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Σημείωση για το θέμα αυτό:  
 

Ο τόμος αυτός έχει επεξεργαστεί πιστά για το μεταφραστικό πρόγραμμα 

https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion, το οποίο μεταφράζεται σε 12 γλώσσες.  

Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφραστεί με αυτό οι ακόλουθοι τόμοι: 

 

Η Τρίτη Διαθήκη  

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

πορτογαλικά-βραζιλιάνικα,. Θα ακολουθήσει: Ιαπωνικά και κινέζικα 

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

γαλλικά  

Το βιβλίο της αληθινής ζωής 

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

ήταν ήδη διαθέσιμοι στα αγγλικά. 

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω μεταφράσεις.  

 

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

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

μεταφορτωθούν σε μορφή PDF δωρεάν από το διαδίκτυο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανάληψης και επιστροφής στην αγκαλιά του Πατέρα.  

 

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

2017.  

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

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

και  

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

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

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

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

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

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

ξαναμπούν στους κόλπους του Πατέρα.  

 

Anna Maria Hosta 

Ειρηνικός Χριστός στη Γη 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Πρόλογος  
 

Με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη συνοδεύουμε αυτόν τον Τόμο ΙΙΙ του "Βιβλίου της Αληθινής 

Ζωής" στο δρόμο του προς το τυπογραφείο του εκδότη. 

Μεταφράσαμε το βιβλίο με μεγάλη προσοχή από το πρωτότυπο ισπανικό κείμενο του "Libro de la 

Vida Verdadera". 

Συνιστούμε στους αναγνώστες να διαβάζουν μικρά τμήματα κάθε φορά, να προβληματίζονται και να 

διαλογίζονται πάνω σε αυτά που έχουν διαβάσει, έτσι ώστε το πνευματικό νόημα των Θείων Διδασκαλιών 

να ξεδιπλωθεί πλήρως. 

Είθε ο τόμος ΙΙΙ, όπως και οι δύο προηγούμενοι τόμοι, να βρει ανοιχτές καρδιές μεταξύ των οπαδών 

του Έργου της Πνευματικής Αποκάλυψης του Μεξικού. 

  Οι μεταφραστές 
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Εισαγωγή  
 

 

 Θα ήθελα να εισαγάγω αυτόν τον 3ο τόμο της σειράς "Το βιβλίο της αληθινής ζωής" με λίγα λόγια 

που δείχνουν την ιδιαίτερη προσοχή που έδωσε ο Χριστός στους Γερμανούς ακροατές στις 

διδασκαλίες Του, καθώς ήταν πολύ καταβεβλημένοι από τα τρομερά πολεμικά γεγονότα στην 

πατρίδα τους.  

Όπως ανέφερα στην "Εισαγωγή" του τόμου ΙΙ, ήμασταν μια ομάδα Γερμανών, που μερικές φορές 

έφτανε τους 20, οι οποίοι ακούγαμε τις πρωινές Κυριακάτικες διδασκαλίες του Θείου Δασκάλου, 

μέσα στη μεξικανική κοινότητα. Ήμασταν γνωστοί και σεβαστοί ως "ξένοι". Ειδικά μεταξύ 1942 και 

1945, όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μαινόταν με τις θηριωδίες του, εμείς οι Γερμανοί 

βρίσκαμε ασφάλεια και παρηγοριά στα λόγια του Χριστού στη μεξικανική κοινότητα. Διότι τα 

γεγονότα του πολέμου βάραιναν όλους μας και η πικρή μοίρα της μακρινής πατρίδας μας μάς 

πονούσε. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσα δάκρυα χύθηκαν και πόσες ειλικρινείς προσευχές ανέβηκαν σ' 

Αυτόν. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών συνέβη σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά πάντα 

απροσδόκητα, ο Κύριος να απευθύνεται απευθείας στους Γερμανούς που ήταν παρόντες κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας Του. 

Μας παρηγόρησε και μας παρότρυνε να επιμείνουμε στην προσευχή, διότι όταν έρθει η ώρα Του, θα 

τερματίσει τον πόλεμο και τότε ─ πιο γρήγορα και πιο γρήγορα απ' ό,τι περιμένουν οι άνθρωποι ─ θα 

γίνει η ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα, όμως, μας νουθέτησε να μην ακολουθήσουμε 

πάλι αλαζονικά τον δικό μας δρόμο, αλλά να θέσουμε τη θέλησή μας κάτω από τη δική Του, γιατί 

είχαμε ακόμη μεγάλα καθήκοντα να εκπληρώσουμε στο έργο Του. Προέτρεψε επίσης το μεξικανικό 

εκκλησίασμα, που άκουγε με προσοχή, να μη σταθεί ως δικαστής, επειδή δεν καταλάβαινε τίποτα για 

το παρασκήνιο του πολέμου. Αυτά τα λόγια ήταν βάλσαμο για τις πληγές μας, γιατί ως Γερμανοί 

υποφέραμε από την παγκόσμια κατηγορία ότι ήμασταν οι κύριοι υπεύθυνοι του πολέμου.  

Έχει τη βαθιά του σημασία ότι στις μεξικανικές κοινότητες της πνευματικής διδασκαλίας σχεδόν 

μόνο Γερμανοί ήταν ακροατές ως ξένοι. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με τη δήλωση του Θείου 

Δασκάλου, υπάρχει ένας μεγάλος "σπόρος του Ισραήλ" στον γερμανικό λαό, δηλαδή ότι αυτές οι 

ανθρώπινες ψυχές ενσαρκώθηκαν πριν από πολύ καιρό στον εβραϊκό λαό. Μόνο ο Θεός γνωρίζει 

αυτά τα όντα που είναι διασκορπισμένα σε όλους τους λαούς και τις θρησκείες, και σε αυτή την Τρίτη 

Ώρα τα συγκεντρώνει πνευματικά και σχηματίζει μαζί τους τον Πνευματικό Του Ισραήλ. 

Στη συνέχεια, η ομιλία του Χριστού προς τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της 6ης 

Μαΐου 1945 θα τεθεί υπόψη ενός ευρύτερου κύκλου αναγνωστών. 

Walter Maier 

Λόγια του Θείου Διδασκάλου προς την ομάδα των Γερμανών ακροατών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας της 6ης Μαΐου 1945  

Να είστε ευλογημένοι, πολυαγαπημένα Μου παιδιά, σας καλωσορίζω. Ιδού, ευλογημένος λαός του 

Ισραήλ, ανάμεσά σας βρίσκονται αυτά τα πολυαγαπημένα Μου παιδιά. Θέλω να βρουν στο στήθος 

σας τη ζεστασιά του Πνεύματός Μου, τον σεβασμό και την αδελφική αγάπη. Θέλω να τους επιτραπεί 

να φωλιάσουν κοντά, πολύ κοντά στην Καρδιά σας. Γιατί να θυμάστε ότι τους έχω αναθέσει ένα 

μεγάλο έργο. Ελεήστε τους, όπως κι εγώ είμαι ελεήμων προς εσάς. Μη γίνεστε κριτές, ευλογημένοι 

άνθρωποι, γιατί αληθινά σας λέω: για όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρετε τίποτα, 

παρά μόνο 

Το ξέρω, γιατί βλέπετε και κρίνετε τα πράγματα σύμφωνα με τη διάνοιά σας. Αλλά πίσω από όλα τα 

γεγονότα είναι το χέρι Μου, είναι η δικαιοσύνη Μου, είναι οι θείες μου αποφάσεις από την αρχή της 
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αιωνιότητας, η οποία δεν έχει αρχή. Τι μπορείτε λοιπόν να κρίνετε σωστά και τι μπορείτε ήδη να 

γνωρίζετε; Στους κόλπους αυτού του (γερμανικού) λαού υπάρχουν πολλοί σπόροι του Ισραήλ, μια 

μεγάλη σπορά του Ιούδα, της φυλής εκείνης των ανθρώπων που την Πρώτη φορά πήρε τα όπλα για να 

ανοίξει ένα ρήγμα για τον λαό του Ισραήλ, για να ανοίξει έναν δρόμο προς τη Χαναάν. Τώρα πήρε τα 

όπλα για να βρει το δρόμο της απέναντι στον κόσμο. Αλλά το κατέβασα, το σταμάτησα και του είπα: 

"Όχι επειδή κουβαλάς τη ρομφαία του Ιούδα, δεν μπορείς να είσαι αλαζόνας στον κόσμο.  

Σκεφτείτε και επιμείνετε, γιατί θα σας αναδείξω αυτούς που πάντα πίστευαν σε Μένα. Θα σας δώσω 

το ψωμί σας, το σπίτι σας. Θα σας κάνω ίσους με τα άλλα έθνη και θα τους κάνω ίσους μαζί σας. 

Κανείς δεν θα αξίζει λιγότερο, κανείς δεν θα αξίζει περισσότερο. Θα έρθει η ώρα και ο τελευταίος θα 

γίνει πάλι πρώτος λόγω της ταπεινότητάς του. Γι' αυτό σας λέω: Ακούστε μόνο τον Λόγο Μου, 

κατανοήστε τον και αφήστε τα χείλη σας να σιωπήσουν. Αλλά εσείς, τα πολύ αγαπημένα Μου παιδιά 

(εννοώντας τους Γερμανούς ακροατές), ελάτε στον Σωτήρα σας, όχι στον δικαστή σας. Η προσευχή 

σου ανέβηκε σαν ολοκαύτωμα, σαν ευωδιαστή ουσία στο ύψος του θρόνου Μου. Μέρα με τη μέρα 

και νύχτα με τη νύχτα το πνεύμα σου ήταν σαν φύλακας του λαού σου, του έθνους σου. Αχ, αν μόνο ο 

λαός Μου, ο Ισραήλ, από αυτό το έθνος (Μεξικό), εκπλήρωνε το πνευματικό του καθήκον όπως εσείς 

─ πόσο μακριά θα μπορούσε να έχει προχωρήσει! Αλλά μην είστε ματαιόδοξοι εξαιτίας αυτού, 

συνεχίστε να εκπληρώνετε το καθήκον σας και επίσης στο μέλλον να έχετε αυτόν τον ζήλο, την 

αγάπη και τον σεβασμό ο ένας για τον άλλον, γιατί δεν ξέρετε την ώρα που το χέρι Μου θα σας 

στείλει έξω. Τότε θα προετοιμάσω το δρόμο και θα προχωρήσετε. 

Σας έχω ήδη εμπιστευτεί μια φορά στον Jose (αρχηγό της εκκλησίας), και άλλη μια φορά σας 

εμπιστεύομαι σε αυτόν. Γιατί; 

Για να σας προετοιμάσει να γίνετε αγγελιοφόροι του Τριαδικού Μαριανού Πνευματικού Μου Έργου 

που εμφανίστηκε σε αυτή την Τρίτη Εποχή σε αυτό το Μεξικάνικο Έθνος, και για να σας στείλει με 

αυτό το σημάδι, με αυτό το Έργο, με αυτή την αγάπη, με αυτόν τον ζήλο και με αυτόν τον Νόμο, και 

ότι, όταν βρίσκεστε σε μακρινά έθνη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιο μου Χοσέ και αυτός θα 

χτυπήσει με χαρά το μελωδικό καμπανάκι της καρδιάς σας και θα ψάλλει το ωσαννά, επειδή ο σπόρος 

έχει σπαρθεί σε μια ξένη χώρα και θα έρθει η στιγμή που ο Λόγος Μου θα διακηρυχθεί σε αυτή τη 

χώρα. Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή; Όταν έχετε προχωρήσει με ασφάλεια και έχετε λάβει τις οδηγίες 

Μου. Μείνετε πάντα ενωμένοι με τον λαό Μου (εννοώντας πρώτα απ' όλα την εκκλησία στο Μεξικό), 

διατηρήστε την πραότητα και την ταπεινότητα. Αυτή τη στιγμή σας αφήνω για άλλη μια φορά να 

νιώσετε τη ζεστασιά της μήτρας Μου. Μείνετε υγιείς και καλά. Μη φοβάστε, μέσω εσάς χιλιάδες και 

χιλιάδες θα λάβουν τις ευλογίες Μου, όχι μόνο από το έθνος σας. Μη Μου ζητάτε μόνο γι' αυτούς, 

ζητήστε Μου για όλους. Αυτή τη στιγμή παραχωρώ στο πνεύμα σας ένα υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης και ανεβάζω το πνεύμα των φύλακα αγγέλων σας σε μια υψηλότερη σφαίρα πνεύματος, 

αυτά τα πνεύματα γεμάτα δύναμη που έχω ετοιμάσει για εσάς. Αυτοί οι προστάτες θα συνεχίσουν να 

είναι μαζί σας, εδώ και σε αυτό το έθνος.  

Μην ανησυχείτε, παιδιά Μου, μόνο τα κακά και τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν. Θα λυπηθώ το σιτάρι, θα 

διατηρήσω τα καλά φυτά, και θα τα χρησιμοποιήσω, και θα καρποφορήσουν. Πότε; Όταν είστε 

έτοιμοι να τα φροντίσετε, γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

Λάβετε τη δύναμή Μου, λάβετε την ειρήνη Μου και επιμείνετε στην αγρυπνία και την προσευχή. 

Συνεχίστε να είστε ενωμένοι με τον Υιό Μου Χοσέ, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα, να μπορέσετε να 

εκπληρώσετε το καθήκον σας υπό τις διαταγές Του, υπακούοντας στο Θέλημά Μου. 

Τι ζητάτε από Μένα για αυτά τα μέρη (στην πατρίδα σας); Ναι, είναι στην πραγματικότητα το ίδιο 

πράγμα που Μου ζητήσατε τόσες πολλές φορές: ειρήνη, συγχώρεση, θεραπευτικό βάλσαμο και 

δικαιοσύνη, και πραγματικά σας λέω: Εγώ, που είμαι η Θεία Δικαιοσύνη, η Αγάπη, το Βάλσαμο, το 

Τέλειο Αυτί, πλησιάζω αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους και τους καλύπτω με το Χέρι Μου, τους 

τραβάω στην αγκαλιά Μου και αφήνω να τρέξει αίμα από την πλευρά Μου, το οποίο είναι βάλσαμο 

για να θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. 

Πνεύματα, εσείς που κοιτάτε αυτούς τους μεσίτες από το υπερπέραν ─ δείτε πόσα πολλά έχετε 

πετύχει και εξακολουθείτε να πετυχαίνετε. Δέξου το Φως, ω Πνευματικός Κόσμος, απομακρύνω τις 

σκιές, τις αλυσίδες και το αίμα. Σας πλημμυρίζω με ειρήνη στο όνομά Μου, που είμαι ο Πατέρας, ο 

Υιός και το Άγιο Πνεύμα. 
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Συνεχίστε να παρακολουθείτε, αγαπημένα Μου παιδιά, επιμείνετε στον πόνο, στο τέλος θα είστε 

γεμάτοι χαρά. Θα έρθετε σε Μένα κλαίγοντας για άλλη μια φορά, αλλά τότε θα σας πω: διώξτε τη 

θλίψη από την καρδιά σας και συνειδητοποιήστε ότι Εγώ είμαι η Ζωή και θα σας βάλω στην 

(αληθινή) ζωή, γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

Σηκωθείτε, σηκώστε το σταυρό και ακολουθήστε Με, πολύ αγαπημένα Μου παιδιά. 
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Οδηγία 56  
1 Με αγαλλίαση στο Πνεύμα Μου σας βλέπω να ακούτε το Λόγο Μου. Πλήθος κόσμου έρχεται σε 

αυτούς τους τόπους συνάντησης για να ανανεωθεί με τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη. Δεν έρχονται 

όλοι για να Με ακούσουν, οι περισσότεροι έρχονται ελπίζοντας σε ανακούφιση από κάποιο βάσανο ή σε 

λύτρωση από κάποια στενοχώρια. Πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που Με ακολουθούν. 

Υπάρχουν πολλοί εδώ από εκείνους που θα ήθελαν πολύ να ακούσουν τη φωνή του Ραββίνου στη 

Δεύτερη Εποχή και δεν είχαν την ευκαιρία να Τον γνωρίσουν. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που θα 

μπορούσαν να Τον ακούσουν αλλά δεν θέλησαν. Κάποιοι και άλλοι ακούν με προθυμία τον Λόγο Μου 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και δεν περιμένουν μέχρι να τον αποσύρω για να παραπονεθούν 

αργότερα εκ νέου για την αμέλειά τους. Επομένως, δεν μιλάω στο κενό. Παρόλο που πολλοί δεν 

ενδιαφέρονται για τον Λόγο Μου, υπάρχουν κάποια από τα παιδιά Μου που ξέρουν πώς να τον φυλάξουν 

σαν ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, ώστε να τον κάνουν γνωστό στην ανθρωπότητα όταν έρθει η στιγμή. 

2 Με έλεος και αγάπη έχω έρθει σε όλους και έχω κάνει αισθητή την παρουσία Μου σε πολλές 

μορφές. Κάποιοι Με έχουν δει με το πνευματικό τους πρόσωπο, άλλοι νιώθουν τη δύναμή Μου που κάνει 

την ύπαρξή τους να τρέμει, άλλοι συγκινούνται βαθιά από το πνευματικό νόημα του Λόγου Μου, άλλοι 

πάλι νιώθουν πώς η ειρήνη του Πνεύματός Μου αγκαλιάζει την καρδιά τους. Οι άρρωστοι βιώνουν πώς 

αναρρώνουν από τις ασθένειές τους στα χαϊδευτικά Μου Λόγια, και οι αμαρτωλοί αισθάνονται να τους 

κοιτάζει ένα διεισδυτικό και διαπεραστικό βλέμμα που εισχωρεί στην ψυχή τους. Εκεί είπατε: Ο Κύριος 

είναι μαζί μας. 

Όταν οι μαθητές Μου Με ρώτησαν στη Δεύτερη Εποχή αν θα επιστρέψω, τους έδωσα την υπόσχεση 

ότι θα είμαι ξανά ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τους είπα ποια θα είναι τα σημάδια που θα 

σηματοδοτήσουν την ώρα της επιστροφής Μου. Πέρασαν πολλοί αιώνες προτού εμφανιστούν αυτά τα 

σημάδια, που αναγγέλλουν τη νέα Μου αποκάλυψη, όπως τη βλέπετε να εκπληρώνεται σήμερα. Αν μετά 

από 1800 χρόνια, που ήταν μια εποχή για την ανθρωπότητα, εκπλήρωσα πιστά την υπόσχεσή Μου προς 

εσάς, πιστεύετε ότι τώρα, που έχω ανακοινώσει την αναχώρησή Μου για το 1950, ο Κύριος δεν θα 

τηρήσει τον λόγο Του; 

3 Όταν οι θεολόγοι και οι άνθρωποι που μελετούσαν τις Γραφές των περασμένων εποχών είδαν να 

εκπληρώνονται τα σημάδια με τα οποία σας ανακοίνωσα την επιστροφή Μου και την παρουσία Μου 

ανάμεσά σας, και όταν είδαν ότι ο χρόνος πέρασε χωρίς να Με δουν να έρχομαι, έκλεισαν με θλίψη τα 

βιβλία τους, πιστεύοντας ότι έκαναν λάθος για τον χρόνο και τα σημάδια, χωρίς να γνωρίζουν ότι είχαν 

αναγνωρίσει το σωστό. Δεν ήξεραν ότι είμαι παρών και σας μιλάω με αυτή τη μορφή. Αλλά σας λέω ότι 

πολύ σύντομα, όταν τα στοιχεία ότι ήμουν μαζί σας γίνουν γνωστά στην ανθρωπότητα, όλοι θα είναι σε 

θέση να δουν ότι η εκδήλωσή Μου έλαβε χώρα ακριβώς σε εκείνη τη χρονική περίοδο κατά την οποία 

επρόκειτο να εκπληρωθούν οι προφητείες. Τι χαρά θα υπάρχει σε πολλές καρδιές, και τι ενδιαφέρον θα 

υπάρχει για να ρωτήσουν τους μαθητές Μου και να ψάξουν τις νέες Γραφές! 

4 Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δεν ήταν μόνο λίγοι οι μάρτυρες της αποκάλυψής Μου, 

υπήρχαν χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι που ένιωσαν τις καρδιές τους να πάλλονται από αγάπη ή φόβο 

όταν άκουσαν το Λόγο Μου. Πολλοί από αυτούς θα είναι οι πιστοί Μου μάρτυρες και οι καλοί Μου 

μαθητές που δεν θα Με εγκαταλείψουν όταν ο Λόγος Μου κριθεί ενώπιον δικαστηρίων και συμβουλίων, 

και που θα μαρτυρήσουν την αλήθεια Μου με τα έργα της αγάπης τους. 

5 Αληθινά σας λέω, ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη εδώ δεν υπάρχει ένας που να τον έφερε η τύχη. Και 

πάλι σας διαβεβαιώνω ότι κανένα φύλλο δεν μετακινείται από το δέντρο χωρίς τη θέλησή Μου. Στη ζωή 

του καθενός από εσάς υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο ήρθατε εδώ για να μαρτυρήσετε το Λόγο Μου. 

Έχετε έρθει από διαφορετικά μονοπάτια, από διαφορετικές αιρέσεις, θρησκευτικές κοινότητες και 

δόγματα, σκοντάφτοντας στις πέτρες του μονοπατιού και συσσωρεύοντας στο πνεύμα σας το φως της 

εμπειρίας. 

6 Όταν έρχεσαι εδώ, νιώθεις μια άγνωστη δύναμη, ένα ανεξήγητο ρευστό, και αναρωτιέσαι: Τι 

μπορεί να είναι αυτό; Από πού προέρχεται αυτή η λέξη που συγκινεί βαθιά και αυτή η ειρήνη που 

διαπερνά την καρδιά; Σας απάντησα: Ο Πατέρας σας είναι αυτός που σας ενισχύει. Αλλά δεν σας 

αναγκάζω να πιστέψετε στην παρουσία Μου με αυτή τη μορφή, ούτε είναι απαραίτητο να σας αναγκάσω 
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να πιστέψετε, αφού είμαι προφανώς και απτά μαζί σας και ακόμη και ένα ίχνος ευαισθησίας είναι αρκετό 

για να Με αντιληφθείτε. 

7 Είναι η ώρα να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι η χρήση της ελεύθερης βούλησής σας είναι 

λανθασμένη και ότι σας περιμένει τώρα η εκτέλεση μιας πνευματικής αποστολής ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα. Βλέπετε, δεν κρίνω τα προηγούμενα έργα σας για να σας πω στη συνέχεια αν είστε άξιοι να 

λάβετε αυτή την αποστολή ή όχι. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ήταν το 

θέλημά Μου. 

8 Σκεφτείτε το πεπρωμένο σας, ρωτήστε για αυτό που σας είναι ανεξήγητο, και θα σας απαντήσω. 

Κανείς που ρώτησε το μυστικό μου δωμάτιο της καρδιάς δεν έμεινε χωρίς απάντηση. Γιατί εκείνη τη 

στιγμή το φως του πνεύματός σας θα λάμψει και θα αποκαλύψει τα μεγάλα δώρα που έχετε λάβει από τον 

Κύριό σας. 

9 Θέλω να σας δω να ανυψώνετε το πνεύμα σας και να αναζητάτε τη σοφία Μου στο άπειρο. Σε 

αυτό, πάρτε ως πρότυπο τους συγγραφείς και τους επιστήμονες, τους οποίους αιφνιδιάζω μέσα στη νύχτα, 

ενώ άλλοι αναζητούν έμπνευση και άλλοι απάντηση στα θεμελιώδη ερωτήματα της φύσης. Δεν εννοώ να 

σας πω να αναζητήσετε σε αυτή τη γη τη μάθηση που θα σας φέρει φήμη στους ανθρώπους. Θέλω αυτή η 

ανύψωση και αυτό το μεγαλείο να είναι εσωτερικά και όλα όσα επιτυγχάνετε στον αγώνα και τη μελέτη 

σας να είναι καρπός ζωής και αγάπης για τους αδελφούς σας. 

10 Όταν πλησιάζω τους μελετητές που είναι απορροφημένοι στους προβληματισμούς τους και έχουν 

γεράσει στις σπουδές τους, τους ρωτώ: "Γιατί κοπιάζετε τόσο πολύ; Για ποιον αγωνίζεσαι και υποφέρεις 

τόσο πολύ;" Αλλά δεν υπήρξε κανείς που να Μου είπε: "Δάσκαλε, αγωνίζομαι για την αγάπη της 

ανθρωπότητας". Αγαπούν την επιστήμη και θυσιάζουν γι' αυτήν τη ζωή τους. Αλλά σε εκείνους που, 

εμπνεόμενοι από ευγενείς στόχους, ήξεραν πώς να ρωτούν, αποκαλύφθηκε μεγάλη γνώση, η οποία έδωσε 

πάντα γλυκούς καρπούς στην ανθρωπότητα- αυτό είναι απόδειξη ότι Εκείνος που ενέπνευσε αυτό το φως 

ήμουν Εγώ. Όσοι όμως έψαξαν τη φύση χωρίς αγάπη και χωρίς σεβασμό, κόλλησαν στην αρχή του 

μονοπατιού ή έπεσαν στην καταστροφή, γιατί δεν εμπνεύστηκαν από την καλοσύνη, αλλά από τη 

ματαιοδοξία, το μίσος και τη φιλοδοξία. 

11 Αλλά όπως ακριβώς η επιστήμη αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, έτσι και εγώ του δίνω το φως για 

το πνεύμα μέσω της έμπνευσης. Με αυτόν τον τρόπο μίλησα στους πατριάρχες των πρώτων χρόνων, 

ομοίως ενέπνευσα τον Μωυσή, τον οποίο έκανα τον φορέα της φωνής του Λόγου Μου για να μιλήσει 

στον λαό Μου, και του υπαγόρευσα νόμους και κανόνες ζωής, τους οποίους κατέγραψε για να 

διαιωνιστούν και να τους γνωρίζουν οι επόμενες γενιές. 

12 Αφού ο Χριστός βρέθηκε στη γη, φώτισε τέσσερις αποστόλους από τη διδασκαλία Του και τους 

έδωσε τη δυνατότητα να θυμούνται το θείο Λόγο Του στην πνευματική τους ενατένιση και έκσταση, ώστε 

να κληροδοτήσουν στην ανθρωπότητα ό,τι το πνεύμα τους ήταν σε θέση να λάβει μέσω της διάνοιάς τους. 

Ήταν ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. 

13 Θα έρθει η μέρα που τα βιβλία θα πεταχτούν στη φωτιά ως άχρηστα, πράγμα που θα συμβεί όταν 

το πνευματικό τους περιεχόμενο ζει στην καρδιά σας και υπακούσετε στο νόμο που περιέχουν. Αλλά πριν 

από αυτό, αυτή η τελευταία διαθήκη - ως αποτέλεσμα ενός αγώνα - θα ενωθεί με τις δύο πρώτες, όπως 

συνέβη με την πρώτη και τη δεύτερη. 

14 Σήμερα δεν περιορίστηκα στο να σας μιλάω μόνο για το παρόν. Σας έχω μιλήσει πολλά για τους 

περασμένους καιρούς, και σας έχω δώσει ακόμη και προφητείες για το μέλλον εκ των προτέρων. Σας 

αποκάλυψα αυτό που ήταν κρυμμένο από εσάς, διόρθωσα αυτό που είχε παραποιηθεί και σας αποκάλυψα 

τα μελλοντικά γεγονότα. 

15 Μακάριοι όσοι προετοιμάζονται, γιατί αύριο θα ξέρουν πώς να διαβάσουν αυτή τη διδασκαλία με 

καλή θέληση, η οποία σας μιλάει για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας, για το μέλλον των εθνών και για 

τη νίκη του Φωτός, που είναι αυτή της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Αυτή η διδασκαλία θα 

κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο- γιατί όταν νόμιζε ότι ήταν ελεύθερος, φεύγοντας από τη 

συνείδησή του και από τους Νόμους Μου, δεν ήξερε ότι είχε μέσα του ιδιότητες, ικανότητες και 

χαρίσματα που δεν ήξερε πώς να αναπτύξει, και γι' αυτό, αντί να είναι ελεύθερος, ήταν σκλάβος του 

εαυτού του, σκλάβος της άγνοιάς του. Πώς θα μπορούσε μια τέτοια ανθρωπότητα να νιώσει την ειρήνη 

της βασιλείας Μου στην καρδιά της και να Με κουβαλάει στην καρδιά της, όταν τα μυαλά των ανθρώπων 
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είναι σκοτεινιασμένα από φιλόδοξους, υλιστικούς στόχους, όταν οι καρδιές τους χτυπούν για τα 

ανθρώπινα πάθη και οι ψυχές τους υλοποιούνται; 

16 Αυτή η ανθρωπότητα είναι πνευματικά νεκρή- αλλά εγώ, που έχω τη δύναμη να ανασταίνω τους 

νεκρούς, την ξανακαλώ στη ζωή και της ανοίγω το δρόμο για μια εποχή όπου οι άνθρωποι θα 

απελευθερώσουν τις ψυχές τους, θα αναγνωρίσουν τα χαρίσματά τους και μέσω αυτών θα επιτύχουν 

πρόοδο και ανώτερη ανάπτυξη. 

17 Σήμερα αρχίζετε να χρησιμοποιείτε όλες τις ικανότητες του πνεύματος. Αυτό θα σας ανασηκώσει 

από την άβυσσο. 

18 Εδώ είναι ένας λαός που επιθυμεί τον Λόγο Μου με συμπάθεια και θέλει να συγκεντρώσει τις 

διδασκαλίες Μου, επειδή γνωρίζει ότι ο χρόνος της εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της 

κατανόησης είναι σύντομος. 

19 Αξιοποιήστε τη διδασκαλία Μου, ω μαθητές! Στη συνέχεια, προχωρήστε χωρίς φόβο για να 

διαδώσετε το Λόγο Μου και τις διδασκαλίες Μου μεταξύ των ανθρώπων. Μην απογοητεύεστε μπροστά 

σε όσους προσπαθούν να ακυρώσουν την αποστολή σας με θεωρίες. 

20 Η ανθρωπότητα αναζητά χωρίς να γνωρίζει τι θέλει. Σήμερα έρχομαι να σας πω: είμαι αυτό που 

ψάχνετε. Ποιος δεν επιθυμεί την ειρήνη; Ποιος δεν επιθυμεί να μάθει την αλήθεια; Ποιος δεν επιθυμεί να 

διατηρήσει την υγεία του; 

21 Πρέπει να Με αναζητήσετε, διότι η ειρήνη δεν υπάρχει στη γη και οι άνθρωποι καλής θέλησης 

λείπουν. Αλλά η δικαιοσύνη Μου κατέβηκε, η Ημέρα του Κυρίου είναι εδώ. 

22 Αν ο άνθρωπος κάνει το θέλημά Μου, ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης θα υποκλιθούν μπροστά 

του ως υπηρέτες. Όσο ο άνθρωπος επιμένει στην ανυπακοή του, τα στοιχεία θα εξαπολύονται και θα τον 

κάνουν έτσι να συνειδητοποιήσει την έλλειψη αρμονίας του με όλα τα δημιουργημένα πράγματα. 

23 Δεν έρχομαι ως αντίπαλος των παιδιών Μου. Έρχομαι μόνο για να καταστρέψω την αμαρτία, 

ώστε να γνωρίσετε το φως Μου. 

24 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και σας διαβεβαιώνω ότι θα δεχθώ την προσφορά σας - όχι την υλική, 

αλλά αυτή που Μου δίνει το πνεύμα σας. 

25 Η δικαιοσύνη Μου βρίσκεται σε κάθε καρδιά, τόσο σε εκείνη που Μου ανοίγει τις πόρτες της όσο 

και σε εκείνη που τις κλείνει στο κάλεσμά Μου. Το βλέμμα μου είναι διεισδυτικό και μπορεί να 

ανακαλύψει όλα όσα κρύβουν. Σε μερικούς βρήκα την προσφορά της αγάπης και της ταπεινότητάς τους, 

σε άλλους την απόλαυση της συνύπαρξης μαζί Μου και την ευγνωμοσύνη τους για τα οφέλη που έχουν 

λάβει. Σε μερικούς βρίσκω ελπίδα, σε άλλους πόνο. Αλλά πραγματικά, σας λέω, το θυσιαστήριό Μου 

καλύπτεται κάθε στιγμή περισσότερο από δάκρυα παρά από προσφορές. 

26 Εδώ μαζί Μου εξαγνίζεστε από κάθε λεκέ. Ω, μακάρι να μπορούσατε να διατηρήσετε αυτή την 

αγνότητα σε όλη σας τη ζωή! Αλλά αυτή η ατμόσφαιρα πνευματικότητας και αδελφοσύνης που 

δημιουργείτε σε αυτές τις ώρες κοινωνίας και διδασκαλίας δεν επικρατεί στον κόσμο. Ο αέρας που 

αναπνέετε είναι δηλητηριασμένος από την αμαρτία. 

27 Αλλά έχετε νιώσει πώς, στο βαθμό που κάνετε τη διδασκαλία Μου δική σας, ο ένας κρίκος μετά 

τον άλλο της αλυσίδας που σας σφυρηλατεί με τον κόσμο σταδιακά πέφτει από πάνω σας. 

28 Σε κρίνω. Αλλά δείτε πόσο ευγενικός είναι ο λόγος του δικαστή σας. Συνειδητοποιήστε ότι αντί 

για καταδίκη, σας δίνω τη συγχώρεσή Μου, ώστε να μην αμαρτάνετε πλέον. Εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που 

θα εκδώσετε την κρίση σας όταν συνειδητοποιήσετε ότι είναι δίκαιο να σας ταλαιπωρεί ο πόνος. Τότε 

ευλογώ αυτή τη μετάνοια και σας απαλλάσσω από το ποτήρι του πόνου με τις οδηγίες Μου. Αυτός είναι ο 

δρόμος του Θεού, ακολουθήστε Με σε αυτόν. 

29 Αυτός που ακούει τη φωνή της συνείδησής του αναγνωρίζει και κατανοεί τις παραβάσεις του και 

ταυτόχρονα αποδέχεται την εξιλέωσή του. Όποιος όμως δεν κατανοεί τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων 

του, δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί από τους λεκέδες του, και όσο αυτό δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να 

έρθει σε μένα. 

30 Μην αποφεύγετε τον πόνο. Αυτό που πρέπει να αναιρέσετε είναι η αμαρτία. Ο πόνος ανέκαθεν 

σας σταματούσε στην εκπληκτική σας πορεία προς την άβυσσο. 

31 Σήμερα δεν είστε πια μικρά παιδιά και μπορείτε να καταλάβετε το νόημα των διδασκαλιών Μου. 

Γνωρίζετε επίσης ότι η ψυχή σας δεν δημιουργήθηκε την ίδια στιγμή με το σώμα που κατέχετε και ότι η 

προέλευση του ενός δεν είναι η προέλευση του άλλου. Τα παιδάκια που κρατάτε στην αγκαλιά σας 
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κουβαλούν την αθωότητα στην καρδιά τους, αλλά στην ψυχή τους κρύβουν ένα παρελθόν που μερικές 

φορές είναι μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό από αυτό των ίδιων των γονιών τους. Πόσο μεγάλη είναι η 

ευθύνη εκείνων που πρέπει να περιθάλψουν αυτές τις καρδιές, ώστε οι ψυχές τους να μπορέσουν να 

προχωρήσουν στο μονοπάτι της ανάπτυξής τους. 

32 Μην κοιτάτε τα παιδιά σας με λιγότερη αγάπη εξαιτίας αυτού. Να θυμάστε ότι δεν ξέρετε ποιοι 

είναι, ούτε τι έχουν κάνει. Αντίθετα, αυξήστε τη στοργή και την αγάπη σας γι' αυτούς και ευχαριστήστε 

τον Πατέρα σας που έβαλε το έλεός του μέσα σας για να σας κάνει οδηγούς και συμβούλους των 

πνευματικών αδελφών σας, στα σώματα των οποίων θα γίνετε προσωρινοί γονείς εξ αίματος. 

33 Ακόμα και χωρίς να έχουν αυτή την πνευματική γνώση, οι άνθρωποι συμπαραστέκονται ο ένας 

στον άλλον στην πορεία της ανάπτυξής τους, γιατί το μονοπάτι προς την τελειότητα δημιουργήθηκε για 

όλους και θα το διανύσουν όλοι μέχρι το τέλος, ακόμα και αυτός που πιστεύετε ότι βρίσκεται πολύ μακριά 

από το Νόμο Μου. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον από εσάς να μην έρθει σε Μένα, ακόμα κι αν η 

αιωνιότητα περάσει από πάνω του; Θα μπορούσε ο τέλειος Πατέρας να παραμελήσει κάποιο από τα 

παιδιά Του; 

34 Μαθητές, πιστεύετε, λοιπόν, ότι μια μόνο γήινη ζωή είναι αρκετή για το πνευματικό ον, ώστε να 

ολοκληρώσει το έργο του και να τελειοποιηθεί; - Όχι, Δάσκαλε", Μου λέτε με βαθιά πεποίθηση. 

35 Αυτή είναι η "ανάσταση της σάρκας", αλλά όχι με τη μορφή με την οποία την έχουν συλλάβει οι 

άνθρωποι. Όταν η σάρκα γίνει άκαμπτη, εισέρχεται στο εσωτερικό της γης, ενώ η ψυχή αναχωρεί στο 

υπερπέραν και περιμένει μέχρι η δικαιοσύνη Μου να την στείλει για ενσωμάτωση σε ένα νέο σώμα. Με 

αυτόν τον τρόπο η ψυχή και η ύλη επανενώνονται σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι στην πνευματική 

κοιλάδα. 

36 Επειδή ο Πατέρας σας δίνει περισσότερες από μία ευκαιρίες για την εκπλήρωση του καθήκοντός 

σας, δεν πρέπει (ωστόσο) να αφήσετε αυτή που έχετε τώρα να πάει χαμένη, διότι κανείς δεν γνωρίζει τον 

αριθμό των γήινων ζωών που του αναθέτει η δικαιοσύνη Μου. Γι' αυτό, ας σπεύσουν και ο γέρος και ο 

νέος και το παιδί να εκπληρώσουν το καθήκον που τους έχει ανατεθεί για να πληρώσουν το χρέος τους. 

37 Σας λέω επίσης ότι αυτή είναι η ώρα της ανάστασης των νεκρών, γιατί αυτό το Φως Μου θα 

ανάψει την πίστη εκείνων που χάθηκαν στο σκοτάδι των τύψεων, της απελπισίας και του πικρού πόνου. 

38 Η έκτη σφραγίδα λύεται και το βιβλίο ανοίγεται μπροστά σας. Το λυχνάρι φωτίζει το σύμπαν και 

ο Θείος Λόγος, που συμβολίζεται με μια γλώσσα φωτιάς, σας μιλάει από το Άπειρο. Είναι η φωνή του 

Αρνίου που θυσιάστηκε στη Δεύτερη Εποχή που εκπλήσσει τους ανθρώπους, τους φωτίζει και τους 

ανεβάζει στη ζωή της χάρης. 

39 Ζήστε σε εγρήγορση, γιατί σύντομα θα εμφανιστούν πολλοί προφήτες και είναι απαραίτητο να 

ξέρετε πώς να ξεχωρίζετε τους αληθινούς από τους ψεύτικους. 

40 Οι άνθρωποι των οποίων η αποστολή είναι να εγκαθιδρύσουν τη δικαιοσύνη στη γη, και οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως όργανα της Θεϊκότητάς Μου, θα επιπλήξουν όλους εκείνους που τους πιάνουν στο 

ψέμα, όποιον κάνει παζάρια με τη διδασκαλία Μου και κρύβει την κακοήθειά του πίσω από μια μάσκα 

αγιότητας. 

41 Αλίμονο σ' αυτούς που, ενώ υπόσχονται να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην ευδαιμονία, τους 

βυθίζουν στον πόλεμο και στη σύγχυση! 

42 Θέλω οι μαθητές Μου να γίνουν γνωστοί θεραπεύοντας τους αρρώστους, σώζοντας τους 

χαμένους, αποκαθιστώντας τους αδύναμους. Για να εκπληρώσετε αυτή την ιερή αποστολή, 

απελευθερωθείτε από την αχρηστία, εγκαταλείψτε κάθε άσκοπη γήινη ενασχόληση, μην εξαπατάτε την 

καρδιά σας ή τις αισθήσεις σας με ψεύτικες ομορφιές ή βλαβερές εντυπώσεις. 

43 Ανυψώστε το πνεύμα σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε μόνο το αιώνιο, το όμορφο και το 

καλό. Αν δεν είναι έτσι, η ψυχή σας - που υλοποιήθηκε από τη ζωή που ζήσατε - θα υποφέρει πολύ για να 

αποκολληθεί από το σώμα της και όλα όσα αφήνει πίσω της, και θα περιπλανιέται για ένα διάστημα με 

σύγχυση και πικρό πόνο στους (πνευματικούς) χώρους μέχρι να επιτύχει τον εξαγνισμό της. 

44 Ζήστε με τον νόμο Μου, τότε δεν χρειάζεται να φοβάστε τον θάνατο. Αλλά μην το ζητάτε ή το 

επιθυμείτε πριν από την ώρα. 

Αφήστε τον να έρθει, γιατί πάντα υπακούει στις εντολές Μου. Φροντίστε να σας βρει εξοπλισμένους, 

τότε θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο ως παιδιά του φωτός. 
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45 Καθίστε στο τραπέζι Μου σήμερα, φάτε, ώστε αυτό το ψωμί να σας μεταμορφώσει και να ξέρετε 

πώς να το προσφέρετε αργότερα σε αυτόν που το χρειάζεται. 

46 Σήμερα φέρνετε στα λόγια Μου όσους βρίσκετε στο δρόμο σας χωρίς υγεία, χωρίς ειρήνη και 

χωρίς ιδανικό. Αύριο, όταν η φωνή Μου δεν θα ακούγεται πλέον με αυτή τη μορφή, εσείς θα είστε αυτοί 

που θα υποδεχτείτε τους αδελφούς σας και θα τους θρέψετε με αυτή την ουσία της ζωής. 

47 Τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη, οπότε όλα έχουν συμβεί σύμφωνα με τη θέλησή Μου. Στο 

πεπρωμένο που σας αναθέτω έγκειται η δικαιοσύνη Μου. Αν βρείτε το μονοπάτι στρωμένο με αγκάθια, 

αληθινά σας λέω, δεν ήταν το θέλημά Μου που τα σκόρπισε σε αυτό για να πληγώσουν τα πόδια σας, 

αλλά θα προχωρήσετε στο μονοπάτι με παράδοση, γνωρίζοντας ότι αυτά τα βάσανα που υπομένετε θα 

απελευθερώσουν την ψυχή σας από τους λεκέδες. 

48 Όταν αυτή η παράδοση γεννηθεί στην καρδιά σας, θα νιώσετε το έλεός Μου να ανοίγει το δρόμο 

σας. 

49 Εσείς που ακούτε τώρα τον Λόγο Μου, λάβετε τον ως βάλσαμο για τις πληγές σας. Αλλά μην 

αρκείστε στο να λαμβάνετε τις ευεργεσίες Μου χωρίς να θέλετε να διεισδύσετε στο νόημα της 

διδασκαλίας Μου, γιατί θα έρθει η στιγμή που δεν θα ακούτε πια αυτόν τον Λόγο, και αν δεν ξέρατε πώς 

να προετοιμαστείτε για να συνδεθείτε (μαζί Μου) πνεύμα με πνεύμα στους καιρούς που έρχονται, θα 

αισθάνεστε ορφανοί. 

50 Θέλω να είσαι ο δυνατός στρατιώτης στη μάχη που πλησιάζει, υπερασπιζόμενος την υπόθεσή του, 

έτσι ώστε στη ζωή να αποκαλείται, όπως ο Ιακώβ, "ο δυνατός και σοφός Ισραήλ"- να είσαι πάντα έτοιμος 

να σπεύσεις να ανταποκριθείς στο κάλεσμα του Πατέρα. 

51 Μην αμφιταλαντεύεστε μεταξύ αμφιβολίας και πίστης, γιατί τότε τα βήματά σας δεν θα είναι ποτέ 

σίγουρα και οι αποφάσεις σας ποτέ σταθερές. Ούτε ζητάτε αποδείξεις από Μένα για να πιστέψετε, γιατί 

δεν ξέρετε με ποια μορφή η δικαιοσύνη Μου θα μπορούσε να σας δώσει αυτή την απόδειξη. 

52 Δεν αισθάνεστε μια αόρατη βοήθεια που σηκώνει αυτούς που έχουν πέσει στο βούρκο; Δεν 

βλέπετε τα μεγάλα πλήθη που έρχονται στην αρρώστια και που ανακτούν την υγεία και τη χαρά της ζωής; 

Δεν παρατηρείτε πώς οι παρίες της ζωής έρχονται στην παρουσία Μου και - όταν τους αποκαλύπτονται τα 

χαρίσματα που διαθέτουν - τους αναζητούν και τους θαυμάζουν τα πλήθη; 

53 Ανακαλύψτε όλες τις αποδείξεις που σας έχω δώσει για τη δύναμή Μου και την παρουσία Μου 

και θα πειστείτε ότι έχω χαρίσει ένα θαύμα σε όλους, ώστε να πιστέψουν στον ερχομό Μου αυτή τη 

στιγμή. 

54 Καταλάβετε: Όταν κατευθύνετε τα βήματά σας προς το πυκνόφυλλο δέντρο, θα ακούσετε την 

παντοδύναμη φωνή του Πατέρα σας κάτω από τη σκιά του. Οι μαθητές θα επωφεληθούν από την 

Παρουσία Μου και θα Με ρωτήσουν αν ο καρπός που σταδιακά θερίζουν είναι επιτρεπτός και ευχάριστος 

για τη Θεότητά Μου. Σε αυτό σας απαντώ: Αν έχετε σπείρει τον σπόρο Μου, θα θερίσετε καλή σοδειά. 

55 Γιατί κάποιοι άνθρωποι ζουν σε τέτοια αδράνεια; Σηκωθείτε, συνειδητοποιήστε πώς οι στιγμές 

περνούν χωρίς να τις αξιοποιείτε. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Μην ξεκινάτε να εργάζεστε όταν ο χρόνος σας 

είναι ήδη λίγος, γιατί τότε θα προσπαθήσετε να καλύψετε το μονοπάτι με γιγαντιαία βήματα και δεν θα 

μπορέσετε να πετύχετε τίποτα καλό ή να θερίσετε τίποτα, γιατί ο σπόρος χρειάζεται χρόνο για να μην 

κάνει τίποτα, τα φυτά για να μεγαλώσουν και οι καρποί για να ωριμάσουν. 

56 Ήδη πλησιάζει το έτος 1950, κατά το οποίο θα αποσύρω τον Λόγο Μου. Εκείνη τη χρονιά θα 

σημαδέψω το τελευταίο από τα παιδιά Μου, και ο αριθμός των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων θα 

είναι τότε πλήρης. Εκείνοι που έχουν ακούσει τον Λόγο Μου και γνωρίζουν τα χαρίσματά τους και τις 

αποστολές τους, και που έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη χάρη, θα αισθάνονται ασφαλείς. Αλλά εκείνοι που 

δεν ήθελαν να καταλάβουν αυτό το έργο θα πρέπει να υποφέρουν πολύ, θα πρέπει να κάνουν πολλές 

αρετές και θυσίες για να φτάσουν στο ύψος όπου κατοικεί η ειρήνη Μου, που είναι σαν πύλη που ανοίγει 

μπροστά στο Πνεύμα. 

57 Εσείς, οι μαθητές της Τρίτης Εποχής, που είδατε το Άγιο Πνεύμα να έρχεται, είστε αυτοί που, 

κάτω από αυτό το φως, καταλαβαίνετε το παρόν, το παρελθόν και κάποιες από τις μελλοντικές 

διδασκαλίες. Μην αμφιβάλλετε ότι αυτή είναι μια εποχή διαφώτισης- αλλά μην είστε υπερβολικά 

σίγουροι. Δείτε πώς το ταλέντο του επιστήμονα λάμπει όσο ποτέ άλλοτε. Δείτε το παιδί πόσα 

καταλαβαίνει από τα πρώτα του βήματα. Συνειδητοποιήστε τι συμβαίνει γύρω από τη γη. - Εξακολουθείτε 
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να είστε ναυαγοί που αναζητούν (άλλους) ναυαγούς που φωνάζουν για βοήθεια μέσα στη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα. 

58 Μελετήστε τον Λόγο Μου σε βάθος, ώστε να αποκτήσετε μια αληθινή γνώση του και όχι ο 

καθένας να διαμορφώνει μια διαφορετική θεωρία από τη διδασκαλία Μου. Μην περιμένετε την ώρα του 

διωγμού χωρίς να έχετε όπλα με τα οποία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Αυτά τα όπλα θα είναι ο 

τρόπος ζωής σας, ο λόγος σας και η λατρεία σας. 

59 Δεν σας ζητώ να είστε αλάνθαστοι, γιατί ο μόνος αλάνθαστος είμαι Εγώ. Αυτό που απαιτώ από 

εσάς, ωστόσο, είναι ειλικρίνεια και καλή θέληση σε όλες σας τις πράξεις. Τα υπόλοιπα εργάζομαι για να 

ολοκληρώσω και να τελειοποιήσω το έργο σας, γιατί όπως είναι τα έργα σας, έτσι θα είναι και η 

ανταμοιβή σας. 

60 Αν κάποιος από εσάς αισθάνεται φθόνο για τον αδελφό του επειδή νομίζει ότι ο Κύριος τον 

αγαπάει περισσότερο και ότι και οι δύο θα πρέπει να διεκδικήσουν μια θέση στα δεξιά Μου, θα του πω ότι 

δεν πρέπει να σας βάλω στα δεξιά Μου. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας πρέπει να το επεξεργαστεί με τις 

δικές του δυνάμεις. Αλήθεια σας λέω, δεν θα μπορούσα να αγαπήσω ένα παιδί περισσότερο από ένα άλλο. 

61 Από τους αποστόλους Μου της Δεύτερης Εποχής, αγάπησα τον Ιούδα όχι λιγότερο από τον 

Ιωάννη. Αυτά τα πνεύματα ήταν σταγόνες από τον απέραντο ωκεανό της αγάπης Μου, και όταν 

επέστρεψαν στον Πατέρα, μόνο Εκείνος γνώριζε με τις υψηλές συμβουλές Του τι είχε αποκτήσει το 

καθένα για τον εαυτό του. 

62 Για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή να Με ακολουθήσει, να διεισδύσει 

στα μυστήρια που σας εξήγησα και να γεμίσει με φως, είναι απαραίτητο να έχει ελευθερία στο πνεύμα, 

στη σκέψη και στη θέλησή της. Και γι' αυτό έχω έρθει να ελευθερώσω τις ψυχές από το ζυγό τους και έχω 

αρχίσει να ανατρέπω θρόνους και βασίλεια, να γκρεμίζω σκήπτρα και στέμματα. Να είστε ελεύθεροι, μην 

αναζητάτε το βασίλειό σας ή τον παράδεισό σας εδώ. Μην κάνετε τους απλούς ανθρώπους δούλους σας 

και μην είστε δούλοι της ματαιοδοξίας. 

Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, εδώ δεν είναι ο θρόνος μου και 

οι στρατιές μου". Ούτε το βασίλειο του πνεύματός σας και η ανταμοιβή του είναι εδώ. 

63 Με αλήθεια σας μίλησα, και με αλήθεια σας μιλάω τώρα. Μετά από τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο σας έδωσα μεγάλες αποκαλύψεις, δεν θα ήταν σωστό να Με ρωτήσετε, όπως ο 

Πιλάτος, "Τι είναι αλήθεια;". 

64 Θέλετε να έρθετε σε Μένα; Λαχταράτε να φτάσετε μια μέρα εκεί που έφτασαν εκείνοι που Με 

ακολούθησαν; - Ό,τι χρειάζεστε για να ικανοποιήσετε την επιθυμία σας, σας το έχω ήδη δώσει. Αν κάποτε 

έγινα άνθρωπος και τώρα σας μιλάω με πνεύμα, ήταν για να σας δείξω το μονοπάτι που οδηγεί στην 

τελειότητα. Είμαι ο Αιώνιος Λόγος που σας λέει: Ακούστε Με, γιατί το 1950 δεν είναι πια μακριά, και 

τότε θα σας φανεί σαν να έχουν κλείσει οι πύλες του ουρανού. 

65 Σας είπα κάποτε: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Τώρα προσθέτω: Αυτός που 

γνώρισε τον Υιό, και μέσω Αυτού τον Πατέρα, γνωρίζει το Πνεύμα της Αλήθειας που σας μιλάει σήμερα. 

66 Ελάτε στην αγκαλιά της Έκτης Σφραγίδας με πλήρη επίγνωση της αποστολής σας. Καλέστε Με 

και θα έρθω να σας μιλήσω, αλλά αυτό θα γίνει μόνο μέχρι το έτος 1950, όταν, σύμφωνα με τη Θέλησή 

Μου, θα οριστεί το τέλος της εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπινου νου. 

67 Δέχομαι τόσο εκείνον που υμνεί το Όνομά Μου στην καρδιά του και ευλογεί τη νέα αποκάλυψή 

Μου, όσο και εκείνον που έρχεται μόνο για να κρίνει το Λόγο Μου - περιμένοντας να βρει λάθη σε αυτόν 

για να τον αρνηθεί. Για όλους έχω ένα μάθημα στο κατάστημα. Μιλάω στην καρδιά του παιδιού και του 

ηλικιωμένου, στην καρδιά του άνδρα και της γυναίκας, μιλάω στον φιλόσοφο και στον επιστήμονα. 

Κανείς δεν προσπερνάει τη σοφία Μου χωρίς να την ακούει. Γι' αυτό λέω στους ανθρώπους: Πάρτε από 

το Λόγο Μου αυτό που προορίζεται για τον καθένα. 

68 Κάποτε σας είπα: "Εγώ είμαι ο Δρόμος". Μόνο αργότερα καταλάβατε τι ήθελε να πει ο Ιησούς με 

αυτά τα λόγια, επειδή καταλάβατε ότι "ο Δρόμος" είναι ο Θεϊκός Νόμος της Αγάπης. 

69 Σήμερα σας λέω ξανά: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή", και αν αναζητήσετε την ουσία 

του Λόγου Μου αυτή τη στιγμή, θα βρείτε σ' αυτόν τον αιώνιο νόμο της αγάπης, το ίδιο το μονοπάτι που 

χάραξα για σας στη γη. 

70 Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστευαν ότι ο Χριστός έχασε τον δρόμο και διαστρέβλωσε τον νόμο. 

Επομένως, Τον πολέμησαν και Τον καταδίωξαν. Αλλά η αλήθεια, όπως το φως του ήλιου, πάντα 
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υπερισχύει έναντι του σκότους. Τώρα ο Λόγος Μου θα πολεμηθεί εκ νέου, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι 

βρίσκουν αντιφάσεις, ασάφειες και λάθη στο νόημά του. Αλλά το φως του θα λάμψει και πάλι στα 

σκοτάδια αυτής της εποχής, και η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει ότι ο δρόμος και ο νόμος που σας 

αποκάλυψα είναι ο ίδιος όπως και τότε και θα είναι πάντα ο ίδιος. 

71 Ακούστε Με αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Θεία οδηγία. Μην 

επαναλάβετε αυτό που έκαναν πολλοί στη Δεύτερη Εποχή: Ενώ άκουγαν τον Ιησού, τον κορόιδευαν, 

αλλά όταν είδαν τα θαύματα του Διδασκάλου πάνω στο σταυρό και ακόμη και μετά το θάνατο, γέμισαν με 

τύψεις και φόβο, γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός πέρασε μέσα από τον κόσμο. Ξέρει κανείς αν αυτοί οι 

μαθητές, μέσω των οποίων Με γνωστοποιώ, δεν ήταν εκείνοι που Με έκριναν και Με χλεύαζαν 

περισσότερο εκείνη την εποχή; Δείτε τους τώρα, να υπομένουν την κρίση, το χλευαστικό βλέμμα και την 

περιφρόνηση του πλήθους! Μην το αποκαλείτε αυτό τιμωρία, είναι δικαιοσύνη, και είναι απαραίτητο 

αυτός που υστερεί από άγνοια να το βιώσει και να το ζήσει μέσα του, ώστε να μπορέσει αργότερα να 

κατανοήσει το λάθος του. 

72 Ξέρετε αν, σε μια άλλη εποχή, αυτοί οι φορείς της φωνής δεν ήταν μεταξύ εκείνων που 

λαχταρούσαν να γίνουν απόστολοί Μου και έπρεπε να περιμένουν για να Με υπηρετήσουν; 

73 Η ανθρωπότητα εξαγνίζεται τώρα μέσα από τον πόνο, ώστε η Βασιλεία Μου της ειρήνης και της 

πνευματοποίησης να μπορέσει να εδραιωθεί στις καρδιές των ανθρώπων και των λαών. 

74 Το 1924 σας είχα προβλέψει όλα όσα συμβαίνουν σήμερα! 

75 Ένας-ένας, σταδιακά, έρχονται στην Παρουσία Μου, καλούνται αυτή τη στιγμή να γίνουν 

πρωτοπόροι και προφήτες Μου, και ο καθένας που έχει νιώσει την κλήση μέσα του Μου λέει: "Κύριε, εδώ 

είμαι, θέλω να συνεργαστώ στο Έργο Σου, διέταξε, είμαι υπηρέτης Σου". 

76 Από εκείνη τη στιγμή προσπάθησα να εξομαλύνω τις ανωμαλίες της καρδιάς του με τη σμίλη του 

Λόγου Μου, να τον γεμίσω με φιλανθρωπία και θεραπευτική δύναμη, με ειρήνη και καλοσύνη. Θυμηθείτε 

αυτό που σας είπα: τα χείλη σας θα μιλήσουν από την αφθονία της καρδιάς σας. 

77 Θέλω να γίνετε σαν δέντρα που η σκιά τους καλύπτει πολλούς. Αλλά πόσο λίγοι από εσάς είναι 

εκείνοι που πραγματικά μαθαίνουν να δίνουν σκιά στον οδοιπόρο. 

78 Γίνε σαν τον Πατέρα σου, που είναι σαν ένα πανίσχυρο δέντρο που δίνει σκιά και προσφέρει τους 

καρπούς του σε όλα τα παιδιά του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 57  
1 Ξεκουραστείτε για λίγο από την κουρασμένη περιπλάνησή σας, εσείς που περπατάτε πάνω στο 

χώμα της γης, και εσείς που ζείτε στον πνευματικό χώρο. 

2 Όταν ακούτε τον θείο Μου λόγο, η ψυχή σας σταδιακά εξαγνίζεται. 

3 Σε εσάς που ζείτε στο πνεύμα και είστε ακόμα προσκολλημένοι σε υλικούς στόχους, σας λέω: 

Απομακρυνθείτε από αυτό που δεν σας ανήκει πια. Γιατί αν η γη δεν είναι η αιώνια πατρίδα του 

ανθρώπου, είναι ακόμη λιγότερο για την ψυχή. Πέρα, στην πνευματική κοιλάδα, σας περιμένει μια ζωή 

γεμάτη φως, στην οποία θα φτάσετε βήμα-βήμα στο μονοπάτι της καλοσύνης. 

Σε εκείνους που Με ακούνε ως ανθρώπινα όντα, λέω ότι όσο κατέχουν αυτό το σώμα που τους 

συνοδεύει στο γήινο ταξίδι της ζωής τους, θα πρέπει να το φροντίζουν και να συνεχίσουν να το 

φροντίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή. 

στιγμή πρέπει να διατηρηθεί. Διότι είναι το ραβδί στο οποίο στηρίζεται η ψυχή και το εργαλείο της μάχης. 

Μέσα από τα υλικά του μάτια το πνεύμα βλέπει αυτή τη ζωή, και μέσα από το στόμα του μιλάει και 

μπορεί να δώσει παρηγοριά στους αδελφούς του. 

4 Ήρθα αυτή τη στιγμή για να σας εξοπλίσω και πρέπει να μιλήσω σε όλη την ανθρωπότητα για να 

τη βοηθήσω στην πνευματική της ανάπτυξη. 

5 Αφήστε την ειρήνη να μπει στην καρδιά σας τώρα, γιατί αργότερα θα πρέπει να προσεύχεστε και 

να προσέχετε ακούραστα για την ειρήνη των άλλων. 

6 Θα κάνετε ένα πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο έργο αν δώσετε ειρήνη και γαλήνη στις καρδιές που 

κλονίζονται από τον πόνο και τη θλίψη. Θα έρθουν στιγμές που θα πρέπει να μάθετε να βασίζετε την 

ευτυχία των γειτόνων σας σε αυτή την ειρήνη. 

