδιά, ακολουθώντας το παράδειγμα των ενηλίκων, φώναζαν μέσα στην αθωότητά τους: 

"Σταύρωσέ Τον!". 

13 Αντιμετώπισα τους δικαστές και μεγάλη ήταν η χαρά εκείνων που επιθυμούσαν τον θάνατό Μου, 

όταν καταδικάστηκα να σταυρωθώ. Σαν αρνί που πάει για θυσία, έσκυψα με πραότητα τον λαιμό Μου και 

δέχτηκα το μαρτύριο, όπως είναι γραμμένο. 

14 Σήμερα στέκομαι ενώπιον των δικαστών Μου για άλλη μια φορά. Σας δείχνω την Αλήθειά Μου 

για να την ερευνήσετε και να την κρίνετε, και ξέρω ότι θα βρείτε σ' αυτήν ελαττώματα που δεν έχει, για 

να την καταδικάσετε στη συνέχεια. Κρίνετε το έργο Μου, αλλά αφήστε εν ειρήνη όλους εκείνους μέσω 

των οποίων σας έδωσα το Λόγο Μου. 

15 Υπάρχουν πνεύματα ανάμεσά σας που έχουν εξαγνιστεί από τα μεγάλα τους σφάλματα από την 

αρχαιότητα και στους κόλπους του Ισραήλ μέχρι τις ημέρες σας στη γη, προκειμένου να είναι καθαρά 

όταν κατοικούν στον πνευματικό χώρο. Αυτοί είναι εκείνοι που πιστεύουν στην Παρουσία Μου σε αυτό 

το 

και θα είναι αυτοί που θα ρωτήσουν τους διώκτες του Έργου Μου: "Για ποιες ατέλειες έχετε αντίρρηση σε 

αυτή τη διδασκαλία;" Όπως και στην εποχή του, ο Πιλάτος ρώτησε το πλήθος: "Για ποιο λόγο 

κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο;". - Η φωνή Μου θα είναι σιωπηλή, όπως ακριβώς ήταν σιωπηλά τα 

χείλη του Ιησού εκείνη τη φορά, και θα επιτρέψω, ενώ κάποιοι θα κρίνουν το Λόγο Μου, άλλοι θα τον 

υπερασπιστούν, γιατί μέσα από αυτή την πάλη θα ξεπηδήσει το Φως. Το στοργικό μου βλέμμα θα 

αγκαλιάσει όλους, και η συγχώρεσή Μου θα είναι για όλους ομοίως. 

16 Με έφεραν ενώπιον του Άννα και του Καϊάφα για να κατηγορηθώ, και στη συνέχεια ενώπιον του 

Πιλάτου και του Ηρώδη για να κριθώ. Αληθινά σας λέω, σε αυτό τον καιρό το Έργο Μου, ο Λόγος Μου, 

θα έρθει ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου και στη συνέχεια ενώπιον του νέου Πιλάτου για να κριθεί. 

Θα υπάρξουν κρατικοί αξιωματούχοι που πιστεύουν στη νέα Μου διακήρυξη και σε αυτό το μήνυμα, 

αλλά, από φόβο για τον κόσμο, θα παραμείνουν σιωπηλοί και θα επιτρέψουν να διωχθούν η Διδασκαλία 

Μου και οι οπαδοί Μου, ενώ αυτοί θα νίπτουν τας χείρας τους γι' αυτό, αλλά όχι για τους λεκέδες που 

έχουν βάλει στις ψυχές τους. 

17 Ένας νέος σταυρός θα Μου δοθεί στην Τρίτη Εποχή. Αυτό δεν θα είναι ορατό στα θνητά μάτια, 

αλλά από το ύψος του θα στείλω το μήνυμα της αγάπης Μου στην ανθρωπότητα, και το αίμα Μου, που 

είναι η πνευματική ουσία του Λόγου Μου, θα μετατραπεί σε φως για το πνεύμα. 

18 Εκείνοι που Με έκριναν τότε, σήμερα φέρνουν το φως στις καρδιές των ανθρώπων με το πνεύμα 

τους μετανοημένο για να επανορθώσουν τα λάθη τους. 

19 Για να θριαμβεύσει η διδασκαλία Μου επί της κακίας των ανθρώπων, πρέπει πρώτα να μαστιγωθεί 

και να χλευαστεί όπως ο Χριστός στον Στύλο της Αγίας Μαρίας. Από κάθε πληγή το φως Μου πρέπει να 

ρέει για να φωτίσει το σκοτάδι αυτού του κόσμου χωρίς αγάπη. Είναι απαραίτητο το αόρατο Αίμα Μου να 

πέσει πάνω στην ανθρωπότητα για να της δείξει για άλλη μια φορά τον δρόμο προς τη λύτρωσή της. 

20 Ο σταυρός που βάζετε τώρα πάνω Μου είναι βαρύτερος από εκείνον της Δεύτερης Εποχής. Τότε 

δεν γνωρίζατε τον Χριστό, τώρα τον γνωρίζετε όλοι, και παρόλα αυτά θα τον καταδικάσετε. Αυτή τη 

φορά δεν θα δείτε τον Ιησού να αγκομαχά κάτω από το βάρος του Σταυρού να περνά μπροστά από το 

σπίτι σας. Δεν θα δείτε το Πνεύμα Μου να βαραίνει από το βάρος των αμαρτιών σας. Ωστόσο, θα 

ακούσετε τη φωνή Μου να σας λέει: "Διψάω, ανθρωπότητα"- αλλά η δίψα Μου θα είναι αυτή της αγάπης. 
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21 Η Μαρία, η στοργική Μητέρα του Ιησού, δεν θα ενώσει τα δάκρυά της με την κηλίδα αίματος του 

αγαπημένου της Υιού- αλλά θα σας στείλει, για την αχαριστία σας, από τη Βασιλεία των Ουρανών την 

τρυφερή της αγάπη ως Μητέρα των Πάντων. 

22 Δεν θα πέσω στο δρόμο προς το νέο Γολγοθά Μου- επομένως, δεν θα είναι απαραίτητο να έρθει 

κάποιος αρωγός για να με βοηθήσει, γιατί εγώ είμαι ο ισχυρός ανάμεσα στους ισχυρούς. Ωστόσο, το 

βλέμμα Μου θα αναζητήσει τους μαθητές Μου, περιμένοντας να είναι πιστοί, όπως ήταν ο απόστολός 

Μου Ιωάννης. 

23 Μακάριος είναι εκείνος που ξέρει να ερμηνεύει σωστά αυτά που σας είπε ο Δάσκαλος αυτή την 

ώρα της μνήμης. Μακάριοι είστε εσείς που ακούσατε τον Θείο Δάσκαλο αυτή τη στιγμή στις διδασκαλίες 

της μνήμης Του. Το πυκνό σκοτάδι που σχηματίζεται από την αμαρτία της ανθρωπότητας είναι η αφορμή 

για τον Δάσκαλο να αγκαλιάσει τον σταυρό του μαρτυρίου και να διανύσει για άλλη μια φορά το 

μονοπάτι του πόνου. 

Ζείτε τώρα στην Τρίτη Εποχή, και εξακολουθείτε να προσφέρετε στον Κύριό σας το ποτήρι της 

πικρίας, αλλά εγώ το δέχομαι ταπεινά για να σας δώσω ένα άλλο μάθημα αγάπης. Πάνω από το Πρόσωπό 

Μου τρέχουν αίμα και δάκρυα που έχυσα από αγάπη για σας, και όταν ακούτε τα λόγια Μου, έρχονται 

επίσης δάκρυα σε σας, αναγκάζοντάς σας να θυμηθείτε και να μετανοήσετε. Αυτό το κλάμα σας εξαγνίζει 

και σας φέρνει πιο κοντά σε Μένα. 

24 Εσείς οι γυναίκες που έχετε εξιλεωθεί για τις αμαρτίες σας, να είστε χαρούμενες, γιατί το κακό 

σας θα αφαιρεθεί από εσάς, για να είστε δυνατές στο μονοπάτι της ζωής. Ακολουθήσατε τη Μαγδαληνή, 

αλλά μετά την πτώση σας μετανοήσατε. Να είστε δυνατοί, να θρέφετε την ψυχή και το σώμα σας και να 

θεραπεύεστε. 

25 Ήρθα στους αμαρτωλούς, όχι στους δίκαιους- γι' αυτό μην αγανακτείτε. Αγαπώ όλα τα παιδιά 

Μου, υγιή και άρρωστα, αγνά και λερωμένα, και τα φροντίζω όλα. Μια καρδιά Μου ζητάει φως για τα 

παιδιά της, μια άλλη μεσιτεύει για την άρρωστη μητέρα της, και Εγώ χαρίζω το έλεός Μου σε όλους. 

26 Αν έχετε κλάψει πολύ, παρηγορηθείτε- αν άλλοι από εσάς Μου ζητούν ευαισθησία για να 

κλάψουν για τις αμαρτίες σας, δεχτείτε τους και ηρεμήστε, γιατί το κλάμα είναι επίσης ανακούφιση και 

ειρήνη για την καρδιά που είναι φορτωμένη με τύψεις και ενοχές. 

27 Θυμηθείτε: Όταν η θυσία ολοκληρώθηκε και εκείνοι που Με καταδίωξαν πίστεψαν ότι το φως που 

φώτιζε το μονοπάτι των μαθητών Μου είχε σβήσει για πάντα και ότι με την αποσιώπηση της φωνής Μου 

όλα θα τελείωναν, είδαν στην καρδιά εκείνων που Με ακολούθησαν μια άσβεστη ακτίνα από το φως της 

αιωνιότητας που δεν σβήνει ποτέ. Γιατί αν κάποιοι Με έκριναν λάθος, άλλοι Με αγάπησαν, και αφού 

ήξεραν πώς να Με ακολουθούν, όταν τους υποσχέθηκα ότι θα ξανάρθω, περίμεναν την επιστροφή Μου, 

παρακολουθώντας και προσευχόμενοι, και σε όλες τις εκδηλώσεις Μου ένιωθαν την παρουσία Μου. 

28 Το ίδιο θα συμβεί και στον παρόντα χρόνο. Εκείνοι που έχουν διεισδύσει στον πυρήνα της 

διδασκαλίας Μου θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να περιμένουν με ευλάβεια την εκπλήρωση των 

λόγων Μου, ενώ οι άλλοι θα ξεχάσουν την αγάπη που τους έδειξα και τον ζήλο Μου να τους λυτρώσω. 

29 Βλέπω τον πόνο που υπάρχει σε κάθε καρδιά, και ενώ τα χείλη είναι σιωπηλά επειδή δεν μπορούν 

να εκφράσουν με λόγια αυτό που αισθάνονται, το πνεύμα σηκώνεται και επικοινωνεί μαζί Μου. - Πολύ 

κοντά στην καρδιά σας το Πνεύμα του Πατέρα πάλλεται, σας φυλάει και σας ευλογεί. Ενισχύω επίσης το 

κουράγιο σας, στεγνώνω τα δάκρυά σας και ευλογώ όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε σήμερα για να 

ακούσετε τη φωνή του Πατέρα, ο οποίος σας είπε ότι μετά το 1950 δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Του 

μέσω του ανθρώπινου νου. 

Μοιάζετε με τους αποστόλους Μου της Δεύτερης Εποχής, γιατί και αυτοί Με άκουγαν πολύ. 

Κουβαλάτε τον Λόγο Μου στις καρδιές σας, ώστε να τον μεταδώσετε σε όσους δεν Με άκουσαν μέσω 

ενός φορέα φωνής. 

30 Εσείς στη γη μνημονεύετε ορισμένες στιγμές και ημέρες που σας θυμίζουν τις μεγάλες πράξεις 

του Διδασκάλου σας στην πορεία του μέσα στον κόσμο, και Εγώ είμαι μαζί σας με την Ύπαρξή Μου και 

την Παρουσία Μου τις στιγμές που θυμάστε τα έργα Μου. Αλλά μόνο οι άνθρωποι έχουν τις 

καθορισμένες ημέρες τους για να γιορτάζουν με επισημότητα τη μνήμη των Παθών Μου. Στο πνευματικό 

δεν γιορτάζει κανείς αυτά τα γεγονότα, γιατί στην αιωνιότητα δεν υπάρχουν (ορισμένοι) χρόνοι ή ημέρες- 

υπάρχει μόνο μια "ημέρα" που συνεχίζεται και δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά τα θεία Μου έργα είναι παρόντα 
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στο πνεύμα των δικαίων που ζουν κοντά στον Δημιουργό τους, και η λατρεία που προσφέρουν στον 

Πατέρα τους δεν είναι μόνο σε ορισμένες στιγμές, αλλά διαρκώς. 

31 Ω μαθητές, εσείς που συμμετείχατε στο συμπόσιό Μου και φάγατε το ψωμί της αιώνιας ζωής, το 

οποίο το πνεύμα σας λαχταρούσε! Πιστεύετε ότι πεθαίνω κάθε χρόνο και ότι ανασταίνομαι από τους 

νεκρούς- αλλά αυτό είναι μόνο στη φαντασία σας, γιατί ζω στην αιωνιότητα. πιστεύετε ότι το Πνεύμα 

Μου κατεβαίνει στα καταγώγια της κακίας και στους τόπους εξιλέωσης για να φέρει φως σε όσους έχουν 

παραστρατήσει, και σας λέω: Αν το επιθυμείτε, αν Μου το ζητήσετε, θα το κάνω, γιατί πάντα χορηγώ τις 

χάρες Μου, ώστε οι χαμένοι να βρουν το δρόμο για τη σωτηρία τους. Το βλέμμα Μου είναι πάντα 

στραμμένο σε αυτόν που φοράει την αλυσίδα της εξιλέωσης, και το Πνεύμα Μου είναι αιώνια παρόν σε 

όλους τους κόσμους και σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να κάνει καμία διαφορά σε κανέναν εξαιτίας της 

μεγαλύτερης ή μικρότερης γνώσης ή πνευματικής ωριμότητάς του. 

32 Να ξέρετε, ω νέοι μαθητές Μου, ότι η προσκύνηση και ο φόρος τιμής σας προς τον Κύριο θα είναι 

συνεχείς, χωρίς να περιμένετε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες για να τις προσφέρετε, ακριβώς όπως 

συνεχής είναι και η αγάπη του Πατέρα σας προς εσάς. Αλλά αν θέλετε να μάθετε πώς να θυμάστε 

καθημερινά τα έργα της αγάπης Μου χωρίς να πέφτετε σε φανατισμό, θα σας πω: η ζωή σας θα πρέπει να 

είναι ένας συνεχής φόρος τιμής σ' Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα αγαπώντας ο ένας τον άλλον. 

33 Ενεργήστε έτσι, και θα σας δώσω αυτό που ταπεινά ζητάτε από Μένα: να σας συγχωρεθούν οι 

αμαρτίες σας. Σας παρηγορώ και σας ανακουφίζω- αλλά σας λέω: Όταν ανακαλύπτετε τα σφάλματά σας 

και η συνείδησή σας σας κρίνει, προσευχηθείτε, διορθώστε το σφάλμα σας, οπλιστείτε με δύναμη, ώστε 

να μην διαπράξετε ξανά την ίδια αμαρτία και να μη χρειάζεται να Μου ζητάτε επανειλημμένα να σας 

συγχωρήσω. Ο Λόγος Μου σας διδάσκει, ώστε να μπορείτε να ανυψωθείτε και να δώσετε πρόσβαση στο 

φως και στην πνευματοποίηση. 

34 Αυτή η διδασκαλία είναι το μονοπάτι που σας οδηγεί σε Μένα. Θέλετε να απολαύσετε την 

υποσχεθείσα βασιλεία; - Σας θυμίζω τη διαθήκη που έχετε κάνει μαζί Μου για πάντα και την αναβιώνω, 

ώστε να μην αθετηθεί αυτή η διαθήκη. Σας ρωτώ, άνδρες του Ισραήλ: Θέλετε να μπείτε στην αιώνια ζωή 

και να είστε μαζί Μου; - Νιώστε Με τώρα, καθώς επιβεβαιώνω και εκπληρώνω τις προφητείες και σας 

διδάσκω με υπομονή, έτσι ώστε στο μέλλον κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα σας να γεννιέται από το 

πνεύμα σας, προετοιμασμένος εκ των προτέρων από την αγάπη Μου, και να μετατρέπεται σε έργα ελέους 

για τους αδελφούς σας. 

35 Αρχίστε να αγαπάτε τον πλησίον σας, υπομείνετε τα βάσανά σας με υποταγή, δουλέψτε το ψωμί 

σας με τον ιδρώτα του προσώπου σας. Να αγαπάτε τους εαυτούς σας όπως σας αγαπώ Εγώ και να 

προσέχετε αυτό το έθνος, το οποίο έχω επιλέξει ανάμεσα σε όλα και το οποίο έχω ονομάσει 

"μαργαριτάρι" στο οποίο έχω τοποθετήσει τα δώρα της χάρης Μου. 

36 Μην φέρεσαι σαν τον Θωμά όταν σε δοκιμάζω, μη Μου ζητάς να σου επιτρέψω να βάλεις τα 

δάχτυλά σου στην πληγή της πλευράς Μου για να πιστέψεις. Αν πρέπει να σας δώσω μια διδασκαλία που 

κάνει το πνεύμα σας να τρέμει, μην Με παρεξηγήσετε, μην αμφιβάλλετε, για να μην κλαίτε μετά από 

τύψεις. Γιατί η ζωή σας είναι μια πορεία δοκιμασιών και θαυμάτων, πόνων και στη συνέχεια χαρών, στην 

οποία το πνεύμα διαμορφώνεται στη σκάλα προς την τελειότητα. 

37 Μην είστε σαν τον Πέτρο, μην αρνείστε Αυτόν που σας έδωσε τις διδασκαλίες Του με τόση 

αγάπη, ούτε να ντρέπεστε να ανήκετε σε αυτόν τον λαό και να κατέχετε τα πνευματικά χαρίσματα που 

σας έχω εμπιστευθεί, γιατί τότε θα Με αρνηθείτε, όχι τρεις φορές όπως εκείνος ο μαθητής, αλλά χίλιες 

φορές χίλιες φορές, επειδή έχετε πολλαπλασιαστεί σε αριθμό και η έλλειψη πίστης σας θα έχει αντίκτυπο 

σε άλλα έθνη. 

38 Προσέξτε, για να μην προδοθεί ο Σκοπός Μου, για να μην βλαστήσει ο σπόρος του Ιούδα στις 

καρδιές, και -όταν έρθει η ώρα της αφύπνισης για αυτές τις καρδιές- αυτές, μέσα στη σύγχυσή τους, 

πιστέψουν, όπως εκείνος ο μαθητής, ότι ο σωματικός θάνατος θα τους απαλλάξει από τις τύψεις που 

προκαλεί η παράβαση που διέπραξαν. Διότι διαφορετικά θα εισέλθουν στην πνευματική κοιλάδα χωρίς να 

βρουν γαλήνη για το πνεύμα τους, το οποίο δεν πεθαίνει ποτέ. 

39 Δείτε πώς σας δείχνω την αληθινή ζωή όταν σας πλησιάζω και σας κάνω να νιώσετε την παρουσία 

Μου. Αλλά είστε λίγοι που ενδιαφέρεστε να το μάθετε- οι υπόλοιποι "πεθαίνετε" σταδιακά από έλλειψη 

πίστης, επειδή δεν πιστέψατε σε Μένα όταν έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή. Σήμερα, αμφισβητείτε 
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και πάλι το Λόγο Μου και τα φανερά Μου έργα και Με δοκιμάζετε, παρόλο που ήρθα μόνο για να σας 

αναστήσω στην πνευματική ζωή και να σας γνωρίσω την αλήθεια. 

40 Το Πνεύμα μου υφίσταται ένα πάθος που δεν τελειώνει. Κάθε στιγμή υψώνεται πάνω στο σταυρό 

και το ακάνθινο στεφάνι σφίγγει τους κροτάφους Μου. Οι πληγές Μου ανοίγουν και θυσιάζομαι εκ νέου 

για να βρείτε στο παράδειγμά Μου το μάθημα της αγάπης για τους αδελφούς σας και να ζήσετε για πάντα. 

41 Σήμερα έρχομαι σε σας με το Πνεύμα και σας λέω ότι ζω αιώνια, ενώ εσείς έχετε συχνά πεθάνει, 

επειδή, αν και Με έχετε γύρω σας και έχετε ακούσει τον Λόγο Μου, δεν ξέρετε πώς να τον δεχτείτε στην 

καρδιά σας, όπως κάνει το χώμα όταν το γυρίζει ο σπορέας και υποστηρίζει το φύτρωμα του σπόρου. 

Αυτός είναι ο λόγος που ο σπόρος της αγάπης Μου δεν έχει δώσει εκατονταπλάσιους καρπούς και δεν 

έχει πολλαπλασιαστεί, όπως είναι το θέλημά Μου. 

42 Αυτή τη στιγμή κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Το φως της αγάπης Μου χύνεται σε κάθε 

πνεύμα και σε κάθε σάρκα. "Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν". Μακάριοι οι 

ταπεινοί, διότι αυτοί θα θερίσουν δόξα και έπαινο. 

43 Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθείτε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και θα κάνετε τον ιερό Μου Λόγο 

αισθητό στους αδελφούς σας. Θα διασκορπιστείτε σε όλο τον κόσμο ως καλοί μαθητές, και αυτό το νέο 

Ευαγγέλιο που σας αφήνω θα διαδοθεί. Αυτό το φως που εκπέμπεται από την Έκτη Σφραγίδα θα φωτίσει 

την ανθρωπότητα αυτής της εποχής, και μαζί του θα φωτιστούν τα μυστήρια. Η διδασκαλία μου θα 

ριζώσει σε διάφορα έθνη, και όλα όσα οι άνθρωποι δεν έχουν ανακαλύψει θα τα γνωρίσουν μέσα από το 

φως που δίνουν οι Επτά Σφραγίδες. Αλλά θα μιλάτε για αυτές τις διδασκαλίες που έχετε λάβει και θα 

διδάσκετε τους ανθρώπους στην εκπλήρωση των εντολών Μου. 

44 Όταν τα παιδιά Μου διεισδύσουν στον πυρήνα των διδασκαλιών Μου, θα καταλάβουν ότι ήταν 

θέλημά Μου να ενωθώ με τους ανθρώπους από πνεύμα σε πνεύμα, ότι επέστρεψα σε αυτούς, επειδή η 

Διαθήκη Μου είναι ακατάλυτη. 

45 Κανείς δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του ζωντανό που δεν γνωρίζει την αλήθεια Μου ή 

μαθητή που διαπράττει εγκληματικές πράξεις, παρόλο που έχει αυτή τη διδασκαλία. Ήρθα για να φέρω 

πίσω τα πνεύματα που έχουν χάσει το δρόμο και να τα ελευθερώσω από την άγνοια και την αμαρτία. 

46 Καθαριστείτε όπως η Μαγδαληνή και ζήστε για την υπηρεσία Μου. Μεταστράφηκε από αγάπη 

και μετάνοια. Αφού ο κόσμος δεν έχει αφυπνιστεί στην αγάπη Μου, τιμήστε Με (τουλάχιστον) εσείς που 

Με ακούσατε, εκπληρώνοντας την εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

47 Τα έθνη που βρίσκονται σε πόλεμο σήμερα είναι οι "άφρονες παρθένες" που δεν ήθελαν να 

μείνουν ξύπνιοι, και όταν ο Σύζυγος εμφανίστηκε και χτύπησε την πόρτα τους, κοιμήθηκαν. Αυτός ο λαός 

(εδώ) Με ένιωσε και γι' αυτό κατάφερε να διατηρήσει την ειρήνη. 

48 Υπήρξα υπηρέτης σας για να σας διδάξω την ταπεινοφροσύνη. Όποτε Μου το ζητήσατε δίκαια, 

σας το έδωσα, το θέλημά σας είναι δικό Μου- Μου ζητάτε να μην σας λείψει η τροφή, να κρατήσω την 

έλλειψη μακριά από το σπίτι σας, και σας δίνω ό,τι είναι απαραίτητο. Σας παραχωρώ τα πάντα χωρίς να 

το ζητήσετε, γιατί είμαι ο Πατέρας σας και σας αγαπώ. Ποιος πόνος μπορεί να βασανίσει το παιδί που δεν 

αισθάνεται ο πατέρας; Ποιος από εσάς δεν έχει ψωμί στο στόμα του, είναι άστεγος ή δεν έχει στέγη; - 

Προσέχω όλα τα παιδιά Μου. Ο καθαρός αέρας σας θρέφει, τα χωράφια σας προσφέρουν τους σπόρους 

και τους καρπούς τους για να σας θρέψουν. Δεν έλειψε η πηγή που θα σας έδινε το νερό της για να 

ξεδιψάσετε. Έδωσα στον άνθρωπο νοημοσύνη για να μπορεί να αναζητά τα μέσα της ζωής και να ζει μια 

επαρκή ζωή ανακαλύπτοντας στη φύση ό,τι είναι απαραίτητο για την ευημερία του. Καταλάβετε ότι δεν 

είστε εσείς που δημιουργήσατε τα όντα και διατηρείτε τη ζωή τους, αλλά Εγώ που σας αγαπώ και 

αναθέτω σε κάθε πλάσμα το πεπρωμένο του. 

49 Αυτήν την ώρα που έχω γίνει γνωστός στο Πνεύμα για να σας δώσω τις οδηγίες Μου, σας λέω: 

εκπληρώστε την Τρίτη Διαθήκη που σας αφήνω. Αφήστε το πνεύμα σας να έρθει σε Μένα βιαστικά, 

δεχτείτε τη χάρη Μου, ώστε το φως Μου να λάμψει μέσα σας και "ο Λόγος" να είναι στα χείλη σας. 

50 Πλυθείτε με τα δάκρυα εξιλέωσης και μετάνοιας. Αυξήστε την κατανόησή σας μέσω της 

προσευχής, ώστε τα συμπεράσματά σας να είναι σωστά. Τότε θα νιώσετε πάνω σας το φως της έμπνευσής 

Μου, και η χαρά σας θα είναι ανυπολόγιστη. Αφού λάβετε αυτή τη θεία έμπνευση, θα ξεκινήσετε να 

μιλάτε στους αδελφούς σας για το Έργο Μου, και πραγματικά σας λέω, ο λόγος σας θα είναι μια μαρτυρία 

αλήθειας. 
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51 Σας έκανα γνωστή τη διδασκαλία Μου μέσω του Λόγου, ο οποίος διακηρύχθηκε από τα χείλη 

πολλών φορέων φωνής, μέσα σε πολλούς τόπους συνάθροισης, με ένα και το αυτό πνευματικό νόημα και 

με μία και την ίδια μορφή, και ο οποίος (σε όλους αυτούς) σηματοδότησε την ίδια πορεία και έδειξε τον 

ίδιο στόχο. 

52 Κανείς από εκείνους που Με έχουν ακούσει σε αυτόν τον καιρό δεν μπορεί να ισχυριστεί -χωρίς 

να λέει ψέματα- ότι δεν Με έχουν καταλάβει, διότι όλοι όσοι έχουν κληθεί έχουν προετοιμαστεί εκ των 

προτέρων. Ο Λόγος Μου είναι ένας θείος θησαυρός, τον οποίο δεν θέλω να κρατήσετε μόνο για τον εαυτό 

σας. Μην γίνετε πλούσιοι τσιγκούνηδες, γιατί διαφορετικά, νομίζοντας ότι έχετε πολλή σοφία, δεν θα 

έχετε τίποτα. Αληθινά σας λέω, ο εγωισμός είναι σκοτάδι, και το σκοτάδι στην ψυχή είναι άγνοια. 

53 Λεπτομερής και σαφής είναι η διδασκαλία Μου στην Τρίτη Εποχή, μια διδασκαλία την οποία ο 

Ηλίας σας εξηγεί με τον Λόγο του και την οποία, επιπλέον, οι πνευματικοί σας αδελφοί* κάνουν εύκολα 

κατανοητή με τις συμβουλές τους, ώστε να μην ζείτε σε πλάνη. Ποιος από τους μαθητές Μου που έχει 

λάβει αυτή τη διδασκαλία θα μπορέσει να αισθανθεί πολύ αδύναμος για να εκπληρώσει την εντολή Μου 

να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους; 
*Αυτό αναφέρεται στα πνεύματα-φύλακες που είχαν επίσης τη δυνατότητα να γίνουν γνωστά μέσω των 

προστατευόμενων τους. 

54 Θέλω να μάθετε όλους τους τρόπους και τα μέσα άσκησης της ενεργού φιλανθρωπίας, ώστε να μη 

Μου λέτε: "Πατέρα, πώς μπορείς να θέλεις να μοιράζομαι το ψωμί μου ή τα χρήματά μου με τον πλησίον 

μου, όταν αυτά είναι τόσο σπάνια;". - Αν δεν ξέρετε πώς να ασκείτε τη φιλανθρωπία, δεν μπορείτε να 

καθοδηγήσετε τους αδελφούς σας σε αυτές τις διδασκαλίες. 

55 Αληθινά σας λέω, αν σε πολλές περιπτώσεις τα χέρια σας είναι άδεια μπροστά στους άπορους, το 

πνεύμα σας θα βρίσκει πάντα μέσα του κάτι να δώσει. Αν δεν έχετε τίποτα υλικό να μοιραστείτε με τους 

αδελφούς σας, αφήστε το πνεύμα σας να προσφέρει τα πολλά που διαθέτει. Αλλά συνειδητοποιήστε ότι αν 

είναι απαραίτητο η φιλανθρωπία σας να συνίσταται σε υλικά πράγματα, δεν πρέπει να αποφεύγετε την 

εκπλήρωση του καθήκοντός σας λέγοντας ότι ήταν αρκετή η (καλή) πρόθεση. Μάθετε από τον Πατέρα 

σας, ο οποίος σας δίνει τα πάντα, τόσο για το πνεύμα όσο και για το σώμα. Μάθετε από τον Ιησού, ο 

οποίος σας δίδαξε να δίνετε τα πάντα από αγάπη για τους αδελφούς σας. 

56 Κουβαλάτε το σταυρό σας με υπομονή και αγάπη, ώστε να μπορώ να σας πω: Να είστε 

ευλογημένοι! 

Στην καρδιά κάποιων παιδιών Μου βλέπω καταιγίδες να εξαπολύονται και τους λέω: παρακολουθήστε 

και προσευχηθείτε, γιατί η καταιγίδα θα περάσει και θα δείτε το ουράνιο τόξο της ειρήνης να λάμπει εκ 

νέου. 

57 Αύριο, όταν η θλίψη τυλίξει την ανθρωπότητα, θα ευχαριστείτε γιατί καταφέρατε να ενισχύσετε το 

πνεύμα σας εξαιτίας των δοκιμασιών που περνάτε σήμερα. Αν μπορούσατε να δείτε τις εικόνες του πόνου, 

της πείνας και της δυστυχίας που υπάρχουν κατά εκατομμύρια στα έθνη που βρίσκονται σε πόλεμο, δεν 

θα τολμούσατε να παραπονεθείτε- και αληθινά σας λέω, ακόμη και αν πολλοί από αυτούς τους αδελφούς 

σας δεν Με ευλογούν, τουλάχιστον δεν με βλασφημούν! 

58 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, γίνετε άξιοι των ευεργεσιών Μου και καταστρέψτε με την 

προσευχή όλα όσα προκαλούν την ανθρώπινη διαφθορά. 

59 Μετά το χάος που πλησιάζει, οι άνθρωποι θα αναζητήσουν την πατρική Μου αγάπη και θα Με 

βρουν περιμένοντας όλα τα παιδιά Μου. Γιατί στην Τρίτη Εποχή όλη η ανθρωπότητα θα Με αναγνωρίσει 

και όλοι θα ενωθούν πνευματικά στην ίδια λατρεία του Θεού. 

60 Οι άνθρωποι έχουν συμπεριφερθεί σαν τον "Άσωτο Υιό", αλλά όταν σπαταλήσουν και το 

τελευταίο υπόλοιπο της κληρονομιάς τους, θα θυμηθούν τον Πατέρα τους και θα επιστρέψουν σ' Αυτόν. 

61 Σας προειδοποιώ όλους με τον προφητικό Μου λόγο. Ακούστε το και διαδώστε το, ώστε αύριο, 

όταν το δείτε να εκπληρώνεται, να συνειδητοποιήσετε ότι ο Πατέρας σας ήταν αυτός που σας δίδαξε. 

62 Πόσο μακριά είναι η ανθρωπότητα από την πνευματική μάχη που έρχεται πάνω της! Πόσα από τα 

παιδιά Μου, των οποίων τα χείλη δεν έχουν ποτέ προφέρει το όνομά Μου, θα εκπλαγούν όταν θα το 

ακούσουν να υμνείται παντού! 

63 Σας λέω να λέτε το όνομά Μου μόνο όταν το κρίνετε απαραίτητο, ώστε να διδάξετε στους 

αδελφούς σας σεβασμό προς τον Πατέρα. 
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64 Όταν βλέπετε ότι όλη η ηθική, η αρετή και η δικαιοσύνη έχουν φύγει από τον κόσμο, η ανανέωσή 

του σας φαίνεται αδύνατη- αλλά ακριβώς σε αυτό θα αποκαλυφθεί το μεγαλείο της Διδασκαλίας Μου. 

65 Αφήστε τη διδασκαλία Μου να ανθίσει στις καρδιές σας. Κοιτάξτε ο ένας τον άλλον με αγάπη, 

βοηθήστε ο ένας τον άλλον στο πνευματικό σας έργο, σταθείτε ο ένας δίπλα στον άλλον στις δοκιμασίες. 

66 Όταν θα έχετε προετοιμαστεί εκπληρώνοντας τον Νόμο Μου, θα δώσω σημεία στην ανθρωπότητα 

που θα κάνουν γνωστή την ένωσή σας. 

67 Πότε θα εξοπλιστείτε ώστε οι αδελφοί σας να νιώσουν στην καρδιά τους την επιθυμία να ζήσουν 

στους κόλπους αυτού του λαού; Καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το καθήκον και η ευθύνη εκείνων που 

Με έχουν ακούσει μέσω του ανθρώπινου νου σε αυτή την εποχή της εκδήλωσής Μου. 

68 Αγαπήστε ο ένας τον άλλον και θα δείτε μεγάλα πλήθη να σας ακολουθούν, γιατί οι άνθρωποι 

περιμένουν μόνο ένα παράδειγμα αληθινού ελέους και αγάπης για να ακολουθήσουν την αλήθεια Μου. 

Αν θερίσετε την πίστη στις καρδιές των αδελφών σας, θα νιώσετε την αγάπη Μου στην ύπαρξή σας, και 

τότε δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για το πνεύμα σας από την ειρήνη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 50  
1 Όπως ο κορυδαλλός που ανοίγει τα φτερά του για να καλύψει τα μικρά του, έτσι και η αγάπη Μου 

απλώνεται πάνω σου. 

2 Αυτή η φωνή που σας καλεί είναι του Θείου Διδασκάλου- αυτός ο λόγος προέρχεται από Εκείνον 

που δημιούργησε τα πάντα. Εκείνος που έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα θα μετατρέψει την πέτρα της 

καρδιάς σας σε ιερό αγάπης και ανύψωσης και θα ανάψει το φως εκεί που υπήρχε μόνο σκοτάδι. 

3 Κάποιοι από εσάς θα μεταμορφωθούν και θα εξοπλιστούν από τη Διδασκαλία Μου για να 

αναζητήσουν εκείνους που έχουν χαθεί στην έρημο, γιατί έτσι βλέπω την ανθρώπινη ζωή - ως έρημο. 

Κάποιοι αισθάνονται μόνοι μέσα σε εκατομμύρια ψυχές, που διψούν, χωρίς κανέναν να τους προσφέρει 

λίγο νερό- εκεί θα στείλω τους νέους Αποστόλους Μου. 

Θέλω το όνομά Μου να ξαναμιληθεί με αγάπη από κάποιους και να ακουστεί με συγκίνηση από 

άλλους. Θέλω να γίνει γνωστό σε όσους δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι - γέροι, γυναίκες και 

παιδιά - που δεν γνωρίζουν τίποτα για την ύπαρξή Μου. Θέλω όλοι να Με γνωρίσουν και να ξέρουν ότι σε 

Μένα έχουν τον πιο στοργικό Πατέρα, ότι όλοι Με ακούνε και Με αγαπούν. 

4 Πρέπει να προετοιμαστείτε, γιατί η στιγμή είναι πολύ κοντά, όταν θα γίνω αισθητός στο πνεύμα 

σας. Θα έρθω σε σας και θα χτυπήσω την πόρτα κάθε καρδιάς: Μακάριος είναι εκείνος που ξέρει πώς να 

Μου δώσει καταφύγιο. Σε κάποιους θα ζητήσω ψωμί, σε άλλους νερό, όπως σας προφήτευσε ο μαθητής 

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

πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του, κι αυτός μαζί μου. 

5 Καταλάβετε ότι δεν θα είναι τα υλικά πράγματα που θα σας ζητήσω- θα είναι τα έργα αγάπης του 

πνεύματός σας. Γιατί η πείνα Μου και η δίψα Μου είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να ζείτε 

ειρηνικά. 

6 Αφήστε την αγάπη Μου να βλαστήσει στις καρδιές σας και με αυτήν να σβήσετε τη δίψα που 

κατατρώει αυτή την ανθρωπότητα. 

7 Εγώ δεν κουράστηκα να σε περιμένω, αλλά εσύ κουράστηκες από την τόση περιπλάνηση, γιατί 

έκανες μακρύ τον (αναπτυξιακό) δρόμο σου. Ας μη φοβηθεί κανείς να με ακολουθήσει, γιατί εγώ θα είμαι 

η ράβδος του. 

8 Πολεμήστε για να πνευματοποιηθεί η ανθρωπότητα. Όταν το δείτε να πραγματοποιείται, θα 

χαρείτε και θα ευχαριστήσετε τον Πατέρα σας. Αλλά αν δεν σας έχει επιτραπεί να το βιώσετε αυτό, μη 

φοβάστε, αφήστε τον σπόρο να σπαρθεί. Γιατί αν δεν θερίσετε τους καρπούς εδώ, θα τους θερίσετε στη 

ζωή που σας περιμένει. Πώς θα είναι αυτή η ζωή; - Μην ανησυχείτε, πιστέψτε σε αυτήν, γιατί είναι 

απείρως πιο όμορφη και τέλεια από αυτήν στην οποία ζείτε σήμερα. Στη γλώσσα σας δεν υπάρχουν λέξεις 

που να μπορούν να περιγράψουν ή να εκφράσουν το Θείο, και αν σας περιέγραφα αυτή τη ζωή με 

οποιαδήποτε μορφή, ούτε θα την αντιλαμβανόσασταν πνευματικά ούτε θα την καταλαβαίνατε. Σε κάθε 

κόσμο και σε κάθε επίπεδο που θα φτάσετε, θα σας πω αυτό που πρέπει να ξέρετε εκεί. Ωστόσο, έχω 

πολλά να σας αποκαλύψω σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορέσετε να ανυψωθείτε σε εκείνους που σας 

περιμένουν χωρίς να σκοντάψετε στα εμπόδια του μονοπατιού. 

9 Θέλω ο άνθρωπος να αποκτήσει τη σοφία να είναι ταπεινός και ταυτόχρονα φιλάνθρωπος. Δείτε 

πόσοι, μέσα από μια μικρή γνώση, γίνονται ματαιόδοξοι, αισθάνονται σπουδαίοι, αρπάζουν ένα σκήπτρο 

και στεφανώνονται μπροστά στους αδελφούς τους. Να είστε ταπεινοί στην καρδιά, να είστε απλοί και 

φιλικοί, τότε θα σας στεφανώσω, αλλά όχι με ανθρώπινες ματαιοδοξίες. Δεν χρειάζεται να δει η 

ανθρωπότητα αυτή την ανταμοιβή. - Μην αναζητάτε ανταμοιβές ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πολύ 

λίγα να σας δώσουν. Ζητήστε να σας αποζημιώσει Εκείνος που είναι όλη η δικαιοσύνη και κατέχει τα 

πάντα. 

10 Μην σταματάτε στο ταξίδι σας στη ζωή, μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω στην εξέλιξή σας. 

Σκεφτείτε πόσα βάσανα και αντιξοότητες σας έφεραν σε αυτό το σημείο. Ο ψαράς των καρδιών σας 

ελευθέρωσε και σας έφερε σε ασφάλεια- μην μολύνεστε εκ νέου. 

Σας έστειλα στη γη για να εξιλεωθείτε για τις παραβάσεις σας και όχι για να τις πολλαπλασιάσετε. Μη 

νομίζετε - επειδή βλέπετε ότι σας συγχωρώ κάθε παράβαση - ότι η δικαιοσύνη Μου δεν μπορεί ποτέ να 

έρθει σε σας και να σας αναγκάσει να ξυπνήσετε από το όνειρο του μεγαλείου σας. Αφήστε την ειρήνη 
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της αγάπης Μου να σας αποκαλύψει όλα όσα το Θέλημά Μου θέλει να γνωρίζετε, ώστε να μην είναι ο 

πόνος της δικαιοσύνης Μου αυτός που σας μιλάει. 

11 Μάθετε, χρησιμοποιήστε τη θεία οδηγία και αφήστε την να γίνει πράξη. Αυτός θα είναι ο 

(καλύτερος) τρόπος για να αποδείξετε ότι έχετε μάθει από Μένα. Αλλά αν σας ρωτήσω τι κάνατε με τη 

στοργική διδασκαλία Μου, ελπίζω να μην απαντήσετε ότι δεν καταλάβατε αυτά που ακούσατε και ότι όλα 

σας είναι άγνωστα. Αν εσείς, που έχετε ακούσει τα λόγια Μου, αποδείξετε την αγάπη Μου και τη 

δικαιοσύνη Μου ψεύτικη με τα έργα σας, τι σπόρο θα αφήσετε στη γη; 

12 Αυτή τη στιγμή είναι το Θέλημά Μου να προσεύχεστε για τα έθνη του κόσμου, για τους αδελφούς 

σας στην ανθρωπότητα, και σας υπόσχομαι ότι θα κατέβω σε όλους σας ως "κορυδαλλός "*, όπως 

ακριβώς έχω ήδη κατέβει σε σας. 
* Ο "κορυδαλλός" είναι ένα ποιητικό σύμβολο για τον Κύριο που κατεβαίνει σε μας με τη Γυναίκα Του για να μας 

ευχαριστήσει και να μας προστατεύσει, όπως ακριβώς ο κορυδαλλός μας ευχαριστεί με το τραγούδι του και 

προστατεύει τα μικρά του με τα φτερά του. 

13 Με αγάπη και χαρά βλέπω ότι όλοι σας έχετε προετοιμαστεί για να Με δεχτείτε - άλλοι με τα καλά 

τους έργα, άλλοι με τον πόνο τους και άλλοι με την πνευματική μετάνοια. Έπρεπε να διανύσεις αγκαθωτά 

μονοπάτια για να φτάσεις στο δέντρο όπου τραγουδάει το αηδόνι, το τραγούδι του οποίου δίνει γαλήνη 

στην καρδιά. 

14 Όταν βγήκατε στα μονοπάτια της ζωής, της εμπειρίας και της ανάπτυξης, πήγατε με την 

κληρονομιά σας- αλλά τώρα που ακούτε τη φωνή Μου, η οποία σας εξέπληξε στη μέση, σας βρίσκω 

χωρίς κληρονομιά. 