7 Μαθητές και νεοεισερχόμενοι, όταν ακούτε το Λόγο Μου, αισθάνεστε ότι οι σκιές που τύλιγαν το 

μυαλό σας και το βάρος που κουβαλούσατε στην καρδιά σας έχουν φύγει. Ήταν το βάρος του πόνου, της 

ανησυχίας και μερικές φορές των τύψεων που σε βάραινε όλο και περισσότερο στη ζωή. 

8 Μην ξεχνάτε ότι κανείς δεν μπορεί να σας βοηθήσει καλύτερα από τον Ιησού. Ακούστε το Λόγο 

Μου και αφήστε τον να πλημμυρίσει την καρδιά σας με ειρήνη. Θα είναι βάλσαμο στις πληγές σας. 

9 Ο Λόγος Μου θεραπεύει, χαϊδεύει και δυναμώνει. Μάθετε την και νιώστε την, έτσι ώστε μετά να 

μπορείτε να χρίσετε με την αλήθεια Μου και την αγάπη Μου εκείνους που θα βρείτε άρρωστους στο 

μονοπάτι σας. 

10 Οι καιροί θα περάσουν, και όταν συμβούν έκτακτα γεγονότα, θα αναφωνήσετε: "Αυτό είχε ήδη 

ανακοινωθεί!" Γιατί θα θυμάστε τι είχα προφητεύσει τόσες πολλές φορές. 

11 Δώστε τα καλά νέα της διδασκαλίας Μου σε όλους όσους μπορείτε να αφήσετε να φτάσει ο Λόγος 

Μου, ακόμη και αν δεν δείξει αμέσως πίστη. Αλήθεια σας λέω, αν του μιλάτε με αγάπη, το πνεύμα του 

δεν θα ξεχάσει ποτέ τίποτα από όσα του έχετε πει. 

12 Αυτό είναι το πεδίο για το οποίο σας μιλάω - η καρδιά και το πνεύμα των αδελφών σας. Ο σπόρος 

είναι η διδασκαλία Μου που θα τους γνωστοποιήσετε, και το κρυστάλλινο νερό είναι η αγάπη Μου και η 

σοφία Μου με την οποία θα ποτίσετε αυτά τα χωράφια. 

13 Πότε οι άνθρωποι θα νιώσουν την πνευματική Μου παρουσία; Πότε θα ακούσω την ανθρωπότητα 

να Με καλωσορίζει; 

14 Εσείς που Με ακούσατε μέσω του ανθρώπινου φορέα φωνής, μη στέκεστε στα ελαττώματα αυτών 

των αδελφών σας μέσω των οποίων σας μιλάω σήμερα. Αύριο ο Λόγος Μου θα καταγραφεί και η επιρροή 

του φορέα της φωνής θα εξαφανιστεί. 

15 Έτσι, ο Λόγος Μου αυτής της εποχής θα φτάσει σε όλους όσοι δεν τον άκουσαν - γεμάτος θεϊκή 

ουσία και γεμάτος αγνότητα. 

16 Θέλω το μόνο σημάδι που παρουσιάζουν οι αγγελιοφόροι αυτής της διακήρυξης να είναι η 

αλήθεια. Είναι το κλειδί, η ασπίδα και το σπαθί. 

17 Οι λόγιοι, οι επιστήμονες, οι μεγάλοι αυτής της εποχής, που αγωνίστηκαν σκληρά για να 

κερδίσουν τη δόξα του κόσμου, θα εκπλαγούν όταν δουν τους νέους μαθητές Μου - άνδρες, γυναίκες και 

παιδιά - να διακηρύσσουν ταπεινά τις θεϊκές διδασκαλίες χωρίς να καυχώνται για την ανωτερότητά τους 

και χωρίς ματαιοδοξία. 
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18 Όσο μεγαλύτερη είναι η γνώση που έχετε για την αξία όσων κατέχετε, τόσο πιο πραγματική και 

αληθινή πρέπει να είναι η ταπεινότητά σας. 

19 Πόσο ευτυχισμένο είναι το πνεύμα που - όταν αφήσει τα ανθρώπινα λείψανά του σε αυτή την 

κοιλάδα της εξιλέωσης - συνειδητοποιεί από το άπειρο ότι άφησε ένα ίχνος φωτός, αλήθειας και αγάπης 

στη γη. 

20 Ο νέος λαός Μου, ο Ισραήλ, που είναι ο ίδιος στο πνεύμα όπως πάντα, θα έχει το καθήκον να 

μεταφέρει την αποκάλυψή Μου σε όλο τον κόσμο. Θα δείξει στους ανθρώπους πού έχουν βεβηλώσει τον 

νόμο και πού έχουν παρερμηνεύσει τα λόγια Μου. 

21 Πώς θα μπορέσετε να εκτελέσετε μια τόσο υψηλή και δύσκολη αποστολή; Έχοντας αγάπη και 

ζήλο για τη διδασκαλία Μου και καλή θέληση να γίνεις απόστολός Μου. 

22 Όποιος νιώθει συμπόνια για τον πλησίον του, όποιος νιώθει τον πόνο των άλλων και όποιος 

ξεχνάει τα δικά του βάσανα όταν σκέφτεται τις κακουχίες των άλλων, κατέχει τον σπόρο, το βάλσαμο, την 

τροφή. Στη συνέχεια θα μάθει την κατάλληλη μορφή για να μεταδώσει αυτά που έχει λάβει από Μένα και 

να εκφράσει αυτά που πηγάζουν από την καρδιά και το πνεύμα. 

23 Μελετήστε το βιβλίο των διδασκαλιών Μου στο φως της συνείδησής σας. Θα σας πει αν 

σημειώνετε πρόοδο ή αν βρίσκεστε σε αδιέξοδο. 

24 Μη νομίζετε ότι το δώρο της αγάπης έχει ανατεθεί μόνο σε προνομιούχα όντα. Να ξέρετε ότι όλοι 

σας είστε προορισμένοι γι' αυτό, και ότι κάποιοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα - όλοι σας θα αγαπήσετε 

όπως σας έχω διδάξει. 

25 Χρησιμοποιήστε, χρησιμοποιήστε αυτούς τους καιρούς της εκδήλωσής Μου και μελετήστε τον 

Λόγο Μου, ώστε να μη σας φαίνεται παράξενο όταν βλέπετε εκείνους μέσω των οποίων σας έδωσα τις 

οδηγίες Μου να μιλούν χωρίς αρπαγή, σε πνευματική ένωση με τον Δημιουργό τους. 

26 Ανυψώστε το πνεύμα σας, ανεβάστε το ηθικό σας. Αυτή ήταν πάντοτε η οδηγία Μου. Ο Ιακώβ 

είδε τη μορφή του Πατέρα στο υψηλότερο ύψος της ουράνιας σκάλας. Ο Μωυσής έλαβε τον Νόμο στην 

κορυφή του όρους Σινά, ο Ιησούς σας άφησε το θείο κήρυγμά Του στο όρος Θαβώρ. 

27 Αντιληφθείτε τον συμβολισμό αυτών των αποκαλύψεων! - Αλλά πού είναι το βουνό από το οποίο 

σας μιλάω αυτή τη στιγμή και σας δίνω το Νόμο Μου; Όλοι γνωρίζετε ότι το βουνό είναι η τελειότητα, η 

αλήθεια και η σοφία. 

28 Όποιος ένιωσε το έλεός Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα σπείρει πλέον αγκάθια ή 

αγκάθια στο δρόμο του. Γιατί ο καρπός που θα θερίσει θα είναι συχνά πιο πικρός από αυτόν που έσπειρε. 

29 Θεωρήστε τους εαυτούς σας μέρος εκείνου του σπέρματος που υποσχέθηκα στον Ιακώβ στο 

όνειρό του, όταν του ανακοίνωσα ότι οι απόγονοί του θα είναι πολυάριθμοι σαν το χώμα της γης και ότι 

στο σπέρμα του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. 

30 Σήμερα η (πνευματική) ζεστασιά Μου κατεβαίνει σε σας για να δώσει ζωή στην καρδιά σας. Αλλά 

αυτή η ζεστασιά δεν μαραίνει τα λουλούδια που καλλιεργώ στο πνεύμα σας. Σας δίνω τα πάντα και όσο 

περισσότερο μοιράζω τα αγαθά Μου στα παιδιά Μου, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται. Δεν 

φοβάμαι, όπως ένας πλούσιος τσιγκούνης, να μείνω τελικά χωρίς πλούτο. - Ζητήστε για να σας δοθεί. Τι 

μπορείτε να Μου ζητήσετε που δεν σας το παραχωρώ; - Το μόνο που σας ζητώ είναι να γίνετε άξιοι των 

ευεργεσιών Μου και να Με ζητάτε σωστά. 

31 Ο καθένας είναι προορισμένος να λάβει αυτό που πρόκειται να του έρθει κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού της ζωής του. Ενώ κάποιοι το δέχονται και το χρησιμοποιούν την κατάλληλη στιγμή, άλλοι το 

σπαταλούν, και κάποιοι δεν έχουν καν μάθει πώς να προετοιμάζονται για να το λάβουν. 

Αλλά όταν επέστρεψαν στον πνευματικό κόσμο, συνειδητοποίησαν όλα όσα προορίζονταν γι' αυτούς και 

τα οποία δεν ήξεραν ούτε πώς να αποκτήσουν ούτε πώς να κερδίσουν. 

32 Η φωνή Μου απευθύνεται σε όλους, δεν υπάρχει πνεύμα ενσαρκωμένο ή ασώματο, στο οποίο δεν 

έχω απευθύνει το λόγο Μου, είτε ως Πατέρας, είτε ως Δάσκαλος, είτε ως Δικαστής. Αλλά ο άνθρωπος δεν 

ήξερε πώς να προετοιμαστεί για να κατανοήσει τη θεία γλώσσα, παρόλο που σας μίλησα με κάθε τρόπο 

και σε όλες τις γλώσσες. Πότε θα συνδεθείτε με τη Θεϊκότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα για να 

ακούσετε τη φωνή Μου στο πνεύμα σας, αφού είστε προορισμένοι να το κάνετε; Προετοιμαστείτε 

τουλάχιστον, εσείς που ακούτε τη φωνή Μου, ώστε βήμα προς βήμα, μέσω της εξέλιξης του πνεύματος, 

να αποκτήσετε αυτή τη χάρη. Δεν νομίζετε ότι είναι το πιο φυσικό και αυτονόητο πράγμα ότι το πνεύμα 
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σας μπορεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Δημιουργό του και να ακούει τη φωνή Του όπου κι αν 

βρίσκεται; 

33 Μεγάλα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει πάνω από τους ανθρώπους χωρίς αυτοί να 

καταλάβουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. 

34 Παιδιά μου, δεν είναι απαραίτητο να διεισδύσετε στην επιστήμη του κόσμου για να αναγνωρίσετε 

τον τελικό σκοπό της ύπαρξής σας. Όχι μόνο οι μορφωμένοι μπορούν να Με αναγνωρίσουν και να 

γνωρίσουν τον εαυτό τους. Πόσο συχνά ο απλός άνθρωπος, ο οποίος στερείται γήινης παιδείας, έχει μια 

βαθύτερη συνειδητοποίηση της αλήθειας. 

35 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας μιλάω σε απλή και ξεκάθαρη γλώσσα, κατανοητή σε κάθε 

νου και πνεύμα, για τον οποίο θέλησα να γίνω γνωστός μέσω ενός αμόρφωτου, ακόμη και βαρύγδουπου 

νου. Αν, παρόλο που μιλάω καθαρά και απλά στους ανθρώπους, δεν με καταλαβαίνουν, πώς θα 

μπορούσαν να Με καταλάβουν αν τους μιλούσα σε μια ανώτερη μορφή; - Δεν σας μιλάω για 

μυστηριώδεις διδασκαλίες. Όσο πιο υψηλό και τέλειο είναι το πνευματικό, τόσο πιο ξεκάθαρο, πιο φυσικό 

και πιο απλό παρουσιάζεται στο πνεύμα σας. 

36 Μελετήστε πνευματικά τις αποκαλύψεις Μου, αλλά μην τις κάνετε περίπλοκες θεολογικές 

διδασκαλίες. Αφού ο Δάσκαλος είναι απλός, ας είναι και οι μαθητές απλοί. Ακολουθήστε Με με 

ταπεινότητα και πραότητα, και θα σας κάνω κατόχους της Γης της Επαγγελίας. Διότι αυτός που ζει με 

ανυπακοή δεν είναι ιδιοκτήτης τίποτε. Να είστε τόσο πιο ταπεινοί απέναντι στους άλλους όσο 

περισσότερα έχετε. 

37 Τα αυτιά σας, που δεν είχαν ακούσει κολακεία, δεν θα ξεγελαστούν τώρα από την αλαζονεία. Ας 

μην τυφλωθούν από τη ματαιοδοξία τα μάτια σας, που ποτέ δεν είχαν προσέξει τα θαύματα της 

δημιουργίας Μου. Μην αναζητάτε άλλο στεφάνι από τον καρπό των έργων αγάπης σας προς τους 

αδελφούς σας. 

38 Μην περιμένετε πιο ευνοϊκές στιγμές για να ξεκινήσετε τις εργασίες σας. Διότι αν δεν 

εκμεταλλευτείτε αυτόν τον σύντομο χρόνο τώρα, αύριο θα τον αναζητήσετε ξανά. 

39 Σας τα λέω όλα αυτά για να δώσετε τη μαρτυρία σας στην ανθρωπότητα. Μη φοβάστε ότι δεν θα 

σας πιστέψουν, γιατί οι δυνάμεις της φύσης θα επιβεβαιώσουν τα λόγια σας. Η γη θα τρέμει, τα νερά θα 

ξεχειλίσουν τις όχθες τους, η φωτιά θα οργιάζει, οι άνεμοι θα εξαπολύονται στον κόσμο, οι θάλασσες θα 

αφρίζουν και οι λοιμοί θα καταστρέφουν ολόκληρες χώρες. Η αχαλίνωτη πορεία της ανθρωπότητας θα 

σταματήσει από τον πόνο. Τότε, μόλις η ανθρωπότητα εξαγνιστεί από τον υλισμό της, ο Λόγος Μου θα 

φτάσει στις καρδιές και κανείς δεν θα μείνει χωρίς αυτόν. 

40 Όπως ένα λουλούδι, η καρδιά σας έχει ανοίξει για να Μου προσφέρει το άρωμα της εξύψωσης και 

της ευχαριστίας σας. Γιατί ξέρετε ότι ήταν το έλεός Μου που αφαίρεσε τα αγκάθια από το δρόμο σας και 

στέγνωσε τα δάκρυά σας. 

41 Σας έχω διδάξει ότι ο τρόπος για να γλιτώσετε τα βάσανά σας είναι να πλησιάσετε περισσότερο 

στην εκπλήρωση του Νόμου Μου. Σας είπα ότι για να το κάνετε αυτό πρέπει να απομακρυνθείτε από 

πολλά ευφάνταστα θρησκευτικά έθιμα που δεν σας ωφελούν. 

42 Η ελπίδα της σωτηρίας τους έχει ξυπνήσει στις καρδιές εκείνων που Με άκουσαν κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Θέλω να βιώσετε τη χαρά του να έχετε ξεπεράσει όλα τα εμπόδια στο τέλος 

του μονοπατιού. 

43 Κουβαλάτε το Λόγο Μου στο στόμα σας. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε την ίδια 

γλώσσα στην οποία σας μιλάω. Μιλήστε για Μένα και το έργο Μου στην ίδια γλώσσα με την οποία 

μιλάτε στους αδελφούς σας, και μόνο όταν προσπαθείτε να επαναλάβετε τις προτάσεις Μου, να το κάνετε 

με τη μορφή με την οποία σας μίλησα. Αλλά να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα υπάρξουν περιπτώσεις 

που Εγώ θα είμαι αυτός που θα μιλάει μέσα από το στόμα σας, και τότε η απλή και προσκολλημένη στη 

γη γλώσσα σας θα εξαφανιστεί για να αποκαλύψει στην έκφραση και στο νόημα τον θείο Λόγο Μου. 

44 Σύντομα θα έρθουν τα πλήθη των οποίων το πνεύμα έχασε χρόνο και δεν εκμεταλλεύτηκε τις 

ευκαιρίες που τους πρόσφερε ο Πατέρας για να εξελιχθούν προς τα πάνω. Όταν ακούσουν τη φωνή Μου, 

πρώτα θα κάνουν μια παύση, μετά θα νιώσουν τύψεις, και αργότερα θα πιάσουν τα εργαλεία για να 

καλλιεργήσουν τα χωράφια Μου και να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο. 

45 Σήμερα προσπερνούν αυτόν που υποφέρει χωρίς να αντιλαμβάνονται τον πόνο του αδελφού τους. 

Αφού όμως αγγίξουν την καρδιά τους από την ουσία του Λόγου Μου, θα στρέψουν τα μάτια τους σε 
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αυτόν που έχει ανάγκη από παρηγοριά και θα του φέρουν το βάλσαμο με το οποίο τους θεράπευσα. Τότε 

θα αναρωτηθούν: Γιατί δεν είδα πόνο σε κανέναν πριν, ούτε στις χήρες, ούτε στα ορφανά, ούτε σ' αυτούς 

που πεινούν για δικαιοσύνη, ούτε σ' αυτούς που έχουν ανάγκη; Επειδή ήμουν κουφός, τυφλός και 

αναίσθητος. 

46 Αυτός που έχει αγαπήσει τον πλησίον του στη γη - πόσο ήρεμα και ευτυχισμένα περνάει η ζωή 

του και πόσο ήπια είναι η αγωνία του. Όποιος όμως δεν έσπειρε αγάπη στην πορεία του, δεν είχε ποτέ μια 

στιγμή αληθινής ειρήνης και αποχωρίζεται με πόνο το σώμα στο οποίο κατοικούσε. 

47 Αυτή είναι η εποχή της αμαρτίας κατά την οποία θα σας δείξω τη δύναμή Μου χτίζοντας ένα ιερό 

της αγάπης στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν θα έχει ανάγκη να χτίσει ναούς ή παλάτια για τη 

Θεότητά Μου, γιατί η πνευματική μου διδασκαλία δεν έχει τέτοιες αξιώσεις. Στην παρούσα εποχή ο 

αληθινός ναός του Θεού, στον οποίο κατοικεί, θα αναγνωριστεί από τους ανθρώπους. 

48 Για χάρη αυτών των διδασκαλιών που σας δίνω σήμερα, θα σας κρίνουν λάθος οι αδελφοί σας. 

Αλλά μη φοβάστε, γιατί υπάρχει λόγος και αλήθεια στο νόημά τους, το οποίο θα αναγνωριστεί σύντομα, 

όταν οι επισκέψεις αιωρούνται απειλητικά πάνω από την ανθρωπότητα. 

49 Όλοι θα καταλάβουν ότι η αγάπη Μου έχει δώσει στον καθένα από εσάς μια θέση στο τραπέζι 

Μου, ώστε όλοι όσοι πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη να πίνουν από αυτό το κρασί της ζωής και να 

τρώνε το ψωμί του Πνεύματος..... 

Η Γη σας κρατούσε αιχμάλωτους για πολύ καιρό, και πολλοί από εσάς έχετε πέσει στον βούρκο και τη 

βρωμιά που δημιούργησε η αμαρτία των ανθρώπων. Από αυτό το έλεός Μου σας απελευθερώνει, μέχρι να 

φτάσει ο ήχος της φωνής Μου που σας προσκαλεί στο μονοπάτι του φωτός. Αν ο Λόγος Μου ακουγόταν 

πάντα στην άγονη έρημο της καρδιάς σας, σταματήστε τώρα για μια στιγμή για να τον ακούσετε. Γιατί σε 

αυτήν μπορείτε να βρείτε το κρυστάλλινο και φρέσκο νερό που θα σας ξεδιψάσει για την αλήθεια. 

50 Ενδυναμώστε τον εαυτό σας στη διδασκαλία Μου. Μην είστε πλέον το εύθραυστο καράβι με το 

οποίο τα κύματα των παθών σας ή η αδυναμία σας παίζουν το παιχνίδι τους. Χρησιμοποιήστε την 

πνευματική και ηθική δύναμη που υπάρχει στο Λόγο Μου, και πραγματικά σας λέω, οι καταιγίδες της 

ζωής δεν θα σας ταρακουνήσουν πλέον. 

51 Δείτε πώς, αντί για τιμωρία, σας περίμενε η χαρούμενη έκπληξη του Λόγου Μου, συγχωρώντας 

τις ατέλειές σας, καθώς και τις ατέλειες της Αγάπης Μου, όταν σας κάθισα στο Τραπέζι Μου για να σας 

απολαύσω με θεία τροφή. 

52 Εκείνοι που απέκτησαν συγχώρεση μέσω Εμού σήμερα, θα συγχωρήσουν αύριο εκείνους που τους 

πλήγωσαν, και εκείνοι που έλαβαν το χάδι του Λόγου Μου, αφού είχαν πιει από καιρό το ποτήρι της 

πικρίας, θα δώσουν αργότερα παρηγοριά στις καρδιές που βρίσκονται στο δρόμο τους. 

53 Ο άνθρωπος έχει αποσπάσει πολλά μυστικά από τη φύση και μέσω της επιστήμης του έχει 

μεταμορφώσει την ανθρώπινη ζωή. Το φως της γνώσης λάμπει στο μυαλό, και κάθε μέρα η ανθρωπότητα 

προχωρά στο μονοπάτι της επιστημονικής προόδου προς έναν στόχο που δεν είναι ακόμη σε θέση να 

προβλέψει. Ωστόσο, δεν βρίσκω αγάπη στην καρδιά του πολιτισμού σας. 

54 Κατά καιρούς έρχομαι στους ανθρώπους για να τους φέρω το νόμο Μου, να τους υπενθυμίσω τη 

διδασκαλία Μου, να τους επαναλάβω τα λόγια Μου. Γιατί η επιστήμη σας χωρίς αγάπη δεν μπορεί να 

είναι καλή, η πρόοδός σας δεν μπορεί να είναι γνήσια και διαρκής, αν δεν απελευθερωθεί από τον 

εγωισμό για να δώσει χώρο στην ενεργό αγάπη προς τον πλησίον. 

55 Χιλιάδες χρόνια μεσολαβούν μεταξύ της μιας έλευσης της Θεότητάς Μου και της επόμενης, και 

όταν αποκαλύπτομαι, είναι για να σας μιλήσω για ένα και το αυτό δόγμα της αγάπης. Σε αυτό συνοψίζεται 

όλος ο Νόμος Μου και όλη η Διδασκαλία Μου όταν σας λέω: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

56 Την ημέρα που οι άνθρωποι θα αφήσουν την επιστήμη και την πρόοδό τους να εμπνευστούν από 

το θεϊκό φως της αγάπης, θα κάνουν αυτόν τον κόσμο έναν παράδεισο που δεν είχε ποτέ ονειρευτεί, 

γεμάτο ζωή, φως και υγεία. Διότι στην εγωιστική επιστήμη του σήμερα δεν θα αποκαλύψω όλα τα 

θαύματα που επιφυλάσσω για την ανθρωπότητα. 

57 Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι το κακό δεν θα επικρατήσει, γιατί στο Έργο Μου το ατελές δεν 

μπορεί να σταθεί. Το πνεύμα σας δημιουργήθηκε για να φτάσει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας μέσω 

της ανάπτυξής του. 
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58 Οι μαθητές μου θα εμφανιστούν σε όλη τη γη, και στο πέρασμά τους η ομίχλη που έκρυβε την 

αλήθεια θα διαλυθεί. Στις καρδιές τους θα χαραχθούν τα διδακτικά Μου λόγια, όπως ακριβώς σε άλλη 

εποχή οι εντολές Μου σκαλίστηκαν σε πέτρα. 

59 Άνθρωποι, εδώ είναι το φως, τραφείτε με αυτό! Αλλά πρώτα καταστρέψτε το ένδυμα του υλισμού 

που σας έχει τυλίξει και που δεν θα καλύψει ποτέ ξανά την ψυχή σας. 

60 Δεν θα εξαγνιστεί όλη η ανθρωπότητα μέσω της πνευματοποίησης. Οι δυνάμεις της φύσης θα 

κρίνουν επίσης τα νέα Σόδομα και τα Γόμορρα για να προετοιμάσουν τη γη για τις νέες γενιές. 

61 Ο κατακλυσμός που καθάρισε τη γη από τις ανθρώπινες ακαθαρσίες και η φωτιά που έπεσε στα 

Σόδομα είναι σήμερα γνωστοί σε σας ως θρύλοι. Παρ' όλα αυτά, θα βιώσετε επίσης αυτή την εποχή πώς η 

ανθρωπότητα θα συγκλονιστεί, όταν η γη θα τρέμει κάτω από τη δύναμη του αέρα, του νερού και της 

φωτιάς. Ωστόσο, σας στέλνω μια νέα κιβωτό -που είναι ο νόμος Μου- για να σωθεί όποιος εισέλθει σε 

αυτήν. 

62 Δεν θα Με αγαπήσουν όλοι όσοι λένε "Πατέρα, Πατέρα" την ώρα της επίσκεψης, αλλά όσοι 

εφαρμόζουν πάντα την αγάπη Μου στον πλησίον τους. Αυτά θα σωθούν. 

63 Αγαπημένοι μαθητές, όλοι εσείς που Με ακολουθείτε - κάντε τα βήματά σας να λάμπουν 

πνευματικά στις σκιές της νύχτας, ώστε να σηματοδοτήσουν ένα μονοπάτι φωτός για να καθοδηγήσουν 

όσους έχουν χαθεί. 

64 Προτού σκεφτείτε να έρθετε και να Με ακούσετε, ήμουν ήδη μέσα στις καρδιές σας και ήρθα σε 

επαφή με το πνεύμα σας, γιατί αυτόν ψάχνω. Είναι θέλημά Μου οι άνθρωποι να συνέλθουν αυτή τη 

στιγμή, να εγκαταλείψουν την αδιαφορία τους και να απομακρυνθούν από τον διεστραμμένο και ανήθικο 

κόσμο που έχουν δημιουργήσει. Θέλω να γίνετε μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

65 Φροντίστε να υπάρχει αρμονία μεταξύ της ψυχής και του σωματικού κελύφους, ώστε να μπορείτε 

να εκπληρώνετε τις οδηγίες Μου με ευκολία. Υποτάξτε το σώμα με αγάπη, χρησιμοποιήστε αυστηρότητα 

όταν είναι απαραίτητο. Φροντίστε, ωστόσο, ο φανατισμός να μην σας τυφλώσει, ώστε να μην ενεργήσετε 

σκληρά πάνω του. Διαμορφώστε την ύπαρξή σας σε μια ενιαία βούληση. 

66 Δεν είναι ώρα να σταματήσετε ή να βυθιστείτε στον ύπνο. Συνειδητοποιήστε ότι κάτι σας κρατάει 

ξύπνιους που είναι ισχυρότερο από εσάς, είτε πρόκειται για μια πνευματική διαταραχή είτε για μια 

σωματική πάθηση. Μόνο ξύπνιοι μπορείτε να αντιληφθείτε τις εμπνεύσεις Μου, γιατί όποιος "κοιμάται" 

κάνει το πνεύμα του μη δεκτικό και δεν μπορεί να δει το φως ούτε να κατανοήσει τη ζωή, επειδή τα μάτια 

του θα είναι κλειστά στην αλήθεια. 

67 Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν μόνο μια λέξη για να έρθουν σε Μένα. Γι' αυτό σας 

προετοιμάζω και σας στέλνω στις επαρχίες για να μοιραστείτε τα καλά νέα. Γι' αυτό, βάζω τους 

διψασμένους στο δρόμο σας, ώστε να τους προσφέρετε αυτό το νερό που στην πραγματικότητα σβήνει τη 

δίψα. 

68 Σας δίδαξα να μην συμπεριφέρεστε σαν τον πλούσιο τσιγκούνη που κρύβει τον θησαυρό του από 

τα μάτια των άλλων, γνωρίζοντας ότι αυτό το δώρο που κατέχετε σήμερα δεν είναι μόνο για εσάς, αλλά 

για όλους όσους το χρειάζονται. Είναι θέλημά Μου να ηχεί ο Λόγος Μου σε ολόκληρο τον κόσμο, πρώτα 

μέσω του Φωνοφόρου και στη συνέχεια μέσω των Αγγελιοφόρων Μου. 

69 Τα λίγα χρόνια που απομένουν για να σας δώσω το Λόγο Μου, θα τα δείτε να περνούν σαν να 

ήταν μια στιγμή. Αποκαταστήστε τους εαυτούς σας και φυλάξτε τον Λόγο Μου, ώστε μετά την 

αναχώρησή Μου να τον κάνετε γνωστό στην πλήρη αγνότητά του. 

70 Μην περιμένετε μέχρι το 1950 για να απογοητευτείτε επειδή είστε απροετοίμαστοι. Μην 

προσπαθήσετε να καλύψετε τον χαμένο χρόνο μέχρι τότε. Ξεκινήστε τώρα, χρησιμοποιήστε και 

ερευνήστε τις διδασκαλίες Μου, τότε δεν θα παραστρατήσετε. Επιμείνετε στην ενεργό φιλανθρωπία, μην 

κοιτάζετε το στίγμα στο μάτι του αδελφού σας και μην απομακρύνεστε από τους "λεπρούς", γιατί τους 

οδηγώ στο δρόμο σας για να τους θεραπεύσετε. 

71 Έρχομαι να σας σώσω, να σας καλέσω όλους. Θα σας συγκεντρώσω γύρω από τον Λόγο Μου. 

72 Θέλω να φτάσετε στο τέλος του μονοπατιού με υπακοή και ταπεινότητα. Το μονοπάτι είναι 

γεμάτο δοκιμασίες- κάθε μία είναι ένα βήμα προς την κορυφή του βουνού ή ένα ακόμη βήμα στη σκάλα 

του ουρανού προς την τελειότητα. Περπατήστε με τα μάτια σας καρφωμένα στο άπειρο. 

73 Ευλογώ εκείνους που θυσιάστηκαν για τον πλησίον τους, εκείνους που απέρριψαν τις απολαύσεις 

του κόσμου για να παρηγορήσουν εκείνους που υποφέρουν. Θέλω τα παραδείγματά σας να παραμείνουν 
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γραμμένα στο βιβλίο της αιωνιότητας, τα οποία οι άνθρωποι χρειάζονται για να σηκωθούν και να Με 

ακολουθήσουν. 

74 Δίνω στην ανθρωπότητα το φως, γιατί η επιστήμη τους δεν θα τους σώσει, και βρίσκονται σε μια 

οργισμένη θάλασσα. Αλλά θα σώσω τους ναυαγούς για να τους κάνω ψαράδες, και θα τους δώσω μια 

βάρκα για να φέρουν ελπίδα και σωτηρία στους χαμένους. 

75 Αυτοί θα είναι οι μαθητές της Τρίτης Εποχής, οι νέοι ψαράδες ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν ως 

οδηγό τους τις οδηγίες Μου και ως παράδειγμα και κίνητρο τη ζωή και τις πράξεις των αποστόλων Μου 

της Δεύτερης Εποχής. 

76 Προσέχετε και προσεύχεστε, μαθητές- όποτε το κάνετε αυτό σε πνευματική ένωση, θα νιώθετε την 

ειρήνη Μου. Αν το κουτσομπολιό και οι υποτιμητικές κρίσεις σας στοιχειώνουν, κλείστε τα αυτιά σας, 

γιατί αυτά τα τσιμπήματα δεν είναι θανατηφόρα. Αν ακολουθήσετε τις θείες διδασκαλίες Μου, θα λάβετε 

αποδείξεις ευγνωμοσύνης και σεβασμού στην πορεία, και αυτές θα σας ζωντανέψουν και θα σας 

ενθαρρύνουν. 

77 Όσο περισσότερο εργάζεστε, τόσο μικρότερος θα σας φαίνεται ο χρόνος και ο δρόμος. Όταν ο 

κόσμος σας προκαλεί πόνο και συνειδητοποιείτε ότι δεν υπάρχει κανείς μέσα του να σας παρηγορήσει, 

τότε θέστε το παράπονό σας ενώπιον Μου και θα σας παρηγορήσω. 

Όλοι σας κουβαλάτε το φως Μου στο πνεύμα σας, αυτή τη θεϊκή σπίθα που δεν σβήνει ποτέ. Αλλά 

ενώ αυτό το φως φωτίζει την καρδιά κάποιων, βρίσκω την καρδιά άλλων, οι οποίοι ήταν ανυπότακτοι σε 

αυτό το φως, τυλιγμένη στο σκοτάδι. - Σας δέχομαι όλους και σας καλωσορίζω σε αυτό το τραπέζι της 

αγάπης. Όταν πίνετε αυτό το κρασί και τρώτε αυτό το ψωμί, θυμηθείτε τα λόγια της διδασκαλίας Μου. 

78 Γευτείτε αυτή τη γιορτή, γιατί δεν θα την απολαμβάνετε πάντα. Ικανοποιήστε την πείνα και τη 

δίψα σας για πάντα, γιατί πολύ σύντομα θα πρέπει να καλύψετε μεγάλες αποστάσεις και θα χρειαστείτε 

θάρρος και δύναμη σώματος και πνεύματος. 

79 Σαν κλέφτης έχω έρθει στην καρδιά σας αυτή τη στιγμή, αιφνιδιάζοντας κάποιους και 

αφυπνίζοντας άλλους, λέγοντάς σας: Ιδού, εδώ είναι ο Δάσκαλός σας, ακούστε Τον και εξαγνίστε τη ζωή 

σας, ώστε να μπορέσετε να μαρτυρήσετε τον ερχομό Μου με τα έργα σας. Αν δεν γίνει αυτό, ο Λόγος 

Μου και η διακήρυξή Μου θα χλευαστούν και θα απορριφθούν από το ανθρώπινο όργανο κατανόησης. 

Κάνε τα έργα σου να προκαλέσουν μετάνοια στους αμαρτωλούς, και τα χείλη τους, που γνώρισαν μόνο 

βλασφημία, να μιλούν το όνομά Μου με αγάπη. 

80 Βάζω τον λόγο μου στα χείλη σας για να σώσετε τον χαμένο. 

81 Αν και οι άνθρωποι έχουν κάνει τη γη έναν κόσμο βρωμιάς και ανομίας, με τη δική σας 

προσπάθεια και αξία θα μετατραπεί σε έναν κόσμο ειρήνης και πνευματοποίησης, και θα έχετε τη βοήθειά 

Μου σε αυτό το έργο κάθε στιγμή. 

82 Αλίμονο στην ανθρωπότητα αν δεν ξεσπάσει επιτέλους στις καρδιές της ο έλεος και η έμπρακτη 

αγάπη προς τον πλησίον! Αλίμονο στην ανθρωπότητα αν δεν αποκτήσει επιτέλους πλήρη γνώση των 

κακών της έργων! Το δικό τους χέρι εξαπολύει πάνω τους τη μανία των δυνάμεων της φύσης και 

προσπαθεί να χύσει στα έθνη το ποτήρι του πόνου και της πίκρας. Ακόμη και όταν θερίσουν το 

αποτέλεσμα της εργασίας τους, κάποιοι θα λένε: Είναι η τιμωρία του Θεού. 

83 Σας έδωσα μόνο αποδείξεις αγάπης. Σας έστειλα στη γη, η οποία ήταν σαν γόνιμη, στοργική και 

τρυφερή μητέρα. Σας έδωσα τη φωτιά της ζωής, τον αέρα που είναι η πνοή του Δημιουργού και το νερό 

που είναι γονιμότητα και αναζωογόνηση. Όμως εσείς χρησιμοποιήσατε τα πάντα για να σπείρετε την 

καταστροφή και τον θάνατο. Όλα έχουν βεβηλωθεί και θα βεβηλωθούν ακόμη περισσότερο. Οι ποταμοί 

σας θα είναι από αίμα, η φωτιά σας θα είναι από καταστροφή, ο αέρας θα πνιγεί από την πνοή του 

θανάτου, και ολόκληρη η γη θα σείεται από σπασμούς. Την ώρα της Δικαιοσύνης πολλοί θα Μου πουν: 

"Κύριε, συγχώρεσέ με, είχα ένα σκοτεινό επίδεσμο μπροστά στα μάτια μου". 

84 Θα τους συγχωρήσω και θα τους ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν είναι αδαής στο 

πνεύμα. 

85 Ως ιδιοκτήτης όλων όσων έχουν δημιουργηθεί, θα απαιτήσω από εσάς λογαριασμό για όλα όσα 

συνέβησαν στη γη. Τότε θα μάθετε πώς τίποτα δεν ξεφεύγει από το διεισδυτικό βλέμμα Μου και τίποτα 

δεν διαγράφεται από το Βιβλίο της Αληθινής Ζωής. 

86 Επιτρέψτε στον Κύριο να μπει στην καρδιά σας, προσκαλέστε Με να μπω στο σπίτι σας, αφήστε 

Με να ζήσω μαζί σας. 
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Τα παρακάτω λόγια ισχύουν για όλους τους λαούς της γης: 

Λυπηθείτε τους αδελφούς σας και τους εαυτούς σας και απομακρύνετε την απειλή που πλανάται 

πάνω από την ανθρωπότητα. Με λίγη καλή θέληση θα μπορέσετε να επιτύχετε την ειρήνη ακόμα και 

στις πιο δύσκολες στιγμές! 

87 Εδώ και πολύ καιρό χτυπάω την πόρτα σας. Αναγνωρίστε το χτύπημά Μου από την ευγενική του 

φύση- μην αφήνετε τον εαυτό σας στον πνευματικό ύπνο, ώστε - όταν τελικά το ανοίξετε - να μην είναι το 

χέρι του Θεού. 

Ο θάνατος χτυπάει. Οι καιροί που είχαν αναγγελθεί από τον Χριστό, τον απόστολο Ιωάννη και τους 

προφήτες έχουν έρθει. Στα μάτια των ανθρώπων, οι καιροί αυτοί έχουν αργήσει να έρθουν. Αλλά σας λέω 

ότι - από την άποψη της αιωνιότητας - έχει περάσει μόνο μια στιγμή. Θυμηθείτε ότι σας είπαν ότι όσοι 

παραμείνουν πιστοί στο νόμο Μου της αγάπης μέχρι το τέλος θα σωθούν. 

Προσέξτε, προσευχηθείτε και επιμείνετε στην καλοσύνη, ώστε να μη χαθείτε σε αυτή τη θάλασσα που 

αναδεύεται από τα πάθη, την απελπισία και τον θάνατο. Την ώρα της κρίσης, ο θείος νόμος Μου είναι με 

όλους, η αγάπη Μου είναι μαζί σας αιώνια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 58  
1 Αυτός ο Υιός Μου, μέσω του οργάνου της κατανόησης του οποίου σας δίνω αυτό το μήνυμα, δεν 

ισχυρίζεται ότι τον παίρνουν για τον Ιησού. Είναι ένας από τους πολλούς φορείς φωνής που έχω 

προετοιμάσει αυτή την εποχή για να αφήσω τον Θείο Λόγο Μου να φτάσει σε εσάς. 

2 Ετοιμαστείτε ώστε αυτή η φωνή να φτάσει στην καρδιά σας και να ανυψωθείτε στην αληθινή ζωή. 

3 Αληθινά σας λέω, ο λόγος μου είναι ο άρτος του πνεύματος. Επομένως, όποιος φάει από αυτό δεν 

θα πεινάσει ποτέ ξανά. 

4 Γίνετε σαν παιδιά μπροστά Μου, και θα σας πω, όπως στη Δεύτερη Εποχή: "Αφήστε τα παιδιά να 

έρθουν σε Μένα, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών". 

5 Η Βασιλεία Μου είναι για εκείνους που είναι αγνοί στην καρδιά. Γι' αυτό, τώρα που το ξέρετε, 

μην κρατάτε κανέναν μακριά από την παρουσία Μου: ούτε τον ενήλικα που έρχεται μπροστά στον Κύριο 

ως αμαρτωλός -γιατί έρχεται να εξαγνιστεί από τον Λόγο Μου- ούτε το παιδί. Διότι, ακόμη κι αν νομίζετε 

ότι η κατανόηση των διδασκαλιών του Έργου Μου είναι χαμηλή, διαθέτει ένα πνεύμα που συχνά είναι πιο 

ανεπτυγμένο από το δικό σας. 

6 Αυτή τη στιγμή, όταν εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, σας 

εξηγώ τις προηγούμενες διδασκαλίες Μου. Το Πνεύμα Μου αναπαύεται πάνω σε κάθε σάρκα και σε κάθε 

πνεύμα αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε η Θεία Παρουσία Μου να γίνει αισθητή από όλους και να μπορέσετε να 

δείτε το μονοπάτι που οδηγεί στην αιωνιότητα. 

7 Αν η ανθρωπότητα έχει δώσει λανθασμένες ερμηνείες στις διδασκαλίες Μου του παρελθόντος, 

μπορείτε επίσης να πέσετε σε αυτό το λάθος σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν και έρχομαι 

στο πνεύμα, κάνω τις διδασκαλίες Μου σωματικά ακουστές για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να γίνουν 

κατανοητές σε εσάς, αφού δεν ξέρατε πώς να προετοιμαστείτε παρακολουθώντας και προσευχόμενοι. 

8 Συνειδητοποιήστε ότι ο σκοπός της πνευματικής διδασκαλίας Μου είναι η τελειοποίηση του 

πνεύματός σας, ώστε να αποκτήσει την ειρήνη και την ευτυχία που κάθε πνεύμα λαμβάνει μέσω της 

γνώσης της αλήθειας Μου. 

9 Πριν σου δώσω τον σταυρό σου, σε ενδυνάμωσα και στέγνωσα τα δάκρυά σου. Μακάριος είναι 

αυτός που έκλαψε στο στήθος Μου, γιατί θα νιώσει τον πόνο του να σβήνει. Μακάριος είναι εκείνος που, 

έχοντας υπακούσει στο Νόμο Μου, αισθάνεται ευχαρίστηση στο πνεύμα του, γιατί αυτός θα είναι ο 

καρπός των προσόντων του. 

10 Αν θέλετε να Με ακολουθήσετε, ελάτε πάντα σε Μένα με καθαρή καρδιά. Δεν χρειάζεστε 

κοσμήματα ή πολύτιμα ρούχα. Θέλω μόνο την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός σας, ώστε να Με 

κουβαλάτε μέσα σας. 

11 Ο Λόγος Μου είναι σαφής, αλλά μερικές φορές δεν θέλετε να τον καταλάβετε. Στη Δεύτερη 

Εποχή μίλησα πολύ με παραβολές και αλληγορίες, επειδή οι άνθρωποι εκείνης της εποχής Με 

καταλάβαιναν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το 

πρόσχημα ότι δεν Με καταλαβαίνουν, και αυτό γιατί οι άνθρωποι θέλουν να αγγίξουν το Θείο με τα χέρια 

τους και αποφεύγουν τις υλικές απαρνήσεις και την πνευματοποίηση, που είναι τα μέσα με τα οποία 

μπορούν να δουν το φως της Θεότητας. 

12 Να έχετε πνευματικότητα, να είστε αγνοί στην καρδιά, τότε δεν θα λυπηθείτε ποτέ στο συμπόσιο 

του Κυρίου και θα καταλαβαίνετε και θα αισθάνεστε όλα όσα σας λέει. Δεν θα αισθάνεστε ανάξιοι και δεν 

θα έχετε την επιθυμία να φύγετε. Επομένως, αυτός που σηκώνεται από το τραπέζι Μου θα το κάνει μόνο 

για να κηρύξει την αλήθεια της διδασκαλίας Μου με τη ζωή και τα έργα του. 

13 Μαθητές, είμαι στην καρδιά σας. Ο Ιησούς λοιπόν πέθανε για σας για να ζει στην καρδιά σας για 

πάντα. Η ψυχή σας θα εξελιχθεί ακούγοντας το Λόγο Μου. Ιδού, μέσα από τα έργα των μαθητών Μου θα 

γίνω γνωστός σ' αυτόν τον καιρό. 

14 Ο πόνος έχει καθαρίσει το σωματικό σας κέλυφος και την ψυχή σας, ώστε με τη σκέψη, μέσω της 

προσευχής, να μπορείτε να τοποθετηθείτε ακόμη και σε μακρινά μέρη για να εκπληρώσετε το δύσκολο 

έργο σας να κάνετε ειρήνη και να φέρετε φως στους αδελφούς σας. 

15 Όταν το σώμα σας αφήνει τον καθημερινό αγώνα και αναπαύεται στο κρεβάτι, η ψυχή 

χρησιμοποιεί αυτόν τον χρόνο για να απελευθερωθεί και να ασχοληθεί με τα καθήκοντα που της 

αρμόζουν: με τα έργα του Κυρίου. Αν όμως η καρδιά σας, αντί να ξεκουράζεται από τις έγνοιες και τα 
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διάφορα προβλήματα ή να υψώνεται στην προσευχή, παραδίδεται στην πικρία, το πνεύμα θα είναι 

συνεχώς απασχολημένο με το να ξεπερνά τις αδυναμίες του σώματός του, παραμελώντας έτσι άλλα 

καθήκοντα. Με αυτόν τον τρόπο, λόγω έλλειψης πίστης και πνευματικότητας, χάνετε τις αρετές σας αντί 

να θυμάστε ότι - όποιος εγκαταλείπει τα καθήκοντά του προς τους άλλους για να νοιάζεται μόνο για τον 

εαυτό του - είναι εγωιστής προς τον πλησίον του και επομένως δεν έχει κανένα έλεος για την ψυχή του. 

16 Κάντε τις διδασκαλίες Μου πράξη, ώστε να γίνετε δυνατοί και να έχετε ψυχραιμία στο πνεύμα σας 

και καλοσύνη στα χείλη σας, όταν έρχονται στην πόρτα σας εκείνοι που σας απορρίπτουν και σας 

συκοφαντούν. 

17 Αν είστε ενεργοί σε αυτή την προετοιμασία, θα δείτε ότι μέσω της προσευχής σας η θλίψη που θα 

μπορούσαν να κρύψουν θα ξεφύγει από αυτές τις καρδιές, ως απόδειξη ότι ήταν με τους μαθητές Μου. 

18 Αν, από την άλλη πλευρά, προσπαθήσετε να υπερασπιστείτε τη διδασκαλία Μου απαντώντας 

χτύπημα με χτύπημα και ύβρεις με ύβρεις, θα δείτε πώς οι άνθρωποι θα σας νικήσουν και θα βρουν 

λόγους να αποδείξουν ότι δεν μπορείτε να είστε μαθητές Μου λόγω της έλλειψης αγάπης και ελέους για 

τον πλησίον σας. 

19 Μην επιτρέψετε να καταστραφεί το ιερό που έχω χτίσει στην καρδιά σας από ανάξιες σκέψεις. 

Ζήστε ξύπνιοι, προσευχηθείτε ώστε οι καταιγίδες να μη σας ρίξουν. 

20 Όταν ακούτε τους προφήτες αυτής της εποχής, τους οποίους αποκαλείτε μάντεις, να σας μιλάνε σε 

οράματά τους για κινδύνους και να προβλέπουν επισκέψεις, σηκώστε τις σκέψεις σας σε Μένα και 

ζητήστε Μου δύναμη για να αντέξετε ή φως για να αποφύγετε αυτόν τον γκρεμό και εκλιπαρήστε το έλεός 

Μου για όλους τους αδελφούς σας. 

21 Ήρθε η ώρα να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούν τα σπίτια που βρίσκονται σε ειρήνη για τα 

σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι χήρες που έχουν βρει παράδοση και παρηγοριά θα πρέπει να στέκονται 

με σκέψη δίπλα σε εκείνους που, μουδιασμένοι από τον πόνο, ζουν χωρίς νόημα και σκοπό. 

22 Μητέρες που χαίρεστε όταν βλέπετε τον εαυτό σας να περιβάλλεται από τα παιδιά σας - στείλτε 

την παρηγοριά σας σε εκείνους που τα έχασαν στον πόλεμο. Δεν είναι σημαντικό να βλέπουν τα μάτια 

σας την επιτυχία. Η πίστη σας ας είναι αρκετή για σας και ας θέλετε να μοιραστείτε τον πόνο των 

αδελφών σας, ώστε να μπορέσω να δώσω την ειρήνη Μου, την παρηγοριά Μου και το χάδι Μου, το ψωμί 

και τη συγχώρεση σε εκείνους για τους οποίους προσεύχεστε. 

23 Σας έδωσα δώρα για να φτάσετε στη γη της υπόσχεσης μέσω των προσόντων σας. 

24 Θα σας βοηθάω πάντα να εξοπλίζεστε, ώστε να είστε δυνατοί και να σηκώνεστε ως καλοί 

στρατιώτες αυτού του σκοπού, όταν ξεσπά σύγχυση και οι λαοί ξεσηκώνονται εναντίον των λαών και τα 

έθνη εναντίον των εθνών. 

25 Σήμερα σας λέω: Καλωσορίσατε τον προσκυνητή της γης που ακολουθεί το θείο φως εδώ και 

αρκετό καιρό! - Ω φευγαλέοι κάτοικοι αυτού του κόσμου, που είστε εδώ σήμερα και δεν ξέρετε πού θα 

πάει το πνεύμα σας αύριο! Αληθινά σας λέω, δεν σας περιμένει θάνατος, αλλά αιώνια ζωή, διότι δεν έχω 

προβλέψει θάνατο για την ψυχή. Αλλά θέλω να είστε, τη στιγμή της κλήσης Μου, σαν τις πιστές παρθένες 

της παραβολής Μου που περιμένουν την άφιξη του αγνού συζύγου με τη λάμπα αναμμένη, ώστε τη 

στιγμή που θα ακούσετε τη φωνή Μου να σας καλεί, να αφήσετε πίσω σας το ποτήρι της πίκρας που 

ήπιατε σε αυτόν τον κόσμο, και ώστε εκείνη την ώρα κανείς να μην μπορεί να σας αρπάξει αυτό που 

σχεδόν πετύχατε με τόσο πόνο. 

26 Εδώ τα μάτια του σώματός σας, κουρασμένα από το κλάμα, θα κλείσουν, ενώ τα μάτια του 

πνεύματός σας θα ανοίξουν στην αληθινή ζωή καθώς θα περάσετε τα κατώφλια της αιωνιότητας όπου ο 

Πατέρας σας σας περιμένει με την ανταμοιβή που σας έχει υποσχεθεί. 

27 Πόσοι νεκροί για τη ζωή της χάρης έχουν αναστηθεί αυτή την εποχή, όταν άκουσαν αυτόν τον 

λόγο! Πόσοι αδύναμοι σηκώθηκαν γεμάτοι δύναμη! Πόσοι φοβισμένοι και απελπισμένοι έχουν γεμίσει με 

θάρρος και έχουν βρει την ειρήνη! 

28 Τα πλήθη που ανακοίνωσα τις πρώτες ημέρες αυτής της διακήρυξης είναι αυτά- οι "νεκροί" και οι 

άποροι που είπα ότι θα έρθουν, είστε εσείς οι ίδιοι. 

29 Μέσα στη μοναξιά σας και στην πικρία σας περιμένατε μέρα με τη μέρα τη στιγμή που θα σας 

έφερνε τα καλά νέα του ερχομού Μου. Ελκυόμενοι από τη φήμη της Παρουσίας Μου και των θαυμάτων 

Μου, έχετε έρθει κάτω από τη σκιά του δέντρου όπου σας περίμενα, και εδώ γίνεστε μαθητές του Θείου 

Δασκάλου. 
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30 Θα είμαι μαζί σας για αρκετό καιρό ακόμα, ώστε να μπορέσετε να αποτυπώσετε τις διδασκαλίες 

Μου στο πνεύμα σας και να μην πέσετε σε βεβηλώσεις ή νοθεύσεις. Θέλω η καρδιά σας να επιβεβαιώνει 

τον λόγο που σας διδάσκει ο Κύριος μέσα από έργα αγάπης, όταν τα χείλη σας αρχίζουν να μιλούν για τη 

διδασκαλία Μου. 

31 Φροντίστε να μην πληγώσετε την καρδιά των αδελφών σας και να μη σβήσετε το φως της πίστης 

τους, γιατί εδώ, ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη, βρίσκονται οι νέοι μου μαθητές. Μην τους απομακρύνετε από 

αυτό το μονοπάτι. Μη νομίζετε ότι είστε οι μόνοι που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά. Εσείς θα λέγεστε 

"πρώτοι" και αυτοί "τελευταίοι". Ακόμη και εκείνοι που έχουν κουραστεί από την περιπλάνηση και τα 

βάσανα θα έρθουν και θα Μου πουν: "Πατέρα, έρχομαι σε Σένα εξαντλημένος. Μακάρι να σε είχα 

γνωρίσει πολύ νωρίτερα στο ταξίδι της ζωής μου. Θα είχα γλιτώσει πολλά από τα βάσανα και τα λάθη 

μου". Αλλά σας λέω, κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου, και όσοι Μου 

μιλούν με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και ανάμεσα στους εργάτες Μου υπάρχουν 

εκείνοι που Μου λένε στην καρδιά τους: "Πόσο ευτυχισμένος θα ήμουν αν ήμουν ακόμη ελεύθερος να 

απολαύσω όλα όσα μου προσφέρει ο κόσμος". Αυτός είναι που δεν ήξερε πώς να αξιοποιήσει τις 

δοκιμασίες, που είναι τα μαθήματα που δίνει η ζωή, ούτε ήταν σε θέση να κατανοήσει το νόημα των 

οδηγιών Μου. Γι' αυτό είναι αδύναμος, και με την αδυναμία του οδηγεί τον εαυτό του σε πειρασμό. 

32 Ποιος θα μπορούσε να κρύψει από Μένα οποιαδήποτε πρόθεση ή οποιαδήποτε σκέψη του - από 

Μένα που κατοικεί στην καρδιά κάθε ανθρώπου; Μην εκπλαγείτε, λοιπόν, όταν σας λέω ότι από ανάμεσά 

σας θα βγουν εκείνοι που θα σας καταδιώξουν και θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν αυτό που 

δημιούργησα. Κάποιοι από αυτούς που αποκαλούν τους εαυτούς τους μαθητές και εργάτες του Κυρίου 

σήμερα θα ξεσηκωθούν ενάντια στη διδασκαλία Μου αύριο και θα πολεμήσουν αυτούς που αποκαλούσαν 

αδελφούς τους. Γι' αυτό σας λέω πάντα: Προσέχετε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

33 Ο καθένας ας είναι ικανοποιημένος με το χάρισμα και την αποστολή που του έχει ανατεθεί και ας 

μην βγαίνει στους δρόμους και στις επαρχίες, αν δεν του υποδειχθεί η κατάλληλη στιγμή και αν δεν λάβει 

οδηγίες για το έργο του. Σας το λέω αυτό επειδή κάποιοι διδάσκουν χωρίς να έχουν προετοιμαστεί, και 

υπάρχουν επίσης εκείνοι που αυτοαναγορεύονται σε ηγέτες χωρίς να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Αλλά σε άλλους που νομίζουν ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτω, λέω: 

Γιατί νομίζετε ότι είναι αδύνατο να εκπληρώσετε αυτό που σας εμπιστεύθηκε Εκείνος που ξέρει τι μπορεί 

να κάνει κάθε παιδί Του; Πώς νομίζετε ότι η εκδήλωσή Μου θα πρέπει να λάβει χώρα αυτή τη στιγμή, για 

παράδειγμα, όχι μέσω του οργάνου της ανθρώπινης διάνοιας; 

34 Κάποιοι αμφισβήτησαν τη διακήρυξή Μου με αυτή τη μορφή και θεώρησαν τον φορέα της φωνής 

ως απατεώνα. Αλλά χρησιμοποίησα επίσης εκείνους που αμφέβαλαν και τους κάλεσα και τους 

προετοίμασα για να εκπληρώσουν την αποστολή που αμφέβαλαν και να τους δώσω αποδείξεις για την 

αλήθεια Μου. 

Πολλοί από αυτούς ήταν από τους καλύτερους φωνοδότες Μου λόγω της πίστης και της χαράς με την 

οποία εργάστηκαν στη συνέχεια. Όταν συνειδητοποίησαν ότι από τα χείλη τους ξεπήδησαν θεϊκά λόγια, 

έστρεψαν τα μάτια τους προς το μέρος Μου για να ευλογήσουν το όνομά Μου. 

35 Από τότε κάνουν το δικό Μου θέλημα και όχι το δικό τους, γιατί συνειδητοποιούν ότι όποιος κάνει 

το δικό του θέλημα στη γη το κάνει για να δοξάσει τον εαυτό του και επομένως απομακρύνεται από 

Μένα. 

36 Ο Δάσκαλος σας λέει: Σήμερα είναι ο Λόγος Μου που σας καθοδηγεί, σας διορθώνει και σας 

διδάσκει- μετά το 1950 μόνο η συνείδησή σας θα σας καθοδηγεί. Μεταδώστε τη διδασκαλία Μου στην 

πλήρη αγνότητά της, δείξτε το έργο Μου με πλήρη σαφήνεια. 

37 Δεν σας κάλεσα να χαθείτε σε αυτή τη μάχη, αντίθετα, θέλω να κερδίσετε τη νίκη ως καλοί 

στρατιώτες. Αλλά αυτή η νίκη θα είναι αυτή της ειρήνης που σπείρατε, της υγείας που αποκαταστήσατε 

στους ασθενείς, του φωτός που ανάψατε στο σκοτάδι. 

38 Εργάτες, εσείς που έρχεστε να Μου δείξετε το έργο σας, σας δέχομαι. Έρχεστε από τα χωράφια 

που σας έχω εμπιστευτεί και Με ρωτάτε: "Θεέ μου Δάσκαλε, είναι το έργο μου, ο αγώνας μου ευχάριστος 

μπροστά Σου;" Αλλά ο Δάσκαλος σας απαντά: Τα έργα σας δεν είναι ακόμη τέλεια, δεν είστε ακόμη 

μαθητές Μου. Σας βλέπω σαν μικρά παιδιά που τα αγαπώ πολύ και δέχομαι την εκπλήρωση (του έργου 

σας) που Μου παρουσιάζετε. Το πνεύμα σας ισιώνει και κάνει τα πρώτα βήματα, κάνει το σώμα υπάκουο 

και δίνει ευήκοα ώτα στις νέες διδασκαλίες Μου στην παρούσα εποχή της αποκάλυψης. 
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39 Στην Πρώτη Εποχή, γνωρίζατε το όνομα του Ιεχωβά και βιώσατε τις εκδηλώσεις Μου στους 

κόλπους του λαού του Ισραήλ στον οποίο ανήκατε, και σας είπα: "Ιδού, αυτός είναι ο δρόμος"- και ο 

δρόμος για τον οποίο σας μίλησα ήταν ο Νόμος. Αργότερα, ο Λόγος Μου που έλαβε σάρκα και οστά στον 

Ιησού σας μίλησε, και φωτιστήκατε από τις παραβολές Μου και τις εντολές Μου, και με αυτές σας είπα: 

Όποιος εκπληρώνει αγαπώντας και συγχωρώντας τον πλησίον του βρίσκεται στον δρόμο του Νόμου Μου. 

- Και στο σημερινό 

χρόνο, βρίσκεστε και πάλι στο ίδιο μονοπάτι της εξέλιξής σας και έχετε μαζί σας το ίδιο Θείο Πνεύμα, 

που σας διδάσκει και καθοδηγεί τα βήματά σας. Έχω έρθει σαν ένα λαμπρό φως, και όποιος 

προετοιμάζεται, θα μπορεί να Με δει. 

40 Η ανθρωπότητα δεν έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή να εκπληρώσει τις εντολές Μου, αλλά τους 

περιμένω. Σε όλες τις εποχές έθρεψα τις ψυχές, αλλά εσείς δεν Μου προσφέρατε καρπούς αντάξιούς Μου. 

Έχω θεσπίσει τέλειους νόμους για όλα τα όντα, αλλά η ψυχή του ανθρώπου, που είναι το αριστούργημα 

του Δημιουργού, δεν έχει τελειοποιηθεί. Παρόλο που την ενέπνευσα και την συμβούλευα αδιάκοπα, δεν 

άκουσε τον Θεό της και δεν Τον υπάκουσε. 

41 Δεν έχετε κάνει καλή χρήση των ικανοτήτων που σας έχω παραχωρήσει και μόνο πόνο φέρνετε 

μπροστά Μου. Αν υπάρχει πόνος μέσα σας, είναι επειδή έχετε παραβιάσει τον Νόμο. Παρόλο που είστε 

προικισμένοι με δύναμη, είστε αδύναμοι. 

42 Θέλω να ξέρετε ότι είστε το πιο προνομιούχο πλάσμα ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα αυτού του 

κόσμου, το οποίο έχει προικιστεί με ψυχή και πνεύμα. Σας έδωσα ελεύθερη βούληση, ώστε με τη δική σας 

ελεύθερη βούληση να πάρετε το σωστό μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. Δεν είναι ένας ανθισμένος δρόμος 

που σας προσφέρω, αλλά ένας δρόμος προσευχής, μετάνοιας και αγώνα, και σε αυτόν τον δρόμο θα σας 

οδηγήσει η συνείδησή σας. 

43 Πλησιάζει ο καιρός που θα έρθετε σε Μένα ως πνευματικά όντα. Βρίσκεστε στον Τρίτο Χρόνο, 

στο έκτο στάδιο της εξέλιξης, κοντά στο κατώφλι της τέλειας ζωής που σας περιμένει. Θέλετε να έρθετε 

σε Μένα και να απολαύσετε την ειρήνη που σας έχω υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή; Όλοι Μου λέτε: 

"Ναι, Δάσκαλε, γιατί το ποτήρι που πίνουμε είναι πικρό και το έργο της ημέρας μας είναι δύσκολο. Κάθε 

μέρα το έργο σας γίνεται όλο και πιο δύσκολο και αντιμετωπίζετε την έλλειψη κατανόησης των 

συνανθρώπων σας. Αλλά ο Λόγος Μου, που είναι βάλσαμο, απαλύνει τον πόνο σας. Αυτή η πηγή της 

χάρης, την οποία είχατε αφήσει να στερέψει, αναβλύζει εκ νέου σήμερα για να σας δώσει δύναμη. 

44 Σκεφτείτε ότι πλησιάζει το έτος 1950 και ο λαός δεν είναι ενωμένος. Τα δώδεκα χιλιάδες 

πνεύματα κάθε φυλής δεν είναι ακόμη εξοπλισμένα. Αλλά όταν έρθει εκείνη η χρονιά και δεν Μου δείξετε 

τον αριθμό που σας ζήτησα, ποιος θα είναι σε θέση να επισημάνει τους εκλεκτούς μετά από εκείνη τη 

στιγμή; Θα τους σημαδέψετε και θα υποδείξετε το πεπρωμένο τους; - Όχι, άνθρωποι, μόνο εγώ γράφω με 

ανεξίτηλα γράμματα το έργο που ανήκει σε κάθε πνεύμα. 

45 Τι επιθυμία υπάρχει μέσα Μου να αποκαλύψω το Έργο Μου σε άλλα έθνη! - Πλησιάζει ο καιρός 

που αυτή η εκδήλωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτά τα χείλη δεν θα μιλούν πλέον με αυτή τη 

μορφή. 

46 Εγώ είμαι αυτός που μιλάω αυτή την εποχή, που τρέφω και προετοιμάζω τις ψυχές. Διότι στη γη 

δεν υπάρχουν κύριοι του πνεύματος. 

47 Και όπως ακριβώς αυτά τα πλήθη εδώ, που ήταν μικρά στο παρελθόν, έχουν πολλαπλασιαστεί 

σήμερα, έτσι θα συγκεντρώσω τους μαθητές Μου σε άλλα έθνη. 

48 Όταν αναγνωρίζετε τον διαρκή αγώνα Μου, Μου λέτε: "Δάσκαλε, πόσο μεγάλο είναι το έργο Σου, 

πόσο άφθονος είναι ο Λόγος Σου και πόση αγάπη και δύναμη χύνεις σε αυτόν! Οι καρδιές αλλάζουν και 

οι άρρωστοι γίνονται καλά, επειδή αισθάνονται την παρουσία Σου". - Ακούστε Με μέχρι τέλους για να 

μάθετε από Μένα. 

49 Έχω γίνει γνωστός πνευματικά σε όλα τα έθνη, όπως είναι γραμμένο. Οι προφήτες έλεγαν: "Στον 

καιρό του πολέμου και της θλίψης, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει για να γίνει γνωστό στους ανθρώπους". Η 

ανθρωπότητα Με αναζητά, λαχταρά τον Λόγο Μου, αλλά ο φόβος και η σύγχυσή τους είναι τόσο μεγάλη 

που δεν καταφέρνουν να Με βρουν, παρόλο που είμαι τόσο κοντά τους. Σε ορισμένες πόλεις οι εκκλησίες 

έχουν καταστραφεί, τα βιβλία έχουν ριφθεί στη φωτιά, η πίστη έχει πολεμηθεί, οι ιεροί νόμοι έχουν 

αρνηθεί, και σε ορισμένα έθνη το Όνομά Μου έχει σβηστεί από τις καρδιές των κατοίκων τους. Ωστόσο, 

σας ανακοίνωσα ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα βρει μια θέση στις καρδιές των ανθρώπων. Ποιος θα 
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μπορούσε να καταστρέψει τον εσωτερικό ναό, αν ξέρετε πώς να τον χτίσετε στην ψυχή σας; Πόσο μεγάλη 

είναι η μάχη που σας περιμένει, άνθρωποι! 

50 Σύντομα ο κόσμος θα μάθει ότι ο λαός του Ισραήλ, ενσαρκωμένος σε διάφορα έθνη, έχει 

επιστρέψει στη γη, και θα τον χρησιμοποιήσω. Οι άνθρωποι θα μάθουν ότι δεν είστε απόγονοι εξ αίματος, 

αλλά πνευματικοί απόγονοι εκείνου του λαού, και ότι είστε μάρτυρες του ερχομού Μου και των 

αποκαλύψεών Μου, όπως και στους περασμένους καιρούς. 

51 Εσείς που Με εκπροσωπείτε θα φέρετε το μήνυμά Μου στην ανθρωπότητα. Σας έστειλα να 

φωτίσετε τη γη, να κηρύξετε την καλοσύνη και να μαρτυρήσετε την αλήθεια. Θα τοποθετήσετε το πνεύμα 

πάνω από την ψυχή και πάνω από το σώμα και θα διδάξετε ότι είναι ο οδηγός σας. Τότε όλος ο υλισμός 

θα πέσει και η ψυχή θα αναστηθεί ξανά και θα γίνει μαθητής Μου. 

52 Ξεχνάτε τα βάσανά σας αυτή τη στιγμή για να σκεφτείτε τα βάσανα των άλλων, γιατί ξέρετε ότι σε 

άλλες χώρες ο πόνος έχει γεμίσει το ποτήρι των κατοίκων τους, και αυτός ο πόνος φτάνει σε Μένα, γιατί - 

τι βάσανα θα μπορούσε να νιώσει το παιδί που δεν φτάνει και στον Πατέρα; Αλλά αυτός ο πόνος 

εξαγνίζει και φωτίζει τον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται το προειδοποιητικό σήμα της δικαιοσύνης και 

θα τον κάνει να επιστρέψει στον "δρόμο". Μόνο ο πόνος θα τον κάνει να σκεφτεί και να ανακτήσει την 

υγεία και την ειρήνη που έχασε. 

53 Η παρουσία Μου και η αγάπη Μου είναι με όλα τα παιδιά Μου αυτή την ώρα της δοκιμασίας. 

54 Ανάμεσα στους καλεσμένους αυτής της εποχής είναι και εκείνοι που ζήτησαν από τον Πατέρα μια 

άλλη εποχή ελευθερίας, την οποία και τους παραχώρησα. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να δώσουν λογαριασμό, 

τους ρώτησα: "Τι κάνατε με την ελευθερία που Μου ζητήσατε; 

Απάντησέ μου μόνο: "Κάναμε το θέλημά μας, και ο καρπός που θερίσαμε είναι πολύ πικρός". 

55 Αυτοί επέστρεψαν σε Μένα κουρασμένοι, πικραμένοι και αηδιασμένοι από τους καρπούς που 

τόσο λαχταρούσαν - καρπούς που είναι δηλητηριώδεις και θανατηφόροι. 

56 Ο Κύριος τους περίμενε. Ήξερε ότι έπρεπε να επιστρέψουν, και όταν επέστρεψαν, τους ρώτησα αν 

ήθελαν ακόμα να συνεχίσουν στο μονοπάτι της γήινης ευχαρίστησης ή να φορέσουν το σταυρό της 

αγάπης του Δασκάλου και να Τον ακολουθήσουν, και Μου είπαν με την καρδιά τους ότι θα Με 

ακολουθούσαν μέχρι τέλους. 

57 Σε όλους σας λέω: Προσευχηθείτε για να έχετε δύναμη πάνω στο σώμα σας. 

58 Ενώ ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας υποφέρει προς το παρόν, επειδή ο νόμος της βίας 

εξακολουθεί να είναι αυτός που βασιλεύει μεταξύ των ανθρώπων και επειδή βασιλεύει η αδικία, 

κατεβαίνω και εμφανίζομαι πνευματικά ανάμεσά σας για να σας θρέψω, ώστε να ανανεωθείτε, να 

κατανοήσετε τη Θεία Οδηγία Μου και να κάνετε στο εξής τέλεια έργα μεταξύ των ανθρώπων. Για το 

σκοπό αυτό έχω φυτέψει τα δέντρα Μου, τα οποία είναι οι μεγάλες και μικρές κοινότητες σε διάφορες 

πόλεις, επαρχίες και χωριά - δέντρα που δίνουν σκιά στον οδοιπόρο που έρχεται από μακρινούς δρόμους 

και μέσα από απέραντες ερήμους, και που δίνουν τους καρπούς της ζωής τους στους πεινασμένους. 

Αγαπήστε αυτά τα δέντρα, φροντίστε τα με τη συμπάθεια και το ζήλο σας. Μην τα μαστιγώνετε σαν να 

είστε ανεμοστρόβιλος, επειδή βλέπετε κάποια απογυμνωμένα από φύλλα και άλλα γερασμένα, γιατί τα 

κλαδιά τους θα γίνουν νέα δέντρα. Μην ξεχνάτε την ημέρα που λάβατε την πρώτη σκιά και φάγατε τον 

πρώτο καρπό. 

59 Σας κοίταξα σαν μικρά παιδιά. Όταν αρχίζετε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα ως εργάτες, σας 

εμπιστεύομαι πρώτα μικρά χωράφια για να μάθετε να σπέρνετε. Αυτά τα πρώτα πεδία είναι οι καρδιές 

των αγαπημένων σας προσώπων, είναι οι φίλοι σας και οι εχθροί σας. Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, 

σας δίνω έμπνευση. 

60 Τότε, όταν μια καταιγίδα θα έχει πέσει πάνω στα χωράφια σας, οι άνθρωποι θα σας βρουν 

ατσαλωμένους στο πνεύμα, και όταν θα έρθει η ώρα να θερίσετε και να θερίσετε, θα μεταφέρετε με χαρά 

στην καρδιά σας το θερισμένο σιτάρι στη σιταποθήκη του Πατέρα - το ίδιο το σιτάρι που θα είναι η τροφή 

σας στο μέλλον για την αιωνιότητα. 

61 Εδώ και πολύ καιρό ο Κύριος σας καλεί να σπείρετε στα χωράφια Του, αλλά κάποιοι ήταν κουφοί 

και απέρριπτοι στο πρώτο κάλεσμα. Αλλά ο Πατέρας συνεχίζει να τους περιμένει, γιατί ήξερε ότι στο 

δεύτερο κάλεσμα θα έτρεχαν γεμάτοι μετάνοια και θα Του ζητούσαν συγχώρεση. 
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62 Προκειμένου να Με πιστέψουν και να Με ακολουθήσουν, κάποιοι Μου ζήτησαν ως απόδειξη την 

υγεία και την εσωτερική ειρήνη, που δεν έβρισκαν στη γη, και όταν αυτοί έγιναν υγιείς και είδαν την 

ειρήνη να βασιλεύει στα σπίτια και τις ζωές τους, Μου είπαν: "Εσύ είσαι, Πατέρα!" 

63 Μακάριος είναι εκείνος που αναγνωρίζει τα έργα που ομολογώ σε κάθε στιγμή της πορείας του, 

γιατί φέρνει χαρά στον Πατέρα του. Αλίμονο σ' αυτόν που αμφιβάλλει ή δυσπιστεί, γιατί αισθάνεται 

εγκαταλελειμμένος, χαμένος και αδύναμος. 

64 Ακούστε, μαθητές: Στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς βγήκε μια μέρα σε μια βάρκα, συνοδευόμενος 

από τους μαθητές Του. Η θάλασσα ήταν ήρεμη, και οι άνθρωποι εκείνοι ήταν ενθουσιασμένοι με τα λόγια 

του Δασκάλου. Στη συνέχεια ο Ιησούς αποκοιμήθηκε, αλλά όταν η θάλασσα άρχισε να αφρίζει και να 

απειλείται από καταιγίδα, ο Ιησούς συνέχισε να κοιμάται. Για μερικές στιγμές η βάρκα ήταν ένα παιχνίδι 

των κυμάτων και ο φόβος κατέλαβε τις καρδιές εκείνων σε βαθμό που ξύπνησαν τον Δάσκαλο με 

φοβισμένη φωνή, λέγοντάς του: "Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε!". Τότε ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τους με 

αγάπη, άπλωσε το χέρι Του ενάντια στα κύματα του νερού, τα οποία αμέσως ηρέμησαν, και, γυρνώντας 

προς τους μαθητές Του, επέπληξε την αμφιβολία τους με τα λόγια: "Εσείς που έχετε μικρή πίστη!" 

65 Μερικές φορές σας βλέπω κι εσάς, αδύναμους στην πίστη. Συχνά αρκεί το ψωμί στο τραπέζι σας 

να είναι λιγοστό, ή οι πύλες της εργασίας να κλείνουν για λίγο, και ήδη η αμφιβολία σας κυριεύει και 

ξεχνάτε ότι ταξιδεύετε στο πλοίο με τον Ιησού, ο οποίος επίσης σας λέει: "Ω άνθρωποι της μικρής 

πίστης!" 

66 Όταν σας περιλούζω με δώρα χάριτος, πιστεύετε σε Μένα, αλλά όταν σας δοκιμάζω, αμφιβάλλετε. 

67 Μη νομίζετε ότι θα μπορούσα να σας στείλω πόνο, γιατί δεν τον δημιούργησα εγώ. Είναι ένας 

σπόρος που γεννιέται από την καρδιά του ανθρώπου, τον οποίο χρησιμοποιώ ώστε οι καρποί του να τον 

αφυπνίσουν και να τον φωτίσουν. Διότι Εγώ είμαι Εκείνος που κάνει το φως να αναβλύζει από αυτό το 

ίδιο το σκοτάδι. 

68 Πόσοι είναι εκείνοι που, μέσα στον πόνο των δοκιμασιών τους, Με αποκάλεσαν έναν ατελή και 

άδικο Θεό, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τα βάσανα που πρόκειται να θερίσουν τα έσπειραν οι ίδιοι και 

ότι μόνο μέσω αυτού γίνονται καθαροί και ελεύθεροι από το βάρος του χρέους τους. 

69 Πότε η ανθρωπότητα θα αφαιρέσει τον πόνο; Πότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι και οι αμαρτίες 

τους; Η φωνή μου, σαν καμπάνα, λέει στις ψυχές αυτής της εποχής: Ξυπνήστε! Σηκωθείτε! Ακούστε τη 

συνείδησή σας, ώστε να βαδίζετε στο μονοπάτι του νόμου με παράδοση και πραότητα. Σας υπόσχονται 

τον καιρό της ειρήνης και της χάρης, όπου ο πόνος και τα δάκρυα θα εξαφανιστούν. 

Αλλά πρώτα θα πρέπει να παλέψετε και να επιμείνετε στο καλό. 

70 Όταν όλοι οι άνθρωποι ξεκινήσουν να υλοποιήσουν αυτό το ιδανικό, η σύγχυση της Βαβέλ που 

επιμένει σε αυτούς τους καιρούς θα εξαφανιστεί, και αντ' αυτού όλοι οι λαοί θα αγκαλιάσουν ο ένας τον 

άλλον ως αδέλφια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 59  
1 Καλώς ήρθατε στον Δάσκαλο, όλοι σας! - Ποιοι από εσάς είναι οι μαθητές; Ποιος από εσάς είναι 

το παιδί-μαθητής; Δεν ξέρετε. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι είναι ήδη δάσκαλοι, και όμως βλέπω 

ότι δεν έχουν καταλάβει ούτε το πρώτο μάθημα. Άλλοι, ωστόσο, αισθάνονται ανίκανοι να διδάξουν και 

κλείνουν τα χείλη τους, αν και θα μπορούσαν ήδη να αρχίσουν να διδάσκουν με τα λόγια και τα έργα 

τους. 

2 Σε όλες τις εποχές περιόρισα τον εαυτό Μου για να με αισθάνονται και να με κατανοούν οι 

άνθρωποι. Αν, σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, κατά την Αποκάλυψή Μου, είχα έρθει ως Χριστός - ως Θεός 

και όχι ως άνθρωπος, οι άνθρωποι θα Με κατηγορούσαν δικαίως και θα έλεγαν: "Κύριε, δεν μπορούμε να 

σε πάρουμε ως παράδειγμα, γιατί Εσύ είσαι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι". 

3 Τώρα σας έφερα νέες διδασκαλίες. Η πόρτα της κρυμμένης σοφίας Μου άνοιξε για την 

ανθρωπότητα άλλη μια φορά, και θέλω αυτό να είναι αιτία χαράς για τον λαό Μου. 

4 Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν μερικοί που Μου λένε στην καρδιά τους: "Αφού μας αγαπάς 

τόσο πολύ - γιατί υποφέρουμε τόσο πολύ; Γιατί μας έστειλες στη γη για να υποφέρουμε;" - Συγχωρώ τη 

βλασφημία σας, γιατί πηγάζει από την άγνοιά σας, και σας λέω ότι είναι οι παραβάσεις και οι πτώσεις σας 

που σταδιακά σας στέρησαν τα (καλά) χαρίσματα και τις ιδιότητες, και ότι για το λόγο αυτό, αν και 

πλούσιος σε πνεύμα, έχετε παραμείνει χωρίς καμία αρετή. Επομένως, πρέπει τώρα να αποκτήσετε αξία για 

να προχωρήσετε στο μονοπάτι της ανάπτυξής σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας ανοίγω τον 

εσώτατο θάλαμο της καρδιάς Μου, χωρίς να κάνω διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων, ώστε ο καθένας να 

αποκτήσει από αυτή τη χάρη αυτό που αισθάνεται ότι λείπει από την ψυχή του - είτε πρόκειται για ειρήνη, 

είτε για φως, είτε για δύναμη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι το χωνευτήρι του πόνου μέσα στο οποίο 

δυναμώνουν τα πνεύματα και αποκτώνται αξίες για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανύψωση. Σας μιλάω από 

την κορυφή του βουνού, και ανάλογα με την εσωτερική ανύψωση του καθενός, θα σηκωθείτε και θα Με 

πλησιάσετε. Αφού Με ακούσετε, θα κατεβείτε ξανά στη γήινη κοιλάδα όπου εξακολουθείτε να κατοικείτε 

- αλλά όχι στις αβύσσους που δημιούργησε ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του. 

5 Η "κοιλάδα" για την οποία σας μιλάω είναι η αρμονία με το πνευματικό, την οποία δεν έχετε 

ακόμη επιτύχει. - Σε κάθε πνεύμα έχει ανατεθεί ένα σώμα ως μέσο εκδήλωσης του εαυτού του σε αυτόν 

τον υλικό κόσμο. Σε αυτό το σώμα, το οποίο είναι ένα αριστούργημα της σοφίας Μου, υπάρχει ένας 

εγκέφαλος στον οποίο εκδηλώνεται η νοημοσύνη και μια καρδιά από την οποία πηγάζουν οι αρετές και τα 

ευγενή συναισθήματα. 

6 Πολλούς βρήκα στην άβυσσο της απώλειας, και σ' αυτούς κατέβηκα για να τους σώσω. Η αγάπη 

Μου για τους πεσόντες τους έκανε να ακούσουν τη στοργική φωνή Μου που τους είπε: "Πού είστε, παιδιά 

Μου;" 

7 "Ιδού, εδώ είναι το φως μου, ακολουθήστε με!" 

8 Την Πρώτη φορά, η πίστη σας είχε θολώσει, τα παιδιά Μου δεν καταλάβαιναν πλέον τη γλώσσα 

της συνείδησής τους, και ήταν απαραίτητο να έρθει ο Πατέρας να τους πει: "Πάρτε αυτή την πέτρα στην 

οποία είναι σκαλισμένος ο Νόμος Μου. Μην ξεχνάτε ότι αυτό σας δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στην 

κορυφή του βουνού όπου σας περιμένω. Και ορκίστηκαν, μπροστά στην πέτρα στην οποία ήταν 

χαραγμένος ο Νόμος Μου, να ξεκινήσουν και να βαδίσουν προς τον στόχο του πεπρωμένου τους. - Όμως 

οι καιροί πέρασαν και στην πορεία προέκυψαν θλίψεις και στενοχώριες, οι οποίες όσο περνούσε ο καιρός 

γίνονταν όλο και μεγαλύτερες. Τότε ύψωσαν τα πρόσωπά τους και τις φωνές τους προς τον Πατέρα και 

είπαν: "Δεν σε καταλαβαίνουμε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνιστήκαμε και περιπλανηθήκαμε χωρίς 

να δούμε το τέλος της περιπλάνησής μας, ούτε επιτύχαμε την ειρήνη που υποσχεθήκατε στις καρδιές 

μας". 

9 Οι άνθρωποι επέστρεψαν στην ανυπακοή τους, αλλά ο Πατέρας τους αναζήτησε εκ νέου και τους 

πλησίασε ακόμη περισσότερο, για να τους μιλήσει ως Πατέρας και ως Φίλος. Εκείνοι όμως δεν Τον 

αναγνώρισαν και Του είπαν: "Δεν μπορείς να είσαι ο Θεός μας, γιατί Αυτός ήταν πάντα ψηλά". 

10 Ο λόγος ήταν ότι ήρθε σ' αυτούς ως τέλεια αλήθεια, ενώ οι άνθρωποι αναζητούσαν μια αλήθεια 

της αρεσκείας τους, και έτσι, γεμάτοι αγανάκτηση, οδήγησαν τον θείο Άνθρωπο στην εκτέλεση. Αυτός ο 

Άνθρωπος, που ήταν όλη η δύναμη και η σοφία, δεν έδωσε στους ανθρώπους αυτό που απαιτούσαν λόγω 

της έλλειψης κατανόησης. Ήταν αγνός, και μόνο αγνά και τέλεια έργα μπορούσαν να προέλθουν από 
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Αυτόν. Ωστόσο, ακόμη και από το θάνατο αναστήθηκε στη ζωή, καθιστώντας έτσι φανερό ότι ο 

Δημιουργός όλων των δημιουργημένων πραγμάτων δεν μπορούσε να πεθάνει. Και όταν ο Κύριος εισήλθε 

εκ νέου στη βασιλεία Του, στο βουνό της τελειότητας, οι άνθρωποι ομολόγησαν ότι Εκείνος που ήταν 

μαζί τους ήταν ο ίδιος ο Θεός, διότι τα έργα και τα θαύματά Του ήταν πέρα από την ικανότητα του 

ανθρώπου. Θυμήθηκαν ότι Εκείνος είχε πει ότι ήταν ο Δρόμος, και καθώς λαχταρούσαν να φτάσουν στο 

ύψος του βουνού όπου κατοικούσε ο Κύριος, βγήκαν από την άβυσσο (της απώλειας) στο επίπεδο της 

ζωής όπου είδαν το φως που τους βοήθησε να συνεχίσουν το ταξίδι. Αλλά ο δρόμος ήταν γεμάτος 

αγκάθια. 

Τότε θυμήθηκαν ότι ο Πατέρας τους είναι πάνω από κάθε αγάπη και ότι τους είχε ενημερώσει ότι θα 

επέστρεφε σε αυτούς όταν ο πόνος τους ήταν πολύ μεγάλος, και έτσι άρχισαν να ρωτούν τον Κύριό τους 

από τα βάθη της καρδιάς τους: "Πατέρα, γιατί δεν έρχεσαι; Εσύ είσαι η αγάπη και η συγχώρεση - γιατί 

μας τιμώρησες;" Και προέβλεψαν την ώρα που ο Κύριός τους θα κατέβαινε από το βουνό για τρίτη φορά. 

Όταν τους πλησίασε, τους ρώτησε: "Τι επιθυμείτε από μένα;". Και Του απάντησαν: "Πατέρα, ελευθέρωσέ 

μας!" Τότε ο Κύριος τους ρώτησε: "Θα βγείτε από την άβυσσο; Διασχίστε τις γήινες πεδιάδες και 

ανεβείτε στο βουνό, κινούμενοι μόνο από τη φωνή Μου, η οποία είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να 

ακούσετε αυτή τη στιγμή." 

Κάποιοι αμφέβαλαν επειδή δεν έβλεπαν τον Πατέρα τους με ανθρώπινη παρουσία. Άλλοι όμως 

εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι η φωνή που άκουσαν προερχόταν από τον Κύριό τους. Αυτοί 

σηκώθηκαν γεμάτοι πίστη για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, καθοδηγούμενοι από τη θεία έμπνευση που 

ήταν το φως στο μονοπάτι τους. 

11 Μαθητές, εσείς είστε αυτοί. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν έστειλα κανέναν να ζήσει στις αβύσσους. 

Σας έστειλα να ζήσετε στη γήινη κοιλάδα της χάρης, για να μπορέσετε από εκεί να ανεβείτε στην κατοικία 

του Πατέρα σας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν ανοίξει άβυσσους μπροστά στα πόδια τους, στους οποίους 

βουτάνε. Τώρα σας ρωτώ: Πιστεύετε ότι με αυτόν τον λόγο, τον οποίο σας παρέδωσα με τη μεσολάβηση 

του ανθρώπινου νου, μπορείτε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών; Είστε πεπεισμένοι ότι θα βρείτε 

τη σωτηρία αν πιστέψετε και εφαρμόσετε αυτά που ακούτε; 

12 Μακάριος είναι εκείνος που πιστεύει σε αυτόν τον Λόγο και σε αυτή την εκδήλωση, γιατί θα 

φτάσει στην κορυφή του βουνού. Αλλά σ' αυτόν που δεν πιστεύει, λέω ότι αυτή θα είναι η τρίτη φορά που 

θα Με αρνηθεί ή δεν θα Με αναγνωρίσει. Διότι αυτός που πιστεύει σε Μένα πρέπει πάντα να Με 

αναγνωρίζει, επειδή η "γεύση" και η ουσία του Λόγου Μου δεν αλλάζει ποτέ. 

13 Εκείνους που αμφιβάλλουν, θα τους αφήσω στο μέρος όπου βρίσκονται σήμερα, ώστε να 

αφυπνιστούν μέσα από τον εαυτό τους. Αν δεν επέτρεπα στους ανθρώπους να γνωρίζουν τις συνέπειες 

των πράξεών τους - θα μπορούσαν να γνωρίζουν πότε έπραξαν καλά ή κακά; Η συνείδηση τους μιλάει για 

όλα τα έργα τους, ώστε να μετανοήσουν για τις κακές τους πράξεις και να εκπληρώσουν το Νόμο Μου με 

τα έργα της αγάπης τους, που τους λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον!". 

14 Ο Χριστός είπε κάποτε στους ανθρώπους που τον έκριναν λανθασμένα: "Θα πρέπει να περιμένετε 

μέχρι να ξανάρθω!" Γι' αυτό σήμερα, όταν είμαι πάλι μαζί σας, σας καλώ για να σας πω να 

απομακρυνθείτε από την άβυσσο και να ακολουθήσετε το δρόμο Μου. 

15 Τι θα κάνει ο Πατέρας με εκείνους που αμφισβήτησαν την παρουσία Του ανά πάσα στιγμή; Θα 

τους υποβάλει σε μεγάλες δοκιμασίες και θα αγγίξει τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς τους, ώστε να 

ξυπνήσει μέσα τους η πίστη, η αγάπη και η επιθυμία να Τον υπηρετήσουν. Αληθινά σας λέω, σε κάθε 

σκοτάδι θα υπάρχει φως και θα υπάρχει ειρήνη εκεί που για πολύ καιρό υπήρχαν μόνο στεναγμοί πόνου. 

16 Σε κάθε καρδιά ανακαλύπτω μια διαφορετική αντίληψη της Θεότητάς Μου. Μπορώ να σας πω ότι 

βρίσκω έναν διαφορετικό Θεό στις πεποιθήσεις του καθενός σας. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό 

επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το καθένα. 

17 Μια ακόμη φορά σας δείχνω "το βουνό". Αφού είναι αόρατο στο σώμα σας, το δείχνω στα μάτια 

της πίστης σας. Στο Όρος Σινά σας έδωσα το φως στην Πρώτη Εποχή, και στο Όρος Θαβώρ 

μεταμορφώθηκα στη Δεύτερη Εποχή για να σας δώσω σημάδια της Θεότητάς Μου. 

18 Θέλω να σας βλέπω ως εκείνους που πιστεύουν στην τρίτη μου έλευση. Σας είπα ότι όποιος θέλει 

να Με ακολουθήσει πρέπει να δεχτεί το σταυρό του και να Με ακολουθήσει μέχρι το ύψος του βουνού. 

Γνωρίζετε όμως ήδη ότι ο δρόμος του Ιησού είναι αυτός της ταπείνωσης, της θυσίας και σημαδεύτηκε με 

αίμα μέχρι τον Γολγοθά. Ξέρετε ότι καταδιώχθηκα από συκοφαντίες, εκδικητικότητα, περιφρόνηση, 
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απιστία και φθόνο. Αλλά σας το λέω για άλλη μια φορά: Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, να σηκώσει το 

σταυρό του και να ακολουθήσει το μονοπάτι Μου. 

19 Γιατί φοβάσαι; Δεν σας ζητώ τίποτα ακατόρθωτο, αλλά μόνο να προσεύχεστε ειλικρινά, να 

ασκείτε ενεργό φιλανθρωπία και να απαρνείστε ό,τι είναι περιττό. Υπάρχει κάτι αδύνατο σε αυτό; - Αν η 

πνευματικότητα είχε επικρατήσει μεταξύ των ανθρώπων από την αρχή, δεν θα είχα πάρει σωματική 

μορφή σε αυτόν τον κόσμο, και οι άνθρωποι, με τη βοήθεια της έμπνευσής τους, της συνείδησής τους και 

του χαρίσματος της αποκάλυψης, θα είχαν φτάσει στη βασιλεία που υποσχέθηκαν στο πνεύμα. 

20 Μετά το 1950, το Πνεύμα Μου δεν θα εκδηλώνεται πλέον με ουσιαστικό τρόπο ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Από το ύψος του βουνού όπου κατοικώ, θα σας δω να ανεβαίνετε βήμα προς βήμα μέχρι να 

φτάσετε σε Μένα. 

21 Είστε περιπλανώμενοι που ήρθατε να αναζητήσετε τη σωτηρία σας, με την ελπίδα να βρείτε την 

αλήθεια. Κουβαλούσατε έναν βαρύ σταυρό στους ώμους σας και αναζητούσατε έναν βοηθό για να σας 

βοηθήσει να τον κουβαλήσετε. Αλλά αν μείνατε εδώ, είναι επειδή βρήκατε αυτό που ψάχνατε. 

22 Ποιος -που έχει πραγματικά λάβει αυτόν τον λόγο με πνευματική απόλαυση- θα μπορούσε να 

εγκαταλείψει τον Δάσκαλό του; Ποιος θα μπορούσε να παραστρατήσει από άγνοια; Ποιος θα μπορούσε 

να Μου πει ότι δεν έμαθε τίποτα από Μένα; 

23 Όποιος δεν έχει λάβει αυτή τη θεία διδασκαλία με αληθινή αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον για να 

τη μελετήσει, δεν μπορώ να τον αποκαλέσω μαθητή Μου, αλλά μόνο παιδί Μου. 

24 Δεν έχω ταΐσει κανέναν ξεχωριστά, ούτε τον έχω αφήσει έξω. Όλους έχω στρώσει στο τραπέζι 

Μου, και σ' αυτό έχω μοιράσει το ψωμί και το κρασί εξίσου. 

25 Θέλω όλοι σας να γίνετε εργάτες στα χωράφια Μου, αλλά εργάτες που είναι εξοπλισμένοι και 

πλήρως αφοσιωμένοι στο έργο τους- που ξέρουν πώς να καλλιεργούν τον σπόρο Μου και να μην αφήνουν 

το σκουλήκι να εισέλθει στα χωράφια τους, που θέλει να καταβροχθίσει τον καρπό. 

26 Μαθητές, μελετήστε αυτό το μάθημα για να ρωτήσετε τη συνείδησή σας αν είστε σταθεροί στο 

μονοπάτι, αν καταλαβαίνετε τις οδηγίες, αν μπορείτε ήδη να αποκαλείτε τους εαυτούς σας εργάτες στον 

αμπελώνα Μου. 

27 Το έλεός Μου έχει αποκαλυφθεί σε σας. 

Κανέναν δεν ρώτησα για τις πράξεις του πριν αρχίσει να εργάζεται στο Δρόμο Μου, και αληθινά σας λέω, 

ανάμεσα στον αριθμό εκείνων που Με ακολουθούν είναι και εκείνος που λέρωσε το χέρι του με το αίμα 

του αδελφού του. Κανείς στη γη δεν θα μπορούσε να μετατρέψει αυτόν τον κακοποιό σε ευεργέτη της 

φιλανθρωπίας εκτός από Εμένα. Ήταν η συγχώρεσή Μου και ο Λόγος Μου της αγάπης που τον λύτρωσαν 

και ξύπνησαν τα ευγενή αισθήματα που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση στην καρδιά του. 

28 Αν κάλεσα κάποιους που ήταν στις φυλακές να καθίσουν στο τραπέζι Μου και να δημιουργήσω 

μια νέα μαθητεία μαζί τους, ας μην καταδικάσει κανείς αυτή την πράξη. Γιατί πραγματικά δεν ήρθα για να 

θεραπεύσω τους υγιείς ή να σώσω τους δίκαιους. Ήρθα να αναζητήσω εκείνους που Με χρειάζονται - σε 

αυτό φαίνεται το έλεός Μου. Ήρθα για να μετατρέψω το σκουπίδι σε χρήσιμο στοιχείο - σε αυτό φαίνεται 

η δύναμή Μου. 

29 Μόνο καθαροί μπορείτε να έρθετε σε Μένα, και μόνο όταν καθαρίσετε την καρδιά σας μπορείτε 

να Με δεχτείτε. Ή μήπως δεν αξίζω αυτή την προσφορά εκ μέρους σας; Βλέπω ότι όταν πρόκειται να 

υποδεχτείτε στο σπίτι σας ένα πρόσωπο που θεωρείτε σημαντικό, καθαρίζετε και τακτοποιείτε τα πάντα 

για να γίνετε αντάξιοι της. 

30 Δεν θεωρείτε σωστό ότι κάθε μέρα, όταν το φως της αυγής ανατέλλει, αφιερώνετε χρόνο για να 

προετοιμαστείτε και να εξαγνιστείτε εσωτερικά για να Με κουβαλάτε στην καρδιά σας; 

31 Σας μιλάω με απλό τρόπο επειδή έχετε απλό μυαλό. Αν ήσασταν πλούσιοι στη γη, δεν θα Με 

ακούγατε. Δεν αναζητώ γιορτινά ενδύματα ή παλάτια ανάμεσα στους ανθρώπους. Ρωτήστε τους μάντεις 

για την πνευματική λαμπρότητα που περιβάλλει τον Δάσκαλό σας και θα καταλάβετε ότι τίποτα στον 

κόσμο δεν μπορεί να το φτάσει. 

32 Ακούστε τη φωνή αυτών των προφητών, οι οποίοι θα είναι εκείνοι που θα σας καθοδηγούν συχνά 

μέσω των αποκαλύψεών τους. Δώστε πίστη στα λόγια τους, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ 

το λιγότερο - αυτό που θεωρείτε πολύ ατελές για να λάβει τη χάρη του Δασκάλου. 

33 Βρίσκω την καρδιά σας γεμάτη ειρήνη, γιατί είμαι μαζί σας. 
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34 Έρχομαι να σας μιλήσω και να σας δώσω τις οδηγίες Μου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

δεν έγινα άνθρωπος στη γη και δεν αναζήτησα τη σκιά ενός φοίνικα για να μιλήσω στους ανθρώπους από 

εκεί, και το πόδι Μου δεν άγγιξε το χώμα της γης. 

35 Σας διδάσκω την τέλεια αγάπη για τον Δημιουργό σας. Δεν είμαι άξιος που Με αγαπάς τόσο πολύ; 

36 Το ίχνος που σας άφησα στη Δεύτερη Εποχή χρησίμευσε για να κάνει αδελφούς εκείνους που 

ζούσαν ως εχθροί και για να ανυψώσει πνευματικά εκείνους που ήδη ήξεραν πώς να ζουν ως αδελφοί. 

Σήμερα, αφού δεν Με βλέπετε με τα φυσικά μάτια, είναι θέλημά Μου να Με βλέπετε με το βλέμμα της 

πίστης. Αλλά ανάμεσά σας υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν μόνο σε ό,τι αγγίζουν τα χέρια τους και 

αμφισβητούν όλα όσα είναι πέρα από την όραση και την κατανόηση. Αυτοί είναι που Μου λένε: "Πατέρα, 

γιατί δεν κάνεις θαύματα όπως παλιά, για να πιστέψουμε σε Σένα;" - Αληθινά σας λέω, ότι ο χρόνος αυτός 

έχει παρέλθει, και αν ισχυρίζεστε ότι πιστεύετε σε Μένα και Με αναγνωρίζετε - γιατί θέλετε θαύματα; 

Πιστέψτε λόγω πίστης! 

37 Ενώστε τον Λόγο Μου εκείνης της εποχής με τον σημερινό. Συγκρίνετε την ουσία της και θα 

διαπιστώσετε ότι είναι η ίδια. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Το δέντρο θα γίνει γνωστό από τους καρπούς 

του". Αφήστε τον Λόγο Μου να διεισδύσει στην καρδιά σας μέχρι να φτάσει στο Πνεύμα που θα σας πει 

από ποιον προέρχεται αυτός ο Λόγος. 

38 Αν δεν αφήσετε το Πνεύμα να δοκιμάσει τη γεύση αυτού του καρπού, πώς τολμάτε να αρνηθείτε 

ότι είναι ο Πατέρας που σας μιλάει; 

39 Γιατί κάποιοι, αν και δεν καταλαβαίνουν το Έργο Μου, δεν μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό 

τους από Μένα; Επειδή είναι το πνεύμα τους που έχει πειστεί για την παρουσία Μου. Γιατί οι άλλοι, που 

εξακολουθούν να αμφιβάλλουν, δεν παραλείπουν ποτέ να Με ακούσουν; Διότι, αν και έχουν αμφιβολίες 

στην καρδιά τους, το πνεύμα τους συγκρατεί, επειδή αναγνωρίζει την αλήθεια. Αν αυτές οι καρδιές 

επιμείνουν, οι σκοτεινές αμφιβολίες τους θα εξαφανιστούν. 

40 Εσείς που αισθάνεστε χορτάτοι από το Λόγο Μου - μην απομακρύνεστε στην έρημο (του κόσμου) 

και μην αποθηκεύετε μόνο για τον εαυτό σας την τροφή που σας έδωσα. Σας κάλεσα για να 

ικανοποιήσετε την πείνα σας και για να κάνετε το ίδιο και στους αδελφούς σας, τους πεινασμένους. 

41 Τώρα που η ψυχή σας δέχεται φως μέσω αυτού του Λόγου - ας είναι, θέλει να Με γνωρίσει, θέλει 

να μάθει ποιος είναι Εκείνος που τη φωτίζει, θέλει να μάθει το μονοπάτι που την οδηγεί στο στόχο του 

πεπρωμένου της. 

42 Μακάριοι είναι εκείνοι που σπάνε τις αλυσίδες της δουλείας που τους δένουν στον κόσμο για να 

είναι μαζί Μου. Μακάριοι είναι εκείνοι που κατακτούν τις αδυναμίες για περιττά πράγματα και τα 

ανθρώπινα πάθη για να διατηρήσουν την καθαρότητα στο μυαλό και την καρδιά, γιατί ο Λόγος Μου θα 

πέσει σαν σπόρος σε γόνιμη γη. 

43 Μη νομίζετε - επειδή Με ακούσατε αυτή τη στιγμή - ότι έχετε φτάσει στην τελειότητα. Πρέπει να 

καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια στο μονοπάτι και να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου στην πράξη, 

προκειμένου να φτάσετε σε αυτή την τελειότητα μέσω των έργων αγάπης σας. 

44 Εδώ στη γη το πνεύμα σας δεν θα φτάσει στη μεγαλύτερη εξύψωσή του, γι' αυτό και σας λέω: Μη 

νομίζετε ότι αυτή η ζωή είναι η μόνη, ούτε να βλέπετε το σώμα σας σαν να ήταν αιώνιο. Πραγματικά, σας 

λέω, αυτό το σώμα που αγαπάτε τόσο πολύ είναι μόνο ο σταυρός σας. 

45 Πιάστε το Λόγο Μου, συνειδητοποιήστε ότι στην απλότητά του βρίσκεται η ουσία Μου, η οποία 

είναι ζωή, θεραπεία και ειρήνη. Οι άνδρες μπορούν να σας μιλήσουν με εύγλωττα λόγια. Αλλά για να σας 

δώσουν την ουσία της ζωής που περιέχει ο απλός Μου Λόγος - αυτό δεν θα μπορέσουν ποτέ να το 

κάνουν. 

46 Σήμερα ακούω ανθρώπους να μιλούν για νόμο, δικαιοσύνη, ειρήνη, ισότητα και αδελφοσύνη. 

Αλλά πραγματικά, σας λέω, όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν θα υπάρξει ούτε αλήθεια, ούτε δικαιοσύνη, ούτε 

πολύ περισσότερο ειρήνη. 

47 Όταν σας μιλάω για την αγάπη, εννοώ τον θεϊκό δεσμό που ενώνει όλα τα όντα. Δεν εννοώ την 

αγάπη όπως την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Όπου υπάρχει εγωισμός και ευτελή πάθη, δεν υπάρχει 

αληθινή αγάπη. Αγαπώ τόσο αυτόν που Με αρνείται και Με τραυματίζει όσο και αυτόν που Με 

αναγνωρίζει και Με τιμά με τα έργα του. 

48 Αν κάποιοι είναι ευτυχισμένοι επειδή ξέρουν ότι τους αγαπώ και άλλοι αδιαφορούν γι' αυτούς, ο 

πατρικός Μου μανδύας συνεχίζει να καλύπτει τους πάντες, επειδή η αγάπη είναι αμετάβλητη. 
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49 Κανείς δεν μπορεί να Με εμποδίσει να σας αγαπώ, όπως δεν μπορεί να εμποδίσει τον ήλιο να σας 

στείλει το φως του. Αλλά μην ξεχνάτε ότι Εγώ είμαι επίσης Κριτής και ότι κανείς δεν μπορεί να 

αποτρέψει ή να αποφύγει την κρίση Μου, όπως ακριβώς κανένας άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να 

σταματήσει τις δυνάμεις της φύσης όταν αυτές εξαπολύονται. 

50 Περπατήστε στο νόμο Μου και θα καταλάβετε ότι η δικαιοσύνη Μου είναι αμείλικτη. 

Εκπληρώστε τις οδηγίες Μου και θα νιώθετε γαλήνη ακόμα και στις καταιγίδες της ζωής. 

51 Η ανθρωπότητα είναι διχασμένη επειδή δεν διέπεται από έναν ενιαίο νόμο. Κάθε έθνος έχει τους 

δικούς του νόμους. Κάθε έθνος ακολουθεί διαφορετική διδασκαλία, και όταν μπαίνετε στα σπίτια, 

(βλέπετε ότι) όλοι οι πατέρες καθοδηγούν επίσης τα παιδιά τους με διαφορετικούς τρόπους. 

52 Αποκάλυψα στον άνθρωπο το δώρο της επιστήμης, που είναι το φως. Αλλά ο άνθρωπος 

δημιούργησε σκοτάδι με αυτό και προκάλεσε πόνο και καταστροφή. 

53 Οι άνθρωποι νομίζουν ότι βρίσκονται στην κορυφή της ανθρώπινης προόδου. Σε αυτό τους ρωτώ: 

Έχετε ειρήνη στη γη; Υπάρχει αδελφοσύνη μεταξύ των ανδρών, ηθική και αρετή στα σπίτια; Σέβεστε τις 

ζωές των συνανθρώπων σας; Δείχνετε ενδιαφέρον για τους αδύναμους; - Αλήθεια σας λέω, αν αυτές οι 

αρετές ήταν παρούσες μέσα σας, θα είχατε τις υψηλότερες αξίες της ανθρώπινης ζωής. 

54 Μεταξύ των ανθρώπων επικρατεί σύγχυση, επειδή ανεβάσατε στο βάθρο αυτούς που σας 

οδήγησαν στην καταστροφή. Επομένως, μη ρωτάτε γιατί ήρθα στους ανθρώπους, και αποφύγετε να 

κρίνετε ότι γίνομαι γνωστός μέσω των αμαρτωλών και των αδαών, διότι δεν είναι έτσι όλα όσα θεωρείτε 

ατελή. 

55 Ο άνθρωπος είναι το πιο τέλειο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Σε αυτόν υπάρχει ομοιότητα με 

τον Δημιουργό. Έχει μέσα του την τριάδα που βρίσκετε στον Θεό σας: Πνεύμα, ψυχή και σώμα, τρεις 

δυνάμεις που, ενωμένες, σχηματίζουν ένα τέλειο ον. 

56 Το σώμα θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς πνεύμα, μόνο μέσω της έμψυχης σωματικής ζωής- αλλά 

τότε δεν θα ήταν ανθρώπινο ον. Θα διέθετε ψυχή, αλλά θα ήταν χωρίς τη φωνή της συνείδησης του 

πνεύματος, οπότε δεν θα μπορούσε να καθοδηγείται, ούτε θα ήταν το υπέρτατο ον, γνωρίζοντας το νόμο 

μέσω του πνεύματος, διακρίνοντας το καλό από το κακό και λαμβάνοντας κάθε θεία αποκάλυψη. 

57 Αυτό είναι το φως της Τρίτης Εποχής. Αλλά εξετάστε αυτόν που λέει ότι δεν είναι ο Θεός που σας 

μιλάει, αλλά αυτός ο άνθρωπος εδώ. Αληθινά σας λέω, όσο η θεϊκή μου ακτίνα δεν φωτίζει το μυαλό του, 

δεν θα μπορέσετε να του αποσπάσετε λόγια πνευματικής αξίας και αλήθειας, ακόμη κι αν τον απειλήσετε 

με θάνατο. 

58 Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονός ότι, όπως ακριβώς το πνεύμα χρησιμοποιεί το σώμα του 

για να μιλήσει και να γίνει γνωστό, αποκολλάται από αυτό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να επιτρέψει στον Πατέρα όλων των πνευμάτων να γίνει γνωστός στη θέση του: Ο Θεός. 

59 Έρχομαι σε σας επειδή δεν ξέρετε πώς να έρχεστε σε Μένα, και διδάσκω ότι η πιο ευχάριστη 

προσευχή που φτάνει στον Πατέρα είναι αυτή που βγαίνει από το πνεύμα σας σιωπηλά. Αυτή η προσευχή 

είναι που προσελκύει την ακτίνα Μου μέσω της οποίας Με ακούτε. Δεν είναι τα τραγούδια και τα λόγια 

που ενθουσιάζουν τη Θεότητά Μου. 

60 Περισσότερο από τους ενάρετους, αναζητώ ανάμεσά σας τους άπορους, τους αδαείς, τους 

αμαρτωλούς, για να σας αποκαλύψω το έλεός Μου και να σας μεταμορφώσω σε μαθητές Μου. 

61 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να απαλλάξω την ψυχή και το σώμα σας από όλους 

τους λεκέδες, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στην αληθινή ανύψωση. 

62 Ακούω τόσο εκείνον που ξέρει πώς να σηκώνεται με καθαρή μορφή για να Με επικαλείται όσο 

και εκείνον που, στην άγνοιά του, Με αναζητά μέσω της πιο ατελούς λατρείας. Τους καλύπτω όλους με 

τον μανδύα της αγάπης Μου. 

63 Εσείς που Με ακούτε αυτή την εποχή δεν πρέπει να πιστεύετε ότι βρίσκεστε στην κορυφή της 

πνευματοποίησης, γιατί σας λείπουν ακόμη πολλά για να φτάσετε σε αυτόν τον βαθμό ανάπτυξης. Ούτε 

να πιστεύετε ότι είστε μικρά παιδιά ή αρχάριοι στο Νόμο Μου, γιατί παρόλο που κάνετε τα πρώτα σας 

βήματα σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ήσασταν επίσης μαθητές του Κυρίου σε περασμένες εποχές. 

Όταν το πνεύμα σας Με άκουσε τότε, έτρεμε, και στη συνέχεια, μελετώντας το Λόγο Μου, κατάλαβε 

σταδιακά το σεβασμό που ο Πατέρας περιμένει από τα παιδιά Του. 
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64 Αν, παρόλο που Με ακολουθείτε, δεν είστε απαλλαγμένοι από δοκιμασίες σε αυτό το μονοπάτι, 

είναι απλά επειδή δεν έχετε φτάσει ακόμα στην κατοικία του Πατέρα, όπου σας περιμένει για να σας κάνει 

να νιώσετε αληθινή ειρήνη και τέλεια ευτυχία. 

65 Τώρα σας λέω: Μην κουράζεστε, μην υποχωρείτε από τα αγκάθια και τα εμπόδια. Προσευχηθείτε 

και θα Με νιώσετε κοντά σας και θα διαπιστώσετε ότι είμαι ο καλός σύντροφος στο ταξίδι σας. 

66 Μην απελπίζεστε, ούτε να είστε σαν τους υλιστές που βλέπουν μόνο αυτό που τους παρουσιάζει η 

υλική ζωή. 

67 Όποιος έχει παραστρατήσει πρέπει να ακολουθήσει τα βήματά του και να επιστρέψει στο σημείο 

εκκίνησης για να βρει την ειρήνη του νου του. 

68 Είναι απαραίτητο να καταλάβετε τι σας έχω καλέσει να κάνετε στην Τρίτη Εποχή, να γνωρίζετε 

την ευθύνη και το καθήκον σας. Διότι δεν θα είστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τον 

αριθμό εκείνων που σας έχουν εμπιστευθεί. 

69 Γιατί φοβάσαι; Μήπως το "αγαπάτε αλλήλους" σημαίνει θυσία; Δεν βλέπετε πώς κλαίνε οι 

αδελφοί σας στα έθνη; 

70 Ο πόλεμος έχει απλώσει το μανδύα του σε πολλούς λαούς της γης, και αυτό θα προκαλέσει πείνα, 

λοιμό και θάνατο. 

71 Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή στον πόλεμο, γιατί θα μπει σαν κλέφτης και θα σας αιφνιδιάσει. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε! 

72 Τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν από τις καρδιές των ανθρώπων από τη ρίζα και ο καλός σπόρος θα 

διατηρηθεί για να σχηματίσει μαζί του μια νέα ανθρωπότητα. 

73 Πολλοί άνδρες και γυναίκες, εξαιτίας του τόσου πόνου και της καταστροφής, αρχίζουν να 

νοσταλγούν τον Νόμο Μου, τον Λόγο Μου και την Ειρήνη Μου. Ωστόσο, δεν ξέρουν πού να 

κατευθύνουν τα βήματά τους για να Με βρουν. Δεν θα σας έδινε χαρά να έρθετε κοντά τους εκείνες τις 

στιγμές και να είστε σε θέση να τους πείτε: "Αυτός είναι ο δρόμος, εκεί είναι ο Θείος Δάσκαλος". 

74 Αναγνωρίστε πώς θάβετε κάθε σελίδα της διδασκαλίας που σας δίνω χωρίς να καταλαβαίνετε τον 

σκοπό που έχει. 

75 Είμαι το Βιβλίο, ο Λόγος και το Φως. Μπορείτε να Με αρνηθείτε κρύβοντας την αλήθεια; 

76 Σας ευλογώ επειδή έχετε προετοιμάσει την καρδιά σας ως ιερό. Τα χωράφια που είναι οι καρδιές 

σας έχουν ανοίξει το εσωτερικό τους για να δεχτούν τη δροσιά της χάρης Μου, η οποία θα κάνει τον 

σπόρο του Λόγου Μου να βλαστήσει. 

77 Στο τραπέζι Μου κανείς δεν έχει εξυπηρετηθεί καλύτερα από κάποιον άλλο, κανείς δεν έχει 

ευνοηθεί ή ταπεινωθεί. Είναι άνθρωποι που Με αγαπούν με διαφορετικούς τρόπους: άλλοι με θέρμη, με 

επιμονή και με πίστη, άλλοι με ψυχρότητα, με απόρριψη και με αστάθεια. Αν όλοι οι άνθρωποι που 

αναζητούν την ειρήνη τη βρουν σε Μένα, θα καταλάβουν ότι ο Λόγος του Χριστού και οι υποσχέσεις Του 

έχουν αιώνια ζωή και ότι όποιος Με βρίσκει σε αυτή την εποχή δεν θα αποχωριστεί ποτέ ξανά από Μένα, 

επειδή το πνεύμα που ενσαρκώνεται σε αυτή την εποχή έχει φτάσει σε μια υψηλή ανάπτυξη που είναι 

εμπειρία και φως. 

78 Σας αφήνω σαν πυρσούς ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Μέσω των έργων σας, η πίστη θα ανάψει 

σε πολλές καρδιές. Προσέξτε τις πράξεις σας, τα λόγια σας, ακόμη και τις σκέψεις σας! 

79 Ποτέ μην αφήνετε το αριστερό σας χέρι να ξέρει τι κάνει το δεξί σας χέρι, τότε ο σπόρος της 

αγάπης σας θα είναι άφθονος και καρποφόρος. 

80 Τι κάνατε με τη διδασκαλία του Δασκάλου; Εξακολουθώ να μην βλέπω την ανανέωσή σας. Αλλά 

μην περιμένετε να πλήξει η δικαιοσύνη Μου τον κόσμο σας για να σας κάνει να εργαστείτε για την 

ειρήνη. 

81 Επειδή αισθάνεστε εκ των προτέρων ότι έχετε συγχωρεθεί, δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση αυτής 

της συγχώρεσης. 

82 Οι δύο προηγούμενες χρονικές περίοδοι (ο Πρώτος και ο Δεύτερος Χρόνος) πέρασαν χωρίς το 

πνεύμα σας να εκπληρώσει το πεπρωμένο του με πίστη. Σήμερα προέκυψε μπροστά της μια νέα ευκαιρία, 

έτσι ώστε μέσω των προσόντων της να πλημμυρίσει τη γη με ειρήνη και η δυστυχία και ο πόνος να 

ξεφύγουν από αυτήν. Είναι η αφορμή για να εντυπωσιάσετε με το παράδειγμά σας τις καρδιές των 

αδελφών σας, ώστε να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από την κακία, από το κακό, και να ανακτήσουν 

την υγεία της ψυχής και του σώματος μέσω της ανανέωσης. 
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83 Αληθινά σας λέω, αν πλησιάσετε την εκπλήρωση του καθήκοντός σας αυτή τη στιγμή χωρίς να 

προσέχετε* και να προσεύχεστε, θα δείτε την επιφάνεια της γης καλυμμένη με πτώματα. 
* Αυτή η βιβλική έκφραση έχει την έννοια όχι μόνο της πνευματικής επαγρύπνησης, αλλά κυρίως της μεσιτείας για 

τους άλλους, για τον κόσμο, και του αισθήματος ευθύνης γι' αυτόν. 

84 Καταλάβετε, άνθρωποι, ότι ποτέ δεν σταλθήκατε στη Γη για να αδιαφορήσετε για ό,τι συμβαίνει 

στην ανθρωπότητα. 

85 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, μην περιμένετε αυτό το έτος να σας φέρει ανέσεις. Αυτές 

είναι εποχές αγώνα, ανάκαμψης και προβληματισμού. 

86 Μην αποστερείστε τα δώρα Μου, γιατί τότε θα γίνετε σαν παρίες στη γη. 

87 Προσευχηθείτε για την ειρήνη των εθνών. Μίλησα μέσω της συνείδησης στους ανθρώπους, σε 

αυτούς που κυβερνούν αυτά τα έθνη, και είδα ότι η καρδιά τους είναι ατίθαση, ότι δεν διώχνουν από 

αυτήν το μίσος και τη φιλοδοξία τους. 

88 Προσέξτε την πίστη σας, τον ζήλο σας να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου, και μην ανησυχείτε για 

τις δοκιμασίες που σας προκαλούν οι αδελφοί σας, επειδή Με αγαπάτε. Γιατί το Έργο Μου, η Διδασκαλία 

Μου και ο Νόμος Μου είναι άφθαρτα, είναι αμόλυντα. Σας το λέω αυτό επειδή θα διωχθείτε επειδή είστε 

μαθητές Μου. Η κακή θέληση και το ψέμα θα σας καταδιώκουν. Αλλά γι' αυτό δεν πρέπει να κρύβεστε 

στις κατακόμβες για να προσεύχεστε και να προσπαθείτε να Με υπηρετήσετε. Αυτές οι εποχές έχουν 

περάσει. 

89 Έχω απελευθερώσει το πνεύμα σας και κανείς δεν θα μπορέσει να το σταματήσει στην ανάπτυξή 

του. 

90 Οι λεπτομερείς οδηγίες μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή θα σας ανεβάσουν όλους σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο ανάπτυξης, από το οποίο θα δείτε τον Μοναδικό Θεό σας. Τότε θα υπάρξει ειρήνη στην ψυχή 

σας, και αυτή η ειρήνη θα είναι παρόμοια με την ευδαιμονία που θα βιώσετε όταν, αφού κατακτήσετε τη 

Γη της Επαγγελίας και τραφείτε με την αιώνια τροφή, θα βιώσετε την ευδαιμονία του να αγαπάτε και να 

σας αγαπάει ο Επουράνιος Πατέρας σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

37 

Οδηγία 60  
1 Ελάτε στο τραπέζι Μου για να φάτε το ψωμί της διδασκαλίας Μου. 

2 Θα ακούσετε τώρα τον "Λόγο", ω άνθρωποι! 

3 Βλέπω την προθυμία σας να Με ακολουθήσετε. Δεν είχε σημασία για σας ότι η καρδιά σας είναι 

πληγωμένη από τους αγαπημένους σας- είναι σχισμένη. Αλλά το ένδυμα του πνεύματός σας το βλέπω 

άθικτο- διότι η κακία του ανθρώπου δεν μπορεί να φτάσει εκεί. 

4 Μακάριοι είναι εκείνοι που χλευάζονται και πληγώνονται για χάρη του Σκοπού Μου και παρόλα 

αυτά σηκώνουν το σταυρό τους με πραότητα και αγάπη, γιατί θα βιώσουν θαύματα μεταμόρφωσης στους 

αδελφούς τους. 

5 Δεν έχουν πίστη όλοι όσοι με ακούνε. Ανακαλύπτω ανάμεσά τους τους νέους Φαρισαίους που 

κρύβονται και προσπαθούν μάταια να βρουν την απάτη στην αλήθεια. 

6 Ήρθα να σας διδάξω να υψώνετε την ψυχή σας, ώστε να ανακαλύψετε την ουσία αυτού του 

Λόγου, που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη ατέλεια. 

7 Θα διαδώσω την πνευματική ουσία που πηγάζει από αυτόν τον λόγο που σας δίνω σε όλους τους 

λαούς της γης, γιατί είναι ο σπόρος της ενοποίησης. Αυτή η διδασκαλία θα κάνει την ανθρωπότητα να 

σκεφτεί και να κατανοήσει πολλές (πνευματικές) απόψεις. 

8 Οι σχισμένοι δεσμοί θα ενωθούν και οι διαφορές των φυλών θα εξαφανιστούν λόγω της 

πνευματοποίησης. Γιατί θα υπάρχει μόνο μία λατρεία για τον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό. 

9 Έτσι θα αρχίσετε να σχηματίζετε μια οικογένεια στη γη, και θα σας αφήσω έναν μεγάλο, άπειρο 

πυρσό που θα φωτίζει το πνευματικό μονοπάτι όλων των παιδιών Μου. 

10 Η τρυπημένη πλευρά μου εξακολουθεί να βγάζει ρεύμα νερού που είναι σωτηρία και θεραπευτικό 

βάλσαμο για σας. 

11 Ανοίγω το δρόμο για τους ξένους να έρθουν σε αυτό το έθνος και να ακούσουν το Λόγο Μου 

μέσω αυτής της διακήρυξης. 

12 Αν σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα", σας το λέω 

σήμερα, καθώς σας μιλάω ως Άγιο Πνεύμα: Εγώ είμαι ο Χριστός, και εγώ είμαι ο Πατέρας, διότι ο Λόγος 

που μίλησε στον Χριστό ήταν ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ο ίδιος που λαμβάνετε σήμερα. 