15 Ποια κληρονομιά εννοεί ο Δάσκαλος; - Αυτό του πνεύματος. Διότι, ενώ κάποιοι την έχουν χάσει, 

άλλοι την έχουν ανταλλάξει με τις ματαιοδοξίες του κόσμου. Αλλά ήρθε η στιγμή που νιώσατε την 

ανάγκη για τα πνευματικά χαρίσματα, και μη βρίσκοντάς τα μέσα σας, αρχίσατε να τα αναζητάτε 

φοβισμένοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό σας αποκαλώ συχνά "άσωτους υιούς", γιατί μοιάζετε με 

εκείνον για τον οποίο σας μίλησα στην παραβολή Μου. 

16 Στις καρδιές σας είναι χαραγμένα τα σημάδια των καταιγίδων που πέρασαν από πάνω τους, στα 

πόδια σας είναι ακόμα νωπά τα σημάδια που τους άφησαν τα αγκάθια του δρόμου, και σε ολόκληρη την 

ύπαρξή σας βλέπω τον κόπο μιας ζωής που τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι η αιώνια. 

17 Το πνεύμα σας πέρασε μια μακρά νύχτα αϋπνίας και δακρύων, αλλά η ελπίδα που είχατε όταν 

ξεκινήσατε να Με αναζητήσετε δεν διαψεύστηκε. Γιατί μια όμορφη αυγή σας αιφνιδίασε και τύφλωσε το 

πνεύμα σας για στιγμές. 

18 Επιτέλους, ο άσωτος υιός - παρών στις καρδιές όλων εκείνων που απαρτίζουν αυτόν τον λαό - 

επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι, άκουσε εκ νέου τη φωνή Του και ένιωσε να αγκαλιάζεται με άπειρη 

αγάπη. Η ντροπή που έδειχνε τα ρούχα του σκισμένα και τα πόδια του χωρίς σανδάλια εξαφανίστηκε όταν 

ένιωσε το πατρικό φιλί στο μέτωπό του ως απόδειξη ότι όλα είχαν συγχωρεθεί από εκείνον τον πατέρα 

που περίμενε πολύ καιρό την επιστροφή του γιου του. 

19 Γι' αυτό σας είπα σήμερα ότι έχετε όλοι προετοιμαστεί για να Με δεχτείτε και ότι έχετε γίνει άξιοι 

του χαϊδεύματός Μου. Όταν ξεκουραστήκατε και οι λυγμοί στο στήθος σας σταμάτησαν, ο Πατέρας σας, 

μεταμορφωμένος σε Δάσκαλο, σας έδωσε τις οδηγίες Του, ώστε να αρχίσετε να εκπληρώνετε το έργο για 

το οποίο δημιουργηθήκατε και σταλθήκατε στη γη. 

20 Όποιος αυξάνει την αγάπη του για τον Πατέρα και γίνεται μαθητής Του, δεν μπορεί πλέον να 

χάσει τον δρόμο μετά. Όλους αυτούς τους αφήνω να εισέλθουν στο αγιαστήριό Μου, ώστε, βλέποντας την 

καθαρότητα και την τελειότητα που βασιλεύουν σε αυτό, να μην τολμήσουν ποτέ να το μολύνουν. 

21 Ο νεοφώτιστος ενθουσιάζεται με τη διδακτική ομιλία του Θείου Δασκάλου και διεισδύοντας στην 

ουσία της διδασκαλίας Του, συνειδητοποιεί ότι η κληρονομιά που νόμιζε ότι είχε χάσει στο ταξίδι της 

ζωής του ήταν πάντα μαζί του. Αλλά τα μάτια του δεν το έβλεπαν και η καρδιά του δεν το ένιωθε, επειδή 

ήταν κουφός, τυφλός και αναίσθητος στα πνευματικά του χαρίσματα. Ενισχυμένος και πάλι, ασφαλής και 

με εμπιστοσύνη, έχει την επιθυμία -αφού αγαπάει τον Δημιουργό του και αισθάνεται ότι τον αγαπάει- να 

καλύψει και πάλι τα μονοπάτια που άφησε πίσω του. Αλλά όχι για να χαθεί, αλλά για να τους φωτίσει, να 

απομακρύνει τα αγκάθια και να αναζητήσει τους χαμένους περιπλανώμενους και να τους δείξει την 

κατεύθυνση προς εκείνο το δέντρο όπου ο ίδιος ξαναβρήκε τη ζωή και την πίστη. 
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22 Μακάριοι είναι εκείνοι που αναζητούν ακούραστα την αλήθεια, και ακόμη περισσότερο εκείνοι 

που δεν την κρατούν για τον εαυτό τους αφού τη βρουν, αλλά τη φέρνουν στους ανθρώπους για να 

φωτίσουν το δρόμο των αδελφών τους με το φως της. 

23 Σας αποκάλεσα "εργάτες" και μπορείτε να είστε στην αλήθεια. Σας έδωσα τον χρόνο, τον σπόρο, 

το νερό, τα χωράφια και τα εργαλεία. 

24 Απλό είναι το σύμβολο με το οποίο σας μιλάω, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε όλα όσα θέλω να 

σας πω σε αυτές τις διδασκαλίες. 

25 Αφήνω στο πνεύμα σας τη δροσιά της αγάπης Μου που σας κάνει καρποφόρους και σας χαϊδεύει. 

Ούτε στα βουνά, ούτε στις κοιλάδες, ούτε στα λουλούδια άφησα να ρέει τόσο μεγάλη χάρη όσο σε σένα. 

Η αγάπη μου θα είναι πάντα μαζί σας, αλλά αυτός ο Λόγος, που σας δίνω σήμερα μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας, δεν θα είναι μαζί σας για πάντα. 

26 Ακούστε τα λόγια Μου και κρατήστε τα στις καρδιές σας. Αν δεν παραχωρήσω στην 

ανθρωπότητα να επιστρέψω στη γη ως νέος άνθρωπος, όπως είναι η επιθυμία και η πεποίθηση πολλών, 

δεν θα σας παραχωρήσω να συνεχίσετε να Με ακούτε με αυτή τη μορφή μετά τον καθορισμένο χρόνο, 

που είναι στο τέλος του έτους 1950. Σήμερα δεν ξέρετε ακόμη τι σας επιφυλάσσω μετά από αυτό το 

διάστημα. 

27 Θα σας εξοπλίσω να θεραπεύετε τους ασθενείς, να παρηγορείτε τις χήρες και τα ορφανά, να 

προσηλυτίζετε τους αμαρτωλούς με λόγια εξουσίας, να θεραπεύετε τους "λεπρούς" και να γεμίζετε με 

φως το πνευματικό μονοπάτι των αδελφών σας. 

28 Και πάλι σας κληροδοτώ και σας αφήνω τον σπόρο της ζωής, της αγάπης και της 

πνευματοποίησης. Μη χάσετε την κληρονομιά σας πια στη ζωή σας. 

29 Σας αφήνω την ειρήνη Μου, γιατί Εγώ είμαι η ειρήνη που απλώνεται στον κόσμο, όπως τα φτερά 

του κορυδαλλού που σκεπάζει τα μικρά του στη φωλιά. Πότε θα γίνετε πνευματικά σαν κορυδαλλοί της 

ειρήνης; 

30 Σας αφήνω να γεννηθείτε σε αυτή τη φωλιά αγάπης, όπου ποτέ δεν σας έλειψε η τροφή και όπου 

οι οδηγίες Μου γεμίζουν την καρδιά σας με απόλαυση. Είσαι ακόμα αδύναμος, τα φτερά σου δεν έχουν 

μεγαλώσει ακόμα, τα φτερά σου είναι αραιά. Αλλά θα έρθει η μέρα που θα νιώσετε αρκετά δυνατοί για να 

πετάξετε ψηλά, να ξεπεράσετε αποστάσεις και να αψηφήσετε τη μανία των καταιγίδων. Μην 

συμπεριφέρεστε σαν εκείνους που θέλησαν να φύγουν από τη φωλιά πριν από την ώρα τους και έπεσαν 

στο έδαφος επειδή δεν ήξεραν ακόμα πώς να χτυπήσουν τα φτερά τους. Περιμένετε μέχρι να σας δείξω 

τον δρόμο, τότε δεν θα παραστρατήσετε. Σαν ένα μεγάλο σμήνος κορυδαλλών θα διασκορπιστείτε, 

παίρνοντας μαζί σας ένα κλαδί ελιάς ως σύμβολο ειρήνης, και στα φύλλα των δέντρων θα χτίσετε νέες 

φωλιές. 

31 Με ρωτάτε γιατί ήρθα σε σας αυτή τη στιγμή, και σας λέω: Δεν έχετε επίγνωση όλων όσων 

συμβαίνουν στο περιβάλλον σας; Δεν ξέρετε ότι ό,τι συνέβη πρόσφατα στον κόσμο και ό,τι συμβαίνει 

σήμερα, σηματοδοτεί την αναγγελία του ερχομού Μου και της παρουσίας Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους; 

32 Δείτε πώς ο πόλεμος έχει καταλάβει τα πιο προηγμένα έθνη, πώς η κακία έχει φτάσει στον 

υψηλότερο βαθμό ανάπτυξής της. Τα ψέματα γίνονται δεκτά σαν να ήταν αλήθεια- η επιστήμη, 

αποκαλύπτοντας μεγάλα μυστικά στην ανθρωπότητα, επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή. 

Και πόσες ανέντιμες δραστηριότητες έχει εγκρίνει ο κόσμος ως καλές! Είναι ακριβώς τότε που 

εμφανίζομαι σε σας για να διαφωτίσω το μυαλό σας και να σας σταματήσω στην ξέφρενη πορεία σας 

προς την άβυσσο. 

33 Σας μιλάω με την αιώνια αλήθεια Μου και σας λέω: Αν αναζητάτε την ευχαρίστηση και 

επιθυμείτε την επιστήμη, θα βρείτε σε Μένα την αληθινή επιστήμη και την αληθινή απόλαυση. 

34 Πόσο μικρός είναι ο πλανήτης σας και πόσο μακριά ζείτε! Πόση διχόνοια υπάρχει στον κόσμο 

σας! 

35 Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον αδαής, η πνευματική και διανοητική του ανάπτυξη είναι μεγάλη- 

επομένως, η ευθύνη του σε αυτή την ώρα της δοκιμασίας είναι επίσης πολύ μεγάλη. Ο άνθρωπος αυτής 

της εποχής θα πει ίσως ότι δεν γνωρίζει τους νόμους Μου και τη δικαιοσύνη Μου. Αλλά αυτό δεν είναι η 

αλήθεια, διότι έχει μέσα του πνεύμα φωτός. Ο λόγος (για τις παραβιάσεις του νόμου) είναι ότι το πνεύμα 
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υποκύπτει στους πειρασμούς και τις απολαύσεις του κόσμου, στους οποίους αφήνει τα πνευματικά του 

χαρίσματα στα πόδια και μπροστά στους οποίους σκύβει το κεφάλι. 

36 Ανθρωπότητα, από αγάπη για σας κατέβηκα και υλοποιήθηκα με αυτή τη μορφή. Το Πνεύμα Μου 

κατεβαίνει στις αβύσσους και το χέρι βοήθειας Μου απλώνεται για να σώσει τα χαμένα πρόβατα. Σας 

διδάσκω να προσεύχεστε και να ζητάτε με το πνεύμα και όχι με τα χείλη- διότι δεν είναι το σώμα που 

πρέπει να ζητάει, αλλά το πνεύμα που γνωρίζει τι χρειάζονται και οι δύο. Σας έδωσα τη γλώσσα για να 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αδελφούς σας. 

37 Η γλώσσα του πνεύματος είναι πέρα από τη γλώσσα και τη σκέψη σας. Πώς μπορεί το σώμα να 

εκφράσει αυτό που αισθάνεται το πνεύμα; Πάντα αυτές οι εκφράσεις θα είναι φτωχές, και ατελείς αυτές οι 

εκφράσεις στην προσευχή. Πάντα ένα δάκρυ που βγαίνει από το μάτι σας και που συχνά κανείς δεν το 

βλέπει θα μιλήσει καλύτερα στον Πατέρα - ένας λυγμός που ασφυκτιά στο στήθος σας, ένας πόνος που 

σιωπηλά φέρνετε μπροστά Μου και υπομένετε με υπομονή, ή τα καλά σας έργα, των οποίων το 

πνευματικό περιεχόμενο ανεβαίνει σε Μένα όπως τα λουλούδια αναδίδουν άρωμα. 

38 Αποδεικνύω την παρουσία Μου ανάμεσά σας με το γεγονός της διδασκαλίας Μου. Κάποιος 

μπορεί να πει: "Δάσκαλε, είναι δύσκολο να εφαρμόσεις τη διδασκαλία Σου στην πράξη και ίσως είναι 

ακατάλληλη για την υλιστική εποχή μας". Αλλά σας λέω, το ίδιο ειπώθηκε και για το Λόγο Μου στη 

Δεύτερη Εποχή, και όμως οι ίδιοι οι ειδωλολάτρες και οι ειδωλολάτρες ήταν εκείνοι που μεταστράφηκαν 

σε αυτόν πιο γρήγορα. 

39 Ακριβώς όπως σας ανακοίνωσα αυτούς τους καιρούς των μεγάλων δεινών, σας λέω επίσης ότι 

όταν η σύγχυση τελειώσει, θα επέλθει αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. 

40 Οι αλαζόνες, εκείνοι που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι, εκείνοι που δεν έχουν φιλανθρωπία και 

δικαιοσύνη, θα συγκρατηθούν για ένα διάστημα στη μέλλουσα ζωή, έτσι ώστε η καλοσύνη, η ειρήνη και η 

δικαιοσύνη να προοδεύσουν στη γη και η πνευματικότητα και η καλή επιστήμη να αναπτυχθούν ανάμεσά 

τους. Διότι δεν θα είναι απαραίτητο να ζείτε μια μυστικιστική* ζωή για να Με ευχαριστήσετε, ούτε θα 

αναγκαστεί κανείς να Με ακολουθήσει. Διότι τα έργα που Μου προσφέρετε με εξαναγκασμό δεν θα 

γίνουν αποδεκτά από Μένα. Μόνο οι προσφορές καλής θέλησης, οι ειλικρινείς παρορμήσεις, η 

αυθόρμητη αγάπη φτάνουν σε Μένα. Ούτε θέλω να Με υπηρετείτε από το φόβο της τιμωρίας. Είναι 

καιρός να μάθετε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί τα παιδιά Του. Επομένως, μη Με πληγώνετε πια με τις κακές 

κρίσεις σας (για Μένα). 
* Εντελώς απορροφημένος στα πνευματικά και αποτραβηγμένος από τον κόσμο. 

41 Ποτέ μην αφήνετε το προσωπικό συμφέρον να σας καθοδηγεί, ούτε να δίνετε τίποτα επειδή 

σκέφτεστε εκ των προτέρων την ανταμοιβή, γιατί αυτό δεν είναι ούτε αγάπη ούτε έλεος. Το πνεύμα σας 

δεν περιμένει να θερίσει την αγάπη στον κόσμο ως ανταμοιβή για τα καλά του έργα- διότι δεν ήρθατε στη 

γη για να θερίσετε την αγάπη, αλλά για να τη σπείρετε. Η συγκομιδή δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. 

42 Εκείνοι που εκπλήρωσαν το καθήκον τους σε αυτή τη ζωή την άφησαν με ειρήνη στην καρδιά 

τους, με ένα χαμόγελο στα χείλη τους, γεμάτοι ικανοποίηση και ταπεινότητα, και ευλόγησαν όλους χωρίς 

να σκέφτονται όλο τον πόνο που θερίστηκαν για την αγάπη που έσπειραν. Είμαι η τέλεια και δίκαιη 

ανταμοιβή για τα έργα σας. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα: "Όλα όσα θα κάνετε στους αδελφούς σας, θα τα 

κάνετε και σε μένα". 

43 Αν, για χάρη μιας σύντομης πράξης μετάνοιας και πνευματικής ανύψωσης, η θεία Μου ακτίνα 

κατέβει πάνω σ' αυτά τα σώματα (των φωνοφόρων) και τοποθετήσει στα χείλη τους τη λέξη που εκφράζει 

τη θεία Μου διδασκαλία, η οποία σας συγκινεί και σας κάνει να τρέμετε από την αγάπη της - τι θα σας 

δώσει ο Πατέρας μόνο όταν, γεμάτοι αξία στο πνεύμα σας, βρεθείτε σ' εκείνον τον άλλο κόσμο; 

44 Σας λέω ακόμη: Ζητήστε Μου το σκήπτρο Μου και θα σας το δώσω! Ναι, παιδιά Μου, μάθετε 

πώς να ζητάτε και όλα θα σας δοθούν- γιατί αν μια μέρα φανείτε άξιοι του σκήπτρου Μου, δεν θα σας το 

αρνηθώ. Θέλω όμως να καταλάβετε αυτή τη λέξη σωστά, ώστε να μην μπερδευτείτε. 

45 Πολλοί άνθρωποι αναγνωρισμένης μόρφωσης στον κόσμο δεν θα είναι σε θέση να Με 

αναγνωρίσουν σε αυτή τη μορφή και θα Με αρνηθούν. Αλλά μην εκπλαγείτε από αυτό, γιατί σας το 

ανακοίνωσα πριν από πολύ καιρό, όταν σας είπα: "Ευλογημένος να είσαι, Πατέρα, που αποκάλυψες την 

αλήθεια σου στους ανήλικους και την έκρυψες από τους μορφωμένους και συνετούς". Ωστόσο, αυτό δεν 

συμβαίνει επειδή κρύβω την Αλήθειά Μου από οποιονδήποτε, αλλά μάλλον επειδή εκείνοι των οποίων το 
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μυαλό είναι αβίαστο, στην (πνευματική) φτώχεια ή ασημαντότητά τους, μπορούν να Με αισθανθούν 

καλύτερα, ενώ εκείνοι που είναι προικισμένοι, των οποίων το μυαλό είναι γεμάτο θεωρίες, φιλοσοφίες και 

δόγματα πίστης, δεν μπορούν ούτε να Με κατανοήσουν ούτε να Με αισθανθούν. Αλλά η Αλήθεια, η 

οποία είναι για όλους, θα έρθει σε όλους στον καθορισμένο χρόνο. 

46 Πολλοί θα έρθουν και θα σας πουν ότι δεν είμαι Εγώ αυτός που σας μιλάει, ότι δεν είναι η Θεϊκή 

Μου Ύπαρξη που ξεχύνεται με αυτόν τον Λόγο. Τότε, κάποιοι από εσάς θα έχουν αμφιβολίες και θα Μου 

πουν μέσα στη θλίψη τους: "Δάσκαλε, πώς είναι δυνατόν να χάνω την πίστη μου και (τώρα) να συνεχίσω 

να ζω χωρίς Νόμο και χωρίς Θεό;" Αλλά αληθινά σας λέω, όποιος Με έχει νιώσει και Με έχει βιώσει, δεν 

μπορεί πλέον να Με αρνηθεί. 

47 Μια καταιγίδα ιδεών και σκοτεινών δυνάμεων έχει διχάσει εδώ και καιρό τους ανθρώπους. Μια 

καταιγίδα φωτός θα τους ενώσει αυτή τη στιγμή. Ο πύργος της Βαβέλ που έχτισαν οι άνθρωποι 

καταστράφηκε, αλλά στις καρδιές των λαών και των φυλών αυτός ο πύργος της υπερηφάνειας συνέχισε 

να μεγαλώνει. Μόνο μια πνευματική καταιγίδα μπορεί να την γκρεμίσει, και αυτή η καταιγίδα αρχίζει 

τώρα να κλονίζει τα θεμέλια και τους τοίχους της. Αλλά όταν αυτός ο πύργος καταστραφεί, ένας άλλος θα 

υψωθεί στη θέση του, ο οποίος δεν θα μπορεί να καταστραφεί, επειδή τα στέρεα θεμέλιά του δεν θα είναι 

της διχόνοιας, αλλά της αδελφοσύνης και της αρμονίας. 

48 Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τη διδασκαλία Μου, σας λέω: δεχθείτε Με στην καρδιά σας, 

ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε τη διδασκαλία που σας αποκαλύπτω αυτή την εποχή. Αυτός ο Λόγος 

που σας δίνω είναι η Καινή Διαθήκη που θα σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Μακάριος είναι εκείνος που 

αναγνωρίζει τις υψηλές αξίες αυτού του Λόγου, γιατί τότε θα αναγνωρίσει τις υψηλές αξίες που υπάρχουν 

στον υπερπέραν κόσμο. 

Μην απαιτείτε αποδείξεις για να πιστέψετε, γιατί θα μιμηθείτε τους ειδωλολατρικούς λαούς της 

αρχαιότητας, και τώρα είναι διαφορετικές εποχές. Μην ωθείτε την υλοποίησή σας και τις αμφιβολίες σας 

τόσο πολύ, ώστε να αρνηθείτε τους προφήτες σας και να τους σκοτώσετε, όπως κάνατε στην Πρώτη 

Εποχή. 

Γεννηθήκατε ξανά στη σάρκα για να κάνετε ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της εξέλιξης, όχι για να 

σταματήσετε στο ίδιο μάθημα. Αν η νέα Μου διδασκαλία είναι πιο βαθιά - δείτε πώς Εγώ ο Ίδιος σας την 

εξηγώ για να την καταλάβετε. 

49 Όλοι λαμβάνετε την ίδια διδασκαλία, αλλά δεν έχετε όλοι τον ίδιο αριθμό μετενσαρκώσεων. Ζείτε 

στην Τρίτη Εποχή, και ακόμα κάποιοι δεν ξέρουν σε ποια εποχή ζουν, ούτε ποια είναι η αλήθεια, ούτε 

ποιο είναι το σωστό μονοπάτι. 

50 Αυτή είναι η εποχή του φωτός και του πνεύματος, και πολλοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν την 

αληθινή λατρεία του Θεού. Ενώ κάποιοι δεν έχουν τον παραμικρό φόβο για τη δικαιοσύνη Μου, άλλοι 

φοβούνται τον Θεό με λανθασμένο και αδικαιολόγητο τρόπο. 

Λέω στους μαθητές Μου ότι ο άνθρωπος πρέπει να φοβάται τον εαυτό του, γιατί αυτός είναι που 

εργάζεται, που οικοδομεί ή καταστρέφει. Πόσο άδικοι δείχνετε στον Πατέρα σας όταν, μέσα στον βαθύ 

πόνο που προκαλείτε στον εαυτό σας, Μου λέτε: "Κύριε, γιατί με τιμωρείς;" - Δεν βάζω αγκάθινο στεφάνι 

στο κεφάλι των παιδιών Μου, ούτε βάζω βαρύ σταυρό στους ώμους τους. Καταδικάζουν τους εαυτούς 

τους, στεφανώνουν τους εαυτούς τους και συσσωρεύουν κόπο πάνω τους. 

51 Ο Ιησούς, ο δίκαιος, δέχθηκε το στέμμα που Του δώσατε και το σταυρό που Του επιβάλατε, γιατί 

η θυσία Του και το αίμα Του ήταν τα μόνα πράγματα που άξιζαν να σηματοδοτήσουν με το παράδειγμά 

Του το μονοπάτι που πρέπει να ανεβείτε για να καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας. 

52 Εγώ είμαι ο κριτής σας, αλλά η κρίση Μου, η οποία είναι αμετάκλητη και αμείλικτη, πηγάζει από 

την αγάπη. Σήμερα κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς- μάθετε όμως να καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι 

ζωντανοί και ποιοι οι νεκροί. Είμαι η ανάσταση και η ζωή, ανασταίνοντας σε νέα ζωή όσους ήταν νεκροί 

για την αλήθεια. Έρχομαι ως Βασιλιάς, αλλά δεν φοράω στεφάνι ματαιοδοξίας, γιατί η Βασιλεία Μου 

είναι η Βασιλεία της ταπεινοφροσύνης. Για πολλούς είμαι ο νεκρός που ανασταίνεται, επειδή έχω έρθει 

στην ανθρωπότητα με το Πνεύμα για να της πω εκ νέου ότι "η Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον 

κόσμο" και ότι -για να ακούσετε τη φωνή του Βασιλιά και Κυρίου σας- είναι απαραίτητο να σηκώσετε το 

πνεύμα για να Τον φτάσετε. 
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53 Όποιος έχει υποκύψει στους πειρασμούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γη και έχει γίνει 

σκλάβος του κόσμου και των παθών του, ο θάνατος θα τον αιφνιδιάσει χωρίς δύναμη και χωρίς ανάπτυξη 

της ψυχής, σαν να κουβαλάει τον θάνατο μέσα του. 

54 Το κακό έχει ενθρονιστεί στον κόσμο και λατρεύεται σε όλες τις δυνατές μορφές. Το καλό 

χλευάζεται και πολεμάται σαν να είναι επιβλαβές ή άχρηστο. Αλλά όταν η φωνή Μου σας καλεί από το 

άπειρο να έρθετε σε Μένα στο μονοπάτι της καλοσύνης, που είναι το μόνο μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα, 

είναι επειδή Εγώ είμαι ο Δημιουργός σας και επειδή Μου ανήκετε. Αν σας αναζητώ, είναι επειδή σας 

αγαπώ και δεν θέλω κανείς να χάσει την ευδαιμονία που έχω ετοιμάσει για όλους. Ήρθα σαν κλέφτης για 

να σας αιφνιδιάσω, αλλά αυτό που έψαχνα είναι το πνεύμα σας. Αφού σε είδα να κουβαλάς ένα βαρύ 

σταυρό, δεν χρειάστηκε να αυξήσω το βάρος του με την κρίση Μου- μάλλον, σε βοήθησα να τον 

κουβαλήσεις. 

55 Αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ ακόμη να απαιτήσω τέλεια έργα από εσάς, επειδή γεννηθήκατε στην 

αμαρτία και ζείτε στην αμαρτία. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι μέσω της δύναμης του Λόγου Μου θα κάνω 

τις αρετές να ξεπηδήσουν από τις καρδιές σας. Τα χαρίσματα που υπάρχουν στο πνεύμα σας και τα οποία 

η ανθρωπότητα πιστεύει ότι ανήκαν μόνο στους δικαίους και τους προφήτες μιας άλλης εποχής, τώρα 

εμφανίζονται ακόμη και στους μεγάλους αμαρτωλούς, και μέσω αυτών των χαρισμάτων η ανθρωπότητα 

θα σωθεί. 

56 Διψάω για την αγάπη σου, πεινάω για την ειρήνη σου. Αλλά αν κι εσείς πεινάτε και διψάτε, τι 

μπορείτε να Μου δώσετε; Η εκπλήρωση της πνευματικής σας αποστολής είναι αυτή της ειρήνης. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να κάνετε πραγματικότητα αυτό το δώρο που σας 

εμπιστεύτηκα. Προσευχηθείτε καθημερινά για μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιήστε τον υπόλοιπο 

χρόνο σας για να εκπληρώσετε τα πνευματικά και υλικά σας καθήκοντα. 

57 Πείτε στους ανθρώπους ότι φώτισα τον δρόμο των αμαρτωλών για να γλιτώσουν από την 

απώλεια. Έρχομαι να αναζητήσω τους χαμένους, γιατί οι δίκαιοι είναι ήδη μαζί Μου. 

58 Θα σας διδάξω να πορεύεστε στον κόσμο με ευγένεια και ταυτόχρονα με σταθερότητα. Όταν 

άρχισε η εκδήλωσή Μου εκείνη την εποχή, ποιος θα μπορούσε να σας πει για όλες τις πνευματικές χάρες 

που θα απολαμβάνατε; 

59 Έχετε ερευνήσει τις προφητείες του παρελθόντος και έχετε διαπιστώσει ότι είχε ανακοινωθεί η νέα 

Μου αποκάλυψη. Αλλά όταν λάβατε την εκδήλωση της Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας σας, κάποιοι 

αναρωτήθηκαν: θα έπρεπε να προαναγγελθεί και η παρουσία της Μαρίας; - Αλήθεια σας λέω, αν 

ερμηνεύατε σωστά τις προφητείες του αποστόλου Ιωάννη, θα ανακαλύπτατε ότι η "Παρουσία" της έπρεπε 

επίσης να είναι σε αυτή την εποχή. 

60 Πόσοι από αυτούς που ανήκουν σε αυτόν τον λαό δεν έχουν καν ψάξει τις γραφές- γιατί η 

έμπνευση του πνεύματός τους και η πίστη της καρδιάς τους έχουν πει μέσα τους: Είναι ο Θείος Δάσκαλος. 

Είναι η Πνευματική μας Μητέρα. 

61 Αλήθεια σας λέω, όπου το Πνεύμα Μου γίνεται γνωστό, η μητρική τρυφερότητα και καλοσύνη 

της Μαρίας θα είναι παρούσα. 

62 Γιατί πολλοί την έχουν παρεξηγήσει; Σκεφτείτε: Αν είχε ζήσει μόνο ως γυναίκα και η αποστολή 

της είχε περιοριστεί στο να γεννήσει το σώμα στο οποίο εκδηλώθηκε ο "Λόγος", δεν θα την είχα αφήσει 

ως μητέρα σας ακριβώς στους πρόποδες του σταυρού, ούτε οι μαθητές Μου θα την έβλεπαν ως δική τους 

μητέρα αφού ο Δάσκαλος είχε φύγει. 

Στον παρόντα χρόνο, όταν ένα μέρος της ανθρωπότητας αρνείται την αγνότητα και τη θεότητά της και 

ένα άλλο μέρος την αναγνωρίζει ως Παγκόσμια Μητέρα, λατρεύοντάς την με φανατικές, αδαείς και 

ειδωλολατρικές λατρείες, σας στέλνω το φως Μου και σας χαρίζω την παρουσία της, έτσι ώστε μέσω του 

Λόγου της, ο οποίος διαχέει τη μητρική ουσία, την άπειρη τρυφερότητα και τη θεία παρηγοριά, να βγείτε 

στους ανθρώπους και να μεταφέρετε στις καρδιές σας ένα ιερό στο οποίο η πιο τρυφερή σας προσφορά θα 

είναι αυτή που θα αφιερώσετε στην Ουράνια Μητέρα σας. Τότε θα φέρετε δικαίως το όνομα Τριαδικοί-

Μαριανοί Πνευματιστές. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 51  
1 Μαθητές, με πόση χαρά και τρυφερότητα Με δέχονται οι καρδιές σας σήμερα! Ο λόγος γι' αυτό 

είναι ότι προηγουμένως η Πνευματική Μητέρα σας βρισκόταν ανάμεσά σας και σας περιέβαλε με τη Θεία 

Ύπαρξή της. 

2 Τι χαρά θα υπάρχει στο πνεύμα σας όταν κάποτε θα ζει έξω από την ύλη που το φυλακίζει, στις 

περιοχές της ειρήνης, και θα μπορεί πάντα να ακούει τη φωνή της Ουράνιας Μητέρας σαν θεϊκό τραγούδι. 

3 Η πίστη και η αγάπη για την Πνευματική Μητέρα σας είναι ένας σπόρος που σας αναθέτω να 

καλλιεργήσετε στις καρδιές των αδελφών σας. Όλοι εκείνοι που, χάρη στο έλεός Μου, έχουν λάβει το 

σημάδι στο μέτωπό τους, θα προχωρήσουν μπροστά και θα φωτίσουν το δρόμο. Πριν από πολύ καιρό 

διέταξα αυτά τα ίδια πνεύματα να σημαδέψουν τις πόρτες των σπιτιών τους με το αίμα ενός αρνιού ως 

σύμβολο διαθήκης και εξαγνισμού. Μόνο Εγώ ξέρω γιατί σας έχω σημαδέψει ανά πάσα στιγμή, μόνο Εγώ 

γνωρίζω το πεπρωμένο σας και το δρόμο της εξιλέωσής σας, και γι' αυτό η δικαιοσύνη Μου πάντα σας 

αναζητά, ώστε να μείνετε μακριά από το κακό. 

4 Όταν η φωνή Μου ακούστηκε τότε σαν ήχος καμπάνας, αναγνωρίσατε αμέσως Ποιος σας 

καλούσε και ξεκινήσατε να Με ακούσετε και να Με ακολουθήσετε αργότερα. - Κανείς σας δεν 

αισθάνεται βασιλιάς ή άρχοντας εξαιτίας των δώρων που έχετε λάβει από Μένα ή της αξιοπρέπειας με την 

οποία έχετε ντυθεί. Να είστε ο πιο ταπεινός και ταυτόχρονα ο πιο επιμελής (στην τήρηση) του Νόμου 

Μου. 

5 Αυτή είναι η περίοδος της πνευματικής σας δραστηριότητας, κατά την οποία η εμπειρία που έχετε 

αποκτήσει στο μονοπάτι της ανάπτυξης θα σας βοηθήσει. Όποτε βρισκόσασταν στη γη, αναζητούσατε 

ανέσεις και απολαύσεις, και όταν ζούσατε στο υπερπέραν, περιορίζατε τον εαυτό σας σε μια ζωή 

περισυλλογής. Μόλις τώρα αρχίζετε να κατανοείτε τον σκοπό της ύπαρξής σας και την πραγματική φύση 

του πνευματικού σας καθήκοντος. 

6 Κάθε μέρα οι άνθρωποι ανοίγουν νέα αυλάκια για την ηθική διαφθορά, και εκεί πρέπει να 

φυτέψετε αυτόν τον σπόρο, εργάτες του Ιησού, ώστε το παράδειγμα των καλών σας έργων να μαρτυρήσει 

την αλήθεια της Διδασκαλίας Μου και να απελευθερώσει τους αδελφούς σας από τον "υλισμό" τους. 

Αφήστε τη ζωή σας να γλιστράει πάντα στο σωστό μονοπάτι. Τότε, όταν ο θάνατος ανοίξει τις πύλες 

της αιωνιότητας στο πνεύμα σας, οι αδελφοί σας θα μπορούν να πουν: "Ιδού, αυτός ήταν ένας δίκαιος!" 

Και όταν έρχεστε στην παρουσία Μου, ο Πατέρας μπορεί να σας πει: "Ελάτε, θα ζήσετε μαζί Μου για 

πάντα!" 

7 Ο Ηλίας, ο οποίος είναι ο Πνευματικός Ποιμένας της Τρίτης Εποχής, είναι εκείνος στον οποίο 

έχουν ανατεθεί τα πνεύματα ως πρόβατα της στάνης του Κυρίου. Είναι αυτός που θα συγκεντρώσει τις 

εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που θα σημαδέψω με το σημάδι της Θεότητάς Μου, και όταν 

σημαδευτούν, η δικαιοσύνη Μου θα πέσει πάνω στη γη. Σήμερα ο Ηλίας ανάβει ένα φως σε κάθε πνεύμα, 

έτσι ώστε την ώρα της δοκιμασίας να μη χαθεί κανείς. 

8 Άνθρωποι, η ακτίνα του φωτός Μου γίνεται Λόγος μέσω των φορέων της φωνής Μου για να σας 

εξηγήσουν τη Διδασκαλία Μου. Αυτός ο Λόγος άγγιξε τις καρδιές σας, σας έδειξε το μονοπάτι που οδηγεί 

στην ευδαιμονία και ελαφρύνει το βάρος του σταυρού σας. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας στον Λόγο Μου, 

ώστε να μπορείτε να αντέχετε με θάρρος στις δοκιμασίες σας και να τον εφαρμόζετε στην πράξη με αγάπη 

και ευγένεια. Μη φοβάστε τις ελεύθερες γλώσσες των ανθρώπων - μην ξεχνάτε ότι πρέπει να 

δοκιμαστείτε πολύ. 

9 Είναι απαραίτητο η ανθρωπότητα να ξεσηκωθεί εκ νέου εναντίον Μου, είναι απαραίτητο οι 

άνθρωποι να ανιχνεύσουν το έργο Μου. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να ανακαλύψουν την αλήθεια και τον 

δίκαιο νόμο, μόνο έτσι θα μπορέσουν να βρουν την παρουσία Μου και να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα τη 

σοφία και την αγάπη Μου. 

10 Σε αυτή τη μάχη πρέπει να εκπληρώσετε ένα πολύ σημαντικό καθήκον. Αλλά μη νομίζετε ότι 

είστε οι ιδιοκτήτες του νόμου Μου, γιατί ο νόμος είμαι Εγώ και εσείς είστε μόνο οι ερμηνευτές του. 

11 Να είστε ευτυχείς με τη σκέψη ότι δεν έχετε μεγαλοπρεπείς ναούς που κάποιος μπορεί να 

καταστρέψει, γιατί μπορείτε να κάνετε τις συναντήσεις σας σε μια απλή αίθουσα καθώς και σε μια 

κοιλάδα ή σε ένα βουνό. Όπου τα παιδιά Μου συγκεντρώνονται και Με καλούν, θα είμαι μαζί τους. Σας 

λέω επίσης ότι δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δύναμη να σταματήσει αυτόν τον Λόγο, ο οποίος θα 
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έρθει χωρίς διακοπή μέχρι την ημέρα που έχει οριστεί από το θέλημά Μου. Και αν οι άνθρωποι σίγαζαν 

τα χείλη των μαθητών Μου πριν από εκείνη τη στιγμή ή τους σκότωναν, τα νεκρά τους σώματα θα 

φώναζαν! 

12 Οι προφητείες που σας έδωσα στο Λόγο Μου θα εκπληρωθούν πιστά. Διότι δεν σας εξαπάτησα, 

δεν σας έδωσα πέτρες αντί για ψωμί ή φίδια αντί για ψάρια. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. 

13 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα μόνο νέα για τη Βασιλεία από την οποία ήρθα και στην οποία 

πρέπει να εισέλθετε. Τώρα έρχομαι να σας αποκαλύψω πολλές ομορφιές αυτού του θεϊκού πατρικού 

οίκου. Αυτή η νέα ζωή είναι η αρχή της Βασιλείας της Ειρήνης που σας έχω υποσχεθεί. 

14 Το ίχνος μου είναι ευδιάκριτο από την πρώτη φορά. Περπατήστε πάνω του, προχωρήστε μπροστά 

χωρίς να εγκαταλείψετε τον σταυρό σας, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε. 

15 Ό,τι κατέστρεψαν οι άνθρωποι, εγώ θα το ξαναχτίσω. 

16 Μπείτε στο φως και την πνευματική σημασία της Έκτης Σφραγίδας, του βιβλίου στο οποίο είναι 

γραμμένο το πεπρωμένο σας. 

17 Σας δίνω λόγια παρηγοριάς, άλλα για διδασκαλία, άλλα για επαγρύπνηση και άλλα για 

προετοιμασία, ώστε να μην σας λείψει τίποτα από την ταξιδιωτική σας τσάντα. 

18 Πόσες από τις προφητείες των προφητών Μου γίνονται ήδη πραγματικότητα! Ο Ιωήλ είπε: "Θα 

εκχύσω το Πνεύμα μου σε κάθε σάρκα". Ο απόστολος Ιωάννης είδε αυτή τη στιγμή στα προφητικά του 

οράματα, και ο Λόγος Μου θα συνεχίσει να εκπληρώνεται στην αιωνιότητα. 

19 Ο Θείος Λόγος αντηχεί στην καρδιά αυτού του λαού. Ετοιμάσατε την κατοικία και εδώ είμαι μαζί 

σας. Το Βιβλίο της Αληθινής Ζωής βρίσκεται ανοιχτό μπροστά σας και κάθε φορά που το μελετάτε 

λαμβάνετε μια νέα διδασκαλία. Όσοι όμως κοιμούνται βαθιά στην απάθειά τους, δεν πρέπει να 

περιμένουν μέχρι το έτος 1950, δεν πρέπει να περιμένουν μέχρι το καμπανάκι Μου που ακούγεται δυνατά 

και αναγγέλλει την αναχώρησή Μου, και μόνο εκείνη την ώρα θέλουν να ξεκινήσουν για να Με 

ακούσουν. Γνωρίζετε ότι ο Λόγος Μου και ο Λόγος του πνευματικού Μου κόσμου δεν θα ακούγεται 

πλέον μετά από εκείνο το έτος που σας έχω υποδείξει. 

20 Σας ελευθέρωσα και το Αίμα Μου ήταν το σύμβολο της αγάπης που έχω για σας. Δεν θέλω να 

επιστρέψετε στην αμαρτία, στο σκοτάδι. 

21 Μια παγκόσμια επίσκεψη πλησιάζει και θέλω ο λαός Μου να είναι προετοιμασμένος, ώστε μέσα 

στην καταιγίδα να είναι ο φάρος της ελπίδας που θα φωτίζει το δρόμο των ναυαγών. Αληθινά, αληθινά, τα 

τρία τέταρτα της γης θα ταλαιπωρηθούν, θα εξαγνιστούν από τον πόνο. Ακούστε Με, άνθρωποι, γιατί 

πρέπει να μεταφέρετε αυτά τα λόγια σε όλους τους αδελφούς σας. 

22 Θα πρέπει να θανατώσετε στην καρδιά σας τον εγωισμό που μπορεί να περιέχει και να δώσετε τη 

θέση του στη φιλανθρωπία. Είναι δυνατόν να κηρύττετε την αγάπη χωρίς να την αισθάνεστε; Πριν βάλετε 

αυτή τη μάσκα της υποκρισίας στο πρόσωπό σας, θα σας διδάξω και θα σας δοκιμάσω μέχρι να κάνω την 

ειλικρίνεια να γεννηθεί στις καρδιές σας. 

23 Η ημέρα της αναχώρησής Μου θα έρθει, και όσοι έχουν μάθει να προετοιμάζονται, θα βρεθούν 

πνευματικά στα δεξιά του Κυρίου. Αλλά αληθινά σας λέω, ο αριθμός των ανυπάκουων, εκείνων που 

παραβαίνουν τον απαγορευμένο κύκλο, θα είναι μεγάλος. Αυτοί θα είναι εκείνοι που, παρόλο που Με 

άκουσαν πολλές φορές, δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν ή να κατανοήσουν τη διδασκαλία, και μέσα 

στην άγνοιά τους θα ζητήσουν από τον Πατέρα να είναι μαζί τους για λίγο ακόμα, παρόλο που τους έχω 

πει πολλές φορές: "Ο λόγος Μου είναι λόγος Βασιλιά και δεν θα ανακληθεί ποτέ"- και: "Θα ήταν 

προτιμότερο να φύγει ο ουρανός και η γη ή να πάψει να λάμπει το αστέρι του Βασιλιά, παρά να μην 

εκπληρωθεί έστω και ένα από τα λόγια Μου". Γι' αυτό, σας λέω ότι ήταν θέλημά Μου να σας 

ανακοινώσω από τις πρώτες ημέρες της εκδήλωσής Μου το τέλος αυτής της εκδήλωσης, ώστε να το 

γνωρίζετε όλοι σας και να είστε προετοιμασμένοι. 

24 Ο Ηλίας ανήγγειλε την επικείμενη άφιξή Μου στους ανθρώπους, και ομοίως, μέσω του στόματος 

του Ρόκε Ρόχας, όρισε το έτος 1950 ως το έτος της αναχώρησής Μου, δηλαδή το τέλος της περιόδου για 

την εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου νου. 