13 Ήταν απαραίτητο να σας μιλήσω με σύμβολα, με αλληγορίες και παραβολές, ώστε να 

κατανοήσετε τις διδασκαλίες της πνευματοποίησης που σας έφερα αυτή την εποχή. 

14 Αλλά έχει έρθει η ώρα που θα αφαιρέσετε κάθε εξωτερική πράξη λατρείας από τη λατρεία σας 

προς τον Θεό και θα Με αναζητήσετε με το πνεύμα. 

15 Καταλάβετε ότι δεν έρχομαι στο υλικό σπίτι στο οποίο εισέρχονται τα σώματά σας. Έρχομαι στο 

σπίτι που μου ετοιμάζουν οι σκέψεις σας. 

16 Χαρείτε σήμερα το Λόγο Μου. Όταν έρθει το έτος 1950, το Πνεύμα Μου δεν θα σας 

εγκαταλείψει, γιατί είναι μέσα σας και σε όλα τα κτιστά πράγματα. Αλλά δεν θα Με ακούτε πλέον με 

αυτή τη μορφή. Όταν ήρθα πνευματικά για να γίνω γνωστός στην ανθρωπότητα, θα αναστηθείτε 

πνευματικά προς Εμένα στη συνέχεια. 

17 Έρχεστε φοβισμένοι μπροστά στον Κύριο για να Με ρωτήσετε: "Κύριε, θα είναι ευχάριστος ο 

σπόρος μας στα μάτια Σου;" - Σε αυτό σας απαντώ: Αν έχετε μιλήσει με αγάπη, αν έχετε δείξει έλεος 

στους ασθενείς, αν έχετε συγχωρέσει τις προσβολές, έχετε γίνει αρεστοί στον Πατέρα σας. 

18 Σπείρετε καλό σπόρο για να θερίσετε καλό καρπό. Αν σπέρνετε αγάπη και θερίζετε απογοήτευση 

στον κόσμο, μη χάνετε την πίστη σας και αφήστε την υπόθεσή σας σε Μένα, γιατί Εγώ είμαι αυτός που 

υπηρετείτε και από τον οποίο θα λάβετε την ανταμοιβή. 

19 Σας δίδαξα να σπέρνετε στον κόσμο για να θερίζετε στον ουρανό. 

20 Μην αναζητάτε την ανταμοιβή σας στη γη και μην ξεχνάτε ότι η βασιλεία Μου δεν είναι αυτού 

του κόσμου. 

21 Αυτή την εποχή οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονται για να εξαγνίσουν τους εκλεκτούς Μου και 

να τους εξοπλίσουν για να κηρύξουν το Λόγο Μου. 

22 Η έμπνευσή Μου φωτίζει εκείνους που Με αναζήτησαν, που προορίζονται να γίνουν μαθητές 

Μου. Η φωνή του Ηλία είναι σαν καμπανάκι που ξυπνάει τα πνεύματα και διακηρύσσει την παρουσία 

Μου. 



U 60 

38 

23 Το έργο που σας προσφέρω είναι η κιβωτός μέσα στην οποία θα σωθούν όσοι εισέλθουν σε αυτήν, 

διότι μέχρι να λάβετε το τελευταίο από αυτά τα μηνύματα, τα στοιχεία θα έχουν εξαπολυθεί και θα 

μαστιγώνουν τους ανθρώπους. Θα δοκιμαστείτε κι εσείς, και τότε θα γνωρίσω την πίστη και την 

εμπιστοσύνη που έχετε δείξει σε Μένα. Θα εξεταστείτε και πολλοί από τους αδελφούς σας που σας 

έκριναν άσχημα από άγνοια θα ενωθούν μαζί σας όταν γνωρίσουν τη διδασκαλία Μου. Όχι μόνο οι 

άνθρωποι θα λάβουν τη διδασκαλία Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά και τα πνεύματα που 

ζουν στην πνευματική κοιλάδα θα ανυψωθούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 

24 Αγαπημένοι μαθητές, παρακολουθείτε το έργο Μου με ζήλο, ακολουθήστε τις οδηγίες Μου και θα 

με μαρτυρήσετε μαζί τους. Η Μαρία, η στοργική Μητέρα σας, κατεβαίνει επίσης σε σας και σας γεμίζει 

με χάρη, διδάσκοντάς σας την τέλεια αγάπη και μετατρέποντας την καρδιά σας σε πηγή ελέους, ώστε να 

μπορείτε να επιτελείτε μεγάλα έργα αγάπης μεταξύ των αδελφών σας και να γνωρίζετε την αλήθεια. Είναι 

συνεργάτης Μου, και εκτός από τον Λόγο Μου ως Δάσκαλος και ως Δικαστής, υπάρχει ο Λόγος της ως 

Μητέρα και ως Συνήγορος. Αγαπήστε την, άνθρωποι, και επικαλεστείτε το όνομά της. Αληθινά σας λέω, 

η Μαρία σας παρακολουθεί και σας συμπαραστέκεται, όχι μόνο σε αυτές τις ημέρες της δοκιμασίας, αλλά 

αιώνια. 

25 Θεωρώ τους ανθρώπους Μου υπεύθυνους για αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης που τους παραδίδω. 

Όλοι όσοι έχουν μάθει από Μένα, προετοιμάστε και διδάξτε στους "τελευταίους" την αλήθεια Μου. 

26 Πολλοί που πεινούν και διψούν για τον Θείο Λόγο Μου θα έρθουν σε σας και θα ικανοποιήσουν 

την επιθυμία τους για γνώση στις οδηγίες Μου. Θα σας κοιτάξω από το υπερπέραν, και κάθε καλό έργο 

που κάνετε προς όφελος των αδελφών σας θα ευλογηθεί και οι καρποί του θα πολλαπλασιαστούν. Από 

την άλλη πλευρά, κάθε παραβίαση του Νόμου Μου ή διαστρέβλωσή του θα κριθεί και θα τιμωρηθεί από 

την τέλεια δικαιοσύνη Μου. 

27 Να πιστεύετε και να ενεργείτε χωρίς φανατισμό. Σηκωθείτε και τοποθετήστε τον εαυτό σας σε ένα 

επίπεδο από το οποίο μπορείτε να διδάξετε όλους τους αδελφούς σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας 

δόγματα ή δοξασίες. Μη διστάζετε να κάνετε καλό σε κάποιον που έχει ανάγκη μόνο και μόνο επειδή 

ασκεί οπισθοδρομική ή ατελή λατρεία του Θεού. Αντίθετα, αφήστε την ανιδιοτελή εργασία σας να 

κερδίσει την καρδιά του. Μην κλείνεστε σε ομάδες και έτσι περιορίζετε το πεδίο της δραστηριότητάς σας. 

Να είστε φως σε κάθε πνεύμα και βάλσαμο σε κάθε θλίψη. 

28 Είστε σαν τον οδοιπόρο που εγκαθίσταται στη σκιά ενός δέντρου για να ξεκουραστεί και μετά 

συνεχίζει το δρόμο του. Όταν σας βασανίζει η δίψα - εδώ, στη διδασκαλία Μου, υπάρχει μια πηγή με 

κρυστάλλινο νερό. Όταν οι δυνάμεις σας εξαντληθούν - ξεκουραστείτε. Αν η θλίψη κατακλύζει την 

καρδιά σας, περιμένετε και θα ακούσετε το τραγούδι του αηδονιού που θα σας κάνει να ξεχάσετε τις 

αντιξοότητες της ζωής. Όταν όμως πεινάσετε, σπάστε τον ώριμο καρπό από το δέντρο και φάτε. 

29 Εδώ είναι ο Δάσκαλος που σας μιλάει με απλές παραβολές για να καταλάβετε τη διδασκαλία Μου. 

30 Δεν θέλω να σταματήσετε στο δρόμο, ούτε θέλω να παραμείνετε σιωπηλοί αύριο, όταν οι 

άνθρωποι θα σας ρωτήσουν για αυτά που ακούσατε από Μένα. Δεν είναι το θέλημά Μου να Με 

κατηγορείτε σε απόγνωση μετά το 1950, επειδή έχω απομακρυνθεί από εσάς. 

31 Αναγνωρίστε με πόση ευγένεια και σταθερότητα έχω έρθει για να σας δώσω το Λόγο Μου και να 

σας διδάξω να μεταδίδετε τα Θεία Μου Λόγια συλλαβή προς συλλαβή. 

32 Μαθητές, δεν απαιτώ από εσάς να επιτύχετε την τελειότητα στα έργα και τα λόγια σας. Απαιτώ 

όμως από εσάς όλη την καθαρότητα, τη βοήθεια και την ειλικρίνεια για την οποία είστε ικανοί. 

33 Κρατήστε τη φύση Μου στην καρδιά σας, ώστε όταν μιλάτε, τα λόγια σας να είναι εμποτισμένα με 

αυτήν και να συγκινούν την καρδιά των αδελφών σας. Αν ο λόγος σας δεν έχει αυτή την ιδιότητα, δεν θα 

σας πιστέψουν και θα μείνετε να κηρύττετε μόνοι σας στην έρημο, ο άνεμος θα παρασύρει αυτά τα λόγια 

και δεν θα έχετε σπείρει τίποτα. Ποιο κίνητρο θα τον στηρίξει στο έργο της ημέρας του που εργάζεται με 

αυτόν τον τρόπο; Θα πρέπει να βυθιστεί στην απελπισία. 

34 Ακόμα και τώρα σας λέω ότι πρέπει να γεμίσετε με δύναμη, με θάρρος, για τον αγώνα. Διότι μην 

περιμένετε ότι στις μικροψυχίες και τις στιγμές πικρίας σας κάποιος θα σας παρηγορεί πάντα. 

35 Αλλά αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε ήδη από σήμερα, δεν θα νιώσετε ποτέ εγκαταλελειμμένοι, 

ούτε θα νιώσετε ότι δεν είμαι μαζί σας, παρόλο που δεν ακούτε πλέον τον Λόγο Μου. Αν Με αναζητάτε 

και Με αγαπάτε, θα νιώθετε την παρουσία Μου όπου κι αν βρίσκεστε και τη στιγμή που τη χρειάζεστε. 
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36 Αναζητήστε Με πάντοτε και με τον καλύτερο δυνατό για σας τρόπο, τότε θα βρείτε σε Μένα τον 

Πατέρα, τον Δάσκαλο και τον Φίλο. 

37 Ποτέ δεν αρνήθηκα το έλεός Μου σε εκείνον που το ζήτησε, ακόμη και αν ήρθε "καλυμμένος με 

λέπρα". Ποτέ δεν απαγόρευσα σε κανέναν να πάρει ψωμί από το τραπέζι Μου. 

38 Έτσι σας προετοιμάζω, γιατί από τα χείλη σας θα βγει ο Λόγος Μου, και θα είναι παρηγοριά, 

προφητεία, βάλσαμο και άμυνα στις θλίψεις της ανθρωπότητας. 

39 Δείτε τα ίχνη της δυστυχίας που άφησε ο πόλεμος, και όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν να 

ξυπνήσουν από την πνευματική τους αδράνεια. Σύντομα όμως θα συμβούν στον κόσμο γεγονότα που θα 

ταρακουνήσουν την ανθρωπότητα και θα την κάνουν να αλλάξει κατεύθυνση. 

40 Οι δυνάμεις της φύσης θα ζητήσουν δικαιοσύνη, και όταν απελευθερωθούν θα προκαλέσουν την 

εξαφάνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας και τη μετατροπή τους σε θάλασσα, την εξαφάνιση των 

θαλασσών και την εμφάνιση ξηράς στη θέση τους. 

41 Τα ηφαίστεια θα εκραγούν για να αναγγείλουν την ώρα της κρίσης και όλη η φύση θα 

αναστατωθεί και θα ταρακουνηθεί βίαια. Προσευχηθείτε να συμπεριφερθείτε σαν καλοί μαθητές, γιατί 

αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαδοθεί στις καρδιές η τριαδομαρτιανή πνευματική διδασκαλία. 

42 Γεμάτοι αγαλλίαση έρχεστε σήμερα σε Μένα για να ψάλλετε το "Ωσαννά" επειδή έχετε ακούσει 

τη φωνή Μου και το Λόγο Μου στις Τρεις Εποχές και επειδή αναγνωρίζετε ότι είμαι ο Ένας Θεός που 

έχει αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα στις Τρεις Εποχές. 

43 Δεν βλέπετε κανένα μυστήριο στην Τριάδα Μου, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα. 

Είμαι ένας Θεός που έχει αποκαλυφθεί σε τρεις χρονικές περιόδους. Είναι οι άνθρωποι που μπερδεύονται 

όταν εμβαθύνουν στις απόψεις και τις επιστήμες τους. 

44 Το βιβλίο της διδασκαλίας είναι ανοιχτό μπροστά σας, αλλά ο Δάσκαλος είναι αυτός που επιλέγει 

το μάθημα. Τότε αισθάνεστε ότι από αρχάριοι γίνεστε μαθητές ανάλογα με την αγάπη, την πίστη και τη 

θέληση που χρησιμοποιείτε όταν Με ακούτε. 

45 Κάποιοι δεν Με έχουν καταλάβει, παρόλο που Με ακούνε και πιστεύουν στην Παρουσία Μου. 

Άλλοι, αντιλαμβανόμενοι το μεγαλείο της αποκάλυψής Μου, δεν έχουν σηκωθεί για να ανανεωθούν και 

να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Άλλοι πάλι θέλουν να διαδώσουν τη διδασκαλία Μου στους 

ανθρώπους, αλλά φοβούνται την ανθρωπότητα και αισθάνονται ότι τα χείλη τους σιωπούν. Και υπάρχουν 

επίσης εκείνοι που Μου είπαν: "Δάσκαλε, άσε με να απολαύσω τις απολαύσεις του κόσμου, και μόλις τις 

κουραστώ, θα έρθω σε Σένα". - Ω, εσείς οι αδαείς που μιλάτε έτσι στον Κύριό σας χωρίς να σκέφτεστε ότι 

δεν ξέρετε την τελευταία ημέρα της ζωής σας! Αλλά όταν το δείτε να έρχεται, θα παλέψετε με τον θάνατο, 

τον ανίκητο. Αλλά η ψυχή σας θα αποκολληθεί από τη σάρκα και τότε θα ακούσει τη φωνή της 

συνείδησής της να της λέει ότι βρίσκεται στην παρουσία Μου χωρίς καλά έργα, με άδεια χέρια, και ότι 

έχασε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στον Πατέρα της. 

46 Επιλέγω τώρα από τους ανθρώπους εκείνους που θα Με ακολουθήσουν γεμάτοι πίστη και 

σταθερότητα, για να διαδώσουν το νόμο σε ολόκληρο τον κόσμο κατά το παράδειγμα του Κυρίου τους. 

Ξέρετε ότι δεν ευνοώ κανέναν, αλλά ότι δεν είστε όλοι έτοιμοι να επιλεγείτε. 

47 Από τις πρώτες εποχές της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώ εκείνους που έχουν εξοπλιστεί, εκείνους 

που έχουν κατανοήσει τη διδασκαλία Μου, για να παραδώσουν τα μηνύματά Μου και το Νόμο Μου 

στους άλλους μέσω της διαμεσολάβησής τους. 

48 Όταν μίλησα στον Αβραάμ, άκουσε τον λόγο Μου, και με πίστη είδε τον Κύριό του. Εκείνη η 

φωνή είπε στον πατριάρχη: "Βλέπω ότι είσαι δίκαιος στη γη, και κάνω μια διαθήκη μαζί σου. Το θέλημά 

Μου είναι να βγουν από εσάς πολυάριθμες γενεές, οι οποίες θα αποτελέσουν έναν λαό που θα Με 

γνωρίσει και θα Με αγαπήσει, και μέσα σε αυτούς θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης". 

49 Έδωσα στον Αβραάμ έναν γιο, τον οποίο ονόμασε Ισαάκ και τον οποίο αγαπούσε πολύ, και για να 

δοκιμάσω την πίστη και την υπακοή του, του ζήτησα να τον θυσιάσει. Ο Αβραάμ έτρεμε στη σάρκα του 

και στην ψυχή του- αλλά αναγνωρίζοντας ότι ήταν μια θεϊκή εντολή που έλαβε, ζήτησε στην προσευχή 

του μόνο δύναμη για να φέρει εις πέρας αυτή την ύψιστη εντολή και προετοιμάστηκε για τη θυσία του 

γιου του. 

50 Αυτό ήταν αρκετό για Μένα, και όταν το χέρι του Αβραάμ σηκώθηκε για να σπρώξει, συγκράτησα 

το χέρι του, του επανέφερα τη ζωή του αγαπημένου του Υιού και του έδωσα το φιλί της ειρήνης Μου. 
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Μόνο ένας από τους εκλεκτούς Μου θα μπορούσε να περάσει αυτή τη δοκιμασία- γι' αυτό τον επέλεξα, 

ώστε το παράδειγμά του να καταγραφεί για τους ανθρώπους της εποχής του και των μετέπειτα εποχών. 

51 Στη συνέχεια, ο Ιεχωβά σας έστειλε τον Λόγο Του, που έγινε άνθρωπος στον Ιησού, τον οποίο 

υποβάλατε στη δοκιμασία και του οποίου τη ζωή απαιτήσατε από Μένα για να μπορέσετε να πιστέψετε. 

Και η άπειρη αγάπη Μου, η οποία είναι ακατανόητη για σας, τον παρέδωσε σε σας σαν ένα πράο αρνί, 

ώστε με την αποδοχή του αίματός Του να αναστηθείτε στην αιώνια ζωή. Τώρα μπορείτε να μετρήσετε 

καλά την αγάπη Μου για σας, τους αμαρτωλούς. 

52 Σήμερα σε αναζητώ εκ νέου. Αλλά δεν γράφω τον Νόμο σε πέτρα, ούτε ενσαρκώνω τον Λόγο 

Μου σε ένα ανθρώπινο ον. Το Άγιο Πνεύμα Μου έρχεται να μιλήσει μέσα από το μυαλό του ανθρώπου 

που εμπνέεται από Μένα, για να σας προετοιμάσει, ώστε στη συνέχεια να μπορέσετε να εισέλθετε 

απευθείας από πνεύμα σε πνεύμα σε κοινωνία με τη Θεότητά Μου. 

53 Είναι το Πνεύμα του Ηλία που άνοιξε τις πύλες αυτής της Εποχής, στην οποία σας αποκάλυψα τις 

νέες διδασκαλίες που περιέχονται στην έκτη σελίδα του Βιβλίου των Επτά Σφραγίδων, του Βιβλίου της 

Ζωής, το φως του οποίου θα φωτίσει ακόμη και την τελευταία γωνιά του κόσμου. 

54 Ανήκετε πνευματικά στην καταγωγή του Αβραάμ, στον λαό στον οποίο όλες οι προφητείες και οι 

υποσχέσεις που σας έδωσα μέσω των πατριαρχών έχουν εκπληρωθεί ανά τους αιώνες. 

55 Τώρα σας εμπιστεύομαι μια νέα διαθήκη, η οποία είναι σαν κιβωτός, ώστε η ανθρωπότητα να 

σωθεί μέσα σ' αυτήν. 

56 Εργαστείτε, σπείρετε, αλλά κάντε το μέσα στο Νόμο Μου. Όταν σας είπα: Η Θέλησή Μου είναι 

δική σας και η δική σας Θέληση είναι δική Μου, μπορώ να σας το επαναλάβω αυτό, αλλά πάντα μόνο 

όταν επιτρέπονται οι προθέσεις σας. Να θυμάστε ότι τίποτα άδικο δεν θα έπρεπε να έχει βγει από εσάς, 

αφού αναδυθήκατε δίκαιοι και καθαροί από την αγκαλιά του Θεού. Σας έδωσα τη γη, γεμάτη ευλογίες, για 

να τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως προσωρινό σπίτι. 

57 Αν Εγώ έχω γίνει γνωστός στους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή, γιατί αισθάνονται την ανάγκη να 

φτιάξουν την εικόνα Μου με τα χέρια τους για να Με λατρέψουν σε αυτήν; 

58 Άνθρωποι, η εξιλέωσή σας αυτή τη στιγμή ήταν να αναζητήσετε στο βούρκο ένα κόσμημα 

ανεκτίμητης αξίας. Με ποιο τρόπο; Επειδή χάσατε την κληρονομιά σας σε περασμένους καιρούς στη γη 

που κατοικείτε και την οποία έχετε μετατρέψει σε βρωμερή λίμνη. Ήρθατε στην Παρουσία Μου χωρίς 

αυτό, και έπρεπε να σας στείλω να το αναζητήσετε, ώστε όταν επιστρέψατε σε Μένα να Μου το 

παρουσιάσετε. Αυτό το κόσμημα είναι το σύνολο των αρετών. Κάνε το καλό, και όσο περισσότερο το 

εξασκείς, τόσο πιο δυνατές θα είναι οι ακτίνες φωτός που σου δίνει. 

59 Μην Με κατηγορείτε που έρχομαι να σας διδάξω σε καιρούς πόνου και θλίψης, γιατί δεν 

δημιούργησα εγώ τον πόνο. 

60 Γίνετε καλοί εργάτες Μου και θα σας στείλω στις επαρχίες για να διακηρύξετε αυτή τη 

διδασκαλία. Μην διδάσκετε λοιπόν τίποτα άχρηστο, ούτε να αναμειγνύετε την αληθινή πίστη στο 

πνευματικό με δεισιδαιμονικές ιδέες. Αν προσθέτατε τέτοιες ιδέες στο έργο Μου, θα ήταν πολύ καλύτερο 

για σας να σιωπήσετε. 

61 Μιλήστε για την Αλήθειά Μου και θα σας ανταμείψω με την έμπνευσή Μου, όπως ανταμείβω την 

πνευματική αφύπνιση αυτού του λαού και των φορέων της φωνής Μου, κάνοντας τον Λόγο Μου να ρέει 

όλο και πιο άφθονα. 

62 Νιώστε τη θεϊκή Μου Παρουσία ανάμεσά σας. Ήταν θέλημά Μου να εκπλήξω τον λαό Μου αυτή 

τη μέρα. 

63 Σήμερα σας ζητώ: Τι κάνατε με το έργο που σας εμπιστεύτηκα; Τι κάνατε με τις διδασκαλίες Μου 

και πώς δώσατε το μήνυμά Μου στους αδελφούς σας; - Σιωπάτε στις ερωτήσεις Μου, άνθρωποι, επειδή 

ξέρετε ότι αυτές ακριβώς οι ερωτήσεις σας έχουν ήδη τεθεί από τη συνείδησή σας. 

64 Αισθάνεστε σαν μικρά παιδιά απέναντι στον Δάσκαλο και κλαίτε σιωπηλά. Σας συγχωρώ και σας 

παραχωρώ άλλη μια χρονική περίοδο, ώστε μέσα σε αυτήν να γίνετε τελικά αληθινοί μαθητές. 

65 Ξέρετε καλά ότι δεν σας έλειψαν οι οδηγίες, ότι σας έδωσα πολλά κίνητρα στο δρόμο σας, ώστε 

να συνεχίσετε στο μονοπάτι. Πράγματι, παρουσιάζομαι ως κριτής, αλλά πρώτα σας αφήνω να νιώσετε την 

πατρική Μου αγάπη. 
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66 Άνθρωποι, αν έδινα ειρήνη στα έθνη για χάρη της δικής σας ανανέωσης και βελτίωσης, θα 

δεχόσασταν με χαρά αυτόν τον όρο και θα προσπαθούσατε να τον εκπληρώσετε; - Σκεφτείτε αυτό που 

σας λέω, μαθητές! 

67 Έρχομαι γεμάτος αγάπη και ευγένεια για να μάθετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να γίνετε 

ταπεινοί. Εγώ είμαι το παράδειγμα και το βιβλίο. Ακούστε εκ νέου τον Χριστό, γιατί Αυτός είναι η οδός, 

η αλήθεια και η ζωή. 

68 Δεν έκανα μόνο Εγώ τον εαυτό Μου γνωστό, αλλά και η Μαρία, η πιο στοργική Μητέρα σας, και 

ο Ηλίας, ο Πνευματικός σας Ποιμένας, ώστε να καταλάβετε ότι αυτή είναι η τελευταία περίοδος κατά την 

οποία ο Θεός κάνει τον εαυτό Του σωματικά αισθητό μέσω του ανθρώπινου νου για να τον δει, να τον 

ακούσει και να τον αισθανθεί ο άνθρωπος. 

69 Αν εσείς, που έχετε ακούσει αυτόν τον Λόγο, τον αγκαλιάσετε με αγάπη και τον κάνετε γνωστό, 

όπως σας δίδαξα, αληθινά σας λέω, το σπέρμα σας θα συνεχίσει μέχρι την έβδομη γενεά. Αλλά αν δεν 

δείξετε υπακοή και δεν δείξετε έλεος, ο πόνος θα γίνει αισθητός στα παιδιά σας και στους απογόνους 

τους. 

70 Θα έχετε πολλά για τα οποία θα εργαστείτε στους κόλπους της κοινότητάς σας, αλλά για να 

μετρήσουν τα προσόντα σας, θα πρέπει να ενωθείτε στη σκέψη και στη θέληση, να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον ως αδελφούς και αδελφές και να είστε έτοιμοι να συγχωρήσετε τις προσβολές σας. Τότε θα έχετε 

σπάσει τις αλυσίδες που σας δένουν στον υλισμό, την αγάπη για τον εαυτό σας και τον εγωισμό και θα 

αρχίσετε να ζείτε και να υποφέρετε για τους άλλους. 

71 Ο Ηλίας είναι μαζί σας και το φως του σας φωτίζει ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το ιερό 

στην καρδιά σας, όπως ακριβώς σας έδωσε το κουράγιο να σπρώξετε τα είδωλά σας από τα βάθρα τους. Η 

ακτίνα του Ηλία ερχόταν πάντα για να εξαλείψει την ειδωλολατρία, τις δεισιδαιμονίες, την άγνοια και 

έκανε τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τη δύναμη του Θεού της αλήθειας. 

72 Άνθρωποι, σε αυτή την εποχή της θλίψης, αναζητήστε καταφύγιο κάτω από τον μανδύα ειρήνης 

της Μαρίας και προσευχηθείτε για όλους τους ανθρώπους, τόσο για εκείνους που την αναγνωρίζουν ως 

Θεία Μητέρα όσο και για εκείνους που δεν την αναγνωρίζουν. 

73 Δείτε πώς ο πόλεμος εξαπλώνεται όπως το λάδι στο νερό. Τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν από τη ρίζα 

τους, ώστε η γη να είναι καθαρή από την αρχή. 

74 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για την ειρήνη του έθνους σας και κρατήστε το Λόγο Μου 

στις καρδιές σας, γιατί είστε ακόμα στην εποχή που μπορείτε να τον ακούσετε. Αλλά σύντομα αυτός ο 

χρόνος θα τελειώσει. 

75 Δέχομαι την προσευχή αυτού του λαού, ο οποίος στέλνει επίσης τα αιτήματά του στη Βασίλισσα 

των Ουρανών, η οποία σας χαϊδεύει και βάζει ένα πνευματικό λουλούδι στην καρδιά σας. 

76 Μακάριοι όσοι ακολουθούν τα βήματά Μου. Ακούτε τη φωνή Μου που σας στέλνω από την 

τελειότητα, μια φωνή που ακούγεται σε όλο το σύμπαν με πολλές μορφές. 

77 Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από το βλέμμα του Δημιουργού, γιατί είναι πανταχού παρών. Σε 

ακολουθώ όπου κι αν πας, σαν τη σκιά σου. Καμία σκέψη δεν μπορεί να ξεφύγει από τη Θεϊκότητά Μου, 

και δεν υπάρχει έργο που να έχει μείνει κρυφό ή άγνωστο σε Μένα. Είμαι τόσο με τα ενάρετα πνεύματα 

που κατοικούν σε υψηλά σπίτια όσο και με εκείνους των οποίων η διανοητική σύγχυση τους έκανε να 

δημιουργήσουν και να κατοικήσουν σε κόσμους του σκότους. 

78 Είμαι με όλους. Για κάποιους είμαι ο αναμενόμενος, για άλλους είμαι ο καταδιωκόμενος. Το Άγιο 

Πνεύμα απομακρύνει τώρα το σκοτεινό πέπλο που σας κάλυπτε, ώστε κάθε μάτι να ανανεωθεί σε αυτό το 

Φως. Είμαι η Αιώνια Ζωή που αναζητά τους "νεκρούς" για να τους αναστήσει. 

79 Ανηφορίστε πνευματικά στην προσευχή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσετε στα κατώφλια της 

αιωνιότητας, όπου ο χρόνος δεν περνάει και όπου όλα είναι ειρήνη και ευδαιμονία- γιατί εκεί θα 

ικανοποιηθείτε με την αληθινή ζωή. 

80 Σκεφτείτε ότι για όλους θα έρθει αναπόφευκτα η στιγμή που θα εισέλθουν για πάντα σε αυτόν τον 

κόσμο. Γιατί τότε επιμένετε να ζείτε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο; Πόσο μικρή είναι η πίστη και η ελπίδα σας 

στην πνευματική ζωή, όταν προσκολλάστε τόσο σφιχτά στη γη, και όταν βλέπω ότι σε αυτήν επιθυμείτε 

να ξαναδείτε εκείνους που ήταν συγγενείς σας και που τώρα ζουν στον πνευματικό, σε καλύτερους 

κόσμους από αυτόν. Γιατί θέλετε να έρθουν εκ νέου στην Κοιλάδα των Δακρύων για να κλάψουν και να 
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φάνε το πικρό σας ψωμί, όταν από εκεί που κατοικούν μπορούν ήδη να δουν την αντανάκλαση της Γης 

της Επαγγελίας; 

81 Αισθάνεστε ότι η δικαιοσύνη του Πατέρα εκδηλώνεται σε όλο το σύμπαν. Αλλά σας λέω ότι δεν 

πρέπει να συγχέετε τη δικαιοσύνη Μου με την τιμωρία με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. Η παρούσα 

εποχή σας έπιασε απροετοίμαστους, επειδή αφήσατε τους καιρούς και τα χαρίσματά σας ανεκμετάλλευτα, 

και γι' αυτό το λόγο αισθάνεστε τιμωρημένοι. 

82 Μαθητές, ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε την εποχή στην οποία ζείτε. Σας λέω: Όπως ακριβώς 

κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη δικαιοσύνη Μου, έτσι και κανείς δεν μπορεί να κλείσει τις πύλες για 

το υπερπέραν που το έλεός Μου έχει ανοίξει για σας. Κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τα μηνύματα 

φωτός, ελπίδας και σοφίας να φτάσουν στους ανθρώπους από αυτούς τους κόσμους. 

83 Εγώ είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης αυτού του βασιλείου, και το κλειδί του βρίσκεται στη διδασκαλία 

Μου. Γι' αυτό, κατανοήστε όλη τη χάρη που έχω δώσει σε εσάς, τους ταπεινούς πνευματιστές. Διότι καμία 

κοινότητα πίστης ή δόγμα αυτής της εποχής δεν έχει την εκδήλωση του Θείου Λόγου ή την παρουσία των 

πνευματικών όντων του φωτός που στέλνει το Θέλημά Μου. 

84 Αφήστε τις μεγάλες ομολογίες ή αιρέσεις να κρίνουν λανθασμένα αυτές τις διδασκαλίες, αφήστε 

τις να απορρίψουν αυτή την εκδήλωση και να σας καταδικάσουν. Ο λόγος είναι ότι έχουν ξεχάσει, ή δεν 

θέλουν να καταλάβουν, ότι ο Χριστός κατέχει το κλειδί για όλα τα μυστήρια του Πνεύματος. Τώρα θα 

δείτε πόσοι από αυτούς που ισχυρίζονται ότι Με ακολουθούν, στην πραγματικότητα θα είναι αυτοί που 

Με καταδιώκουν. Αλλά ο Λόγος Μου θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. 

85 Αυτή είναι η Τρίτη φορά που ο Χριστός έρχεται στον κόσμο "πάνω στο σύννεφο", γεμάτος 

μεγαλοπρέπεια και περιτριγυρισμένος από πνευματικά όντα του φωτός, για να απελευθερώσει και να 

λυτρώσει τους ανθρώπους. Σε όλους έδωσα σημάδια της παρουσίας Μου, σε κάθε πόρτα χτύπησα. Αλλά 

παρόλο που άκουσαν τα βήματά Μου, Με αρνήθηκαν. Μόνο εσείς, οι ταπεινοί, που κουβαλάτε στο 

πνεύμα σας τον σπόρο του λαού του Θεού, πιστέψατε σε Μένα- Με νιώσατε και Με δεχτήκατε στις 

καρδιές σας. 

86 Κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει αυτές τις εκδηλώσεις ή να σταματήσει την πορεία σας, γιατί η 

αλήθεια είναι φως και ένα αήττητο ξίφος. 

87 Σήμερα ξέρετε ότι ο ερχομός Μου αυτή τη στιγμή δεν ήταν για να σας πλημμυρίσω με τους 

θησαυρούς του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, ως περαιτέρω απόδειξη της παρουσίας Μου ανάμεσά σας, έχετε 

βιώσει απτά τη στοργική Μου αγάπη, είτε επειδή ανακτήσατε τη χαμένη σας υγεία, είτε επειδή 

ανοίχτηκαν οι πύλες της εργασίας σας, είτε επειδή δεχτήκατε τις εκδηλώσεις Μου σε όσες μορφές σας 

χάρισα. 

88 Σε όλους σας θα δώσω αποδείξεις της παρουσίας Μου, τόσο σε πνευματικό όσο και σε υλικό 

επίπεδο. 

89 Θρησκείες και δόγματα του κόσμου: Ανοίξτε τις πύλες σας και ελάτε σε Μένα σε ρεύματα! 

Άνδρες της δύναμης: Σηκωθείτε και δοκιμάστε το έργο Μου! Άνδρες, γυναίκες, αναζητήστε Με, 

λυπηθείτε τους εαυτούς σας! Αν αυτός ο λαός δεν είναι έτοιμος να σας δεχτεί, Εγώ θα σας δεχτώ, θα σας 

θεραπεύσω και θα σας δώσω το Ψωμί του Λόγου Μου. 

90 Ανθρωπότητα, προσευχηθείτε, σας περιμένω για να σας αποκαλύψω το μυστήριο του Τρίτου 

Χρόνου. 

91 Περιμένετε ευδαιμονία στον κόσμο; Γνωρίζετε καλά ότι αυτή η γη, αντί να δίνει γάλα και μέλι, 

δίνει δάκρυα και θάνατο σύμφωνα με τη θέληση του ανθρώπου. 

92 Προετοιμαστείτε, γιατί τα χέρια σας θα είναι αυτά που θα καταστρέψουν την ειδωλολατρία σας, 

μόλις ασκήσετε την πνευματική λατρεία του Θεού με όλη σας την αγάπη. 

93 Προσέξτε, άνθρωποι, γιατί η μάχη πλησιάζει και ο αντίπαλος πλησιάζει. Δεν θα είναι ο Φαραώ της 

Πρώτης φοράς ή ο Καίσαρας της Δεύτερης. Αυτό που προσπαθεί να σας οδηγήσει πίσω στη δουλεία - από 

φόβο για την εξέλιξή σας και το φως της γνώσης σας - θα είναι το σκοτάδι όλων των εποχών που σας 

περιβάλλει και σας απειλεί. Γι' αυτό σας έδωσα το ξίφος του φωτός για να πολεμήσετε. Σε αυτό το φως θα 

είναι η πίστη, η σοφία και η φιλανθρωπία. 

94 Η συγχώρεση θα είναι μία από τις αρετές που θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία μπροστά στη 

δικαιοσύνη Μου. Σας ξαναλέω: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 
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95 Η αγάπη μου θα ενώσει όλους τους ανθρώπους και όλους τους κόσμους σε έναν. Μπροστά Μου 

θα εξαφανιστούν οι διαφορές των φυλών, των γλωσσών και των φυλών, ακόμη και οι διαφορές που 

υπάρχουν στην ανάπτυξη της ψυχής. 

96 Μεταξύ του Θεού ως κριτή και του ανθρώπου υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο, το οποίο είναι η 

Μαρία, η πιο στοργική μητέρα, στην αγάπη της οποίας τα πνεύματα πλένονται και εξαγνίζονται για να 

έρθουν στη συνέχεια ενώπιον του Κυρίου τους. 

97 Παρόλο που η ανυπακοή του Αδάμ, το έγκλημα του Κάιν και η σύγχυση της Βαβυλώνας 

εξακολουθούν να βαραίνουν την ανθρωπότητα - θα σας δώσω την ευκαιρία να απαλλαγείτε από αυτούς 

τους λεκέδες. 

98 Σας προσφέρω αυτή την πηγή με το κρυστάλλινο και καθαρό νερό για να ξεδιψάσετε από αυτήν 

και να καθαριστείτε από κάθε βρωμιά. Αλλά προσέξτε την άνοιξη, γιατί θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα 

θέλουν να σας παρασύρουν με ψευδείς πνευματικές διδασκαλίες και θα σας πουν ότι αγαπούν τον Θεό και 

τη Μαρία. Να είστε σε επιφυλακή, γιατί με αυτό θέλουν να σας χωρίσουν από το εμπόδιο (του Κυρίου). 

Θα εμφανιστούν εκείνοι που αναμειγνύουν τις διδασκαλίες Μου με ανθρώπινες διδασκαλίες. Ζήστε σε 

εγρήγορση! Διότι πλησιάζει ήδη η ώρα που θα σας καλέσω σε κρίση. Τότε η Παρουσία Μου θα είναι σαν 

κεραυνός στην καταιγίδα και το Φως Μου σαν αστραπή που ανατέλλει στην Ανατολή και σβήνει στη 

Δύση. Τότε θα καλέσω τις εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που έχουν σημαδευτεί από Μένα να 

παραδώσουν τη σοδειά τους ενώπιον της δικαιοσύνης Μου. Κάποιοι θα είναι στην ύλη και άλλοι στο 

πνεύμα. 

99 Εκείνοι που με ακολούθησαν το 1866 θα είναι παρόντες σε αυτή την κρίση, ώστε να μπορέσουν 

επίσης να λογοδοτήσουν για τον πρώτο τους σπόρο. Πριν έρθει η ειρήνη, θα υπάρξει κρίση. Θα δείτε τους 

ισχυρούς να ξεσηκώνονται εναντίον των ισχυρών, αλλά σε αυτές τις μάχες η δύναμη και η αλαζονεία τους 

θα εξαντληθεί. Τότε η γη θα έχει λουστεί στο αίμα των αμαρτωλών και των αθώων. Αλλά όταν 

τελειώσουν αυτές οι θλίψεις, θα έρθει η ειρήνη στα έθνη, γιατί οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν τον Θεό ως 

τον μόνο ισχυρό και δίκαιο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 61  
1 Όταν η θεία Μου ακτίνα κατεβαίνει σε σας, οι άγγελοι ενώνονται με την ψυχή σας σε προσευχή 

και λατρεία για τον Πατέρα. 

2 Ο φόβος για τη δικαιοσύνη Μου έχει αυξήσει τη θέρμη αυτού του λαού, καθώς βιώνει τις 

δυνάμεις της φύσης να εξαπολύονται σε αυτές τις ημέρες της δίκης. Γιατί απελπίζεστε; Δεν σας δίδαξα να 

προσεύχεστε και να οπλίζεστε με πίστη; 

3 Σκεφτείτε ότι οι δυνάμεις της φύσης σας δείχνουν την εκπλήρωση των προφητειών του 

παρελθόντος. Αν είναι γραφτό να γίνετε μάρτυρες και να δείτε αυτά τα γεγονότα, μη φοβηθείτε από το 

Θέλημα του Πατέρα σας. Όλα χρησιμεύουν για να σας εξαγνίσουν. 

4 Στον καθένα από εσάς εμπιστεύομαι έναν αριθμό καρδιών για να τις καθοδηγήσει με τον Λόγο και 

το παράδειγμά Του. Αλλά αν γίνετε αδύναμοι στις δοκιμασίες, τι εμπιστοσύνη μπορείτε να εμπνεύσετε 

στους αδελφούς σας σχετικά με τις οδηγίες Μου; - Ανάμεσα στους ανθρώπους που σας ακολουθούν, 

υπάρχουν πέτρινες καρδιές, όπου μόνο τα καλά έργα καταφέρνουν να τους συγκινήσουν και να τους 

μεταστρέψουν στη διδασκαλία Μου. 

5 Ζήστε σε εγρήγορση και να είστε ευαίσθητοι, γιατί σε κάθε στροφή και σε κάθε τόπο θα σας φέρω 

έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, και δεν πρέπει να τον προσπεράσετε χωρίς να αισθανθείτε την ανάγκη 

του. Ακόμη και εκείνοι που βλέπετε μόνο μια φορά στη ζωή σας ανήκουν στο πλήθος που σας έχει 

εμπιστευτεί. Θα σας αναγνωρίσουν στη συνέχεια. 

6 Μην κοιτάτε εικόνες πόνου μόνο από περιέργεια. Να εμφορείστε πάντα από τα ευγενέστερα 

συναισθήματα, ώστε τα έργα σας να περιέχουν αληθινή φιλανθρωπία και να φέρνετε παρηγοριά στους 

αδελφούς σας. Μην αποφεύγετε ένα νοσοκομείο και μην τρομάζετε από έναν λεπρό, από έναν ανάπηρο ή 

από κάποιον που πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια. Μην κοιτάζετε μια φυλακή με 

περιφρόνηση ή απέχθεια και μην την προσπερνάτε χωρίς να προσεύχεστε για όσους βρίσκονται σε αυτήν. 

Άπλωσε το χέρι σου με αγάπη σε όσους έχουν πέσει, σε όσους έχουν ξεχαστεί από τους ανθρώπους. Πόσο 

καλό θα τους κάνετε στις ψυχές τους! 

7 Ατσαλώστε την καρδιά σας για μάχη! Δεν θέλω αδύναμους στρατιώτες στις τάξεις Μου. Η 

παρουσία σας στο μονοπάτι των αδελφών σας μπορεί να σημαίνει σωτηρία, απελευθέρωση, υγεία και 

ειρήνη γι' αυτούς. 

8 Σύντομα θα τελειώσω τον Λόγο Μου ανάμεσά σας, και όσοι δεν ήθελαν να τον κουβαλήσουν 

στην καρδιά τους, να είναι προετοιμασμένοι για τον πόνο που θα τους φθείρει. Πώς θα μπορούσαν να 

γίνουν μάρτυρες της νέας Μου εκδήλωσης αν δεν είναι προετοιμασμένοι. 

9 Αν στη Δεύτερη Εποχή ο Λόγος Μου μίλησε στους διδασκάλους του Νόμου μέσω του παιδιού 

Ιησού και έκανε τα χείλη τους να σιωπήσουν στις ερωτήσεις Μου, και Εγώ τους εξέπληξα με τις 

απαντήσεις Μου, τότε, αληθινά σας λέω, και σε αυτή την Εποχή ο Λόγος Μου θα φτάσει στους νέους 

διδασκάλους του Νόμου, θεολόγους και μελετητές για να τους ρωτήσει και να τους απαντήσει- γι' αυτό 

πρέπει να προετοιμαστείτε. Θα σας στείλω να δώσετε αυτή τη μαρτυρία στην ανθρωπότητα, και αν οι 

άνθρωποι δεν σας πιστέψουν, θα τους πω: "Αν δεν πιστεύετε τους αγγελιοφόρους Μου λόγω της φτώχειας 

τους και λόγω της ταπεινότητάς τους, πιστέψτε τους για χάρη των θαυμάτων τους". - Τα έργα των 

μαθητών Μου θα συνοδεύονται από σημάδια στη φύση και στη ζωή των εθνών που θα κάνουν την 

ανθρωπότητα να σκεφτεί την αλήθεια της διδασκαλίας Μου. 

10 Δεν θέλω οι σημαδεμένοι να επιστρέψουν στην πνευματική κοιλάδα τυλιγμένοι στο σκοτάδι μετά 

το επίγειο έργο τους. Θέλω να τους δεχτώ γεμάτους φως, δύναμη και αγάπη, για να τους στείλω στη 

συνέχεια στη γη ως πνευματικά όντα, ως αόρατο στρατό που εξομαλύνει τα μονοπάτια, ελευθερώνει τους 

αιχμαλώτους, αφυπνίζει όσους ζουν στην άγνοια, στην αλαζονεία ή στις κακίες. Τι θα συμβεί σε εκείνους 

που, αν και έλαβαν το σημείο του Αγίου Πνεύματος, θα βρεθούν χωρίς φως και χωρίς αξία στο μέλλον; 

Θα τους στείλει ο Κύριος ανάμεσα στις στρατιές του φωτός Του ή θα πρέπει να τους ενσαρκώσει εκ νέου 

για να ξεπλύνει τις ακαθαρσίες τους; 

11 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, δεν ξέρετε ποιες εποχές περιμένουν την ανθρωπότητα σε αυτή τη γη, 

ούτε επιθυμείτε να κατοικήσετε σε αυτήν εκείνες τις ημέρες. 

12 αποστασιοποιηθείτε, αποστασιοποιηθείτε από την αμαρτία, γιατί το Ξίφος της Θείας Δικαιοσύνης 

Μου έρχεται ασυγχώρητα για να καταστρέψει το κακό. Θα βοηθήσω εκείνους που αγωνίζονται για τη 
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σωτηρία τους και θα συνδράμω με το Έλεός Μου εκείνους που κλαίνε εξαιτίας της πλάνης των 

ανθρώπων. Ναι, άνθρωποι, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που προσέχουν να παραμείνουν στην αρετή, 

στην καλοσύνη, και γονείς που προσεύχονται για να μην ξεφύγουν τα παιδιά τους από τον καλό δρόμο. 

13 Σας προτρέπω σε μια καλά κατανοητή μετάνοια, στην οποία δεν απαρνείστε τίποτα που είναι 

ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά στην οποία απελευθερώνεστε από κάθε τι που είναι επιβλαβές, 

όσο ωφέλιμο και άνετο και αν σας φαίνεται - ακόμη και αν αυτή η απάρνηση σημαίνει θυσία. 

14 Όπου κι αν πάτε, αφήστε ένα ίχνος αγάπης και ελέους, ώστε όποιος περνάει από εκεί να μπορεί να 

λάβει το φως. Τότε θα πάρετε πραγματικά τον Δάσκαλό σας ως παράδειγμα. Αλήθεια σας λέω, ένα από τα 

βαθύτερα σημάδια που μπορείτε να αφήσετε στις καρδιές των αδελφών σας είναι αυτό της συγχώρεσης 

για τις προσβολές που δέχεστε. 

15 Η καρδιά σας άνοιξε με ταπεινότητα για να ομολογήσει την ενοχή της ενώπιον του Κυρίου της, 

και Εγώ, στον οποίο πέφτουν όλα τα αδικήματα, σας χορηγώ τη συγχώρεσή Μου ως μια ανάσα ειρήνης 

που ηρεμεί το πνεύμα σας και γεμίζει την καρδιά σας με ελπίδα. Τι περισσότερο μπορεί να ζητήσει η 

ψυχή σας στην εξορία στην οποία βρίσκεται; 

16 Ο Πατέρας σας μιλάει για τη βασιλεία Του, η Μαρία σας σκεπάζει με το μανδύα της και ο Ηλίας 

σας προσέχει. Σεβαστείτε τη χάρη που σας έχει δοθεί. 

17 Ιδού, εδώ είναι το βιβλίο της Αληθινής Ζωής που ανοίγεται μπροστά στα μάτια σας, για να μην 

περπατάτε στο σκοτάδι. Εφόσον σας προίκισα με πνεύμα, είναι το πιο φυσικό και το πιο δίκαιο να το 

αφήσω να μάθει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορεί να του διδάξει η φύση. Ένα πνεύμα δεν πρέπει να 

ζει σε άγνοια μέσα στη δημιουργία Μου, γιατί στέκεται ψηλότερα από όλα όσα το περιβάλλουν. 

18 Δεν διψάω μόνο για την αγάπη σας, αλλά και για την κατανόησή σας. 

19 Δεχτείτε τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες της ζωής με πνευματική ανύψωση, ώστε να είναι 

χρήσιμες για το πνεύμα σας. Γιατί αληθινά σας λέω, μέσω αυτών θα καταλάβετε καθαρά πολλές από τις 

διδασκαλίες του Πατέρα σας. 

20 Αποδεχτείτε το πεπρωμένο σας, να είστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχετε, να έχετε υπομονή. 

Γιατί μερικές φορές χάνετε την ηρεμία σας και απελπίζεστε; Επειδή ξεχνάτε την καταγωγή σας και επίσης 

το χρέος που πρέπει να αποπληρώσετε. 

21 Αφήστε την ψυχή σας να κατανοήσει και να συμφωνήσει με την εξιλέωση, τότε θα νιώσετε το 

φως να διαπερνά το εσωτερικό σας και να σας γεμίζει με ελπίδα, δύναμη και χαρά. 

22 Καταλάβετε ότι δεν ήταν το θέλημά Μου να κλάψετε και ότι δεν έχω καμία ευχαρίστηση να 

βλέπω δάκρυα στα μάτια σας. Αλλά όταν είδα ότι η ψυχή σας, που ήρθε στη γη καθαρή, είχε λερωθεί από 

τις αμαρτίες του κόσμου, της επέτρεψα να εξαγνιστεί για να μπορέσει να επιστρέψει σε Μένα. Όταν ο 

αδαής καταριέται τη δικαιοσύνη Μου και ο αδύναμος πέφτει, συγχωρούνται. Αλλά εσείς που έχετε 

ακούσει αυτόν τον Λόγο, που έχετε λάβει αυτόν τον Νόμο, δεν μπορείτε να απελπίζεστε ή να 

βλασφημείτε, εκτός αν σβήσετε το φως της πίστης σας και πέσετε σε σύγχυση. Δεν σκέφτεσαι -αν σου 

λείπει με αυτόν τον τρόπο- ότι θα ήταν σαν να βεβηλώνεις αυτό το λευκό σεντόνι που σου έδωσα, ή σαν 

να πετάς από πάνω σου το ψωμί που σου πρόσφερα με τόση αγάπη; 

23 Μην γίνετε αδύναμοι, μην αρρωστήσετε ξανά και μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τα 

χαρίσματα που σας μαθαίνω να αναπτύσσετε. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες και τη δύναμη που σας δίνω 

για να μετατρέψετε την πικρία και τον πόνο σε ειρήνη και αγάπη. Αν υπάρχει διχόνοια στους κόλπους του 

σπιτιού σας, είναι επειδή δεν έχετε καταφέρει να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη στην 

πράξη. 

24 Όσο Με ακούτε, αισθάνεστε ασφαλείς- αλλά μόλις βγείτε από την αίθουσα συνεδριάσεων, 

αισθάνεστε πειρασμό με πολλούς τρόπους. Εγώ είμαι αυτός που σας βάζω σε πειρασμό, που σας ρίχνω, 

που νοιάζομαι να χαθείτε; Μαθητές, αν επέτρεψα να υπάρχουν πειρασμοί, ας είναι αυτοί μια δοκιμασία 

για σας! Το καθήκον σας είναι να τους αντισταθείτε με πίστη μέχρι να μετατρέψετε τα σκοτάδια σε φως. 

Όταν βάζω στο δρόμο σας αυτόν που έχει πέσει έξω, δεν το κάνω για να σας ρίξω, αλλά για να τον 

σώσετε. Προσευχηθείτε γνωρίζοντας ότι ζείτε στην εποχή της μάχης του Πνεύματος και ότι πρέπει να 

εκπληρώσετε την εντολή που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

25 Να είστε δραστήριοι, μην κοιμάστε! Ή μήπως θέλετε να περιμένετε μέχρι οι διωγμοί να σας 

πιάσουν στον ύπνο; Θέλετε να πέσετε ξανά στην ειδωλολατρία; Θα περιμένετε μέχρι ξένα δόγματα να 

επιβληθούν με τη βία ή το φόβο; Να είστε σε εγρήγορση, διότι ψευδοπροφήτες θα αναδυθούν από την 
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Ανατολή και θα προκαλέσουν σύγχυση στα έθνη. Ενώστε τις δυνάμεις σας, ώστε η φωνή σας να 

αντηχήσει σε όλο τον κόσμο και να ειδοποιήσετε εγκαίρως την ανθρωπότητα. 

26 Για να σας βοηθήσω στην ένωσή σας, γίνομαι αισθητός ανάμεσά σας με πολλές μορφές για να σας 

κάνω να καταλάβετε την εποχή στην οποία ζείτε. Αλλά πόσο λίγοι είναι εκείνοι που αισθάνονται την 

Παρουσία Μου και λένε: "Είναι ο Κύριος!" - Οι άνθρωποι κοιμούνται πνευματικά. Εσείς που Με ακούτε, 

έχετε ξυπνήσει. Αλλά ακόμα δεν αρχίζετε να αφυπνίζετε τους άλλους. 

27 Μέσα από αυτούς τους ταπεινούς τόπους συνάντησης θα βγει το νέο μήνυμα για την 

ανθρωπότητα, από αυτούς θα βγουν τα πλήθη που έχουν στα χείλη τους τη μαρτυρία της ανανέωσης και 

της πνευματικής τους προόδου. 

28 Πόσο φτωχοί ήταν αυτοί οι οίκοι προσευχής από υλικής άποψης, αλλά το μεγαλείο τους ήταν 

πνευματικό! Οι χώροι συνάθροισης στους οποίους ακούσατε το Λόγο Μου είναι σαν ένα ισχυρό δέντρο 

με πυκνό φύλλωμα, του οποίου η σκιά είναι θεραπευτική. Η παρουσία του έχει ενσταλάξει ειρήνη και 

εμπιστοσύνη και οι καρποί του σας έχουν θρέψει. Οι τόποι συνάντησης έχουν δώσει καταφύγιο στον 

μοιχό, στον παιδοκτόνο, στον φαύλο, στον άρρωστο, σε όσους έχουν βάψει το χέρι τους με το αίμα του 

πλησίον τους, στους φτωχούς, σε όσους πεινούν για αγάπη. Δάκρυα έτρεξαν από όλους τους, έστειλαν 

προσευχές και ακούστηκαν λόγια ευγνωμοσύνης από αυτούς. Βήμα προς βήμα, σε αυτούς τους τόπους 

προσευχής, οι άνθρωποι αυτοί εξαγνίστηκαν με δάκρυα και προσευχές. 

29 Τώρα η ανθρωπότητα εξαγνίζεται εν μέσω μεγάλου πόνου, ο πόλεμος έχει επεκτείνει την επιρροή 

του σε ολόκληρο τον κόσμο και ο αδύναμος άνθρωπος έχει υποχωρήσει. Σήμερα ρέουν ποτάμια αίματος, 

έθνη ξεσηκώνονται εναντίον εθνών, ακόμη και μητέρες σπρώχνουν τους γιους τους στον πόλεμο. Στη 

συνέχεια θα φανούν όλες οι συνέπειες: λοιμός, πείνα και θάνατος. Δεν θα υπάρχει μέρος απαλλαγμένο 

από αυτή την καταστροφή. Θα εμφανιστούν σπάνιες ασθένειες, η λέπρα θα εξαπλωθεί και η τύφλωση. Ο 

ήλιος θα γίνει αισθητός σαν φωτιά, τα χωράφια που ήταν εύφορα θα γίνουν άγονα και τα νερά θα 

μολυνθούν. Γι' αυτό, πρέπει να προετοιμαστείτε, γιατί το Σημάδι Μου δεν αρκεί για να σωθείτε. Πόσοι 

που δεν είναι από τους σημαδεμένους Μου θα σωθούν, πόσοι που δεν είναι από τους εκλεκτούς Μου θα 

βρουν το δρόμο προς τη σωτηρία; Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε! 

30 Αλήθεια σας λέω, όπως ακριβώς ακούτε το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή στη γη μέσα από τη 

μεσολάβηση ενός ανθρώπινου νου, έτσι θα ακουστεί και σε άλλους κόσμους, αν και μέσα από άλλα 

κανάλια, μέσα από άλλα μέσα. Αλλά θα βιώσετε αυτά τα θαύματα μόνο όταν εισέλθετε στην πνευματική 

ζωή. 

31 Ποιος δεν έχει νιώσει ανησυχία μπροστά στη ζωή στη συνέχεια; Ποιος από εκείνους που έχουν 

χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει νιώσει τη λαχτάρα να τους ξαναδεί ή 

τουλάχιστον να μάθει πού βρίσκονται; Όλα αυτά θα τα ζήσετε, θα τα ξαναδείτε. Αλλά αποκτήστε αξία 

τώρα, για να μη σας πουν, όταν φύγετε από αυτή τη γη και ρωτήσετε στην πνευματική κοιλάδα πού 

βρίσκονται εκείνοι που ελπίζετε να βρείτε, ότι δεν μπορείτε να τους δείτε, επειδή βρίσκονται σε 

υψηλότερο επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα πριν από πολύ καιρό ότι υπάρχουν πολλές κατοικίες στον 

οίκο του Πατέρα. 

32 Φάτε το ψωμί του Λόγου Μου, ώστε η θλίψη και ο πόνος να φύγουν από την καρδιά σας και να 

μπορέσετε να ρίξετε μια ματιά στην αιώνια ζωή. Σας δίνω λίγη από αυτή την ειρήνη. 

33 Ακούστε Με άλλη μια φορά και απομακρύνετε από το μυαλό σας τις κακές σκέψεις που σας δίνει 

ο κόσμος, τότε μπορείτε να μπείτε προετοιμασμένοι στις πνευματικές διδασκαλίες που σας αποκαλύπτω. 

Αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της πνευματικής σας ανύψωσης, αυτή τη στιγμή που προσπαθείτε να 

συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της καρδιάς σας, τα πάθη της σάρκας αντανακλώνται στην ψυχή σας. 

Πότε θα επιτρέψετε στις ιδιότητες και τις ομορφιές του πνεύματος να αντανακλώνται σε αφθονία στο 

σώμα σας; 

34 Καθαριστείτε για να Με νιώσετε, απορρίψτε βήμα προς βήμα την υλοποίησή σας. Αφήστε τα 

ψεύτικα είδωλα που κατοικούν στις ανθυγιεινές απολαύσεις, στις ματαιοδοξίες και στην άχρηστη 

επιθυμία για αναγνώριση. Κυριαρχήστε τα πάθη σας που σας βάζουν σε πειρασμό και μιλήστε τους όπως 

μίλησε ο Χριστός στην έρημο: "Δεν θα πειράξετε τον Κύριό σας, αλλά θα τον προσκυνήσετε". 

35 Σας θυμίζω επίσης ότι σας δίδαξα να αποδίδετε φόρο τιμής στον Θεό και φόρο τιμής στον 

Αυτοκράτορα, διότι βλέπω ότι τα δίνετε όλα στον Αυτοκράτορα. Εξετάζετε τον εαυτό σας κάθε μέρα για 

μια στιγμή, γιατί αμείλικτα θα έρθει η ώρα που θα ακούσετε τη φωνή Μου να σας καλεί σε κρίση, και 
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τότε η ψυχή σας θα πρέπει να δώσει λογαριασμό για τον εαυτό της και το σωματικό της κέλυφος. Μη με 

φοβάστε εκείνη την ώρα, δεν είμαι άδικος- φοβηθείτε τους εαυτούς σας! 

36 Όταν σας έχω δείξει στη γη ότι είμαι ο Ευεργέτης σας και ότι σας αγαπώ και σας συγχωρώ, 

νομίζετε ότι όταν εισέλθετε στην πνευματική ζωή θα Με βρείτε αλλαγμένο; 

37 Όταν σας αναζητώ και σας καταδιώκω με τόση προθυμία, όταν σας μιλάω και κατεβαίνω εκεί που 

βρίσκεστε, είναι επειδή δεν θέλω να χαθείτε στο άπειρο όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο, να είστε χωρίς 

φως, να Με αναζητάτε και να μη Με βρίσκετε, να με νιώθετε πολύ μακριά, παρόλο που είμαι πολύ κοντά 

σας, και ούτε να Με ακούτε ούτε να Με βλέπετε. 

38 Ακούστε τις διδασκαλίες Μου και εφαρμόστε τις. Μακάριοι όσοι από εσάς ζείτε κάτω από 

μεγάλες δυσκολίες, θλίψεις και πίκρες και όμως προσεύχεστε για εκείνους που κλαίνε, ξεχνώντας τον 

εαυτό σας και προσευχόμενοι για την ειρήνη των εθνών. Γιατί όσοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο θα 

βρουν το μονοπάτι του φωτός που οδηγεί στο βασίλειο της τελειότητας, και την ώρα της κρίσης τους το 

φορτίο τους θα είναι πολύ ελαφρύ. 

39 Περιλούζω το πνεύμα σας με ευεργετήματα, έτσι ώστε ακόμη και ο άπορος άνθρωπος που 

παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να ασκήσει έλεος επειδή δεν είχε τίποτα, να συνειδητοποιήσει σήμερα ότι 

διαθέτει έναν ανεξάντλητο πλούτο πνευματικά. 

40 Σας μιλάω μέσω ενός μέσου που είναι πιο αντάξιο της Θεϊκότητάς Μου: του ανθρώπου, και 

πραγματικά σας λέω, ότι αυτός ο δεσμός δεν έχει σπάσει ποτέ. Είμαι "Ο Αιώνιος Λόγος" που πάντα 

μιλούσε και θα μιλάει στα πολυαγαπημένα Του παιδιά. 

41 Όσο πιο πυκνό είναι το σκοτάδι αυτού του κόσμου, τόσο πιο έντονο είναι το φως που στέλνω, 

ώστε η ανθρωπότητα να αναγνωρίσει το αληθινό μονοπάτι. Αν ήσασταν ήδη εξοπλισμένοι, τι ευδαιμονία 

θα νιώθατε αν νιώθατε την παρουσία Μου σε κάθε βήμα, σε κάθε μέρος και σε κάθε ύπαρξη! Θα Με 

αισθάνεστε στην καρδιά σας, θα Με ακούτε στο πνεύμα σας, θα Με αναγνωρίζετε σε όλα Μου τα έργα, 

ακόμη και στα πιο μικρά. Σήμερα η ανθρωπότητα φωνάζει: "Θεέ μου, πόσο σκοτεινοί είναι οι δρόμοι της 

ζωής!" χωρίς να βλέπει ότι ο Ηλίας, ο θείος αγγελιοφόρος της Τρίτης Εποχής, έχει φωτίσει τους δρόμους 

με το φως Μου και ότι μπορείτε να δείτε καθαρά πάνω τους τα ίχνη του Αίματός Μου. 

42 Το βασίλειό μου στέκεται απέναντι στο βασίλειό σας, έχω υψώσει τον εαυτό μου για να πολεμήσω 

ενάντια στον κόσμο. Αλλά κανείς ας μην τρομάξει, γιατί η ρομφαία Μου είναι φτιαγμένη από αγάπη, και 

οι στρατιές Μου είναι οπλισμένες με ειρήνη και φως. Οι εχθροί της Βασιλείας Μου θα νικηθούν από την 

παγκόσμια δύναμη της αγάπης- αλλά με αυτούς τους εχθρούς δεν εννοώ τα παιδιά Μου, αλλά τις ατέλειές 

τους, την ανυπακοή τους και τις αμαρτίες τους, τις οποίες θα εξαφανίσω. 

43 Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσω τα όπλα του μίσους και του θανάτου σας για να σας καταστρέψω; 

Θα μπορούσα να είμαι ο καταστροφέας των ίδιων Μου των παιδιών; Είναι αυτό νοητό με τον Θεό; Σας 

λέω: Ιδού, εδώ είναι ο βασιλιάς σας χωρίς στέμμα, χωρίς σκήπτρο και χωρίς μανδύα. Ψάξτε το Λόγο 

Μου, κρίνετε Με από αυτόν, αν θέλετε. Σας λέω, η Βασιλεία Μου έχει πλησιάσει κοντά σας αυτή την 

εποχή για να σας διδάξει να συζητάτε πνεύμα με πνεύμα με τον Πατέρα σας. 

44 Είστε οι οδοιπόροι που θα σας δοθεί να δείτε τη Νέα Ιερουσαλήμ, τη λευκή και φωτεινή πόλη που 

δεν είναι στη γη, επειδή είναι πνευματική. Προχωρήστε μπροστά, παραμείνετε σταθεροί στην πίστη, 

περάστε μέσα από το μονοπάτι γεμάτο πίκρες και δυσκολίες μέχρι να φτάσετε στη μεγάλη πύλη όπου θα 

Με δείτε. Εκεί θα σας υποδεχθώ και θα σας δείξω το μεγαλείο της Βασιλείας Μου, που είναι η δύναμη 

της Δόξας Μου. Για να σας βοηθήσω να φτάσετε εκεί, σας δίνω το ραβδί της αγάπης Μου. 

45 Σήμερα αναζητάτε το Λόγο Μου για να ενισχύσετε την ψυχή σας, γιατί ξέρετε ότι είναι μια 

ευνοϊκή στιγμή για να βαδίζετε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. Κάθε άνθρωπος φέρει το μονοπάτι 

χαραγμένο στην καρδιά του, αρκεί να θέλει να το βρει. Η αγάπη Μου έχει δείξει τη δύναμή της σε όλα τα 

παιδιά Μου, και το φως Μου δεν έχει αφήσει κανέναν στο σκοτάδι. 

46 Χιλιάδες και χιλιάδες όντα ζουν σε απόγνωση και φόβο. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα τους δείτε 

να ανεβαίνουν στο φως, επειδή ο πόνος τους θα τους οδηγήσει στο μονοπάτι της αιώνιας ζωής. Το φως 

μου κατεβαίνει στους ανθρώπους ως θεία έμπνευση- αλλά τότε δημιουργούνται αμφιβολίες στους 

ανθρώπους και δεν πιστεύουν ότι είναι η φωνή του Κυρίου που τους μιλάει, και αυτό συμβαίνει επειδή 

δεν έχουν ακόμη κατανοήσει την εποχή στην οποία ζουν. 

47 Ο σπόρος μου, που αποτελείται από αγάπη, αλήθεια, έλεος, υγεία και ειρήνη, προορίζεται για 

όλους όσους θέλουν να τον σπείρουν. 
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48 Εσείς που ακούτε το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας δεν είστε οι μόνοι 

που δέχεστε πνευματικά μηνύματα. Ξέρω πού βρίσκονται άλλοι από τους νέους μαθητές Μου, εκείνοι που 

προετοιμάζονται με αγάπη για να λάβουν τις θεϊκές σκέψεις Μου μέσω της έμπνευσης και που 

διαισθητικά γνωρίζουν τι ώρα είναι. Να ξέρετε ότι δεν έχω δώσει σε όλους τη χάρη να λαμβάνουν το Φως 

Μου ή το Φως του Πνευματικού Κόσμου μέσω του ανθρώπινου εγκεφάλου. Κάποιοι έχουν εξοπλιστεί με 

έναν τρόπο και άλλοι με έναν άλλο. Αλλά όλοι θα συμφωνούν στην αλήθεια, η οποία είναι μία, όλοι θα 

αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον στην πνευματοποίηση, στα έργα αγάπης και ελέους για τους αδελφούς 

τους. 

49 Η ανθρωπότητα θα ήθελε την επίσκεψη ενός νέου Μεσσία για να τη σώσει από την άβυσσο, ή 

τουλάχιστον να ακούσει τη φωνή του Θεού σαν τη φωνή ενός ανθρώπου που ακούγεται στους ανέμους. 

Αλλά σας λέω, θα αρκούσε να παρατηρήσετε λίγο ή να συγκεντρώσετε την ψυχή σας σε διαλογισμό για 

να της δώσετε ευαισθησία, και ήδη θα ακούσετε πώς τα πάντα σας μιλούν. Αν σας φαίνεται αδύνατο να 

μιλάνε οι πέτρες, σας λέω ότι όχι μόνο οι πέτρες, αλλά όλα όσα σας περιβάλλουν σας μιλούν για τον 

Δημιουργό σας, ώστε να ξυπνήσετε από τα όνειρά σας για μεγαλοπρέπεια, αλαζονεία και υλισμό. 

50 Αυτό είναι το τέλος μιας εποχής και η αυγή μιας νέας. Το φως της αυγής εμφανίζεται ήδη, παρόλο 

που οι σκιές της νύχτας δεν έχουν ακόμη διαλυθεί. Το θαύμα είναι μπροστά στα μάτια σας, αλλά λόγω της 

σκληρότητας της καρδιάς σας δεν το υποψιάζεστε ακόμα. Πώς θα εισέλθετε στην εσωτερική σιωπή αν δεν 

έχετε ακόμη μετανοήσει για τις παραβάσεις σας; 

51 Έχετε συνηθίσει την κακία και τη βρωμιά που σας περιβάλλει. Βλέπετε την ανθρωποκτονία, την 

ατιμία, τη μοιχεία ως κάτι φυσικό. Πολεμάτε ενάντια στην αρετή και μεταμφιέζεστε σε κακία για να 

φαίνεστε αγνοί στα μάτια των αδελφών σας. 

52 Αληθινά σας λέω, η ανθρωπότητα θα βρει το δρόμο προς το φως από αυτά τα σκοτάδια. Αλλά 

αυτό το βήμα θα γίνει αργά. Τι θα γινόταν με τους ανθρώπους αν καταλάβαιναν σε μια στιγμή όλο το 

κακό που προκάλεσαν; Κάποιοι θα έχαναν το μυαλό τους, άλλοι θα αυτοκτονούσαν. 

53 Άνθρωποι, μην περιμένετε μέχρι να βρεθείτε στην Πνευματική Κοιλάδα για να ξεσηκωθείτε και 

να μεταφέρετε στον κόσμο τα νέα της εκδήλωσής Μου ανάμεσά σας. Αυτό το μήνυμα θα φτάσει στην 

καρδιά των ανθρώπων, και αυτό θα είναι η αρχή της πνευματοποίησής τους. 

54 Όταν οι άνθρωποι ανανεώνονται, θα αισθάνονται την παρουσία Μου και την αγάπη Μου στις 

καρδιές τους. 

55 Μικρά Μου παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη θεϊκή λαχτάρα με την οποία πλησιάζω την 

καρδιά σας! Έρχομαι να μιλήσω μαζί σας, να χαρώ να σας δω στο τραπέζι Μου. Αφού δεν έχετε μάθει 

ακόμη να υψώνετε τον εαυτό σας σε Μένα, κατεβαίνω σε σας. Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπώ, δεν θα 

κουραστώ ποτέ να σε κοιτάζω με τρυφερότητα. 

56 Αυτή η μορφή της ακρόασής Μου μέσω ενός ανθρώπινου διερμηνέα θα τελειώσει και θα έρθει η 

ώρα που ο Πατέρας θα χτυπήσει την καμπάνα για να σας καλέσει στη συνέλευση για να ακούσετε αυτόν 

τον Λόγο για τελευταία φορά. 

57 Πλησιάζει το 1950, το έτος μετά το οποίο δεν θα Με ακούσετε πια. Μην νομίζετε ότι - όταν ο 

ήχος της τελευταίας καμπάνας θα έχει σβήσει - θα έρθει η ανάπαυση για αυτόν τον λαό. Αντιθέτως, αυτή 

θα είναι η πρώτη στιγμή του αγώνα σας, του μεγάλου έργου της ημέρας που θα αναλάβετε στη συνέχεια. 

58 Σήμερα είστε σαν τους μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής, όταν περικύκλωναν τον Δάσκαλο, 

ακούγοντας τη διδασκαλία Του και παρατηρώντας τα έργα Του. Ο Δάσκαλος ήταν αυτός που μιλούσε στα 

πλήθη, που έκανε θαύματα στους αναξιοπαθούντες, που τους καθοδηγούσε και τους διόρθωνε και που 

τους υπερασπιζόταν. Αλλά τους είχε ανακοινώσει την αναχώρησή Του και ήξεραν ότι θα έμεναν πίσω 

στον κόσμο σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. 

59 Πόσο φοβόντουσαν εκείνη την ώρα! Και όταν ήρθε η στιγμή του χωρισμού, έμειναν μόνοι στη γη. 

Αλλά ο Δάσκαλος στάθηκε δίπλα τους από τη βασιλεία Του, το Πνεύμα Του τους ενθάρρυνε κάθε ώρα 

και εκπλήρωσε όλες ανεξαιρέτως τις υποσχέσεις Του. 

60 Γιατί εσείς, που ξέρετε ότι αυτή η μορφή της εκδήλωσής Μου θα φτάσει στο τέλος της, περιμένετε 

αυτό το έτος 1950 με αδιαφορία; Γιατί εσείς, που αισθάνεστε ήδη κουρασμένοι, νομίζετε ότι μετά από 

αυτό το διάστημα θα μπορέσετε επιτέλους να ξαπλώσετε και να κοιμηθείτε; Να θυμάστε ότι σήμερα είστε 

μόνο μικρά παιδιά που αργότερα θα γίνετε κύριοι! Αλλά μη φοβάστε την εκπλήρωση του καθήκοντός 
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σας, θυμηθείτε ότι - όταν ήμουν τότε ανάμεσα στους μαθητές Μου - ήταν κι αυτοί αρχάριοι στη 

διδασκαλία Μου. 

61 Σε κάποια περίσταση είπα στον Ανδρέα, που ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους Μου, 

"Πιστεύεις σε Μένα;". "Ναι, Δάσκαλε", μου απάντησε. "Πιστεύετε ότι μπορείτε να θεραπεύσετε τους 

αρρώστους στο όνομά Μου;" "Ναι, Κύριε, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω". "Λοιπόν", του είπα, "πήγαινε 

σ' εκείνο το δρόμο που οδηγεί στην Ιεριχώ και θα βρεις έναν άρρωστο σ' αυτόν. Θεραπεύστε τον σε 

το όνομά Μου και στη συνέχεια να Μου το αναφέρετε". 

62 Ο Ανδρέας ξεκίνησε το ταξίδι του και στο δρόμο βρήκε τον άρρωστο, που ήταν λεπρός, και του 

είπε: "Στο όνομα του Χριστού, του Διδασκάλου και Κυρίου μου, γίνε καλά!". Αλλά ο λεπρός τον κοίταξε 

μόνο λυπημένα χωρίς να αισθανθεί καμία βελτίωση. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Ανδρέας είπε το όνομά 

Μου- αλλά ο άρρωστος δεν έγινε καλά. - Βαθιά στενοχωρημένος, ο μαθητής επέστρεψε σε Μένα και Μου 

είπε ταπεινά: "Δάσκαλε, ο άρρωστος δεν έγινε καλά, δεν καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Η πίστη μου σε 

Εσένα δεν ήταν επαρκής. Αλλά έχω καταλάβει ότι αυτό που κάνετε Εσείς, εμείς δεν είμαστε σε θέση να το 

κάνουμε. Εξάλλου, η ασθένεια αυτού του ατόμου είναι ανίατη". 

63 Τότε του είπα: "Ανδρέα, ακολούθησέ με", και τον έφερα στον άρρωστο, τον οποίο άγγιξα μόνο με 

το χέρι Μου και στον οποίο είπα: "Γίνε καλά!". Ο λεπρός καθαρίστηκε αμέσως. 

64 Ο Ανδρέας Με ρώτησε, ντροπιασμένος και συγχρόνως έκπληκτος, πώς θα μπορούσε να συμβεί 

αυτό, και του απάντησα ότι η φιλεύσπλαχνη αγάπη κάνει θαύματα, ότι δεν μπορούσε να το πετύχει επειδή 

αμφέβαλλε γι' αυτή τη δύναμη και ένιωθε απροθυμία να αγγίξει τον λεπρό. Και όμως, πόσους αρρώστους, 

και ανάμεσά τους πόσους λεπρούς, θεράπευσε αργότερα ο Ανδρέας, ο αγαπημένος Μου μαθητής! 

65 Θα σας δώσω να καταλάβετε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της διακήρυξής Μου 

αναπτύσσετε τα χαρίσματά σας και ότι θα σας διορθώσω αν κάνετε λάθη. Αλλά οι καλύτεροι καρποί σας 

θα έρθουν αφού Με ακούσετε. 

66 Τίποτα ημιτελές ή ανολοκλήρωτο δεν θα αφήσει πίσω του το πνεύμα στη γη. 

67 Αυτό που σας λέω ακούγεται από λίγους, αλλά θα φτάσει σε όλες τις καρδιές. Καθώς ο Λόγος 

Μου της Δεύτερης Εποχής εξαπλώνεται σε όλη τη γη, αυτός της εποχής αυτής θα είναι σαν μια βροχή που 

θα γονιμοποιήσει τον σπόρο που έσπειρα πριν. 

68 Μη νομίζετε ότι είστε το μόνο μέσο για να κάνετε γνωστό το Νόμο Μου στους ανθρώπους. Αλλά 

είναι απαραίτητο να εκτελέσετε το καθήκον που σας αναλογεί, γιατί είστε μέρος των θείων σχεδίων Μου. 

Η συκοφαντία ή ο εξευτελισμός δεν πρέπει να σας πτοούν. Οραματιστείτε τον τρόπο με τον οποίο ο 

Κύριός σας περπάτησε στη γη. Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, εγώ είμαι η Πύλη. 

69 Ήρθε η ώρα να κάνετε τη Διδασκαλία Μου να λάμψει μέσα από τα έργα σας, ώστε το Όνομά Μου 

να ηχήσει και στην πιο κρυφή γωνιά της γης. Κάποιοι θα είναι πρόδρομοι άλλων, όπως ακριβώς ο Ηλίας 

ήταν ο πρόδρομός Μου σε όλους τους αιώνες. 

70 Αν περπατήσετε στο μονοπάτι Μου, δεν θα νιώσετε κόπωση, ούτε θα έρθετε σε Μένα 

εξαντλημένοι. Έχω χύσει το φως Μου σε αυτό το μονοπάτι μέσω αυτού του λόγου που σας δίνω μέσω του 

φωνοφόρου, ενός λόγου που σύντομα δεν θα ακούσετε πια. αποτύπωσε το ίχνος των βημάτων σου βαθιά 

σ' αυτό το μονοπάτι, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη απέναντί σου αύριο, όταν θα σε πάρω για τους καλούς 

μαθητές Μου, και ώστε το παράδειγμά σου να χρησιμεύσει ως κίνητρο για τους επόμενους. Σας περιμένω 

στην αιωνιότητα- γι' αυτό δεν θα είναι ποτέ αργά να έρθετε σε Μένα. 

71 Με το Αίμα Μου θα ξεπλύνετε όλους τους λεκέδες σας, γιατί τι άλλο σημαίνει το Αίμα Μου παρά 

αγάπη; Θα σας δω να ζείτε στους κόλπους Μου, στο υψηλότερο σημείο της σκάλας προς την τελειότητα, 

αφού διασχίσετε τις άγονες και έρημες ερήμους της εξιλέωσής σας, αφού αποφύγετε τις παγίδες των 

παθών σας και αφού σωθείτε από τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Ο πόνος θα περάσει, οι 

αγώνες, και τελικά θα φτάσετε στην πατρίδα όπου κατοικεί η αληθινή ειρήνη - μια ευτυχία που η 

ανθρώπινη καρδιά δεν έχει φανταστεί ποτέ, και όπου λάμπει το φως της άπειρης σοφίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 62  
1 Αγαπητοί μαθητές, έρχομαι για να σας επιβεβαιώσω ότι όλα όσα σας έχω πει στο παρελθόν 

γίνονται τώρα πραγματικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό που σας έχω προβλέψει σε αυτή την εποχή 

μέσω του οργάνου του ανθρώπινου νου θα γίνει πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

πίστη αναβίωσε σε αυτά τα πλήθη που αρχικά ήρθαν να ερευνήσουν το Λόγο Μου για να διαπιστώσουν 

αν ήταν αλήθεια ότι ο Θείος Δάσκαλος έδινε στα παιδιά Του τις διδασκαλίες Του για την αγάπη, και που 

στη συνέχεια αφιερώθηκαν στη μελέτη και την έρευνα (των διδασκαλιών) για να μεταφέρουν αμέσως 

αυτή τη διδασκαλία στην ανθρωπότητα. 

2 Αρχίζετε να αγαπάτε όλα όσα είναι άξια της καρδιάς και του πνεύματός σας που έχει εξαγνιστεί 

από τα πάθη, και ανεπαίσθητα παύετε να αγαπάτε όλα όσα παλαιότερα προσδοκούσατε στον κόσμο. - 

Έτσι σας μιλάει το Πνεύμα της Αλήθειας αυτή την εποχή που κάνει γνωστό το Λόγο Του μέσω 

αμόρφωτων, απλών και αμαρτωλών πλασμάτων. Μικρούς και φτωχούς χώρους συνάντησης έχετε στήσει 

στις πιο απομακρυσμένες γωνιές των πόλεων και των χωριών, και σ' αυτούς οι άνθρωποι έχουν 

συγκεντρωθεί, ανυπόμονοι να ακούσουν τη διδασκαλία Μου. 

3 Κάποτε οι άνθρωποι άκουγαν τον Ιησού να μιλάει στα χωριά, στις όχθες των ποταμών και στην 

ύπαιθρο, μέχρι που ήρθε η στιγμή που το έργο Μου έπρεπε να ολοκληρωθεί και μπήκα στην Ιερουσαλήμ, 

την πόλη της οποίας το όνομα είναι για πάντα συνδεδεμένο με αυτό του Διδασκάλου. Αλλά εκείνος ο 

λαός δεν Με άφησε να φύγω, όχι επειδή Με αγαπούσε, αλλά επειδή επρόκειτο να σκοτώσουν Εκείνον που 

τους έφερε το μήνυμα μιας ανώτερης διδασκαλίας από εκείνη που είχαν λάβει μέχρι τώρα από τον Κύριό 

τους. 

4 Τώρα ο Χριστός σας λέει: Εγώ είμαι η πύλη της Νέας Ιερουσαλήμ. Μακάριοι είναι όλοι όσοι 

εισέρχονται στην φωτεινή και αγία πόλη μέσω αυτής, διότι δεν θα την εγκαταλείψουν ποτέ - αλλά όχι 

επειδή θα συναντήσουν το θάνατο, αντίθετα, εκεί θα βρουν την αιώνια ζωή. 

5 Ενώ τα σώματά σας κατεβαίνουν στη γη, στην αγκαλιά της οποίας θα αναμειχθούν μαζί της για να 

την κάνουν γόνιμη -γιατί ακόμη και μετά το θάνατο θα συνεχίσουν να είναι δύναμη και ζωή- το πνεύμα 

σας, που είναι πάνω από την ύπαρξή σας, δεν θα παραμείνει στη γη, αλλά θα κινηθεί μαζί με την ψυχή για 

να της φανεί σαν ένα βιβλίο του οποίου τις βαθιές και σοφές διδαχές θα μελετήσει η ψυχή. Εκεί τα μάτια 

της ψυχής σας θα ανοίξουν στην αλήθεια και σε μια στιγμή θα ξέρετε πώς να ερμηνεύσετε αυτό που δεν 

μπορέσατε να κατανοήσετε σε μια ολόκληρη ζωή. Εκεί θα καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι παιδί του 

Θεού και αδελφός του πλησίον σου. Εκεί θα καταλάβετε το 

Θα καταλάβετε την αξία όλων όσων έχετε αποκτήσει, θα νιώσετε λύπη και τύψεις για τα λάθη που 

κάνατε, για το χρόνο που χάσατε, και θα γεννηθούν μέσα σας οι πιο όμορφες αποφάσεις διόρθωσης και 

επανόρθωσης. 

6 Ήταν απαραίτητο για Μένα να έρθω σε σας αυτή τη στιγμή με λεπτομερείς και πλήρεις οδηγίες 

για να ξεκαθαρίσω τα μυστήρια και να απομακρύνω την άγνοια, ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε όλα τα 

χαρίσματα με τα οποία σας έχει προικίσει ο Πατέρας σας. Χωρίς αυτή τη γνώση και χωρίς αυτή την 

εξέλιξη, δεν θα μπορούσατε να έρθετε πιο κοντά Μου και θα περιπλανιόσασταν συνεχώς στη θάλασσα 

των αβεβαιοτήτων σας. 

7 Δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε τα πνευματικά χαρίσματα και τις δυνάμεις που διαθέτετε 

λόγω της άγνοιάς σας. Αλλά όταν εκδηλώνονταν με αυθόρμητο και φυσικό τρόπο σε κάποιο από τα 

παιδιά Μου, πάντα υπήρχε κάποιος που τον χαρακτήριζε ανώμαλο ή του απέδιδε απόκρυφες και αφύσικες 

δυνάμεις. 

8 Η καημένη η ανθρωπότητα, η οποία -αν και έχει τον αληθινό Θεό ως Θεό- ούτε Τον γνωρίζει ούτε 

Τον καταλαβαίνει, όπως ακριβώς δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον εαυτό της, επειδή φοράει έναν 

σκοτεινό επίδεσμο μπροστά στα μάτια της λόγω του θρησκευτικού της φανατισμού - ως αποτέλεσμα 

αυτής της ακάθαρτης και ατελούς λατρείας του Θεού, η οποία αποτελούσε πάντοτε εμπόδιο στην 

πνευματική της άνοδο και ανάπτυξη. Αλλά Εγώ, που είμαι ο αληθινός και μοναδικός Ποιμένας των 

ψυχών, που είμαι ικανός να τις οδηγήσω στο σπίτι που το έλεός Μου έχει προορίσει γι' αυτές - κυνηγάω 

τα χαμένα πρόβατα για να τα φέρω στο μονοπάτι του φωτός που οδηγεί στον ουράνιο περίβολο. 

9 Για το λόγο αυτό σας δείχνω μια νέα σελίδα του Βιβλίου της Αληθινής Ζωής. 
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10 Δεν θα πάρω τίποτα από εσάς, αντίθετα, σας αφήνω τα πάντα. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για 

Μένα να έρθω στον θερισμό. 

11 Σας διδάσκω με τις θείες διδασκαλίες Μου να καλλιεργείτε τη γη, και όταν θα έχετε προχωρήσει 

στη μελέτη και τη γνώση του Νόμου Μου, θα τον κάνετε γνωστό στους αδελφούς σας, μαζί με τη 

μαρτυρία των έργων σας αγάπης και ελέους. Θα ακολουθήσω τα βήματά σου από την αιωνιότητα και θα 

φυλάξω τον σπόρο σου. Όταν έρθει η ώρα, θα Μου δώσετε τη σοδειά σας. 

12 Ζείτε σε μια εποχή δοκιμασιών. Δεν περνάει ούτε μια ώρα της ημέρας που να μην είστε υπό 

κάποια δοκιμασία. Κάτω από το βάρος αυτών, ο κοσμικός άνθρωπος βλασφημεί, και ο έκπληκτος 

μαθητής αναρωτιέται: Γιατί αισθάνομαι να με βαραίνει το βάρος των δοκιμασιών, παρόλο που ακολουθώ 

την πορεία του Δασκάλου; - Αλλά ο Δάσκαλος σας απαντά: Όποιος Με ακολουθεί, θα σηκώσει σταυρό, 

και όσο πιο ευσυνείδητα με ακολουθεί και με μιμείται, τόσο πιο πικρό θα είναι το ποτήρι του. Γιατί τι θα 

ήσασταν χωρίς δοκιμασίες; Πότε θα έρθεις σε Μένα; 

13 Η ευδαιμονία του Πνεύματος είναι για εκείνους που κουβαλούν στον ώμο τους το βάρος του 

σταυρού τους και έχουν ένα βλέμμα συγχώρεσης για εκείνους που τους προσβάλλουν, έναν λόγο 

παρηγοριάς για εκείνους που υποφέρουν και ένα χέρι που ευλογεί όλους όσοι διασταυρώνονται με τον 

δρόμο τους. 

14 Η χάρη θα έρθει σε εκείνους που, στην οδυνηρή πορεία της ζωής τους, είναι ικανοί να σηκωθούν 

με παράδοση όταν πέφτουν, και που, χωρίς να αποτινάξουν το σταυρό της αποστολής τους, φτάνουν στην 

κορυφή του βουνού μαζί Του. Γιατί αυτοί θα έχουν ακολουθήσει τον Δάσκαλό τους στη ζωή τους και θα 

είναι μαζί Του στη βασιλεία Του. 

15 Μη νομίζετε ότι ο Χριστός, επειδή ήταν ενσαρκωμένος Θεός, μάτωσε και πέθανε χωρίς να 

αισθανθεί πόνο στην αγωνία Του. Αλήθεια σας λέω, ο πόνος του Χριστού ήταν αληθινός, και δεν έχει 

υπάρξει παρόμοιος πόνος πριν ή μετά. Στη σάρκα Του ο πόνος ήταν τόσο έντονος που φώναξε: "Θεέ μου, 

Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες!". 

16 Το ποτήρι του πόνου θα σας δοθεί επίσης. Μην την απορρίψετε, γιατί ποτέ δεν θα σας σταλεί μια 

δοκιμασία πέρα από τις δυνάμεις σας. 

17 Σας αφυπνίζω με το φως Μου, και ομοίως θα αφυπνίσω τα δόγματα με την αλήθεια αυτού του 

Λόγου. 

18 Η φιλεύσπλαχνη αγάπη Μου έχει φωτίσει όλα τα πνεύματα αυτή τη στιγμή, και έχουν ξεσπάσει 

μέσα τους ερωτήματα και ανησυχίες. Άνδρες και γυναίκες σηκώνονται προς αναζήτηση του φωτός, 

επειδή αισθάνονται σαν ναυαγοί στη μέση μιας καταιγίδας. 

19 Όλοι - από τους επιστήμονες που έχουν χάσει το δρόμο τους στη θάλασσα της ζωής μέχρι 

εκείνους των οποίων το μυαλό είναι ανεκπαίδευτο - αισθάνονται τον ερχομό της Νέας Εποχής. Πόσοι από 

αυτούς τους ανθρώπους, όταν Με αναζητήσουν, θα έρθουν σε σας για να σας ρωτήσουν τι σας δίδαξε ο 

Δάσκαλος! Δεν θα έρθουν όλοι με πραότητα, κάποιοι θα απαιτήσουν αποδείξεις για να πιστέψουν και 

άλλοι θα σας απειλήσουν! Αυτή είναι η στιγμή για την οποία πρέπει να προετοιμαστείτε, αυτή θα είναι η 

ευκαιρία να κερδίσετε αξία ενώπιον του Κυρίου σας. 

20 Θα μιλάτε όπως σας δίδαξα. Από τα χείλη σας δεν πρέπει να βγαίνουν ηχηρά λόγια χωρίς 

περιεχόμενο, όπως τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Αφήστε μόνο ταπεινά, απλά και ειλικρινή λόγια να 

βγαίνουν από το στόμα σας, τότε θα συγκινήσουν ολόκληρη την καρδιά αυτού που τα δέχεται. - Κάντε 

τους εαυτούς σας επίσης άξιους να σας αποκαλύψω τα μυστικά που περιμένουν τη στιγμή να έρθουν στο 

φως στο κρυφό δωμάτιο της καρδιάς Μου. Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας σε Μένα, μην διστάζετε από 

τίποτα. 

Δεν είναι το θέλημά Μου να κλείσουν οι άνθρωποι το στόμα σας και να φιμώσουν τον λαό Μου 

διαδίδοντας φόβο. 

21 Δώστε τη δέουσα αξία στις δοκιμασίες που υπομείνατε, ώστε να μη φοβάστε εκείνες που 

έρχονται. Κατακτήσατε τον Φαραώ, υπερπηδήσατε τα είδωλα που λατρεύατε σαν να ήταν ο Θεός σας. 

Ξεχάσατε τις παραδόσεις και τηρήσατε τον νόμο, απορρίπτοντας τον θρησκευτικό φανατισμό. Αλλά σε 

αυτόν τον αγώνα το πνεύμα σας έχει χαλυβδωθεί. 

22 Μην δίνετε στο σώμα σας μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πραγματικά έχει, ούτε να του 

επιτρέπετε να καταλαμβάνει τη θέση που ανήκει μόνο στο πνεύμα σας. 
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23 Καταλάβετε ότι το κέλυφος του σώματος είναι μόνο το εργαλείο που χρειάζεστε για να εκδηλωθεί 

το πνεύμα στη γη. 

24 Θα πρέπει να πάτε στη δουλειά σας ντυμένοι με ταπεινότητα για την εκπλήρωση του καθήκοντός 

σας, τότε θα εκπλαγείτε όταν δείτε πώς μια μυστηριώδης Δύναμη παρέχει και προετοιμάζει τα πάντα στο 

δρόμο σας. Αν τοποθετήσετε τον σπόρο της διδασκαλίας Μου σε οποιαδήποτε καρδιά, θα ανακαλύψετε 

επίσης ότι - ακόμη και πριν έρθετε σ' αυτήν - είχε ήδη γίνει προσεκτική και δεκτική σ' αυτήν, και ότι ήταν 

επομένως ικανή να δεχτεί τον σπόρο στην καρδιά της. 

25 Μην απελπίζεστε μπροστά στη στειρότητα των αγρών αυτή τη στιγμή. Μη χάνετε το κουράγιο 

σας όταν, ενώ σπέρνετε έναν σπόρο, ανακαλύπτετε ότι κάτω από το χώμα υπάρχουν μόνο πέτρες. 

Πολεμήστε μόνοι σας ενάντια στις πέτρες! Σας δίνω τα εργαλεία για να το κάνετε. Έχετε πίστη και 

υπόσχομαι να γίνω γνωστός εκεί που Με χρειάζεστε. 

26 Προσέξτε, γιατί οι άνθρωποι θα προετοιμαστούν και θα ενωθούν σε μεγάλες και ισχυρές ομάδες 

χωρίς να γνωρίζουν γιατί το κάνουν. Αλλά ξέρετε ότι αναζητούν την Τρίτη Αποκάλυψή Μου, αναζητούν 

Εκείνον που υποσχέθηκε να επιστρέψει σ' αυτούς. Θα ψάξουν τις προηγούμενες Διαθήκες για φως, 

ελπίζοντας να βρουν μια λέξη που θα τους επιβεβαιώσει την πεποίθησή τους ότι αυτή είναι η ώρα της 

επιστροφής Μου ως το Άγιο Πνεύμα. 

27 Οι άνθρωποι Με αμφισβητούν και Μου λένε: "Κύριε, αν υπάρχεις, γιατί δεν εκδηλώνεσαι 

ανάμεσά μας, παρόλο που άλλες φορές έχεις κατέβει στον γήινο κόσμο μας; Γιατί δεν έρχεσαι σήμερα; 

Είναι η αθεΐα μας τώρα τόσο μεγάλη που σε εμποδίζει να έρθεις να μας βοηθήσεις; Πάντα αναζητούσατε 

τους χαμένους, τους "τυφλούς", τους "λεπρούς" - τώρα ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτούς. Δεν 

προκαλούμε πλέον τη συμπόνια Σου; - Είπες στους αποστόλους Σου ότι θα επιστρέψεις στους ανθρώπους 

και ότι θα δώσεις σημεία του ερχομού Σου, τα οποία τώρα νομίζουμε ότι βλέπουμε. Γιατί δεν μας δείχνεις 

το πρόσωπό σου;" 

28 Ιδού, έτσι Με περιμένουν οι άνθρωποι χωρίς να αισθάνονται ότι είμαι ανάμεσά τους. Είμαι 

μπροστά στα μάτια τους και δεν Με βλέπουν, τους μιλάω και δεν ακούνε τη φωνή Μου, και όταν 

επιτέλους Με βλέπουν για μια στιγμή, Με αρνούνται. Αλλά συνεχίζω να δίνω μαρτυρία για Μένα, και 

όσοι ελπίζουν σε Μένα, θα συνεχίσω να περιμένω. 

29 Αλλά πραγματικά, τα σημάδια της αποκάλυψής Μου σε αυτή την εποχή ήταν μεγάλα, ακόμη και 

το αίμα των ανθρώπων, που χύθηκε σε ποτάμια και πότισε τη γη, υπέδειξε την εποχή της παρουσίας Μου 

ανάμεσά σας ως το Άγιο Πνεύμα. 

30 Όλα γράφτηκαν στο βιβλίο των επτά σφραγίδων, το οποίο βρίσκεται στον Θεό και η ύπαρξή του 

αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα μέσω του αποστόλου και προφήτη Ιωάννη. Το περιεχόμενο αυτού του 

βιβλίου σας αποκαλύφθηκε μόνο από τον Θεϊκό Αμνό, διότι ούτε στη γη ούτε στους ουρανούς υπήρχε ένα 

δίκαιο πνεύμα που θα μπορούσε να σας εξηγήσει τα βαθιά μυστήρια της αγάπης, της ζωής και της 

δικαιοσύνης του Θεού. Όμως ο Θεϊκός Αμνός, που είναι ο Χριστός, έλυσε τις σφραγίδες που έκλειναν το 

Βιβλίο της Ζωής για να αποκαλύψει το περιεχόμενό του στα παιδιά Του. Και τώρα ο Ηλίας στάλθηκε ως 

εκπρόσωπος της Τρίτης Εποχής και ως πρόδρομος της εκδήλωσής Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, για να 

προετοιμάσει τα μυαλά σας για την κατανόηση αυτής της αποκάλυψης. Ήταν αυτός που έβαλε τον πρώτο 

λίθο του Ναού του Αγίου Πνεύματος και σας αποκάλυψε ότι βρίσκεστε στην εποχή της Έκτης Σφραγίδας 

και ότι όλοι όσοι θα ακούσουν και θα δουν αυτές τις εκδηλώσεις θα γίνουν μάρτυρες ενώπιον της 

ανθρωπότητας, στους οποίους θα πρέπει να παραδώσουν την αλήθεια Μου, μαρτυρώντας με τα έργα τους 

την πραγματικότητα της εκδήλωσής Μου. 

31 Τα πρώτα μυαλά μέσα από τα οποία εκδηλώθηκε αυτό το φως προετοιμάστηκαν από τη χάρη 

Μου. Αλλά για να είναι άξιοι της εκδήλωσής Μου, προσευχήθηκαν και παρέμειναν με πίστη, σεβασμό και 

ύψωση. Ανάμεσά τους ήταν ο γιος Μου, ο Ρόκε, και η υπηρέτριά Μου, η Δαμιανά - φορείς φωνής μέσω 

των οποίων πρώτα ο Ηλίας μέσα του και μετά ο Θείος Λόγος μέσα της ανακοίνωσαν στην ανθρωπότητα 

τον ερχομό της Τρίτης Εποχής. Με τη μεσολάβησή τους άρχισα να συγκαλώ τα παιδιά του Ισραήλ και να 

σημαδεύω τους εκλεκτούς κάθε φυλής. 

32 Από τότε, κάποια από τα παιδιά Μου προσπάθησαν να σβήσουν αυτό το φως. Αλλά αληθινά σας 

λέω, κανείς δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό, γιατί το φως της έκτης λυχνίας προέρχεται από τον Θεό. 

Αντίθετα, εκείνοι που προσπάθησαν να πολεμήσουν αυτό το φως, άναψαν τη φλόγα του. 
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33 Μελετήστε λοιπόν τη διδασκαλία Μου και πείτε Μου αν όλες αυτές οι προφητείες θα μπορούσαν 

να έχουν πραγματοποιηθεί στους κόλπους οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας. 

34 Με τον Λόγο της αγάπης και της ζωής σας δίδαξα μια τέλεια λατρεία του Θεού και γνωρίσατε μια 

νέα ένωση με τον Πατέρα σας που σας προετοιμάζει για την τέλεια ένωση του πνεύματος με το πνεύμα. 

35 Οι ικανότητες που κατέχει το πνεύμα σας αποκαλύφθηκαν, και καταλάβατε ότι, αν και έχετε 

κληρονομιά, δεν την γνωρίζατε. Σας έπεισα για την παρουσία Μου, χορηγώντας σας τα οφέλη στο 

μονοπάτι της ζωής σας που μόνο το έλεός Μου μπορεί να επιτύχει - τόσο για τη σωματική σας υγεία όσο 

και για την ηθική σας- γιατί μόνο το φως της πίστης θα σας αφήσει να φτάσετε στο τέλος του 

πνευματικού σας μονοπατιού της επανόρθωσης. 

36 Σήμερα δέχομαι από κάθε παιδί Μου την προσφορά και το αίτημά του. 

37 Διώξτε την κούραση από την ψυχή και το σώμα σας, γιατί πρέπει ακόμα να περπατήσετε και να 

εργαστείτε. Ο καιρός του πόνου συνέπεσε με τον καιρό του ερχομού Μου, ώστε να μην εγκαταλειφθείτε. 

Τι χαρά θα βιώσουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν τα βάσανα της ζωής με την πρακτική της διδασκαλίας 

Μου! 

38 Σε αυτό το διάστημα η καρδιά σας θα μάθει να χτυπάει με αγάπη για τους άλλους, γιατί θα 

γνωρίσετε τους εαυτούς σας στην αλήθεια ως αδελφούς εν Θεώ. Το χέρι εκείνου που αγαπάει θα είναι 

δυνατό για να σηκώσει τον πεσμένο. Ο βράχος που αισθάνεται το άγγιγμα του ελέους Μου θα αναβλύζει 

ανεξάντλητο νερό. 

39 Σήμερα τα χείλη των παιδιών αυτού του λαού παραμένουν ακόμα κλειστά και δεν διακηρύσσουν 

στον κόσμο ότι ο Χριστός ο Ραββίνος επέστρεψε. Αλλά η αφωνία σας δεν πρέπει να διαρκέσει άλλο, 

αλλιώς αύριο θα κλαίτε για την ανυπακοή σας. 

40 Πιστεύετε πραγματικά ότι τα έργα σας θα συνεχίσουν να αποτελούν σπόρους για τις μελλοντικές 

γενιές και ότι έπρεπε να περάσετε από το χωνευτήρι του πόνου μόνο και μόνο για να εξαγνιστείτε και για 

να μπορέσετε να κατανοήσετε τα δώρα που σας έδωσα. Πολλοί από εσάς έπρεπε να πλυθείτε στα νερά 

του εξαγνισμού. Το μυαλό του φορέα της φωνής εξαγνίστηκε, η καρδιά εκείνου που έπρεπε να 

καθοδηγήσει τους ανθρώπους, το χέρι εκείνου που έπρεπε να θεραπεύσει τους ασθενείς, η πνευματική 

όραση εκείνων που έπρεπε να εισέλθουν στο υπερπέραν για να προφητεύσουν. 

41 Ο πόνος, το ποτήρι της πικρίας και οι δοκιμασίες της ζωής σας σας έχουν ατσαλώσει για να 

αντέξετε τη μάχη που πλησιάζει, γιατί πραγματικά σας λέω ότι η πίστη σας, η πνευματικότητά σας και η 

υπομονή σας θα δοκιμαστούν από την ανθρωπότητα. Αυτό το λέω όχι μόνο σ' αυτούς που Με ακούνε 

τώρα, αλλά σε όλους εκείνους που, ακόμη και μετά την ώρα αυτής της εκδήλωσης, θα σηκωθούν και θα 

σηκώσουν το σταυρό τους για να Με ακολουθήσουν. 

42 Ντυθείτε με πραότητα, με συμπόνια, με ταπεινότητα, ώστε να αναγνωριστείτε ως μαθητές Μου. 

Αν ενεργείτε πραγματικά ως μαθητές του Ιησού, ακόμη και οι Φαρισαίοι, όταν σας πλησιάζουν κρυμμένοι 

κάτω από μια μάσκα για να σας επιτεθούν, θα γίνουν ευγενικά αρνιά μπροστά στο παράδειγμα των λύκων 

που έχετε δώσει. 

43 Θέλω να σας σώσω με το φως Μου. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει σήμερα ότι έχει ήδη 

σωθεί. Αληθινά σας λέω, αν σας πρόσφερα σωτηρία για έναν δίκαιο σε αυτόν τον καιρό, θα χανόσασταν, 

γιατί δεν θα μπορούσατε να Μου παρουσιάσετε έναν δίκαιο. 

44 Η ανθρωπότητα ναυαγεί εν μέσω μιας καταιγίδας αμαρτιών και κακώσεων. Όχι μόνο ο άνθρωπος, 

όταν μεγαλώνει, κηλιδώνει την ψυχή του επιτρέποντας στα πάθη του να αναπτυχθούν- ακόμη και το παιδί 

στην τρυφερή βρεφική του ηλικία βιώνει την ανατροπή της βάρκας στην οποία ταξιδεύει. Ο Λόγος Μου, 

γεμάτος αποκαλύψεις, υψώνεται στη μέση αυτής της ανθρωπότητας σαν γιγάντιος φάρος, δείχνοντας την 

αληθινή διαδρομή στους ναυαγούς και αναζωογονώντας την ελπίδα σε όσους ήταν κοντά στο να χάσουν 

την πίστη τους. 

45 Είναι γραμμένο ότι "κάθε μάτι θα Με δει", γιατί πνευματικά όλοι θα γνωρίσουν την αλήθεια Μου. 

Οι τυφλοί θα ανοίξουν τα μάτια τους στο φως και θα δουν τον Ηλία να οδηγεί μεγάλα πλήθη στην 

παρουσία Μου. Ο άπιστος κόσμος θα κατακλυστεί από τέτοιου είδους μαρτυρίες, από εκπλήξεις και 

αποδείξεις, και ενώ κάποιοι θα Με αρνούνται, προβάλλοντας τις Γραφές ως αποδείξεις, άλλοι θα 

χαίρονται γιατί θα δουν την ώρα της εκπλήρωσης πολλών προφητειών που ανακοίνωσα δια στόματος των 

προφητών Μου και δια στόματος του Ιησού. 
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46 Εκείνοι που περιμένουν τον ερχομό Μου στους κόλπους των εκκλησιών τους δεν υποψιάζονται 

καν με ποιον τρόπο και πού γίνομαι γνωστός, αν και η εκδήλωσή Μου έγινε αισθητή μέσα από πολλά 

γεγονότα. Όπως μια αστραπή που ανατέλλει στην Ανατολή και σβήνει στη Δύση, έτσι ήταν και ο ερχομός 

Μου. Αλλά η δόνηση και η αντανάκλαση του Πνεύματός Μου έχει μετατραπεί ανάμεσά σας σε λόγο των 

ανθρώπων, ώστε να καταλάβετε ποιος είναι Εκείνος που χτύπησε την πόρτα των καρδιών των ανθρώπων 

και γιατί δόθηκαν τα σημεία. 

47 Ήθελα να γίνω γνωστός μέσω των αμόρφωτων απλών μυαλών, επειδή είναι απαλλαγμένα από 

προκαταλήψεις, από διαστρεβλωμένες ερμηνείες του νόμου Μου, και επομένως είναι τα πλέον κατάλληλα 

για να μεταδώσουν το Λόγο Μου με απόλυτη καθαρότητα. Αυτός ο Λόγος θα συζητηθεί με πάθος από την 

ανθρωπότητα, ακόμη και αν θέλει να απλώσει ένα πέπλο αδιαφορίας πάνω του. Γιατί θα είναι η μόνη 

αυτή τη στιγμή που θα ρίξει φως σε πολλά μυστήρια και πολλά λάθη. 

48 Αληθινά σας λέω, μετά το 1950 θα πλήξω με τη Δύναμή Μου και τη Δικαιοσύνη Μου όλες τις 

εκκλησιαστικές τελετές που τελούνται στον κόσμο, και αν οι κληρικοί και οι ποιμένες τους δεν 

ξυπνήσουν με αυτό το κάλεσμα αφύπνισης, θα τους μιλήσω χρησιμοποιώντας τους ανήλικους. Ακριβώς 

όπως τα έθνη έχουν πληγεί από τη Δικαιοσύνη Μου, οι διάφορες ομολογίες θα υποβληθούν επίσης στη 

δοκιμασία. Κάθε στέμμα, σκήπτρο, τίτλος και ιεραρχία θα κριθεί. 

49 Άνθρωποι, πού φυλάτε τα λόγια και τις διδασκαλίες που σας έφερα με τόση αγάπη; Σκεφτείτε ότι 

αυτός ο Λόγος ήταν το θείο χάδι με το οποίο ο Πατέρας σας σας ξύπνησε αυτή την εποχή. Ή θα 

περιμένετε τις απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης να σας ξυπνήσουν από τον λήθαργο; 

50 Ο Πατέρας δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο λαό Του με μομφή, αλλά να ευλογεί τα έργα του- 

αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης ανάμεσά σας, κι αυτό γιατί δεν μπορέσατε να 

κατανοήσετε όλη την αγάπη που έδειξε ο Διδάσκαλός σας βγάζοντάς σας από τη βρωμιά για να σας 

ντύσει με τη χάρη Του. 

51 Δεν ακούτε τη φωνή του Πνεύματος να σας λέει ότι είστε οι μαθητές της Τρίτης Εποχής; Ακούστε 

αυτή τη φωνή και σηκωθείτε! Ο Δάσκαλός σας, με τα βάσανά Του, τη διδασκαλία Του και το παράδειγμά 

Του, έχει ήδη γράψει στην καρδιά των ανθρώπων τον νόμο που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι απόστολοι, 

αυτοί οι μάρτυρες, αγωνίστηκαν για την καλλιέργεια του σπόρου της Διδασκαλίας Μου. Πολεμήστε τώρα 

εσείς προς όφελος των αυριανών γενεών, γιατί από αυτόν τον σπόρο θα θερίσετε τους ώριμους καρπούς 

που θα δώσουν ειρήνη και ευτυχία στην ψυχή σας. 

52 Η αγάπη για τον Θεό σας, το έλεος για τους αδελφούς σας και η επιθυμία για τελειότητα θα σας 

οδηγήσουν στην εφαρμογή της διδασκαλίας Μου. Δεν θα πρέπει να χρειάζεστε τον πόνο ή το φόβο της 

δικαιοσύνης Μου για να σας ωθήσει να εργαστείτε, γιατί τότε τα προσόντα σας δεν θα είναι αληθινά στα 

μάτια Μου. 

53 Αφήστε τους άλλους λαούς να ξυπνήσουν για τη νέα εποχή μόνο όταν βλέπουν χώρες να 

καταστρέφονται από πλημμύρες, έθνη να καταστρέφονται από πολέμους και λοιμούς να καταστρέφουν τη 

ζωή. Αυτοί οι λαοί - που έχουν γίνει αλαζόνες στις επιστήμες τους και έχουν αποκοιμηθεί από τη λάμψη 

των θρησκειών τους - δεν θα αναγνωρίσουν το Λόγο Μου σε αυτή τη δυσδιάκριτη μορφή, ούτε θα 

νιώσουν την αποκάλυψή Μου στο πνεύμα. Γι' αυτό, πρέπει πρώτα να ταρακουνηθεί η γη και η φύση θα 

πει στους ανθρώπους: "Ο καιρός εκπληρώθηκε και ο Κύριος ήρθε σε σας". - Για να αφυπνιστεί η 

ανθρωπότητα, να ανοίξει τα μάτια της και να επιβεβαιώσει ότι Εγώ ήρθα, πρέπει πρώτα να πληγεί η 

δύναμη και η αλαζονεία του ανθρώπου. Αλλά το καθήκον σας είναι να παρακολουθείτε, να προσεύχεστε 

και να προετοιμάζεστε. 

54 Κάποιος Μου λέει στην καρδιά του: "Κύριε, πώς είναι δυνατόν -αν και μας αγαπάς τόσο πολύ- να 

μας κάνεις να νιώθουμε τη δικαιοσύνη Σου με αυτόν τον τρόπο;" Σε αυτό σας απαντώ: Αν η δικαιοσύνη 

Μου δεν ανταποκρινόταν στις πράξεις σας με αυτόν τον τρόπο, θα χανόσασταν αμετάκλητα. Αν επιτρέπω 

να σας βρει ο πόνος και ο θάνατος, είναι επειδή ο πόνος καθαρίζει την ψυχή και ο θάνατος την ανανεώνει. 

Γιατί να μην πιείτε το ποτήρι του πόνου και του θανάτου, αν και εσείς οι ίδιοι το δημιουργήσατε; Αληθινά 

σας λέω, ο πόνος και ο θάνατος στη σάρκα είναι λιγότερο τρομερός από εκείνον που αισθάνεται η ψυχή 

από τις τύψεις ή από τη θλίψη επειδή προσέβαλε τον Δημιουργό της με τις παραβάσεις της. 

55 Ακούς χωρίς να καταλαβαίνεις. Μην αφήνετε όλη την ευθύνη για την κατανόηση του Λόγου Μου 

είτε μόνο στο πνεύμα, είτε μόνο στον προσκολλημένο στη γη νου, χωρίς το καθένα να παίρνει το μέρος 

που του αναλογεί. Ας είναι η συνείδηση αυτή που θα καθορίσει για τι ευθύνεται ο ένας ή ο άλλος. 
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56 Όταν αισθάνεστε ότι έχω έρθει σε σας γεμάτος ειρήνη, δεν συγκινείστε με συμπόνια στη σκέψη 

εκείνων των αδελφών σας που δεν έχουν ούτε μια στιγμή ειρήνης; Δεν θα έδινε χαρά στις καρδιές σας αν 

σας έλεγα ότι μέσα από τις προσευχές και τις σκέψεις σας, τυλιγμένες στο έλεος, οι αδελφοί σας μπορούν 

να ξυπνήσουν στο φως; 

57 Ο Πατέρας ήρθε εκείνες τις ημέρες για να σώσει τα παιδιά Του- στις μέρες μας, οι άνθρωποι 

πρέπει να σώζουν ο ένας τον άλλον, μέσω της αγάπης που τους δίδαξε ο Πατέρας τους. 

58 Το έλεός Μου έχει χτίσει μια γέφυρα μεταξύ της Βασιλείας Μου και της γης. Αυτή η γέφυρα είναι 

ο λαός Μου- μέσω αυτής οι άνθρωποι θα φτάσουν στη Γη της Επαγγελίας. 

59 Έχω σκορπίσει τη Σοφία Μου στο λαό Μου, η Μαρία έχει χύσει την Αγάπη Της στην καρδιά σας - 

αλλά πού είναι αυτή η Αγάπη και αυτή η Σοφία που ακόμα δεν Μου προσφέρετε; Τι κάνετε με αυτά που 

λαμβάνετε από το Θείο Έλεος; Αμφιβάλλετε για στιγμές επειδή έρχομαι με πνεύμα- νιώστε Με σε αυτή 

τη μορφή, γιατί πραγματικά σας λέω, δεν θα Με έχετε ποτέ ξανά ως άνθρωπο. 

60 Μέσα από το στόμα του φωνοφόρου ακούτε το Λόγο Μου, και αυτή η φωνή έχει δώσει το 

κάλεσμα σε όσους έχουν χάσει το δρόμο τους, τρέχοντας πίσω από τους ανθρώπους, τις απολαύσεις και 

τους θησαυρούς του κόσμου, νομίζοντας ότι θα βρουν καλύτερα μέρη από εκείνα που ο Πατέρας έχει 

προορίσει για κάθε παιδί Του. Αυτά τα παιδιά έχουν έρθει στην Παρουσία Μου με κουρελιασμένα 

"ρούχα", με αηδιασμένες καρδιές και με σημάδια που έχουν μείνει σε ολόκληρη την ύπαρξή τους από τη 

μέθη του υλισμού. - Όταν ο Πατέρας σας ρωτάει για το ένδυμά σας, καταλάβετε ότι είναι αυτό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το οποίο είναι λευκό και καθαρό, και έτσι θα το παρουσιάζετε πάντα σε Μένα. 

61 Πολλοί επιστρέφουν τώρα σε Μένα. Είναι αυτό επειδή Με αγαπούν; Όχι, ο λόγος είναι ότι ήρθε η 

ώρα που ο κόσμος δεν μπορούσε να τους προσφέρει αυτό που ζητούσαν. Τότε θυμήθηκαν ότι υπάρχω- 

αλλά τους αποδέχομαι. Γιατί τώρα, ακούγοντάς Με, μετανοούν για τις αμαρτίες τους και η αγάπη για τον 

Πατέρα τους γεννιέται στην καρδιά τους. Το φως του Λόγου Μου θα είναι σαν μια νέα αυγή στα παιδιά 

Μου, και το παρελθόν τους θα είναι σαν τη νύχτα όταν τελειώσει. 

62 Σβήσε τη δίψα σου εντελώς, να θυμάσαι ότι πολύ σύντομα ο λόγος σου θα σβήσει τη δίψα του 

αδελφού σου. Αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε διψασμένοι παρόλο που Με ακούτε και πίνετε από αυτό 

το κρασί, είναι επειδή η καρδιά σας επιθυμεί τις δόξες του κόσμου. Μόνο ο πιο υπομονετικός και 

στοργικός Λόγος Μου θα μπορέσει να ολοκληρώσει το θαύμα της μεταμόρφωσής σας, και τότε θα είστε 

πραγματικά άξιοι να βαδίζετε στο μονοπάτι σας και να μεταφέρετε τις οδηγίες Μου στους αδελφούς σας. 

Μην ταπεινώνετε κανέναν και μην του αρνείστε το έλεός Μου, μην ευνοείτε κανέναν, γιατί τότε δεν θα 

Με έχετε ως παράδειγμα. Πιστεύετε ότι το Αίμα Μου που χύθηκε στο σταυρό δεν πέφτει πλέον σε 

κανέναν από τους αμαρτωλούς; 

63 Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανακοίνωσε την επικείμενη έλευση της Βασιλείας των Ουρανών, η 

προφητεία του ήταν για όλους. Αυτός ο προφήτης και πρόδρομος του Χριστού βρισκόταν ανάμεσά σας 

αυτόν τον καιρό. Ήρθε πριν η ακτίνα Μου εκδηλωθεί μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, και 

ήρθε επίσης για να αναγγείλει ότι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος ήταν πολύ κοντά. Η ανακοίνωσή του, 

η προφητεία του απευθυνόταν σε όλους ανεξαιρέτως, και τον γνωρίσατε σ' αυτόν τον καιρό με το όνομα 

Ηλίας, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι εκείνο του προφήτη που ήταν μαζί με τους ανθρώπους σε όλους τους 

καιρούς, και είναι ο προάγγελος που προετοίμασε τους δρόμους του Κυρίου. Γι' αυτό, σας καλωσορίζω 

όλους, γιατί ήρθα χωρίς να κρίνω τις αμαρτίες ή να ταπεινώσω αυτόν που λερώθηκε περισσότερο. Αυτοί 

θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που Με αγαπούν πιο θερμά, γιατί οι παραβάσεις τους ήταν πολλές και όλες 

συγχωρήθηκαν. 

64 Το "αστέρι" που υποδηλώνει την Παρουσία Μου και το Λόγο Μου έχει "δει" μόνο ο απλός 

κόσμος. Οι βασιλείς και οι επιστήμονες κοιμήθηκαν μέσα στο μεγαλείο τους και δεν μπόρεσαν να 

ανακαλύψουν στο στερέωμα το θεϊκό φως, για να ξεκινήσουν και να το ακολουθήσουν όπως οι μάγοι της 

Ανατολής που άφησαν τα πάντα πίσω τους για να φτάσουν στο ουράνιο φως που ανήγγειλε στον κόσμο 

τον ερχομό του Σωτήρα. Αν οι λόγιοι αναζητούσαν το φως Μου και όσοι ζουν σε μεγάλο πλούτο έκαναν 

πράξη κάτι από τις διδασκαλίες Μου, θα ένιωθαν την παρουσία Μου στις καρδιές τους. 

65 Κάποτε σας είπα ότι είναι ευκολότερο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά 

για έναν πλούσιο τσιγκούνη να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα σας λέω ότι αυτές οι καρδιές 

πρέπει να απελευθερωθούν από τον εγωισμό και να ασκήσουν ενεργό φιλανθρωπία προς τους αδελφούς 
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τους, ώστε η ψυχή τους να περάσει το στενό μονοπάτι της σωτηρίας. Δεν είναι απαραίτητο να 

απελευθερωθεί κανείς από τα υπάρχοντα και τον πλούτο, αλλά μόνο από τον εγωισμό. 

66 Πόσοι από εσάς ήσασταν κάποτε ιδιοκτήτες κάποιας περιουσίας στη γη και είχατε ξεχάσει τη 

δυστυχία και τις ανάγκες του πλησίον σας. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα της κρίσης της ψυχής σας, 

αισθανθήκατε ότι η έκταση των αμαρτιών σας ήταν τόσο μεγάλη και η πνευματική πύλη τόσο στενή που 

συνειδητοποιήσατε ότι δεν μπορούσατε να περάσετε. 

67 Σήμερα δεν είναι ο θησαυρός των υλικών αγαθών που πρέπει να μοιραστείτε με τους άπορους. Ο 

πλούτος σας αυτή τη στιγμή αποτελείται από φως και πνευματική γνώση, γι' αυτό και μπορείτε να 

θεωρείτε τους εαυτούς σας πνευματικά πλούσιους. Αλλά σκεφτείτε: Αν είναι σοβαρή παράβαση ενώπιον 

του Θεού να αρνηθείτε στον αδελφό σας τα πλούτη του κόσμου και να τα κρατήσετε, τι σημαίνει να του 

αρνηθείτε τα πνευματικά χαρίσματα της χάρης, τα οποία δεν μειώνονται ποτέ, όσο και αν τα δίνετε; Ποια 

θα είναι τότε η δικαιοσύνη γι' αυτούς τους πλούσιους του πνεύματος που δείχνουν τόσο εγωιστές; 

68 Σας έχω προορίσει να δώσετε σπουδαίες διδασκαλίες στην ανθρωπότητα μέσω της 

διαμεσολάβησής σας. Αληθινά σας λέω, αυτός ο λαός δεν σχηματίστηκε τυχαία, ούτε μια καρδιά 

προστέθηκε τυχαία. Οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που πρέπει να πάνε να δουλέψουν πνευματικά 

και σωματικά θα είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο γεμάτο φως, εμπειρία και επανόρθωση. 