25 Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι τα μαθήματά Μου είναι πολύ μπροστά και ότι εσείς πρόκειται να 

μείνετε πίσω. Αν δεν θέλετε να νιώσετε αδυναμία την ημέρα της Επίσκεψης, πρέπει να βιαστείτε και να 

προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά Μου. Μόνο έτσι θα νιώσετε αρκετά δυνατοί για να 

εισέλθετε στην επόμενη περίοδο, αυτή του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα. 
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26 Σας αποκάλυψα την παρουσία του πνευματικού κόσμου για να νιώσετε την εγγύτητα των αδελφών 

σας και να δεχτείτε τις σοφές συμβουλές τους. Ήρθαν για να σας φέρουν την πνευματοποίηση. Γιατί 

θέλατε να τους παρασύρετε στην ύλη κάθε στιγμή; * Δεν θα τα καταφέρετε, αλλά θα τους προκαλέσετε 

βάσανα. 
* Αυτό σημαίνει να μην τους επιβαρύνετε με υλικά, χρηματικά ή επιχειρηματικά θέματα. 

27 Αυτά τα πνεύματα ζουν σε αρμονία με τη Θεότητά Μου, εσείς είστε οι νεκροί που θέλουν να 

αναστήσουν. Η φωνή Μου θα σας λέει συνεχώς: Ετοιμαστείτε! Γιατί αν δεν ήταν έτσι, αν δεν 

συνειδητοποιήσετε ότι ζείτε σε μια εποχή κινδύνων και παγίδων, θα δείτε μπροστά στα μάτια σας να 

αναδύονται οι ψευδοχριστιανοί, οι ψευδοηλίαδες και τα ψευδοπνεύματα του φωτός. 

28 Θέλετε να είναι ο κόσμος, οι άνθρωποι ή ο πόνος που σας απαλλάσσει από τα λάθη σας; 

Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Το δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του", που σημαίνει ότι θα κριθείτε 

σύμφωνα με τα έργα σας. Μακάριοι όσοι σηκώνουν το σταυρό τους με παράδοση και υπακοή. Αλλά 

πάντα θα υπάρχει ανάμεσα στους αποστόλους Μου ο προδότης, ο εγωιστής και ο ψεύτικος μαθητής, ο 

οποίος, αν μπορούσε, θα Με παρέδιδε εκ νέου σε θυσιαστικό θάνατο - αν και δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκομαι σε υλικό σώμα για να μπορέσει να Με σταυρώσει ή να φτύσει το πρόσωπό Μου. 

29 Θέλω όλοι σας να είστε υπάκουοι, δεν θέλω να δω κανέναν που να αξίζει αυτά τα σκληρά λόγια- 

γιατί αν οι αδελφοί σας σας ρωτήσουν για Μένα, δεν θα κρυφτείτε, ούτε θα τους αρνηθείτε ότι Με 

ακούσατε. Διότι ας μη Μου γυρίσει κανείς την πλάτη του τη στιγμή της δοκιμασίας, ας μην αποκρύψει 

κανείς την κληρονομιά του. 

30 Εκτενής είναι η διδασκαλία Μου σε κάθε μια από τις διδακτικές Μου ομιλίες, γιατί θέλω να 

δημιουργήσω στην καρδιά σας ένα πνευματικό ιερό όπου κατοικώ και έναν τόπο ειρήνης για τους 

αδελφούς σας. 

31 Εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή που ο Λόγος Μου χαϊδεύει το πνεύμα σας μέσω του Φωνοφόρου. 

Ανοίξτε την καρδιά σας και κρατήστε αυτό το βιβλίο μέσα της, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα ξυπνήσετε 

από τον βαθύ λήθαργο και θα στραφείτε σε αυτό αναζητώντας φως. 

32 Σας μιλάω από τον σταυρό της αγάπης Μου. Αλλά τώρα δεν είναι αίμα που ρέει από το σώμα 

Μου, αλλά φως που εκρήγνυται σε ακτίνες που πέφτουν πάνω στους ανθρώπους. Σας έδωσα το δώρο του 

Λόγου και το φως της έμπνευσης. Από το στόμα σου θα βγει η εξήγηση του μυστηρίου των Επτά 

Σφραγίδων, ώστε η ανθρωπότητα να γνωρίσει την αλήθεια Μου. Αυτός ο Λόγος που σας δίνω θα 

αφαιρέσει τον σκοτεινό επίδεσμο από τα μάτια των ανθρώπων. Όλα τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν και στη 

θέση τους θα σπαρθεί ο καλός σπόρος. 

33 Περπατάτε πάνω σε ίχνη αίματος, κακίας και αμαρτίας, και καταριέστε αυτούς που τα άφησαν, 

χωρίς να γνωρίζετε αν αυτά τα ίχνη δεν είναι αυτά που αφήσατε πίσω σας σε μια προηγούμενη ζωή. 

Επομένως, μην αισθάνεστε απαλλαγμένοι από την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Τότε θα καταλάβετε ότι η 

δικαιοσύνη Μου, όσο σκληρή και αδυσώπητη κι αν σας φαίνεται, περιέχει μόνο αγάπη. 

έναν θησαυρό σοφίας που έχω εκχύσει μέσω των φωνοφόρων Μου σε αυτή την εποχή, αλλά μόνο 

μετά την αναχώρησή Μου το 1950 θα δώσετε σε αυτόν τον λόγο την πλήρη αξία του, όταν τα αηδόνια 

Μου θα έχουν σωπάσει για αυτά τα θεϊκά τραγούδια. 

34 Ο λόγος Μου είναι ο λόγος ενός βασιλιά, το θέλημά Μου είναι ένα, και όταν έρθει εκείνη η ώρα, 

τίποτα και κανείς δεν θα αλλάξει τη σειρά των εντολών και των συμβουλών Μου. 

Κάποιοι λένε ότι το 1950 είναι ακόμα μακριά και ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να απολαύσουμε την 

ελεύθερη βούληση, ότι αργότερα θα υπάρχει ακόμα χρόνος για να μεταστραφούμε και να εκπληρώσουμε 

το νόμο Μου. Πόσο φτωχός και αδαής είναι αυτός που σκέφτεται και αισθάνεται έτσι! Ποιος ξέρει πόσες 

μέρες έχει ακόμα να ζήσει στη γη; Ποιος είναι κύριος του να παρατείνει την ύπαρξή του σύμφωνα με τη 

θέλησή του; 

35 Κανείς δεν επιθυμεί η ψυχή του να γίνει ένα άθλιο απομεινάρι, όταν το γήινο ένδυμά του πάψει να 

υπάρχει- ούτε να κάνετε την ψυχή σας μια υποφέρουσα σκιά, που ζητιανεύει από πόρτα σε πόρτα και από 

καρδιά σε καρδιά για μια ελεημοσύνη φωτός, παρόλο που το Πνεύμα Μου έχυσε ποτάμια από αυτό πάνω 

της. 
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36 Ακούστε, νεοεισερχόμενοι: ο Δάσκαλος θέλει - όταν αυτός ο λόγος δεν θα ακούγεται πλέον - να 

γίνετε οι πνευματικοί δάσκαλοι των παιδιών σας, των νέων γενεών που σας εμπιστεύομαι. Θα διδάξετε 

πνευματισμό και ηθική, και τότε ο σπόρος σας θα γίνει δεκτός στο σιταποθήκη Μου. 

37 Οι υποκριτές Φαρισαίοι της Δεύτερης Εποχής διέσχιζαν το δρόμο Μου σε κάθε στροφή, 

ελπίζοντας να βρουν ένα ελάττωμα στο Έργο Μου, ένα ψέμα στα λόγια Μου, και δεν μπόρεσαν ποτέ να 

το βρουν. 

38 Στην παρούσα εποχή θα σας αναζητήσουν όπως τον Ιησού, αλλά επειδή δεν έχετε τη δύναμη και 

τη σοφία του Διδασκάλου, θέλω τουλάχιστον να είστε στο αληθινό μονοπάτι. Μετά από όλα όσα σας έχω 

μιλήσει και τον χρόνο που σας έχω παραχωρήσει, η προσευχή σας θα πρέπει να είναι σχεδόν 

πνευματοποιημένη. Αλλά δεν έχετε ακόμη νικήσει τον κόσμο, ούτε το πνεύμα έχει επικρατήσει της ύλης. 

39 Στη Δεύτερη Εποχή, αναζήτησα μαθητές στις όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας, και όταν βρήκα 

εκείνους που επρόκειτο να Με ακολουθήσουν, τους είπα, "Ελάτε!" και Με ακολούθησαν. Άφησαν τα 

πάντα πίσω τους για να Με ακολουθήσουν. - Στα πλήθη που πίστεψαν στο Λόγο Μου είπα: "Όποιος θέλει 

να Με ακούσει, να μοιράσει τα αγαθά του στους άπορους και να Με ακολουθήσει. Διδάσκω τον δρόμο 

που οδηγεί στη Βασιλεία Μου". Αυτοί οι μαθητές, που αργότερα έγιναν απόστολοι της αγάπης και της 

αλήθειας που κήρυξε ο Χριστός, ήξεραν πώς να κλονίσουν τα πνευματικά και ηθικά θεμέλια των λαών 

εκείνης της εποχής. Με αγάπη και αίμα σφράγισαν το έργο της παράδοσής τους στον Πατέρα. Από εκείνα 

τα πλήθη που Με άκουσαν, και από εκείνους τους λαούς που αργότερα άκουσαν τους μαθητές Μου, 

βγήκαν οι πιστοί στη διδασκαλία Μου, οι μάρτυρες. 

40 Σήμερα δεν απαιτώ τη ζωή σας, ούτε το αίμα σας, γιατί είναι μια διαφορετική εποχή στην οποία 

ζείτε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι παρόμοιο με αυτό που έκαναν εκείνοι με 

αγάπη, αυταπάρνηση και πίστη; 

41 Κάποιοι Μου λένε: "Πατέρα, είμαι έτοιμος να δώσω τη ζωή μου για Εσένα"- αλλά Εγώ σας 

απαντώ: "Όχι, γιε μου, μην δίνεις τη ζωή σου χωρίς να ξέρεις για ποιο λόγο. Αντίθετα, κρατήστε το για να 

είστε χρήσιμοι στους αδελφούς σας, και όταν ολοκληρώσετε την αποστολή σας, τότε ταπεινά παραδώστε 

το σε Μένα." 

42 Σήμερα λέτε: "Κύριε, δεν ζούμε μόνο με το ψωμί. Έλα σε μας και δώσε μας τον λόγο σου". 

43 Μέσα στις αντιξοότητες της ζωής σας, με θυμάστε. Είστε "ο δυνατός λαός", αλλά στις στιγμές του 

μεγαλύτερου πόνου στρέφεστε στον Εσταυρωμένο για να Του ζητήσετε δύναμη. 

44 Ήσασταν αρκετά δυνατοί για να Με αναζητήσετε και να Με ακολουθήσετε, και η διαίσθησή σας 

σας οδήγησε σε Μένα, παρόλο που οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρύψουν το φως του 

(αληθινού) Δρόμου, την υπόσχεσή Μου να επανέλθω, τις προφητείες Μου για τη Δεύτερη Εποχή και την 

αποκάλυψη του αποστόλου Μου Ιωάννη. 

45 Παρ' όλα αυτά, ξέρατε πώς να διαχωρίζετε τον εαυτό σας από την ειδωλολατρία και τον 

φανατισμό και να υπερασπίζεστε την πίστη του πνεύματός σας. Και όταν ακούσατε ότι ο Χριστός 

επέστρεψε και ότι αυτή τη στιγμή διδάσκει τους ανθρώπους, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και 

αναγνωρίσατε από την απλότητα της μορφής με την οποία έκανε τον εαυτό Του γνωστό, από τη 

σεμνότητα του τόπου και από την απλότητα εκείνων που Τον ακολούθησαν, ότι πρόκειται για τον 

Δάσκαλο. Αν σας έλεγαν ότι έγινε γνωστός στα παλάτια των ανθρώπων, δεν θα το πιστεύατε, γιατί η 

μνήμη της ταπεινότητας του Ραβίνου της Γαλιλαίας δεν έχει ακόμη εξαφανιστεί από το μυαλό σας. Ούτε 

θα ήσασταν σε θέση να το κατανοήσετε αν είχε ενσαρκωθεί ξανά σε ένα ανθρώπινο ον. Αλλά όταν Τον 

είδατε να έρχεται στον κόσμο με πνευματική μορφή, αισθανθήκατε ότι αυτό το φως προερχόταν από το 

Άγιο Πνεύμα, και αυτό γιατί ξέρετε ότι δεν έρχομαι δύο φορές με την ίδια μορφή. 

Μαθητές, κλείστε τα αυτιά σας στα λόγια και τις απόψεις που σχηματίζουν οι άνθρωποι για σας- 

θυμηθείτε ότι είναι απλοϊκοί. Αλλά να είστε πάντα οπλισμένοι ώστε να μην σβήνουν το φως της πίστης 

σας. 

46 Σας αποκαλύπτω το μυστικό για να μην ξεστρατίσετε ποτέ από το μονοπάτι της αληθινής ζωής, 

γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να μπορεί να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι της 

αλήθειας. Το μυστικό είναι να αφήσετε τη συνείδησή σας να σας καθοδηγήσει, γιατί σ' αυτήν είμαι. 

47 Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα έθνη έχουν ηγέτες- αλλά αν τους ρωτούσα, "Πού σας οδήγησαν;" 

όλοι θα Μου απαντούσαν, "Στον πόνο, στην άβυσσο και στην καταστροφή". 
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48 Σας δίνω λεπτομερή εξήγηση για το πώς είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα, διδάσκοντάς σας 

να ζείτε στη γη με αγνότητα, ώστε η πνευματική σας λατρεία να είναι ευχάριστη και δυνατή. Σας λέω να 

γίνετε (πραγματικά) ανθρώπινα όντα, ώστε να είστε πνευματιστές που θα εκπληρώνουν το καθήκον τους 

προς τον "Αυτοκράτορα" και που θα ξέρουν επίσης πώς να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους προς τον 

Θεό τους. 

49 Η ανθρώπινη ζωή έχει νόμους που πρέπει να εκπληρώσετε για να είστε σε αρμονία μαζί της- η 

φύση απαιτεί τον φόρο τιμής της από εσάς. Δώστε σε κάθε νόμο την εκπλήρωση που του αξίζει, αλλά μην 

κάνετε ποτέ λάθος να Μου προσφέρετε τον φόρο τιμής που οφείλεται στον κόσμο και μην του 

προσφέρετε την προσφορά που θα έπρεπε να είναι για Μένα. Καταλάβετε: Όποιος εκπληρώνει και τους 

δύο νόμους - πνευματικό και υλικό - Με δοξάζει και θα φτάσει σε Μένα. 

50 Επομένως, η διδασκαλία Μου δεν περιορίζεται στο πνεύμα, αλλά αφορά επίσης την ανθρώπινη 

ζωή, την ηθική που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Γιατί αν βυθιστείτε σε αυτές τις διδασκαλίες, θα 

δείτε ότι η ζωή είναι μία και ο Δρόμος είναι επίσης ένας. 

Μην εκπλαγείτε όταν σας λέω να δώσετε αξιοπρέπεια στις οικογένειες, να αγαπάτε τους γονείς σας, οι 

σύζυγοι να αγαπούν ο ένας τον άλλον, ο άνδρας να βλέπει στη γυναίκα όχι υπηρέτρια αλλά την άξια 

σύντροφό του, η γυναίκα να βλέπει στον άνδρα την προστατευτική της άμυνα, την ασπίδα της, οι γονείς 

να δίνουν στον κόσμο υγιή παιδιά που θα τον οδηγήσουν στο δρόμο του καλού. 

51 Μην εκπλαγείτε όταν σας λέω: Αν ο αυτοκράτορας (δηλαδή το κράτος) απαιτεί από εσάς τον φόρο 

της εργασίας σας, συμμορφωθείτε με αυτόν, διότι είναι επίσης ένας νόμος που βαραίνει τον άνθρωπο. 

Πάρτε τα εργαλεία της εργασίας και αρπάξτε από τη γη τους θησαυρούς της και τους καρπούς της αγάπης 

της. 

52 Αναζητήστε την πρόοδό σας μέσα στην ανθρώπινη ζωή, αλλά ποτέ μην αφήσετε την υπερβολική 

φιλοδοξία να σας κυριαρχήσει, γιατί τότε θα χάσετε την ελευθερία σας και ο υλισμός θα σας 

υποδουλώσει. 

53 Βάλτε σε κάθε πράξη σας ό,τι σας υποδεικνύει η συνείδησή σας, ώστε να περιέχει δικαιοσύνη. Να 

σέβεστε αυτούς που σας κυβερνούν, να ακολουθείτε τις εκκλήσεις τους και να συνεργάζεστε μαζί τους 

για το καλό όλων. 

Να σέβεστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αδελφών σας, και όταν εισέρχεστε στις εκκλησίες τους, να 

γυμνώνετε το κεφάλι σας με ειλικρινή αφοσίωση, γνωρίζοντας ότι είμαι παρών σε κάθε λατρεία. Μην 

αρνείστε τον κόσμο για να Με ακολουθήσετε, ούτε να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από Μένα με το 

πρόσχημα ότι έχετε καθήκοντα στον κόσμο. Μάθετε να συγχωνεύετε και τους δύο νόμους σε έναν. 

54 Ελευθερώνω μόνο την ψυχή σας από τα άχρηστα, από τα ψεύτικα, ώστε να είναι σε θέση να 

ανυψωθεί πάνω από κάθε δυστυχία, δεσμό ή ταπείνωση στις σκληρές δοκιμασίες της γήινης ζωής. 

Ακούστε τη φωνή Μου που σας λέει: Δεν υπάρχει κανείς στη γη που να έχει εξουσία πάνω στο πνεύμα 

σας. 

55 Πρέπει να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για να καταστρέψω τις κακές ερμηνείες που έχουν 

δοθεί στη Διδασκαλία Μου. Σήμερα το κάνω μέσω αυτών των ανθρώπων, μέσω των οποίων κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό, οι οποίοι δεν είναι δίκαιοι και τους οποίους ωστόσο επέλεξα, όπως ήταν το θέλημά 

Μου. 

56 Γνωρίζουν: Όσο μεγαλύτερη είναι η προετοιμασία και η καθαρότητά τους, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η έμπνευση που εισέρχεται στο μυαλό τους. Αυτός είναι ο λόγος για την ανανέωση και τη βελτίωση 

αυτών των παιδιών Μου που συνήθιζαν να αμαρτάνουν και που σήμερα αγωνίζονται να γίνουν άξια να 

κάνουν γνωστό το Λόγο Μου. 

57 Αν θέλετε να αναζητήσετε την τελειότητα, δεν θα τη βρείτε στους φορείς της φωνής. Αναζητήστε 

την με την πνευματική έννοια του Λόγου Μου, εκεί θα βρείτε την Παρουσία Μου. 

58 Άνθρωποι, μάθετε να ασκείτε το έλεος σε όλες τις διάφορες μορφές του. Αλλά μην κάνετε τα έργα 

σας γνωστά επειδή ζητάτε θαυμασμό ή έπαινο- γιατί αυτή η ανταμοιβή είναι μικρή, και έτσι χάνετε τη 

μεγάλη ανταμοιβή που σας επιφυλάσσω. 

59 Δεν σας λέω μόνο να εξαγνίσετε την ψυχή σας, αλλά και να ενισχύσετε το σώμα σας, ώστε οι νέες 

γενιές που θα βγουν από εσάς να είναι υγιείς και οι ψυχές τους να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τη 

δύσκολη αποστολή τους. 
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60 Προσευχηθείτε, αλλά η προσευχή σας ας είναι σύντομη, ώστε να μπορείτε να περάσετε τον 

υπόλοιπο χρόνο στην άσκηση του νόμου. Μόνο πέντε λεπτά προσευχής απαιτώ από εσάς, αλλά σε αυτά 

θα πρέπει να Μου παραδώσετε τον εαυτό σας, για να ακούσετε τη φωνή Μου στη συνείδησή σας. 

Αλήθεια σας λέω, δεν είστε όλοι ξύπνιοι και προσεύχεστε- γιατί το οξυδερκές μάτι Μου έχει διεισδύσει 

στην καρδιά σας, εκεί όπου συχνά ούτε εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να διεισδύσετε, και έχει ανακαλύψει 

όλα όσα κρύβετε μέσα της. 

61 Αυτή είναι η ώρα της κρίσης για την ανθρωπότητα. Άνθρωπος προς άνθρωπο, λαός προς λαό και 

έθνος προς έθνος κρίνονται από τη Θεότητά Μου. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν το έχουν παρατηρήσει αυτό, 

ούτε γνωρίζουν σε ποια εποχή ζουν. Γι' αυτό, ήρθα με το Πνεύμα και έστειλα την ακτίνα Μου στον 

ανθρώπινο νου, και μέσω της διαμεσολάβησής της σας αποκάλυψα Ποιος σας μιλάει, σε ποια εποχή ζείτε 

και ποιο είναι το καθήκον σας. 

62 Έχω τοποθετήσει το περιεχόμενο των τριών Διαθηκών Μου στην καρδιά αυτού του λαού, και 

παρόλο που γνωρίζετε ότι κατέχετε την Αλήθεια και τον Νόμο, εξακολουθείτε να κρίνετε λάθος ο ένας 

τον άλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιρροή του πολέμου που πλανάται πάνω από τα έθνη έχει επηρεάσει 

και εσάς. 

63 Σας μιλάει ο μόνος Θεός που υπάρχει, τον οποίο αποκαλέσατε Ιεχωβά όταν σας έδειξε τη δύναμή 

Του και σας αποκάλυψε τον Νόμο στο όρος Σινά- τον οποίο αποκαλέσατε Ιησού, γιατί μέσα σ' Αυτόν 

ήταν ο Λόγος Μου- και τον οποίο σήμερα αποκαλείτε Άγιο Πνεύμα, γιατί είμαι το Πνεύμα της Αλήθειας. 

64 Πώς είναι δυνατόν να έχετε δει τρεις θεότητες, ενώ υπάρχει μόνο μία; Είστε όλοι παιδιά αυτού του 

Θεού. Γιατί εδώ στη γη δεν ξέρετε πώς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον ως αδέλφια που είστε; Ξέρετε ότι 

άνθρωποι σκοτώνονται από ανθρώπους, ότι το αίμα ρέει σε ποτάμια, αλλά ο πόνος που πλημμυρίζει τη γη 

δεν συγκλονίζει τις καρδιές σας. 

Σας είπα: Προσευχηθείτε, και αν τηρείτε τις εντολές μου, δεν χρειάζεται να φοβάστε πολέμους, πείνα, 

λοιμούς ή άγνωστες ασθένειες. Αλλά αν είστε ελεύθεροι από αυτές τις πληγές, είναι για να μπορείτε να 

προσεύχεστε για τον πλησίον σας και να τον φροντίζετε. Μην αμφιβάλλετε για τη δύναμη της προσευχής, 

γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο του πνεύματος. 

65 Το ανόητο χέρι του ανθρώπου άνοιξε τις πύλες που συγκρατούσαν τις δυνάμεις και τα στοιχεία 

του εξαγνισμού που ήρθαν στην ανθρωπότητα. 

66 Έθνη της γης, πίνετε ένα πολύ πικρό ποτήρι και αισθάνεστε τον πόνο στα βάθη της καρδιάς σας, 

επειδή το θελήσατε. Πιείτε με υπομονή, ώστε από αυτή την εμπειρία να αντλήσετε φως και όφελος για το 

πνεύμα σας, καθώς θα ξεκινήσετε να βρείτε το αληθινό μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στα ερείπια του 

ναού που καταστρέψατε μέσα σας και που πρέπει να ξαναχτίσετε, ώστε μέσα σε αυτό να σας μιλήσει η 

φωνή Μου και να αποκτήσετε και πάλι το Νόμο Μου. 

67 Προσευχηθείτε και κερδίστε αξία, λαέ, γιατί ο πόλεμος περιμένει το έθνος σας. Η πνευματική σας 

αποστολή σας περιμένει. Μην αφήσετε την πείνα, την αρρώστια και τον θάνατο να σας κυριεύσουν. Αν η 

πίστη σας δεν έχει δύναμη, θα πρέπει να ξεριζώνετε τα μαλλιά σας από απελπισία όταν βλέπετε τους 

αδελφούς σας να αυτοκτονούν, τα παιδιά σας να υποφέρουν από την πείνα. Το νερό που θα πίνετε θα 

είναι πικρό, τα βουνά και οι κοιλάδες σας θα στερέψουν, τα δέντρα δεν θα φέρουν καρπούς, και αυτή η 

γη, που πολλοί θεωρούν ότι είναι η γη της υπόσχεσης λόγω του πλούτου και της αφθονίας της, δεν θα έχει 

τίποτα να προσφέρει στον ξένο που την πλησιάζει αναζητώντας ελευθερία ή ψωμί. 

68 Αληθινά σας λέω, ενώ ο κρυμμένος θησαυρός της σοφίας Μου, γεμάτος αποκαλύψεις και έλεος, 

περιμένει μόνο την ώρα που η ανθρωπότητα θα στρέψει το βλέμμα της προς τον Πατέρα και θα φανεί 

δυνατά και ταπεινά για να την κατακλύσει με όλα όσα της επιφυλάσσω, εσείς πάντα προκαλούσατε τη 

δικαιοσύνη Μου, και αυτή τη φορά δέχτηκα την πρόκλησή σας. 

Έρχομαι με πολεμικό σκοπό, η δύναμή Μου είναι μεγάλη, οι στρατιές Μου είναι πολυάριθμες και τα 

όπλα Μου είναι ανίκητα. Στο τέλος θα είμαι νικητής- όμως δεν θα αναστηθώ πάνω από τους νεκρούς 

(νικητής), αλλά μπροστά από τους ζωντανούς. Κανέναν δεν θα ταπεινώσω- όλοι θα υψώσουν τα πρόσωπά 

τους για να υμνήσουν το Όνομά Μου. Γι' αυτό, μεταξύ σας, λαέ Μου, θέλω να δω ενότητα, έλεος, 

σεβασμό και αγάπη του ενός "εργάτη" για τον άλλο και της μιας κοινότητας για την άλλη. 

69 Σας παραχωρώ αυτόν τον χρόνο για να καταστρέψετε στις καρδιές σας την ειδωλολατρία, τον 

φανατισμό, κάθε τι άχρηστο και κακό που υπάρχει στις συνήθειές σας και στη λατρεία του Θεού. Νιώστε 
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τον θείο Λόγο να κατεβαίνει πάνω στην ανθρωπότητα, αλλά μέσα στη δικαιοσύνη Μου νιώστε την ειρήνη 

Μου. 

70 Ω κοιλάδα των δακρύων και του αίματος, στην οποία οι άνθρωποι στήνουν τους θρόνους τους για 

να λατρεύουν τον εαυτό τους και μετά σκάβουν τους τάφους τους με τα χέρια τους! Έρχομαι για να τους 

ελευθερώσω από την αμαρτία και τον θάνατο, γιατί έχουν δεθεί και υποδουλωθεί. Αληθινά σας λέω, 

αυτός ο κόσμος δεν ανήκει πλέον σε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και τους απομακρύνει κάθε στιγμή. 

71 Η γη, η οποία έχει προστατεύσει τους ανθρώπους σαν μια αυτοθυσία και υποχωρητική μητέρα, θα 

τους δείχνει από τώρα και στο εξής σε κάθε στροφή το μονοπάτι που δεν οδηγεί στην κοιλιά της αλλά στο 

Ύψιστο, όπου μια άλλη Μητέρα, η Ουράνια Μητέρα, περιμένει την άφιξη των παιδιών της για να τα 

τυλίξει με τον μανδύα της, ο οποίος είναι μια αιώνια υπόσχεση ευδαιμονίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 52  
1 Τρέφεστε με τη Θεϊκή Μου Ύπαρξη, να είστε δυνατοί στην εκπλήρωση του Νόμου Μου, και θα 

βρείτε ειρήνη και παρηγοριά στα έργα σας ως ανταμοιβή. Να είστε αληθινοί μεσίτες για τους αδελφούς 

σας και να τους φέρετε την ειρήνη του Πνεύματός Μου μέσω των προσευχών σας και των προσόντων 

σας. Μη στερείτε από τον εαυτό σας τη χάρη Μου σε αυτούς τους καιρούς των πειρασμών. Ενισχύστε το 

πνεύμα σας, ώστε να βγείτε νικητές από τις δοκιμασίες. 

2 Μεσιτεύστε και κερδίστε ακόμη και αξιώσεις για εκείνους που δεν σας αγαπούν. Φέρσου σαν τη 

Μαρία, την Ουράνια Μητέρα σου, τη Θεία Συνήγορο, η οποία μεσιτεύει τόσο για εκείνον που εναποθέτει 

την ελπίδα του σε αυτήν όσο και για εκείνον που έχει κλείσει την καρδιά του σε αυτήν, ή για εκείνον που 

αρνείται την αγνότητα και τη θεία φύση της. 

3 Δύσκολο είναι το έργο σας και ευγενές το πεπρωμένο σας, άνθρωποι. Μην παρεκκλίνετε πλέον 

από το μονοπάτι που σας έχω χαράξει. Έχω χτίσει ένα ιερό στις καρδιές σας- αλλά μην αφήσετε τη φλόγα 

της πίστης να σβήσει μέσα σ' αυτό, ούτε το ιδεώδες που σας πνευματοποιεί να πεθάνει. Μη σκεπάζετε το 

ναό σας στο σκοτάδι, γιατί αν κάποιος χτυπήσει τις πύλες του, δεν θα βρει το φως που αναζητά, ούτε θα 

ακούσει την ηχώ της φωνής Μου. Κουβαλάτε την Παρουσία Μου και τον Λόγο Μου στις καρδιές σας, 

και αληθινά σας λέω, δεν θα υπάρχει κανείς να καταστρέψει το ιερό σας ή να σας κάνει να υποχωρήσετε 

στο δρόμο. Ποιος θα μπορέσει να σας εμποδίσει από το να Με αγαπάτε; 

4 Το φως Μου λάμπει σε κάθε μυαλό και η φωνή Μου αντηχεί σε κάθε συνείδηση.Ωστόσο, οι 

άνθρωποι δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν τους καιρούς στους οποίους ζουν. Είναι απαραίτητο ένας 

"λαός" να εξοπλιστεί για να δώσει τα καλά νέα στην ανθρωπότητα, και θέλω αυτός ο λαός να είναι αυτός, 

τον οποίο έχω επιλέξει για να τους αφήσω να ακούσουν τον θείο Λόγο Μου. 

Όταν σας λέω συνεχώς να εξοπλίζεστε, είναι επειδή πρέπει να δώσετε μαρτυρία για την εκδήλωσή 

Μου μέσω του ανθρώπινου νου, και αυτή η μαρτυρία δεν πρέπει να περιορίζεται στην επανάληψη των 

δογμάτων που έχετε μάθει από Μένα, αλλά πρέπει να δώσετε αποδείξεις πνευματικής δύναμης - είτε με το 

να μεταστρέφετε πεισματάρηδες αμαρτωλούς, είτε με το να θεραπεύετε εγκαταλελειμμένους ασθενείς, 

είτε με το να κάνετε οποιοδήποτε άλλο από τα έργα που σας έχω διδάξει. Θυμηθείτε, αν πάτε στη δουλειά 

χωρίς πρώτα να έχετε επιτύχει την ανανέωση της ζωής σας και την αρχή της πνευματοποίησης, θα 

μοιάσετε στους υποκριτές Φαρισαίους που επιδεικνύουν την ψεύτικη αρετή τους και κρύβουν τη 

διαφθορά τους, όταν κηρύττετε την αγάπη και το έλεος. Δεν θέλω ανειλικρινείς ή υποκριτές ανάμεσα 

στους νέους μαθητές Μου. 

5 Αν επιθυμείτε διακαώς να ανθίσει η διδασκαλία Μου στη γη, σπείρετέ την τόσο καθαρά όσο σας 

την παρέδωσα και ποτίστε αυτόν τον θείο σπόρο με το νερό των καλών σας έργων. Πηγαίνετε στο δρόμο 

σας έχοντας εμπιστοσύνη στην προστασία Μου. 

6 Ποιος θα μπορούσε να σας σταματήσει ή να σας σιωπήσει, όταν ξεκινάτε να εργάζεστε 

εμπνευσμένοι από το Θεϊκό Μου Φως; - Κανείς, λαέ μου, όπως ακριβώς στην εποχή Του κανείς δεν έβαλε 

τον Ιησού να σωπάσει. Αν ήταν σιωπηλός απέναντι σε κάποιους αμαρτωλούς, ήταν για να σας δώσει ένα 

μάθημα ταπεινοφροσύνης, καθώς μαρτυρούσε την αλήθεια του Λόγου Του με τα έργα Του. 

7 Έχετε επίγνωση των ετών που έχουν περάσει κατά τη διάρκεια των οποίων ο Λόγος Μου έχει 

αντηχήσει μέσω αυτών των φορέων φωνής και κανείς δεν μπόρεσε να φιμώσει τη θεϊκή φωνή που βγαίνει 

από τα χείλη τους. Αληθινά σας λέω, το έτος 1950 θα έρθει χωρίς διακοπή. Αλλά μόλις έρθει το τέλος 

αυτού του έτους, τα αηδόνια Μου θα σιωπήσουν για τη μετάδοση των διδασκαλιών Μου, γιατί τότε θα 

ολοκληρωθούν όλα όσα έχω να σας πω μέσω της διαμεσολάβησής τους κατά τη διάρκεια αυτού του 

σταδίου της εκδήλωσής Μου. 

8 Θα μαρτυρήσετε τη διδασκαλία Μου με έργα, λόγια και σκέψεις, και τίποτα δεν θα σταματήσει τη 

ροή του φωτός που θα κάνω να ξεπηδήσει από το πνεύμα σας. Αλλά θα έρθει και η ώρα της σιωπής σας: 

Θα σφραγίσω τα χείλη σας και θα σας φέρω στο σπίτι (σε Μένα), γιατί ό,τι είχα να πω μέσω της 

μεσολάβησής σας θα ειπωθεί μέχρι την τελευταία λέξη. 

9 Θέλω όλοι σας να ενωθείτε χωρίς να κάνετε διακρίσεις επειδή παρευρίσκεστε σε διαφορετικούς 

τόπους συνάθροισης. Διότι η διδασκαλία που έφτασε σε όλους είναι μία και η ίδια, το φως που φωτίζει τα 

μυαλά σας είναι το ίδιο σε μερικούς και σε άλλους. 
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10 Σας έδωσα μέσα για να υπερασπίζεστε την πίστη σας και να παρακολουθείτε το έργο που σας έχω 

αναθέσει- αλλά ποτέ δεν σας έδωσα όπλα για να βλάπτετε ο ένας τον άλλον. Θέλω εκείνοι που θα 

σχηματίσουν αυτόν τον λαό να είναι στρατιώτες του πνευματικού Μου σκοπού, αλλά ποτέ εχθροί του. 

11 Ο μυστικός θάλαμος της καρδιάς μου άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να κάνει τους πνευματικά 

φτωχούς, τους πεινασμένους και διψασμένους για δικαιοσύνη, ιδιοκτήτες ενός πνευματικού θησαυρού. 

Δεν είστε ευχαριστημένοι με αυτό; Δεν τρέμει η καρδιά σας από ευγνωμοσύνη, ω λαέ; - "Ναι", Μου λες. 

Αλλά θέλω αυτό το ναι να μην είναι λόγια, όχι σκέψεις, αλλά να το εκφράζετε με έργα αγάπης για τους 

αδελφούς σας. 

12 Τώρα σας λέω: Ξεκουραστείτε για λίγες στιγμές από τον επίγειο μόχθο σας. Έχετε περπατήσει 

πολύ με το βάρος του πόνου στους ώμους σας. Ελάτε στην πηγή της χάρης για να πιείτε από αυτό το νερό 

που λυτρώνει. Προς το παρόν είστε ακόμα αδύναμοι, αλλά σύντομα θα μεταμορφωθείτε σε δυνατούς για 

να πολεμήσετε για τον Σκοπό Μου και να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες. 

13 Φορέστε τα σανδάλια σας, γιατί σας περιμένει ένα νέο μονοπάτι όπου θα βρείτε ατελείωτες 

ευκαιρίες να σπείρετε έλεος και αγάπη. Είστε ακόμα φοβισμένοι και γι' αυτό δεν θέλατε να ανακοινώσετε 

τη νέα εποχή στην ανθρωπότητα. - Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που ο Πατέρας τοποθέτησε μέσα σας 

ανήκει στους αδελφούς σας και ότι πρέπει να τους το γνωστοποιήσετε. 

14 Δεν σας δίνω νέα πνευματικά χαρίσματα ή ικανότητες αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που έχετε 

συνειδητοποιήσει ως κτήμα σας ήταν πάντα στο πνεύμα σας. Αλλά ο χρόνος τελειώνει και σας ζητώ: Τι 

περιμένετε για να ξεκινήσετε την εκπλήρωση του έργου σας; Περιμένετε μέχρι οι άπιστοι άνθρωποι να 

κοροϊδέψουν το Λόγο Μου, τη νέα Μου εκδήλωση, και να δημοσιεύσουν παντού παραποιήσεις; 

15 Αφήστε τις διδασκαλίες Μου να γίνουν πράξη και ζήστε τις: Αλήθεια σας λέω, τα βλάσφημα χείλη 

θα σιωπήσουν, εκείνοι που ήταν επαναστάτες θα σας πλησιάσουν με προσοχή για να βρουν την ερμηνεία 

της Διδασκαλίας Μου, και θα βρουν πολύ μεγάλες και εύγλωττες μαρτυρίες της Αλήθειας Μου, αν τα 

έργα σας χαρακτηρίζονται από αγάπη και έλεος. Πόσοι από αυτούς, όταν σε δουν να θεραπεύεις τους 

αρρώστους, θα φέρουν τους αγαπημένους τους σε σένα, γεμάτοι ελπίδα να βρουν ανακούφιση από τα 

βάσανά τους. 

16 Παραδώστε τις διδασκαλίες Μου καθαρά, τότε δεν χρειάζεται να κρύβεστε για να θεραπεύσετε 

τους αρρώστους. Γιατί αληθινά σας λέω, ότι αυτή την εποχή δεν θα αναζητήσετε κατακόμβες για να 

μπορέσετε να ασκήσετε τις διδασκαλίες Μου, αλλά θα το κάνετε στο φως της ημέρας. - Μη φοβάστε! Αν 

δεν πιστεύετε στο περιβάλλον σας, απλά θα πάτε σε άλλες επαρχίες όπου θα βρείτε θερμές καρδιές. 

17 Πρέπει να είστε οι πρώτοι που θα πειστείτε για την αλήθεια που θέλετε να διακηρύξετε, ώστε να 

μπορέσετε να μεταδώσετε αυτή την πίστη στους αδελφούς σας. Αν η αμφιβολία εισέλθει στο μυαλό σας, 

θα είναι σαν στιλέτο που θα δώσει ένα θανατηφόρο χτύπημα στην αφοσίωσή σας. 

18 Τρεις εποχές έχουν ήδη περάσει από πάνω σας. Καταλάβετε ότι πρέπει να ξεκινήσετε για να 

εκπληρώσετε το υψηλότερο από τα πεπρωμένα σας. Ξυπνήστε από την πνευματική σας αδράνεια και 

προχωρήστε με σταθερό βήμα στο μονοπάτι της εξέλιξής σας. 

19 Μη Με ρωτάτε γιατί εξακολουθείτε να εκπλήσσεστε από τους πειρασμούς, παρόλο που βρίσκεστε 

στο μονοπάτι του Κυρίου. Καταλάβετε ότι τότε είναι που δοκιμάζεστε περισσότερο. Γι' αυτό σας λέω 

πάντα: "Να προσέχετε και να προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

20 Πλησιάζει η μέρα που τα αδέλφια σας θα έρθουν να σας κάνουν ερωτήσεις. Θα κρύψετε τότε αυτό 

που σας αποκάλυψα με τόση αγάπη; - Δεν σας έδωσα τίποτα για να ντρέπεστε για τις διδασκαλίες Μου. 

21 Μην περιμένετε να πολλαπλασιαστούν οι θρήνοι στη γη και να αυξηθούν οι φήμες για πόλεμο για 

να μαζευτείτε. Προσεύχεστε και εκτελείτε καθημερινά έργα ελέους, γιατί έτσι θα εξουδετερώσετε τη 

δύναμη του κακού. 

22 Αν κάποιος από εσάς δεν προετοιμάζεται για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, είναι επειδή δεν 

γνωρίζει τις ικανότητες που έχω δώσει στο πνεύμα σας. 

23 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να βρίσκουν το πνευματικό νόημα του Λόγου Μου, γιατί 

δική τους θα είναι αυτή η κληρονομιά. Οι αναζητητές της θείας αλήθειας είναι εκείνοι που ακολουθούσαν 

πάντα τον Δημιουργό τους. Θα βρουν την παρουσία του Διδασκάλου σε αυτή την ταπεινή εκδήλωση. 

24 Εξωτερικά, η εκδήλωσή Μου αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται φτωχή. Αλλά αληθινά σας λέω, 

έχω χτίσει ένα ιερό στην καρδιά του ανθρώπου που ακούει το Λόγο Μου. Μη νομίζετε ότι υπάρχουν 

ιεραρχήσεις μεταξύ εκείνων που έχω επιλέξει σε αυτή την εποχή - τους αγαπώ όλους εξίσου. Μη νομίζετε 
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ότι το χάρισμα της φωνής που διαθέτουν όσοι μεταδίδουν το Λόγο Μου το πέτυχαν αυτό με τις δικές τους 

ικανότητες. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η χάρη που μόνο μέσω της αγάπης Μου μπόρεσε ο άνθρωπος να τη 

λάβει. 

25 Το έργο αυτό είναι δύσκολο να εκπληρωθεί από αυτόν που το έχει λάβει. Μεγάλο είναι το βάρος 

αυτού του σταυρού, γιατί χωρίς να απομακρυνθεί από τις ανάγκες του κόσμου και χωρίς να εγκαταλείψει 

τα υλικά του καθήκοντα, ο φορέας της φωνής πρέπει να φτάσει στο βαθμό πνευματοποίησης που θα του 

επιτρέψει να λάβει τη θεία ακτίνα της έμπνευσής Μου. 

26 Υπάρχουν στιγμές που εκπλήσσεσαι που ο Θεός μπορεί να είναι μαζί σου και να γίνει γνωστός με 

τόση αγάπη. Η έκπληξή σας προέρχεται από το γεγονός ότι, έχοντας επίγνωση των λεκέδων και των 

ατελειών σας, αισθάνεστε ανάξιοι αυτής της τόσο μεγάλης απόδειξης της αγάπης του Πατέρα σας. Η 

αγάπη Μου πάντα σας εξέπληττε επειδή Με κρίνετε όπως συνηθίζετε να κάνετε με τον εαυτό σας. Γιατί 

έχετε την ιδέα ότι η δυσαρέσκεια, το αίσθημα της εκδίκησης ή ο εγωισμός κρύβονται μέσα Μου; Σας λέω: 

Όταν κρίνετε τους εαυτούς σας εσωτερικά σε μια (αυτο)εξέταση στο φως της συνείδησής σας, μέσω της 

ειλικρινούς και ταπεινής εξομολόγησης της παράβασής σας, γίνεστε άξιοι να κατέβω για να σας μιλήσω 

για τη Βασιλεία Μου- γιατί η λύπη σας για το γεγονός ότι Με προσβάλατε, σας βοηθά να εξαγνιστείτε. 