Γι' αυτό αγγίζω την ψυχή τους μέσω της συνείδησης, και αληθινά σας λέω, αν δεν μεταστραφούν την 

ημέρα, θα το κάνουν μέχρι το σούρουπο. Αλλά θα στρέψουν το βλέμμα τους προς τον Πατέρα και στη 

συνέχεια θα πάρουν το μονοπάτι της εκπλήρωσης. 

69 Σας δίνω ακόμη ένα χρονικό διάστημα για να σκεφτείτε την αποστολή σας και να προετοιμάσετε 

την καρδιά σας. Σας στέλνω αυτή την εποχή για να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου. Η Έκτη Σφραγίδα 

μιλάει, το φως της εξαπλώνεται, το μυστήριό της ξεκαθαρίζει. Καλέστε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα 

παιδιά να ακούσουν το Λόγο Μου, γιατί θα έρθει το έτος 1950 και η φωνή Μου δεν θα ακούγεται πλέον 

με αυτή τη μορφή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 63  
1 Γιατί η καρδιά σας τρέμει από φόβο όταν ακούτε τον Λόγο Μου ως Δικαστή; Ω, μακάρι να 

φοβόσασταν πάντα, αλλά όχι την τιμωρία, αλλά την ντροπή που Με πληγώνετε και μολύνεστε. Πόσο 

καλό θα πετύχετε για την ψυχή σας! 

2 Σας είπα να κάνετε τους εαυτούς σας άξιους της παρουσίας Μου σε αυτή την εκδήλωση, για να 

μην κλείσετε τις πύλες του ελέους Μου. 

3 Είμαι τέλειος και περιμένω τελειότητα από εσάς. Μόνο έτσι θα φτάσετε στην κορυφή του βουνού. 

Γι' αυτό σας δίνω το χρόνο, το φως και τη δύναμη. 

4 Την ημέρα αυτή που οι άνθρωποι αφιερώνουν στη μνήμη εκείνων που έχουν φύγει στο υπερπέραν 

και την οποία λανθασμένα αποκαλούν Ημέρα των Νεκρών, σας δίνω τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν 

μαζί σας αυτά τα όντα, ώστε να σας δώσουν αποδείξεις ότι είναι ζωντανά. Θα σας πουν ότι, όπως ακριβώς 

σας δόθηκαν πνευματικές αποστολές να εκπληρώσετε στη γη, έτσι και αυτοί εκπληρώνουν δύσκολες 

αποστολές στην πνευματική κοιλάδα. 

5 Μην κλαίτε γι' αυτά τα όντα, μην τα επιβαρύνετε με τις υλικές σας ανησυχίες, μην τους στερείστε 

σεβασμού. Αφήστε τους να επικοινωνήσουν μαζί σας, λάβετε στην καρδιά σας το μήνυμά τους και τις 

καλές συμβουλές τους και, στη συνέχεια, αφήστε τους να πάνε ειρηνικά στον κόσμο όπου ζουν και από 

όπου σας παρακολουθούν. Αυτή η χάρη της ακρόασής τους θα περάσει σύντομα. Στη συνέχεια θα νιώθετε 

την παρουσία τους μόνο στις καρδιές σας. 

6 Ενώ σας ενώνω, όχι μόνο με όλους όσοι κατοικούν στη γη, αλλά και με εκείνους που ζουν σε 

άλλους κόσμους, πολλά από τα έθνη δεν αισθάνονται την παρουσία Μου επειδή είναι αναμεμειγμένα 

στους πολέμους τους. Αλλά χωρίς να το γνωρίζουν, εκπληρώνουν τον Λόγο Μου της Δεύτερης Εποχής, 

στον οποίο σας ανακοίνωσα ότι θα επιστρέψω όταν συμβούν αυτά τα γεγονότα στην ανθρωπότητα. 

7 Πηγαίνετε στη δουλειά, ερευνήστε αυτή τη λέξη με ζήλο. Τι θα γινόταν αν δεν μπορούσατε πλέον 

να το ακούσετε, αν αυτά τα στόματα σιώπησαν πριν από την καθορισμένη ώρα; Ποιες οδηγίες θα δίνατε 

σε εκείνους που πρόκειται να έρθουν, αφού δεν σας έχω δώσει ακόμη όλες τις αποκαλύψεις Μου; 

8 Επιμείνετε στην ανανέωσή σας, παρακολουθείτε, προσεύχεστε και μαθαίνετε. Ακούστε Με όσο 

θέλετε, αλλά μη συνηθίσετε την παρουσία Μου. Πάντα να Με αναζητάτε ως Πατέρα και ως Δάσκαλο, 

ποτέ μην αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη Μου. 

9 Δείτε πώς, μέσω αυτής της μικρής πίστης που είχατε, πετύχατε πολλά θαύματα, όπως το σημερινό, 

μέσω του οποίου θα ακούσετε τη φωνή εκείνων που ήταν συγγενείς σας στον κόσμο. 

10 Δεν θα είναι οι τάφοι που θα ανοίξουν για να αφήσουν να βγουν έξω εκείνοι που είναι ακίνητοι 

μέσα τους- θα είναι οι πύλες του πνευματικού κόσμου που θα αφήσουν να περάσουν εκείνοι που είναι 

γεμάτοι φως και ζωή για να σας ενημερώσουν για τη συνέχιση της ζωής τους. 

11 Αν κάποιο από αυτά τα όντα εξακολουθεί να εκφράζει ανθρώπινες κλίσεις ή επιθυμία για γήινα 

πράγματα, λυπηθείτε το και δώστε του φως μέσω της προσευχής σας. Να θυμάστε ότι πρέπει να στέκεστε 

ο ένας δίπλα στον άλλο. 

12 Έτσι προχωράτε βήμα-βήμα στο μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του βουνού, όπου θα φτάσετε 

όταν έχετε καθαρότητα και τελειότητα στην ψυχή. 

13 Καταλάβετε ότι έχετε τον Χριστό ως Δάσκαλό σας, ότι ο Λόγος Μου που δόθηκε μέσα από αυτά 

τα χείλη των ανθρώπων σας έχει ενώσει, και ότι αυτός ο Λόγος είναι το Βιβλίο της Αγάπης και της 

Σοφίας. Σας δίνω κάθε φορά ένα νέο μάθημα για την αναζωογόνηση της ψυχής σας. Σήμερα νιώθετε χαρά 

όταν Με ακούτε, αύριο θα νιώθετε χαρά όταν εφαρμόζετε τις οδηγίες Μου στην πράξη. Είπα ότι οι 

άνθρωποι θα έρθουν σε σας επιθυμώντας αυτό το φως, και είναι απαραίτητο να το βρουν στα λόγια σας, 

στα έργα σας και στη ζωή σας. 

14 Έστρωσα το τραπέζι και σας προσκάλεσα στο συμπόσιο Μου, αλλά σας λέω ότι αργότερα θα 

είστε εσείς που θα στρώσετε το τραπέζι για να υποδεχτείτε τους αδελφούς σας και να συνεχίσετε έτσι 

αυτό το συμπόσιο της αδελφοσύνης και της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Σε αυτή την Τρίτη Ώρα, το 

πνεύμα σας θα εκπληρώσει το πεπρωμένο του να διδάξει τους αδελφούς σας και να μοιραστεί μαζί τους 

όλα όσα έχει λάβει από το Έλεός Μου. Δεν θα είναι υλικά αγαθά - αφού δεν έχετε τέτοια - θα είναι 

πνευματικά αγαθά με τα οποία θα σας κατακλύσουν. 
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Για να γίνει πιστευτή η αρετή σας και να έχει ο λόγος σας τη δύναμη να πείσει και να μεταστρέψει, 

πρέπει να παραμείνετε στο δρόμο του καλού. Όταν νιώσετε ότι η αγάπη Μου σας έχει απομακρύνει από 

το μονοπάτι του κακού και σας έχει τοποθετήσει στο μονοπάτι της ανανέωσης, κάντε σταθερά βήματα 

εκεί και μην επιστρέψετε στο μέρος από το οποίο σωθήκατε. Τότε, όταν θα ξεκινήσετε να κηρύξετε την 

ανανέωση, τη διόρθωση και την επιμονή στο καλό, θα κερδίσετε και θα συγκινήσετε εύκολα την καρδιά 

του αμαρτωλού. Αν ξέρετε πώς να καθαρίζετε την καρδιά και τα χείλη σας εκείνες τις στιγμές που 

απευθύνετε τα λόγια σας στη σκληρή καρδιά του αδελφού σας, αν εκείνες τις στιγμές υψώνετε τις σκέψεις 

σας σε Μένα με εμπιστοσύνη, Εγώ θα είμαι εκείνος που θα μιλήσει μέσα από τη μεσολάβησή σας και θα 

αγγίξει τις πιο κρυφές ίνες αυτής της καρδιάς με το Λόγο Του, κάνοντάς την έτσι να αισθανθεί την 

παρουσία Μου. 

15 Καταλάβετε ότι πρέπει να μεταμορφωθείτε πνευματικά και σωματικά, ότι πολλά από τα έθιμα και 

τις παραδόσεις σας - κληρονομιά από τους προγόνους σας - πρέπει να εξαφανιστούν από τη ζωή σας για 

να δώσουν χώρο στην πνευματοποίηση. 

16 Δείτε αυτή την ανθρωπότητα να βυθίζεται σε μια άβυσσο, ενώ εσείς είστε ακόμα παγιδευμένοι σε 

έναν βαθύ ύπνο, στον οποίο αναζητάτε μόνο την ανάπαυσή σας και δεν σας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στους 

άλλους. Σας ξαναλέω ότι δεν πρέπει πλέον να ασχολείστε με τα περιττά, με τα βλαβερά, ώστε να μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε καλύτερα αυτές τις στιγμές για να κάνετε έργα ελέους, να σπείρετε τον σπόρο της 

αγάπης Μου στις ψυχές των αδελφών σας. 

17 Αυτός είναι ο καιρός που οι προφήτες Μου είδαν και ανήγγειλαν, αυτός είναι ο καιρός που σας 

προείπα στο Λόγο Μου. Μάθετε πώς η μία μετά την άλλη από αυτές τις προφητείες γίνονται τώρα 

πραγματικότητα. Ο Βασιλικός Λόγος Μου δεν υποχωρεί ποτέ, ούτε αντιφάσκει με τον εαυτό του, ούτε 

αρνείται τον εαυτό του. Ακόμη και μέσω αυτών των ανθρώπινων φερέφωνων σας έδωσα πολλές 

προφητείες, τις οποίες είδατε να εκπληρώνονται η μία μετά την άλλη. Σας το λέω αυτό επειδή πλησιάζει 

το έτος 1950 και μετά από αυτό δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της 

διάνοιας. 

18 Σας μιλάω με καλά λόγια γεμάτα αγάπη για να σας πείσω ότι πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτή 

τη μεγάλη μέρα. Μακάριοι όσοι εμπιστεύονται ότι ο Λόγος Μου είναι αμετάβλητος και προετοιμάζονται 

γι' αυτόν τον καιρό, γιατί δεν θα απογοητευτούν που αυτή η μορφή της εκδήλωσής Μου θα τελειώσει. 

19 Ακούστε τη φωνή Μου, μπορείτε ακόμα να ανανεωθείτε με αυτήν για μερικά χρόνια. Είναι το 

υψηλό τραγούδι που αντηχεί στον ουρανό και του οποίου η ηχώ ακούγεται στη γη. Όταν αυτό το τραγούδι 

δεν μπορεί πλέον να ακουστεί από το στόμα των φορέων της φωνής Μου, θα σας κάνω να το ακούσετε 

στο εξής στα ενδόμυχα της καρδιάς σας, όταν ενωθείτε πνευματικά μαζί Μου. Σας λέω ειλικρινά, είναι 

μόνο λίγος καιρός μέχρι τότε που αυτές οι προβλέψεις θα επαληθευτούν. Αλλά σας λέω επίσης ότι ο 

άνθρωπος δεν θα μπορέσει να βάλει το θέλημά του πάνω από το δικό Μου προσπαθώντας να παρατείνει 

τη διακήρυξή Μου ανάμεσά σας. Να είστε σε εγρήγορση, γιατί πολλοί θα βάλουν σκοπό να εξαπατήσουν 

τους αδελφούς τους. Θα συνεχίσετε να φέρνετε τους αμαρτωλούς στην παρουσία Μου, εκείνους που 

έχουν μολυνθεί από κλοπή, μοιχεία ή έγκλημα - όχι για να τους κατηγορήσετε ενώπιον του Κυρίου, αλλά 

για να συγχωρεθούν και να απελευθερωθούν από το σκοτάδι και τους λεκέδες τους. 

20 Θα συνεχίσετε να αλείφετε τους αρρώστους με αγάπη και στο όνομά Μου, με τόσο μεγάλη ή και 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη από αυτή που έχετε τώρα, ώστε να συνεχίσω να κάνω θαύματα 

ανάμεσά σας. Αυτός θα είναι ο σπόρος που θα λάβω και θα αποθηκεύσω στις αποθήκες Μου. 

21 Ποια από τις πράξεις σας πιστεύετε ότι ήταν τέλεια; Η συνείδησή σας σας λέει ότι μέχρι σήμερα 

δεν έχετε κάνει ούτε μία. 

22 Να θυμάστε ότι μόνο ό,τι είναι τέλειο Με φτάνει. Επομένως, το πνεύμα σας θα εισέλθει στο 

βασίλειό Μου μόνο όταν θα έχει φτάσει στην τελειότητα. Βγήκατε από Μένα χωρίς εμπειρία, αλλά θα 

πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα στολισμένοι με το ένδυμα των αρετών και των προσόντων σας*. 
* Το ένδυμα του πνεύματος, το οποίο πρέπει να στολιστεί με τα προτερήματα και τις αρετές μας, είναι η ψυχή μας- 

διότι το πνεύμα μπορεί να επιστρέψει στην καρδιά του Θεού μόνο με το ένδυμα της εξαγνισμένης ψυχής του. 

23 Άνθρωποι, σηκώστε το πρόσωπό σας και κοιτάξτε τους ουρανούς. Όταν αισθάνεστε ότι έρχομαι 

ως κριτής, τρέμετε και σκύβετε τον λαιμό σας. Καταλάβετε ότι έχει έρθει η ώρα του πνευματικού 

διαλόγου Μου με τον άνθρωπο, όπως είναι γραμμένο. 



U 63 

59 

24 Φωνητικοί φορείς αυτού του λαού, εσείς που είστε τα όργανα μέσω των οποίων μιλάω στην 

ανθρωπότητα, ακούστε το Λόγο Μου που σας λέει: εσείς είστε η πηγή, ο Λόγος Μου είναι το κρυστάλλινο 

νερό. Αφήστε το να ξεχειλίσει, αλλά διατηρήστε την καθαρότητά του. 

25 Σε αυτόν τον λαό θα κατέλθουν οι οδηγίες Μου, ώστε η αλήθεια Μου να παραμείνει 

αγκυροβολημένη. Από εσάς θα βγουν τα πιστά κείμενα που θα αποτυπωθούν αργότερα στις καρδιές των 

ανθρώπων όλων των φυλών. Ανάμεσά σας είναι οι μαθητές που θα ενώσουν και θα διατάξουν τα γραπτά. 

26 Η ουράνια συναυλία μου θα ακουστεί στη γη, ώστε να εκπληρωθούν οι προβλέψεις των προφητών 

και ο λόγος του Ιησού. Πριν από πολύ καιρό ο Ιωήλ σας μίλησε για μια εποχή που οι γιοι και οι κόρες του 

Ισραήλ θα προφητεύουν και θα έχουν οράματα και όνειρα, και που το Πνεύμα Μου θα εκχυθεί σε όλη τη 

σάρκα. Αληθινά σας λέω, τώρα είναι ο καιρός που έχει προαναγγελθεί. 

27 Εδώ είναι το Πνεύμα Μου που εκδηλώνεται μέσα από εσάς, ο πνευματικός κόσμος που μιλάει 

μέσα από το στόμα σας. Εδώ υπάρχουν άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών που διεισδύουν στο 

πνευματικό με το βλέμμα τους και άλλοι που λαμβάνουν ανακοινώσεις και αποκαλύψεις στα όνειρά τους. 

28 Αυτή είναι η εποχή που οι πνευματικές Μου δυνάμεις πλησιάζουν τον κόσμο για να αναστήσουν 

εκείνους που θα Με ακολουθήσουν και να καταστρέψουν το δηλητηριώδες φυτό και τα ζιζάνια της 

αμαρτίας. 

29 Εσείς οι μάντεις, κοιτάξτε Με! Θέλετε να ανακαλύψετε κάποια μορφή και δεν τη βρίσκετε. 

Βλέπετε μόνο τη φωτεινότητα του φωτός Μου, γιατί αυτός είμαι Εγώ: το Φως. 

30 Σας κρατώ ξύπνιους με το φως της Έκτης Σφραγίδας. Από αυτό πηγάζει το δώρο του Λόγου, από 

αυτό πηγάζει αυτή η συναυλία που ακούτε στην καρδιά σας και που κάνει το πνεύμα σας να τρέμει- γιατί 

εγώ είμαι ο Κύριος. Μπροστά σας είναι το Αρνίο που λύνει την Έκτη Σφραγίδα για να σας δείξει τον 

δρόμο. Διότι το Αρνίο είναι ο Χριστός, και ο Χριστός είναι η οδός. 

31 Ο καθένας σέβεται τη θέση που του έχει ανατεθεί στους άλλους και σέβεται τον εαυτό του. 

32 Προσευχηθείτε, μετανοήστε! - Αν είστε υποκριτές, γίνετε ειλικρινείς τώρα- αν είστε ασύνετοι, 

γίνετε συνετοί τώρα- αν ζείτε στο σκοτάδι, ανεβείτε στο φως- αν δεν έχετε θεϊκές εμπνεύσεις, ακούστε Με 

και θα γεμίσετε με φως. Αυτός που σας μιλάει είναι η προέλευση και η πηγή όλων των δημιουργημένων 

πραγμάτων και σας λέει: Πάρτε πάνω σας το σταυρό της αγάπης του Ιησού και ελάτε σε Μένα! 

33 Σήμερα ο ερχομός Μου σας αιφνιδίασε, επειδή δεν ήσασταν προετοιμασμένοι γι' αυτόν- αυτός 

είναι ο λόγος της αμφιβολίας ορισμένων. Όταν κάποιος έθεσε το ερώτημά του στο Άπειρο και ρώτησε αν 

αυτή η εκδήλωση είναι αλήθεια, εν μέσω του διδακτικού Μου λόγου έλαβε αμέσως μια σοφή και 

αγαπητική απάντηση που άναψε μια φλόγα φωτός στην καρδιά του. 

34 Αυτός που έχει πίστη δεν κουράζεται ποτέ να Με ακούει. Μπορεί να διασχίζει κοιλάδες και να 

σκαρφαλώνει βουνά κάθε φορά για να ακούσει το Λόγο Μου όταν κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. 

35 Όποιος έχει γνωρίσει τη φύση του νερού που ξεδιψά και του ψωμιού που ικανοποιεί την πείνα του, 

δεν τα ανταλλάσσει με τίποτα και τίποτα δεν τον εμποδίζει να τα βρει. Όποιος νιώθει την απόλαυση να 

ακούει τον Θείο Δάσκαλο και την απόλαυση να διεισδύει για λίγο στο αιώνιο, δεν μετανιώνει που κατά τη 

διάρκεια αυτών των στιγμών αφήνει πίσω του τις απολαύσεις του κόσμου. 

36 Μαθητές, υπήρξαν στιγμές που ο Λόγος Μου, γεμάτος δίκαιη μομφή, σας φάνηκε πικρός, και 

αυτό γιατί δεν μπορέσατε να τον κατανοήσετε. Γιατί αληθινά σας λέω, δεν έρχομαι για να αυξήσω την 

πίκρα που υποφέρετε στη γη. 

37 Η θεία μου διδασκαλία σας έχει απομακρύνει από αβέβαιους δρόμους, ψεύτικες απολαύσεις και 

βίτσια. Αντίθετα, σας έκανε να γνωρίσετε τη χαρά και να απολαμβάνετε να κάνετε αυτό που είναι καλό. 

38 Δεν θα σας αφήσω χωρίς κληρονομιά όταν ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον μέσω αυτών των 

πομπών, γιατί θέλω να σας διατηρήσω, ώστε να μπορείτε να μαρτυρήσετε την αλήθεια των διδασκαλιών 

Μου για την αγάπη ενώπιον των νέων γενεών και να γίνετε σύμβουλοι των αδελφών σας. 

39 Δεν θα γνωρίσουν όλοι τον Λόγο που σας έδωσα μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας 

αυτή τη στιγμή, επειδή γι' αυτούς δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα της αφύπνισής τους. Θα κληθούν, αλλά δεν 

θα επιλεγούν. Αλλά αύριο, όταν θα είναι έτοιμοι να Με ακολουθήσουν, θα κληθούν για άλλη μια φορά, 

και τότε σίγουρα θα συγκαταλέγονται στους εκλεκτούς. 

40 Σαν μια ηχηρή καμπάνα, τα στοιχεία της φύσης ξυπνούν τώρα την ανθρωπότητα, που κοιμάται, 

και την καλούν να προσευχηθεί και να προβληματιστεί. Όσοι δεν καταλαβαίνουν αυτή τη φωνή κάνουν 

λάθος ή είναι κουφοί στα πνευματικά μηνύματα. Σήμερα εξακολουθούν να αποδίδουν τα γεγονότα αυτά 



U 63 

60 

σε απλά φυσικά φαινόμενα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που οι κληρικοί των ομολογιών και οι άνθρωποι της 

επιστήμης και της εξουσίας θα αναρωτηθούν φοβισμένοι: Είναι πράγματι η δικαιοσύνη του Κυρίου που 

χτυπάει τις πόρτες μας; Είναι τώρα η ώρα της παρουσίας Του ανάμεσά μας; 

41 Σας λέω, το πείσμα του ανθρώπου είναι μεγάλο! Παρόλα αυτά δεν υποκύπτει στον πόνο και δεν 

επαναστατεί ενάντια στη δικαιοσύνη Μου που τον ταλαιπωρεί. Αλλά αν λυγίσει το λαιμό του, ολόκληρη η 

ανθρώπινη φυλή θα ενωθεί σε ένα εμπόδιο. 

42 Σας λέω: Τι περιμένετε για να μοιραστείτε τα καλά νέα; Θέλετε να προφητεύσετε για τα ερείπια; 

Σας λέω και σας αποκαλύπτω τα πάντα, ώστε να έχετε πάντα μια σοφή απάντηση σε κάθε ερώτηση που 

σας κάνουν οι αδελφοί σας. Να θυμάστε ότι θα σας επιτεθούν με σοβαρά επιχειρήματα που θα γεμίσουν 

φόβο όσους δεν είναι προετοιμασμένοι. 

43 Απομνημονεύστε τον Λόγο Μου και μην ξεχνάτε τα μεγάλα θαύματα που σας έχω χαρίσει, ώστε ο 

καθένας από εσάς να είναι μια ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας Μου. Τότε αυτός που θα σας ψάξει και θα 

ψάξει στο Λόγο Μου θα δει ότι δεν αντιφάσκει σε τίποτε με όσα σας έχω πει και σας έχω προφητεύσει 

στο παρελθόν. Η μάχη θα είναι μεγάλη, τόσο μεγάλη που κάποιοι που υπήρξαν μαθητές Μου θα γεμίσουν 

φόβο και θα Με αρνηθούν, ισχυριζόμενοι ότι ποτέ δεν Με άκουσαν. Εκείνοι που παραμένουν πιστοί στις 

Εντολές Μου και αντιμετωπίζουν τη μάχη, θα τους καλύψω με έναν μανδύα κάτω από τον οποίο θα 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους και θα περάσουν αλώβητοι από κάθε κρίσιμη κατάσταση. Όποιος σπέρνει 

αυτόν τον σπόρο άσχημα ή όποιος λερώνει την καθαρότητα αυτού του έργου, θα κρίνεται κάθε ώρα, θα 

διώκεται από τους ανθρώπους και θα είναι ανήσυχος. Ας γνωρίζει ο καθένας το δέντρο που μεγάλωσε από 

τη γεύση του καρπού του. 

44 Έχω επιφυλάξει μεγάλα θαύματα για την εποχή του πνευματικού αγώνα του λαού Μου - θαύματα 

και έργα που θα καταπλήξουν τους μελετητές και τους επιστήμονες. Ποτέ δεν θα σας αφήσω στις δικές 

σας δυνάμεις. Μην ταράζεστε όταν ο κόσμος σας κοροϊδεύει- μην ξεχνάτε ότι στη Δεύτερη Εποχή το 

πλήθος κορόιδευε επίσης τον Δάσκαλό σας. 

45 Ενώ πολλοί περιμένουν ακόμη την άφιξή Μου, η αναχώρησή Μου είναι ήδη πολύ κοντά. Αλλά 

αληθινά σας λέω, το Άγιο Πνεύμα θα φωτίζει κάθε νου και πνεύμα για πάντα από τώρα και στο εξής, γιατί 

είστε ήδη στο απόγειο των καιρών. 

46 Από τον καθένα λαμβάνω ένα δώρο: τα παιδιά Μου προσφέρουν την αθωότητά τους, οι παρθένες 

το άρωμά τους (της αγνότητας), οι μητέρες τα δάκρυά τους, οι πατέρες τον σταυρό τους, οι ηλικιωμένοι 

την κούρασή τους. Αλλά η αγάπη Μου ζωντανεύει την πίστη σας, φυλάω αυτό το λυχνάρι ώστε η φλόγα 

του να μη σβήσει ποτέ. 

47 Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου δεν κατέβηκα στη γη ως άνθρωπος για να με δουν τα 

μάτια του σώματός σας. Αυτός ο χρόνος έχει παρέλθει. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να κερδίσετε αξία 

για τη σωτηρία σας. Αναζητήστε Με στο αόρατο και σύντομα θα Με βρείτε. Αναζητήστε Με ως Πατέρα, 

ως Δάσκαλο, και θα Με έχετε. Μη με αναζητάτε ως υπηρέτη, αν και σας λέω με αλήθεια ότι πάντα σας 

υπηρέτησα. Οι υπηρεσίες Μου δεν περιμένουν ανταπόδοση- αλλά αν θέλετε να ανταποδώσετε τις 

ευεργεσίες Μου με οποιονδήποτε τρόπο, σας λέω μόνο να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Γιατί αν το κάνετε 

αυτό, το έργο Μου θα στεφθεί. 

48 Μην εκπλήσσεστε που, αν και είμαι ο Κύριος όλων των δημιουργημένων πραγμάτων, 

εμφανίζομαι ανάμεσά σας και ζητώ αγάπη. Είμαι ο Θεός της ευγένειας και της ταπεινότητας. Δεν 

υπερηφανεύομαι για το μεγαλείο Μου, αλλά κρύβω την τελειότητα και το μεγαλείο Μου για να έρθω πιο 

κοντά στην καρδιά σας. Αν Με βλέπατε σε όλη Μου τη δόξα, πόσο θα κλαίγατε για τις παραβάσεις σας! 

49 Ιδού, εδώ είναι ο δρόμος, βαδίστε σ' αυτόν και θα σωθείτε. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι 

απαραίτητο να Με έχετε ακούσει αυτή τη στιγμή για να κερδίσετε τη σωτηρία. Όποιος ασκεί στη ζωή του 

τον Θεϊκό Νόμο Μου της Αγάπης και μετατρέπει αυτή την εμπνευσμένη από τον Δημιουργό αγάπη σε 

φιλανθρωπία, σώζεται. Με μαρτυρεί στη ζωή του και στα έργα του. 

50 Ακούτε το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι ένα Πνεύμα διαφορετικό από εκείνο που σας μίλησε ως 

Χριστός ή ως Ιεχωβά. Είναι ο ίδιος, ο μόνος που υπάρχει, αλλά που έχει εκδηλωθεί με διαφορετικούς 

τρόπους σε κάθε μία από τις τρεις εποχές. 

51 Την Πρώτη φορά, ο Θεός σας αποκαλύφθηκε σε σας στο Σινά, και η ποιότητα της Ύπαρξής Του 

που σας προσέφερε ήταν η δικαιοσύνη Του και ο Νόμος Του. Στη Δεύτερη Εποχή, ο ίδιος Θεός σας 

μίλησε εν Χριστώ και σας αποκάλυψε μια πλευρά της Ύπαρξής Του που δεν είχατε κατανοήσει: την 
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αγάπη. Και στην παρούσα εποχή, που είναι η Τρίτη Εποχή, το Άγιο Πνεύμα Μου σας μιλάει από το 

Άπειρο- έρχεται σε επαφή με το πνεύμα σας από το πνευματικό και έτσι σας δείχνει μια άλλη ιδιότητα της 

Ύπαρξής Του, αυτή της Σοφίας Του, που είναι φως για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί βλέπετε μυστήρια 

εκεί που δεν υπάρχουν; Το μυστήριο της Αγίας Τριάδας έχει διαλευκανθεί. 

52 Τι Με ώθησε να σε δημιουργήσω; - Η αγάπη μου. Γιατί πριν σας δημιουργήσω, σας αγάπησα ήδη 

μέσα μου. Ο Κύριος αγαπούσε εκείνους που θα γίνονταν παιδιά Του, αλλά ήθελε επίσης να αισθάνεται ότι 

τον αγαπούν. Για τα παιδιά δημιούργησα τη φύση, τις δυνάμεις της φύσης, τους κόσμους ή τα σπίτια, 

ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην υλική ζωή και να ξεκινήσετε έτσι μια πορεία τελειότητας και 

ανοδικής εξέλιξης. Έδωσα στις ψυχές ένα υλικό σώμα μέσω του οποίου θα μπορούσαν να εκφράσουν τις 

αισθήσεις και τις ικανότητές τους, καθοδηγούμενες από τη συνείδηση. 

53 Στο ανθρώπινο ον που συγκροτήθηκε και προικίστηκε έτσι, χορήγησα ελεύθερη βούληση, στο 

εσωτερικό του τοποθέτησα το φύλλο του νόμου Μου και της δικαιοσύνης Μου και τον τοποθέτησα στην 

αρχή του δρόμου της ανάπτυξης. 

54 Χωρίς αυτόν τον εσωτερικό νόμο, ο άνθρωπος δεν θα Με γνώριζε, δεν θα Με καταλάβαινε και δεν 

θα Με αγαπούσε ποτέ. Αλλά η συνείδηση, που υπήρξε ο φάρος που φωτίζει τον δρόμο και η φωνή που 

συμβουλεύει το καλό, σας έκανε να κατανοήσετε τις αποκαλύψεις του Πατέρα- και τώρα έχετε φτάσει στο 

παρόν, όπου το ενσαρκωμένο πνεύμα θα εκδηλωθεί ελεύθερα και θα επικρατήσει επί του άχρηστου και 

του υλικού. 

55 Γιατί έπρεπε να κατέβω σε σας τρεις φορές; Επειδή έχετε πέσει στο δύσκολο ταξίδι της ζωής και 

έπρεπε να έρθω να σας σηκώσω από το χώμα της γης - επειδή απομακρύνεστε από το μονοπάτι με πλήρη 

συνείδηση. Αλλά τότε, όταν χαθείτε και κλαίτε, Μου λέτε: "Πατέρα, γιατί με τιμωρείς;". Γιατί λες ότι σε 

τιμώρησα; Να θυμάστε ότι ενώ βλασφημείτε, η Ζωή με την οποία σας έχω περιβάλει συνεχίζει να σας 

δίνει τα οφέλη της. Μάθετε να ζείτε και δεν θα σκοντάψετε: αυτό σας διδάσκει ο Νόμος Μου. Μην 

περιμένετε ειρήνη ή αληθινή ζωή από τις διδασκαλίες των ανθρώπων. 

56 Η κρίση μου θα έρθει σε όλους. Όταν έρθει η ώρα, θα ρωτήσω τους "υπηρέτες του Νόμου Μου" 

και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν δόγματα: "Ποια είναι η συγκομιδή σας;" Και τόσο ο ένας όσο και 

ο άλλος θα Μου δείξουν μόνο ματαιοδοξία, εχθρότητα και έλλειψη αγάπης για τους ανθρώπους. 

57 Πριν από όλους τους άλλους θα κρίνω τους τηρητές του Νόμου Μου, γιατί αυτή είναι η Διαθήκη 

Μου της αγάπης και της σοφίας για όλα τα παιδιά Μου, γιατί από αυτήν πηγάζει η λύτρωση των 

ανθρώπων. Αλίμονο σε όσους κρατούν αυτές τις διδασκαλίες κρυμμένες στο μυαλό τους, γιατί θα είναι 

ένα άντρο του σκότους - ή στην καρδιά τους, γιατί θα είναι μόνο ένα άντρο του εγωισμού! 

58 Να είστε εξοπλισμένοι και να Με καταλάβετε! Όποιος έχει μέσα του το φως του Αγίου 

Πνεύματος, ας σκορπίσει το φως σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη. 

59 Αν κάποιος αισθάνεται ότι ο Λόγος Μου τον πληγώνει, είναι επειδή είναι σαν σπαθί. Αλλά οι 

πληγές που προκαλεί είναι αυτές της αγάπης. Αύριο θα καταλάβετε ότι ο Λόγος Μου είναι πάντα δίκαιος. 

60 Θα καλέσω τους πατέρες των οικογενειών και θα τους ρωτήσω: "Ω, πατέρες των ανθρώπων, τι 

κάνατε με τα παιδιά σας;" Θα κρίνω τους δασκάλους της ανθρωπότητας, μεταξύ των οποίων θα είναι οι 

φιλόσοφοι, οι θεολόγοι και οι επιστήμονες, και θα τους ρωτήσω και αυτούς ποια ήταν η φύση του σπόρου 

που φύτεψαν στις καρδιές και τα μυαλά των ίδιων των αδελφών τους. Θα τους ρωτήσω στην υπηρεσία 

ποιου σκοπού χρησιμοποίησαν τα χαρίσματα που τους εμπιστεύτηκα. 

61 Στην παρουσία Μου θα έρθουν οι άρχοντες των λαών, των εθνών και των βασιλείων, και θα τους 

ρωτήσω με ποιον τρόπο κατεύθυναν τις ανθρώπινες μοίρες και τι έκαναν με τους λαούς τους. Θα 

απαιτήσω από αυτούς λογαριασμό για το ψωμί των αδελφών τους, για την εργασία και το μεροκάματο, 

και αν προσφέρουν μόνο απληστία και ματαιοδοξία στις καρδιές τους και πλούτη στα χέρια τους, ενώ οι 

λαοί τους χάνονται από την πείνα - πόσο μεγάλη θα είναι η ευθύνη τους! 

62 Θα κληθούν επίσης οι γιατροί. Θα τους ρωτήσω τι έκαναν με το μυστικό της υγείας που τους 

αποκάλυψα και με το θεραπευτικό βάλσαμο που τους εμπιστεύτηκα. Θα τους ρωτήσω αν έχουν 

πραγματικά αισθανθεί τον ξένο πόνο, αν έχουν σκύψει στο φτωχότερο στρατόπεδο για να θεραπεύσουν με 

αγάπη αυτόν που υποφέρει. Τι θα Μου απαντήσουν εκείνοι που πέτυχαν τη μεγαλοπρέπεια, τον πλούτο 

και την πολυτέλεια με τον πόνο των συνανθρώπων τους, έναν πόνο που δεν ήξεραν πάντα πώς να 

ανακουφίσουν; Όλοι θα κάνουν ερωτήσεις στην καρδιά τους και θα πρέπει να Μου απαντήσουν στο φως 

της συνείδησής τους. 
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63 Αν σας αποκάλυψα ότι ανήκετε στο Ισραήλ, μη νομίζετε ότι σας αγαπώ περισσότερο από άλλες 

ομάδες ανθρώπων. Γιατί να σας αγαπώ περισσότερο από τους άλλους, αφού είστε όλοι παιδιά Μου; 

64 Αληθινά σας λέω, αν οι άνθρωποι είχαν παραμείνει σταθεροί στον Νόμο, τον οποίο τους 

υπενθύμιζε η συνείδησή τους, δεν θα ήταν απαραίτητο να σας στείλω ηγέτες ή προφήτες, ούτε θα ήταν 

απαραίτητο να κατέβει ο Κύριός σας σε σας, και ότι έπρεπε να χαράξω τον Νόμο Μου σε μια πέτρα 

ακόμη και στην Πρώτη Εποχή, και ότι έπρεπε να γίνω άνθρωπος και να πεθάνω ως άνθρωπος πάνω σε 

έναν σταυρό στη Δεύτερη Εποχή. 

65 Όταν δημιούργησα έναν λαό και τον περιέλουσα με χαρίσματα χάρης, δεν το έκανα για να 

εξυψωθούν και να ταπεινώσουν τους άλλους, αλλά για να αποτελέσουν παράδειγμα υποταγής στον 

αληθινό Θεό και πρότυπο αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. 

66 Επέλεξα αυτόν τον λαό για να γίνει όργανο της θέλησής Μου στη γη και αγγελιοφόρος των 

αποκαλύψεών Μου, για να προσκαλέσει όλους να ζήσουν σύμφωνα με τον Νόμο Μου, και έτσι όλη η 

ανθρωπότητα θα αποτελέσει τελικά έναν ενιαίο λαό του Κυρίου. 

67 Αυτός ο λαός υπέφερε πολύ -αν και ήταν ο εκλεκτός- επειδή πίστευε ότι η κληρονομιά ήταν μόνο 

για τον εαυτό του, ότι ο Θεός του δεν μπορούσε να είναι Θεός και για τα έθνη, επειδή θεωρούσε τους 

άλλους λαούς ξένους και δεν τους άφηνε να μοιραστούν αυτό που ο Πατέρας τους είχε εμπιστευθεί. Το 

διαχώρισα από τους άλλους λαούς μόνο για ένα διάστημα, ώστε να μην μολυνθεί από την κακία και τον 

υλισμό. Αλλά όταν απομονώθηκε μέσα στον εγωισμό της και νόμιζε ότι ήταν μεγάλη και δυνατή, της 

απέδειξα ότι η δύναμη και το μεγαλείο της ήταν απατηλά, και επέτρεψα σε άλλα έθνη να εισβάλουν σε 

αυτήν και να την οδηγήσουν στη δουλεία. Βασιλιάδες, Φαραώ και Καίσαρες ήταν οι αφέντες του, αν και 

είχα προσφερθεί να γίνω ο αφέντης τους. 

ο Πατέρας με την άπειρη Αγάπη Του αποκαλύφθηκε εκ νέου στο λαό Του για να του δώσει ελευθερία 

και να του υπενθυμίσει την αποστολή του, και σε αυτή την παρούσα εποχή έρχομαι να τους δώσω τις 

διδασκαλίες Μου για την αγάπη- αλλά μόνο το βλέμμα Μου μπορεί να ανακαλύψει ανάμεσα στην 

ανθρωπότητα τα παιδιά του Ισραήλ, τα οποία καλώ και συγκεντρώνω για να λάβουν το φως του Αγίου 

Πνεύματος. 

68 Αποκάλυψα τον εαυτό Μου ενώπιον του πνεύματός σας, διότι η εποχή που σας μιλούσα μέσω της 

φύσης και μέσω υλικών εκδηλώσεων, τις οποίες ονομάζατε θαύματα, έχει περάσει προ πολλού. Σήμερα 

μπορείτε ήδη να Με νιώσετε στο πνεύμα σας, καθώς και στο πιο βαθύ μέρος της καρδιάς σας. 

69 Αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Παλαιστίνη που έχει γίνει μάρτυρας της αποκάλυψής Μου, γιατί δεν 

αναζητώ ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά το πνεύμα σας. Αναζητώ τον "λαό του Ισραήλ δια του 

πνεύματος", όχι δια του αίματος, τον λαό που κατέχει τον πνευματικό σπόρο που έχει λάβει το έλεός Μου 

ανά τους αιώνες. 

70 Προετοιμαστείτε, άνθρωποι, αξιοποιήστε τον χρόνο, γιατί ο χρόνος αυτός είναι ελαφρύς. Το έτος 

1950 πλησιάζει και δεν θέλω να αισθάνεστε ορφανοί όταν αποσύρω τον Λόγο Μου. Αλήθεια σας λέω, 

όσοι προετοιμάζονται θα Με νιώσουν πιο κοντά τους, θα έχουν μεγάλες εμπνεύσεις, θα θεραπεύουν τους 

αρρώστους με απλή προσευχή και θα εκπλήσσουν με το χάρισμα του Λόγου τους. 

71 Θα πρέπει να κρατήσετε αυτές τις συναντήσεις, γιατί θα σας δώσω μεγάλες αποκαλύψεις σε αυτές. 

Το χάρισμα της πνευματικής όρασης θα ξεδιπλωθεί, και μέσω των χειλιών σας θα μιλήσω σε μελετητές 

και επιστήμονες. Αυτή η πρόβλεψη θα καταγραφεί από εκείνους που έχουν το καθήκον να καταγράφουν 

το Λόγο Μου. 

72 Άνδρες και γυναίκες που ακούνε αυτή τη λέξη: Πιστεύετε στον ερχομό Μου ανάμεσά σας; 

Πιστεύετε στην εκδήλωσή Μου μέσω του οργάνου της ανθρώπινης διάνοιας; Σε μερικούς, η φλεγόμενη 

πίστη απαντά: "Ναι, Δάσκαλε, πιστεύω στην παρουσία Σου". Με άλλους, η σιωπή τους απαντά, 

διακηρύσσοντας: 

"Ποιος ξέρει;" 

73 Ο Δάσκαλος σας είπε: Μην εξετάζετε μόνο Εμένα. Μπες μέσα στην καρδιά σου και μάθε τι έχει 

βγει από αυτήν. Αν έχουν βγει από αυτήν λόγια αγάπης και αλήθειας, μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι- 

αν έχει δώσει παρηγοριά σε άλλους, μπορείτε να πείτε ότι έχει αναβλύσει κρυστάλλινο νερό από την πηγή 

σας. - Αν ήσασταν σε υψηλό επίπεδο τελειότητας, η εκδήλωσή Μου δεν θα είχε λόγο να υπάρχει ανάμεσά 

σας. Αλλά αν η συνείδησή σας σας κατηγορεί για πολλές ατέλειες, γιατί Με ρωτάτε για ποιο λόγο έχω 

έρθει; Πρέπει να ξέρετε ότι έχω έρθει για να αναζητήσω την ψυχή σας, η οποία έχει το πεπρωμένο να 
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τελειοποιηθεί στο μονοπάτι που έχει χαράξει η Πατρική Μου αγάπη, ώστε να επιτύχει τον εξαγνισμό της 

και να αποκτήσει την ευτυχία που κάθε ον λαχταρά στο εσωτερικό του. Έρχομαι να της δείξω τον τρόπο 

με τον οποίο αποκτά αξία για να φτάσει σε αυτόν τον στόχο. 

74 Αληθινά σας λέω, οι ψυχές των δικαίων που κατοικούν κοντά στον Θεό κέρδισαν το δικαίωμα να 

καταλάβουν αυτόν τον τόπο με τα δικά τους έργα - όχι επειδή τους τον έδωσα εγώ. Τους έδειξα μόνο το 

δρόμο και τους έδειξα μια μεγάλη ανταμοιβή στο τέλος του. 

75 Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου λένε: "Κύριε, Εσύ είσαι ο δρόμος, το φως που τον φωτίζει και η 

δύναμη για τον οδοιπόρο. Εσύ είσαι η φωνή που μας δίνει την κατεύθυνση και μας αναζωογονεί στο 

ταξίδι της ζωής- και Εσύ είσαι επίσης η ανταμοιβή γι' αυτόν που έφτασε στον στόχο - Ναι, παιδιά Μου, 

Εγώ είμαι η Ζωή και η Ανάσταση από τους νεκρούς. 

76 Αρκεί να ξέρετε - όπως σας έχω πει στο Λόγο Μου - ότι η μετενσάρκωση της ψυχής είναι 

αλήθεια, και ήδη ένα φως ανάβει στις καρδιές σας και θαυμάζετε ακόμα περισσότερο την αγαπητική Μου 

δικαιοσύνη. Συγκρίνετε τις θεωρίες και τις διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δώσει οι ομολογίες σε αυτές 

τις διδασκαλίες και αποφασίστε για εκείνη που περιέχει περισσότερη δικαιοσύνη και έχει την 

περισσότερη λογική. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτή είναι μία από τις αποκαλύψεις που θα διεγείρουν 

περισσότερο το πνεύμα αυτή τη στιγμή, όταν η εσωτερική γνώση αυτής της μεγάλης αλήθειας ξυπνάει. 

77 Αν οι άνθρωποι Με καταδικάσουν ξανά επειδή είπα στον κόσμο την αλήθεια, μπορούν να το 

κάνουν- θα τους επιτρέψω να Με καταδικάσουν. Αλλά αν θελήσουν να Με συλλάβουν και να Με 

συλλάβουν, δεν θα μπορέσουν, γιατί είμαι στο Πνεύμα και είμαι ανέγγιχτος και αόρατος γι' αυτούς. 

78 Αναστήθηκες στην αληθινή ζωή με το θαύμα αυτού του Λόγου. Δεν ζείτε πλέον αδιάφορα, ούτε 

αμαρτάνετε όπως εκείνοι που δεν Με έχουν ακούσει, γιατί τότε θα βυθιζόσασταν στο επίπεδο των 

(πνευματικά) νεκρών. - Μόνο εγώ μπορώ και μπορώ να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. 

79 Στη Δεύτερη Εποχή ανακοίνωσα τη νέα Μου αποκάλυψη στους αποστόλους Μου, και όταν Με 

ρώτησαν ποια σημάδια θα υποδείκνυαν εκείνη την εποχή, τους ανακοίνωσα το ένα μετά το άλλο, καθώς 

και τις αποδείξεις που θα τους έδινα. Τα προμηνύματα έχουν εμφανιστεί μέχρι τέλους, ανακοινώνοντας 

ότι αυτός είναι ο καιρός που έχει προαναγγείλει ο Ιησούς, και τώρα σας ρωτώ: Αν αυτή η πνευματική 

εκδήλωση* στην οποία σας κάνω να συμμετέχετε δεν ήταν αλήθεια - τότε γιατί δεν εμφανίστηκε ο 

Χριστός (με τη μορφή που περίμεναν οι πιστοί) παρόλο που έφτασαν τα σημεία; Ή μήπως πιστεύετε ότι ο 

πειραστής έχει επίσης εξουσία πάνω σε όλη τη δημιουργία και πάνω στις δυνάμεις της φύσης για να σας 

εξαπατήσει; 
* Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, αυτή η εκδήλωση σημαίνει την εκπλήρωση της υπόσχεσης της επιστροφής Του, 

η οποία είναι πνευματική. 

80 Κάποτε σας προειδοποίησα για να μην υποκύψετε στην αποπλάνηση των ψευδοπροφητών, των 

ψευδοχριστιανών και των ψευδοσωτήρων. Αλλά σήμερα σας λέω ότι το ενσαρκωμένο πνεύμα, λόγω της 

ανάπτυξής του, της γνώσης και της εμπειρίας του, έχει αφυπνιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι εύκολο 

να του προσφέρεις το σκοτάδι ως φως, όσο εκθαμβωτικό κι αν έχει στη διάθεσή του. Γι' αυτό σας είπα: 

Πριν εγκαταλείψετε τον εαυτό σας σε αυτό το μονοπάτι με τυφλή πίστη, ελέγξτε όσο θέλετε! 

Συνειδητοποιήστε ότι αυτός ο Λόγος έχει δοθεί για όλους και ότι ποτέ δεν φύλαξα κάποιο μέρος του μόνο 

για ορισμένους ανθρώπους. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν βιβλία σε αυτό το Έργο στα οποία επιδιώκω να 

κρατήσω οποιαδήποτε διδασκαλία μυστική από εσάς. Αλλά σας είπα επίσης σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή 

μέσω του στόματος του αποστόλου Μου Ιωάννη: "Αν κάποιος ακούσει τη φωνή Μου και ανοίξει την 

πόρτα, θα μπω μέσα σ' αυτόν και θα μοιραστώ το γεύμα μαζί του και αυτός μαζί Μου". Με τον ίδιο 

τρόπο, σας δίδαξα την παραβολή των παρθένων για να τη θυμάστε εκείνη την εποχή. 

81 Ο Ηλίας, ο οποίος έπρεπε να έρθει πρώτος για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου, έγινε 

γνωστός για πρώτη φορά μέσω του ανθρώπινου νου το 1866. Δεν θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στη μελέτη 

των σημείων και των γεγονότων που συνέβησαν σε όλους τους τομείς και συνέπεσαν με τον χρόνο αυτής 

της εκδήλωσης; Και πάλι θα είναι οι μελετητές που μελετούν τα αστέρια και που στην αρχαιότητα 

ονομάζονταν μάγοι που θα καταθέσουν ότι οι ουρανοί έχουν δώσει σημάδια που είναι θεϊκά καλέσματα. 

82 Σε εσάς που είχατε την τύχη να Με ακούσετε, σας λέω: Χτύπησα την πόρτα σας και Μου την 

ανοίξατε. Έχω τραφεί μαζί σας και εσείς μαζί μου. Είδατε τη λάμψη της αστραπής και ακούσατε τη 

βροντή της ακτίνας φωτιάς, και εδώ είμαι εγώ. 
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83 Ιδού η έκτη σφραγίδα, η οποία λύθηκε και ανοίχτηκε μπροστά στα μάτια σας. Ποιος το έλυσε; 

Ποιος έχασε τις προηγούμενες πέντε; Δεν ήταν ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, ούτε κανένας πατριάρχης. Εγώ 

ήμουν, ο Μεσσίας, ο Λόγος, ο Θυσιαστικός Αμνός, γιατί αυτό το Βιβλίο της Σοφίας είναι η Οδός και η 

Ζωή, και σας είπα ότι εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. 

84 Έστειλα τον Ηλία για να ανακοινώσει στον κόσμο ότι η έκτη σφραγίδα θα απελευθερωθεί πολύ 

σύντομα, και ξεχειλίζοντας από το φως του Αγίου Πνεύματος κατέβηκε στους ανθρώπους ως προάγγελος 

του ερχομού Μου στην Τρίτη Εποχή. Γνωρίζετε ήδη πώς ο Ηλίας έγινε γνωστός, πώς ο Δάσκαλος 

αποκαλύφθηκε, πόσα σας έδωσε και σας δίδαξε. Σας λέω τώρα μόνο για να διατηρήσετε αυτή τη 

διδασκαλία σε όλη της την καθαρότητα, να προχωρήσετε προς την ανανέωση και την πνευματοποίηση, 

έτσι ώστε ο ερχομός Μου να γίνει πιστευτός στο πνεύμα και ο Λόγος Μου να ακουστεί με σεβασμό και 

αγάπη. 

85 Μιλάτε πάντα την αλήθεια και θα αναγνωρίζεστε ως μαθητές του Αγίου Πνεύματος, γιατί ούτε οι 

νιφάδες του χιονιού δεν έχουν την καθαρότητα του Λόγου Μου. Η αντανάκλαση του ήλιου στο χιόνι των 

βουνών βλάπτει τα μάτια σας- αλλά το θείο φως δεν βλάπτει το πνεύμα, ούτε το τυφλώνει. 

86 Ακούστε Με, είμαι ο Χριστός, ο Λόγος του Πατέρα. Δεν έρχομαι για να καταργήσω κάτι που έχει 

αποκαλυφθεί από τους πρώτους χρόνους. Ο νόμος μου είναι ο ίδιος, είναι ο νόμος της αγάπης. Οι μορφές 

μπορεί να αλλάξουν, αλλά όχι το περιεχόμενο. Γι' αυτό σας είπα ότι επειδή ακούτε το Λόγο Μου μέσω 

της μεσολάβησης ανθρώπων, δεν πρέπει να αμφιβάλλετε γι' αυτόν. 

87 Ιδού, εδώ είναι ο Δρόμος που αποκαλύπτεται εκ νέου μπροστά στα μάτια σας. Αρχίστε να 

υψώνετε την ψυχή σας, πείτε στον εαυτό σας με εσωτερική ικανοποίηση ότι είστε μαθητές Μου. Ποιοι 

είναι οι μαθητές του Θείου Δασκάλου; Αυτοί που αγαπούν τον πλησίον τους, που εφαρμόζουν τη 

διδασκαλία Μου για συγχώρεση, έλεος και ανιδιοτέλεια. 

88 Μικρά μου παιδιά, όλοι σας είστε στη διάρκεια της ζωής, και όλοι είστε κάτω από τον μανδύα της 

Πρόνοιάς Μου. 

89 Εκείνος που στην προσευχή του λέει σε Μένα: "Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου για μένα", και 

όταν μια δοκιμασία του επιτίθεται, αναφωνεί: "Κύριε, γιατί με επισκέπτεσαι με τέτοιο τρόπο;", δεν είναι 

ακόμη μαθητής, αλλά ίσα-ίσα που είναι μαθητής-παιδί, γιατί δεν έχει κατανοήσει το μάθημα. Αν 

φιλοδοξείτε να γίνετε μαθητές Μου, κοιτάξτε τη ζωή του Ιησού, του Δασκάλου σας στη γη, αναγνωρίστε 

την υπακοή και την παράδοσή Του στον Πατέρα από την παιδική Του ηλικία. Ήρθε στον κόσμο για να 

κάνει το θέλημα του Πατέρα Του και πέρασε μέσα από ταπείνωση, συκοφαντίες, αχαριστία, περιφρόνηση, 

πόνο και θυσίες χωρίς να παρεκκλίνει από το μονοπάτι που είχε χαράξει ο Αιώνιος. 

90 Τι θα απαντήσετε σχετικά με τον τρόπο ζωής σας, όταν βρεθείτε μπροστά στον Κύριο; Στο 

παρελθόν γνωρίζατε ότι ο καθένας έπρεπε να λογοδοτήσει για τον εαυτό του. Τώρα έχετε μάθει ότι 

υπάρχουν πολλές ψυχές που εξαρτώνται από τον καθένα από εσάς και για τις οποίες πρέπει επίσης να 

δώσετε απαντήσεις. Βλέπετε, αυτή είναι η σημασία του παραδείγματός σας στη ζωή, έτσι ώστε αύριο να 

μη χρειαστεί να θερίσετε πίκρα αντί για γλυκό και ευχάριστο καρπό. Μην ξεχνάτε ότι από αυτά τα όντα 

που σας εμπιστεύτηκα θα προκύψουν οι νέες γενιές που θα κάνουν τον πνευματισμό να ανθίσει στη γη. 

Αυτές οι ευλογημένες γενιές είναι μια θεϊκή υπόσχεση για την ανθρωπότητα. Έχετε καθήκον να 

προετοιμάσετε το δρόμο και το σπίτι γι' αυτούς και να τους υποδεχθείτε σε μια ατμόσφαιρα 

πνευματικότητας και αγάπης. 

91 Θα μπορέσετε να τους αναγνωρίσετε όταν φτάσουν; 

Δεν πρέπει να είσαι ξύπνιος τότε; Το αισθάνεται αυτό ο κόσμος; - Πριν από αυτό, πρέπει να υψώσετε τη 

φωνή σας για να προειδοποιήσετε όλους να απομακρύνουν τα αγκάθια που άφησαν στο δρόμο τους, 

καθώς και τις ακαθαρσίες, ώστε τα παιδιά τους να μην τραυματίσουν ή μολυνθούν όταν έρθουν στη γη. 

92 Απαιτώ ενότητα από εσάς, άνθρωποι, ώστε ο θείος μου σπόρος να βλαστήσει στη μήτρα σας. Δεν 

θέλω να έρχεστε σε Μένα κλαίγοντας για τις παραβιάσεις του Νόμου Μου ή να θρηνήσετε για τον χαμένο 

χρόνο. Τίποτα δεν θα μπορούσε να αναπληρώσει το κλάμα σας εκείνες τις στιγμές. 

93 Σας μίλησα αυτή τη στιγμή σαν να ήσασταν αγνά και άψογα πλάσματα, για να σας μεταμορφώσω 

μέσω της αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 64  
1 Εδώ είναι το μάθημά Μου, αγαπημένοι μαθητές. Κατανοήστε το και εφαρμόστε τις θεϊκές μου 

οδηγίες. Αυτός ο σπόρος που σας εμπιστεύομαι είναι καθαγιασμένος. Καλλιεργήστε το, καταλάβετε ότι 

από αυτό εξαρτάται ο καρπός που θα αποκτήσετε. 

2 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Στον οίκο του Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες", δηλαδή, 

"υπάρχουν πολλοί κόσμοι όπου η ψυχή μπορεί να επιτύχει την εξέλιξή της. Αποκτήστε αξία, ώστε να 

φτάσετε σε μια υψηλή θέση στους κόσμους όπου το πνευματικό φως και η ειρήνη λάμπουν με τη 

μεγαλύτερη ένταση. Πού θα πάτε μετά από αυτή τη ζωή; - Μόνο εγώ ξέρω. - Επομένως, σας λέω ότι μέσω 

των καλών έργων θα πρέπει να εργαστείτε για να φτάσετε σε ένα επίπεδο από το οποίο μπορείτε να 

ανεβείτε μέχρι να φτάσετε στην αληθινή πνευματική ειρήνη και ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσετε τη 

στιγμή που το πνεύμα σας θα λάβει την ανταμοιβή που έχει κερδίσει με αυτά τα έργα αγάπης για τους 

αδελφούς και τις αδελφές του. 

3 Βλέπετε ότι δεν είναι οι τιμωρίες που περιμένουν αυτόν που δεν έχει εκπληρώσει το έργο που του 

έχει αναθέσει ο Πατέρας. Θερίζετε μόνο το αποτέλεσμα των έργων σας. 

4 Δεν θα Με δείτε στην αυλή που δημιούργησε η ανθρώπινη φαντασία εκείνη την ώρα της Κρίσης- 

θα είναι σε άγνωστους κόσμους όπου οι ψυχές θα πάνε και θα βρουν το πιο αγνό και λαμπερό φως που θα 

φωτίσει όσους έχουν αναζητήσει την αλήθεια και την πνευματική πρόοδο στη ζωή. Εκείνοι που δεν 

αναζήτησαν την αλήθεια Μου θα έρθουν σε τόπους εξιλέωσης, όπου θα αποκαταστήσουν την καθαρότητα 

της ψυχής τους για να προχωρήσουν και να έρθουν σε Μένα, γιατί κανείς δεν θα χαθεί. 

5 Πόσο καθοριστική θα είναι τότε η εγκατάλειψη της συνείδησής σας- γιατί κανείς δεν θα μπορέσει 

να φιμώσει τη φωνή αυτού του Κριτή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το πνεύμα σας. Θα εξιχνιάσετε 

όλες τις πράξεις της ζωής σας, και καμία δεν θα νιώθετε ότι κρίνεται με υπερβολική αυστηρότητα ή 

υπερβολική καλοσύνη. Τότε θα λάμψει επίμονα το φως που χρησιμοποίησα από την αρχή για να φωτίσω 

το μονοπάτι των ψυχών. 

6 Αγαπήστε ο ένας τον άλλον από το ένα έθνος στο άλλο, ενωθείτε σε μια ενιαία αδελφότητα, ώστε 

αύριο, όταν θα ζείτε σε διαφορετικούς πνευματικούς κόσμους, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον από τον ένα 

κόσμο στον άλλο. 

7 Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη ημέρα για ένα πνεύμα από εκείνη κατά την οποία 

καταθέτει την εντολή του ενώπιον του Δημιουργού του, όταν ο καρπός αυτός αποδεικνύεται ευχάριστος 

στα μάτια της άπειρης Σοφίας Του. 

8 Τα πνεύματα του φωτός, αυτά που αποκαλείτε άγγελοι, θα έρθουν σε αυτή τη συνάντηση για να 

σας φέρουν ενώπιον του Πατέρα σας. 

9 Τα λαρύγγια σας φώναξαν τη Δεύτερη φορά όταν είδατε τον Ιησού να έρχεται: "Ωσαννά, ωσαννά 

σ' Αυτόν που έρχεται στο όνομα του Κυρίου!" - Τώρα, όταν αισθάνεστε το Πνεύμα Μου να σας 

πλησιάζει, ανοίγετε τις πύλες του ιερού της καρδιάς σας, μένετε ακίνητοι σε αυτό και Μου δείχνετε την 

εσωτερική ευδαιμονία που σας περιβάλλει. 

10 Είμαι ο ίδιος όπως ήμουν τότε, είστε επίσης ο ίδιος, η διδασκαλία Μου είναι επίσης η ίδια. 