27 Μην εκπλήσσεστε που η αγάπη Μου σας ακολουθεί παντού, παρά τις αμαρτίες σας. Είστε όλοι 

παιδιά Μου. Σε αυτόν τον κόσμο είχατε μια εικόνα της θεϊκής αγάπης μέσα από την αγάπη των γονιών 

σας. Μπορεί να τους γυρίσετε την πλάτη, μπορεί να μην αναγνωρίσετε την εξουσία τους, μπορεί να μην 

υπακούσετε στις διαταγές τους, μπορεί να μην ακούσετε τις συμβουλές τους- μπορεί να προκαλέσετε 

πληγή στην καρδιά τους με τις κακές σας πράξεις, μπορεί να δώσετε αφορμή να στεγνώσουν τα μάτια 

τους από το πολύ κλάμα, να εμφανιστούν λευκές τρίχες στους κροτάφους τους και να σημαδευτούν τα 

πρόσωπά τους από τα ίχνη του πόνου- αλλά ποτέ δεν θα πάψουν να σας αγαπούν και θα έχουν μόνο 

ευλογίες και συγχώρεση για σας. Αλλά αν αυτοί οι γονείς που είχατε στη γη, οι οποίοι δεν είναι τέλειοι, 

σας έδωσαν τόσο μεγάλες αποδείξεις μιας αγνής και μεγαλειώδους αγάπης ─ γιατί εκπλήσσεστε που 

Εκείνος που δημιούργησε αυτές τις καρδιές και τους ανέθεσε το καθήκον να είναι γονείς σας αγαπά με 

τέλεια αγάπη; ─ Η αγάπη είναι η ύψιστη αλήθεια. Για χάρη της αλήθειας έγινα άνθρωπος, και για χάρη 

της αλήθειας πέθανα ως άνθρωπος. 

28 Αυτή τη στιγμή δεν απαιτώ από εσάς θυσία αίματος. Ωστόσο, κάποιοι έχουν δώσει τη ζωή τους 

στο όνομά Μου, τυφλωμένοι για μια στιγμή από τον φανατισμό τους, και αφού έζησαν μια ακάθαρτη ζωή. 

Αυτές οι ενέργειες δεν θα μπορέσουν να βγάλουν αληθινούς σπόρους, αλλά θα συνεχίσουν να προωθούν 

τον φανατισμό. 

29 Γι' αυτό σας λέω να αισθάνεστε τον λόγο σας όταν μιλάτε και να ζείτε στην καρδιά σας τη 

διδασκαλία που δίνετε. Τίποτα δεν θα μιλήσει καλύτερα από την ίδια σας τη ζωή. 

30 Η αγάπη μου δεν θα σας εκπλήξει, αλλά ούτε και θα την αμφισβητήσετε όταν βιώσετε ότι συχνά 

αδειάζετε ένα πολύ πικρό ποτήρι στον κόσμο. - Το ανθρώπινο ον μπορεί να βυθιστεί βαθιά, να γεμίσει με 

σκοτάδι ή να διστάσει να επιστρέψει σε Μένα. Αλλά για όλους θα έρθει ο καιρός που θα Με νιώσουν 

μέσα στην ίδια τους την ύπαρξη, δεν θα Με νιώθουν (πια) απόμακρο, ούτε θα μπορούν να Με θεωρούν 

ξένο ή να αρνούνται την ύπαρξή Μου, την αγάπη Μου και τη δικαιοσύνη Μου. 

31 Ακριβώς όπως ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο πνευματικής ειρήνης στη γη, 

παρόμοιο με την ειρήνη της βασιλείας Μου, μπορεί επίσης, μέσω της διαφθοράς του, να ζήσει μια ύπαρξη 

που μοιάζει με μια κόλαση γεμάτη ελαττώματα, κακία και τύψεις. 

32 Και στο επέκεινα, το πνεύμα μπορεί να συναντήσει κόσμους σκοταδιού, διαφθοράς, μίσους και 

εκδίκησης, ανάλογα με την κλίση της ψυχής, τις παρεκκλίσεις και τα πάθη της. Αλλά αληθινά, σας λέω, 

τόσο ο παράδεισος όσο και η κόλαση, για τις οποίες οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μόνο μέσω γήινων 

μορφών και εικόνων, δεν είναι παρά διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης της ψυχής: η μία, λόγω της 

αρετής και της ανάπτυξής της, στην κορυφή της τελειότητας, η άλλη στην άβυσσο του σκότους, των 

κακώς κειμένων και των πλάνων της. 

33 Για τη δίκαιη ψυχή, ο τόπος στον οποίο βρίσκεται είναι αδιάφορος, γιατί παντού θα έχει μέσα της 

την ειρήνη και τον παράδεισο του Δημιουργού. Η ακάθαρτη και μπερδεμένη ψυχή, από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να βρεθεί στον καλύτερο κόσμο, και θα αισθάνεται αδιάκοπα μέσα της την κόλαση των τύψεων 

της, οι οποίες θα καίνε μέσα της μέχρι αυτές να την εξαγνίσουν. 
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34 Πιστεύετε ότι Εγώ, ο Πατέρας σας, δημιούργησα τόπους ρητά σχεδιασμένους για να σας τιμωρώ 

και έτσι να Με εκδικούμαι αιώνια για τις προσβολές σας; 

35 Πόσο περιορισμένοι είναι οι άνθρωποι που διδάσκουν αυτές τις θεωρίες! 

36 Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι το αιώνιο σκοτάδι και ο αιώνιος πόνος είναι το τέλος που 

περιμένει κάποια πνεύματα; Ακόμα και αν έχουν αμαρτήσει, θα είναι για πάντα παιδιά του Θεού.Αν 

χρειάζονται διδασκαλία - εδώ είναι ο Δάσκαλος. Αν χρειάζονται αγάπη - εδώ είναι ο Πατέρας. Αν 

λαχταρούν για συγχώρεση - εδώ είναι ο τέλειος δικαστής. 

37 Όποιος δεν προσπαθεί ποτέ να Με αναζητήσει και να διορθώσει τα λάθη του, δεν θα έρθει σε 

Μένα. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να αντιστέκεται στη δικαιοσύνη Μου ή στις δίκες Μου. Μόνο 

εξαγνισμένοι μπορείτε να έρθετε σε Μένα. 

38 Μαθητές, αν τη στιγμή που ακούτε το Λόγο Μου δεν τον καταλαβαίνετε, κρατήστε τον στη μνήμη 

σας και ανακαλέστε τον και κατανοήστε τον τις στιγμές της ανάπαυσής σας. Τότε θα καταλάβετε πολλά 

από αυτά που σας δίδαξα. Αν δεν αποθηκεύετε γνώσεις, τι μπορείτε να μεταδώσετε στα πλήθη που θα 

έρθουν; 

39 Σας αφήνω όλους ανεξαιρέτως να έρθετε στην Παρουσία Μου για να σας δώσω τις διδασκαλίες 

Μου. Πριν σας αναθέσω μια διακονία, στεγνώνω τα δάκρυά σας, κλείνω τις πληγές σας, σβήνω την 

πνευματική σας πείνα και δίψα. και όταν σας έδωσα αποδείξεις της αγάπης Μου και άναψα το φως της 

πίστης και της ελπίδας στις καρδιές σας, σας είπα: "όλοι σας έχετε κληθεί, θέλετε να είστε ανάμεσα στους 

εκλεκτούς; Τότε κάποιοι ρωτούν: "Προς τα πού και προς τα πού μας οδηγείς;" - Αυτοί είναι εκείνοι που 

λαχταρούν τον κόσμο και τις απολαύσεις του. Οι άλλοι Μου λένε: "Κύριε, δεν είμαστε άξιοι να 

αποκαλούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς Σου, αλλά ας γίνει το θέλημά Σου για μας". - Αυτοί είναι εκείνοι 

που είναι ήδη έτοιμοι να αγωνιστούν προς τα πάνω. 

40 Σε όσους Με ακολουθούν, τοποθετώ την ειρήνη του κόσμου στις καρδιές τους για να "προσέχουν" 

και να προσεύχονται γι' αυτήν. Τα έθνη σύντομα θα στείλουν τις προσευχές τους για να Μου ζητήσουν 

την ειρήνη, την οποία τους έχω προσφέρει ανά πάσα στιγμή. Πριν, επέτρεψα στους ανθρώπους να 

γευτούν τους καρπούς της δουλειάς τους, να δουν ποτάμια ανθρώπινου αίματος να ρέουν και να δουν 

εικόνες πόνου, βουνά από πτώματα και πόλεις που μετατράπηκαν σε ερείπια. Ήθελα οι άνθρωποι να δουν 

με πετρωμένες καρδιές την ερήμωση των σπιτιών, την απόγνωση ανάμεσα στους αθώους, τις μητέρες 

που, εκτός εαυτού από τον πόνο, φιλούν τα σχισμένα σώματα των παιδιών τους, να δουν από κοντά όλη 

την απόγνωση, το φόβο και όλο το θρήνο των ανθρώπων, ώστε μέσα στην αλαζονεία τους να νιώσουν την 

ταπείνωση και η συνείδησή τους να τους πει ότι το μεγαλείο τους, η δύναμή τους και η σοφία τους είναι 

ψέμα, ότι το μόνο πραγματικά μεγάλο πράγμα προέρχεται από το Θείο Πνεύμα. 

Όταν αυτοί οι άνθρωποι ανοίξουν τα μάτια τους στην αλήθεια, θα τρομοκρατηθούν - όχι με τις εικόνες 

(φρίκης) που βλέπουν τα μάτια τους, αλλά με τον εαυτό τους, και αφού δεν μπορούν να ξεφύγουν από το 

βλέμμα και τη φωνή της συνείδησής τους, θα νιώσουν μέσα τους το σκοτάδι και τη φωτιά των τύψεων- 

γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν για κάθε ζωή, για κάθε πόνο, ακόμα και για την τελευταία σταγόνα 

αίματος που χύθηκε για λογαριασμό τους. 

41 Δεν θα καλέσω τους ανθρώπους να λογοδοτήσουν μόνο για το τι έχουν κάνει με τις ζωές των 

άλλων ανθρώπων, αλλά θα απαιτήσω από αυτούς να λογοδοτήσουν και για το τι έχουν κάνει με τις δικές 

τους ζωές, με τα σώματά τους. Ποιος λοιπόν μπορεί να πει ότι ήρθε σε Μένα ως πνεύμα ακριβώς τη 

στιγμή που το ρολόι της αιωνιότητας επρόκειτο να τον καλέσει μακριά; - Κανείς! - Γιατί συχνά 

συντομεύετε την ύπαρξή σας μέσω της πρόωρης γήρανσης, μερικές φορές καταναλώνεστε για λόγους που 

δεν αξίζουν ούτε ένα από τα δάκρυά σας ή μία από τις γκρίζες τρίχες σας. 

42 Είμαι αμείλικτη και τέλεια δικαιοσύνη, που πηγάζει από την αγνότερη αγάπη, η οποία είναι ο 

Δημιουργός σας, και ζητώ μόνο να απομακρυνθείτε από τις απολαύσεις του κόσμου για να ακούσετε τον 

Λόγο Μου. Ο Δάσκαλος ανοίγει ευχαρίστως το βιβλίο των τέλειων διδασκαλιών Του για να σας 

ευχαριστήσει με ένα νέο μάθημα. Πόσες φορές έστω και μία από τις διδασκαλίες Μου μπόρεσε να σας 

σώσει. Σε αυτό το σημείο, το πνεύμα σας έχει αφυπνιστεί και έχει αισθανθεί τις εντολές που έλαβε από 

την προέλευσή του στη ζωή. 

43 Ανακάλυψα ότι η καρδιά σας κρύβει τον μάταιο σπόρο που θερίστηκε στη γη- αλλά τώρα πρέπει 

να μετατραπεί σε σιταποθήκη στην οποία θα αποθηκεύσετε τους καλούς καρπούς των έργων της αγάπης 

σας. 
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44 Ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων έρχονται οι μεγάλοι αμαρτωλοί, εκείνοι που έχουν κυλήσει τις 

ψυχές τους στη βρωμιά των παθών, που έχουν κλέψει (άλλους) από την τιμή, που έχουν εξευτελίσει τα 

γκρίζα μαλλιά των ηλικιωμένων, που έχουν κλέψει τα αγαθά των άλλων, που έχουν στιγματίσει την 

αθωότητα του παιδιού και έχουν σκοτώσει τον πλησίον τους σωματικά ή ηθικά. 

45 Υπάρχουν εκείνοι που Με ακούνε, που βεβηλώνουν το σπίτι, που παραβιάζουν τους θεϊκούς ή 

ανθρώπινους νόμους, που σβήνουν την πίστη των καρδιών. Αλλά όταν ακούνε τον Λόγο Μου να αγγίζει 

τις τρυφερές χορδές των καρδιών τους, λένε: "Είναι ο Κριτής που μιλάει- αλλά με τι καλοσύνη μας κάνει 

να καταλάβουμε τα λάθη μας και με τι λεπτότητα μας διδάσκει και μας διορθώνει". Όταν αυτές οι καρδιές 

έχουν εγκαταλείψει τον τόπο συνάντησης όπου άκουσαν αυτή τη φωνή, τους φαίνεται σαν να βλέπουν τη 

ζωή και όλα όσα την περιβάλλουν να φωτίζονται όχι μόνο από το υλικό φως, αλλά να ξεχειλίζουν από ένα 

θεϊκό φως που μιλάει στον άνθρωπο παντού στη δημιουργία. Τότε, μπροστά στα μάτια εκείνου που έχει 

εξαγνιστεί, εμφανίζεται μια υπέροχη ζωή εκεί που έβλεπε μόνο την ύλη, τις σαρκικές απολαύσεις ή τις 

αμαρτίες. Μπροστά στο πνεύμα του εμφανίζεται μια ύπαρξη που δεν είχε υποψιαστεί - γεμάτη 

αποκαλύψεις, υποσχέσεις και εμπνεύσεις. Είναι το θαύμα της αγάπης, όχι μόνο του λόγου- γιατί πόσες 

φορές οι άνθρωποι έχουν μιλήσει με πιο εξαίσιο και τέλειο τρόπο από αυτούς τους ταπεινούς και 

αγράμματους φορείς φωνής, μέσω των οποίων Με κάνω γνωστό. Αλλά το πνευματικό νόημα που 

αποδίδεται σε κάθε μία από αυτές τις λέξεις μπορεί να πηγάζει μόνο από τη Θεία Αγάπη. 

46 Λίγοι έχουν ακούσει το Λόγο Μου με αυτή τη μορφή, αλλά αληθινά σας λέω, όλοι οι άνθρωποι 

ακούνε τη φωνή Μου στη σιωπή του ιερού που είναι παρούσα στις ψυχές τους, ακόμη και αν το μυαλό 

τους δεν καταφέρνει να κατανοήσει αυτές τις εμπνεύσεις, ούτε τα χείλη τους ξέρουν πώς να εκφράσουν 

όλα όσα λαμβάνουν συνεχώς μέσω των πνευματικών τους χαρισμάτων. Όταν εξοπλιστείτε, θα 

καταλάβετε αυτή την αλήθεια. 

47 Σε αυτή την Τρίτη φορά, ο Ηλίας είναι ο Ποιμένας που σας σώζει από τον κίνδυνο μέρα με τη 

μέρα. Είναι αυτός που μπαίνει στη ζεστή γωνιά της κρεβατοκάμαράς σας όταν προσεύχεστε, που στέκεται 

δίπλα σας στη "μοναξιά της ερήμου" και που σας ακολουθεί στα "μακρινά ταξίδια της ημέρας". Όπου 

χρειάζεστε κάποιον να σας υπερασπιστεί ή μια φωνή να σας δώσει κουράγιο, υπάρχει ο Ηλίας, ο 

Πνευματικός Ποιμένας της Τρίτης Εποχής. 

48 Αν θέλετε να μάθετε πού ζει ο Ηλίας, σας λέω ότι είναι στο Πνευματικό Βασίλειο. Ποιος από εσάς 

μπορεί να σηκωθεί για να τον δει; - Κανείς ακόμα. - Γι' αυτό έρχεται σε σας, για να προετοιμάσει τους 

δρόμους που οδηγούν στην καρδιά σας, ώστε στη συνέχεια να έρθει ο Δάσκαλος και να φωτίσει 

ολόκληρη την ύπαρξή σας. Αλλά μη νομίζετε ότι κατεβαίνω σε εκείνους που Με αναζητούν με 

μεγαλύτερη αγνότητα και τελειότητα- όχι, έρχομαι σε όλους όσους Με αναζητούν - σε αυτόν που 

γονατίζει μπροστά στο είδωλό του, σε αυτόν που Με κατανοεί με μορφές ή αντιλήψεις πολύ μακριά από 

την αλήθεια. Ο καθένας Με αναζητά ανάλογα με την ικανότητα του πνεύματός του, και δεν θα σβήσω τη 

φλόγα της πίστης που έχει στο πιο κρυφό μέρος της ύπαρξής του σχετικά με την ύπαρξη του Θεού. 

49 Το θέλημά Μου είναι ότι σε αυτή την εποχή οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να συνδεθούν με τον 

Κύριό τους από πνεύμα σε πνεύμα, ότι θα υπάρχει ένα αληθινό ιερό στην καρδιά του ανθρώπου στο οποίο 

θα ακούει τη φωνή του Πατέρα. 

50 Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο βαθμός πνευματοποίησης, οι άνθρωποι θα πρέπει να λάβουν 

μέρος στις μεγάλες μάχες των θρησκειών, οι οποίες θα αφυπνίσουν τα κοιμισμένα πνεύματα, τα οποία 

(τότε) θα δουν το φως της αλήθειας. 

51 Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να προσφέρουν μια λατρεία και να αποδώσουν έναν 

φόρο τιμής στον Θεό τους, τον Δημιουργό τους, αντάξιο εκείνου που την δέχεται και εκείνου που την 

προσφέρει; 

Αν μελετήσετε και παρατηρήσετε τα διάφορα βασίλεια της Φύσης, θα βρείτε σ' αυτά έναν άπειρο 

αριθμό παραδειγμάτων, διδασκαλιών και παραβολών που αξίζει να πάρετε ως πρότυπο. Δεν σας λέω ότι 

τα κατώτερα όντα θα πρέπει να είναι οι αφέντες σας. Σας λέω όμως ότι η φύση, το σύνολο της ζωής, είναι 

ένα βιβλίο του οποίου ο συγγραφέας είναι ο Θεός. Άνοιξα αυτό το βιβλίο μπροστά στους ανθρώπους για 

να αναγνωρίσουν σ' αυτό την τελειότητά Μου, την αγάπη Μου και τη δικαιοσύνη Μου - όχι με λόγια 

αλλά με έργα. 

52 Μην Με αναζητάτε σε βιβλία ψευδούς μάθησης ή στις θεωρίες σας, οι οποίες είναι γενικά 

λανθασμένες λόγω του υλισμού μέσα στον οποίο ζείτε. Σας έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα να περπατάτε με 
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την πλήρη απόλαυση της ελεύθερης βούλησής σας με όλους τους τρόπους. Σήμερα σας λέω να 

συγκρατήσετε τη γρήγορη πορεία σας και να αναλογιστείτε για λίγα λεπτά την εμπειρία που αποκτήσατε 

στη ζωή, όλα όσα είδατε, νιώσατε και υποφέρατε στο μακρύ δρόμο που διανύσατε. Αληθινά, αληθινά, σας 

λέω, όποιος χρησιμοποιεί αυτό το φως (της γνώσης) θα βρει το μονοπάτι της αλήθειας που θα τον 

οδηγήσει στη δική του καταγωγή. Το μονοπάτι είμαι Εγώ- όποιος το γνωρίζει, με γνωρίζει. Είμαι η αρχή 

και το τέλος του μονοπατιού. Είμαι το Άλφα και το Ωμέγα. 

53 Είμαι ο Δάσκαλος της Απλότητας που σας μιλάει σαν καλός φίλος στην πιο οικεία γλώσσα για να 

σας φωτίσει τα μυστήρια και να σας αποκαλύψει τα μυστικά που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένα από την 

ανθρώπινη γνώση σας. 

54 Δώστε στο πνεύμα σας την ευκαιρία να αναζωογονηθεί στην ενατένιση του Θείου και στην 

άσκηση των νόμων που το καθοδηγούν. Μην θεωρείτε ότι αυτή η ζωή είναι το μοναδικό μέσο ευημερίας, 

ούτε η σωματική εργασία το μοναδικό μέσο. Μην περιορίζεστε στην αγάπη της οικογένειάς σας, γιατί τα 

πεδία σας είναι πιο εκτεταμένα. Ο εγωισμός δεν είναι ο σπόρος του Θεού. 

55 Οι άνθρωποι έχουν αγαπήσει τόσο πολύ αυτή τη ζωή που - όταν πλησιάζει η ώρα να την 

εγκαταλείψουν - επαναστατούν ενάντια στο θέλημά Μου και δεν θέλουν να ακούσουν το κάλεσμα που 

τους απευθύνω. Απορρίπτουν την ειρήνη της βασιλείας Μου και ζητούν από τον Πατέρα άλλη μια 

χρονική περίοδο στη γη για να συνεχίσουν να κατέχουν τα πρόσκαιρα αγαθά τους. 

56 Γίνετε ευαίσθητοι, ώστε να μπορείτε να αισθανθείτε την πνευματική ζωή και να μην αρκείστε 

στην αρχή της ανάπτυξής σας - γιατί αυτή είναι αυτή η ζωή - επειδή υπάρχουν ανώτερα έργα της 

δημιουργίας πάνω από αυτήν. 

57 Μην προσπαθήσετε να απορρίψετε τον θάνατο όταν σας πλησιάζει σύμφωνα με τη θέλησή Μου, 

ούτε να ζητήσετε από τον επιστήμονα να κάνει το θαύμα για σας, αντιστεκόμενος στις συμβουλές Μου 

και παρατείνοντας την ύπαρξή σας, γιατί και οι δύο σας θα μετανιώσετε πικρά γι' αυτό το λάθος. 

Προετοιμαστείτε σε αυτή τη ζωή και δεν θα έχετε κανένα λόγο να φοβάστε την είσοδό σας στη μέλλουσα 

ζωή. 

58 Κλαίτε όταν ένας από τους δικούς σας αναχωρεί προς την πνευματική κοιλάδα, αντί να 

αισθάνεστε γαλήνιοι επειδή συνειδητοποιείτε ότι κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον Κύριό του. Από την 

άλλη πλευρά, γιορτάζετε μια γιορτή όταν ένα νέο πλάσμα έρχεται στο σπίτι σας, χωρίς να σκέφτεστε 

εκείνη την ώρα ότι αυτό το πνεύμα ήρθε στη σάρκα για να εκπληρώσει μια εξιλέωση σε αυτή την κοιλάδα 

των δακρύων- τότε θα πρέπει να κλαίτε γι' αυτό. 

59 Πότε θα νιώσετε για τους ξένους ό,τι νιώθετε για τους συγγενείς σας; - Από έναν και μόνο γάμο 

γέννησα τον ατελείωτο σπόρο αυτής της ανθρωπότητας, η οποία πολύ σύντομα χωρίστηκε σε οικογένειες, 

φυλές, λαούς και έθνη, δημιουργώντας διαφορές στα έθιμα, τις γλώσσες και τις θρησκείες. Αυτές οι 

διαφορές δημιούργησαν μίσος και διχασμό μεταξύ ορισμένων και άλλων. Δημιουργήθηκαν πόλεμοι και 

αντιπαλότητες. Ο σπόρος του Κάιν έχει αποδώσει πολλούς καρπούς. Αλλά τώρα που ο νους έχει εξελιχθεί 

και έχετε εκπαιδεύσει το μυαλό σας - γιατί συνεχίζετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον ως ξένους, να μισείτε 

και να σκοτώνετε ο ένας τον άλλον; Σήμερα ξέρετε ότι όλα τα πνεύματα έχουν προέλθει από το Θείο 

Πνεύμα Μου και ότι η ανθρωπότητα κατάγεται από ένα και μόνο ζευγάρι, οπότε είστε αδέρφια από 

πνεύμα και ακόμη και από αίμα. 

60 Πόσο μακριά βρίσκεστε από το αληθινό μονοπάτι, αν δεν αισθάνεστε τον πόνο του διπλανού σας, 

παρόλο που είναι μέρος του εαυτού σας! Βλέπετε να περνάει κάποιος που δεν έχετε ξαναδεί και, 

θεωρώντας τον ξένο, δεν τον χαιρετάτε. Από την άλλη πλευρά, όταν βλέπεις μια νεκρική πομπή να 

περνάει, γυμνώνεις το κεφάλι σου. Γιατί δεν αφιερώνετε την προσοχή σας, την αγάπη σας και το έλεός 

σας στους ζωντανούς; 

Ήταν θέλημά Μου να σβήσετε τα όρια και τις διαφορές που υπάρχουν στον κόσμο με την αγάπη σας, 

αλλά οι άνθρωποι δεν το ήθελαν έτσι. Θέλετε να είναι το ανθρώπινο αίμα που καταργεί τα σύνορα και 

φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά; Θέλετε πόλεμο για τη συγχώνευση των φυλών; 

Από τα πρώτα χρόνια προετοίμασα έναν λαό να Με γνωρίσει και να Με αγαπήσει, ώστε να είναι σαν 

πυρσός ανάμεσα στην ανθρωπότητα, και ήταν δυνατοί κατά καιρούς και αδύναμοι κατά άλλους. Σήμερα 

τους έστειλα πίσω στη γη για να εκπληρωθούν οι προφητείες. Αυτός ο λαός είναι εκείνος που έλαβε 

πνευματικά τις τρεις Διαθήκες, και γνωρίζοντας ότι εκδηλωνόμουν εκείνη τη στιγμή μέσω του 



U 52 

162 

ανθρώπινου νου, δεν τόλμησαν να Με αρνηθούν ανοιχτά. Γιατί το πνεύμα τους θυμάται ότι στη Δεύτερη 

Εποχή φώναξαν "Σταυρώστε τον απατεώνα" και υπέφεραν πικρά στη συνέχεια. 

Σήμερα πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στην επιστροφή Μου, αλλά άλλοι όχι. Αλλά και αυτοί θα 

πιστέψουν μετά την αναχώρησή Μου το 1950, γιατί θα δουν τις προφητείες Μου να εκπληρώνονται και 

θα Μου πουν: "Κύριε, όταν μου μίλησες, αμφέβαλα- αλλά τώρα που έφυγες και βλέπω τον λόγο Σου να 

εκπληρώνεται, πιστεύω σε Σένα". 

61 Πριν σιωπήσω τον (εξωτερικά ακουστό) Λόγο Μου, θα πλησιάσουν εκείνοι που αποκαλείτε 

ξένους και οι οποίοι - χωρίς να κατανοούν σαφώς αυτόν τον Λόγο λόγω των γλωσσικών διαφορών - θα 

αισθανθούν ότι το πνεύμα τους είναι γεμάτο ειρήνη και τρέφεται από τη Θεία Ύπαρξή Μου. Γιατί θα είναι 

η αγάπη Μου που θα νιώσουν στην καρδιά τους, και ήδη γνωρίζετε ότι η αγάπη είναι η γλώσσα του 

πνεύματος. Και αυτοί (οι ξένοι) θα ξεκινήσουν να Με ακολουθήσουν, γιατί ο λαός Μου είναι 

διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο. 

62 Εν μέσω καταιγίδας ήρθα σε σας αυτή τη στιγμή. Το ουράνιο τόξο της ειρήνης δεν έχει ακόμη 

λάμψει, το περιστέρι με το κλαδί ελιάς δεν έχει ακόμη φθάσει. Αλλά θα έρθει η στιγμή που Εγώ, η 

Υπέρτατη Αγάπη, θα μπορώ να πω σε όλους τους ανθρώπους: Εδώ είμαι. Τότε όλοι θα Με αναγνωρίσουν 

και θα ενωθούν. Σήμερα εξακολουθώ να κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. 

63 Στην Τρίτη Εποχή, έχω αναστηθεί από τον τάφο της λήθης στον οποίο Με έχει υποβιβάσει η 

ανθρωπότητα, για να την αφυπνίσω σε μια νέα ζωή, γιατί Εγώ είμαι η Ζωή. Κανείς δεν μπορεί να πεθάνει. 

Ακόμα και αυτός που στερεί την ύπαρξή του με το ίδιο του το χέρι θα ακούσει τη συνείδησή του να τον 

κατηγορεί για την έλλειψη πίστης. 

64 Θέλω να δημιουργήσετε μια οικογένεια σιγά-σιγά, έναν λαό που θα είναι ολόκληρος στην ψυχή 

και στο σώμα. 

65 Πότε θα φανεί ανάμεσά σας η πνευματική ανύψωση του Άβελ, η υπακοή του Αβραάμ, η δύναμη 

του Ιακώβ, η υπομονή του Ιώβ και η πνευματοποίηση του Ιωάννη; Αναγνωρίστε την ευθύνη σας στον 

κόσμο. 

66 Άνθρωποι, αποφύγετε τις κακίες, για να είναι το αίμα σας καρποφόρος σπόρος και οι αυριανοί 

καρποί σας αποδεκτοί. 

67 Γυναίκες, σας προετοιμάζω για να δώσετε στον κόσμο παιδιά ειρήνης και καλής θέλησης. Στους 

άγονους λέω: προσευχηθείτε, μην ντρέπεστε για την εξιλέωσή σας. Να είστε αφοσιωμένοι, γιατί θα σας 

εκπλήξω και θα σας κάνω να νιώσετε τους χτύπους της καρδιάς ενός νέου όντος στη μήτρα σας. 

68 Γεννήστε τέλεια παιδιά όπως ο Δημιουργός σας, ο οποίος δημιούργησε μόνο τέλεια όντα, και 

εκπληρώστε τη θεία εντολή που απαιτεί να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 53  
1 Γιατί ανακαλύπτω ότι από την ημέρα που σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου μέχρι την επόμενη 

ημέρα που σας δίνω μια νέα διδασκαλία, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έχετε ήδη χάσει την ειρήνη 

που σας έδωσα; Μην χάνετε στους δρόμους της ζωής σας τις χάρες που σας δίνω. 

Έρχεστε απελπισμένοι μέσα από τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες που συναντάτε στην πορεία σας, 

πλησιάζετε με συντετριμμένες καρδιές. Έτσι σας βλέπω σχεδόν πάντα, όταν σας έχω δώσει την ειρήνη 

Μου, ώστε να μπορείτε να ταξιδέψετε στο μονοπάτι της εξέλιξης της ζωής σας με χαρούμενο θάρρος και 

πίστη. 

2 Σας δίδαξα να προσεύχεστε για να απελευθερωθείτε από κινδύνους και εμπόδια, παγίδες και 

σκοτάδια. Σας έχω πει ότι ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης θα ακούσουν την προσευχή σας όταν 

απελευθερωθούν για χάρη της δικαιοσύνης Μου. Θα περάσουν από πάνω σας χωρίς να σας αγγίξουν, 

επειδή ξέρατε πώς να προσεύχεστε με πίστη και ειλικρίνεια. 

3 Από τη βρωμιά και την άβυσσο θα ανασηκώσω το πνεύμα σας αυτή τη στιγμή, ώστε να γνωρίσει 

όχι μόνο τον Θεό του, αλλά και τον εαυτό του, καθώς και τα πνευματικά του χαρίσματα. Αλλά πρώτα θα 

πρέπει να περάσετε από το χωνευτήρι του πόνου που θα σας εξαγνίσει. Διότι χωρίς εσωτερική ανανέωση 

τα χαρίσματά σας δεν θα μπορέσουν να λάμψουν με όλη τους τη δύναμη. 

4 Τα ανθρώπινα πάθη είναι σαν καταιγίδα που μαστιγώνει το εσωτερικό σας καταφύγιο, και μόνο 

αυτός που προσεύχεται είναι αρκετά δυνατός για να αντέξει τις δοκιμασίες, και μόνο αυτός που 

παρακολουθεί είναι αρκετά προσεκτικός για να προστατεύσει τον εαυτό του. 

5 Όταν σας μιλάω για ναούς και ιερά, δεν εννοώ τους χώρους συνάθροισης που χτίζετε στην ύλη, 

αλλά την καρδιά σας- γιατί όπου κι αν πάτε, εκεί θα είναι ο ναός, και θα βρίσκετε την αγάπη Μου πάντα 

παρούσα σε αυτόν. 

6 Η ανθρωπότητα δημιούργησε θρησκείες, κάτι σαν μονοπάτια που οδηγούν σε Μένα. Σας λέω 

όμως: Μην περπατάτε πλέον σύμφωνα με την ανθρώπινη ερμηνεία που δίνει ο καθένας στον Νόμο Μου. 

Ήρθε η ώρα να μάθετε όλοι σας πώς να λαμβάνετε την έμπνευσή Μου, έτσι ώστε αυτό το φως να σας 

καθοδηγεί. 

7 Μερικές φορές αναρωτιέστε: Γιατί αυτός ο λαός* είναι ο μόνος στον οποίο έχω μιλήσει, ενώ 

υπάρχουν τόσα πολλά έθνη που το έχουν ανάγκη; - Σ' αυτό σας απαντώ ότι εκείνες τις ημέρες ήταν μόνο 

μια ομάδα ανθρώπων που είδε τη σταύρωσή Μου και το θάνατό Μου, και όμως το Αίμα του Αρνίου 

εξαπλώθηκε σε όλη την ανθρωπότητα για να τους δείξει το δρόμο για την εξιλέωσή τους. Έτσι θα μιλήσω 

σ' αυτές τις κοινότητες εδώ σήμερα, αλλά το φως του Πνεύματός Μου θα χυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.  

* Εννοείται ο πνευματικός λαός του Ισραήλ, που αντιπροσωπεύεται από το μικρό ποίμνιο που ζει στο μεξικανικό έθνος. 

8 Όλα τα μέσα για να μάθετε και να ενεργήσετε αναλόγως σας τα έχω ήδη παραδώσει, και δεν θέλω 

-όταν έρχεστε στην παρουσία Μου στο πνεύμα- να θέτετε τον εαυτό σας χωρίς συγκομιδή και να 

προσποιείστε ότι η αδιαλλαξία και η ανυπακοή του σώματος δεν σας άφησαν να εκπληρώσετε το καθήκον 

σας. Διότι όποιος δεν θριαμβεύει πάνω στους πειρασμούς του κόσμου, δεν θα έχει καμία αξία να 

εμφανιστεί μπροστά στον Κύριό του. Μεγάλη δύναμη διαθέτει το σώμα με τα πάθη, τις κλίσεις και τις 

αδυναμίες του, αλλά το πνεύμα είναι προικισμένο με μια ανώτερη δύναμη και με αυτήν μπορεί να νικήσει 

το κακό. 

9 Τι αξία θα είχε το πνεύμα σας αν λειτουργούσε μέσα σε ένα σώμα χωρίς βούληση και χωρίς τις 

δικές του κλίσεις; Η πάλη του πνεύματος με το σωματικό του περίβλημα είναι αυτή της δύναμης ενάντια 

στη δύναμη. Εκεί βρίσκει τη λυδία λίθο με την οποία πρέπει να αποδείξει την ανωτερότητά της και το 

μεγαλείο του πνεύματός της. Είναι η δοκιμασία κατά την οποία το πνεύμα συχνά νικιέται για μια στιγμή 

από τους πειρασμούς στους οποίους το φέρνει ο κόσμος μέσω της σάρκας. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη 

που ασκούν αυτοί (οι πειρασμοί) στο πνεύμα, ώστε τελικά είχατε την εντύπωση ότι μια υπερφυσική και 

κακοήθης δύναμη σας σέρνει στην καταστροφή και σας καταστρέφει μέσα στα πάθη. 

10 Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη του πνεύματος ενώπιον του Θεού! Η σάρκα δεν έχει αναλάβει αυτή 

την ευθύνη. Δείτε πώς αναπαύεται για πάντα στη γη όταν έρχεται ο θάνατος. Πότε θα αποκτήσετε αξία 

ώστε το πνεύμα σας να γίνει άξιο να κατοικήσει σε πιο τέλεια σπίτια από αυτό στο οποίο ζείτε; 
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11 Ο κόσμος σας προσφέρει στεφάνια που μαρτυρούν μόνο ματαιοδοξία, υπερηφάνεια και ψεύτικο 

μεγαλείο. Το πνεύμα που ξέρει πώς να υπερβαίνει αυτές τις ματαιοδοξίες έχει ένα άλλο στεφάνι που του 

επιφυλάσσεται στη συνέχεια, αυτό της σοφίας Μου. 

12 Κάποτε αναζήτησα τις κοιλάδες, τα βουνά, τη θάλασσα και την έρημο για να σας μιλήσω. Σήμερα, 

επίσης, διαπίστωσα ότι υπάρχουν καρδιές που μοιάζουν με κοιλάδες με την ειρήνη τους, άλλες που 

μοιάζουν με φουρτουνιασμένη θάλασσα, όπως αυτή που ανέβηκε σε αφρό όταν ο Ιησούς ανέβηκε σε 

αυτήν με τους μαθητές Του στη βάρκα. Κάποιοι, με την (πνευματική) ανύψωσή τους, όταν Με ακούνε, 

γίνονται σαν το βουνό, και άλλοι, με τη μοναξιά και την (πνευματική) ξηρασία τους, μοιάζουν με την 

έρημο. 

13 Εσείς που ακούτε το Λόγο Μου - αγαπήστε τον, μελετήστε τον και εφαρμόστε τον. Πόσοι που 

επιθυμούσαν να την ακούσουν δεν μπορούν να την ακούσουν, επειδή δεν τους έχει χορηγηθεί αυτή η 

χάρη αυτή την εποχή. Αλλά αληθινά σας λέω, ο απόηχός του θα φτάσει σε όλους και με μεγαλύτερη 

καθαρότητα, γιατί δεν θα είναι η φωνή ενός ανθρώπου που θα έρθει σε αυτούς, αλλά το Πνεύμα του 

Θεού. 

14 σήμερα επεξεργάζομαι την καρδιά σας με τη σμίλη του Λόγου Μου, τη διδάσκω να νιώθει τον 

πόνο των άλλων, γιατί όποιος δεν έχει συμπόνια δεν μπορεί να είναι απόστολός Μου. Δεν θέλω οι άποροι, 

αφού χτυπήσουν μάταια την πόρτα σας, να Με ρωτήσουν με λυγμούς, αν αυτοί είναι οι εκλεκτοί Μου, 

αυτοί που έχω εξοπλίσει ως διαχειριστές των θλίψεων των αδελφών τους, ως καταπιστεύματα και 

στηρίγματα για τους άπορους. Προσέχετε, μαθητές, ώστε ακόμη και μέσα στη νύχτα, όταν κοιμάστε 

βαθιά, να αντιληφθείτε το χέρι που χτυπάει την πόρτα σας. Αυτός ο άπορος που σας αναζητά σήμερα 

μπορεί να είναι αυτός που, συγκινημένος από την προθυμία σας να βοηθήσετε, θα μεταμορφωθεί επίσης 

σε εργάτη Μου και θα κάνει την αποστολή σας ευκολότερη αύριο. Πόσοι από αυτούς που έρχονται 

σήμερα σε σας ζητώντας λίγη αγάπη, κατανόηση ή δικαιοσύνη θα είναι αύριο η ασπίδα που σας 

προστατεύει ή ο μάρτυρας που σας σώζει. Αλλά τι μπορείτε να περιμένετε από εκείνον που, μέσα στον 

πόνο του, χτύπησε την πόρτα σας και εναπόθεσε την ελπίδα του στην προθυμία σας να βοηθήσετε και 

μετά δεν βρήκε ευήκοα ώτα; Ας έρθει σε σας αυτός που έχει βυθιστεί στη λάσπη της κακίας- αν ξέρετε 

πώς να τον συγκινήσετε εσωτερικά, θα νιώσει μετάνοια. Αφήστε τον ρακένδυτο άνθρωπο να αισθάνεται 

άξιος του σπιτιού και του τραπεζιού σας- αλλά μην αισθάνεστε απέχθεια μπροστά στη φτώχεια του, ίσως 

είναι πνευματικά πιο αγνός και πιο στολισμένος από εσάς. Μην κρατάτε την καλύτερη προσοχή σας και 

το πιο ευγενικό σας χαμόγελο για εκείνους που έχουν υλικά αγαθά στα χέρια τους ή που παρουσιάζονται 

με ακριβή στολή. Μην αφήνετε την καρδιά σας να κοιτάζει αυτές τις διαφορές και να μοιράζει την 

ευεργεσία των δώρων σας σε όλους το ίδιο. Ο πόνος περισσεύει - πόσο καλό μπορείτε να κάνετε 

οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε στιγμή! 

15 Αν παρατηρήσετε τα παιδιά, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά μικρά χωρίς αγάπη, χωρίς νόμο και 

χωρίς ψωμί. Αν πάτε ανάμεσα στους νέους, θα βρείτε την πάλη των παθών, τα λανθασμένα μονοπάτια, 

και αν κοιτάξετε γύρω σας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν φτάσει στην ωριμότητα της 

ζωής, θα βρείτε ανάμεσά τους τραγωδίες, το πολύ πικρό ποτήρι: μερικές φορές αυτό της χηρείας, την 

απουσία ελπίδας και πίστης και αληθινής πνευματικής ενθάρρυνσης που θα τους παρηγορήσει και θα τους 

στηρίξει. 

16 Μόνο ο Λόγος Μου είναι ικανός να αγγίξει την καρδιά που έχει γίνει σκληρή από τα βάσανα και 

να την κάνει ευαίσθητη. Πολλοί από εσάς είχατε υποφέρει τόσο πολύ που δεν νιώθατε τον πόνο των 

άλλων και αδιαφορούσατε γι' αυτόν. 

Σας μιλάω πολύ για τον πόνο και συχνά αναφέρω το έλεος που πρέπει να έχετε για τους αδελφούς σας, 

επειδή υπάρχουν τόσα βάσανα στον κόσμο όσα και τα ανθρώπινα όντα, και στην παρούσα εποχή τα 

βάσανα της ανθρωπότητας μόλις αρχίζουν. Γι' αυτό σας προετοιμάζω για να δώσετε νέα δύναμη στους 

αδελφούς σας με την αγάπη σας. 

17 Αν αρέσει στα μεγάλα έθνη της γης να πίνουν για το "καλό" του κόσμου σηκώνοντας το ποτήρι 

της πίκρας και χύνοντάς το στην ανθρωπότητα, εγώ σας προσφέρω από αυτό το ταπεινό τραπέζι ένα 

πνευματικό ποτήρι γεμάτο γλυκύτητα και ζωή, ώστε να φέρετε αυτό το μήνυμα σε εκείνους που έχουν τον 

θάνατο στην καρδιά τους και την πίκρα στα χείλη τους. 

18 Πηγαίνετε βήμα-βήμα σε αυτό το μονοπάτι της αγάπης. Αφήστε τους θυελλώδεις ανέμους να 

φυσήξουν πάνω σας χωρίς να αποδυναμωθούν. Τα αυτιά σας θα τους ακούσουν να λένε ότι βρίσκεστε στο 
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μονοπάτι της καταστροφής- αλλά δυναμώστε τον εαυτό σας με την ανάμνηση των λόγων Μου, όταν σας 

είπα ότι ο μανδύας Μου θα καλύψει κάθε έναν που περπατά στον κόσμο το μονοπάτι που έχω χαράξει γι' 

αυτόν με το αιματηρό ίχνος του Πάθους Μου. 

19 Θέλω το πρόσωπό σας να αντικατοπτρίζει την πραότητα του πνεύματός σας, αλλά όχι την 

υποκρισία- γιατί ό,τι δεν βλέπουν οι αδελφοί σας, θα το κρίνω εγώ. - Μετά από καταιγίδες που πρέπει να 

μαστιγώσουν αυτόν τον λαό, ο αριθμός εκείνων που θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι γύρω Μου θα είναι 

μικρός, επειδή πολλοί θα απελπιστούν από τις δοκιμασίες. Αλλά αυτοί που θα παραμείνουν θα είναι 

εκείνοι που θα κάνουν το έργο Μου να ανθίσει. Τα πάντα θα είναι τότε καθαρά, τόσο στο υλικό όσο και 

στο πνευματικό επίπεδο. Γιατί σας άνοιξα τον δρόμο με τον Λόγο Μου, ο οποίος ήταν κλειστός από την 

κακία και την ανυπακοή των ανθρώπων. Τα μάτια του πνεύματός σας έχουν επίσης ανοίξει, ώστε να 

μπορείτε να δείτε την αλήθεια. Σας ξαναλέω ότι κάθε μάτι θα Με δει. 

Η δίκαιη μετάνοια που σας ζήτησα είναι με σκοπό να γίνει μια αρχή ανανέωσης στη ζωή σας. 

Επομένως, σας λέω ότι δεν θέλω να καλυφθείτε με "ενδύματα" υποκρισίας. Θέλω να είστε καλοί και 

ειλικρινείς και να μαρτυρείτε την αλήθεια της διδασκαλίας Μου με τα έργα σας. 

20 Θα αποκτήσετε έναν μεγάλο θησαυρό σοφίας χωρίς να χρειάζεστε τα βιβλία των ανθρώπων, γιατί 

το μόνο σας εγχειρίδιο είναι αυτός ο Λόγος, στον οποίο δεν θα έχετε καμία επιρροή από ξένες 

διδασκαλίες, ούτε από κακές ερμηνείες, ούτε από θεωρίες ανθρώπων, αλλά μόνο από τον Νόμο Μου, ο 

οποίος θα σας δείξει το μονοπάτι της ανάπτυξής σας. 

21 Το παχύ πέπλο του υλισμού σας σας είχε βυθίσει σε μια άγνοια που σας έκανε να αισθάνεστε 

μακριά από το Θείο και σας έκρυβε το φως που πρέπει να φωτίζει τη ζωή του πνεύματος. Εκείνη τη 

στιγμή η Φωνή Μου έσκισε αυτό το πέπλο και σας έδειξε το Ιερό Μου, αποκαλύπτοντάς σας νέες 

διδασκαλίες από τον μυστικό θάλαμο της καρδιάς Μου. στην πνευματική Μου εκδήλωση, κάποιοι 

άναψαν τη λάμπα της πίστης τους, ενώ άλλοι προτίμησαν να συνεχίσουν να μελετούν τη ζωή στο φως που 

τους έδινε η μικρή πνευματική τους γνώση- δεν είμαι ο μόνος που μπόρεσε να σας δώσει αυτό το φως- 

είμαι ο μόνος που μπόρεσε να σας δώσει αυτό το φως Πότε θα καταλάβετε όλα όσα πρέπει να 

συσσωρεύσετε για το πνεύμα σας; 

22 Δεν σας απαγορεύω να εξερευνήσετε τη φύση ή να συσσωρεύσετε γνώσεις, αν αυτό είναι προς 

όφελος και για την πρόοδο της ανθρώπινης ζωής σας. Αλλά θέλω επίσης να ενδιαφερθείτε για την 

απόκτηση φωτός για το πνεύμα σας, γιατί αυτό θα είναι το μόνο πράγμα που θα πάρετε μαζί σας από εδώ 

στο υπερπέραν και το οποίο θα σας είναι χρήσιμο στο πνευματικό μονοπάτι για την πρόοδό σας. Είμαι 

τόσο κοντά στον καθένα από εσάς που αρκεί να Με ρωτήσετε κάτι με τις σκέψεις σας για να λάβετε 

αμέσως την απάντησή Μου. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Πατέρα ότι έχει αποτραβηχτεί από τα 

παιδιά Του. Διότι ως στοργικός Ποιμένας πάντα πρόσεχα όλα τα πρόβατά Μου, και μπορώ να σας πω με 

αλήθεια ότι κανένα δεν έχει χαθεί ούτε θα χαθεί, διότι είμαι παντού. Σε κάθε τόπο το φως Μου είναι 

παρόν, και η ζωή και η αγάπη του Πατέρα σας πάλλεται σε όλη τη δημιουργία. 

23 Ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την εκπλήρωση του Νόμου Μου, αλλά σήμερα μπορώ να σας 

πω ότι με τη διδασκαλία Μου της αγάπης φέρνω πολλά αδέσποτα πρόβατα στο ανοδικό τους μονοπάτι. 

Αλλά αν αυτοί επιστρέψουν στο εμπόδιο, θα φέρω κι άλλους, μέχρι να τους κρατήσω όλους στον 

περίβολο της αγάπης Μου. 

24 Σήμερα ξέρετε ότι ο πόνος καθαρίζει την ψυχή και την καρδιά και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που 

έπρεπε να καθαρίσετε την ψυχή σας από τις παραβάσεις της. Το ποτήρι της πικρίας έχυσε το περιεχόμενό 

του στον κόσμο και ήταν σαν μια νέα πλημμύρα, αλλά πιο οδυνηρή, πιο πικρή και μεγαλύτερης διάρκειας. 

Θα έρθουν στιγμές που δεν θα είναι ο πόνος που θα υποτάξει και θα συγκρατήσει τους ανθρώπους, αλλά 

το φως της συνείδησής τους. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε τον πόνο ως χαλινάρι, είναι το πιο 

ξεκάθαρο σημάδι ότι δεν έχετε εξελιχθεί πνευματικά. 

25 Να θυμάστε, παιδιά Μου, ότι πρέπει να ανεβείτε το βουνό (της τελειότητας) κουβαλώντας στην 

πλάτη σας έναν σταυρό πόνου. Αλλά καταλάβετε ότι ο σταυρός που πρόκειται να σας ανυψώσει 

(πνευματικά) δεν είναι αυτός που σηκώνετε για τις αμαρτίες σας, αλλά αυτός των θυσιών σας για τους 

άλλους. 

Στους άνδρες λέω: να είναι ηγέτες, υπερασπιστές και προστάτες του λαού. Στις γυναίκες, στις μητέρες, 

λέω: Προσευχηθείτε για το μεγάλο πλήθος των παιδιών χωρίς γονείς, χωρίς σπίτια και χωρίς ψωμί. Οι 

προσευχές σας θα είναι σαν τα φτερά του κορυδαλλού που ανοίγουν για να καλύψουν τα μικρά. Αλλά 
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αυτή τη στιγμή, μη σκέφτεστε μόνο τους δικούς σας, γιατί έχουν τη μητρική σας αγάπη, αλλά και εκείνους 

που δεν έχουν τίποτα άλλο στη γη παρά μόνο μοναξιά και πείνα για αγάπη. Προσευχηθείτε γι' αυτούς! 

Ποιος μπορεί να καταλάβει καλύτερα από εσάς την ψυχρότητα, το κενό και τη δίψα αυτών των τρυφερών 

καρδιών; Προσευχηθείτε, και σύντομα θα τους έρθει ψωμί, στέγη και αγάπη. Αυτή είναι η κατάλληλη 

ευκαιρία για να ασκήσετε έλεος. 

26 Σας εξόρισαν στη γη, σ' αυτόν τον πλανήτη που ο άνθρωπος έχει μετατρέψει σε κοιλάδα δακρύων, 

αν και είναι ένας υπέροχος κήπος που ο Δημιουργός περιλούτισε με τις ευλογίες Του. Αλλά οι άνθρωποι 

θα μάθουν να καταλαβαίνουν ότι για χάρη της εξόφλησης των ενοχών τους προορίζονταν να έρθουν στον 

κόσμο αυτή τη στιγμή, για να μεταμορφώσουν αυτή την έρημο της θλίψης και του πόνου σε έναν 

παράδεισο του φωτός, σε έναν τόπο αδελφοσύνης και ειρήνης, όπου εκπληρώνεται η εντολή Μου που σας 

λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον!". 

27 Ανάμεσα σ' αυτούς που Με ακούνε υπάρχουν άπιστοι που, για να πιστέψουν, θέλουν να 

ψηλαφίσουν (με τα χέρια τους) όπως έκανε ο Θωμάς. Τους λέω ότι μια μέρα θα συνδεθούν μαζί Μου από 

πνεύμα σε πνεύμα. Πρώτον, ας πλύνουν το σκεύος τους μέσα και έξω, ώστε ο Λόγος Μου να κατέβει 

μέσα του σαν δροσιά χάριτος και ζωής για το πνεύμα. 

28 Οι άρρωστοι θέλουν να αγγίξουν το ένδυμά Μου, όπως στη Δεύτερη Εποχή, για να τους 

θεραπεύσει η πίστη τους. Σας λέω όμως: Γιατί δεν αγγίζετε το Θείο Πνεύμα Μου με τις αγνές σκέψεις 

σας, με τη θερμή προσευχή σας; Θα αποκτήσετε όλα όσα χρειάζεται το πνεύμα και το σώμα σας. 

29 Αυτή είναι η διδασκαλία που σας δίνω, με την οποία σας κάνω να βλέπετε το Βιβλίο που έχω 

ανοίξει μπροστά σας ανά πάσα στιγμή. Είναι το Βιβλίο της Αιώνιας Σοφίας Μου, το οποίο σας δείχνω να 

ανοίγει σήμερα στην Έκτη Σφραγίδα, χρησιμοποιώντας ως διερμηνέα Μου τον Φωνοφόρο που έχω 

ετοιμάσει. 

30 Σε όλες τις εποχές θέλατε να μελετήσετε την εκδήλωσή Μου για να γνωρίσετε το Θέλημά Μου 

και τις Εντολές Μου, και απάντησα στις ερωτήσεις σας, γιατί όποιος Με αναζητά από αγάπη, με την 

επιθυμία να βρει την αλήθεια, Με βρίσκει, Με βλέπει μπροστά του, Με αισθάνεται και αναζωογονείται με 

την αγάπη Μου, όπως ακριβώς γεμίζω με χαρά όταν τα παιδιά Μου Μου δείχνουν τους καρπούς που 

πέτυχαν με τα έργα αγάπης και ελέους τους, με τα οποία ανακούφισαν τον πόνο των αδελφών τους. 

31 Σ' αυτό το βιβλίο, το οποίο άνοιξα μπροστά σας για άλλη μια φορά, περιέχονται όλες οι 

διδασκαλίες Μου, και ό,τι είναι γραμμένο σ' αυτό θα το μάθετε, και θα είναι για την ευτυχία σας, γιατί θα 

σας οδηγήσει στο μονοπάτι της ανοδικής σας ανάπτυξης. 

32 Λαχταράτε να λαμβάνετε τις εμπνεύσεις Μου, τις οποίες έχω κάνει να ρέουν άφθονες ανά πάσα 

στιγμή, αλλά δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει. Σήμερα, καθώς επικοινωνώ μαζί σας μέσω του ανθρώπινου 

νου, θα συνεχίσετε να αμφισβητείτε τις διδασκαλίες Μου και την παρουσία Μου ανάμεσά σας; - Δεν 

μιλάω σε νεκρούς ή σε όντα χωρίς λογική, αλλά σε εσάς που είστε ανθρώπινα όντα και έχετε συνείδηση 

και Με γνωρίζετε. 

Αν μιλούσα στους νεκρούς, θα είχαν ήδη αναστηθεί από τους τάφους τους, αν μιλούσα στις πέτρες ή 

στα στοιχεία της φύσης, θα με μαρτυρούσαν ήδη. Αλλά η δυσπιστία των παιδιών Μου δεν θα σταματήσει 

τη διδασκαλία Μου, και αυτό το βιβλίο θα συνεχίσει να μιλάει για την αλήθεια, τη ζωή της χάρης και τη 

μέλλουσα ζωή. 

33 Τι αναζητάτε στη διδασκαλία Μου, τι θέλετε να μάθετε, παιδιά Μου; "Το φως", Μου λένε 

κάποιοι. "Λαχταράμε να βρούμε την ειρήνη", ακούω άλλους να λένε. Σας το λέω: Αν προετοιμαστείτε, θα 

βρείτε στο Λόγο Μου όλα όσα λαχταρά το πνεύμα σας. Έχω προετοιμάσει αυτό το έθνος σαν ένα εύφορο 

και ευλογημένο χωράφι από όπου μπορείτε να δείτε το βουνό της Νέας Σιών, τη γη που σας περιμένει. 

Και αύριο, αφού περάσετε μέσα από τον κόσμο, εκπληρώνοντας το καθήκον σας, θα βρεθείτε εν πνεύματι 

στα μονοπάτια του υπερπέραν, και θα ενωθείτε όλοι σε μια "κοιλάδα", σχηματίζοντας ένα πνεύμα μαζί 

Μου. 

34 Πρέπει να μελετήσετε για να καταλάβετε την αιτία των γεγονότων αυτής της εποχής: Γιατί ο 

Ηλίας ήρθε αυτή την εποχή και γιατί σας δίνω τον Λόγο Μου. Σε όλες τις εποχές ο Ηλίας έχει έρθει ως 

προπομπός Μου για να προετοιμάσει το πνεύμα όλων των ανθρώπων. Την Πρώτη φορά ο Ηλίας ήρθε στη 

γη, πλησίασε τις καρδιές των ανθρώπων και τους βρήκε εθισμένους στην ειδωλολατρία και την 

ειδωλολατρία. Ο κόσμος κυβερνιόταν από βασιλιάδες και ιερείς, και οι δύο είχαν απομακρυνθεί από την 

εκπλήρωση των θεϊκών νόμων και οδηγούσαν τους λαούς τους σε δρόμους σύγχυσης και ψεύδους. Είχαν 
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ανεγείρει βωμούς σε διάφορους θεούς στους οποίους απέδιδαν λατρεία. Ο Ηλίας σηκώθηκε εκείνες τις 

ημέρες και τους μίλησε με λόγια γεμάτα δικαιοσύνη: "Ανοίξτε τα μάτια σας και συνειδητοποιήστε ότι 

έχετε βεβηλώσει τον νόμο του Κυρίου. Έχετε ξεχάσει το παράδειγμα των αγγελιοφόρων Του και έχετε 

πέσει σε λατρείες ανάξιες του ζωντανού και ισχυρού Θεού. Είναι απαραίτητο να ξυπνήσετε, να Τον 

κοιτάξετε και να Τον αναγνωρίσετε. Καταστρέψτε την ειδωλολατρία σας και υψώστε τα μάτια σας πάνω 

από κάθε εικόνα με την οποία Τον έχετε αναπαραστήσει". 

35 Ο Ηλίας άκουσε τη φωνή Μου να του λέει: "Απομακρύνσου από αυτόν τον κακό λαό. Πες του ότι 

δεν θα πέσει άλλη βροχή για πολύ καιρό, μέχρι να το διατάξεις στο όνομά Μου". - Και ο Ηλίας είπε: "Δεν 

θα υπάρξει πλέον βροχή μέχρις ότου ο Κύριός μου υποδείξει την ώρα και η φωνή μου το διατάξει", και 

λέγοντας αυτό, αναχώρησε. - Από εκείνη την ημέρα η γη στέρεψε, οι εποχές που είχαν οριστεί για βροχή 

πέρασαν χωρίς αυτή να έρθει. Κανένα σημάδι βροχής δεν φαινόταν στον ουρανό, τα χωράφια ένιωθαν την 

ξηρασία, τα ζώα σταδιακά μαράζωνε, οι άνθρωποι έσκαβαν στη γη για νερό για να ξεδιψάσουν χωρίς να 

το βρουν, τα ποτάμια στέρεψαν, το χορτάρι μαράζωνε γιατί υπέκυπτε στις ακτίνες ενός καυτού ήλιου, και 

οι άνθρωποι καλούσαν τους θεούς τους, ζητώντας τους να τους επιστρέψει εκείνο το στοιχείο για να 

σπείρουν και να θερίσουν σπόρους που θα τους θρέψουν. 

36 Ο Ηλίας είχε αποσυρθεί με θεία εντολή, προσευχόμενος και περιμένοντας το θέλημα του Κυρίου 

του. Οι άνδρες και οι γυναίκες άρχισαν να απομακρύνονται από τα σπίτια τους αναζητώντας νέα εδάφη 

όπου δεν θα τους έλειπε το νερό. Παντού φαίνονταν καραβάνια και σε όλα τα μέρη η γη ήταν ξερή. 

37 Τα χρόνια πέρασαν και μια μέρα, καθώς ο Ηλίας ύψωσε το πνεύμα του στον Πατέρα, άκουσε τη 

φωνή Του να του λέει: "Αναζήτησε τον Βασιλιά και όταν σου δώσω το σημάδι, τα νερά θα κατέβουν ξανά 

σε αυτή τη γη". 

38 Ο Ηλίας, ταπεινός και υπάκουος, πήγε στον βασιλιά εκείνου του λαού και έδειξε τη δύναμή του 

μπροστά στους πιστούς του ψεύτικου θεού. Τότε μίλησε για τον Πατέρα και τη δύναμή Του, και 

εμφανίστηκαν τα σημεία: Στον ουρανό φάνηκαν αστραπές, βροντές και φωτιά, και στη συνέχεια έπεσε η 

ζωογόνος βροχή σε χείμαρρους. Και πάλι τα χωράφια ήταν ντυμένα με πράσινο, τα δέντρα ήταν γεμάτα 

καρπούς και υπήρχε ευημερία. 

39 Ο λαός ξύπνησε με αυτή την απόδειξη και θυμήθηκε τον Πατέρα του, ο οποίος τους κάλεσε και 

τους νουθέτησε μέσω του Ηλία. 

40 Τα θαύματα του Ηλία ήταν πολυάριθμα και πολύ μεγάλα εκείνη την εποχή για να ξεσηκώσουν τον 

λαό. 

41 Στη Δεύτερη Εποχή, εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος συμβούλευε τη μετάνοια και 

προετοίμαζε τις καρδιές για να δεχτούν τον Μεσσία. Αυτός ο ευλογημένος πρόδρομος μίλησε στα πλήθη 

επειδή πλησίαζε η ώρα του κηρύγματος του Ιησού και ήταν απαραίτητο να Τον αναγνωρίσουν. - Βάπτισε 

με νερό και το έχυσε και στον Ιησού, λέγοντάς του: "Δάσκαλε, γιατί πρέπει να σε βαφτίσω, ενώ είσαι 

αψεγάδιαστος;". Σε αυτό ο Ιησούς απάντησε: "Πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να ξεκινήσω το έργο της 

ημέρας Μου δείχνοντας υποταγή, ώστε αυτοί εδώ που Με ακολουθούν να ξέρουν πώς να καθαριστούν και 

να εξοπλιστούν όταν ξεκινήσουν να εκπληρώσουν το έργο τους". 

42 Ο Ηλίας, ένα πνεύμα μεγάλης δύναμης που δεν έχει αναγνωριστεί από την ανθρωπότητα, ήταν 

πάντα ο παρασκευαστής Μου. Σήμερα ήρθε για άλλη μια φορά για να προετοιμάσει τους σημαδεμένους 

που πρόκειται να Με υπηρετήσουν ως φορείς φωνής, καθώς και όλους τους ανθρώπους. 

43 Αν προετοιμαστείτε και μελετήσετε τις διδασκαλίες Μου για να γνωρίσετε το Θέλημά Μου, ο 

Ηλίας θα έρθει να σας βοηθήσει και θα είναι η υποστήριξη και ο φίλος σας. 

44 Ο Ηλίας είναι (μια) θεϊκή ακτίνα που φωτίζει και καθοδηγεί όλα τα όντα και τα οδηγεί σε Μένα. 

Αγαπήστε τον και λατρέψτε τον ως πρωτοπόρο και μεσίτη σας. 

45 Μαθητές, αν θέλετε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, να κάνετε δίκαια έργα, να 

εκπληρώσετε το Νόμο, τότε το Έργο Μου θα αναγνωριστεί από όλους και θα ξεχωρίζει ανάμεσα στις 

θρησκείες και τις διδασκαλίες ως ο μόνος δρόμος που έχω χαράξει για τους ανθρώπους. 

46 Ελάτε σε Μένα για να σας βοηθήσω στην προετοιμασία σας, καθίστε στο τραπέζι Μου, όπου έχω 

έτοιμη μια θέση για τον καθένα από τους μαθητές Μου, από όπου θα παρακολουθείτε τη διδασκαλία 

Μου. Μην ανησυχείτε αν το πρόσωπο μέσω του οποίου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό είναι άνδρας ή 

γυναίκα, γέρος, νέος ή παιδί. Διερευνήστε τις διδασκαλίες Μου μέχρι να βρείτε το θείο νόημα αυτής της 
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λέξης- τότε θα νιώσετε την παρουσία Μου μέσα από κάθε έναν από τους εκλεκτούς Μου. 

Εκμεταλλευτείτε αυτές τις στιγμές, γιατί αργότερα μπορεί να παραπονεθείτε αν δεν το κάνετε. 

47 Αφήστε αυτόν τον λαό να μεγαλώσει όπως μεγαλώνουν τα δέντρα πολλαπλασιάζοντας τα κλαδιά 

τους, όπως τα ποτάμια επεκτείνονται σχηματίζοντας νέα ποτάμια και ρυάκια. Δείτε πώς από μια 

κοινότητα ξεπηδούν νέες κοινότητες στις επαρχίες και στις πόλεις! 

48 Είναι το Πνεύμα Μου που τους έστειλε (τους καλεσμένους) στις διάφορες επαρχίες για να 

μεταφέρουν ένα μήνυμα πνευματοποίησης. Γιατί κάποιοι απομακρύνονται από τις αρχές της 

πνευματοποίησης που τους έχω δείξει -δηλαδή να δίνουν αγάπη χωρίς κανένα συμφέρον και να ασκούν 

έλεος- και πουλάνε τις υπηρεσίες που προσφέρουν με δώρα που δεν τους έχουν κοστίσει τίποτα; Δεν 

θυμάστε ότι από τις πρώτες διδασκαλίες που ακούσατε, σας είπα να προσέχετε και να προσεύχεστε γιατί ο 

πειρασμός παραμονεύει γύρω από τα βήματά σας; Σκεφτείτε, και θα θυμηθείτε ότι σας είπα επίσης ότι 

έχω περισσότερα να σας δώσω από όσα έχετε να ζητήσετε από Μένα - έτσι ώστε να περιοριστείτε στο να 

λαμβάνετε από Μένα ό,τι είναι επιτρεπτό. 

49 Να ξέρετε ότι στο βιβλίο του πεπρωμένου σας είναι καταγεγραμμένη η ημέρα και η ώρα που οι 

πύλες του υπερπέραν θα ανοίξουν για να δεχτούν το πνεύμα σας. Από εκεί θα δείτε όλο το έργο σας στη 

γη, όλο το παρελθόν σας. Δεν θα θέλετε να ακούτε φωνές μομφής ή παραπόνων εναντίον σας, ούτε να 

βλέπετε εκείνους που σας αποκαλούν δημιουργό των κακών τους! 

50 Τι βάσανα, τι πόνο νιώθει ένα πνεύμα όταν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο του φωτός και της ειρήνης 

και ακούει ότι ο θρήνος των θυμάτων του φτάνει εκεί. Αν δεν θέλετε να ζήσετε αυτή την κρίσιμη 

κατάσταση, καλλιεργήστε ακόμη και τώρα τα χωράφια που σας εμπιστεύτηκα και τοποθετήστε σε αυτά 

τον σπόρο της Διδασκαλίας Μου σε όλη του την καθαρότητα. Μην αισθάνεστε ανίκανοι να κάνετε έργα 

αντάξια για Μένα και μην αφήνετε τα γεωργικά σας εργαλεία όταν η δουλειά είναι μισοτελειωμένη, για 

να ξεχάσετε αυτή την αποστολή και να παραδοθείτε ξανά στους πειρασμούς του κόσμου. 

51 Ελάτε γρήγορα να ακούσετε το Λόγο Μου. Να θυμάστε ότι πλησιάζει η μέρα που δεν θα την 

ακούτε πια με αυτή τη μορφή. Για σας, ο καιρός έχει ήδη παρέλθει, όταν ήταν απαραίτητο να 

εμφανίζονται οι προφήτες ενώπιον του λαού για να τον προτρέπουν να μετανοήσει και να τον απειλούν με 

τη δικαιοσύνη του Θεού, αν δεν εισακούσει την προειδοποιητική αυτή έκκληση. Σήμερα θέλω να γίνετε οι 

προφήτες που θα αφυπνίσουν την ανθρωπότητα και θα της μεταφέρουν αυτό το ουράνιο μήνυμα. Θα 

κάνω θαύματα στο δρόμο σας και θα σας δώσω τα όπλα της αλήθειας για να πολεμήσετε, γιατί θα 

πολεμηθείτε. 

52 Θα κάνω πολλά στραβά μονοπάτια ίσια, χρησιμοποιώντας τη δικαιοσύνη των καλών μαθητών 

Μου. Η πνευματική παρουσία του λαού του Θεού, που ονομάζεται Ισραήλ επί της γης, θα γίνει αισθητή 

μεταξύ των ανθρώπων και πολλοί θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που είχε διαμορφωθεί σε υλική μορφή 

είχε υψηλό πνευματικό νόημα. 

53 Παρόλο που τα πνεύματα που σχημάτισαν αυτόν τον λαό διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και 

την Πνευματική Κοιλάδα για να εκπληρώσουν ένα καθήκον εξιλέωσης, τώρα, λόγω της αγάπης Μου, 

ενωμένα από το φως του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει το μονοπάτι της εξέλιξής τους, θα ενώσουν στο 

δρόμο τους όλους όσους διψούν για ελευθερία, για ειρήνη, για αλήθεια και δικαιοσύνη, για αγάπη και 

λύτρωση. 

54 Αληθινά σας λέω, ο λαός του Θεού είναι απεριόριστος, όλοι σας ανήκετε σ' αυτόν πνευματικά. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο λαός δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα έθνος ή μια φυλή. 

Ο λαός του Ισραήλ, που ονομάστηκε λαός του Θεού από τους προφήτες και τους πατριάρχες των Πρώτων 

Χρόνων, είναι ένα σύμβολο της παγκόσμιας οικογένειας, ένας λαός που αποτελείται από όντα που 

επιλέχθηκαν με σοφία για τους σκοπούς Μου και τον οποίο χρησιμοποίησα ως όργανο, να μεταδώσω τις 

διδασκαλίες Μου στην ανθρωπότητα σαν ένα βιβλίο που ανοίγεται μπροστά στους ανθρώπους - ένα 

βιβλίο που μιλάει για την πνευματική και υλική εξέλιξη, για τις θείες αποκαλύψεις, για τις προφητείες, για 

τις ανθρώπινες ερμηνείες, για τις επιτυχίες και τα λάθη αυτού του λαού, για τη λάμψη και την παρακμή, 

για την ελευθερία και τη δουλεία, για το φως και το θάνατο. 

Σκοτάδι. Αυτός ο λαός δεν θα έχει πλέον μια "Γη της Επαγγελίας" κάτω από τα πόδια του. Το καθήκον 

της είναι να αναζητήσει τους χαμένους, να ενσταλάξει νέο θάρρος στους αδύναμους και να τους δείξει τον 

δρόμο για την έξοδο από την έρημο, πέρα από την οποία βρίσκονται οι πύλες της Νέας Ιερουσαλήμ, της 

Πνευματικής Πόλης στην οποία θα κατοικείτε αιώνια με τον Δάσκαλό σας. 
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55 Οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες σημαδεμένοι έχουν το καθήκον να υπερασπιστούν το Νόμο 

γεμάτοι ζήλο, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους στο δρόμο, να υπερασπιστούν την πίστη. Θα είναι 

στρατιώτες της ειρήνης, δάσκαλοι στη σοφία Μου, γιατροί για όλες τις ασθένειες, παρηγορητές και 

προφήτες. 

56 Οι γενιές αυτής της εποχής έγιναν μάρτυρες μεγάλων γεγονότων. Χωρίς να το συνειδητοποιείτε, 

ζείτε τη μεγάλη μάχη που λαμβάνει χώρα όχι μόνο στα πεδία των μαχών σας ή στα εμπόλεμα έθνη, αλλά 

σε πολλά πεδία. Η πραγματική μάχη είναι στο πνευματικό, εκεί όπου τα μάτια σας δεν εισχωρούν, στο 

ανθρώπινο μυαλό και την καρδιά, στους ανθρώπους της επιστήμης και της θρησκείας και σε όλους τους 

ανθρώπινους θεσμούς. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι πλησιάζει ένας νέος καιρός, όταν θα ανοίξει η έβδομη 

σφραγίδα και η δικαιοσύνη και το φως θα θριαμβεύσουν στα πνεύματα. Πριν από αυτό, θα πρέπει να 

στείλω στη γη πνεύματα που είναι γεμάτα από τη χάρη Μου και που θα καθοδηγούν τους ανθρώπους σαν 

παιδιά, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τη σωτηρία τους. 

57 Προσευχηθείτε και νιώστε τον Ηλία να σπεύδει μέσα στο διάστημα από το ένα άκρο στο άλλο, 

σκορπίζοντας φως στα σκοτεινά μονοπάτια, σώζοντας εκείνους που έχουν παραστρατήσει, καθαρίζοντας 

τους λερωμένους, αφυπνίζοντας εκείνους που κοιμούνται στην άγνοια και βάζοντας τα πάντα σε τάξη, 

γιατί αυτή είναι η ώρα του. Μην τον φοβάστε, αγαπήστε τον, γιατί ήρθε ως ποιμένας για να σας οδηγήσει 

στον Πατέρα, στο ουράνιο εμπόδιο που σας περιμένει. 

58 Ο λόγος μου και όλες οι προφητείες θα βγουν αληθινές. 

59 Στη Δεύτερη Εποχή καρφώσατε τα χέρια Μου σε ένα ξύλο, τα ίδια χέρια που θεράπευαν τους 

αρρώστους και χάιδευαν παιδιά, νέους και γέρους. Σήμερα αποκάλυψα τα δικαιώματά Μου, αλλά όχι για 

να απορρίψω τον σταυρό πάνω στον οποίο Με εξυψώσατε- όχι, αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα τα 

απλώνω με αγάπη για να σας χαρίσω την ευλογία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 54  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που αφήνουν τα υλικά αγαθά τους για να Με ακούσουν. 

2 Όσοι έχουν κάνει χρήση των οδηγιών Μου έχουν γίνει δυνατοί, και όταν βρέθηκαν να πλήττονται 

από μια δοκιμασία, αντί να απελπίζονται, άρχισαν να σκέφτονται και να προσεύχονται, και ένιωσαν ότι 

εκείνες τις στιγμές η θεία έμπνευση έρχεται στο μυαλό τους σαν μια ακτίνα φωτός που φωτίζει το 

μονοπάτι της πνευματικής τους ανάπτυξης. 

3 Αληθινά σας λέω, όποιος ξέρει πώς να προετοιμάζεται και να ενισχύει τον εαυτό του στην 

εκπλήρωση του Νόμου Μου, θα περάσει τα πάντα σώος και αβλαβής, ακόμη κι αν περάσει μέσα από 

καταιγίδες ή μέσα από φωτιά. - Ακόμα και σε εκείνους που με πίστη μπόρεσαν να περάσουν τη δοκιμασία 

που ταλαιπώρησε το πνεύμα τους, λέω ξανά ότι δεν πρέπει να "ξαπλώσουν για ύπνο"- γιατί θα έρθουν 

νέες δοκιμασίες, και τότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Υπάρχουν πολλοί που, στο τέλος μιας 

μεγάλης δοκιμασίας, όταν το "έργο της ημέρας" έχει σχεδόν τελειώσει, ήταν κοντά στο να πέσουν, 

κυριευμένοι από το βάρος του σταυρού τους. Αλλά εκείνες τις στιγμές η φωνή Μου ακούστηκε, 

ενθαρρύνοντάς τους να φτάσουν στον τελικό στόχο, ο οποίος είναι ήδη κοντά. 

4 Αν αποδίδετε τις δοκιμασίες της ζωής στην τύχη, δύσκολα θα είστε δυνατοί. Αλλά αν έχετε μια 

αντίληψη του τι είναι εξιλέωση, τι είναι δικαιοσύνη και επανόρθωση, θα βρείτε ανύψωση και παράδοση 

στην πίστη σας για να επικρατήσετε στις δοκιμασίες. 

5 Το θέλημά Μου είναι να δοκιμάσω την ψυχή σας με διάφορους τρόπους, γιατί τη διαμορφώνω, τη 

μορφοποιώ και την τελειοποιώ. Γι' αυτό χρησιμοποιώ όλα τα πράγματα και όλους τους ανθρώπους- ως 

όργανα χρησιμοποιώ τόσο έναν δίκαιο άνθρωπο όσο και έναν κακό άνθρωπο. Μια φορά χρησιμοποιώ το 

φως, μια άλλη φορά κάνω το σκοτάδι υπηρέτη Μου. Γι' αυτό σας λέω: Όταν βρεθείτε σε μια κρίσιμη 

κατάσταση, θυμηθείτε Εμένα, τον Δάσκαλό σας, ο οποίος θα σας εξηγήσει με όλη την αγάπη τον λόγο 

αυτής της δοκιμασίας. 

6 Υπάρχουν κύπελλα που όλοι πρέπει να πιουν, άλλοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα, ώστε όλοι να 

με καταλάβουν και να με αγαπήσουν. Η δυστυχία, η αρρώστια, η συκοφαντία, η ατίμωση είναι πολύ 

πικρά ποτήρια που δεν φτάνουν μόνο στα χείλη του αμαρτωλού. Θυμηθείτε ότι ο Παντοδύναμος μόλις 

άδειασε το πιο πικρό ποτήρι που μπορείτε να φανταστείτε σε εκείνη τη Δεύτερη φορά. Η υπακοή, η 

ταπείνωση και η αγάπη με την οποία πίνεται το ποτήρι του πόνου θα κάνει τον σταυρό ελαφρύτερο και τη 

δοκιμασία να περάσει πιο γρήγορα. 

7 Ο κόσμος είναι ένα σχολείο για τα πνεύματα, το σώμα σας είναι μόνο ένα εργαλείο. Στη γη, 

περνάτε από τα διάφορα σκαλοπάτια της σκάλας προς την πνευματική τελειότητα, στην οποία τα 

πνεύματα ανεβαίνουν προς Εμένα, ωθούμενα από τη δύναμη των προσόντων τους, την προσπάθειά τους 

να φτάσουν στον Πατέρα μέσω της αγάπης που έχουν δώσει στους αδελφούς τους. Όποιος δεν περάσει 

από αυτό το μονοπάτι του αγώνα δεν θα γνωρίζει ούτε ποιος είναι ο Δημιουργός του, ούτε θα γνωρίζει τον 

εαυτό του. 

8 Αυτός που αρνείται το πεπρωμένο του απορρίπτει το τιμητικό όνομα "παιδί της Θεϊκότητάς Μου". 

Αν δεν πιστεύει στην ύπαρξή Μου, δεν μπορεί να έχει πίστη στην αγάπη Μου. 

9 Αν για κάποιους αυτή η ζωή ήταν εξαιρετικά πικρή και θλιβερή, να ξέρετε ότι αυτή η ύπαρξη δεν 

είναι η μόνη, ότι είναι μόνο φαινομενικά μακρά και ότι στο πεπρωμένο κάθε πλάσματος υπάρχει ένα 

μυστήριο στο οποίο μόνο Εγώ μπορώ να διεισδύσω. 

10 Αυτή η φωνή δεν σας είπε: πρέπει να υπακούσετε σε αυτόν τον λόγο. Το μόνο που σας έχει πει 

είναι: αναζητήστε την αλήθεια, αναζητήστε την αγάπη, αναζητήστε την ειρήνη, και αν τα βρίσκετε αυτά 

στη διδασκαλία Μου που ακούτε αυτή τη στιγμή, συνεχίστε να αναζητάτε. Αλλά αν δεν το έχετε βρει εδώ, 

συνεχίστε να ψάχνετε. 

11 Γίνομαι γνωστός στον καθένα σας, μερικές φορές μέσω της καρδιάς σας, άλλες φορές μέσω του 

πνεύματός σας. 

12 Με τη φωνή Μου της συγχώρεσης, οι νεκροί θα αναστηθούν στη ζωή της χάρης, θα ελευθερωθούν 

από τη σύγχυση της ψυχής τους και θα εκπληρώσουν το Νόμο Μου που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον". Όπου δεν υπάρχει συγχώρεση - η οποία πηγάζει πάντα από την αγάπη - δεν θα υπάρξει ούτε 

μετάνοια ούτε καλά έργα, και τότε δεν θα υπάρξει σωτηρία. 
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13 Πόσοι πνευματικά νεκροί άνθρωποι πρέπει να περιπλανώνται στον κόσμο περιμένοντας να τους 

φέρει ο σωματικός θάνατος στην παρουσία Μου για να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου να τους ανεβάζει 

στην αληθινή ζωή και να τους χαϊδεύει. Ποια λαχτάρα για ανανέωση θα μπορούσαν να τρέφουν επί της 

γης, αφού θεωρούσαν τον εαυτό τους αμετάκλητα χαμένο για πάντα, παρόλο που αισθάνονταν ικανοί για 

αληθινή μετάνοια και επανόρθωση των παραπτωμάτων τους; 

14 Εκτός όμως από εκείνους που είχαν αρνηθεί τη σωτηρία της ψυχής τους και ήρθαν σε Μένα χωρίς 

ελπίδα, ήρθαν στην παρουσία Μου και εκείνοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από τους επιστήμονες 

όσον αφορά το σώμα. Εγώ, που κατέχω τη ζωή, τους άρπαξα από τα νύχια του σωματικού θανάτου. Αλλά 

τι κάνουν στον κόσμο εκείνοι στους οποίους έχω εμπιστευθεί την υγεία της ψυχής καθώς και την υγεία 

του σώματος; Δεν γνωρίζουν το υψηλό πεπρωμένο που τους έχει αναθέσει ο Κύριος να εκπληρώσουν; 

Πρέπει εγώ, που τους έστειλα ένα μήνυμα υγείας και ζωής, να δέχομαι αδιάκοπα τις θυσίες τους; 

15 Τώρα που Μου παρουσιάζετε τη θλίψη σας και Μου ζητάτε δύναμη, σας λέω: Εμπιστευτείτε Με 

και θα παρηγορηθείτε όλοι. 

Δεν ακούνε όλοι τον Λόγο Μου όπως τον ακούτε εσείς, αλλά η δύναμή Μου και το φως Μου είναι η 

πατρική κληρονομιά για όλα τα πνεύματα. Εσείς, όμως, γίνεστε αδύναμοι και αφήνετε τον εαυτό σας να 

νικηθεί από τις δοκιμασίες. 

16 Μόνο Εγώ, ο Πατέρας σας, ακούω και καταλαβαίνω την καρδιά σας. Δεν έχετε βρει ακόμη την 

αληθινή αγάπη ο ένας για τον άλλον. Σας λέω επίσης να μην αναζητάτε εικόνες αγίων ή σύμβολα για να 

σας δώσουν ανακούφιση. Μάθετε να προσεύχεστε με το πνεύμα, αφυπνίστε τις ευαίσθητες ίνες της 

ύπαρξής σας, ώστε να αισθάνεστε την Παρουσία Μου και να απολαμβάνετε την Αγάπη Μου μαζί Μου. 

Μην αισθάνεστε αποξενωμένοι από τον Πατέρα σας. Ή μήπως έχετε απομακρυνθεί τόσο πολύ από Μένα 

που δεν Με αναγνωρίζετε πλέον; 

17 Βλέπω ότι αυτή την εποχή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει στην αμαρτία. Τα πάθη 

απελευθερώνονται, τα παιδιά χάνουν την αθωότητά τους σε νεαρή ηλικία και παίρνουν απαγορευμένους 

καρπούς. Η ανθρωπότητα έχει πάρει το δρόμο του κακού και από γενιά σε γενιά γίνεται όλο και πιο 

ετοιμόρροπη και βυθίζεται όλο και πιο βαθιά. Γι' αυτό ήρθα για άλλη μια φορά να αποκαλυφθώ ανάμεσά 

σας. 

18 Προσευχηθείτε και κατανοήστε το Λόγο Μου. Προσευχηθείτε όχι μόνο για τον εαυτό σας, 

προσευχηθείτε για τους γνωστούς και άγνωστους σε εσάς αδελφούς, τους υλικούς και τους πνευματικούς. 

19 Δεν γνωρίζετε την πνευματική φτώχεια στην οποία ζει σήμερα η ανθρωπότητα. Η μεσιτεία ενός 

λαού και ο αγώνας του είναι απαραίτητα για να φέρουν το φως σε όλα τα πνεύματα. 

20 Καθαρίστε εκείνους που έχουν μολυνθεί. Αποκαλύψτε τους τα χαρίσματα του πνεύματός τους, 

βάλτε τους στο μονοπάτι σαν μικρά παιδιά και οδηγήστε τους σε Μένα. Θα βρείτε πολλούς άρρωστους 

ανθρώπους στο μονοπάτι σας, οι οποίοι δεν θα θεραπευτούν από την επιστήμη- ωστόσο, μεταξύ σας θα 

βρείτε τη δυνατότητα να φέρετε θεραπεία στα βάσανά τους: Θα τους θεραπεύσετε με την αγάπη σας, με 

την καλή επιρροή που ασκείτε, με την ανανέωση στην οποία τους εμπνέετε. Και μέσω της γνώσης της 

διδασκαλίας Μου που τους μεταδίδετε, θα ανακαλύψουν ότι το θεραπευτικό βάλσαμο βρίσκεται στην 

ειρήνη του νου και στην εκπλήρωση των καθηκόντων, στην αγάπη ο ένας για τον άλλον. 

21 Δεν θέλω να δω τα παιδιά Μου να χάνουν την ευκαιρία για τη σωτηρία τους. Αν οι μεγάλοι 

αμαρτωλοί Με αναζητήσουν με ταπεινότητα και μετάνοια, θα συγχωρήσω τις παραβάσεις τους και θα 

τους προσφέρω την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Απελευθερώνω το κάλεσμά Μου στους 

μεγαλύτερους αμαρτωλούς για να τους λυτρώσω και να τους σώσω. 

22 Έχω εμπνεύσει την καρδιά των νέων ανθρώπων, των νέων και των παρθένων, για να 

διαμορφώσουν νέες γενιές. Γι' αυτό τους καθάρισα, και αν ξέρουν πώς να εκπληρώσουν στα παιδιά τους 

το έργο που τους έχω αναθέσει, και εξοπλίσουν αυτά τα πνεύματα και τα οδηγήσουν στον δρόμο του 

καλού, θα επικοινωνήσω μαζί τους, και θα στηριχτείτε σε αυτές τις νέες γενιές, και θα είναι οι συνεχιστές 

αυτού του έργου. 

23 Κρατήστε τη χάρη που αφήνω ανάμεσά σας. Σύντομα θα υπάρξουν εκείνοι που θέλουν να 

εμποδίσουν την πρόοδο του Έργου Μου. Αλλά θα υπάρξουν και άλλοι που, αφού παρακαλέσουν τη 

βοήθειά Μου, θα λάβουν ένα θαύμα- και ακόμη κι αν δεν είναι από τους μαθητές Μου, θα μαρτυρήσουν 

για Μένα, λέγοντας: "Ο Κύριος με θεράπευσε". Άλλοι θα πουν: "Είχα χάσει το πιο πολύτιμο πράγμα, και 

Εκείνος μου το έδωσε πίσω". 
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24 Μην υπερασπίζεστε το έργο Μου με ψεύτικες μαρτυρίες και μη λέτε ποτέ ψέματα, γιατί δεν σας 

έχω διδάξει να λέτε ψέματα. Τα έργα Μου είναι πάντα πιο δυνατά, και αν ξέρετε πώς να τα ερμηνεύσετε, 

θα βρείτε σε αυτά την αγάπη Μου και το έλεός Μου για τους ανθρώπους. 