Ωστόσο, η εξέλιξή σας είναι μεγαλύτερη και, ως εκ τούτου, επιδιώκετε μια πιο τέλεια ένωση και σεβασμό 

προς τον Δημιουργό σας. Σήμερα, όταν προσεύχεστε, η ψυχή σας, αποκομμένη από το σώμα, ενώνεται με 

τους αγγέλους που κατοικούν τον πνευματικό χώρο, για να συμμετάσχει μαζί τους σε έναν ύμνο 

δοξολογίας που δεν προέρχεται από τη γη αλλά από τον ουρανό. 

11 Όταν η ανθρωπότητα γιορτάζει τη μνήμη της γέννησης του Σωτήρα, οι καρδιές των ανθρώπων 

γεμίζουν με μια χαρά και μια ελπίδα που δεν μπορούν να εξηγήσουν. Το ίδιο συμβαίνει (αντίστροφα) 

όταν τιμάτε τα βάσανα και τη θυσία του Κυρίου σας. Αισθάνεστε - έστω και για λίγο - μια ανεξήγητη 

θλίψη, κι αυτό γιατί πάντα γεννιέμαι και πεθαίνω στις καρδιές των ανθρώπων. 

12 Ήθελα όλοι σας να ζήσετε αιώνια, και μπορώ να το πετύχω αυτό γιατί είμαι η Ζωή. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο πάντα αποκαλύφθηκα στα παιδιά Μου με διάφορες μορφές, και αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο τους έδωσα τον Νόμο Μου, ώστε να σας δείξει το μονοπάτι μέσω του οποίου μπορείτε να 

Με φτάσετε. - Όταν οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν χάσει την αιώνια ζωή, ήρθα και τους έδωσα τη 

συγχώρεσή Μου, σβήνοντας τους λεκέδες τους με τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη και προσφέροντάς 

τους την ευκαιρία να επανορθώσουν για τις αμαρτίες τους. 
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13 Πόσο αίμα έχει πέσει πάνω στις πλάκες του Νόμου της Πρώτης Εποχής, προσπαθώντας να σβήσει 

αυτό που ήταν γραμμένο πάνω τους! Πόσο πολύ έχει βεβηλωθεί η Διδασκαλία Μου της Δεύτερης Εποχής, 

χωρίς να είναι σε θέση να εξασθενίσει το φως της! Ωστόσο, όλα τα έχω συγχωρήσει, διότι η συγχώρεση 

είναι ανάσταση και ζωή, και σας έχω πει ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. 

14 Συχνά με ρωτάει κάποιος: "Δάσκαλε, αν συγχωρείς τις αμαρτίες μας - γιατί μας επιτρέπεις να τις 

εξιλεώνουμε με πόνο;" Σε αυτό σας λέω: Σας συγχωρώ, αλλά είναι απαραίτητο να επανορθώσετε για τις 

προσβολές αυτές, ώστε να αποκαταστήσετε την καθαρότητα της ψυχής σας. 

15 Στη Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Ζητήστε και θα σας δοθεί- χτυπήστε και θα σας ανοιχτεί". Τώρα 

σας λέω ότι το χέρι σας πρέπει πάντα να χτυπάει την πόρτα του Πατέρα και όχι του δικαστή. Αναζητήστε 

την αγάπη Μου, τη σοφία Μου, τη συγχώρεσή Μου, αλλά μην αναζητάτε τη δικαιοσύνη Μου, η οποία 

είναι αμείλικτη! 

16 Η αρετή έχει περιφρονηθεί και θεωρηθεί ως κάτι επιβλαβές ή άχρηστο. Τώρα ήρθε η ώρα να 

καταλάβετε ότι μόνο η αρετή θα σας φέρει σωτηρία, θα σας κάνει να νιώσετε γαλήνη και θα σας γεμίσει 

ικανοποίηση. Αλλά και πάλι η αρετή πρέπει να υποστεί πολλά εμπόδια και θλίψεις προτού μπορέσει να 

εισέλθει σε όλες τις καρδιές. Οι στρατιώτες που την υπερασπίζονται πρέπει να αγωνίζονται με μεγάλη 

προσπάθεια και μεγάλη πίστη. Πού είναι αυτοί οι στρατιώτες της καλοσύνης, της έμπρακτης 

φιλανθρωπίας και της ειρήνης; Νομίζεις ότι είσαι; - Εξετάστε τον εαυτό σας εσωτερικά και απαντήστε 

Μου ότι δεν είστε. Σε αντάλλαγμα, σας λέω ότι με καλή θέληση μπορείτε όλοι να ανήκετε σε αυτούς τους 

στρατιώτες. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ήρθα σε εσάς; 

17 Αν εσείς, από την πλευρά σας, αφιερώσετε όλη σας την αγάπη σε αυτόν τον σκοπό, θα έχετε την 

αξία να έχετε προετοιμάσει το δρόμο για τον ερχομό των νέων γενεών που θα φέρουν ένα μήνυμα 

ευδαιμονίας στον κόσμο. 

18 Πολλά από αυτά που σας έχω πει στις διδασκαλίες Μου προορίζονται για να τα εκπληρώσετε. 

Αλλά συνειδητοποιήστε επίσης ότι μιλάω μέσω εσάς στα παιδιά σας. Ακούστε και κατανοήστε το, έτσι 

ώστε το σώμα σας να λυγίσει απαλά και να βοηθήσει την ψυχή σας να περπατήσει το μονοπάτι που της 

δείχνω με τις διδασκαλίες Μου της αγάπης. 

19 Η στιγμή που Με βρήκατε ήταν ευνοϊκή για σας: η πείνα σας είχε αποδυναμώσει, και μέσω του 

καρπού αυτού του δέντρου ανακτήσατε τη ζωτικότητα. 

20 Η σημερινή εποχή είναι επικίνδυνη για την ανθρωπότητα, και οι άνθρωποι απέχουν ακόμη πολύ 

από τη σωτήρια κιβωτό που είναι ο νόμος Μου. 

21 Εκπαιδεύω τους μαθητές που θα αποδείξουν στον κόσμο ότι η εκπλήρωση του νόμου Μου δεν 

είναι "αδύνατη" και επίσης δεν σημαίνει θυσία. 

22 Αν αγαπάς τον πλησίον σου, σώζεσαι. Η εκπλήρωση αυτής της εντολής δεν είναι μετάνοια. 

Όποιος ζει για να υπηρετεί τον αδελφό του και έτσι συμπάσχει και ανακουφίζει τον πόνο του, αρκεί μια 

σύντομη προσευχή σε Μένα, για να μπορέσω να κάνω θαύματα μέσω της μεσολάβησής του. 

23 Δεν στέλνω ακόμη τους αγγελιοφόρους Μου σε μακρινά μέρη, επειδή έχουν ακόμη πολλά να 

μάθουν. Μόλις είναι δυνατοί και επαρκώς προετοιμασμένοι, θα Μου πουν μέσα στην καρδιά τους: 

"Δάσκαλε, τώρα είμαστε εξοπλισμένοι". Τότε θα μπω στο ιερό αυτών των μαθητών και εκεί θα βρω την 

παράδοση, την ταπείνωση, τη σοφία και τη φιλανθρωπία. 

24 Θα δώσω στον εργάτη το φιλί Μου και θα του δείξω τον δρόμο, το μονοπάτι που -ακόμη κι αν 

είναι μακρινό- θα τον φέρει πιο κοντά Μου. Υπάρχουν αγκάθια πάνω του, άβυσσοι χασμουριούνται στις 

πλευρές του, μερικές φορές υπάρχουν παγίδες και κίνδυνοι, καθώς και πειρασμοί. Αλλά όποιος παραμένει 

σε αυτό με πίστη, αισθάνεται την Παρουσία Μου σε κάθε βήμα, γιατί σας έχω ήδη πει ότι Εγώ είμαι ο 

Δρόμος. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα τον άφηνα στη μάχη; πώς μπορείτε να νομίζετε ότι 

απομακρύνομαι από εσάς όταν εκπληρώνετε τον Νόμο Μου, αφού ποτέ δεν αποχωρίστηκα από εσάς στο 

παρελθόν σας; Επιτρέψτε Μου να σας δοκιμάσω- οι δοκιμασίες της ζωής δυναμώνουν το πνεύμα, 

χαλυβδώνουν την καρδιά και την τελειοποιούν. 

25 Πότε οι άνθρωποι θα λαχταρήσουν να φτάσουν στην τελειότητα του πνεύματός τους; Σήμερα δεν 

είναι καν σε ειρήνη, επειδή δεν υπάρχει καλή θέληση μεταξύ τους. Το φως των ουρανών θα αρχίσει να 

αντανακλάται σε αυτόν τον κόσμο, όταν θα εμφανιστεί στους ανθρώπους αυτή η καλοπροαίρετη 

ετοιμότητα να κατευθύνουν τα βήματά τους στο μονοπάτι της αδελφοσύνης, του αμοιβαίου σεβασμού, 

της αγάπης ο ένας για τον άλλον. 
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26 Άνδρες και γυναίκες αυτού του λαού: είστε απλοί και απλοί, και γι' αυτό σας δίνω τη διδασκαλία 

Μου με απλά λόγια για να την καταλάβουν όλοι. Ο Λόγος Μου είναι το προπύργιο της πίστης και της 

ελπίδας σας, και τα οφέλη και οι αποδείξεις της αγάπης με τις οποίες σπέρνω το μονοπάτι σας είναι η 

ενθάρρυνση και το κίνητρο για να συνεχίσετε στο μονοπάτι χωρίς να αποδυναμώνεστε στις δοκιμασίες. 

27 Η ανθρωπότητα, διαιρεμένη σε μπλοκ εξουσίας και έθνη, έχει ένα προαίσθημα ότι έχει έρθει η 

ώρα της πνευματικής Μου αποκάλυψης- εσωτερικά Με περιμένει και Με λαχταρά. Πόσο ευπρόσδεκτα θα 

είναι τα μηνύματα της παρουσίας Μου και της ένωσής Μου μαζί σας, τα οποία θα παραδώσετε. 

28 Άνθρωποι, ετοιμαστείτε να γίνετε κήρυκες των καλών ειδήσεων. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, το 

στόμα σου δεν θα είναι κλειστό και το χέρι σου δεν θα είναι πολύ τεμπέλικο για να σπείρει και να 

καλλιεργήσει το κομμάτι γης που θα σου έρθει. 

29 Ορισμένοι λαοί έχουν ήδη δεχτεί την επίσκεψη των πρωτοπόρων, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη οι 

εργάτες που ο ίδιος ο Δάσκαλος δίδαξε στην Τρίτη Εποχή να πάνε και να ποτίσουν αυτόν τον σπόρο που 

διψάει για τη δροσιά της χάρης. 

30 Πόσο σύντομα θα δείτε πολλές χώρες να παράγουν καλούς καρπούς, τις οποίες σήμερα θεωρείτε 

σκληρόκαρδες και πολύ μακριά από την πνευματικότητα! 

31 Τα χωράφια θα είναι γόνιμα επειδή έχουν προετοιμαστεί καλά. Η τσουκνίδα και τα ζιζάνια θα 

απομακρυνθούν από αυτούς μέχρι να καθαριστούν. Γι' αυτό, όταν οι μαθητές Μου έρθουν και τους δουν 

έτοιμους να δεχτούν, θα Μου πουν: "Σ' ευχαριστώ, Δάσκαλε!" 

32 Η ώρα αυτής της διακήρυξης θα ανακοινωθεί με το χτύπημα της καμπάνας σε όλα τα μήκη και 

πλάτη της γης. 

33 Ας είναι αυτό το έθνος έτοιμο και στολισμένο να υποδεχθεί τα πλήθη που θα το πλησιάσουν 

αναζητώντας τροφή και ειρήνη. Προετοιμαστείτε, καθαρίστε τα σπίτια σας και ετοιμάστε το καλύτερο 

φαγητό, ώστε να μπορέσετε να καθίσετε τον ξένο στο τραπέζι σας. 

34 Αληθινά σας λέω, σ' αυτά τα πλήθη θα έρθουν όλοι, από ζητιάνος μέχρι βασιλιάς. Εκείνοι που θα 

βρουν φιλοξενία και αγάπη ανάμεσά σας θα ψάλλουν ύμνους ευγνωμοσύνης προς το Άπειρο. 

35 Όσοι έχουν σημαδευτεί από τη χάρη Μου γνωρίζουν ότι είναι φύλακες και στρατιώτες αυτής της 

κιβωτού της σωτηρίας και ότι πρέπει να καταστρέψουν κάθε ίχνος ειδωλολατρίας και φανατισμού. 

Μεγάλη είναι η μάχη που σας περιμένει, αλλά ο πυρσός της πίστης σας θα σας σώσει. Έχετε ήδη βιώσει τι 

είναι η συκοφαντία, ο διωγμός και η ίντριγκα. Έχετε ήδη υποστεί όλες αυτές τις δοκιμασίες, οι οποίες δεν 

θα σας πιάσουν απροετοίμαστους όταν εμφανιστούν ξανά στο μονοπάτι σας- γιατί δεν είναι ένα μονοπάτι 

γεμάτο τριαντάφυλλα που οδηγεί στο βασίλειό Μου, είναι εκείνο στο οποίο έχει αποτυπωθεί το αιματηρό 

σημάδι των βημάτων Μου. Γι' αυτό σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που υφίστανται διώξεις και 

συκοφαντίες για χάρη Μου και που στερούνται ψωμί και νερό, γιατί θα έρθουν σε Μένα και θα 

δοξαστούν. 

36 Μη φοβάστε τις προσβολές ή τις ύβρεις. Θυμηθείτε ότι αυτές οι λέξεις εκτοξεύτηκαν και στον 

Δάσκαλό σας. Μη φοβάστε τους ανθρώπους που λένε για εσάς αυτό που δεν είστε. Θυμηθείτε ότι Με 

αποκαλούσαν μάγο και μάγισσα. Αν ο κόσμος σας απεχθάνεται, θυμηθείτε ότι Με απεχθανόταν πριν σας 

απεχθάνεται! 

37 Μάθετε να σιωπάτε και αφήστε το θέμα σε Μένα. Να μεσιτεύετε για τους ίδιους που σας 

προσβάλλουν, και η αξία σας θα είναι μεγάλη. - Σήμερα δεν γνωρίζετε ακόμη πολλά από τα σφάλματα 

των συνανθρώπων σας, αλλά μόλις μάθετε να κρίνετε με αληθινή δικαιοσύνη, τα σφάλματά τους θα σας 

γίνουν εμφανή, γιατί τότε θα είστε σε θέση να διδάξετε τους αδελφούς σας και να τους οδηγήσετε στη 

σωτηρία. 

38 Αυτοί είναι οι δρόμοι του Πνεύματος που ο καλός μαθητής του Αγίου Πνεύματος πρέπει να μάθει 

και να περάσει χωρίς να παρεκκλίνει. 

39 Το παιδί του φωτός θα μπορεί να περπατήσει στο σκοτάδι και θα ξέρει πώς να βρει τον χαμένο για 

να τον σώσει. 

40 Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που η ανθρωπότητα στενάζει, να ονειρεύεστε ακόμα ότι έχετε 

μεγάλα υλικά πλούτη; Σας έδωσα την ειρήνη Μου ώστε να σκέφτεστε μόνο τις κοσμικές φιλοδοξίες σας; 

Λαμβάνετε συνεχώς ειδήσεις για πόλεμο και δεν κάνετε τίποτα για να βοηθηθείτε πνευματικά. Εδώ και 

πολύ καιρό ζητώ την ενοποίησή σας, και εξακολουθώ να σας βρίσκω διαιρεμένους. Πότε επιτέλους όλη η 

ανθρωπότητα θα νιώσει τη λαχτάρα να ενωθεί πνευματικά στη σκέψη και τη θέληση; - Σας έχω ήδη πει 
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ότι την ημέρα που θα ενωθείτε θα σχηματίσετε ένα ανυπέρβλητο τείχος που θα αποκρούσει κάθε επίθεση. 

Θα έπρεπε ήδη να είστε δυνατοί, γιατί οι "καρποί αυτών των δέντρων" ήταν άφθονοι και ήταν όλοι δικοί 

σας. 

41 Δεν γνωρίζετε στο πνεύμα σας τα θαύματα που έχω χαρίσει στον καθένα; Δεν έχετε καταλάβει ότι 

όλα όσα σας δίδαξα ήταν αποκάλυψη από τον Πατέρα σας; Αν κάποιος ντρέπεται να είναι μαθητής αυτού 

του Έργου, είναι επειδή δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα από τη διδασκαλία Μου. Σήμερα μπορείτε 

ακόμα να ζείτε ήσυχα, ακόμα και αν παραμελείτε τα πνευματικά σας καθήκοντα. Αλλά οι επισκέψεις θα 

έρθουν, και τότε θα θρηνήσετε για τον εαυτό σας- η τελευταία σας ώρα θα χτυπήσει, και δεν θα ξέρετε 

πώς να εισέλθετε σε αυτόν τον κόσμο που σας περιμένει, ούτε πώς να φιμώσετε τη φωνή της συνείδησής 

σας. - Δείτε πόσες καρδιές έρχονται στην Παρουσία Μου μέσω ενός από εσάς που είναι πιστός και 

υπάκουος σε Μένα! Να γνωρίζετε πόσο πολύ σας παρακολουθούν σε κάθε σας βήμα εκείνοι που θέλουν 

να μάθουν αν όντως ακούτε το Άγιο Πνεύμα. 

42 Νομίζετε ότι αν μια βλασφημία ή μια άσεμνη λέξη βγει από τα χείλη σας, ο άπιστος θα πιστέψει 

ότι είστε μαθητές του Χριστού, του Θείου Λόγου; Ανταποκρίνονται αυτές οι λέξεις και αυτές οι φράσεις 

στην έκφραση και στις αρχές που σας δίδαξα; 

Τα παιδιά σας παρακολουθούν επίσης: γιατί διαφωνείτε μπροστά τους; Συνειδητοποιήστε ότι με αυτό 

το παράδειγμα που δίνετε, η κακία του Κάιν διεισδύει στα μικρά παιδιά. Να θυμάστε ότι αυτοί είναι οι 

επόμενοι απόγονοί σας που θα μεταδώσουν αυτά που μάθατε και αυτά που υπήρξατε στο δρόμο του Θεού 

και Κυρίου σας. 

43 Κερδίστε μια καλή ανταμοιβή καλλιεργώντας έναν καλό καρπό για τους αδελφούς σας. 

Προετοιμαστείτε για τους καιρούς που έρχονται, γιατί πριν από την αναχώρησή Μου θα υπάρξουν ακόμα 

διαμάχες ανάμεσά σας, γιατί ο πειρασμός σας πλησιάζει όλους. Πρέπει να είστε σε εγρήγορση. 

Προσευχηθείτε και εφαρμόστε τις οδηγίες Μου στην πράξη. Αλήθεια σας λέω, αυτές οι σύντομες 

χρονικές περίοδοι που αφιερώνετε στην άσκηση του καλού θα κάνουν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα 

αισθητά σε πολλές γενιές που θα έρθουν μετά από εσάς. 

Κανείς δεν ήταν ούτε θα είναι ποτέ σε θέση να καθορίσει το πεπρωμένο του- αυτό ανήκει σε Μένα και 

μόνο. Εμπιστευτείτε το θέλημά Μου και θα διανύσετε το μονοπάτι της ζωής μέχρι το τέλος χωρίς μεγάλες 

δυσκολίες. 

44 Πάρτε το σωστά όταν σας λέω ότι κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου- 

τότε θα ξέρετε πότε είμαι Εγώ αυτός που σας δοκιμάζει και πότε αδειάζετε το (αυτοπροκαλούμενο) 

ποτήρι του πόνου σας - για να Με κατηγορήσετε μετά. Τότε γίνεστε δικαστές και Με κάνετε 

κατηγορούμενο. - Αναγνωρίστε τα λάθη σας και διορθώστε τα. Μάθετε να συγχωρείτε τα λάθη των 

συνανθρώπων σας, και αν δεν μπορείτε να τα διορθώσετε, τουλάχιστον απλώστε ένα πέπλο επιείκειας 

πάνω τους. 

45 Η ικεσία σας για τους αδελφούς σας έφτασε σε Μένα, γιατί μπήκατε στο Ιερό του Κυρίου και εκεί 

το πνεύμα σας αισθάνθηκε ασφαλές. Εκείνοι που αναζητούν την ειρήνη, που αναζητούν ένα μονοπάτι που 

θα τους οδηγήσει σε μια καλύτερη ζωή - αυτοί είναι που εισέρχονται στο άσυλό Μου. Εκείνοι που 

αναζητούν θησαυρούς και τιμές του κόσμου είναι πρόθυμοι να βρουν άλλους δρόμους. Σας λέω, η ειρήνη 

που κατοικεί μόνο στο Πνεύμα Μου θα είναι τελικά επιθυμητή και αναζητούμενη από όλους. 

46 Ποιος ή τι στη γη μπορεί να σας δώσει αληθινή ψυχική γαλήνη; Μόνο η άπειρη αγάπη του Πατέρα 

σας. 

47 Υπάρχουν πλούσιοι πλούσιοι άνθρωποι που δεν έχουν υγεία και δεν γνωρίζουν τη χαρά, και 

υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που είναι υγιείς και δεν γνωρίζουν τι κατέχουν, και που ζουν πικρά επειδή 

αποζητούν τα πλούτη ή τις ανέσεις. Δεν ανακαλύπτω ευγενείς φιλοδοξίες στις καρδιές των ανθρώπων, και 

όταν τελικά τις έχουν, δεν επιδιώκουν αυτόν τον στόχο με καλούς τρόπους. Το αποδεικνύουν αυτοί οι 

ανούσιοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι ανάξιοι για όντα που κατέχουν το φως του Θεού. 

48 Είμαι η Ειρήνη, στην άπειρη Σοφία Μου υπάρχουν όλα όσα μπορείτε να επιθυμήσετε. Αλλά πότε 

τα έθνη προσευχήθηκαν για να αποκτήσουν την Ειρήνη Μου; Πότε οι άνθρωποι που ηγούνται και 

κυβερνούν τα έθνη έστρεψαν τα μάτια τους σε Μένα; Πότε οι στρατοί γονάτισαν για να ζητήσουν 

συγχώρεση από τον Επουράνιο Πατέρα τους αφού σκότωσαν τους γείτονές τους; Και η ειρήνη είναι τόσο 

εύθραυστη που είναι απαραίτητο να προσέχεις και να εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου για να μπορέσεις 

να τη διατηρήσεις και να μην επιτρέψεις να επιστρέψει σε Μένα. Σκεφτείτε πώς είστε γεμάτοι ειρήνη 



U 64 

69 

αφού Με ακούσετε, και με αυτή την ειρήνη φεύγετε από τους τόπους συνάντησης και φτάνετε στα σπίτια 

σας- αλλά πόσο λίγες είναι οι στιγμές κατά τις οποίες μπορείτε να διατηρήσετε αυτή την ειρήνη στις 

καρδιές σας! - Σας αποκάλεσα "λαό της ειρήνης", "παιδιά της ειρήνης". Αλλά δεν αποφασίζετε να 

διδάξετε τα καλά νέα επειδή ξέρετε ότι για να φέρετε την ειρήνη πρέπει να την έχετε οι ίδιοι.  Αλλά πότε 

θα εκπληρώσετε αυτή τη μεγάλη αποστολή; 

49 Μαθητές, μάθετε να κρατάτε την ειρήνη Μου, να την κάνετε σπαθί και να καταστρέφετε τη 

διχόνοια και τη διχόνοια που επικρατεί στο σπίτι σας. Γεμίστε τις ζωές των ανθρώπων γύρω σας με 

ειρήνη, ώστε αυτή να σας χρησιμεύσει στην πράξη και αύριο να φέρετε ειρήνη σε άλλα σπίτια και σε 

άλλους λαούς. Αυτός είναι ο σπόρος που παρέχω στο σιταποθήκη σας. 

50 Πόσο σύντομα θα αναγνωριζόταν αυτός ο λαός αν η ειρήνη ζούσε ανάμεσά τους και την 

επέδειχναν στη ζωή τους- οι τυφώνες, οι καταιγίδες και οι ανεμοστρόβιλοι θα διαλύονταν στο τίποτα 

μπροστά στη δύναμη της ειρήνης σας. Όσο υπάρχουν διαμάχες μεταξύ αυτού του λαού, θα είναι 

εύθραυστος και οι πύλες του θα είναι ανοιχτές σε αναπαραστάσεις. 

51 Ο Λόγος Μου σε αυτούς τους τόπους συνάθροισης κατέβηκε σε χείμαρρους- τα θαύματά Μου 

έχουν αφθονήσει για να ζωντανέψουν την πίστη σας. Δεν έχετε καταλάβει το νόημα του έργου Μου 

ανάμεσά σας; 

52 Σας αποκάλεσα "Ισραήλ" για να μπορείτε με τόλμη να ξεκινήσετε, να Με ακολουθήσετε και να 

φέρετε την Ειρήνη Μου και τον Νόμο Μου στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι το πεπρωμένο σας, 

και θα έρθει η ώρα που αυτός ο λαός θα αναστηθεί στον κόσμο γεμάτος πνευματική δύναμη. Θα 

εμφανιστεί ως φως στην εποχή της σύγχυσης και της αμφιβολίας, όταν η πείνα και η δίψα για την αλήθεια 

είναι μεγαλύτερη. 

53 Ο Δάσκαλος σας λέει: Άνθρωποι, το χέρι σας δεν πρέπει ποτέ να είναι άδειο, η καρδιά σας δεν 

πρέπει να είναι μικροπρεπής, γιατί δεν ξέρετε τη στιγμή που θα βρεθείτε περικυκλωμένοι από πλήθη 

απόρων ή πολιορκημένοι από τις ερωτήσεις εκείνων που διψούν για γνώση. Το καθήκον σας λοιπόν είναι 

να δώσετε σε όλους τους πολλούς που έχω χύσει στο πνεύμα σας. Μην αισθάνεστε σαν να μην είστε 

τίποτα, αλλά ούτε να θεωρείτε τους εαυτούς σας τους πιο αγαπημένους και τους μοναδικούς κατόχους της 

αλήθειας που περιέχουν οι θείες αποκαλύψεις και τα χαρίσματα της χάρης του Κυρίου, γιατί τότε θα 

κινδυνεύατε να πέσετε κάτω από την κυριαρχία άλλων, όπως ακριβώς στην αρχαιότητα ο Ισραήλ έπεσε σε 

αιχμαλωσία εξαιτίας της ανυπακοής του στις εντολές Μου. 

54 Τι θα ένιωθε η καρδιά σας αν έβλεπε τα παιδιά σας να απομακρύνονται από το σωστό δρόμο, 

απογοητευμένα από το παράδειγμά σας; Τι θα ένιωθε το πνεύμα σας αν έβλεπε από το υπερπέραν ότι οι 

νέες γενιές Με αναζητούν στην ειδωλολατρία; 

55 Οι φυλές (του Πνευματικού Ισραήλ) είναι ακόμα διασκορπισμένες, το μεγαλύτερο μέρος αυτού 

του λαού δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο. Είναι απαραίτητο εκείνοι που έχουν ακούσει αυτή τη φωνή και 

έχουν λάβει τις εντολές Μου να παρακολουθούν και να περιμένουν την άφιξη των πλήθους 

εξοπλισμένων, ώστε - όταν δουν την ενότητά σας και τη λατρεία σας προς τον Θεό - να αναγνωρίσουν τη 

διδασκαλία Μου και να Με ακολουθήσουν. Μην περιμένετε να είναι από μια φυλή ή ένα έθνος, γιατί 

ανάμεσά τους θα υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις φυλές. 

56 Ο Ηλίας συγκεντρώνει σταδιακά το ποίμνιό του, και αληθινά σας λέω, σύντομα θα έρθει η ώρα 

που θα βρεθείτε όλοι μεταξύ σας. 

57 Σας αποκάλεσα δυνατούς του Οίκου Μου και σας δίνω τη θεϊκή Μου δύναμη κάθε στιγμή για να 

παρακολουθείτε το έργο που σας έχω αναθέσει, προσευχόμενοι μέσα στο Ιερό Μου που υπάρχει στον 

καθένα σας. 

58 Καλώς ήρθατε, εσείς που αφήνετε τον κόσμο πίσω σας για λίγο καιρό για να ακούσετε το Λόγο 

Μου. Αλήθεια σας λέω, μέσω ενός από εσάς που μαθαίνει και εφαρμόζει το μάθημά Μου, ένα (ολόκληρο) 

έθνος θα σωθεί.Ομοίως, αν αυτό το έθνος προετοιμαζόταν ως σύνολο και προσευχόταν με αγάπη, θα 

πετύχαινε τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν είναι επειδή οι αριθμοί σας είναι πολύ 

μικροί, αλλά επειδή η αγάπη σας είναι ακόμα πολύ μικρή. 

Καθαρίστε πρώτα την καρδιά σας! Ποιος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από εσάς τα ελαττώματα και 

τις ατέλειές του; Καταλάβετε αυτό και καθαριστείτε από όλα όσα σας προσάπτει η συνείδησή σας. 

59 Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους- αλλά 
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Σας ρωτώ: Μήπως ο Πατέρας φόρτωσε το παιδί με αυτό το βάρος των θλίψεων και των πόνων; Δεν είμαι 

Εκείνος που έχει έρθει ανά πάσα στιγμή και έχει ελαφρύνει το βάρος των θλίψεων και των παθών σας; 

60 Κάθε ώρα η φωνή Μου σας καλεί στο καλό μονοπάτι όπου υπάρχει ειρήνη- αλλά η κουφή σας 

ακοή έχει μόνο μια στιγμή ευαισθησίας σε αυτή τη φωνή, και αυτή η στιγμή είναι η τελευταία της ζωής 

σας, όταν η αγωνία σας ανακοινώνει την εγγύτητα του φυσικού θανάτου. Τότε θα θέλατε να ξεκινήσετε τη 

ζωή (εκ νέου) για να επανορθώσετε τα λάθη σας, να ανακουφίσετε την ψυχή σας μπροστά στην 

ετυμηγορία της συνείδησής σας και να προσφέρετε κάτι πολύτιμο και αξιοπρεπές στον Κύριο. 

61 Εγώ είμαι ο Δρόμος, και αυτόν τον Δρόμο σας έχω δείξει από τα πρώτα βήματα της 

ανθρωπότητας στη γη. Πες Μου: Πότε σε άφησα χωρίς βοήθεια ή χωρίς φως; Σε ποια εποχή ή σε ποια 

εποχή έσβησα ποτέ τον Νόμο Μου από το πνεύμα σας; Δεν έπαψα ποτέ να σας μιλάω, γι' αυτό τώρα 

απαιτώ από εσάς τη συγκομιδή σας. Μέσω της νέας Μου διακήρυξης σας κάλεσα να λογοδοτήσετε με 

θεϊκή αυστηρότητα και απόλυτη δικαιοσύνη και σας καθιστώ υπεύθυνους για τις παραβιάσεις του Νόμου 

Μου. 

62 Σας αποκάλεσα όλους μαθητές που ακούσατε αυτόν τον λόγο. Αλλά πρέπει να το αποδείξετε αυτό 

με τη συμπεριφορά της ζωής σας και να διαδώσετε αυτά τα Καλά Νέα, ώστε η σημερινή ανθρωπότητα να 

προετοιμάσει το δρόμο για τις νέες γενιές. Αυτά τα όντα δεν πρέπει να πίνουν το ποτήρι της πίκρας και 

του πόνου από τις πρώτες μέρες της παιδικής τους ηλικίας, γιατί έχουν ένα άλλο καθήκον. Αν όμως τους 

δώσετε να πιουν από αυτό το ποτήρι, θα κληθείτε να λογοδοτήσετε σε μένα γι' αυτό. 

63 Αχ, μακάρι να ζούσατε με την απλότητα των πουλιών που ζουν ερωτευμένα το ένα με το άλλο και 

που, όταν νιώθουν τον χειμώνα να πλησιάζει, φεύγουν για να αναζητήσουν ένα καλύτερο κλίμα, αλλά 

αφήνουν τις φωλιές τους στα δέντρα έτοιμες να χρησιμεύσουν ως σπίτια για τα αδέλφια τους! - Ο 

χειμώνας της ζωής σας είναι τα γηρατειά- αλλά εσείς, που έχετε λίγη πίστη, βλέπετε σ' αυτόν τον χειμώνα 

την ψυχρότητα του θανάτου και το τέλος, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι μετά τον χειμώνα έρχεται πάντα η 

άνοιξη με το ξύπνημά της, το κελάηδισμα των πουλιών και τα αρώματά της. 

64 Αυτή η μικρή πίστη στην πνευματική ανάσταση μετά από αυτή τη ζωή είναι ο λόγος που 

ασχολείστε μέχρι την τελευταία στιγμή της ύπαρξής σας με το ανθρώπινο, το υλικό, χωρίς να ανοίγετε τα 

φτερά της ψυχής για να ξεκινήσετε την πτήση και χωρίς να αφήνετε πίσω σας μια φωλιά για τους νέους 

κατοίκους που χτίζονται με την αρετή και την πίστη. 

65 Δεν είστε σαν τα πουλιά, γιατί ο κόσμος σας δεν είναι ειρηνικός. Αντίθετα, είστε πολεμιστές που 

αγωνίζονται σε μια αδιάκοπη μάχη. Αλλά σας λέω: Πολεμήστε - αλλά με ευγένεια, κρατήστε τα όπλα της 

δικαιοσύνης, επιμείνετε στο καλό, το καλό είναι αλήθεια. Αφήστε τα μονοπάτια βατά για τους νέους 

στρατιώτες, αφήστε τη γη τακτοποιημένη και καθαρισμένη γι' αυτούς, ώστε στο τέλος η λογική, η αγάπη 

και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσουν σ' αυτήν, ενώ εσείς θα αναπαυθείτε μαζί Μου. 

66 Πρέπει να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, επειδή ο κόσμος σας ζει μπλεγμένος σε πολέμους κάθε 

είδους. Όταν οι δοκιμασίες πλήττουν τον κόσμο, τον πλήττουν πάντα απροετοίμαστο- γιατί ενώ σκέφτεται 

ελάχιστα τα αιώνια και τα μελετά, απολαμβάνει υπερβολικά τις απολαύσεις του κόσμου και της σάρκας. 

67 Αλήθεια σας λέω, αν οι άνθρωποι δεν εξαγνιστούν αυτή την εποχή από τους λεκέδες που έχουν 

προκαλέσει στις ψυχές τους, οι δυνάμεις της φύσης θα έρθουν ως κήρυκες για να αναγγείλουν τη 

δικαιοσύνη Μου και τη δόξα Μου και να καθαρίσουν την ανθρωπότητα από κάθε ακαθαρσία. 

68 Μακάριοι είναι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που -όταν αντιληφθούν την εγγύτητα αυτής 

της δικαιοσύνης- δοξάζουν το όνομά Μου, επειδή αισθάνονται ότι η Ημέρα του Κυρίου έχει έρθει. Γιατί η 

καρδιά τους θα τους πει ότι το τέλος της βασιλείας του κακού πλησιάζει. Σας λέω, αυτοί θα βρουν τη 

σωτηρία μέσω της πίστης, της ελπίδας και των καλών έργων τους. Ωστόσο, πόσοι από εκείνους που ζουν 

εκείνες τις ημέρες θα βλασφημήσουν τον Θεό! 

69 Ανθρωπότητα, πιστεύετε ότι χρειάζονται μεγάλα πλούτη και γήινα αγαθά για να κατακτήσετε τον 

κόσμο, ξεχνώντας τον Χριστό που γεννήθηκε σε έναν στάβλο και που, χωρίς να κατέχει τίποτα στη γη, 

κατέκτησε ωστόσο την καρδιά των ανθρώπων, έκανε τα έθνη υποτελείς του και ανακηρύχθηκε Βασιλιάς 

και Κύριος. 

70 Μόλις κατανοήσετε και νιώσετε την αλήθεια, θα βιώσετε πόσο εύκολο είναι για το πνεύμα να 

ακολουθεί τα βήματα του Δασκάλου του, ακόμη και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Κάντε ό,τι είναι 

δυνατό για σας, γιατί δεν θα σας ζητήσω περισσότερα από όσα μπορείτε να κάνετε. Τότε θα αφήσετε το 

δρόμο στρωμένο για τις νέες γενιές. 
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Τοποθετώ τα παιδιά στις καρδιές σας και σας αναθέτω να τα οδηγήσετε στο σωστό δρόμο. 

Συγκεντρώστε τους, μιλήστε τους για Μένα με αγάπη και αφοσίωση. - Αναζητήστε τους απόκληρους, 

εκείνους που ζουν χαμένοι ανάμεσα στη μιζέρια και τη βρωμιά. Δίνω πνευματική δύναμη στα λόγια σας, 

ώστε να είναι το μονοπάτι της σωτηρίας όταν περνούν από τα χείλη σας. Ανοίξτε μπροστά στους αδαείς 

το Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, ώστε η ψυχή τους να αφυπνιστεί και να γίνει μεγάλη στη διείσδυση στις 

αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Γίνε σαν τον Δάσκαλό σου και θα ακουστείς. 

71 Αν στη Δεύτερη Εποχή αναζήτησα ένα ταπεινό μέρος για να γεννηθώ ως άνθρωπος και να βρω 

καρδιές για να κατοικήσω, μην αναζητήσετε μια θέση που θα σας κάνει σεβαστούς. - Αναζητήστε την 

ευαίσθητη χορδή που υπάρχει σε κάθε καρδιά για να τοποθετήσετε εκεί τον σπόρο Μου και το 

θεραπευτικό Μου βάλσαμο. - Ο τόπος όπου γεννήθηκα ως άνθρωπος ήταν αδιάφορος για Μένα, αλλά 

έδωσα ακόμη και τη ζωή Μου για να γεννηθεί η Αγάπη Μου στις καρδιές σας. Τώρα σας λέω: οι 

άνθρωποι, ο σπόρος αυτής της αγάπης, που συμβολίζεται στο Αίμα Μου, έπεσε στην καρδιά όλων των 

ανθρώπων. Γιατί δεν αγαπάτε και δεν καλλιεργείτε σήμερα αυτό που έσπειρα με τόση αγάπη; 

72 Μην είστε κουφοί σε αυτή τη φωνή, ανοίξτε τα μάτια σας στην πραγματικότητα αυτής της εποχής 

και ξεκινήστε το έργο της ημέρας με πλήρη εμπιστοσύνη και πίστη. Διαφορετικά, θα πρέπει να ξυπνήσετε 

τυφλοί στη μέλλουσα ζωή, και σας έχω πει να μην εισέλθετε σε αυτόν τον κόσμο με κλειστά μάτια. 

73 Ζητάει ο Κύριος το ακατόρθωτο από εσάς; Σας διδάσκω μόνο να σπέρνετε την αγάπη, ώστε 

τελικά να θερίσετε τους καρπούς της ζωής. Καλλιεργήστε τις καρδιές των παιδιών σήμερα, ώστε αύριο να 

τα ακούσετε να μιλούν για τις δόξες του Αγίου Πνεύματος. 

74 Προσέξτε τα τριαντάφυλλα και τα κρίνα που είναι οι καρδιές της νεολαίας, και αύριο θα 

απολαύσετε την άνθιση της αρετής. Διδάξτε να προσεύχεστε με το πνεύμα και όλοι σας θα 

συνειδητοποιήσετε ότι αυτή είναι η τέλεια κοινωνία, όταν αισθάνεστε ότι το πνεύμα σας έχει έρθει στην 

Παρουσία Μου και τρέφεται εκεί με την αγάπη Μου. 

75 Ακόμα και σήμερα η θεϊκή Μου ακτίνα κατεβαίνει στους ανθρώπους. Αλλά θυμηθείτε τι 

ακούσατε όταν σας είπα: "Όπου δύο ή τρία από τα παιδιά Μου συγκεντρώνονται, εκεί θα κατέβω για να 

τους δώσω το Λόγο Μου". Από τότε, ο αριθμός των ακροατών Μου αυξήθηκε μέχρι που έγιναν πλήθος. 

76 Αν εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου σε σας να επιστρέψω, θα εκπληρώσω επίσης τη θέλησή Μου 

να αναχωρήσετε. Αξιοποιήστε δεόντως τις σύντομες χρονικές περιόδους που σας έχουν απομείνει για να 

ακούσετε το Λόγο Μου και θα εξοπλιστείτε ως μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 65  
1 Ετοιμάστε το ιερό της καρδιάς σας, ώστε ο Λόγος Μου να πέσει πάνω του σαν βάλσαμο. Αλλά 

αυτή τη στιγμή σας ρωτώ: Γιατί σε βρίσκω σκυμμένο κάτω από τον πόνο; - Επειδή δεν παρακολουθήσατε 

και δεν προσευχηθήκατε. 

2 Όταν τρώτε την πνευματική τροφή στο τραπέζι Μου, γιατί δεν χρησιμοποιείτε την ουσία που 

περιέχει, η οποία είναι η υγεία και η αιώνια ζωή; Πότε θα καταλάβετε τη Διδασκαλία Μου, ώστε να 

αρχίσετε να την κηρύττετε στους αδελφούς σας με έργα αγάπης; 

3 Κατά καιρούς τολμάτε να Μου λέτε ότι δεν σας έχω παραχωρήσει κάτι που Μου ζητήσατε, 

παρόλο που σας το προσφέρω ανά πάσα στιγμή και το μόνο που μου λείπει είναι η προετοιμασία σας για 

να το λάβετε. 

4 Μην επιβαρύνετε την ψυχή σας με αλυσίδες αμαρτίας, ελευθερώστε την, ώστε να μπορέσει να 

ανυψωθεί και να λάβει από Μένα όλα όσα χρειάζεται στην πορεία της εξέλιξής της. Γιατί σβήνετε το φως 

της πίστης σας παρόλο που είμαι ανάμεσά σας; Σας είπα ότι αυτός ο λαός φέρει την ευθύνη για την ειρήνη 

των εθνών και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αλλά πώς θα εκπληρώσετε το καθήκον σας όταν τα 

βήματά σας είναι ακόμη αβέβαια; - έρχεστε να ακούσετε τον Λόγο Μου, λέτε ότι αγαπάτε τον Κύριό σας- 

αλλά τα λόγια δεν αρκούν, χρειάζονται καλά έργα για να αποκτήσει η ανθρωπότητα την Ειρήνη Μου- δεν 

έρχομαι να σας στερήσω την Ειρήνη Μου- δεν έρχομαι να σας κάνω να νιώσετε την Ειρήνη Μου. Δεν 

έρχομαι για να σας αποθαρρύνω, αλλά για να αφυπνίσω την ψυχή σας. Πάρτε τον καρπό του δέντρου εκ 

νέου και γεμίστε τον εαυτό σας με αυτόν, ω οδοιπόρε! 

5 Μακάριος είναι εκείνος που τρώει από αυτόν τον καρπό και πιστεύει ακράδαντα ότι έφαγε από το 

δέντρο της ζωής- διότι σας λέω αληθινά, δεν θα πεθάνει. - Αυτή τη στιγμή σας βρήκα νεκρούς για τη ζωή 

της χάρης, όμως η παρουσία Μου σε αυτή τη διδασκαλία ήταν η ανάστασή σας. Θεωρούσατε τους 

εαυτούς σας ανάξιους να βρίσκεστε στην Παρουσία Μου, αλλά σας έκανα άξιους καθαρίζοντας την ψυχή 

σας από όλες τις προηγούμενες παραβάσεις της και ντύνοντάς την με αγνότητα. Με αυτή τη συγχώρεση 

σας έδωσα ένα μάθημα αγάπης και δικαιοσύνης- εφαρμόστε το στην πράξη με τους αδελφούς σας. 

6 Ποιο δικαίωμα έχετε να κρίνετε και να καταδικάζετε τους γείτονές σας για τις ατέλειές τους; 

Θυμηθείτε ότι σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Όποιος δεν έχει αμαρτία ας ρίξει τον πρώτο λίθο". 

7 Η διδασκαλία μου είναι ξεκάθαρη και καθαρή, ώστε οι αρχάριοι να μπορούν να την κατανοήσουν 

και να την αποτυπώσουν στην καρδιά τους. Έχω έρθει για να σας καθοδηγήσω από μάθημα σε μάθημα 

μέχρι να φτάσετε στον τέλειο διάλογο πνεύμα με πνεύμα. 

8 Πάνω στην έρημο της εξιλέωσής σας κατεβαίνει τώρα το ουράνιο μάννα. Όταν φτάσετε στο σπίτι 

του θεϊκού Πατέρα, θα καθίσετε στο τραπέζι του Πατέρα για να φάτε το φαγητό Του. - Η απέραντη 

έρημος συμβολίζει την εξιλέωση και το μονοπάτι την ανάπτυξη της ψυχής. 

9 Ελάτε στον Πατέρα, που κατοικεί στην κορυφή του βουνού, και θα σας δώσει κήπους και εδάφη 

γύρω από αυτό. Οι άντρες θα καλλιεργούν το σιτάρι, οι γυναίκες θα φροντίζουν να καλύπτονται οι κήποι 

και τα λιβάδια με λουλούδια, και το τραγούδι των παιδιών θα ενώνεται με αυτό των πουλιών για να κάνει 

τον κόπο σας γλυκό. Οι ανθρώπινες ματαιοδοξίες δεν θα φτάσουν στα χωράφια σας, ούτε η απληστία για 

τα υπάρχοντα, γιατί θα ήταν σαν πληγές που θα κατέστρεφαν τους καρπούς σας. Πόσοι άνθρωποι 

μπορούν ενδεχομένως να καταλάβουν - όταν ακούν αυτά τα λόγια - σε ποιο βαθμό έχουν παρεκκλίνει από 

το μονοπάτι που ορίζει ο Νόμος Μου; 

10 Όταν ένα άτομο πείθεται ότι δεν υπάρχει συγχώρεση για τις παραβάσεις του, απομακρύνεται όλο 

και περισσότερο από το (σωστό) μονοπάτι. Ω, αν ήξερε μόνο ότι μια στιγμή ειλικρινούς μετάνοιας μπορεί 

να τον σώσει και να του χρησιμεύσει ως εξιλέωση, ότι - ακόμα κι αν πιστεύει ότι είναι πολύ μακριά από 

τη θεότητά Μου - μόνο ένα βήμα τον χωρίζει (από Μένα), και αυτό το βήμα είναι η μετάνοιά του. Δεν 

ακούτε τη φωνή Μου; Δεν αισθάνεστε ότι έρχομαι ως ο πιο στοργικός Πατέρας, ως ένας ειλικρινής Φίλος; 

Κοιμάστε και γι' αυτό δεν ακούτε το κάλεσμά Μου. Πώς θα ακούσετε τα βήματά Μου όταν έρθω "πάνω 

σε ένα σύννεφο"; 

11 Ξυπνήστε, ετοιμαστείτε να δείτε την υπόσχεσή Μου να εκπληρώνεται. Θα καλέσω ευλογημένους 

εκείνους που θα ξυπνήσουν και θα Με ακούσουν, γιατί τότε θα βάλω στην καρδιά τους τα χαρμόσυνα νέα 

της πνευματικής Μου παρουσίας, και από τα χείλη τους θα βγουν λόγια τρυφερότητας, φωτός και ελπίδας 

για τους ανθρώπους. 
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12 Καταιγίδες που μοιάζουν με τυφώνες έρχονται προς το μέρος σας, οπότε πρέπει να ενισχύσετε την 

πίστη σας για να περάσετε τις δοκιμασίες και να σώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους. Θέλω να είστε 

φίλοι και αδελφοί όλων των ανθρώπων. 

13 Αυτή είναι η εποχή που είδε και ανακοίνωσε ο Ιωήλ, όταν τα παιδιά της ανθρωπότητας θα έχουν 

οράματα και προφητικά όνειρα, όταν τα στόματά τους, κινούμενα από τη θεϊκή Μου δύναμη, θα μιλούν, 

γιατί τότε το Πνεύμα Μου θα εκχυθεί σε κάθε σάρκα και σε κάθε πνεύμα. 

14 Ιδού, εδώ είναι ένας λαός που αναδύεται και αναπτύσσεται σιωπηλά και του οποίου τα παιδιά 

μιλούν λόγια του Αγίου Πνεύματος, μεταδίδουν πνευματικά μηνύματα, διασχίζουν τα κατώφλια του 

υπερπέραν με το πνευματικό τους βλέμμα και βλέπουν τα γεγονότα του μέλλοντος. Αληθινά σας λέω, 

αυτός ο σπόρος σπέρνεται σε όλο τον κόσμο και κανείς δεν θα μπορέσει να τον καταστρέψει. 

15 Μέσα από τα στόματα ανδρών, γυναικών και παιδιών ακούσατε τη θεία συναυλία Μου, σαν να 

είχατε αφεθεί σε έκσταση στην απόλαυση να ακούτε τη φωνή του Κυρίου και των αγγέλων Του. Ο Λόγος 

Μου δεν είναι μόνο για έναν λαό, είναι για όλους τους λαούς, για όλες τις δοξασίες και τις θρησκείες. 

16 Μόνο αυτή η ομάδα ανθρώπων εδώ γνωρίζει ότι τώρα είναι ο Τρίτος Χρόνος- αλλά η 

ανθρωπότητα θα το γνωρίσει επίσης, αν και θα αρνηθεί εκ των προτέρων όλα όσα σας έχω αποκαλύψει 

και όλα όσα είναι γραμμένα. Αληθινά σας λέω, αυτός ο Λόγος θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης, γιατί 

τίποτα δεν είναι αδύνατο για Μένα. 

Θα δείξω τις πληγές Μου στον κόσμο, όπως έκανα στον Θωμά, για να πιστέψει και να μετανοήσει, για να 

πλυθεί με τα δάκρυά του και στη συνέχεια να Με ακολουθήσει πιστά μέχρι τέλους. Αυτό το θείο μάννα θα 

κατέβει σε κάθε καρδιά και ο δρόμος που οδηγεί στην κατοικία του Κυρίου θα αποκαλυφθεί σε όλες τις 

ψυχές. 

17 Το νερό του πηγαδιού του Ιακώβ στέρεψε και δεν έσβησε τη δίψα του πνεύματος της 

ανθρωπότητας. Έχω ήδη πει στη Σαμαρείτιδα: "Αληθινά σας λέω, έχω ένα νερό που - όποιος πιει από 

αυτό δεν θα διψάσει ποτέ ξανά". Και αυτό το κρυστάλλινο και πιο δυνατό νερό είναι ο Λόγος Μου που θα 

χύσω στον κόσμο για να ξεδιψάσει τη δίψα του. 

18 Ο Ηλίας ηγείται του ποιμνίου Μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα εδώ και πολύ καιρό, καλώντας 

όλους να ενωθούν. Αυτό το ποίμνιο πρέπει να παρακολουθεί και να προσεύχεται, γιατί κατέχουν το φως 

Μου και την εξουσία Μου να βοηθήσουν την ανθρωπότητα με αγάπη. 

19 Εσείς που ακούτε αυτές τις διδασκαλίες τις γνωρίζατε σε άλλες εποχές, αλλά τώρα πρέπει να τις 

διαδώσετε στην ανθρωπότητα, ώστε να τις γνωρίσει. Γνωρίζετε επίσης ότι μετά το 1950 θα είστε χωρίς 

αυτόν τον Λόγο. Προετοιμαστείτε, όμως, ώστε αυτή να μην είναι μια απώλεια που πρέπει να θρηνήσετε, 

αλλά ένα βήμα προς τα εμπρός που θα σας οδηγήσει κατευθείαν στη μάχη. Θα είμαι κοντά και το ίδιο θα 

κάνουν και οι αγγελιοφόροι Μου. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτούς που διδάσκω και να σας μιλάω 

μέσω της έμπνευσης. 

20 Ας μην επιθυμεί κανείς να παρατείνω την παραμονή Μου ανάμεσά σας, γιατί σας έχω ήδη 

γνωστοποιήσει το Θέλημά Μου και σας έχω προβλέψει το έτος και την ημέρα που θα τελειώσει αυτή η 

εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Ας μην εκθέσει κανείς τον εαυτό του σε 

καταδίκη (μη τηρώντας αυτή τη διάταξη). 

21 Όποιος ήταν πολύ αδέξιος για να Με υπηρετήσει μέχρι τώρα, και στη συνέχεια εξοπλίζεται, θα 

χάσει την αδεξιότητά του, θα μιλήσει με σοφία και θα κάνει θαύματα. 

22 Αν εσείς, άνθρωποι που Με ακούτε, κλαίτε στη σκέψη του Πάθους Μου και μετανοείτε για τις 

αμαρτίες σας, να είστε ευλογημένοι. Γιατί αληθινά σας λέω, ο πόνος σας εξαγνίζει, και ο λόγος Μου, που 

είναι ζωή και ανάσταση, σας παρηγορεί. - Το φως Μου είναι για όλα τα παιδιά Μου- όχι μόνο για εσάς 

που κατοικείτε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και για όλες τις ψυχές που ζουν σε διαφορετικά επίπεδα 

ύπαρξης. Όλοι θα απελευθερωθούν και θα αναστηθούν στην αιώνια ζωή όταν εκπληρώσουν τη Θεία 

Εντολή Μου με τα έργα αγάπης τους για τους αδελφούς τους, που απαιτεί να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

23 Ο Πατέρας υποφέρει όταν η ανθρωπότητα τσακώνεται, μαστιγωμένη από πολεμικές μανία. Ο 

αδελφός έχει ξεσηκωθεί εναντίον του αδελφού και αθώο αίμα ποτίζει τη γη. Σήμερα, τη μεγάλη ημέρα της 

κρίσης, αναπνέετε μια ατμόσφαιρα απελπισίας και θανάτου. Αλλά στις αρχές του 1946 ο αγώνας θα 

τελειώσει και θα έχετε μια ανάπαυλα στα βάσανά σας. 

24 Όλος ο πόνος της ανθρωπότητας πέφτει πάνω Μου σαν βαρύς σταυρός. Με αρνήθηκε και με 

μαστίγωσε το ανθρώπινο γένος, το οποίο ήθελα να κάνω μαθητές Μου και από το οποίο μόνο λίγοι Με 
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ακολουθούν. Αύριο, όταν γίνει γνωστό το Έργο Μου, το οποίο αποκάλυψα με αυτή τη μορφή, θα με 

μαστιγώσουν για άλλη μια φορά, επειδή δεν θα Με καταλάβουν. Αυτή η έλλειψη κατανόησης εκ μέρους 

των παιδιών Μου ανοίγει εκ νέου τις πληγές Μου και το Αίμα Μου πέφτει ξανά σε όλες τις ψυχές. 

Επειδή μιλάω από την αλήθεια και διδάσκω την αγάπη, δεν Με αναγνώρισαν, και αργότερα θα σας 

περιφρονήσουν επειδή επαναλαμβάνετε τα λόγια Μου και μαρτυρείτε για Μένα. Όποτε όμως σηκώνεις το 

σταυρό σου και ανεβαίνεις στο βουνό, θα σώσεις πολλούς αθώους και θα λυτρώσεις πολλούς 

αμαρτωλούς. 

25 Δεν ήρθα σε σας ως βασιλιάς, εμφανίστηκα ταπεινά, και από αυτό ξέρετε ότι ο Λόγος που 

ακούσατε είναι "Ο Λόγος" του Πατέρα. Και πάλι η ανθρωπότητα Μου προσφέρει ένα στεφάνι από 

αγκάθια και έναν μανδύα αχαριστίας. Έχω υποστεί τη συκοφαντία και την απόρριψη των παιδιών Μου. 

26 Αν και η ψυχή βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, κοιμάται. Αλλά σας διαφωτίζω μέσω του 

πνεύματος, ώστε να επιστρέψετε στο σωστό δρόμο και να στραφείτε προς την εκπλήρωση του 

καθήκοντός σας. Γιατί αισθάνεστε ότι ο Λόγος Μου σας πληγώνει; 

27 Ενώ εσείς μνημονεύετε το Πάθος Μου στη Δεύτερη Εποχή, μια Καρδιά, η πιο τρυφερή, κλαίει 

σιωπηλά και μεσιτεύει για τα παιδιά της που δεν την έχουν καταλάβει. Δεν έχει καμία μομφή εναντίον 

εκείνων που της προκάλεσαν τόσο πόνο, ούτε κατηγορίες εναντίον εκείνων που θυσίασαν τον 

πολυαγαπημένο της Υιό. Μόνο η αγάπη και η συγχώρεσή της για την ανθρωπότητα επισφραγίζει το 

λυτρωτικό έργο του μοναχογιού της. Είναι η Ουράνια Μητέρα σας, την οποία αφήνω ανάμεσά σας για να 

την ακούσετε και να βρείτε παρηγοριά στην αγκαλιά της. 

28 Στο βάθος της καρδιάς σας αισθάνεστε τώρα τη θεϊκή πνοή του Κυρίου. Ω, αν μπορούσατε μόνο 

να αντιληφθείτε την αγάπη με την οποία έρχομαι σε σας! 

29 Μέσω της ένωσης των καρδιών σας δημιουργήσατε ένα ιερό για να Με δεχτείτε. Κάθε καρδιά έχει 

προετοιμαστεί, κάθε νους έχει φωτιστεί, και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τη Θεία Ακτίνα Μου να 

κατέβει σε σας. 

30 Η Επίσκεψη πλησιάζει και σας προετοιμάζω γι' αυτήν. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσετε το δρόμο 

σας με σταθερό βήμα και χωρίς φόβο. Είσαι το Ισραήλ, και αυτό το όνομα σημαίνει "δυνατός". Πάντα στο 

πνεύμα σας υπήρχε αυτός ο ευλογημένος σπόρος. - Η αληθινή προσευχή δυναμώνει το πνεύμα σας, σας 

καθαρίζει από τους λεκέδες σας, σας παρηγορεί όταν είστε λυπημένοι, σας συμπαραστέκεται στην 

ορφάνια και σας απομακρύνει από τους πειρασμούς. Αλλά όπως ακριβώς σας δίδαξα να προσεύχεστε από 

πνεύμα σε πνεύμα για να είστε δυνατοί στη ζωή, έτσι και την ώρα του θανάτου σηκώστε το πνεύμα σας 

σε Μένα σε εκείνα τα ευλογημένα βήματα της προσευχής. - Πόσο μακριά ζει η ανθρωπότητα από την 

αληθινή προσευχή! Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να το εφαρμόζουν. Πνευματικά οι άνθρωποι 

ζουν όπως οι αρχαίοι: η λατρεία του χρυσού μοσχαριού, η λατρεία για τα ειδωλολατρικά είδωλα 

επιμένουν. Ο βαβυλωνιακός πύργος των επιστημόνων αυτής της εποχής αμφισβητεί αδιάκοπα τη 

δικαιοσύνη Μου. 

31 Θα ξεσπάσει ένας νέος κατακλυσμός που θα ξεπλύνει τη γη από την ανθρώπινη διαφθορά. Θα 

γκρεμίσει τους βωμούς των ψεύτικων θεών, θα καταστρέψει πέτρα-πέτρα τα θεμέλια αυτού του πύργου 

της υπερηφάνειας και της κακίας και θα εξαλείψει κάθε ψευδή διδασκαλία και κάθε διεστραμμένη 

φιλοσοφία. Όμως αυτός ο κατακλυσμός δεν θα αποτελείται από νερό, όπως κάποτε- διότι το χέρι του 

ανθρώπου έχει εξαπολύσει εναντίον του όλα τα στοιχεία, ορατά και αόρατα. Εκφέρει την κρίση του, 

τιμωρεί και κρίνει τον εαυτό του. 

32 Κάθε χρέος θα πληρωθεί μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητο οι 

σημερινοί μεγάλοι να γίνουν υπηρέτες και οι υπήκοοι να αναδειχθούν. Εσείς που Με ακούτε - πιστέψτε 

στην ευθύνη σας για την ειρήνη του κόσμου! 

33 Δεν είστε πλέον δύο ή τρεις που Με ακούτε. Ο αριθμός σας είναι ήδη μεγάλος, γιατί ο σπόρος 

Μου έχει εξαπλωθεί από καρδιά σε καρδιά, από σπίτι σε σπίτι, από επαρχία σε επαρχία, και η είδηση της 

νέας αποκάλυψής Μου έχει διασχίσει τα σύνορά σας και έχει φτάσει σε άλλες χώρες, όπου ο απόηχος του 

Λόγου Μου και τα νέα των θαυμάτων Μου μαρτυρούν ότι έχω πραγματικά επιστρέψει σε σας. 

34 Ο Οίκος του Ισραήλ βρίσκεται τώρα στα βάθη της ύπαρξής σας, στο πνεύμα σας. Εκεί ακριβώς 

αποκαλύφθηκα αυτή τη στιγμή μέσω αυτής της διακήρυξης. 