25 Όταν ακούτε ανόητα λόγια, σιωπήστε, όπως ο Ιησούς σιώπησε μπροστά στους Φαρισαίους. Αλλά 

μη φοβάστε ότι τα "ρούχα "* σας θα σκιστούν. Θα σε δικαιώσω και θα σε εξυψώσω μπροστά στους 

αδελφούς σου. Αυτοί οι άνθρωποι που σας καταδικάζουν θα δουν τότε ότι δεν έχετε παραστρατήσει, αλλά 

ότι έχετε έρθει πιο κοντά σε Μένα. 

Προσέξτε τις πράξεις σας και φοβηθείτε μόνο τον Αιώνιο Κριτή που σας βλέπει πάντα. 
* Αυτή η μεταφορική έκφραση αναφέρεται σε βλάβη της φήμης, της τιμής, του προσώπου. 

26 Με ευγένεια και πνευματικότητα θα μαρτυρήσετε ότι Με ακούσατε, και τότε πολλοί θα 

μεταστραφούν. Αν δεν βρείτε κατανόηση, σιωπήστε και συγχωρήστε. Αν ενώσετε το σώμα σας με το 

πνεύμα σας και εκπληρώσετε τον Νόμο Μου, θα αποκτήσετε χάρη για την ανθρωπότητα. 

27 Θυμηθείτε, ευλογημένοι άνθρωποι, ότι σας έχω πει σε όλους τους τόπους συνάθροισης ότι 

πλησιάζουν εποχές πόνου, δοκιμασίας και κρίσης για την ανθρωπότητα, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για 

τον εξαγνισμό της. Σας ανακοινώνω επίσης ότι μετά από αυτό το διάστημα θα υπάρξει χαρά στη γη. 

28 Εδώ και χρόνια ακούτε αυτά τα μηνύματα, τα οποία είναι διδασκαλίες με τις οποίες σας 

προετοιμάζω ως μαθητές, ώστε αύριο να φέρετε φως στις ζωές των αδελφών σας και να τους δείξετε τον 

καλό δρόμο - τόσο στα όντα που ζουν στο σώμα όσο και στα ασώματα. Είναι θέλημά Μου να αφήσετε 

ένα καλό παράδειγμα ως σπόρο για τις μελλοντικές γενιές- οι αποκαλύψεις που σας έδωσα να σας 

χρησιμεύσουν για να ενισχύσετε το πνεύμα σας στη σοφία Μου και την καρδιά σας στην καλοσύνη, και 

να απομακρύνετε από αυτήν όλα τα ζιζάνια που έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό στην ύπαρξή σας. 

Ωστόσο, σας λέω με θλίψη ότι εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε το Λόγο Μου, ότι κοιμάστε σε αυτές τις 

εκδηλώσεις και ότι τα έργα σας δεν μαρτυρούν τη Διδασκαλία Μου. 

29 Ήθελα όλοι σας να σχηματίσετε μια καρδιά, μια θέληση- αλλά βλέπω ότι εξακολουθείτε να 

παραμένετε στην ασυμφωνία σας. 

30 Σας είπα ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου σε όλους τους τόπους συνάθροισης σας ως ο μόνος Θεός 

που σας αγαπά όλους εξίσου. Ωστόσο, κάποιοι αρνούνται τα πνευματικά χαρίσματα και την αλήθεια 

στους άλλους. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι δοξάζετε τη διδασκαλία Μου με αυτόν τον τρόπο; 

31 Όχι μόνο με τη συμπεριφορά που δείχνετε σε αυτούς τους τόπους συνάθροισης θα επιδιώκετε να 

Μου είστε αρεστοί και να Με υπηρετείτε, αλλά με όλες τις πράξεις της ζωής σας. Αλλά μέχρι αυτή τη 

στιγμή δεν έχετε τηρήσει τον νόμο Μου, ούτε στον πνευματικό ούτε στον υλικό, και είστε ακόμα αρχάριοι 

που δεν θέλετε να πιστέψετε. Δεν θέλετε να συνεχίσει να σας καθοδηγεί ο Χριστός, Αυτός που σας είπε: 

"Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή"; Δεν θέλετε η Αγάπη να σας σώσει, να σας κάνει δυνατούς, 

χαρούμενους και γαλήνιους, ώστε την ώρα των καταιγίδων και των δοκιμασιών να είναι αυτή που θα σας 

στηρίζει και θα σας προστατεύει; 

32 Συνειδητοποιήστε ότι σας έδωσα μια σοφία ανώτερη από κάθε ανθρώπινη επιστήμη: τη σοφία της 

κυριαρχίας των δυνάμεων της φύσης. Αλλά δεν έχετε καταλάβει πώς να ανταποκρίνεστε στη φωνή Μου 

σαν υπάκουα πρόβατα. Ισχυρίζεστε ότι αυτά τα στοιχεία υποκλίνονται μπροστά σας σαν αφοσιωμένοι 

υπηρέτες στην ανυπακοή σας; 

33 Τώρα καταλαβαίνετε γιατί είναι απαραίτητο να ακούσετε τις διδασκαλίες Μου, όπως είναι 

απαραίτητο να τις σκεφτείτε, να τις νιώσετε και να τις εφαρμόσετε στην πράξη; 

Να προσέχετε και να προσεύχεστε, σας είπα, για να μη σας συμβεί απροσδόκητα κακό- όμως ούτε 

προσέχετε ούτε προσεύχεστε. Όταν οι δοκιμασίες σας μαστίγωσαν, πιστέψατε ότι σας τιμώρησα ή ότι σας 

εγκατέλειψα. Μόνο τότε σου πέρασε από το μυαλό να προσευχηθείς, να Μου ζητήσεις να μην σε αφήσω 

μόνο σου. Ω, αν καταλάβαινες μόνο ότι δεν σε εγκαταλείπω και ότι εσύ είσαι που Με ξεχνάς! 

Πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο κατά το οποίο να μην σας δίνω κάτι, και ότι, 

από την άλλη πλευρά, συχνά ζείτε μια ολόκληρη ζωή χωρίς να Μου προσφέρετε τίποτα. 

34 Σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες για να ξέρετε ότι είμαι πάντα μαζί σας, ότι ακούω τα πάντα και 

γνωρίζω τα πάντα, - για να μην απορρίπτετε τις ευεργεσίες Μου και επίσης να μην αισθάνεστε μόνοι και 

λυπημένοι στις δοκιμασίες σας. 
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35 Πόσοι από εσάς, αφού γίνετε άνθρωποι, συμπεριφέρεστε σαν αχάριστα παιδιά που δεν ακούνε τις 

συμβουλές των γονιών τους και βυθίζονται σαν ανόητοι στους επικίνδυνους δρόμους της ζωής, για να 

σταματήσουν μετά, όταν έχουν σκοντάψει πολύ και έχουν βιώσει απογοητεύσεις, και να αναφωνήσουν με 

δάκρυα τύψεων: "Αχ, αν είχα ακούσει τον Πατέρα μου, τότε δεν θα είχα βιώσει τόσα βάσανα και δεν θα 

είχα ξεστρατίσει τόσο πολύ από το σωστό δρόμο!" 

36 Μερικές φορές είναι ήδη πολύ αργά όταν συνειδητοποιούν την ενοχή τους. Τους ξαφνιάζει ο 

θάνατος, ο οποίος δεν τους επιτρέπει να επιστρέψουν στο πατρικό τους σπίτι και να πέσουν στα γόνατα 

μπροστά σε εκείνους που αρνήθηκαν την εξουσία. 

37 Τι συγκλονιστικός πόνος για εκείνους που έβλεπαν την τελευταία τους στιγμή να πλησιάζει χωρίς 

να μπορούν να βρέξουν το πρόσωπο των γονιών τους με τα δάκρυά τους, ούτε να ακούσουν από τα χείλη 

τους λόγια συγχώρεσης! 

38 Όταν αναλογίζεστε αυτές τις δοκιμασίες, μερικές φορές λέτε: "Πώς είναι δυνατόν ο Θεός, με την 

τέλεια δικαιοσύνη Του, να φτάσει στο σημείο να αρνηθεί αυτή τη χαρά σε κάποιον που έχει ήδη 

αναγνωρίσει και μετανοήσει για την ενοχή του; - Αλλά σας απαντώ ότι δεν είναι το σώμα που θα λάβει 

αυτή τη χάρη, αλλά η ψυχή, για την οποία θα υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος για να ξεπλύνει τους λεκέδες 

της και επίσης χρόνος για να θερίσει τους καρπούς της μετάνοιάς της. 

39 Για να μην πλανηθεί η ψυχή σας στο επικίνδυνο γήινο προσκύνημα, έχει προικιστεί με ένα 

ανώτερο φως, το οποίο είναι το πνεύμα. Επιπλέον, ο κόσμος πάντα φωτιζόταν από το φως της 

διδασκαλίας Μου και των αποκαλύψεών Μου, από τις πρώτες ημέρες της ύπαρξής σας σε αυτόν τον 

κόσμο μέχρι την αιωνιότητα. 

40 Πάντα σας διαφώτιζα, ώστε όταν το ενσαρκωμένο πνεύμα σας επιστρέψει στην πνευματική ζωή, 

να μπορεί να κατοικεί σε υψηλά επίπεδα ύπαρξης. 

41 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, όργανο των εκδηλώσεών Μου σε αυτή την εποχή, πνευματοποιήστε 

τον εαυτό σας, ώστε αν θα είστε ο αληθινός ερμηνευτής του Λόγου Μου, θα είστε εσείς μέσα από τη 

σκέψη σας, τη ζωή σας και το λόγο σας. Καταλάβετε ότι χρειάζονται ζωντανά παραδείγματα, ώστε η 

ανθρωπότητα να πιστέψει σε Μένα. 

42 Ποιοι από εσάς θα είναι τα μεγάλα πνεύματα που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στην αληθινή 

πνευματοποίηση; Η πνευματοποίηση, δηλαδή η πνευματική ανοδική ανάπτυξη, πρέπει να εκδηλωθεί 

μέσω του νου και των αισθήσεων, ώστε να αποτελέσει τη σωτηρία της ανθρωπότητας. 

43 Μαθητές, τα μεγάλα έργα απαιτούν υψηλά μυαλά και καθαρές καρδιές. Αναπτύξτε τα προσόντα 

σας και γίνετε σπουδαίοι. Γιατί σας ζητώ να είστε ενωμένοι, άνθρωποι; Επειδή ξέρω ότι ο πόλεμος, ως 

αποτέλεσμα της έλλειψης αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, πλησιάζει σαν ανεμοστρόβιλος που 

γκρεμίζει τα πάντα, και επειδή θέλω να παρακολουθείτε και να είστε άνθρωποι του 

ειρήνη, ένας στρατός στρατιωτών στην υπηρεσία του καλού. Όταν ξεκινάτε να εκπληρώσετε αυτή την 

αποστολή, να με έχετε στην καρδιά σας- χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ποιος είμαι;: Ο 

Χριστός. Και ποιος είναι ο Χριστός; Είναι η Αγάπη του Θεού. Γι' αυτό σας λέω: Κουβαλήστε Με μέσα 

σας και δεν θα χαθείτε. Αντίθετα, θα ξεπεράσετε όλες τις αντιξοότητες και θα φτάσετε στην αιωνιότητα. 

44 Μην ξεχνάτε ότι οι θεϊκές δυνάμεις είναι μόνο με τους ταπεινούς και ότι ποτέ δεν κατεβαίνουν για 

να κολακεύουν τις ανθρώπινες ματαιοδοξίες. 

45 Πράγματι, πολλοί αμαυρώνουν τις ψυχές τους- αλλά μην τους καταδικάζετε, γιατί δεν ξέρουν τι 

κάνουν. Θα τους σώσω και αυτούς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι Με έχουν ξεχάσει ή Με έχουν 

αντικαταστήσει με τους ψεύτικους θεούς που δημιούργησαν στον κόσμο. Θα τους φέρω επίσης στη 

Βασιλεία Μου, ακόμη και αν τώρα - επειδή ακολουθούν τους ψευδοπροφήτες - έχουν ξεχάσει τον 

ευγενικό Χριστό που έδωσε τη ζωή Του γι' αυτούς για να τους διδάξει τη διδασκαλία Του για την αγάπη. 

46 Για τον Πατέρα, κανείς δεν είναι "κακός", κανείς δεν μπορεί να είναι, αφού η προέλευσή του είναι 

σε Μένα. Παραστρατημένα, τυφλά, βίαια, επαναστατικά, έτσι έχουν γίνει πολλά από τα παιδιά Μου 

εξαιτίας της ελεύθερης βούλησης με την οποία έχουν προικιστεί. Αλλά το φως θα γίνει σε όλους αυτούς, 

και το έλεός Μου θα τους οδηγήσει στο μονοπάτι της σωτηρίας τους. 

47 Σήμερα η δύναμη της ύλης και η επιρροή του κόσμου σας έχουν κάνει εγωιστές. Αλλά η ύλη δεν 

είναι αιώνια, ούτε ο κόσμος και η επιρροή του, και εγώ είμαι ο υπομονετικός δικαστής, του οποίου η 

δικαιοσύνη είναι Κύριος της ζωής και του χρόνου. Δεν πρέπει να κρίνετε αυτούς που Με αρνούνται, γιατί 

τότε θα σας βρω πιο ένοχους από αυτούς. 
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48 Μήπως ύψωσα τη φωνή Μου για να καταδικάσω τους εκτελεστές Μου; Δεν τους ευλόγησα με 

αγάπη και ευγένεια; Μακάρι να καταλαβαίνατε ότι πολλοί από εκείνους που προσωρινά παρασύρθηκαν 

στον κόσμο εξαιτίας αυτού του αδικήματος, σήμερα εξαγνίζονται στον πνευματικό κόσμο! 

49 Δείτε πώς ο Λόγος Μου σας δείχνει το δρόμο και σας καθοδηγεί! Το δίνω σε όλους γιατί σας 

αγαπώ όλους και σας αναζητώ όλους. Μην περιμένετε μέχρι οι ανεμοστρόβιλοι να σας αιφνιδιάσουν ως 

χαμένους ή κοιμισμένους, γιατί τότε θα υπάρξει "τρίξιμο των δοντιών". Δεν γνωρίζετε ακόμη το σχέδιο 

σωτηρίας Μου- επομένως, χρειάζεται μόνο να Με εμπιστευτείτε και να Με υπακούσετε. 

50 Συνειδητοποιείτε πόσο ταπεινός είναι ο Λόγος Μου, πόσο ασήμαντοι είναι οι υπηρέτες μέσω των 

οποίων μεταδίδω τη φωνή Μου και πόσο φτωχό είναι το περιβάλλον στο οποίο γνωστοποιώ τον εαυτό 

Μου; Μην εκπλαγείτε αν μάθετε ότι σε αυτή την εποχή αυτή η διδασκαλία θα είναι αυτή που θα διέπει 

και θα κατευθύνει τα πεπρωμένα όλης της ανθρωπότητας! 

51 Οι θείες σκέψεις έχουν μεταφραστεί σε λέξεις από τους εκστατικούς φωνητικούς Μου φορείς, οι 

οποίοι, ενωμένοι σε προτάσεις, έχουν σχηματίσει και εδραιώσει ένα πνευματικό δόγμα που είναι γεμάτο 

αποκαλύψεις και τέλειες διδασκαλίες. 

52 Αυτός είναι ο υποσχόμενος Παρηγορητής, αυτό είναι το αναγγελθέν Πνεύμα της Αλήθειας που θα 

σας διδάξει τα πάντα. Η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει, έρχονται οι καιροί που θα χρειαστείτε αυτόν που, 

επειδή έχει δύναμη στο πνεύμα του, θα σας οδηγήσει με την ευγένεια και την απλότητα της καρδιάς του, 

με σοφία και δικαιοσύνη. 

53 Οι άνθρωποι χρειάζονται εκείνους που είναι ικανοί να στέκονται σταθεροί στις δοκιμασίες, 

εκείνους που είναι εξοικειωμένοι με τους μεγάλους αγώνες του κόσμου και του πνεύματος. Είναι αυτοί 

που μπορούν να δώσουν κατεύθυνση στην ανθρωπότητα και να την καθοδηγήσουν, γιατί στις καρδιές 

τους δεν θα υπάρχει η επιθυμία να καταπιέζουν ή να κυριαρχούν σε κανέναν. Δεν μπορούν να δώσουν 

καταφύγιο στον εγωισμό, επειδή στις στιγμές της εξύψωσής τους ένιωσαν το έλεος του Κυρίου που τους 

περιλούζει με αγάπη, ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτό το έλεος στους αδελφούς τους. 

54 Αν δεν ενωθείτε, δεν θα είστε σε θέση να απαντήσετε στους ανθρώπους- αν δεν ενωθείτε, δεν θα 

είστε σε θέση να προστατευτείτε από τις επιθέσεις τους. Σύντομα θα έρθει η μάχη, και τότε είναι 

απαραίτητο να σας βρω προστατευμένους και εξοπλισμένους μέσα από καρδιές που διαθέτουν φως και 

πίστη. Τότε θα είστε ήδη σε θέση να συγχωρήσετε αυτούς που σας προσβάλλουν, επειδή γνωρίζετε ότι οι 

αδελφοί σας προκαλούν αυτές τις πληγές σε εσάς από πραγματική άγνοια. 

55 Όταν αρχίζει η μάχη, θέλω να απαντάτε στις προσβολές των αδελφών σας με τη συγχώρεση και 

την αγάπη σας. 

56 Σηκώστε κι εσείς το σταυρό σας! Ή πιστεύετε ότι ο σταυρός του Χριστού δεν είναι βάρος; 

Νομίζετε ότι τα καθήκοντά Μου είναι μικρά; - Τα καθήκοντα εκείνων που Με ακολουθούν δεν θα είναι 

ούτε μικρά ούτε εύκολα. Τα εύκολα έργα είναι για τους πνευματικά αδύναμους, για καρδιές χωρίς αγάπη. 

57 Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, γιατί πλησιάζει η ώρα που οι ισχυροί αυτού του λαού θα 

κάνουν την εμφάνισή τους για να ανοίξουν τους δρόμους που θα σας οδηγήσουν σε εκείνη την υψηλή 

γιορτή, όταν θα νιώσετε το Πνεύμα Μου πιο κοντά σας. 

58 Βλέπω ανάμεσα στους παρόντες εκείνους που, γεμάτοι χαρά επειδή αισθάνονται και κατανοούν 

την έμπνευσή Μου, προετοιμάζονται για αυτή τη μάχη. Γνωρίζουν ότι μόνο η αλήθεια, η πνευματοποίηση 

και η αγάπη μπορούν να αποτελέσουν τα όπλα για να επικρατήσουν. 

59 Ελάτε σε Μένα, σπεύσατε στο αγαπητικό κάλεσμα που σας απευθύνει ο Πατέρας σας, ώστε 

μακριά από τους σκοτεινούς δρόμους του πόνου ή της άγνοιας, να χορτάσετε την Ειρήνη Μου και το Φως 

Μου και στη συνέχεια να κάνετε το ίδιο στον πλησίον σας. 

60 Δεν ήρθα μόνο για να σας αναθέσω καθήκοντα ή ευθύνες. Σας πλησίασα επίσης για να στεγνώσω 

τα δάκρυά σας και να ακούσω τα παράπονά σας. 

61 Σήμερα ακολουθείς τον Σωτήρα σου και σε βοηθάω με τον σταυρό σου. Αλλά πριν τελειώσει η 

περιπλάνησή σας σε αυτόν τον κόσμο, μεταφέρετε τα καλά νέα στις επαρχίες. 

62 "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί", και αυτός ο κόσμος έχει πνευματική πείνα. Επομένως, 

μπορείτε να προσφέρετε στους αδελφούς σας αυτή την τροφή που σας εμπιστεύτηκα. 

63 Η διδασκαλία μου είναι ο δρόμος που σας δείχνει να ζείτε με ειρήνη στη γη και που θα σας φέρει 

πιο κοντά στον Πατέρα όταν ζείτε στο Πνεύμα. Πού είναι η αδελφοσύνη που δίδαξα στους ανθρώπους; 

Δεν υπάρχει στη γη, επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα αφήσατε τα ζιζάνια να φυτρώσουν ανάμεσα στο 
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σιτάρι. Η ασυνειδησία μεταξύ των ανθρώπων είναι ανεξέλεγκτη, όπως και η διχόνοια. Δεν έχουν 

αναγνωρίσει τους εαυτούς τους ως αδελφούς στον Θεό, και όμως ισχυρίζονται ότι Με αναγνωρίζουν και 

μάλιστα Με αγαπούν. 

64 Υπάρχουν αφέντες και υπηρέτες, δικαστές και κατηγορούμενοι, εκτελεστές και θύματα, αλλά όλοι 

είναι αδέρφια. Μεγάλος θα είναι ο κλονισμός που θα προκαλέσει ο Λόγος Μου αυτής της εποχής στην 

ανθρωπότητα, γιατί θα φτάσει σε όλα τα πνεύματα ως κριτής. 

65 Προσέχετε και προσεύχεστε, μαθητές, για να νιώσετε την Παρουσία Μου- γιατί αν κοιμηθείτε, θα 

υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία στο πνεύμα σας όταν ξυπνήσετε. 

Δώστε μεγάλη προσοχή στο Λόγο Μου, ώστε τίποτα να μη σας πιάσει απροετοίμαστους. Τότε, όταν 

τα μονοπάτια θα είναι στρωμένα και οι χώρες θα ανοίξουν τις πύλες τους, θα είστε έτοιμοι να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, και όταν οι καρδιές θα λαχταρούν έναν λόγο ζωής, αυτός θα βγαίνει 

αμέσως από τα χείλη σας. Ομοίως, όταν οι άνθρωποι που υποφέρουν περνούν από την πόρτα σας, αυτή 

δεν πρέπει να παραμένει κλειστή. 

66 Δεν είναι πλέον καιρός να συνεχίσετε να κυνηγάτε τις απολαύσεις του κόσμου. Είναι καιρός να 

ζήσετε ξύπνιοι με όλες τις αισθήσεις και τις δυνάμεις σας και να είστε προσεκτικοί σε όλα όσα σας μιλούν 

και σας περιβάλλουν. Ο χρόνος παραμονής σας σε αυτόν τον κόσμο έχει ήδη γίνει πολύ σύντομος και 

είναι απαραίτητο να αξιοποιήσετε το σύντομο χρονικό διάστημα που ζείτε ακόμη σε αυτόν. Για όσους 

προετοιμάζονται, τίποτα δεν θα περάσει απαρατήρητο, είτε πρόκειται για ανθρώπινα γεγονότα, είτε για 

σημεία στη φύση, είτε για πνευματικές εκδηλώσεις. Μεγάλα θαύματα θα βιώσουν εκείνοι που είναι 

προετοιμασμένοι, ώστε να μπορούν να φωτίσουν, να διδάξουν και να προφητεύσουν σε εκείνους που δεν 

βλέπουν, δεν αισθάνονται και δεν καταλαβαίνουν. 

67 Αγαπητοί άνθρωποι, συνειδητοποιήστε πόσο μεγάλη θα είναι η ευτυχία του πνεύματος που, στο 

ταξίδι του μέσα στη ζωή, υπηρέτησε τους αδελφούς του ως οδηγός, σύμβουλος ή στήριγμα. Αυτό είναι το 

καθήκον σας: να είστε δυνατοί, ειλικρινείς και υπάκουοι στο Νόμο Μου, ώστε να μπορείτε να 

λειτουργείτε ως φάρος για τον πλησίον σας. 

68 Πότε αυτή η ανθρωπότητα θα γίνει σαν ένα τεράστιο λουλούδι, του οποίου τα πέταλα είναι οι 

καρδιές σας και το άρωμά του είναι η αγάπη σας για Μένα; 

69 Όταν βλέπετε πώς είναι ο κόσμος σε αυτή την ώρα της δοκιμασίας, όπου τα φιλόδοξα πάθη του 

και τα μίση του οργιάζουν, νομίζετε ότι αυτά τα λόγια που σας λέω είναι μόνο ένα θεϊκό όνειρο. Αλλά σας 

επισημαίνω ότι αυτό συμβαίνει μόνο επειδή στη Δεύτερη Εποχή αποδέχτηκα τον σταυρό που Μου 

δώσατε και τώρα ήρθα σε σας "πάνω στο σύννεφο" επειδή ήξερα ότι ο σπόρος της Αγάπης Μου θα 

θριαμβεύσει πάνω στην ανθρώπινη ατέλεια. Γιατί αμφιβάλλεις ότι μπορώ να σε λυτρώσω; πιστεύετε ότι ο 

Χριστός έχυσε το Αίμα Του για το τίποτα στον Γολγοθά, ότι δεν σας δίδαξε τίποτα; νομίζετε ότι η νέα 

Μου εκδήλωση είναι άκαρπη; - Αλήθεια σας λέω, ο Θεός δεν μπορεί να σφάλλει, ούτε μπορεί να αποτύχει 

στην αποστολή της αγάπης Του. 

70 Μεγάλη, πολύ μεγάλη είναι η ανθρώπινη διαφθορά στα μάτια σας, τρομερή σας φαίνεται η 

δύναμη και η δύναμη του κακού που ασκούν οι άνθρωποι, και όμως σας λέω ότι είναι αδύναμη σε 

σύγκριση με τη δύναμη της δικαιοσύνης Μου, σε σύγκριση με τη Θεότητά Μου, η οποία είναι Κύριος του 

πεπρωμένου, της ζωής, του θανάτου και όλης της δημιουργίας. 

71 Ο άνθρωπος έχει κάνει κόλαση αυτή την ευλογημένη και εύφορη γη, επειδή χρησιμοποίησε όλες 

τις δυνάμεις και τα στοιχεία με τα οποία τον περιέβαλα για τη ζωή, για να προκαλέσει στον εαυτό του το 

θάνατο. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι αυτός που μετανοεί, κατανοεί την παράβασή του και 

προσπαθεί να επανορθώσει, σύντομα θα φτάσει στις πνευματικές πύλες του αληθινού παραδείσου, όπου ο 

άγγελος του Κυρίου θα βάλει το σπαθί του και θα τον αφήσει να εισέλθει στο αιώνιο βασίλειο της 

ειρήνης, όπου η αγάπη του Πατέρα θα του δώσει την ανταμοιβή που έχει υποσχεθεί σε όλους τους 

ανθρώπους καλής θέλησης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 55  
1 Το φως του Αγίου Πνεύματος δονείται πάνω από όλα τα πνεύματα. 

2 Ευλογημένοι είστε εσείς που προετοιμάζεστε να εκπληρώσετε τις εντολές Μου, γιατί θα νιώθετε 

πάντα τη βοήθειά Μου. Αλλά σας λέω επίσης: Μην αποσιωπάτε τη φωνή της συνείδησης όταν σας 

υποδεικνύει τα λάθη σας, ακούστε την, γιατί είναι η φωνή Μου. Αν θέλετε να είστε τόσο ευχάριστοι σε 

Μένα, υψώστε το πνεύμα σας στην προσευχή, αφού έχετε επανορθώσει τα σφάλματά σας, τότε θα Με 

βρίσκετε πάντα να σας περιμένω για να σας δώσω ειρήνη. 

3 Όσο περισσότερο αισθάνεστε ότι σας συγχωρώ, τόσο περισσότερο θα πρέπει να εκπληρώνετε τα 

καθήκοντά σας. Ποτέ μην κάνετε κατάχρηση αυτής της συγχώρεσης! 

4 Όλοι εκείνοι που ξεκινούν την προσπάθεια να αναπτυχθούν πνευματικά υψηλότερα θα δουν τον 

εαυτό τους να περιβάλλεται στο μονοπάτι της εκπλήρωσης του νόμου Μου από μεγάλα πλήθη ανθρώπων 

που θα τους ακολουθούν. Αλλά αν σας βάλω επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων, μην την αρπάξετε. 

Σκεφτείτε ότι ακόμη και οι βασιλείς αυτή τη στιγμή κατέβηκαν από τους θρόνους τους για να γίνουν 

υπηρέτες των λαών τους- γιατί πλησιάζει μια εποχή ισότητας και αδελφοσύνης για όλους τους 

ανθρώπους. 

Θυμηθείτε - όταν σας κάλεσα, απαντήσατε ταπεινά και Μου είπατε ότι θα είστε υπάκουοι και θα 

δεχτείτε τον σταυρό σας με αγάπη, προκειμένου να ακολουθήσετε το μονοπάτι Μου με το οποίο χάραξα 

το μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης για εσάς στη Δεύτερη Εποχή. 

5 Αν προετοιμαστείτε, οι μεγάλες θλίψεις που έρχονται στην ανθρωπότητα σαν τυφώνες θα είναι για 

σας σαν ένα απαλό αεράκι που σας χαϊδεύει. Στη συνέχεια, το φως μιας νέας αυγής θα λάμψει και ο ήλιος 

θα σας χαρίσει τις ευεργεσίες του. Αν όμως δεν είστε ξύπνιοι και αφήσετε την υποκρισία να βλαστήσει 

στις καρδιές σας και καλυφθείτε με δέρμα προβάτου, ενώ μέσα σας είστε πεινασμένοι λύκοι, θα 

συναντήσετε δυσκολίες και τα αγκάθια του μονοπατιού θα πληγώσουν τα πόδια σας. 

6 Αλίμονό σας αν οι κακές κλίσεις είναι πιο ισχυρές από τις αρετές που κουβαλάτε στο πνεύμα σας, 

και αν η διδασκαλία Μου δεν αποδίδει καρπούς! Αν δεν συλλογίζεστε και δεν εμβαθύνετε στον Λόγο 

Μου, νομίζοντας ότι εκπληρώνετε το Θέλημά Μου, το Φως Μου θα σας ξυπνήσει. Όταν όμως 

συνειδητοποιήσετε ολόκληρη την αλήθεια, θα θυμηθείτε ότι σας έστειλα στον κόσμο για να κάνετε έργα 

ελέους. 

7 Ακόμα κι αν θέλατε να ξεφύγετε από το πεπρωμένο σας, δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Όσο 

συχνά κι αν παρεκκλίνετε από το μονοπάτι, το έλεός Μου θα σας επαναφέρει σε αυτό. Ο νόμος μου είναι 

γραμμένος σε κάθε πνεύμα και πρέπει να τον υπακούτε. 

8 Είδα ότι δεν συμφωνείτε με τους ηγέτες των εθνών, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι εργαλεία 

που χρησιμοποιώ για να λυγίζω και να αλέθω τα έθνη. Δεν έχετε καταλάβει πώς να ενωθείτε στη σκέψη 

για να βοηθήσετε αυτόν που έχω ορίσει να καθοδηγήσει τις τύχες του έθνους. Αντιστέκεστε και 

προκαλείτε διαιρέσεις, παρόλο που έχω συστήσει την ένωση και την υπακοή στο θέλημά Μου. Να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ώστε η προσευχή σας να τους προετοιμάζει και να τους στηρίζει πνευματικά. 

9 Ενωθείτε, Ισραήλ, ακούστε Με! Θα σας υποβάλω σε μεγάλες δοκιμασίες και τότε δεν θα σας δω 

να κλαίτε. Προσευχηθείτε για όσους δεν ξέρουν πώς να το κάνουν, για όσους αισθάνονται αδύναμοι. Να 

μην υπάρχει χαρά σε κάποιους για την αποτυχία των άλλων! Γιατί δεν ξέρετε αν δεν θα περάσετε όλοι τις 

ίδιες δοκιμασίες και - όταν σας χτυπήσουν - αν δεν θα γίνετε κι εσείς αδύναμοι. 

10 Απορρίψτε τον πειρασμό, γιατί αυτή είναι η εποχή που αυτή η δύναμη προσπαθεί να 

πολλαπλασιάσει τη σοδειά της, και μόνο η προσευχή και τα καλά έργα θα την κρατήσουν μακριά σας. 

11 πολλές διδασκαλίες θα σας καλέσουν να ενωθείτε όταν σας δουν διχασμένους και θέλω όλοι σας να 

ενωθείτε σε Μένα και να ασκείτε τη λατρεία σας με τον ίδιο τρόπο που σας δίδαξα. 

12 Για να σας βοηθήσω στην ανύψωσή σας, έχω ετοιμάσει το καλύτερο μέρος για τα παιδιά Μου, 

γιατί θέλω να σας τραβήξω κοντά Μου και να σας δώσω την ειρήνη Μου. Όποιος αισθάνεται 

κουρασμένος, ας έρθει σε Μένα και ας ανακάμψει και ας δυναμώσει. 

13 Μαθητές, ελεήστε αυτούς που έχουν παραβιάσει τον Νόμο, που έχουν επαναστατήσει, γιατί αυτοί 

είναι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη βοήθεια και τη φιλανθρωπία σας.- Γιατί ο άνθρωπος 

αμαρτάνει, παρόλο που γνωρίζει το καλό και ότι μόνο η άσκησή του θα τον κάνει ευτυχισμένο;: Επειδή 

δεν ακούει τη φωνή της συνείδησής του, και επειδή οι ποιμένες έχουν επιτρέψει στο ποίμνιό τους να 
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διασκορπιστεί σε διαφορετικά μονοπάτια, και επειδή ο λόγος τους δεν έχει πλέον δύναμη, ούτε τη δύναμη 

να κάνει τα πρόβατα να επιστρέψουν στο μαντρί. Πού είναι οι μαθητές Μου, οι διάδοχοι εκείνων των 

αποστόλων της Δεύτερης Εποχής; 

14 Σε εσάς που είστε σήμερα μαθητές Μου λέω: Μην αποκαλείτε τους εαυτούς σας ποιμένες ή ιερείς, 

αφήστε Εμένα να ηγηθώ του λαού, γιατί σε Μένα θα έχουν τον Πατέρα τους, τον Κριτή τους, τον 

καλύτερο φίλο και σύμβουλό τους. Θα είστε μόνο φορείς των καλών ειδήσεων και μάρτυρες της 

εκδήλωσής Μου. Τότε, όταν οι άνθρωποι θα έχουν επιτύχει την ένωση με το Πνεύμα Μου μέσω των 

χαρισμάτων τους, θα βαδίσουν το μονοπάτι της ανάπτυξής τους με βεβαιότητα, και θα τους εμφυσήσω 

έργα και πράξεις που βασίζονται στο Νόμο Μου. Αυτό θα γίνει μετά την εξιλέωση και την επανόρθωση 

που περνάτε τώρα. 

15 Αν δεν είχατε αμαρτήσει, δεν θα είχατε γνωρίσει τη σκληρότητα του Νόμου της Εξιλέωσης, αλλά 

θα προχωρούσατε πάντα στην εξέλιξή σας. Σας λέω ειλικρινά, αν δεν εκπληρώσετε αυτούς που σας έχουν 

ανατεθεί να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στους αδελφούς σας, θα κριθείτε από την ανθρωπότητα και θα 

γνωρίσετε τη σκληρότητα αυτού του κριτή που δεν γνωρίζει ούτε συμπόνια ούτε αγάπη. 

16 Όταν σας υπέβαλα σε μια δοκιμασία για να ανυψώσω την ψυχή σας, σας βοήθησα ώστε να μη σας 

εγκαταλείψουν οι δυνάμεις σας, και όταν υποταχθήκατε στο θέλημά Μου και χρησιμοποιήσατε αυτό το 

μάθημα, νιώσατε πιο κοντά Μου. Γι' αυτό Με ευχαριστείτε και σας δίνω ειρήνη. 

17 Ζήτησα ενότητα από την ανθρωπότητα και επιστροφή στην απλή πνευματική ζωή, γιατί θέλω τα 

πνεύματα να ενωθούν σε μια πίστη, αναγνωρίζοντάς Με και αγαπώντας Με. Οι διαφορετικές διδασκαλίες 

θα εξαφανιστούν και μόνο ο Νόμος Μου και ο Λόγος Μου θα παραμείνουν. 

18 Πάντα σας έκανα γνωστή την αγάπη Μου, αλλά δεν Με καταλάβατε. Δεν ξέρετε ότι όταν σας 

δίνω μια νέα αποστολή, είναι με την πρόθεση ότι με την εκπλήρωσή της θα ξεπληρώσετε τις ενοχές σας; 

Σας επέλεξα επειδή σας αγαπώ και επειδή θέλω να γίνετε μαθητές Μου. Αλλά για να μπορείτε να 

αποκαλείτε τους εαυτούς σας τέτοιους, πρέπει να ασπαστείτε την ταπεινότητα και την πραότητα σε όλες 

τις πράξεις της ζωής σας. 

19 Βρίσκεστε στην εποχή του θερισμού, όταν θα θερίσετε ό,τι έχετε σπείρει. Αλλά αν σπείρετε εκ 

νέου για να θερίσετε αργότερα, χρησιμοποιήστε καλό σπόρο και καλλιεργήστε τον, γιατί σας δίνω μια νέα 

ευκαιρία. 

20 Καταλάβετε: Πολύ περισσότερο απ' ό,τι Με ακολουθήσατε, σας ακολουθούσα πάντοτε για να σας 

δείξω το καθήκον σας και να σας διδάξω να εκπληρώνετε τον Νόμο Μου, ώστε το πνεύμα σας να μην 

πλανηθεί ποτέ και να είναι σαν καμπάνα που καλεί τα πλήθη. 

21 Πόσες δοκιμασίες έπρεπε να περάσει η ψυχή σου για να γίνει τελικά ευγενική και ταπεινή και να 

πάρει αποφασιστικά το δρόμο του Νόμου! Στο παρελθόν, η βλασφημία έβγαινε από τα χείλη σας όταν μια 

δοκιμασία γινόταν αισθητή στο μονοπάτι της ζωής σας. Σήμερα, όταν αισθάνεστε ότι περνάτε ένα 

δύσκολο μάθημα της ζωής, προσεύχεστε γιατί το φως διεισδύει όλο και περισσότερο στην ψυχή σας. 

22 Όταν σας λέω ότι "αυτοί και εσείς είστε το ίδιο", θέλω να καταλάβετε ότι μέσω της 

επανενσωμάτωσης του πνεύματός σας φτάνετε σταδιακά στην ανώτερη ανάπτυξή του. Από τη στιγμή που 

η φωνή του Πατέρα σας είπε: "Να αυξάνεστε και να πολλαπλασιάζεστε" μέχρι σήμερα, η ανάπτυξή σας 

δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή. Αλλά πόσο αργά προχωράτε στο δρόμο σας! 

23 Έχετε πολλαπλασιαστεί, και με τον τρόπο αυτό έχετε εκπληρώσει αυτή τη θεία εντολή. Αλλά μετά 

από αυτό, χρειαζόταν μια νέα εντολή, ώστε να βγουν από τις καρδιές σας καρποί άξιοι του Θεού, και σας 

είπα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Σας έδωσα αυτή τη διδασκαλία στη Δεύτερη Εποχή ως σύνοψη 

ολόκληρου του Νόμου, και ακόμα περιμένω να αποδώσει καρπούς στις καρδιές σας. Τώρα έχω έρθει με 

νέες διδασκαλίες και νέες αποκαλύψεις, αλλά δεν απομακρύνω την καρδιά σας από τη Θεία εντολή να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ούτε από την άλλη εντολή να πολλαπλασιάζεστε. 

24 Ναι, παιδιά των ανθρώπων, αυξάνεστε στις αρετές και στη σοφία, πολλαπλασιάζεστε μέσω της 

πνευματοποίησης, αγαπάτε όλους σας χωρίς διάκριση μεταξύ φυλών, τάξεων, δογμάτων και κόσμων. 

25 Θα δω το σιτάρι να φυτρώνει στα χωράφια όπου τα ζιζάνια άνθισαν τόσο πολύ και το κακό 

αυξήθηκε τόσο πολύ. Η Ημέρα της Δικαιοσύνης έχει έρθει και η φωτιά του πολέμου θα κάψει και θα 

καταναλώσει τον κακό σπόρο, από τον οποίο δεν θα μείνει ούτε στάχτη, καθώς οι άνεμοι θα τον 

σκορπίσουν, και μετά από αυτό τα νερά και τα χιόνια θα καθαρίσουν και θα εξαγνίσουν την 

ανθρωπότητα. Όταν ο πόνος μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ έντονος, θα στήσουν βωμούς σε Μένα, 
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θα θυμιάσουν και θα πουν ότι Με αγαπούν. Αλλά θα τους πω ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να 

είναι ευπρόσδεκτοι στο Πνεύμα Μου, και ότι αυτό που νομίζουν ότι είναι αγάπη για Μένα είναι φόβος για 

τη (θεία) δικαιοσύνη και το θάνατο. - Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το μόνο θυμίαμα που φτάνει 

σε Μένα είναι τα έργα αγάπης και ελέους που δείχνετε ο ένας στον άλλον, όταν παραδειγματίζεστε από 

την αγάπη του Πατέρα σας. 

26 Σε εσάς που ακούτε αυτόν τον Λόγο, σας λέω ότι πρέπει να Με πάρετε ως παράδειγμα, ότι πρέπει 

να Με ακολουθήσετε στο μονοπάτι της αγάπης που σας έδειξα στη Δεύτερη Εποχή, έτσι ώστε - όταν δεν 

θα Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή - να είστε σε θέση να συγκεντρώσετε τα πλήθη σε αυτούς τους 

τόπους προσευχής και να τα κρατήσετε μαζί σας μέσω της αλήθειας και της πειστικότητας των λόγων σας 

και του παραδείγματός σας. Δεν είναι μόνο σε αυτά τα μέρη που πρέπει να μεταδώσετε τη διδασκαλία, 

αλλά οπουδήποτε οι περιστάσεις απαιτούν τη δέσμευσή σας. Μην ξεχνάτε ότι σας έχω πει ότι "στην 

έρημο, στους δρόμους, στη θάλασσα και στις κοιλάδες" θα εκπλαγείτε από τις δοκιμασίες αλλά και από 

την έμπνευσή Μου. 

27 Για να μπορέσετε να εκπληρώσετε αυτό το καθήκον, θέλω αυτός ο λαός, τον οποίο εκπαιδεύω 

μέσω της διδασκαλίας Μου, να τιμά το Νόμο Μου και να μαρτυρεί τον Δάσκαλό του με τα έργα και το 

παράδειγμά του. Ειρήνη θα βασιλεύει στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας δεν θα υπάρχει ο ένας εναντίον 

του άλλου, δεν θα υπάρχουν διαμάχες μεταξύ αδελφών ή διαφωνίες μεταξύ γονέων και παιδιών. Όταν η 

ειρήνη αρχίσει να βασιλεύει ανάμεσά σας και το σπίτι σας δεν θα μοιάζει με ένα μικρό πεδίο μάχης, οι 

πόλεμοι θα εξαφανιστούν σταδιακά- γιατί αυτός που έχει ειρήνη στην καρδιά του θα την φέρει παντού. 

Σκεφτείτε τα παιδιά σας και συνειδητοποιήστε ότι δεν έχετε ακόμη καταλάβει πώς να αποτυπώσετε 

τον Νόμο Μου στις καρδιές τους μέσω του παραδείγματός σας και ότι αντιπροσωπεύουν τις νέες γενιές 

που προορίζονται να διαδώσουν το πνευματικό φως στην ανθρωπότητα. 

28 Το πνεύμα τους είναι σπουδαίο, αλλά συνειδητοποιήστε ότι χρειάζονται την προστασία και την 

καθοδήγησή σας στη νηπιακή ηλικία της υλικής τους ζωής. Ξεκινήστε αυτή την εργασία με τα μικρά 

παιδιά, δείξτε κατανόηση και υπομονή. Μάθετε από Μένα: Μπορώ να περιμένω αιώνες, χιλιετίες ή μια 

αιωνιότητα για την ανάπτυξη και την τελείωση ενός πνεύματος. - Είστε όλοι σαν το διαμάντι στην αρχική 

του κατάσταση, το οποίο πρέπει να κοπεί προσεκτικά ώστε να εκπέμπει όμορφες ακτίνες. Θεωρείτε τους 

εαυτούς σας ανάξιους να συγκριθούν με τους λαμπρούς; 

29 Ένα από τα πιο όμορφα και θαυμάσια έργα τέχνης με τα οποία έχω προικίσει αυτή τη γη είναι τα 

λουλούδια που ευχαριστούν τα μάτια σας, γεμίζουν το περιβάλλον με άρωμα και σας εμπνέουν. Αλλά 

πραγματικά, σας λέω, είστε πιο τέλειοι και πιο όμορφοι από τα λουλούδια. 

30 Αν είχατε ήδη την πνευματοποίηση που πρέπει να αποκτήσετε, θα καταλαβαίνατε τη γλώσσα όλων 

των δημιουργημένων πραγμάτων, θα σας μιλούσα μέσω αυτών και δεν θα σας προκαλούσε το γεγονός ότι 

ο Πατέρας σας υλοποιήθηκε ανάμεσά σας σε σημείο που να αιμορραγεί μέχρι θανάτου πάνω σε έναν 

σταυρό, και το γεγονός ότι θα έπρεπε να δώσω τον Θείο Λόγο Μου μέσω των χειλέων ακάθαρτων 

ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον Πατέρα σας, και γι' αυτό ποτέ δεν 

κρύφτηκα ούτε αρνήθηκα να έρθω σε σας - παρά την αμαρτωλότητά σας. Αν έχω δείξει τον εαυτό Μου 

στους ανθρώπους και αυτοί (παρ' όλα αυτά) πάντα δημιουργούσαν ψεύτικους θεούς: Τι θα συνέβαινε αν 

έκρυβα τον εαυτό Μου από τις αμαρτίες σας από απροθυμία; 

31 Ω μαθητές, εσείς που αναζωογονείστε όταν Με ακούτε να λέω: "Δάσκαλε, λυπούμαστε που δεν 

υπάρχει η ελευθερία που μας επιτρέπει να μιλάμε για τον Λόγο Σου ανεπιφύλακτα στον πλησίον μας". 

Σας λέω όμως: Μη φοβάστε τους αδελφούς σας, για ποιους μπορείτε να ντρέπεστε; Περιμένετε, 

περιμένετε μόνο λίγο καιρό, γιατί σύντομα η ανθρωπότητα θα υπερπηδήσει τους περιορισμούς και τα 

εμπόδια που δημιούργησε με τον φανατισμό και την άγνοιά της και που την εμπόδισαν να διεισδύσει στον 

πυρήνα της αλήθειας, την οποία αναγνώρισε μόνο επιφανειακά. 

32 Φάτε από την τροφή που σας προσφέρω σήμερα και θα νιώσετε την ειρήνη Μου. Αλλά μην 

αφήσετε τίποτα να σας στερήσει το ίδιο. 

33 Σας αποκαλώ μαθητές της Τρίτης Εποχής, επειδή έχετε συνάψει μια νέα διαθήκη με τη Θεότητά 

Μου. 

34 Σας εμπιστεύομαι νέα γη, στην οποία οι φυλές του Ισραήλ θα πολλαπλασιαστούν*. Αλλά μην 

γεμίζετε με ματαιοδοξία, επειδή ξέρετε ότι ανήκετε στον λαό Μου- γιατί αν σκεφτείτε προσεκτικά το 

καθήκον σας, θα καταλάβετε τη μεγάλη σας ευθύνη. 
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Αυτό είναι ένα σύμβολο που πρέπει να κατανοηθεί πνευματικά. Η "νέα γη" που μας εμπιστεύεται ο Θεός είναι οι νέες 

ανθρώπινες καρδιές που πρέπει να κερδίσουμε για τη διδασκαλία Του, ώστε ο Πνευματικός Λαός του Ισραήλ να 

πολλαπλασιαστεί. 

35 Ήρθα σε σας εκ νέου και σας ζητώ: Θέλετε να θυσιάσετε ξανά τον Κύριό σας; Πιστεύετε ότι το 

αίμα Μου που χύθηκε στη Δεύτερη Εποχή δεν ήταν αρκετό; 

36 Αυτή τη στιγμή, αντιληφθείτε ότι το πνεύμα σας φέρει το σταυρό της εξιλέωσής του και ότι του 

έχουν ανατεθεί απέραντα χωράφια να καλλιεργήσει. Αλλά ας μην σπείρει κανέναν άλλο σπόρο σ' αυτά 

παρά μόνο τον δικό μου. Η συγκομιδή που θα φέρετε αυτή τη στιγμή θα είναι το κλειδί που θα ανοίξει την 

πύλη για τη σωτηρία σας. 

37 Ήρθα να αντικαταστήσω το βάρος της αμαρτωλότητάς σας με το γλυκό βάρος του Σταυρού Μου, 

ώστε να μπορέσετε να ανακάμψετε από την αμαρτία που σας βαραίνει εδώ και αιώνες. 

38 Τα χείλη σας δεν θα εκστομίζουν βλασφημίες, θα δοξάζουν μόνο το Όνομά Μου. Το δώρο του 

λόγου που σας έδωσα δεν είναι για να σπιλώνετε την τιμή του πλησίον σας. 

39 Τώρα που ξέρετε ότι σας κάλεσα για να γίνετε οι αγαπημένοι Μου μαθητές, να υποβάλλετε τον 

εαυτό σας σε εξέταση κάθε μέρα στο φως της συνείδησής σας, ειδικά όταν ξέρετε ότι θα ακούσετε το 

Λόγο Μου. 

40 Προσοχή στις λανθασμένα κατανοητές μετάνοιες και μη στερείτε από το σώμα σας αυτό που 

χρειάζεται. Αντιθέτως, να του χαρίζετε ό,τι του είναι επιβλαβές, ακόμη και αν αυτό σημαίνει θυσία γι' 

αυτό. Αυτή θα είναι η μετάνοια που υπηρετεί το πνεύμα σας, και επομένως αυτή που είναι αρεστή στον 

Πατέρα. 

41 Σταδιακά μαθαίνετε να ανεβάζετε τις σκέψεις σας στο Άπειρο χωρίς την ανάγκη για εικόνες 

ζωγραφισμένες σε καμβά ή διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σιγά-σιγά, τα εμπόδια που 

το πνεύμα σας έβρισκε πάντα όταν σκόπευε να προσευχηθεί πέφτουν. Τώρα βρίσκεται στο δρόμο για την 

επίτευξη της πνευματικής ένωσης με τον Κύριό της. 

42 μην ξεχνάτε: για να σας δώσει η προσευχή σας βαθιά ικανοποίηση και να σας κάνει να νιώσετε 

αληθινή ειρήνη, πρέπει να καθαρίσετε την καρδιά σας όταν ετοιμάζεστε να στείλετε τις σκέψεις σας, ώστε 

να φτάσουν στο Ιερό Μου. 

43 Αύριο θα δείτε μεγάλα πλήθη να σας ακολουθούν. Πρέπει να ανακαλύψουν ένα βαθύ και φωτεινό 

μονοπάτι που θα τους οδηγήσει στην αλήθεια, και αυτό το μονοπάτι θα είναι το μονοπάτι των καλών σας 

έργων. 

44 Πρέπει να μαρτυρήσετε ότι είστε εκείνος ο λαός που ο Κύριος έστειλε για προσκύνημα στη γη για 

να ανάψει το φως στην ανθρωπότητα. Η σοφία που πηγάζει από το πνεύμα σας θα είναι το φως της Έκτης 

Σφραγίδας που απελευθερώνεται αυτή τη στιγμή. 

45 Αν Με αγαπάτε, θα μπορείτε να εκπληρώνετε τις εντολές Μου- αν Με αγαπάτε, θα ξέρετε πώς να 

αγαπάτε τους αδελφούς σας. 

46 Κάποιοι Μου λένε μέσα τους: "Κύριε, όταν συγκεντρωνόμαστε εδώ και ακούμε τον Λόγο Σου, 

δεν είναι επειδή Σ' αγαπάμε; - Αλλά σας λέω: πολύ λίγοι έρχονται να Με ακούσουν από αγάπη- οι 

περισσότεροι έρχονται επειδή είναι σκυμμένοι από τον πόνο. 

47 Δεν σας κατηγορώ για τον πόνο που σας έφερε στην Παρουσία Μου, γιατί αφού εκπληρώσει το 

καθήκον του, φεύγει και πάλι, και έκανε δεκτικές τις καρδιές εκείνων που αργότερα θα γίνουν μαθητές 

Μου. 

48 Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχω νιώσει ποτέ ανθρώπινο πόνο και επομένως δεν σας 

καταλαβαίνω. Έγινα άνθρωπος και υπέφερα για να σας δώσω ένα παράδειγμα σε κάθε δοκιμασία και σε 

κάθε κρίσιμη κατάσταση. Αν σήμερα σας ζητώ να δώσετε φως και καλά παραδείγματα στο δρόμο που 

πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά σας, είναι επειδή στον Ιησού ήμουν πάντα ο υπάκουος Υιός του 

Πατέρα. Γνωρίζω και αισθάνομαι όλα τα βάσανά σας και γι' αυτό, επειδή έχω έρθει σε σας εν Πνεύματι, 

δεν είμαι μακριά σας. Αλήθεια σας λέω, η εκδήλωσή Μου στην Τρίτη Εποχή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη 

ότι σας αγαπώ και σας καταλαβαίνω. 

49 Στις στιγμές ηρεμίας σας, βυθιστείτε στον Λόγο Μου. Καταλάβετε ότι είμαι η ειρήνη που 

κατεβαίνει όταν η καταιγίδα σας μαστιγώνει. Κρατήστε αυτή την ειρήνη παρά τις δοκιμασίες και μην την 

αφήσετε να φύγει από τις καρδιές σας και να επιστρέψει σε Μένα. 
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50 Μην επαναστατείτε όταν οι ασθένειες πλήττουν το σπίτι σας, καθαρίζουν την ψυχή. Ωστόσο, δεν 

σας εμποδίζω να αναζητήσετε το θεραπευτικό βάλσαμο, αλλά σας λέω να στραφείτε σε Μένα ως Θεϊκό 

Ιατρό και να λάβετε με αγάπη αυτό που είναι θέλημά Μου να σας χορηγήσω. 

51 Υπάρχουν πολλοί που επέστρεψαν στο σωστό μονοπάτι μόνο μέσα από τα βάσανα της ζωής. 

Κάποιοι βλασφημούσαν καθώς περνούσαν τον πόνο. Αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν Εκείνος που 

τους σταμάτησε στο δρόμο προς την απώλεια, ευλόγησαν το ποτήρι του πόνου τους. Αυτούς τους έβαλα 

στο τραπέζι Μου και τους δίνω το Αρνί να γευτούν, μεταμορφωμένο σε μια νόστιμη τροφή αγάπης και 

ελέους. 

52 Αληθινά σας λέω, αν οι άνθρωποι έκαναν το ίδιο σε εκείνους που τους ήταν αχάριστοι - τι ειρήνη 

θα επικρατούσε μεταξύ των ανθρώπων! 

53 Ζήστε εν ειρήνη, αυτή θα είναι η καλύτερη μαρτυρία που θα δώσετε ότι είστε μαθητές Μου. Μην 

ξεχνάτε ότι πολλά μάτια σας παρακολουθούν πάντα, είτε για να βεβαιωθούν ότι αυτό που κάνετε είναι 

αληθινό, είτε για να συλλέξουν στοιχεία και στη συνέχεια να σας αποδείξουν ότι κάνετε λάθος. 

54 Να είστε πιστοί στρατιώτες Μου! Ποτέ μην γίνεστε αιτία να Με παρεξηγήσουν οι αδελφοί σας. 

Ούτε μία φορά δεν σας έδωσα τον Λόγο Μου χωρίς να είναι παρούσα τουλάχιστον μία καρδιά για να τον 

εξετάσει κριτικά. Εκείνες τις στιγμές ο Λόγος Μου, η εκδήλωσή Μου, εξετάστηκε με κάθε τρόπο, το ίδιο 

και οι πράξεις των υπηρετών Μου. Με όλες τους τις αισθήσεις και τις ικανότητές τους έχουν έρθει για να 

αναζητήσουν τη διακήρυξή Μου, και εκείνοι που ήρθαν περιμένοντας ότι η φήμη για την παρουσία Μου 

θα είναι ψευδής, ήταν περισσότεροι από εκείνους που ήρθαν με την έντονη επιθυμία να είναι αληθινά τα 

καλά νέα. 

Ποιος θα έπρεπε να τους πει ότι - ενώ αυτοί παρατηρούν και κρίνουν τα πάντα - το βλέμμα Μου 

διεισδύει στο εσωτερικό της καρδιάς τους και η φωνή Μου τους καλεί μέσα από τη συνείδησή τους; 

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, η πίστη άναψε σε πολλούς που αμφέβαλλαν και έγινε συντριπτική σε όσους 

την είχαν ήδη. Έτσι, ο αριθμός των μαθητών Μου αυξάνεται συνεχώς, οι οποίοι αποτελούν τώρα έναν λαό 

στον οποίο τους λέω να διατηρούν καλά την Ειρήνη Μου, ώστε να είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός τους. 

Γιατί αυτό θα είναι η καλύτερη μαρτυρία που μπορούν να δώσουν ενώπιον των άλλων λαών της γης για 

την αλήθεια της εκδήλωσής Μου. 

55 Θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το έθνος έχει να εκπληρώσει ένα υψηλό πεπρωμένο και ότι ο 

καθένας από εσάς έχει μια δύσκολη αποστολή. Αυτό το έθνος θα είναι μια πηγή αγάπης και ειρήνης από 

την οποία θα έρχονται να πίνουν άνθρωποι άλλων φυλών. Δεν είναι μακριά αυτή η ώρα, αλλά πρώτα 

πρέπει να κουραστείτε από τόσους αγώνες μεταξύ αδελφών, πρώτα πρέπει να πείσετε τον εαυτό σας για 

τα τόσα ψέματα και τις ψευτιές που οι άνθρωποι έχουν κάνει λατρεία. Τότε θα έρθουν σε Μένα και θα 

διαπιστώσουν ότι ο Χριστός, ο οποίος πέθανε στο σταυρό, είναι ζωντανός και εμφανίζεται γεμάτος δόξα 

και μεγαλείο, όπως Τον είδαν όταν ανέβηκε στον ουρανό στη Δεύτερη Εποχή. 

56 Σήμερα αισθάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές για να μιλήσετε για το Έργο Μου. 

Πλησιάζει όμως η μέρα που τα χείλη σας θα μιλούν συνεχώς για τον Λόγο Μου, γιατί ο πόνος, οι 

κακουχίες, ο φόβος και η σύγχυση θα προσπαθούν να μάθουν από εσάς όλα όσα σας έχω δώσει. 

57 Ακόμη και τώρα σας προετοιμάζω και σας καθοδηγώ, ώστε να ξέρετε πώς να κηρύξετε τη 

Διδασκαλία Μου με λόγια και έργα, γιατί η ανθρωπότητα έχει κουραστεί από τους υποκριτές. Σχηματίστε 

μια υπάκουη οικογένεια, ενώστε τη σκέψη σας, τη θέλησή σας και την ικανότητά σας με τον δεσμό της 

πνευματικότητας, και θα είστε δυνατοί και αθάνατοι. 

58 Μεγάλα δεινά περιμένουν την ανθρωπότητα- παραμείνετε σε εγρήγορση και προσευχή σε κάθε 

πόνο και καταστροφή. Πολλά βάσανα θα ανακουφιστούν, άλλα δεν θα συμβούν, επειδή θα σταματήσουν 

στην πορεία τους από εκείνους που προσεύχονται. 

59 Όταν οι οπαδοί άλλων δογμάτων και αιρέσεων δουν ότι μεγάλα πλήθη ακολουθούν αυτόν τον λαό, 

από αυτά τα δόγματα θα προκύψουν εκείνοι που θα σας διώξουν. Αλλά μη φοβάστε, γιατί αν παραμείνετε 

ψύχραιμοι, το Άγιο Πνεύμα θα βάλει λόγια φωτός στα χείλη σας που θα φιμώσουν αυτούς που σας 

συκοφαντούν. 

60 Δεν σας δίνω το φονικό σπαθί για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, σας δίνω το σπαθί της 

αγάπης. Κάθε λάμψη του φωτός του θα είναι μια αρετή που θα πηγάζει από αυτό. 

61 Πόση χάρη θα βρείτε στον Πατέρα όταν κατακτήσετε τα πλήθη των διωκτών του έργου Μου με τα 

λόγια σας και τους φέρετε να μεταστραφούν σε Μένα με τα έργα της αγάπης σας. 
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62 Αυτή είναι η διδασκαλία που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή και την οποία είχατε ήδη ξεχάσει. 

63 Ο ανθρώπινος νους θα υποφέρει από ταραχή όταν προσπαθεί να κατανοήσει την τριαδική-μαριανή 

πνευματική διδασκαλία. Διότι το υλοποιημένο ανθρώπινο ον είναι αδέξιο προς το πνευματικό. 

64 Ήρθα να αποκαλυφθώ για άλλη μια φορά σε αυτόν τον κόσμο και να κάνω την ανθρωπότητα να 

καταλάβει ότι δεν βρίσκομαι σε ύψος που δεν μπορείτε να φτάσετε. Σας διδάσκω τη μορφή της ανύψωσης 

του πνεύματός σας μέσω της προσευχής μέχρι να βρείτε την παρουσία Μου και να φέρετε το πνεύμα σας 

πιο κοντά στη θεότητά Μου μέσω μιας ζωής αφιερωμένης στην καλοσύνη. Μόνο όσοι ζουν μέσα στο 

Νόμο Μου γνωρίζουν ότι είμαι πράγματι μέσα στον άνθρωπο και ότι αυτό δεν είναι μια μεταφορική 

έκφραση. 

65 Εσείς που Με ακούτε - μην εμποδίζετε την κατανόηση των πνευματικών διδασκαλιών. Μην 

σκοτεινιάσετε το φως σας και μην επιτρέψετε στην καρδιά σας, η οποία είναι ευαίσθητη και 

εκλεπτυσμένη τις στιγμές που ακούει το Λόγο Μου, να γίνει πάλι αδιάφορη και ψυχρή. Έχετε ήδη γευτεί 

τις χαρές που προσφέρει ο κόσμος, έχετε ήδη γνωρίσει το μέλι του. Ελάτε τώρα και απολαύστε τους 

καρπούς του δέντρου που έχω φυτέψει. Αλλά όταν ικανοποιήσετε την πείνα σας, προσέξτε να μην 

επιστρέψετε σε αυτούς τους τρόπους. Να θυμάστε ότι δεν είναι σωστό να μεταφέρετε στο βούρκο αυτό 

που σας έδωσα με τη χάρη. 

66 Ακούστε το Λόγο Μου που διαλύει τα δεσμά του σκότους και ανάβει το φως σε κάθε πνεύμα, 

ώστε να μπορείτε να βαδίζετε στο μέλλον στο καλό μονοπάτι, αλλά και να αναγνωρίζετε τι είναι 

απαγορευμένο και να βρίσκετε δύναμη μέσα σας για να μην πέφτετε σε πειρασμό. Όποιος έχει λάβει αυτή 

τη διδασκαλία δεν μπορεί πλέον να αποκαλεί τον εαυτό του αδαή. Ακούστε Με και κατανοήστε Με, 

μαθητές, σήμερα, όσο είμαι ακόμα μαζί σας σε αυτόν τον Λόγο. 

67 Αυτός που έχει υπάρξει υφιστάμενος στον κόσμο δεν θα εκπλαγεί όταν του δίνω οδηγίες. Όποιος 

ήταν κύριος, ξεχάστε την υπερηφάνειά του και γίνετε υπηρέτης Μου. Τότε θα καταλάβετε όλοι τον τόσο 

αγαπητικό τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς έδινε εντολές στους μαθητές Του. 

68 Υποτάξτε την ελεύθερη βούλησή σας στο νόμο Μου και στη συνείδησή σας, τότε δεν θα 

αισθάνεστε υποδουλωμένοι, αλλά πραγματικά ελεύθεροι. 

69 Μόλις τώρα, όταν τα ζιζάνια έχουν εξαπλωθεί σε όλο το πρόσωπο της γης, σας λέω να 

ετοιμαστείτε να γίνετε οι εργάτες Μου για να σπείρετε τον σπόρο Μου της ειρήνης. Ας αναρωτηθεί ο 

καθένας από τους εκλεκτούς Μου αυτή την εποχή, αν, πριν ακούσει αυτόν τον Λόγο, δεν εξαγνίστηκε και 

δεν ατσαλώθηκε με πόνο και δεν δοκιμάστηκε συχνά σε ό,τι του είναι πιο αγαπητό. 

70 Αποκτήστε πεποίθηση και πίστη, ακούστε Με χωρίς να κουράζεστε και χωρίς να συνηθίζετε αυτή 

την εκδήλωση. Προσέξτε, δεν θα σας αιφνιδιάσω στον ύπνο σας την ημέρα της αναχώρησής Μου. 

Σήμερα βλέπετε ότι αυτή η χρονιά θα περάσει και θα έρθει μια άλλη, αλλά ο Λόγος Μου σας φτάνει 

αναλλοίωτος. Αλλά θα έρθει το έτος 1950 και δεν θα Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή. 

Τότε θέλω να ενισχυθείτε και να είστε πλούσιοι σε διδασκαλίες. 

71 Μελετήστε το Έργο Μου που έχω αποκαλύψει μέσω όλων των φορέων της φωνής Μου, μην έχετε 

προτιμήσεις. Θυμηθείτε ότι κατεβαίνω σε όλους και μιλάω την αλήθεια μέσω όλων. Θέλετε να έρθει το 

έτος 1950 χωρίς να έχετε χρησιμοποιήσει την Παρουσία Μου και να έχετε μάθει τη Διδασκαλία Μου; 

Περιμένετε τον κόσμο, που δεν πιστεύει στην εκδήλωσή Μου ως Άγιο Πνεύμα, να ορμήσει πάνω σας και, 

βρίσκοντάς σας αδύναμους, να σας εξοντώσει; θέλετε οι κυβερνήσεις της γης, όταν ανακαλύψουν 

διχόνοια και σύγχυση ανάμεσά σας, να νομοθετήσουν για να σταματήσουν τα βήματά σας; Πόσο θα 

θρηνούσατε, σημερινές γενιές, αν αμφισβητούσατε ότι αυτές οι προφητείες θα γίνονταν πραγματικότητα! 

Πόσο σκληρή και θλιβερή θα κάνατε τότε την ύπαρξή σας και πόσα αγκάθια θα αφήνατε στο δρόμο 

εκείνων που θα ακολουθούσαν μετά από εσάς! Σηκωθείτε γεμάτοι αγάπη και ελπίδα, έχω ακόμη πολλά να 

σας αποκαλύψω και να σας εμπιστευτώ. 

72 Όταν περνάτε οποιαδήποτε δοκιμασία, μην αμφιβάλλετε. Να είστε προσεκτικοί για να δείτε πώς ο 

Δάσκαλος σας απελευθερώνει από κάθε κακό σε κάθε κρίσιμη κατάσταση- τότε θα νιώσετε το πνεύμα 

σας να ξεδιπλώνεται και να δυναμώνει. Θυμηθείτε ότι κανείς δεν έχει ανοσία στον πόνο, ότι εκείνοι που 

Με αγάπησαν περισσότερο και Με ακολούθησαν πιο κοντά είναι εκείνοι που ένιωσαν την καρδιά τους να 

αιμορραγεί περισσότερο. "Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του". - Γιατί πολλοί 

έμειναν πίσω στο μονοπάτι;..: Επειδή η αγάπη που νόμιζαν ότι ένιωθαν δεν ήταν αληθινή. 
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73 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, αποφύγετε τα άχρηστα και τα επιπόλαια, μην αγωνίζεστε πλέον 

για τις ματαιοδοξίες του κόσμου, ούτε να αναζητάτε τις πνευματικές αρετές ως απλό στολίδι για το 

πνεύμα σας, ώστε να σας θαυμάζουν. Στολίστε το πνεύμα σας με τις αρετές που σας έχω διδάξει στις 

διδασκαλίες Μου για την αγάπη. 

74 Σας περιμένω στην κορυφή του βουνού, όπου θα σας δώσω την ανταμοιβή σας. Μην γυρίζετε το 

βλέμμα σας πίσω για να κοιτάξετε τα ίχνη του παρελθόντος σας. Πηγαίνετε το δρόμο σας ήρεμα, χωρίς να 

αισθάνεστε τα αγκάθια που έχετε σκορπίσει οι ίδιοι, και φτάστε στην κορυφή της τελειότητάς σας, όπου 

λάμπει το φως Μου. Μόλις φτάσετε εκεί, θα ευλογήσετε τελικά τον Νόμο Μου της Αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημειώσεις 

183 

Παράρτημα  

Σημειώσεις 
 

Σημείωση 1 

Σε παλαιότερες εποχές και στο αρχαίο Ισραήλ, οι αξιωματούχοι χρίονταν με λάδι κατά την 

εγκατάστασή τους. Αλλά και οι άρρωστοι χρίονταν με λάδι για τη θεραπεία τους, ιδίως με αιθέρια έλαια. 

Αλλά τώρα στο Πνευματικό Έργο τα υλικά μέσα πρέπει να εξαφανιστούν και η επίθεση των χεριών με 

προσευχή είναι αρκετή. 

Σημείωση 2 

Σε αυτό το έργο της αποκάλυψης, ο "πνευματικός κόσμος" είναι ένας σταθερός όρος. Εννοείται ότι 

αναφέρεται στα φωτεινά πνεύματα-φύλακες που, την ίδια στιγμή που ο Χριστός επέστρεψε ως Άγιο 

Πνεύμα, τους επετράπη να γίνουν γνωστά μέσω επιλεγμένων οργάνων για να δώσουν οδηγίες, συμβουλές 

και βοήθεια. 

Σημείωση 3 

Ο όρος "έμπνευση" χρησιμοποιείται περιστασιακά για τη διαδικασία μετάδοσης των θεϊκών 

εκδηλώσεων από τον εκστασιασμένο φορέα της φωνής, όπως συμβαίνει εδώ, ενώ κανονικά σημαίνει 

έμπνευση που εισρέει στο νου του αποδέκτη ενώ αυτός έχει πλήρη συνείδηση. 

Σημείωση 4 

Οι μπερδεμένες, προσκολλημένες στη γη ψυχές που περιπλανώνται ειρηνικά στο διάστημα προκαλούν 

ασθένειες και μπερδεύουν το μυαλό αυτών των ανθρώπων, των οποίων οι ψυχές είναι εξασθενημένες από 

τις συνέπειες των παραβάσεών τους. Ο Χριστός μας καλεί να φροντίσουμε ώστε στις ασώματες αλλά και 

στις ενσαρκωμένες ψυχές το φως του πνεύματος να ανακτήσει την ηγεσία. 

Σημείωση 5 

Από τη στιγμή που τα πνεύματα αναδύθηκαν ως σπίθες από το Θείο Πνεύμα έως τη στιγμή που έγιναν 

άνθρωποι σε έναν υλικό κόσμο που δημιουργήθηκε στο μεταξύ, μεσολαβεί μια αιωνιότητα, κατά τη 

διάρκεια της οποίας έλαβαν χώρα πολλές εξελίξεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτό το 

πλαίσιο. Αν κάποιος ανατρέξει σε αυτή την τεράστια χρονική περίοδο και, επιπλέον, προσπαθήσει να τη 

σκιαγραφήσει με λίγες λέξεις, προκύπτουν στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα το παρόν κείμενο να μην πρέπει 

να αξιολογηθεί ως μια πλήρης, χρονολογικά ακριβής ακολουθία γεγονότων. 

Σημείωση 6 

Όχι μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και οι κλίσεις μας προς το γόητρο, την τιμή και την εξουσία, προς τον 

φθόνο, τη ζήλεια και τη διαμάχη, προς τις απολαύσεις και τα ελαττώματα είναι σαν αλυσίδες σκλάβων 

που καθιστούν αδύνατο για το πνεύμα μας να ανέλθει στα πνευματικά ύψη και να "ταλαντευτεί" εκεί που 

είναι το σπίτι του. 

Σημείωση 7 

Υπάρχει μια πολύ διαδεδομένη άποψη ότι ο "διάβολος" ή ο Σατανάς είναι η αιτία του κακού ή είναι το 

κατ' εξοχήν κακό. Οι δημοφιλείς εκφράσεις όπως: "Αυτό το άτομο φέρει τον διάβολο μέσα του" ή "Ο 

διάβολος φέρνει ολόκληρο τον κόσμο σε σύγχυση και στρέφει τους ανθρώπους ο ένας εναντίον του 

άλλου" είναι γνωστές. Κάποιος φαντάζεται ένα ισχυρό πνευματικό ον και το συνδέει με τον Εωσφόρο, το 

ισχυρό πρώτο πνεύμα του φωτός. Όσοι υποστηρίζουν αυτή τη γνώμη υπονοούν ότι ο Θεός δημιούργησε 

το κακό στο πνεύμα του Εωσφόρου. Αλλά ήδη η λογική μας και η αντίληψή μας για τη δικαιοσύνη του 
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Θεού αντιστέκονται στο να δεχτούμε ότι το Υπέρτατο Ον, το Πνεύμα της αγάπης, της σοφίας και της 

δύναμης, δημιούργησε κάτι τόσο παράλογο. Το κακό δεν μπορεί να προέρχεται από τον Θεό. Αν υπήρχε 

ένα πνεύμα που δημιουργήθηκε για να μας βάζει σε πειρασμό για το κακό, αυτό θα σήμαινε την άρνηση 

του ελέους του Θεού. Ωστόσο, το κακό υπάρχει και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και αν υπάρχει, 

πρέπει να έχει μια αιτία, και τίθεται το ερώτημα: Τι είναι το κακό; - Είναι η λανθασμένη εφαρμογή της 

ελεύθερης βούλησής μας, η απόρριψη της θείας καθοδήγησης και τάξης, η άρνηση του καλού. Έτσι, το 

κακό ξεκίνησε αμέσως μετά την πνευματική αρχέγονη δημιουργία, όταν ένα μέρος των πνευματικών 

όντων, με επικεφαλής τον Εωσφόρο, στράφηκε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ο Εωσφόρος έδωσε έτσι το 

έναυσμα για την ανάπτυξη του κακού και ταυτόχρονα έγινε το πρώτο θύμα της κακής του δράσης, όταν 

αποβλήθηκε από την κοινωνία με τον Θεό, γεγονός που είχε σοβαρές συνέπειες. Επομένως, ο Εωσφόρος 

δεν είναι η αιτία του κακού και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ως ο δημιουργός του κακού που 

κυριαρχεί στον κόσμο σήμερα. 

Ο Θεός έχει τοποθετήσει τις αρετές Του στο μυαλό μας και μας προτρέπει μέσω της φωνής της 

συνείδησης να τις ακολουθήσουμε. Ο Ιησούς μας έδειξε μέσω της διδασκαλίας και του παραδείγματός 

Του πώς να ζούμε τη ζωή μας. Μας δίδαξε την αγάπη - μισούμε ο ένας τον άλλον. Μας δίδαξε την 

ταπεινότητα - είμαστε αλαζόνες και ματαιόδοξοι. Μας δίδαξε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον - είμαστε 

αγανακτισμένοι και εκδικητικοί. Μας προέτρεψε σε ειρήνη - εμείς κάνουμε πολέμους. Μας δίδαξε να 

είμαστε πνευματικοί - εμείς κυνηγάμε μόνο τα υλικά πράγματα. Με τη λανθασμένη άσκηση της 

ελεύθερης βούλησής μας κάνουμε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Τα κατώτερα πάθη και οι 

επιθυμίες του σώματος, η υπερηφάνεια, η ματαιοδοξία, η αγάπη για τον εαυτό, δηλαδή οι ατέλειες του 

ανθρώπου: Αυτές είναι οι αιτίες του κακού. Καθώς η ανθρωπότητα αυξανόταν, αυξάνονταν και οι 

ατέλειες. Αυτά εκπέμπουν διεφθαρμένες σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα και αποτελούν μια δύναμη που 

επηρεάζει τους ανθρώπους. Πρόκειται για έναν μοιραίο κύκλο: το κακό πηγάζει από τον άνθρωπο, 

εξελίσσεται σε μια αόρατη, σκοτεινή δύναμη που πέφτει πάνω στον άνθρωπο και τον υποδουλώνει. Η 

επιρροή αυτής της δύναμης είναι τόσο ισχυρή που οι άνθρωποι πιστεύουν τελικά ότι πρέπει να είναι ένα 

μεγάλο πνευματικό ον. - — 

Σε ορισμένες θρησκείες, λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια ξεχωριστή θεότητα του κακού και οι άνθρωποι 

βλέπουν τους εαυτούς τους ως αθώα θύματα ενός ιδιότροπου, κακού θεού. 

Αλλά ακόμη και στις χριστιανικές θρησκείες, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο 

διάβολος είναι ο δημιουργός κάθε κακού. Παλιές συμβολικές αναπαραστάσεις του κακού, όπως ο 

διάβολος ως μια αποκρουστική μαύρη φιγούρα με κέρατα και ουρά, έχουν ληφθεί κυριολεκτικά. Κανείς 

δεν θέλει να εγκαταλείψει αυτή την πίστη - ή πιο σωστά τη δεισιδαιμονία - ενάντια στην καλύτερη γνώση, 

επειδή η δικαιολογία ότι ο διάβολος προκαλεί το κακό στην ανθρωπότητα είναι πιο βολική από το να 

αναγνωρίσουμε ότι οι δικές μας ατέλειες είναι οι πραγματικές αιτίες του κακού. Έχει ήδη ειπωθεί στα 

προηγούμενα ότι οι κακές σκέψεις επηρεάζουν τους ανθρώπους. Για την καλύτερη κατανόηση, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι οι εν λόγω κακές εκπορεύσεις των ανθρώπων καταλαμβάνονται από τις αναρίθμητες 

σκοτεινές ψυχές που περιφέρονται ανήσυχα στη γη κοντά στους ανθρώπους και χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο εναντίον των ανθρώπων. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε εδώ την προκατάληψη ότι πρόκειται για 

"διαβολικά πνεύματα"- μάλλον, πρόκειται για άτυχες ψυχές που είναι προσωρινά μπερδεμένες, αλλά που 

θα βιώσουν την απελευθέρωση και τη λύτρωσή τους εν ευθέτω χρόνω. 

Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την ολέθρια επιρροή του κακού; Υπάρχει, και ο Θεός μας έχει 

επίσης πει τα όπλα για να πολεμήσουμε το κακό. Είναι πνευματικά όπλα: Προσευχή, στενή επικοινωνία 

με τον Επουράνιο Πατέρα. Πνευματικός διαλογισμός, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η εσωτερική 

γνώση. Η εκπλήρωση του νόμου Του. Πίστη στις αποκαλύψεις Του. Η πρακτική της αγάπης. Όσοι 

χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα δεν μπορούν μόνο να αποκρούσουν τις επιρροές του κακού, αλλά οι δικές 

τους σκέψεις και τα συναισθήματα καλοσύνης, αγάπης και ειρήνης καταπολεμούν αποτελεσματικά το 

κακό και βοηθούν τις άτυχες ψυχές να βγουν από την υποδούλωση. 

Σημείωση 8 
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Στο πρωτότυπο ισπανικό κείμενο, η λέξη για τον "βοηθό" είναι "cirineo", που προέρχεται από το 

όνομα του ανθρώπου που βοήθησε τον Ιησού να μεταφέρει τον σταυρό Του όταν κατέρρευσε κάτω από το 

βάρος του. Το όνομά του Simon of Cyrene στα ισπανικά είναι Simon C i r i n e o . 

Σημείωση 9 

Σε αυτό το χωρίο, όπως και σε πολλά άλλα, ο Θείος Διδάσκαλος λέει ότι μετά το 1950 δεν θα 

λαμβάνουμε πλέον το Λόγο Του μέσω του ανθρώπινου νου. - Εκείνη την εποχή τελείωσε μια εποχή, που 

διήρκεσε από το 1866 έως το τέλος του 1950, κατά την οποία ο Κύριος επέλεξε και προετοίμασε 

μεμονωμένους άνδρες και γυναίκες για να γίνουν όργανά Του. Όταν ένα τέτοιο όργανο βρέθηκε άξιο και 

με καθαρή καρδιά από τον Ουράνιο Πατέρα, το Πνεύμα Του φώτισε τον νου του φορέα της φωνής και σε 

κατάσταση έκστασης τα χείλη του μίλησαν λόγια αλήθειας και σοφίας από τον Θεό. - Ήταν η αρχή της 

"Τρίτης Εποχής", της Εποχής του Αγίου Πνεύματος, η οποία εγκαινιάστηκε με την επιστροφή του 

Χριστού εν Πνεύματι, με τον "Λόγο". - Η περίοδος που αναφέρθηκε ήταν για την εκπαίδευση και την 

προετοιμασία των ακροατών, και ο Θεός την περιόρισε από την αρχή, ώστε τα παιδιά Του να μη 

συνηθίσουν στον άνετο τρόπο λήψης των αποκαλύψεών Του, αλλά να καταβάλουν τις δικές τους 

προσπάθειες για να πνευματοποιηθούν. 

Ακόμα και μετά το 1950, ο Ουράνιος Πατέρας αποκαλύφθηκε, αλλά όχι πια μέσω του ανθρώπινου νου 

σε κατάσταση έκστασης, αλλά μέσω οργάνων που ενεργοποίησε για να λαμβάνουν και να μεταδίδουν την 

έμπνευσή Του. - Ζούμε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού ξεσπά σε πολλά μέρη 

της γης για να αποκαλυφθεί στα παιδιά Του. Όπου βρίσκει παιδιά που ανοίγουν τις καρδιές τους σ' Αυτόν 

με αγάπη και αγνότητα και αφήνονται να εμπνευστούν από το Πνεύμα Του, Εκείνος κάνει τον εαυτό Του 

γνωστό - σε κάποιους μέσω του Λόγου Του, σε άλλους μέσω πνευματικών οραμάτων ή προφητικών 

ονείρων. 
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Μελέτη της Ψυχής - Από Πνευματική Προοπτική*. 
* Η βάση αυτής της μελέτης είναι το "Βιβλίο της Αληθινής Ζωής" και άλλες Νέες Αποκαλύψεις. 

Ο όρος "ψυχή" είναι γνωστός στους ανθρώπους, αλλά έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι είναι η 

ψυχή. Γνωρίζει κανείς ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο του ανθρώπου και το εντάσσει στην τριάδα σώμα - 

ψυχή - πνεύμα. Τρία συστατικά που αποτελούν τη μονάδα "άνθρωπος", όπου κάθε μέρος έχει διαφορετικό 

έργο. 

Το σώμα είναι το ορατό, υλικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης- χρησιμεύει ως προστατευτικό 

κάλυμμα για την ψυχή και το πνεύμα και ταυτόχρονα είναι το εργαλείο τους για να μπορούν να 

επικοινωνούν με τον έξω κόσμο. Επειδή το σώμα είναι ορατό και ψηλαφητό, έχει μελετηθεί και ερευνηθεί 

από τους επιστήμονες διαχρονικά, ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή γνώση των καθηκόντων του και 

του θαυμάσιου μηχανισμού του. Λειτουργεί τόσο τέλεια και λογικά που πολλοί έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει 

μια εξαιρετικά σοφή πνευματική δύναμη πίσω της. 

Η γνώση για τα άλλα δύο συστατικά του ανθρώπου είναι λιγότερο σίγουρη και εν μέρει θολή. 

Δεδομένου ότι είναι αόρατα και δεν μπορούν να διερευνηθούν πειραματικά, η επιστήμη δυσκολεύεται 

πολύ να εξηγήσει σωστά τη φύση και την αποστολή της ψυχής και του πνεύματος. Και όμως είναι πολύ 

σημαντικό να έχουμε σαφήνεια ως προς αυτό, διότι αν καταφέρουμε να σηκώσουμε το πέπλο του 

αγνώστου, αποκτούμε επίσης ακριβή γνώση του νοήματος και του σκοπού της ανθρώπινης ζωής στη γη. 

Ωστόσο, η διάνοιά μας από μόνη της δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο, διότι τα πνευματικά πράγματα 

μπορούν να κατανοηθούν και να εξηγηθούν μόνο πνευματικά. Αλλά το Πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει 

αυτά τα μυστικά μέσω ανθρώπων που έχει προετοιμάσει για να δεχτούν τις εμπνεύσεις Του. Μέσω αυτών 

των μέσων, ο Θεός μας αποκάλυψε τη γνώση που ο περιορισμένος νους μας είναι ικανός να συλλάβει. 

Η υλική, ορατή δημιουργία του κόσμου υπάρχει από αδιανόητους χρόνους- ωστόσο, πριν από αυτήν 

υπήρχε ήδη μια πνευματική δημιουργία. Ο δημιουργός του είναι ο Θεός, το Αρχικό Πνεύμα από την 

αιωνιότητα. Στο κέντρο της ύπαρξής Του έκαιγε η φωτιά της τέλειας αγάπης, που είναι το κύριο 

χαρακτηριστικό Του. Αλλά σε τι χρησιμεύει η ύψιστη αγάπη αν δεν μπορεί να μεταδοθεί και να 

αποδειχθεί έτσι; - Έτσι, ο Θεός δημιούργησε ένα δοχείο για τον εαυτό Του σε ένα πνευματικό ον στο 

οποίο θα μπορούσε να τοποθετήσει την αγάπη Του, τη σοφία Του, το φως Του και τη δημιουργική Του 

δύναμη. Ήταν ένα ον, που αναδύθηκε από την καρδιά της αγάπης του Θεού, μια εικόνα του Θεού, γιατί 

έφερε τις ίδιες θεϊκές ιδιότητες μέσα του. Δεδομένου ότι ήταν ένας καθαρός καθρέφτης του θεϊκού φωτός, 

ονομάστηκε κατάλληλα "Εωσφόρος" ή "φωτοφόρος". Χάρη στη θεία εξουσία αυτό το 

πρωτοδημιουργημένο ον μπόρεσε να δραστηριοποιηθεί δημιουργικά και σύντομα προέκυψαν από αυτό 

άλλα, πανομοιότυπα όντα, αλλά μικρότερης ισχύος. Ήταν κι αυτοί παιδιά της αγάπης του Θεού, μέσα στο 

λαμπερό φως, στην ύψιστη τελειότητα. Έτσι ο Θεός βίωσε την ανείπωτη χαρά να βλέπει την αγάπη Του 

να αντανακλάται στα αμέτρητα πνευματικά όντα. 

Το πρωτοδημιουργημένο πνεύμα ήταν πανευτυχές, αλλά ως ον που δημιουργήθηκε από τον Θεό, ήταν 

δεσμευμένο από τη θέληση του Δημιουργού. 

Ο Θεός, ωστόσο, ήθελε να μπορεί να αναπτύσσεται ελεύθερα, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός 

θεϊκού όντος. Η αγάπη του Εωσφόρου για τον Δημιουργό του θα έπρεπε να είναι τόσο ακατανίκητη ώστε 

να είναι από μόνη της καθοριστική για την εκούσια υποταγή της θέλησής του στη θεία θέληση. Ο Θεός 

ήθελε να λάβει αυτή την απόδειξη αγάπης από το πρώτο Του δημιούργημα και γι' αυτό του έδωσε πλήρη 

ελευθερία βούλησης. Τα αμέτρητα πνευματικά όντα διέθεταν επίσης την ελεύθερη απόφαση της 

βούλησης, επομένως δεν υπάγονταν στον νόμο του καταναγκασμού του δημιουργήματος, αλλά ως παιδιά 

του Θεού ήταν ελεύθερα αποφασιστικά όντα. Ο Θεός τους δίδασκε μέσω της συνείδησης, η οποία 

ακουγόταν ως φωνή και έκφραση του θελήματός Του στο πνεύμα τους. Έπρεπε να ακολουθήσουν τη 

φωνή της συνείδησης, όχι με εξαναγκασμό, αλλά με ελεύθερη απόφαση της βούλησης, ως απάντηση στη 

μεγάλη αγάπη που τους έδειξε ο Θεός. 

Είναι χαρακτηριστικό της ελεύθερης βούλησης ότι φέρει μέσα της το κρυφό κίνητρο να κάνει το 

αντίθετο από αυτό που συμβουλεύει η συνείδηση. Έτσι υπήρχαν συνεχείς αντιθέσεις στα πνευματικά όντα 

που τα ανάγκαζαν να αποφασίζουν διαρκώς σε έναν ελεύθερο αγώνα: να πραγματοποιήσουν τις θεϊκές 

αρετές ή να πράξουν το αντίθετό τους. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η θεϊκή φωνή της συνείδησης 

υπερίσχυε και όλα ήταν στη σωστή σειρά. Αλλά ήρθε μια στιγμή που ο Εωσφόρος δεν ήθελε πλέον να 
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υπακούει στην πνευματική καθοδήγηση του Δημιουργού του. Η δόξα του πρωτόπλαστου όντος ήταν τόσο 

μεγάλη που επέτρεψε στον εαυτό του να τυφλωθεί από αυτήν. Ο Εωσφόρος είδε τα αναρίθμητα όντα που 

η θέλησή του είχε κάνει να εμφανιστούν και αισθάνθηκε ότι ήταν ο παραγωγός τους, αν και ήξερε ότι είχε 

λάβει τη δύναμη να το κάνει από τον Θεό. Μπορούσε να δει τα δημιουργημένα πνεύματα, αλλά όχι την 

πηγή της δύναμης, αφού ο Θεός δίνει στον εαυτό Του ορατή μορφή μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις για χάρη 

των παιδιών Του. Μέσα στην πλάνη του, ο Εωσφόρος πίστεψε τελικά ότι η πηγή της δύναμης βρισκόταν 

στον εαυτό του και ανέδειξε τον εαυτό του σε μοναδικό κυβερνήτη πάνω στα πνεύματα "του", τα οποία 

ήξερε πώς να πείσει ότι όχι ο Θεός, αλλά αυτός, ο Εωσφόρος, ήταν ο δημιουργός τους και ότι έπρεπε να 

υποταχθούν στη θέλησή του. 

Ο Εωσφόρος είχε αποφασίσει ενάντια στον Δημιουργό του. Τώρα τα αμέτρητα πνευματικά όντα 

έπρεπε επίσης να αποφασίσουν, η ελεύθερη βούληση μπορούσε να επιλέξει. - Η ακτίνα φωτός του Θεού 

τους φώτισε και ένιωσαν τον θεϊκό Πατέρα τους, αν και δεν μπορούσαν να τον δουν. Ένιωσαν την αγάπη 

Του και άκουσαν τη φωνή Του στη συνείδησή τους. - Από την άλλη πλευρά ήταν ο Εωσφόρος, στον οποίο 

παρατήρησαν πολύ καλά μια αλλαγή βούλησης. Επειδή όμως μπορούσαν να τον δουν και ήταν 

αφοσιωμένοι σ' αυτόν με αγάπη ως τον άμεσο Δημιουργό τους, πάρα πολλοί άκουσαν το κάλεσμά του, 

υποτάχθηκαν στο θέλημά του και προσπάθησαν έτσι να απομακρυνθούν από τον Θεό. Μια βαρυσήμαντη 

αλλαγή έλαβε χώρα σε αυτά τα αποστάτες πνεύματα. 

Η αγάπη, το κέντρο του θεϊκού πνευματικού σπινθήρα, έπρεπε να διαχωριστεί από τα πνευματικά 

όντα, αφού αυτά αποφάσισαν να εναντιωθούν στον Δημιουργό τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιοι 

απεκδύθηκαν τη θεία ζωτική δύναμη και τα αγγεία και τα όργανα εκτέλεσης (ψυχές) που παρέμειναν 

χωρίς το πνεύμα σκληρύνθηκαν σε ψυχική ουσία. 

Στην παντογνωσία Του, ο Δημιουργός γνώριζε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών Του δεν θα 

περνούσε τη μεγάλη δοκιμασία της αγάπης και είχε έτοιμο το σχέδιό Του: Όχι η καταστροφή των 

αποστατών, αλλά η επιστροφή τους. Εφόσον τα πνευματικά όντα είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό λόγω 

της λανθασμένης άσκησης της ελεύθερης βούλησής τους, θέλησε να τα προετοιμάσει και να τα 

εκπαιδεύσει με μεγάλη υπομονή - σε ένα απείρως μακρύ και επίπονο μονοπάτι, μακριά από το σπίτι του 

Πατέρα Του - ώστε να βρουν ξανά τον δρόμο προς την καρδιά του Πατέρα Του. Ο Θεός άρπαξε την 

ψυχική ουσία του Εωσφόρου καθώς και εκείνη των αμέτρητων όντων που Του αφιερώθηκαν, τη διέλυσε 

στα μικρότερα σωματίδια και την αναδιαμόρφωσε στην ορατή, υλική δημιουργία. - Αυτό είναι 

ακατανόητο για τη διάνοια- μόνο όσοι έχουν ήδη πνευματική γνώση μπορούν να το αντιληφθούν με μια 

πρόγευση. Για τον επιστήμονα είναι ενοχλητικό να αναγνωρίζει τη θέση ότι το υλικό, η ύλη, είναι 

κατευθυνόμενη, σκληρυμένη ψυχική ουσία. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κατανοήσουμε τα 

λόγια της επιστολής του αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, στίχος 19, δηλαδή ότι 

ολόκληρη η κτίση στενάζει και περιμένει τη λύτρωσή της μαζί με εμάς. 

Σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι μια απείρως μακρά διαδικασία ανάπτυξης, η ουσία της ψυχής πρέπει 

συνεχώς να αλλάζει, να μεταμορφώνεται, σε ολοένα και νέες και υψηλότερες μορφές ζωής. Αυτό καθιστά 

επίσης κατανοητό γιατί η ύλη είναι παροδική, δηλαδή γιατί βρίσκεται συνεχώς στη διαδικασία του 

"θανάτου και του γίγνεσθαι". Με άλλα λόγια: Η Ύλη δεν έχει αιώνια ύπαρξη, αφού είναι μόνο το 

κάλυμμα των πνευματικών ουσιών της ψυχής, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν υψηλότερα και επομένως 

δεν μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο κάλυμμα για πάντα. Η ίδια η ύλη αποτελείται από την ίδια ψυχική 

ουσία, αλλά βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ανάπτυξής της και, επομένως, πρέπει να χρησιμεύσει ως 

κατώτερη μορφή ζωής για τις ήδη υψηλότερα ανεπτυγμένες μορφές ζωής στη δημιουργία. Ενώ αυτά είναι 

κανονικά αόρατα για εμάς, η ύλη είναι αισθητά αντιληπτή για εμάς, καθώς τα σώματά μας αποτελούνται 

επίσης από σωματίδια ύλης, δηλαδή συμπυκνωμένα σωματίδια ψυχής της ίδιας χαμηλότερης δόνησης. 

Τα σωματίδια της ψυχής που είναι δεσμευμένα στην υλική δημιουργία πρέπει να ενωθούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης όπως ένας κρυσταλλικός σχηματισμός. Η ανοδική ανάπτυξη αρχίζει 

από το ορυκτό βασίλειο και συνεχίζεται στο φυτικό και ζωικό βασίλειο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό 

κατά τρόπο που, για παράδειγμα, στο ζωικό βασίλειο, οι μονάδες ψυχής μεγάλων ποσοτήτων 

μικροσκοπικών ζώων συνδυάζονται σε μια μεγαλύτερη μονάδα μετά από μια μεγαλύτερη περίοδο 

ανάπτυξης, όταν πεθαίνουν τα κελύφη τους, προκειμένου να παραχθεί μια ήδη πιο ανεπτυγμένη ψυχική 

ουσία, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω σε ένα μεγαλύτερο ζώο. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

αρκετές φορές, μέχρι τελικά, στα έξυπνα ζώα, η ψυχή να φτάσει στην υψηλότερη δυνατή ωριμότητα σε 
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αυτό το στάδιο ανάπτυξης. Αρκετές τέτοιες ψυχές συνδυάζονται στη συνέχεια σε μια νέα μονάδα 

σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο της λύτρωσης, το οποίο δεν ανέχεται καμία στασιμότητα στην ανοδική 

ανάπτυξη, και καταλήγουν σε μια ανθρώπινη ψυχή. Η ανάπτυξη της ψυχής σε όλα τα πεδία της 

δημιουργίας του ορυκτού, φυτικού και ζωικού βασιλείου διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια και καθοδηγείται 

από το πνεύμα του Θεού μέσω της αναρίθμητης στρατιάς των πνευμάτων του φωτός, τα οποία μεταδίδουν 

και εκτελούν το θέλημά Του σύμφωνα με τον φυσικό νόμο. 

Η εκπαιδευμένη ψυχή είναι τώρα έτοιμη. Έχει αποκτήσει δυνάμεις και ικανότητες κατά την πορεία 

του μέσα στα διάφορα βασίλεια της φύσης και περιμένει το τελικό στάδιο της ανάπτυξής του: την 

ενσάρκωση στον άνθρωπο. Πλησιάζει τους εραστές στη γη και κατά τη σύλληψη τοποθετείται στη μήτρα 

της μελλοντικής μητέρας. Όμως λείπουν ακόμη τα βασικά στοιχεία για να μπορέσει η ψυχή να φτάσει 

στην ύψιστη τελειότητά της. Λίγο πριν από τη γέννηση του νέου γήινου, ο Θεός κατευθύνει στην ψυχή 

ένα πνεύμα έτοιμο για την πρώτη ενσάρκωση. Έτσι το πνεύμα ολοκληρώνεται και πάλι: Τα δύο μέρη 

αυτής της ενότητας προσπαθούν τώρα μαζί για την τελική ανάπτυξη προς την τελειότητα, η οποία επίσης 

διαρκεί πολύ καιρό και διαρκεί πολλές μετενσαρκώσεις, δηλαδή πολλαπλές ζωές στη γη σε διαφορετικές 

εποχές του χρόνου. 

Στην περίπτωση της μετενσάρκωσης, η μονάδα πνεύματος-ψυχής είναι έτοιμη να καταλάβει ένα νέο 

γήινο σώμα, αλλά ακόμη και τότε, κατά τη σύλληψη, η ψυχή εισέρχεται πρώτα μόνη της στη μήτρα της 

μητέρας και εγκαθιστά τη σύνδεση με το εκκολαπτόμενο μικρόβιο της ζωής. Το πνεύμα εισέρχεται στο 

κέλυφος της ψυχής του μόνο αργότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις νωρίτερα, σε άλλες αργότερα, αλλά όχι 

αργότερα από τρεις ημέρες πριν από τη γέννηση. - Δεδομένου ότι η ψυχή αποτελείται από αμέτρητα 

μικροσκοπικά σωματίδια που δεν είναι απολύτως άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, απορροφά επίσης 

σωματίδια ψυχής των γονέων κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής, γεγονός που - εκτός από την έλξη 

συγγενικών ψυχών - μπορεί να εξηγήσει την κληρονομικότητα ορισμένων γονικών προδιαθέσεων. 

Αφού εξηγήθηκε η προέλευση και η ανάπτυξη της ψυχής στα προηγούμενα, θα φωτιστούν τώρα η 

ουσία της και ορισμένα από τα καθήκοντά της στην ανθρώπινη ζωή. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να 

καταστεί σαφές για άλλη μια φορά ότι η ψυχή δεν είναι τίποτα γήινο-υλικό, αλλά μια αόρατη, αιθερική-

πνευματική δύναμη. Κάποτε βγήκε από το πνεύμα του Θεού ως ανεξάρτητο ον και, μετά από μια 

αιωνιότητα εξιλέωσης μέσω των θείων δημιουργιών, βρήκε το δρόμο της επιστροφής στον αρχικό της 

σκοπό. - Χωρικά, η ψυχή στον άνθρωπο εκτείνεται σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα- όπως το νευρικό 

σύστημα, κατανέμεται σε όλα τα όργανα και τα μέρη του σώματος. Ζωντανεύει το σώμα, το οποίο θα 

ήταν άψυχο χωρίς αυτό και, όταν αποσπάται από αυτό, το αφήνει πίσω του ως άψυχο κέλυφος. Η 

πρακτική σκέψη και η βούληση, το αισθησιακό συναίσθημα και η αίσθηση, καθώς και η ακοή, η όραση, η 

γεύση και η όσφρηση είναι λειτουργίες της ψυχής. Είναι η εσωτερική, κινητήρια δύναμη του φυσικού 

κελύφους και μόνο όσοι έχουν το χάρισμα της πνευματικής όρασης μπορούν να το δουν και να 

αναγνωρίσουν ότι κατέχει πλήρως τη μορφή της σχετικής ανθρώπινης μορφής- γι' αυτό και ονομάζεται 

επίσης αστρικό σώμα. 

Η ψυχή, μαζί με τις άμυνες του σώματος, είναι υπεύθυνη για την υγεία του σώματος. Εάν μπορεί να 

δονείται ανενόχλητα και αρμονικά, σχηματίζει ένα προστατευτικό τείχος ενάντια σε κάθε είδους 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, αν αυτά έχουν ήδη εισχωρήσει στο ανθρώπινο σώμα, η ψυχή, σε 

αλληλεπίδραση με τις σωματικές αμυντικές λειτουργίες, αναλαμβάνει αμέσως τη μάχη εναντίον τους, 

προκειμένου να τα καταστήσει αβλαβή ή να τα απομακρύνει. Πρόκειται για μια πραγματική μάχη, η οποία 

προκαλεί αυξημένες θερμοκρασίες, τις οποίες γνωρίζουμε ως πυρετό. - Η ψυχή έχει επίσης ένα καθήκον 

να εκπληρώσει στη διατροφή του σώματος. Οι λεπτότερες ζωτικές δυνάμεις της τροφής που 

προσλαμβάνει το σώμα μεταβιβάζονται από την ψυχή σε όλα τα όργανα του σώματος, έτσι ώστε το 

καθένα να λαμβάνει τις λεπτές ψυχικές ενέργειες που είναι ευεργετικές για αυτό. Όταν όμως τρώμε και 

πίνουμε πάρα πολύ, νιώθουμε την ψυχή μας να γίνεται ανιαρή και υποτονική, επειδή την απασχολούν 

πάρα πολύ οι σωματικές ανησυχίες και, ως εκ τούτου, έχει χάσει για κάποιο χρονικό διάστημα τη 

ζωντάνια της. 

Αυτή η μικρή μελέτη θα ήταν ελλιπής αν δεν εξηγούσε επίσης τη σχέση μεταξύ ψυχής και πνεύματος 

και δεν έλεγε τι είναι το πνεύμα και ποια είναι τα καθήκοντά του. Πρώτον, τι δεν είναι: δεν πρέπει να 

συγχέεται με τον "νου". Το πνεύμα στον άνθρωπο είναι μια σπίθα του Θείου Πνεύματος, της Θείας 

Αγάπης, του Θείου Φωτός. Φέρει μέσα της όλες τις θεϊκές ιδιότητες, γι' αυτό και ο Θεός μας αποκαλεί 
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εικόνες Του και εμείς μπορούμε να Τον αποκαλούμε Πατέρα. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα μας πρέπει να 

αντλεί συνεχώς δύναμη από την πηγή της προέλευσής του: μέσω της προσευχής και της πνευματικής 

ανύψωσης, καθώς και μέσω της μελέτης των θείων αποκαλύψεων. Μόνο έτσι μπορεί να παραμείνει 

ενεργή και ζωντανή και να μεταδώσει στον άνθρωπο την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμη για να μπορέσει 

να εκπληρώσει τις εντολές του Θεού. 

Το ανθρώπινο πνεύμα - θεϊκής προέλευσης - τοποθετήθηκε στον Αδάμ από τον Δημιουργό σύμφωνα 

με τη βιβλική μαρτυρία του Θεού που φύσηξε την πνοή της ζωής Του στη μύτη του Αδάμ. Έκτοτε, αυτή η 

αόρατη πράξη χάριτος επαναλαμβάνεται κατά τη γέννηση κάθε ανθρώπινου όντος, όταν το πνεύμα 

ενσωματώνεται στην ψυχή. Η ψυχή αποτελεί, τρόπον τινά, το κέλυφος του πνεύματος, όπως ακριβώς το 

σώμα είναι το κέλυφος της ψυχής. Το καθήκον του πνεύματος είναι τώρα να φωτίσει την ψυχή, να τη 

διαποτίσει με τις θεϊκές αρετές. Σε αυτές τις προσπάθειες, ωστόσο, το πνεύμα δεν πρέπει να εξαναγκάζει 

την ψυχή- η ψυχή πρέπει να υποτάσσεται ελεύθερα στην καθοδήγηση του πνεύματος. 

Η ψυχή που ενσαρκώνεται στον άνθρωπο είναι αρχικά εντελώς στραμμένη προς το σώμα και είναι 

έτοιμη να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες της. Και στον ίδιο βαθμό που το σώμα αναπτύσσεται, οι γήινες-

αισθητικές ιδιότητες της ψυχής, τις οποίες εξακολουθεί να κουβαλάει μέσα της από τη μακρά πορεία της 

ανάπτυξής της, γίνονται επίσης ισχυρότερες. Εδώ αρχίζει το έργο του πνεύματος. Με αγάπη και υπομονή 

πρέπει να καθοδηγήσει την ψυχή μέσω της συνείδησης ότι πρέπει να απομακρύνει τις κατώτερες και 

κακές κλίσεις και να ξεπεράσει τις γήινες επιθυμίες του σώματος - αν είναι παράνομες. Αν το πνεύμα βρει 

ακρόαση με την ψυχή, τότε έχει επιτύχει μεγάλη επιτυχία, ακόμη και αν υπάρχουν πάντα υποτροπές στις 

οποίες η ψυχή εκπληρώνει τις γήινες επιθυμίες του σώματος. Αν η ψυχή συνεχίζει να παραμένει ανοιχτή 

στις παραινέσεις του πνεύματος, οι πνευματικές αρετές μπορούν να τη διαπερνούν όλο και περισσότερο, 

και ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο απρόσβλητη από τις λανθασμένες επιθυμίες του σώματος. Οι 

συνέπειες αυτής της μεταμόρφωσης γίνονται ορατές στις ακτινοβολίες του ατόμου: Είναι ένα άτομο με 

καλές σκέψεις και αγνά συναισθήματα- δείχνει ταπεινότητα, υπομονή και καλοσύνη καθώς και 

φιλανθρωπία. Όταν έρθει η ώρα του θανάτου, το πνεύμα και η ψυχή εγκαταλείπουν το γήινο σώμα σε 

πλήρη αρμονία και μεγάλη χαρά, γιατί γνωρίζουν ότι τους περιμένουν ευδαιμονία και ειρήνη στο 

επέκεινα. Ως ένα, συνεχίζουν την προκαθορισμένη πορεία τους στο πνευματικό βασίλειο μέχρι να 

αποκτήσουν ξανά την υψηλότερη τελειότητα που είχαν όταν ο Θεός τους δημιούργησε ως πνευματικά 

όντα. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το σχέδιο σωτηρίας του Θεού και επιτυγχάνεται η επιστροφή 

του "Άσωτου Υιού". 

Αλλά η πορεία μιας ανθρώπινης ζωής μπορεί επίσης να εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Όταν η ψυχή 

αντιστέκεται στις διδασκαλίες και τις προτροπές του πνεύματος, ανοίγεται όλο και περισσότερο στις 

απαιτήσεις του σώματος και στις κατώτερες ποιότητες μέσα της. Το πνεύμα δίνει μια απελπισμένη μάχη 

και ζητάει δύναμη και σοφία από τον Ουράνιο Πατέρα του. Αν η ψυχή, με την ελεύθερη βούλησή της, 

απορρίψει πεισματικά όλες τις επιρροές και τις παραινέσεις του πνεύματος, γίνεται έρμαιο των 

αισθησιακών παθών, των υλικών επιθυμιών και όλων των εγωιστικών παρορμήσεων. Βυθίζεται τόσο 

χαμηλά που η σπίθα του Θεού μέσα του αναγκάζεται σε αδράνεια- γίνεται αιχμάλωτη στο νοητικό 

κέλυφος, ο άνθρωπος είναι τότε "πνευματικά νεκρός". - Σε αυτό το στάδιο γίνεται σαφώς φανερό ότι το 

πνεύμα και η ψυχή είναι δύο διαφορετικές δυνάμεις. Ενώ το πνεύμα είναι καταδικασμένο σε αδράνεια και 

δεν γίνεται πλέον αισθητό μέσω της συνείδησης, η ψυχή ζει πολύ έντονα στον "ασυνείδητο" άνθρωπο 

(αλλιώς το σώμα θα ήταν άψυχο), και τα κακά της ελαττώματα γίνονται τότε εμφανή μέσω των σκέψεων 

και των λόγων, μέσω των συναισθημάτων και των πράξεων στην εξωτερική σφαίρα του ανθρώπου. Ο 

Θεός δεν εγκαταλείπει το παιδί Του σε αυτή τη χαμένη κατάσταση. Όταν η ψυχή δεν θέλει να ακούσει τη 

φωνή της συνείδησης, ο Θεός της μιλάει μέσω ασθενειών στο υλικό της σώμα και μέσω πολλών 

δυσκολιών. Σε πολλές περιπτώσεις, η ψυχή τότε αρχίζει να προβληματίζεται και είναι έτοιμη να ακούσει 

τις παραινέσεις του Πνεύματος για μετάνοια. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται μια αλλαγή και η ψυχή 

υποτάσσεται οικειοθελώς στην καθοδήγηση του πνεύματος. Το έλκει προς τον εαυτό του, το διαποτίζει με 

πνευματικές αρετές, και έτσι βαδίζουν μαζί το επίπονο μονοπάτι της ανώτερης ανάπτυξης μέχρις ότου ο 

Θεός τους καλέσει μακριά από τη γήινη ζωή. 

Δυστυχώς, υπάρχουν αναρίθμητες περιπτώσεις στις οποίες η ψυχή επιμένει στις κακές της πράξεις 

παρά τις καλές παραινέσεις του πνεύματος μέσω της συνείδησης και παρά τις δοκιμασίες. Όταν μια τέτοια 

ψυχή αιφνιδιάζεται από το θάνατο, θα έχει μια σκληρή αφύπνιση στη συνέχεια. Εκεί δεν μπορεί πια να 
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ξεφύγει από τη φωνή της συνείδησης, η οποία τον κατηγορεί αμείλικτα για ανυπακοή στις θείες εντολές, 

για κακές πράξεις και ποταπά πάθη. Αυτές οι αυτοκατηγορίες προκαλούν τον μεγαλύτερο πόνο στην ψυχή 

και χρησιμεύουν για τον εξαγνισμό της. Όταν μια ψυχή συνειδητοποιεί και μετανοεί για τις παραβάσεις 

της, το πνεύμα της που αφυπνίζεται μπορεί να την καθοδηγήσει έτσι ώστε βήμα προς βήμα να αποβάλει 

τις κακές κλίσεις της και να απορροφήσει τις θεϊκές αρετές. Στις περιπτώσεις όπου μια ψυχή παραμένει 

πεισματικά στην κακία της, προετοιμάζει μια δυστυχισμένη ύπαρξη για τον εαυτό της. Δεδομένου ότι δεν 

διαθέτει πλέον γήινο σώμα και, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να εισέλθει ούτε στην πνευματική 

σφαίρα, περιπλανιέται άσκοπα στη γη κοντά στους ανθρώπους. Τότε έλκεται από εκείνους των οποίων οι 

κακές σκέψεις, οι κακές πράξεις και τα ποταπά πάθη συμπίπτουν με τη δική της φύση. "Κατοικεί" μαζί 

τους, τους επηρεάζει στο κακό, και αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κατοχή, οπότε γίνεται όλο 

και χειρότερη με αυτούς τους ανθρώπους. Οι προσκολλημένες στη γη ψυχές υποστηρίζουν πράξεις βίας, 

προκαλούν σύγχυση στο μυαλό και αρρώστιες- είναι ένας διαρκής κίνδυνος για όλους τους ανθρώπους. 

Υπάρχει όμως προστασία: Οι άνθρωποι που προσανατολίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του 

Θεού και στέλνουν καλές σκέψεις και συναισθήματα περιβάλλονται από αυτά σαν με προστατευτικό 

κάλυμμα, στο οποίο αναπηδούν οι κακοπροαίρετες επιθέσεις των κατώτερων ψυχών, αφού οι ψίθυροι 

τους δεν βρίσκουν απήχηση σε αυτούς τους ανθρώπους και απορρίπτονται αμέσως- επιπλέον, οι άνθρωποι 

καλής θέλησης μπορούν και πρέπει να βοηθούν τις καλοπροαίρετες ψυχές με την προσευχή τους και την 

αποστολή φωτεινών σκέψεων. 

Ο Θεός δεν εμποδίζει τις κακές πράξεις των σκοτεινών ψυχών, αφού πρέπει να σέβεται την ελεύθερη 

βούλησή τους. Αλλά θα έρθει η μέρα - συνήθως μετά από πολύ καιρό - που η ψυχή θα κουραστεί από την 

άθλια ύπαρξή της και θα κοιτάξει πίσω με αηδία τις επαίσχυντες πράξεις που προκάλεσε. Αν μετανοήσει 

ειλικρινά και ζητήσει συγχώρεση και βοήθεια, το πνεύμα του μπορεί να παρέμβει την ίδια στιγμή και να 

το καθοδηγήσει απαλά. Τα πνεύματα του φωτός και οι άγγελοι του Θεού είναι επίσης έτοιμα να τη 

βοηθήσουν και να την καθοδηγήσουν. Τώρα η άνοδος μπορεί να ξεκινήσει βήμα προς βήμα στην 

πνευματική σφαίρα. 

Το ανθρώπινο πνεύμα - ως η θεϊκή σπίθα μέσα μας - βρίσκεται σε αντίθεση με το σώμα, ενώ η ψυχή 

βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Πρέπει να επιλέξει το πνεύμα ή το σώμα, διότι δεν μπορεί να υπηρετεί δύο 

αφέντες ταυτόχρονα. Αν επιλέξει το πνεύμα, τότε είναι έτοιμο να δεχτεί το θείο μέσα του και να υποταχθεί 

στην καθοδήγηση του πνεύματος. Αν επιλέξει το σώμα, τότε υποτάσσεται στις επιθυμίες της σάρκας και 

οι κλίσεις που υπάρχουν μέσα της μπορούν να δώσουν πλήρη διέξοδο στα μειονεκτήματά τους. Πρακτικά 

υπάρχουν μόνο δύο πόλοι και γι' αυτό ο Κύριος στις διδασκαλίες Του δεν αναφέρει την ψυχή ή τις 

λειτουργίες της, όπως ο νους, οι σκέψεις, τα συναισθήματα κ.λπ., τόσο συχνά όσο το πνεύμα και το σώμα. 

Το "πνεύμα" αντιμετωπίζεται συχνότερα - ως το σημαντικότερο μέρος - οπότε γίνεται κατανοητό μετά τις 

παραπάνω εξηγήσεις ότι στη γενική αναφορά στο πνευματικό ον περιλαμβάνεται και η ψυχή, έστω και αν 

δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η τέλεια ενότητα μεταξύ "πνεύματος" και "ψυχής". - Στις Νέες Αποκαλύψεις, ο 

Θείος Δάσκαλος μιλάει πολύ συχνά για τον αγώνα του πνεύματος ενάντια στις επιρροές του σώματος. 

Σύμφωνα με τις προηγούμενες εξηγήσεις, αυτό πρέπει να κατανοηθεί κατά τρόπο που να σημαίνει ότι 

πρόκειται για μια πάλη του πνεύματος με την ψυχή, όταν η τελευταία έχει γίνει εντελώς "σαρκική", 

δηλαδή έχει γίνει εντελώς δέσμια των επιδράσεων του σώματος και κάθε τι υλικού. Διότι το σώμα δεν 

μπορεί να καθοδηγείται απευθείας από το πνεύμα, αλλά μόνο μέσω της ψυχής. 

Με λεπτή ευαισθησία, ο μεγάλος ποιητής Γκαίτε αισθάνθηκε τις δύο αντίθετες δυνάμεις και στον 

"Φάουστ" του βάζει τις λέξεις στο στόμα ενός ατόμου: 

"Δύο ψυχές κατοικούν "α"! στο στήθος μου, 

Ο ένας θέλει να διαχωριστεί από τον άλλον, 

Αυτός που κρατάει σε σκληρό ερωτικό πόθο 

Προσκόλληση στον κόσμο με προσκολλημένα όργανα, 

Ο άλλος σηκώνεται βίαια από τη σκόνη 

Στα βασίλεια των υψηλών προγόνων." 

Μιλάει για "δύο ψυχές" στο στήθος του: η μία δύναμη, η ψυχή, είναι δέσμια της λαγνείας του έρωτα 

και της γήινης σκέψης και επιθυμίας. Η άλλη δύναμη, το πνεύμα, θέλει να απελευθερωθεί από τη μέγγενη 

των αισθήσεων και του υλισμού και να ανέλθει στα υψηλά βασίλεια, στο Θείο Πνεύμα από το οποίο 
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εκπορεύεται. Είναι η σύγκρουση μεταξύ πνεύματος και ψυχής, όταν η τελευταία δεν έχει ακόμη ξεπεράσει 

τις κατώτερες επιθυμίες της σωματικής φύσης. 
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Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το κακό, 

που τον καταπιέζει  79-81 

 

Οδηγία 41 
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Εξαγνισμός της ανθρωπότητας και μια νέα αρχή  53-61 

 

Οδηγία 43 

Οι πόλεμοι και οι κακουχίες πρέπει να χρησιμεύουν για να εξαγνίζουν τους ανθρώπους  2-8 

Προειδοποίηση κατά της αδιαφορίας, της οκνηρίας και της υποκρισίας.  9-15 

Η συνείδηση και το προστατευτικό πνεύμα του ανθρώπου καθοδηγούν  

τον έβαλε στο δρόμο της καλοσύνης  18 

Για την αρμονία και την τελειότητα της δημιουργίας 

α λ λ ά δημιουργημένα πνεύματα είναι απαραίτητα  19 

Η δημιουργία των πνευμάτων και το αναπτυξιακό τους έργο  21 

Οι άγγελοι στέκονται δίπλα στους πνευματικούς τους αδελφούς στη γη .  22 

Το χάσμα μεταξύ του υλικού και του πνευματικού κόσμου 

Ο ίδιος ο άνθρωπος φταίει  23-24 

Ο θάνατος δεν σημαίνει διαχωρισμό για πάντα  25 

Ο Ιησούς απέδειξε στην ανθρωπότητα την πραγματικότητα της 

Πνευματική ζωή  26-28 

Η ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι η καλύτερη προετοιμασία 

για την πνευματική ζωή στη συνέχεια  36-38 

Αληθινοί και ψεύτικοι Φωνοφόροι του Χριστού  39 Μια προφητική παραβολή  43-49 

Η γη είναι μόνο ένας προσωρινός τόπος της 

Εξορία και δάκρυα  61 

 

Οδηγία 44 

Ενσάρκωση και αποτελεσματικότητα των καθοδηγητικών πνευμάτων στη Γη4-6 

Τι σημαίνει "φως" με την πνευματική έννοια;  8 

Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της μοιχαλίδας  11 

Το προειδοποιητικό παράδειγμα ενός κακού μαθητή  19-28 

Κλήσεις και πνευματικά χαρίσματα  33-39 

Συγχώρεση  40-45 

Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις αδυναμίες των συνανθρώπων μας.  

αναζήτηση και αποκάλυψη  46-48 

Μακαρισμοί και υποσχέσεις ευλογίας  51-55 

Οι μεγάλοι αγγελιοφόροι του Θεού στον αρχαίο λαό του Ισραήλ58-62 

Η ολοκλήρωση του λυτρωτικού έργου του Χριστού  63-67 

 

Οδηγία 45 

Η ζωή, ο "θάνατος" και η ανάσταση του Ιησού μας δείχνουν 

το μονοπάτι προς την πνευματική σφαίρα  3-8 
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Τρίτη Εποχή, Εποχή του Αγίου Πνεύματος  21 

Το πνευματικό και το υλικό είναι απαραίτητα, 

αλλά στη σωστή αναλογία  31 

Αναγνωρίστε το κακό, αλλά μην κρίνετε αυτόν που το κάνει!  43-44 

Ο οποίος αποφεύγει την επαφή με τον αμαρτωλό, 

δεν είναι αληθινός μαθητής του Χριστού49-50 , 56, 61 

Οι σύγχρονοι Γραμματείς και Φαρισαίοι θα 

Απορρίψτε τις αποκαλύψεις μου  67-68 

Το νέο ποτήρι των παθών του Χριστού  81-91 

 

Οδηγία 46 

Η σωστή συμπεριφορά απέναντι στον παραστρατημένο αδελφό . 3-7 

Η σύνδεση του πνεύματος με το Θείο Πνεύμα....  10-11 

Η αποτυχία του αρχαίου λαού του Ισραήλ και η 

Απόγονοι  18-20 

Οι πόλεμοι δεν είναι μια θεϊκή καταδίκη, αλλά συνέπειες της  

Η αδιαφορία του ανθρώπου για το θείο θέλημα  26-29 

Πίστη, αγάπη και παράδοση στο θέλημα του Θεού  34-36 

Όχι η υποτροφία, αλλά η υλοποίηση της 

Η εντολή της αγάπης είναι ο υψηλότερος στόχος του ανθρώπου  43-45 

Αυτός που δεν ακούει πρέπει να αισθάνεται  63-65 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού  68-69 

Μια μεγάλη προφητεία  73 

 

Οδηγία 47 

Γνήσια συμπόνια για εκείνους που υποφέρουν και από αυτό 

μεσιτεία και βοήθεια  5-7 Ο Κύριος δοκιμάζει τους δικούς Του  20-27, 30 

Η ψυχή μας πρέπει να επιστρέψει καθαρή στον Ουράνιο Πατέρα  46 

Το υλικό σώμα ως εμπόδιο και βοήθεια  49 

Ο Θεός αναζητά επίσης τους υπερήφανους, ατίθασους ανθρώπους 

να κερδίσουμε και να μεταμορφώσουμε  51 

Μια λέξη κατά της μάταιης προσπάθειας για αναγνώριση: Το πραγματικά 

Ταπεινός δεν θέλει να είναι περισσότερο από τους άλλους  54-56 

 

Οδηγία 48 

Το μεγαλείο και η σημασία του νέου λόγου του Θεού 

και απόρριψη από τους ανθρώπους  5-9 

Η αληθινή ειρήνη επιτυγχάνεται μόνο μέσω της εκπλήρωσης 

των θείων νόμων  11-15 

Σημασία και συμβολισμός του Δείπνου του Κυρίου  21-25, 46 

Η γη ως τόπος εξαγνισμού και ανάπτυξης52-54 

Ο Σταυρός του Αληθινού Χριστού-Ακολουθώντας 64-70 

 

Οδηγία 49 

Τα βάσανα του ανθρώπου δεν προέρχονται από τον Θεό, 

αλλά είναι συνέπειες των δικών της λαθών του παρελθόντος2-5 

Η λύτρωση μέσω του θυσιαστικού θανάτου του Ιησού γίνεται αποτελεσματική μόνο εκεί, 

όπου ο άνθρωπος μιμείται το παράδειγμα του Ιησού  7-9 

Προειδοποίηση κατά της αυτοδικαίωσης  9-11 

Η νέα λέξη στη σύγκρουση των ανθρώπινων απόψεων και αμφιβολιών - ο νέος τρόπος του πόνου 

Χριστός  12-23, 40 

Όχι μόνο σε ορισμένες ημέρες, αλλά πάντα 

αποτίουμε φόρο τιμής στον Θεό  30-32 
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Η φροντίδα του Επουράνιου Πατέρα για τα παιδιά Του .  48 

Η εντολή μετάδοσης και διάδοσης 

του Λόγου του Θεού  43, 49-53 

Όχι μόνο πνευματική αλλά και υλική βοήθεια 

για τον γείτονα είναι απαραίτητο 

 

Οδηγία 50 

 

55 

Ιδού, στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ 1 - 7  

Πρεσβεύστε για τα έθνη ώστε το Πνεύμα του Θεού να 

είναι μέσα τους. 

μπορεί να αποκαλύψει 12 

Ο άνθρωπος - ο "Άσωτος Υιός" της Βασιλείας των 

Ουρανών 

Η πνευματική προσευχή δεν χρειάζεται τα χείλη  

λειτουργούν 13 - 21  

  

Μόνο ό,τι συμβαίνει από αυθόρμητη αγάπη και καλοσύνη 

έχει 

Αξία ενώπιον του Θεού         

  

36-37 

Η πνευματική υποτροφία ως εμπόδιο για την 

νοητική νόηση και αίσθηση  

 

40-41 

 

Η Μαρία έγινε πνευματική μέσα από τα λόγια του Ιησού 

στο σταυρό. 

  

Μητέρα ανδρών που χρησιμοποιούνται 45 - 48 

 

Οδηγία 51 

Καταπολεμώντας τις αποκαλύψεις, οι 

 

59-62 

Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη σοφία και την αγάπη του 

Θεού 

9 

Προειδοποίηση κατά των ψευδών αποκαλύψεων και των 

ψευδών διδασκαλιών. 

27 

Οι άνθρωποι είναι εν μέρει υπεύθυνοι για την κατάσταση των σημερινών  

Κόσμος - τώρα θερίζει αυτό που έσπειρε σε παλαιότερες εποχές  33  

Οι συνθήκες που συνοδεύουν την πνευματική επιστροφή του Χριστού .  45  

Ο ασφαλέστερος οδηγός προς τον Θεό: η συνείδηση  46 

Πρέπει να βελτιώσουμε την υλική και πνευματική 

Συμμόρφωση με τους νόμους  47-53 

Το παρόν είναι ο καιρός της κρίσης  61-71  

 

Οδηγία 52 

Ο πνευματικός Ισραήλ καλείται να διαδώσει το  

νέο μήνυμα με λόγια και πράξεις 

Η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι επίσης για τους 

 

1-22 

παιδιά αποστάτες 

Ο Θεός απαιτεί από τους μαθητές Του αυτή την εποχή 

 

26-27 

Καμία θυσία αίματος 

Ο παράδεισος και η κόλαση είναι καταστάσεις της ψυχής 

που ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί μέσω της 

 

28 

καλή ή κακή σκέψη και πράξη Οι θηριωδίες του πολέμου 

θα κάνουν τις περήφανες και απολιθωμένες καρδιές 

αυτών των ανθρώπων να μετανοήσουν και να 

 

31-37 

Ο Θεός έρχεται και σε εκείνους που δεν Τον γνωρίζουν, 

σε εκείνους που δεν Τον γνωρίζουν, σε εκείνους που δεν 

 

40-41 
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Τον γνωρίζουν. 

Αναζήτηση λανθασμένων σχημάτων 

Η ανάγκη για πνευματοποίηση και άμεση 

 

48 

Σύνδεση του πνεύματός μας με το Πνεύμα του Θεού 49-

53 

  

Ο άνθρωπος δεν πρέπει ούτε να φοβάται ούτε να θρηνεί το πέρασμα στον άλλο κόσμο  

και επίσης να μην καθυστερεί τεχνητά  55-58  

Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι από την καταγωγή τους, πνευματικά και σωματικά, αδέλφια και  

Αδελφές, μεταξύ των οποίων  

δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια 59 - 60  

 

Οδηγία 53 

  

Η δύναμη της προσευχής  2 

Ο αγώνας του πνεύματος για την κυριαρχία επί της σάρκας 

Έλεος και ευεργεσία προς τον πλησίον 

  

 8-11 

- Το σημάδι της αληθινής μαθητείας 14 - 17  

Πρόοδος στη γνώση και τη σοφία 20 - 22  

Ο σταυρός της εξιλέωσης για τη δική μας ενοχή και ο 

σταυρός 

και η θυσία για τους άλλους 24 - 25  

 

Το έργο του Ηλία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 34 - 44    

"Και τα έργα τους τους ακολουθούν" 49 - 50   

Ο παλαιός και ο νέος λαός του Ισραήλ 52 - 55 

Αρμαγεδδών στο γήινο και πνευματικό έως ότου 

 

στη νίκη του φωτός 56 

 

  

Οδηγία 54 

Οι δοκιμασίες και τα βάσανα ως αναγκαία μέσα  

για την τελειότητα  

Ο Κύριος δεν δεσμεύει ούτε απειλεί κανέναν με την 

 

2-9 

νέα λέξη, αλλά μαζί της δίνει νέα ελπίδα 10-15  

Η μόνη βοήθεια για τον αμαρτωλό και άρρωστο κόσμο 16-

21 

 

Συμβουλές προς τους νέους μαθητές για την εκπλήρωση του έργου τους 24-34 

Τι σημαίνει "πνευματοποίηση";               41 – 44    

Για τον Ουράνιο Πατέρα κανείς δεν είναι "κακός" 45 - 

48 

Η ανθρωπότητα και ο λαός του Θεού χρειάζονται 

πνευματική 

 

Ισχυροί και ανιδιοτελείς ηγέτες 

Το λυτρωτικό έργο του Χριστού γίνεται υπέρτερο από 

κάθε ανθρώπινη  

 67 

Θρίαμβος της ατέλειας 69 - 71 

 

  

Οδηγία 55 

Δεν μπορούμε να "ξεφύγουμε από τον Θεό " 6-7, 8 

Οι καλοί και οι κακοί ηγέτες των λαών είναι εργαλεία για την  

Οι σκοποί του Θεού και η ανάγκη μεσιτείας 20 - 21    

Οι μετενσαρκώσεις του Πνεύματος 22   

"Αναπτυχθείτε και πολλαπλασιαστείτε" - με μια νέα 

προοπτική 22 - 24 

  

Ο μόνος τρόπος για να αποτραπούν οι πόλεμοι 27   
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Η μόνη μετάνοια που ευχαριστεί τον Θεό 

Η εσωτερική στάση του κοινού στο 

 

40 

οι ανακοινώσεις  

Οι προσευχές μας μπορούν να βοηθήσουν την επερχόμενη 

μεγάλη 

 

53-54 

Μείωση ή και ακύρωση των εξετάσεων 58   

Προειδοποίηση και υπόσχεση 71 - 74     
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