35 Σας είπα να σπεύσετε να μελετήσετε τις διδασκαλίες Μου, να επωφεληθείτε από την παρουσία 

Μου, γιατί ο καιρός της αναχώρησής Μου πλησιάζει και κανείς δεν την αγνοεί. Ιδού, αυτή είναι η 
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δοκιμασία που σας περιμένει. Ποιος θα είναι έτοιμος να το περάσει; - Έχετε πολλαπλασιαστεί και παρόλα 

αυτά δεν σας βλέπω δυνατούς. Ο λόγος είναι ότι σας λείπει η αγάπη, η εξυπηρετικότητα και η 

αδελφοσύνη κάποιων για τους άλλους- δεν είστε ενωμένοι με το Πνεύμα. Και αυτό θέλουν να είναι οι 

ιδιοκτήτες της Κιβωτού της Νέας Διαθήκης; 

36 Ήθελα να είστε δυνατοί μέσα από την ενότητά σας και σπουδαίοι μέσα από το πνεύμα σας. Δεν 

είναι απαραίτητο να έχετε υλική δύναμη για να είστε σπουδαίοι, ούτε γνώση της γης για να είστε 

ανώτεροι. Υπάρχει κάτι που ο Θεός σας πάντα σας αποκάλυπτε και που στην πραγματικότητα σας δίνει 

μεγαλείο. 

37 Μεγάλο είναι το φως που σας έριξα, αλλά μην τυφλωθείτε από αυτό, γιατί τότε θα φαίνεστε στους 

αδελφούς σας ως ανόητοι και φανατικοί. Αυτό το φως δεν είναι μόνο δικό σας, είναι το φως της Έκτης 

Σφραγίδας που θα λάμψει σε όλα τα έθνη. 

38 Έρχεστε αγνοί μπροστά Μου, σιγά-σιγά απελευθερωθήκατε από τον φανατισμό, την ειδωλολατρία 

και τις άχρηστες παραδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο η καρδιά σας χτυπάει σε αρμονία με το πνεύμα σας. Το 

μονοπάτι αρχίζει σε Μένα και τελειώνει σε Μένα. Αλλά δεν απαιτώ από εσάς να καλύψετε αυτό το 

μονοπάτι της ανάπτυξης σε μια "ημέρα", αλλά σας δίνω αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσετε να περπατήσετε 

το μονοπάτι μέχρι το τέλος. 

39 Είμαι μαζί σας σε όλη τη διαδρομή, σας δίνω δύναμη, σας εξαγνίζω. Αν κρίνετε την πνευματική 

σας ανάπτυξη από τη σημερινή σας ζωή, όταν συγκρίνετε τη σημερινή σας ζωή με εκείνη των απαρχών 

της ανθρωπότητας, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Μελετήστε 

τον Λόγο Μου με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο μελετάτε τα πεδία της γνώσης στη γη, και καθώς θα τον 

διερευνάτε, θα ανακαλύψετε ότι αυτό που νομίζατε ότι ήταν ανεξιχνίαστο, επιφυλάχθηκε για το πνεύμα 

σας (για να το εξερευνήσει). Στην παρούσα εποχή, σιγά-σιγά, το πέπλο πολλών μυστηρίων πέφτει, πολλά 

κρυμμένα πράγματα έρχονται στο φως της αλήθειας, και γι' αυτό αγαπιέμαι και κατανοώ περισσότερο από 

τα παιδιά Μου. 

40 Μπορεί να υπάρχει ομοιότητα μεταξύ του παιδιού και του Πατέρα, αν το παιδί στερείται της 

σοφίας του Πατέρα; Όχι, παιδιά Μου, αλλά δεν σας κρατώ σε άγνοια. Εγώ είμαι το Φως, που είναι η 

Σοφία, και με αυτό θα σας πλημμυρίσω για να Με αγαπήσετε. Είμαι πραγματικά πεινασμένος και 

διψασμένος για την ανώτερη ανάπτυξή σας. Αυτός είναι ο πιο επιτακτικός λόγος για την εκδήλωσή Μου 

και τη σύνδεσή Μου μαζί σας. 

41 Διαφωτιστείτε και ενδυναμώστε τους εαυτούς σας μέσω αυτής της διδασκαλίας, διότι υπάρχουν 

προαισθήματα πολέμου στις καρδιές σας και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Κράτησα αυτό το έθνος σε 

ειρήνη, ώστε να μπορεί να Με δεχτεί στην καρδιά του. Ο σπόρος της διδασκαλίας Μου πρέπει να φέρει 

καρπούς. 

42 Πόσα δάκρυα θα χύσετε αν δεν αξιοποιήσετε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο ειρήνης! Τότε θα βρεθείτε 

να εισβάλλετε σε πόλεμο, επιδημίες και απελπισία. Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε τον πόλεμο με 

σωματικές μετάνοιες, οι οποίες είναι άχρηστες θυσίες. Αν θέλετε να Μου προσφέρετε μετάνοια, νικήστε 

την επαναστατικότητα, την υπερηφάνεια ή τον υλισμό της σάρκας σας. Αν θέλετε να Μου προσφέρετε 

νηστεία, ας συνίσταται στην αποκήρυξη της ακράτειας, αυτού που είναι επιβλαβές για σας, ελέγχοντας τα 

πάθη σας. Προσέξτε όμως να μην πέσετε σε έναν νέο φανατισμό, γιατί υπάρχουν πολλές ενέργειες που 

είναι επιτρεπτές και όμως μπορείτε να τις κάνετε ανεπίτρεπτες. 

43 Θέλω να επιτύχετε την ανανέωση του σώματός σας καθώς και της ψυχής σας. Αν καταλάβετε τι 

σας ζητώ, δεν θα σας φαίνεται θυσία να το πετύχετε και θα συνειδητοποιήσετε ότι η εκπλήρωση (του 

αιτήματός Μου) θα σας φέρει μεγάλες ικανοποιήσεις και μια ανώτερη ειρήνη. 

44 Εκείνους που αναδύονται από το βούρκο, τη βρωμιά και τον εγωισμό σε μια ζωή υπηρεσίας και 

ενεργού φιλανθρωπίας για τους αδελφούς τους, θα τους δείξω ως παράδειγμα ότι η διδασκαλία Μου έχει 

φως και χάρη για να ανανεώσει τους αμαρτωλούς. Αυτό το παράδειγμα θα εξαπλωθεί σε όλες τις καρδιές. 

Ποιος δεν επιθυμεί να είναι ανάμεσα σε εκείνους που Με βλέπουν; Αλλά αληθινά σας λέω, αν οι πράξεις 

σας δεν είναι πραγματικά από καρδιάς, δεν θα αποδώσουν καρπούς στους αδελφούς σας και θα τους 

ακούτε συχνά να σας αποκαλούν υποκριτές και ψευδοκήρυκες. Και δεν θέλω να συμβεί αυτό σε εσάς. 

45 Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο να ξεγελάσετε τους ανθρώπους. Το 

πνεύμα τους αφυπνίζεται, και ακόμη και αν είναι χαμένο στον υλισμό της ύπαρξής του, είναι ευαίσθητο 
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σε κάθε πνευματική εκδήλωση. Αλλά αν δεν μπορείτε να εξαπατήσετε τους αδελφούς σας - μπορείτε να 

εξαπατήσετε τον Πατέρα σας; 

46 Αφήστε την αγάπη του Διδασκάλου να εγκατασταθεί στην ύπαρξή σας, ώστε να μπορείτε να 

συγχωρείτε τους εχθρούς σας όπως Εκείνος σας συγχωρεί. Τότε η καρδιά σας θα είναι σαν σωσίβιο 

ανάμεσα στους ανθρώπους. 

47 Ετοιμάστε το πλοίο σας, γιατί η καταιγίδα μπορεί να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν 

αισθάνεστε την εγγύτητα της μάχης; Το μυαλό σας δεν σας αποκαλύπτει τίποτα; Ακούστε τις φωνές της 

φύσης και παρατηρήστε την πορεία των δυνάμεων της φύσης. Διεισδύστε στην καρδιά των αδελφών σας 

και θα ανακαλύψετε την ανακοίνωση της μάχης που έρχεται. Τα πάντα σας μιλούν για χάος. Όσο για το 

ανθρώπινο μυαλό - εφευρίσκει μόνο όπλα για καταστροφή. Όσο για την καρδιά, δεν δίνει χώρο σε 

αισθήματα αδελφοσύνης, αλλά δίνει χώρο σε αισθήματα μίσους. Ούτε σε ένα σώμα δεν υπάρχει υγεία, 

όλα είναι μολυσμένα από ασθένειες και λοιμούς. Τα παιδιά γεννιούνται με ένα βάρος πόνου, οι γονείς δεν 

καταλαβαίνουν τα παιδιά τους και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τους γονείς τους. Οι σύζυγοι χωρίζουν, οι 

γυναίκες χάνουν την αρετή τους χωρίς να της αποδίδουν καμία σημασία. Οι άνθρωποι βεβηλώνουν ό,τι 

είναι πιο ιερό. - Οι θρησκευτικές κοινότητες αδιαφορούν και διαμάχονται μεταξύ τους και τα ελαττώματα 

αποκτούν δύναμη μεταξύ των ανθρώπων. - Εν τω μεταξύ, ο Λόγος Μου σας αφυπνίζει με ήπια νουθεσία 

και σας καλεί σε ανανέωση και να σώσετε τον εαυτό σας από το να βυθιστεί σε αυτή τη φουρτουνιασμένη 

θάλασσα. Μόνο μια πνευματική διδασκαλία όπως η δική μου είναι ικανή να κρατήσει τον άνθρωπο στο 

μονοπάτι της ζωής. Μόνο ο Λόγος Μου μπορεί να λύσει τα βαθιά προβλήματα του πνεύματος και να 

γλυκάνει την ύπαρξη του ανθρώπου στο μονοπάτι της δοκιμασίας και του πόνου. 

48 Όταν η ανθρωπότητα έχει θρέψει ένα μεγάλο δέντρο, του οποίου οι περισσότεροι καρποί ήταν 

πικροί και θανατηφόροι, δεν σας φαίνεται όμορφο να φυτέψω ένα δέντρο που Με βοηθάτε να το 

φροντίζω, και οι καρποί της ζωής, της αληθινής ειρήνης και της θείας σοφίας να σας αποζημιώνουν για 

τόσο πόνο; Γιατί εγώ είμαι το δέντρο, εγώ είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλαδιά. Αφήστε το πνεύμα 

σας να μεγαλώσει στα χαρίσματά του, ώστε να δώσετε ευχάριστη σκιά και καρπούς ζωής με καλή γεύση. 

Εγώ είμαι η Αλήθεια, και αυτό απορρέει από αυτά τα χείλη των ανθρώπων, ακόμη κι αν είναι αμαρτωλοί- 

διότι η Αλήθειά Μου είναι ισχυρότερη από τις αμαρτίες σας. 

49 Για άλλη μια φορά σας δείχνω τον δρόμο και τη ζωή, και αφαιρώ τον σκοτεινό επίδεσμο από τα 

μάτια σας. Όταν ακούτε αυτόν τον λόγο, λέτε στην καρδιά σας: Γιατί δεν μπόρεσα να απαλλαγώ από τα 

ελαττώματα πριν, όταν η διδασκαλία του Κυρίου είναι τόσο όμορφη, και γιατί δεν ήταν ένα ερέθισμα 

στην ύπαρξή μου; Επειδή δεν τρέφεστε από τη Διδασκαλία Μου, αλλά από τελετές που εντυπωσιάζουν 

μόνο τις αισθήσεις και αφήνουν την ψυχή άδεια. Εδώ σας δίνω το Λόγο Μου χωρίς μορφές λατρείας και 

τελετουργιών, ώστε να εισέρχεται απευθείας στην ψυχή σας. Εδώ δεν υπάρχει καμία αναζωογόνηση για 

τις φυσικές σας αισθήσεις. Σήμερα μόνο η ακοή σας εμπλέκεται τη στιγμή της εκδήλωσής Μου. Αύριο, 

όταν ο Λόγος Μου που θα δίνεται μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας δεν θα ακούγεται πλέον, 

ούτε καν η σωματική σας ακοή θα αντιλαμβάνεται τη φωνή Μου- το πνεύμα σας θα είναι αυτό που θα 

λαμβάνει τις οδηγίες Μου μέσω της έμπνευσης, και στην καρδιά θα ακούγεται η ηχώ της. - Ξεκινήστε το 

μονοπάτι με πίστη και περπατήστε χωρίς βιασύνη και με περίσκεψη. 

50 Πλησιάζουν οι μέρες που οι άνθρωποι θα μνημονεύουν το Πάθος Μου. Αλήθεια σας λέω, όταν οι 

άνθρωποι ξυπνήσουν στο φως αυτής της εποχής και, απελευθερωμένοι από τις εξωτερικές μορφές 

λατρείας, Με αναζητήσουν με πνευματικό τρόπο, η ανύψωση και η απλότητά τους θα είναι τα πιο όμορφα 

κλαδιά φοίνικα με τα οποία θα Με υποδεχτούν στη Δεύτερη Ιερουσαλήμ, την Πνευματική Πόλη. Ήθελα 

κάθε φορά που θα μνημονεύετε τα Πάθη Μου, να το κάνετε χωρίς τελετές και παραστάσεις, να θυμάστε 

τα Έργα Μου και να τα συλλογίζεστε διεξοδικά. Τότε θα νιώσετε αυτή τη σοφία να ξυπνάει και να δίνει 

νέα ζωή στο πνεύμα σας. 

51 Με αυτές τις διδασκαλίες, όπως και στο παρελθόν, θα καταργήσω τις (θρησκευτικές) παραδόσεις 

σας και θα κάνω το πνεύμα σας να προσκολληθεί στη διδασκαλία Μου και στο νόμο Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 66  
1 Ακούσατε το κάλεσμα της καμπάνας και ξυπνήσατε. Η καμπάνα ήταν η φωνή Μου που λάβατε 

μέσω του οργάνου του ανθρώπινου νου, και αυτό που ξύπνησε ήταν το πνεύμα σας. Μη βυθιστείτε ξανά 

στην απάθεια, αγαπημένοι άνθρωποι, γιατί ζείτε σε μια εποχή αγώνα. Εφόσον έχετε ήδη αρχίσει να 

σπέρνετε, δεν θέλω να εγκαταλείψετε τα χωράφια σας, ούτε να χάσετε τη θέση που κατέχετε στα αγαθά 

Μου και που σας κόστισε τόσο πολύ πόνο για να την αποκτήσετε. 

2 Αφήστε το πνεύμα σας να διεκδικήσει τη θέλησή του πάνω σε ό,τι σκέφτεται το μυαλό και η ψυχή 

σας, γιατί αυτό είναι που πραγματικά ευθύνεται για το έργο που βαραίνει την ψυχή. Να θυμάστε: Αν, αντί 

να ακολουθείτε τις οδηγίες του Πνεύματος, τείνετε να υπακούτε στα κίνητρα της σάρκας, σύντομα θα 

επιστρέψετε στο μονοπάτι του άκαρπου αγώνα, στον κόσμο της επιπολαιότητας και της ματαιοδοξίας, 

όπου η ψυχή σας θα αισθάνεται κενή και θλιμμένη. 

3 Ελάτε στα εδάφη Μου και μείνετε σ' αυτά. Στα χωράφια τους υπάρχει χώρος για όλους, στη 

σιταποθήκη Μου υπάρχει σπόρος σε αφθονία, και στην αγάπη Μου υπάρχει νερό της ζωής, ώστε να 

μπορείτε να φροντίζετε τον θείο σπόρο. 

4 Εγώ, ο Παγκόσμιος Σπορέας, θα σας διδάξω όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Η αγάπη Μου και η 

υπομονή Μου θα συνοδεύουν κάθε διδασκαλία Μου, έτσι ώστε να παραμείνουν αποτυπωμένες στην ψυχή 

σας. Γι' αυτό, όταν θεωρείτε απαραίτητο να σπείρετε, να θυμάστε ότι η καρδιά σας έχει γίνει καταφύγιο 

του Λόγου Μου και να στρέφεστε σ' αυτόν με την επιθυμία να βρείτε τον σπόρο της αγάπης Μου για τους 

αδελφούς σας. 

5 Πάρτε το χρόνο σας τώρα ακούγοντας το Λόγο Μου, ώστε να τον αφήσετε να διεισδύσει εκεί που 

πρέπει να φτάσει, και στη συνέχεια, όταν έρθει η στιγμή να σπείρετε, ξεκινήστε το έργο της ημέρας με 

ένα συνειδητό βήμα, ώστε να μην κουραστείτε πρόωρα και να σηκωθείτε γρήγορα ξανά αν πέσετε. 

6 Μην μένετε στην επιφάνεια του Λόγου, γιατί τότε δεν θα αντιληφθείτε την ουσία του και δεν θα 

βυθιστείτε στο άπειρο φως του. 

7 Μην γίνετε φανατικοί και μην πέσετε σε ειδωλολατρία αγαπώντας πράγματα στα οποία οι αδελφοί 

σας έχουν δώσει κάποιο θεϊκό συμβολισμό. Να θυμάστε ότι αν θέλετε να γίνετε μαθητές μιας βαθιά 

πνευματικής διδασκαλίας, πρέπει να αγωνιστείτε για να απομακρύνετε από την καρδιά σας την 

αισθησιακή λατρεία του Θεού, η οποία έχει θρέψει την ανθρωπότητα επί αιώνες. Αλλά τότε κάντε το με 

όλη σας την αποφασιστικότητα, μαθητές, αν είστε πραγματικά πεπεισμένοι για το βήμα που θέλετε να 

κάνετε. Δεν πρέπει να συμβεί μια μέρα να κηρύττετε ότι οι συνάνθρωποί σας πρέπει να απομακρυνθούν 

από την ειδωλολατρία και τον θρησκευτικό φανατισμό και ξαφνικά, σε μια δοκιμασία που έρχεται στο 

δρόμο σας, να πέσετε στα γόνατα μπροστά σε ένα είδωλο. 

8 Καταλαβαίνετε γιατί σας λέω πάντα να εμβαθύνετε στον Λόγο Μου και να τον μελετάτε; Γιατί 

μόνο έτσι μπορεί το φως της πεποίθησης να διαπεράσει την ύπαρξή σας. Τότε θα πραγματοποιηθεί 

σίγουρα μια πλήρης μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αισθάνεστε, σκέφτεστε και ενεργείτε. 

9 Αν παρατηρήσετε την εξέλιξη των εκδηλώσεών Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, 

θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος στις διδασκαλίες Μου έχει επιτευχθεί με ένα σκόπιμο αλλά 

σταθερό και σίγουρο βήμα, το οποίο συνιστώ να το μιμηθείτε. 

10 Συνειδητοποιήστε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν σας μιλούσα με τη σαφήνεια που σας μιλάω 

τώρα. Ήμουν υπομονετικός και επιεικής- επέτρεψα επίσης κάποιες εξωτερικές πράξεις λατρείας, επειδή 

δεν ήταν ακόμη η κατάλληλη στιγμή για να ξεχωρίσω την ήρα από το σιτάρι, δηλαδή το πνευματικό 

περιεχόμενο της διδασκαλίας Μου από τις περιττές μορφές λατρείας. Είδα ότι η πίστη σας δεν ήταν 

αρκετά σταθερή για να ακούσετε ορισμένες αποκαλύψεις. Τώρα, όμως, καθώς το φως των διδασκαλιών 

Μου διεισδύει σταδιακά στην ψυχή κάποιων μαθητών Μου, μπορώ να σας μιλήσω καθαρά. 

11 Ξέρω ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι το νόημα της πνευματοποίησης επί του παρόντος, και δεν 

είναι όλοι ικανοποιημένοι με την ιδέα να τρέφονται μόνο με την ουσία και να πρέπει να απαρνηθούν τις 

τελετές, τα σύμβολα και τις εξωτερικές πράξεις λατρείας στις οποίες πολλές καρδιές έχουν τόσο μεγάλη 

ευχαρίστηση. Αλλά Μου αρκεί ότι μια ομάδα μαθητών έχει κατανοήσει την έννοια της πνευματοποίησης 

όταν τελειώσω τον Λόγο Μου ανάμεσα σε αυτόν τον λαό- γιατί αυτή η ομάδα θα θεωρηθεί ο πρώτος 

καρπός που θα παραχθεί από τον Λόγο Μου που διακηρύχθηκε μέσω του οργάνου της ανθρώπινης 

διάνοιας. για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τη Διδασκαλία Μου, συνεχίζω να σας δίνω τις Διδασκαλίες 
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Μου, σας ευλογώ και σας λέω: Να είστε ευπρόσδεκτοι, παιδιά Μου, νιώστε τη ζεστασιά του Πνεύματός 

Μου, νιώστε την Παρουσία Μου και θυμηθείτε εκείνη την εποχή που Με περικυκλώσατε για να ακούσετε 

τα Θεία Μου Λόγια - όταν Με ακολουθήσατε στα μονοπάτια για να Με δείτε να κάνω θαύματα, ενώ 

κάποιοι δεν έχασαν ούτε μια συλλαβή Μου για να ανακαλύψουν αν αυτό που έλεγα ήταν αλήθεια ή όχι. 

Κάποιοι από εσάς, όπως και άλλοι, ακούσατε μια αρμονική φωνή που μιλούσε αδιάκοπα για αγάπη, 

συγχώρεση και έλεος. Ήταν ένα φως που δεν είχε λάμψει ποτέ πριν από τους ανθρώπους. Αυτός ο λόγος 

άνοιξε μια νέα εποχή για τον λαό του Ισραήλ και για όλη την ανθρωπότητα. 

12 Πολλοί από εκείνους που Με άκουσαν στον Ιησού έχουν έρθει στη Γη αυτή τη στιγμή και Με 

άκουσαν για άλλη μια φορά. Παρόλο που πίστευαν ότι είχαν εκπληρώσει το πεπρωμένο τους σε αυτόν τον 

πλανήτη και είχαν καταλάβει τη Γη της Επαγγελίας, η ψυχή επέστρεψε για να προσπαθήσει να κάνει ένα 

ακόμη βήμα προς τα εμπρός στο μονοπάτι προς την ψυχική της τελείωση. 

13 Η ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να φωτιστεί η ψυχή από τη σοφία Μου. Σήμερα ακούτε εκ νέου 

τη φωνή που σας μιλάει για την αγάπη. Στους νέους μαθητές και σε όλους τους ανθρώπους λέω: 

Αγαπήστε τους αδελφούς σας, ζητήστε Μου για τον πλησίον σας και θα σας χαρίσω θαύματα. Μη 

φοβάστε να ομολογήσετε ανοιχτά ενώπιον του κόσμου την αποστολή που φέρνει το πνεύμα σας. Αλήθεια 

σας λέω, δεν θα μπορέσετε να κρύψετε τα πνευματικά σας χαρίσματα και θα αποκαλυφθούν αργά ή 

γρήγορα. 

14 Πόσο δύσκολο σας φαίνεται να βρείτε τρόπο να εκπληρώσετε το καθήκον σας αυτή τη στιγμή. 

Αλλά σας λέω ότι δεν είναι δύσκολο, επειδή η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να δεχτεί το μήνυμά Μου. 

15 Σε όλες τις εποχές οι αδύναμοι έχουν απελπιστεί μπροστά στη μάχη, ενώ οι δυνατοί έχουν δείξει 

ότι η πίστη στο Νόμο Μου νικάει τα πάντα. Το πεπρωμένο σου, Ισραήλ, ήταν να ανακοινώνεις στον 

κόσμο ολοένα και νέα μηνύματα και αποκαλύψεις, γι' αυτό και μερικές φορές αμφιβάλλεις αν θα βρεις 

πίστη. Αλλά μην ανησυχείτε, πάρτε τον σπόρο που σας εμπιστεύτηκα και σπείρετέ τον. Θα δείτε ήδη 

πόσα από τα χωράφια που νομίζατε ότι ήταν άγονα θα τα βρείτε γόνιμα όταν γίνουν καρποφόρα με την 

αλήθεια του Λόγου Μου. 

16 Μην αποτυγχάνετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας επειδή αισθάνεστε ανάξιοι. Αληθινά σας 

λέω, όποιος έχει μια αποστολή και δεν την εκπληρώνει, ενεργεί το ίδιο κακώς με εκείνον που βεβηλώνει 

εν γνώσει του τον Νόμο. 

17 Μην ξεχνάτε ότι στο τέλος ο Πατέρας θα ζητήσει λογαριασμό από εσάς - τόσο για όσα κακά 

κάνατε όσο και για όσα δεν κάνατε. Να ξέρετε ότι τόσο η μία όσο και η άλλη παράβαση θα προκαλέσουν 

πόνο στην ψυχή σας. Διαδώστε τη διδασκαλία Μου, μιλήστε στους ανθρώπους του Λόγου Μου, πείστε 

τους με τα έργα της αγάπης σας, προσκαλέστε τους να Με ακούσουν, και όταν έρθουν με τα πλήθη και 

ανάψει το φως της πίστης στις καρδιές τους, θα τους αποκαλέσω παιδιά του Νέου Λαού του Ισραήλ. 

18 Δεν θα μπορείτε πλέον να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. Σας έδωσα το φως για να μπορέσετε να 

το κατανοήσετε, και άνοιξα τα μάτια σας για να μπορέσετε να διεισδύσετε ακόμη και στο υπερπέραν. Η 

χρήση των δώρων σας θα είναι πάντοτε καλή, ώστε οι συνέπειες να είναι ευχάριστες στην καρδιά σας και 

ευχάριστες στον Πατέρα. 

19 Καταλάβετε ότι έχω έρθει για να σας διδάξω την τέλεια διδασκαλία. Έχετε ακούσει μέσω των 

φορέων της φωνής Μου σε διάφορα μέρη και περιοχές ότι ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον μετά το 

1950. Ήδη σήμερα σας λέω: Πόσοι από εκείνους που σήμερα ακούνε το Λόγο Μου με φαινομενικό 

σεβασμό, θα τον αγνοήσουν όταν έρθει εκείνη η ώρα- πόσοι από εκείνους που τώρα Μου λένε: "Κύριε, 

δεν θα φύγω από αυτό το μονοπάτι", θα Με αναζητήσουν στο εξής σε εκκλησίες, σε συναγωγές, σε 

βωμούς και σε εικόνες και δεν θα Με βρουν; 

20 Σκεφτείτε ότι δεν προσπαθώ να σας εκπλήξω αποσύροντας απροσδόκητα τον Λόγο Μου, αλλά ότι 

σας τον ανακοινώνω πολύ πριν και με πολλούς τρόπους, ώστε να καταλάβετε ότι πρέπει να αξιοποιήσετε 

αυτές τις σύντομες χρονικές περιόδους και αυτά τα μαθήματα για να μην πέσετε σε σφάλματα και να μην 

διαπράξετε βεβηλώσεις αργότερα. Πόσοι από αυτούς που σήμερα αποκαλούν τους εαυτούς τους μαθητές 

Μου, τους εργάτες Μου, θα Με προδώσουν εκείνη την ώρα! 

21 Ο χρόνος που δεν θα Με ακούτε πλέον μέσω του οργάνου του φορέα της φωνής είναι 

καθορισμένος. Αλλά έχω υποσχεθεί σ' αυτούς που προετοιμάζονται ότι μετά θα ακούσουν τον ήχο του 

Λόγου Μου στο ιερό της καρδιάς τους. 
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22 Η δικαιοσύνη Μου θα κόψει όλα τα ζιζάνια από τη ρίζα, και είναι θέλημά Μου ότι εκείνη την ώρα 

το δρεπάνι Μου θα σας βρει σαν σιτάρι και όχι σαν ζιζάνια. - Μιλάω στη γλώσσα σας και με πλήρη 

σαφήνεια, ώστε αύριο να μην πείτε ότι σας μίλησα μεταφορικά και γι' αυτό δεν Με καταλάβατε. 

23 Αυτοί οι χώροι συνάντησης θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τις συγκεντρώσεις σας και να 

συνεχίσουν να υποδέχονται τα νέα πλήθη. Οι πνευματικοί φύλακες θα τους προστατεύουν. 

24 Σας μιλάω για ένα αποφασιστικό βήμα που θα κάνετε, για μια περίοδο δοκιμασίας που πλησιάζει, 

αλλά δεν βλέπω την καρδιά σας να τρέμει. Πόσο συνηθισμένοι έχετε γίνει στο Λόγο Μου! Ωστόσο, θα 

έρθει το τέλος του, και εσείς δεν εκτιμήσατε τον θησαυρό που είχατε στην κατοχή σας! 

25 Σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν θα μολυνθώ από την αχρηστία ή το κακό- επομένως, πρέπει να 

καταλάβετε ότι δεν θα εμπλακώ στις ατιμίες και τις βεβηλώσεις σας. 

26 Κάποιοι άλλαξαν όταν άκουσαν τη διδασκαλία Μου- αλλά δείτε σε τι συνίστατο η αλλαγή τους: 

ήρθαν ταπεινοί, κλαίγοντας και μετανιωμένοι, χωρίς τίποτα καλό. Αλλά στη συνέχεια, όταν έλαβαν την 

πνευματική τους κληρονομιά, ύψωσαν υπερήφανα τα πρόσωπά τους, νιώθοντας ότι είναι άρχοντες και 

μάλιστα βασιλιάδες, και μέσα στην υπερηφάνειά τους θέλησαν να υπερβούν το θέλημα του Πατέρα. 

Ξέρετε πού παραμένουν η ματαιοδοξία και η αλαζονεία; Μέσα στη γη. - Και η ανυπακοή, η περιφρόνηση 

και οι προσβολές; Στην ψυχή σας, μόλις αποβάλει το σωματικό της περίβλημα. - Είστε άτομα που ζουν 

μέσω του Θείου Ελέους Μου, χωρίς το οποίο θα παύατε να υπάρχετε! 

27 Αν κάποιος μέσα στη ματαιοδοξία του πιστεύει ότι μπορεί να κατανοήσει πλήρως το έργο Μου με 

τη διάνοιά του και να καταλάβει τα πάντα, είναι επειδή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Από την άλλη πλευρά, 

όποιος εμβαθύνει στη σοφία Μου και στο μεγαλείο Μου σε τέτοιο βαθμό που να λέει: "Δεν ξέρω τίποτα 

και δεν είμαι τίποτα μπροστά στον Κύριο", βρίσκεται στη διαδικασία της κατανόησης. 

28 Αν αυτός ο λαός, που απόλαυσε τόσο πολύ το Λόγο Μου σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν 

δουλέψει για τον εαυτό του, αν δεν λυγίσει το ατίθασο μυαλό του στις διδασκαλίες Μου, θα πρέπει να 

χύσει πολλά δάκρυα στη συνέχεια. 

29 Θέλετε να μάθετε ποια είναι η επιθυμία Μου;: να εκπληρώνετε τις εντολές Μου στη γη με 

ταπεινότητα, ώστε η ψυχή σας, αφού γίνει καθαρή και φωτεινή μέσω της εκπλήρωσης της αποστολής της, 

να μπορεί να ανέλθει πολύ ψηλά μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της, μέχρι να φτάσει σε εκείνα τα 

ευλογημένα σπίτια που προορίζονται για τα υπάκουα παιδιά του Κυρίου. 

30 Στο τραπέζι Μου υπάρχει μια έτοιμη θέση για τον καθένα σας και επίσης ένα πιάτο. Μόλις φάτε 

και πιείτε από το τραπέζι Μου, δεν θα πεινάσετε και δεν θα διψάσετε ποτέ ξανά. Δεν θα Με αναζητάτε 

πλέον σε εκκλησίες και βωμούς φτιαγμένους από ανθρώπινα χέρια, γιατί θα συνειδητοποιήσετε ότι Με 

κουβαλάτε στο εσωτερικό ιερό της ψυχής σας. 

31 Είχα προετοιμάσει τα πάντα για τη στιγμή που θα βρεθείτε στο Λόγο Μου, γιατί Εγώ 

παρακολουθώ τα πάντα. Ω, αν ζούσατε με την προσδοκία Μου, πόσο μεγάλη θα ήταν η πρόοδός σας! 

Αλλά τώρα είστε μαζί Μου και ακούτε τις διδασκαλίες Μου. 

32 Άνθρωποι, μη φοβάστε τις δοκιμασίες της ζωής και μην αφήνετε τον εαυτό σας να βαρύνεται από 

το βάρος της ενοχής σας. Δώστε στο πνεύμα χρόνο και δύναμη για την εκπλήρωση του πνευματικού σας 

έργου, τότε θα προχωράτε πάντα προς τα πάνω στο μονοπάτι της ανάπτυξής σας. 

33 Γυναίκες, μην κλαίτε μόνο για τους αγαπημένους σας. Να θυμάστε ότι η καρδιά σας πρέπει να 

αισθάνεται τον πόνο της ανθρωπότητας. Συγχωρήστε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, ώστε η καρδιά 

σας να είναι καθαρή και να δίνει καταφύγιο στη φιλανθρωπία. 

34 Νομίζετε ότι θα ερχόμουν σε σας αν δεν σας είχα συγχωρήσει πρώτα και αν δεν υπήρχε έλεος στο 

Πνεύμα Μου; 

35 Θέλω να το κάνετε αυτό στα αδέρφια σας. Αλλά μη φοβηθείτε να τους φέρετε τα καλά νέα, μην 

αμφιβάλλετε για τα πνευματικά σας χαρίσματα, ούτε να δυσπιστείτε για την επιτυχία των έργων της 

αγάπης σας γι' αυτούς, γιατί η έλλειψη πίστης θα σας έκανε να αποτύχετε, ο λόγος σας δεν θα έπειθε, ούτε 

τα έργα σας θα είχαν στέρεα θεμέλια. 

36 Ω ανθρωπότητα, ευλογημένο δημιούργημα, αν ήξερες πόσο σε αγαπάει ο Πατέρας σου! Εσείς 

παρεκκλίνετε και εγώ έρχομαι να σας αναζητήσω. Κάθε φορά που Με αναζητάτε, σας ανοίγω τις πύλες 

της σωτηρίας- Με φωνάζετε και σας απαντώ αμέσως. Ωστόσο, δεν Με αισθάνεστε, δεν Με ακούτε και 

δεν Με βλέπετε, επειδή δεν έχετε αφυπνιστεί (πνευματικά). 
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37 Αυτήν την εποχή προετοιμάζω αυτόν τον λαό για τον εαυτό Μου, έτσι ώστε από αυτούς να βγουν 

οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που πρέπει να φέρουν το μήνυμά Μου στην ανθρωπότητα. 

38 Αγαπημένοι άνθρωποι, περιμένετε τις επίγειες επισκέψεις με ψυχραιμία και δείτε σε κάθε 

δοκιμασία ένα στάδιο που σας φέρνει πιο κοντά στα σπίτια που, αν και άγνωστα σε εσάς, τα βλέπει και τα 

ποθεί η ψυχή σας. 

39 Εγώ, ο Κύριος, είμαι αυτός που σας μιλάει. Μην εκπλαγείτε που σας γνωστοποιώ τον εαυτό μου, 

γιατί αυτό κάνω από τότε που δημιούργησα τον πρώτο άνθρωπο. Σκεφτείτε λίγο, στρέψτε τις σκέψεις σας 

στο παρελθόν, ελέγξτε τα ιστορικά αρχεία και θα ανακαλύψετε ότι έχω γίνει γνωστός στην ανθρωπότητα 

σε κάθε στροφή. 

40 Στα παιδιά που Με ακούνε, λέω: Μακάριοι είστε εσείς που ήρθατε στη γη την εποχή του Αγίου 

Πνεύματος, γιατί τα χαρίσματά σας θα βρουν ένα ευνοϊκό πεδίο δράσης για να εκδηλωθούν. Αλλά 

ακούστε Με, μην καθοδηγείστε από τα κακά παραδείγματα των προγόνων σας. Σκεφτείτε ότι το Αίμα του 

Αρνίου, μεταμορφωμένο σε φως, κατέβηκε στην ψυχή σας για να της δείξει το μονοπάτι στο οποίο πρέπει 

να ανέβει με υπακοή και αγάπη για να Με φτάσει. Να είστε ευπρόσδεκτοι - εσείς που έρχεστε εδώ 

επιθυμώντας την κληρονομιά τους, για την οποία περίμεναν πολύ καιρό. 

41 Είναι χαρά στο πνεύμα του Πατέρα όταν δεν έχετε πια ανάγκη- αλλά εγώ δεν βάζω τιμή σε αυτό 

που σας δίνω. Σας δίνω την ελεήμονα αγάπη Μου χωρίς να σας επιβάλλω όρους, ενώ εσείς, από την άλλη 

πλευρά, Μου τους επιβάλλετε για να Με αγαπήσετε, και τότε είναι που σας δίνω αυτό που Μου ζητάτε. - 

Σε αυτή τη διδασκαλία θα μάθετε να ζητάτε, να λαμβάνετε και να δίνετε. Μάθετε επίσης να περιμένετε 

την ώρα που είναι το θέλημά Μου να σας δώσω ό,τι είναι πιο ωφέλιμο για την ψυχή σας. Μην 

απελπίζεστε, μην βλασφημείτε, μην έχετε έλλειψη πίστης- θυμηθείτε ότι σας αγαπώ, ότι είμαι δίκαιος 

απέναντί σας. - Σε όσους Με υπηρετούν σε αυτό το έργο, λέω: Μην αναζητάτε αμοιβές ή ανταμοιβές. 

Κάντε το έργο της αγάπης και προχωρήστε μπροστά. Όλα όσα κάνετε στο όνομά Μου θα τα δείτε να 

ολοκληρώνονται, και θα έχετε την καλύτερη ανταμοιβή. 

42 Πολλοί ξαφνιάζονται όταν ακούνε τον Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διαμεσολάβησης και 

αναρωτιούνται: "Τι είναι ευχάριστο σε εμάς, τους θνητούς, που ο ίδιος ο Θεός καταδέχεται να μας 

μιλήσει;" Αλλά ο Δάσκαλος σας απαντά: Δεν βρίσκω κανένα καλό σε σας, αλλά βρίσκω ένα προνόμιο, 

ότι δηλαδή έχετε πνεύμα. Και αν σας μιλάω μέσα από το μυαλό και το στόμα ενός ανθρώπου, είναι επειδή 

αυτός έχει ζωή, σε αντίθεση με τα είδωλά σας, μέσω των οποίων Με λατρεύατε. Στο παρελθόν δεν 

εκδηλώθηκα με αυτή τη μορφή, επειδή το πνεύμα και ο νους σας δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένα και 

ανεπτυγμένα για να Με δεχτούν. Σήμερα σας βρήκα αρκετά ενδυναμωμένους ώστε να μπορέσετε να Με 

αποκαλύψετε μέσω της διαμεσολάβησής σας. Δεν ήταν πλέον απαραίτητο ο Λόγος να γίνει άνθρωπος για 

να σας μιλήσει. Αυτό το χάρισμα προορίζεται για εσάς από το Άγιο Πνεύμα. 

43 Στέκομαι πάνω από τους καιρούς, πάνω από όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, το Θεϊκό Μου Πνεύμα 

δεν υπόκειται σε εξέλιξη. Είμαι αιώνιος και τέλειος, όχι όπως εσείς που έχετε μια αρχή, που υπόκειστε 

στους νόμους της εξέλιξης και που αισθάνεστε το πέρασμα του χρόνου πάνω από την ύπαρξή σας. Μη 

λέτε, λοιπόν, ότι ο Πατέρας ανήκει σε μια εποχή, ο Χριστός σε μια άλλη και το Άγιο Πνεύμα σε μια άλλη. 

Διότι ο Πατέρας είναι αιώνιος και δεν ανήκει σε καμία εποχή, αλλά οι καιροί είναι δικοί Του, και ο 

Χριστός, όταν εξαφανίστηκε ως άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός, όπως και το Άγιο Πνεύμα, που δεν είναι 

άλλο από τον ίδιο τον Πατέρα σας, ο οποίος ετοιμάζει την υψηλότερη μορφή εκδήλωσής Του ανάμεσά 

σας, δηλαδή χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε υλικού μεσίτη. 

44 Όταν Με βιώνετε να εκδηλώνομαι μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, κατανοήστε αυτή 

τη μορφή μόνο ως προετοιμασία, ώστε αύριο να μπορέσετε να συνδεθείτε με τον Πατέρα σας στην 

τελειότητα από πνεύμα σε πνεύμα. - Αποκάλεσα τη σημερινή μορφή ένωσης προετοιμασία, αλλά δεν 

έπαψα να αποκαλύπτω τη δόξα Μου μέσω αυτής, ούτε έπαψα να σας αποκαλύπτω τέλειες διδασκαλίες. 

45 Δεν πρέπει να βλέπετε διαφορετικές θεότητες εκεί που υπάρχει μόνο Μία, η οποία έπρεπε να 

εμφανιστεί σε διαφορετικές φάσεις αποκάλυψης, ανάλογα με την πνευματική πρόοδο που σταδιακά 

επιτυγχάνει η ανθρωπότητα. 

46 Ο Ιησούς τότε σας έδωσε μια τέλεια αποκάλυψη από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή του 

ταξιδιού Του σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, σας εξήγησε: "Δεν σας τα λέω όλα, γιατί δεν θα τα 

καταλάβετε. Αλλά αμέσως μετά είπε: "Θα σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας που θα σας αποκαλύψει τα 

πάντα". Έτσι σας έκανα να καταλάβετε ότι για όσους δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις αποκαλύψεις 
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Μου εκείνη την εποχή, θα ερχόταν η ώρα που, μέσω της ανάπτυξης του πνεύματός τους και της 

ανύψωσής του, θα κατανοούσαν αυτές τις αποκαλύψεις με βάση τον Λόγο Μου της Τρίτης Εποχής. 

47 Σήμερα βρίσκεστε στην εποχή που ο Κύριος έρχεται με το Πνεύμα για να σας παρουσιάσει νέες 

διδασκαλίες της κρυμμένης σοφίας Του. Αυτή η εποχή μόλις έχει ξημερώσει και δεν μπορείτε να 

φανταστείτε τι επιφυλάσσει για το πνεύμα των ανθρώπων - τα βήματα που κάνουν οι άνθρωποι σε αυτό το 

μονοπάτι, ούτε τις νέες αποκαλύψεις που προορίζονται για εσάς. Η εποχή των υλικών θαυμάτων, όπως τα 

αντιλαμβάνεστε, έχει τελειώσει. Σήμερα το πνεύμα σας είναι εμβρόντητο από θαυμασμό και αγάπη 

μπροστά στα νέα έργα και τις αποκαλύψεις Μου. Στο παρελθόν πιστεύατε μόνο επειδή το αδύνατο είχε 

γίνει δυνατό - μπροστά σε ένα υλικό θαύμα. Σήμερα πρέπει να πιστέψετε λόγω της θεϊκής ουσίας των 

αποκαλύψεών Μου στο πνεύμα σας. Νοσταλγείτε τα θαύματα των περασμένων εποχών, όπως τον βράχο 

από τον οποίο ξεπήδησε νερό όταν τον χτύπησαν ή το μάννα που κράτησε τα πλήθη από το να πεθάνουν 

από την πείνα στην έρημο; Θυμάστε τον Χριστό, πώς αποκατέστησε την όραση στους τυφλούς, καθάρισε 

τους λεπρούς και επέτρεψε στους κουτσούς να περπατήσουν, διατάζοντας μόνο να γίνει αυτό; Θυμάστε 

τους νεκρούς που ανέστησε, λέγοντάς τους μόνο: "Σηκωθείτε!" Αληθινά σας λέω, όλα αυτά τα θαύματα 

θα ξαναγίνουν, αλλά θα τα δείτε να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο, και αληθινά, πόσα από αυτά κάνω 

ανάμεσά σας αυτή τη στιγμή! 

48 Με την πάροδο του χρόνου σας πλησίαζα όλο και περισσότερο, μέχρι που έγινα άνθρωπος για να 

κατοικήσω ανάμεσα στους ανθρώπους. Τώρα αρχίζετε την άνοδό σας και θα Με πλησιάζετε όλο και 

περισσότερο. Ποιος από εσάς θα κατανοήσει τουλάχιστον αυτές τις διδασκαλίες όταν έρθει το έτος 1950; 

49 Η σκάλα του Ιακώβ είναι μπροστά σας, είναι αυτή που είδε ο Πατριάρχης σε ένα όνειρο, είναι το 

μονοπάτι που θα διανύσει η ψυχή σας για να φτάσει στον Κύριο. - Γνωρίζετε πολλές και νέες 

διδασκαλίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αιτία να χλευάζετε εκείνους που στην άγνοιά τους Με 

αναζητούν με ειδωλολατρικές λατρείες. Ξέρετε αν αυτοί, αν και γνωρίζουν λιγότερα, δεν Με αγαπούν 

περισσότερο από εσάς; Η σκάλα για την οποία σας μιλάω είναι το μονοπάτι από το οποίο όλοι πρέπει να 

έρθουν αμετάκλητα σε Μένα. 

50 Άνθρωποι, τα έθνη βρίσκονται σε πόλεμο. Προσευχηθείτε και μην τους κρίνετε. Μην ελπίζετε στη 

νίκη κάποιων και στην καταστροφή άλλων, γιατί όλοι περνούν μια σκληρή δοκιμασία. 

51 Η αγάπη Μου και η χάρη Μου είναι μαζί σας. Αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, όταν το πνεύμα σας 

ανεβαίνει εκ νέου στην επιθυμία για το Φως. Σε πείσμα των περασμένων καιρών, ακόμη και εν μέσω του 

χάους που επικρατεί στον κόσμο σας, μπορέσατε να ξεκινήσετε να Με αναζητήσετε. Ποιος θα μπορούσε 

να εμποδίσει το ξεδίπλωμα των χαρισμάτων που κουβαλάει στο πνεύμα του; 

52 Αφήστε τον Λόγο Μου να διεισδύσει στην καρδιά σας, ώστε να φτάσει αργότερα σε όλους τους 

ανθρώπους. Αν παρατηρήσετε ότι οι φορείς της φωνής Μου δεν έχουν φθάσει στην τελειότητα, 

καταλάβετε ότι ακόμη και η πιο απλή οδηγία ή το πιο απλό δόγμα που σας διδάσκω μέσω αυτών περιέχει 

θεϊκή ουσία. Ενθαρρύνετε αυτές τις καρδιές με την πίστη και την εμπιστοσύνη σας, και αληθινά σας λέω, 

θα θερίσετε τέλειους καρπούς. 

53 Όταν αυτό το έθνος ζει εφαρμόζοντας το Δόγμα Μου της Πνευματοποίησης, θα δείτε να έρχεται 

εδώ ένας μεγάλος αριθμός ξένων που θεωρούν αυτή τη γη ως τη Γη της Επαγγελίας, και όταν βρεθούν 

στους κόλπους της και δουν πώς ζει αυτός ο λαός και πώς προσφέρει τη λατρεία του στον Θεό, θα 

συνειδητοποιήσουν ότι στην καρδιά σας ζει η ειρήνη και το φως του Κυρίου, αλλά ότι η Νέα Ιερουσαλήμ 

είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Φροντίστε τα έργα σας να μην θολώνουν το μονοπάτι που μπορεί να 

τους οδηγήσει στον πολυπόθητο στόχο, που είναι η Βασιλεία Μου. Η αγάπη, η καλή θέληση, η 

αδελφοσύνη θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο δέχεστε τους αδελφούς σας, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει καμία αποστροφή ή μνησικακία εναντίον οποιουδήποτε αδελφού από άλλες φυλές ή λαούς! 

Αγαπήστε και συγχωρήστε, γιατί έτσι θα ανάψετε στις καρδιές τους την ελπίδα της θείας μου 

συγχώρεσης. 

54 Διδάξτε τη μετάνοια, τη μεταμέλεια, την ανανέωση, την υπομονή στις δοκιμασίες και στις 

εμπειρίες εξιλέωσης, και έτσι θα καταστρέψετε τον προληπτικό φόβο της κόλασης, όπως τον έχετε 

φανταστεί, και αντ' αυτού θα χτίσετε ένα ιερό για τη Θεότητά Μου και θα δώσετε μορφή σε μια πιο τέλεια 

αντίληψη της Θείας Δικαιοσύνης Μου μέσα σας. 

55 Αφού Εγώ ήμουν αυτός που σας δίδαξε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε αυτόν 

που σας προσβάλλει, σας έδωσα επίσης αποδείξεις γι' αυτό με τα έργα Μου. - Σας μιλάω για ουράνιες 
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εκδηλώσεις, αλλά το κάνω με μεταφορές για να Με καταλάβετε καλύτερα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω 

το σύνολο της πνευματικής ζωής, γιατί ο νους σας δεν θα ήταν ακόμη σε θέση να το συλλάβει. Είναι 

καλύτερα να σας δείξω βήμα-βήμα το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή, και όταν δεν το σκέφτεστε 

καθόλου, θα δείτε τον εαυτό σας στην Παρουσία Μου. 

56 Σας ανακοίνωσα χρόνους επίσκεψης και πόνου. Αλλά μη φοβάστε, γιατί όταν εισέλθετε σ' αυτές 

προετοιμασμένοι, θα εκπλαγείτε από τα θαύματα που σας επιφυλάσσω εκείνες τις ημέρες. Τότε οι άπιστοι 

θα πιστέψουν. 

57 Όλα όσα σας αποκάλυψα σε αυτούς τους καιρούς είναι για να τα κάνετε γνωστά στην 

ανθρωπότητα. Αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να εκπληρώσετε, ώστε να συνεχίσετε να ανεβαίνετε στο 

υπερπέραν. 

58 Μαθητές, αληθινά σας λέω, αν έγινα γνωστός ανάμεσά σας σε αυτόν τον καιρό, δεν έγινε επειδή 

Με κάλεσαν οι άνθρωποι. Σας αναζήτησα γιατί αυτό είναι το δικό Μου 

Η βούληση έγινε, και έτσι εκπλήρωσα μια υπόσχεση. Οι δυνάμεις της φύσης μαρτυρούσαν την 

ανανεωμένη παρουσία Μου και κάποιες καρδιές το ένιωσαν. Δεν ήταν οι καμπάνες που Με ανακοίνωσαν! 

Πόσο πολύ θα πρέπει να εξαγνιστούν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να αντιληφθούν την παρουσία Μου! 

59 Αν ο κόσμος είχε τηρήσει το Λόγο Μου, δεν θα ήταν απαραίτητο τα μάτια των ανθρώπων να 

χύνουν δάκρυα για να Με δουν. 

60 Σας δείχνω εκ νέου το φύλλο του Νόμου. Είναι η αρχή και το τέλος του Βιβλίου που σας 

αποκαλύπτω τώρα, ώστε να παραμείνετε εξοπλισμένοι στον καιρό μετά την αναχώρησή Μου. 

61 Σήμερα είναι ένα μικρό πλήθος που Με περιβάλλει, αλλά αύριο θα είναι τεράστια πλήθη που θα 

συγκεντρωθούν γύρω Μου. Ανάμεσά τους, οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, θα έρθουν και θα αναζητήσουν 

λάθη στη Διδασκαλία Μου για να ξεσηκώσουν τη γνώμη των μεγάλων μαζών ενάντια στο Έργο Μου. Δεν 

γνωρίζουν ότι, πριν αναζητήσουν το Έργο Μου, οι ίδιοι θα γίνουν αντιληπτοί. 

62 Το καθήκον σας θα είναι τότε μόνο να παραμείνετε ήρεμοι και γαλήνιοι και να δείξετε την ηθική 

δύναμη της διδασκαλίας Μου στα έργα σας. Αν συμπεριφερθείτε με αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια 

των δοκιμασιών, ακόμη και οι πιο επίμονοι διώκτες θα ομολογήσουν ότι πράγματι Με ακούσατε. - 

Έρχομαι για να σας μεταδώσω τη γνώση, γιατί μόνο με τη σοφία θα είστε κοντά στον Πατέρα. 

63 Σας δίνω το Λόγο Μου με το ίδιο πνευματικό περιεχόμενο με το οποίο σας μίλησα στη Δεύτερη 

Εποχή και σας υπενθύμισα πολλές από τις διδασκαλίες Μου που είχατε ξεχάσει ή από τις οποίες είχατε 

απομακρυνθεί λόγω λανθασμένων ερμηνειών των προγόνων σας. 

64 Έχετε παραβιάσει τόσο πολύ τη διδασκαλία Μου που μπορώ να σας πω: Έχετε δημιουργήσει έναν 

τρόπο που είναι τελείως διαφορετικός από τον δικό μου, αλλά στον οποίο έχετε δώσει το ίδιο όνομα. 

Κανείς άλλος εκτός από Εμένα δεν θα μπορούσε να σας ελευθερώσει από το λάθος σας - με λόγια ζωής, 

αγάπης και αλήθειας. 

65 Επομένως, ερευνήστε και κατανοήστε τον Λόγο Μου τώρα που Με ακούτε, τότε θα υπάρξει φως 

μέσα σας. Αυτή είναι η στιγμή που σας λέω με πλήρη σαφήνεια ότι η επανενσωμάτωση της ψυχής είναι 

γεγονός, ότι υπάρχει ως φως της θείας δικαιοσύνης και αγάπης από την αρχή της ανθρωπότητας, χωρίς το 

οποίο δεν θα μπορούσατε να προχωρήσετε στο μακρύ μονοπάτι της τελείωσης της ψυχής. - Εγώ είμαι 

αυτός που σας έχω πει ότι ανήκετε στην πνευματική φυλή του Αβραάμ, ότι ανήκετε σε εκείνη την ομάδα 

της ανθρωπότητας που βυθίζεται σε μια εποχή, για να ξανασηκωθεί σε μια άλλη, όταν ακούσει τη φωνή 

κάποιου από τους αγγελιοφόρους Μου, και μετά να ξαναπέσει και να ξανασηκωθεί, όπως στο παρόν. 

Έχετε φτάσει στην Έκτη Σφραγίδα, αλλά βλέπω πάνω σας ένα βαρύ φορτίο παραβάσεων ως 

(προσκολλημένη) βρωμιά από την ανθρωπότητα. Όμως, ανυψώνεστε πάνω από τις αμαρτίες με την 

πνευματική ικανότητα να Με καταλαβαίνετε και να Με αισθάνεστε, και με την αποφασιστικότητα να Με 

ακολουθήσετε χωρίς αμφιταλαντεύσεις μέχρι τον τελικό στόχο. 

66 Αν έχετε πίστη, ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας και θα σας φανεί πιο ξεκάθαρη- αν 

ακούσετε αυτή τη λέξη εδώ, θυμηθείτε το παρελθόν σας, ώστε να κρίνετε τη ζωή σας, την αγάπη σας και 

τα προσόντα σας. Η συνείδηση θα σας πει αν έχετε αφιερωθεί ή όχι στην εκπλήρωση της αποστολής σας. 

Αλλά μη φοβάστε, γιατί στη γη δεν υπάρχουν δίκαιοι μπροστά στους οποίους να ντρέπεστε. Είμαι ο μόνος 

που είναι δίκαιος και σας κρίνω με αγάπη. 
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67 Λόγω των αμαρτιών σας και της ασημαντότητάς σας ανάμεσα σε αυτή την ανθρωπότητα, σας 

αποκάλεσα αποβράσματα- αλλά σας είπα επίσης ότι θα χρησιμοποιήσω αυτά τα "αποβράσματα" για να 

τον παρουσιάσω ως παράδειγμα, αφού τον εξαγνίσω. 

68 Δημιουργήστε μια κοινότητα στην οποία θα τηρείτε πιστά το νόμο του Θεού και τους νόμους του 

ανθρώπου, στην οποία θα υπάρχει ηθική και ανοδική ανάπτυξη της ψυχής. Αληθινά σας λέω: Βλέπω ότι 

σε αυτή την εποχή ο άνδρας και η γυναίκα έχουν απομακρυνθεί από τους τρόπους τους. 

69 Ανακαλύπτω άνδρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γυναίκες που αποφεύγουν τη 

μητρότητα και άλλες που εισχωρούν σε σφαίρες που προορίζονται για τον άνδρα, παρόλο που στην 

αρχαιότητα σας έλεγαν ότι ο άνδρας είναι το κεφάλι της γυναίκας. Ας μην αισθάνεται η γυναίκα 

υποτιμημένη εξαιτίας αυτού- γιατί τώρα σας λέω ότι η γυναίκα είναι η καρδιά του άνδρα. Ιδού, γι' αυτό 

έχω θεσπίσει και αγιάσει τον γάμο- διότι στην ένωση αυτών των δύο όντων, που είναι πνευματικά ίσα 

αλλά σωματικά διαφορετικά, βρίσκεται η τέλεια κατάσταση. 

70 Ποιος αμφιβάλλει ότι μιλάω στον κόσμο σήμερα ακριβώς επειδή η αμαρτία του τον καθιστά 

ανάξιο για Μένα; Τι θα ήταν αξιέπαινο σε Μένα αν ήμουν μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνο οι δίκαιοι, όπου 

δεν υπάρχει ούτε πόνος ούτε άγνοια; Αν ο Πατέρας ενθαρρύνει τα παιδιά να αποκτήσουν αξίες για να 

μπορέσουν μέσω αυτών να αποκτήσουν τη χάρη Του, ο Πατέρας αποκτά επίσης αξίες προς τα παιδιά Του 

για να έχει το δικαίωμα να αγαπηθεί. Σας βλέπω ακόμα σαν μικρά παιδιά, τα οποία έρχομαι να βοηθήσω 

για να τα βγάλω από το βούρκο, να τα φέρω στο πηγάδι και να τα πλύνω σε αυτό, για να σας ντύσω στη 

συνέχεια με το ένδυμα της αρετής. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 67  
1 Ευλογώ όλα τα παιδιά Μου, τόσο εκείνους που ακούνε το διδακτικό Μου λόγο όσο και εκείνους 

που δεν είναι παρόντες σε αυτή την εκδήλωση. Ελάτε να ακούσετε το Πνεύμα της Αλήθειας, γιατί αυτός ο 

Λόγος θα είναι το πνευματικό σας προσωπικό. Η καρδιά σας Μου παρουσιάζεται καταθλιπτική από τα 

βάσανα, τις θλίψεις, την αχαριστία και τις απογοητεύσεις που έχουν συσσωρευτεί στη ζωή σας. Πάρτε 

αυτόν τον λόγο μέσα σας σαν να ήταν κρασί, τότε η γλυκύτητά του θα απαλύνει την πικρία σας. 

2 Κάποιοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις απολαύσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή. Άλλοι, 

ωστόσο, δεν γνώρισαν αυτές τις ψεύτικες απολαύσεις και βρήκαν γαλήνη στο πνεύμα τους επιστρέφοντας 

στον πνευματικό κόσμο. Γιατί αν νομίζετε ότι αυτοί που απολαμβάνουν υλικές ικανοποιήσεις και 

απολαύσεις είναι αυτοί που είναι πιο κοντά σε Μένα, κάνετε λάθος. Αληθινά σας λέω, έχουν πολλά 

μαθήματα να μάθουν! Όποιος όμως απορρίπτει όλα όσα λάμπουν με ψεύτικη λάμψη, βρίσκεται σε 

κοινωνία με τον Κύριό του και χορταίνει με τη θεία Του δύναμη. 

3 Εσείς οι νεοεισερχόμενοι, αφήστε τον Δάσκαλο να θέσει μπροστά σας μια νέα διδασκαλία- 

προετοιμαστείτε για να σας δώσω νέες αποκαλύψεις. Γνωρίζετε ότι η περίοδος της εκδήλωσής Μου είναι 

μόνο από το 1866 έως το 1950, και είναι απαραίτητο να σας πω όλα όσα έχω να σας επιφυλάξω για εκείνη 

την περίοδο. Λίγα χρόνια απομένουν για να Με ακούσετε με αυτή τη μορφή. Αν τις χρησιμοποιήσετε, στο 

τέλος θα αποκτήσετε τις σπουδαίες διδασκαλίες που σας έχω υποσχεθεί. 

4 Πίστευε κανείς ότι οι "εργάτες" θα ξεκουράζονταν από τους κόπους τους μετά το 1950; Αληθινά 

σας λέω, τότε η μάχη θα αρχίσει! Οι μαθητές Μου πρέπει τότε να γίνουν δάσκαλοι, ώστε τα πλήθη να 

τους αναζητήσουν όπως με αναζήτησαν. Οι μάντεις θα τελειοποιηθούν για να γίνουν μεγάλοι προφήτες 

μπροστά στα μάτια του λαού, και όλοι σας πρέπει να προετοιμαστείτε για να λάβετε την έμπνευση του 

Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να συνεχίσετε να συναντιέστε, ώστε οι άνθρωποι να σας αναζητούν, 

προσελκυόμενοι από την πνευματικότητα και την αφοσίωση των συναντήσεών σας, καθώς και από τα 

έργα αγάπης και ελέους σας. 

5 Σκεφτείτε αυτά τα γεγονότα που σας περιμένουν και τα οποία πρέπει να έρθουν, επειδή έχουν 

προαναγγελθεί στο Λόγο Μου. Τότε η συνείδησή σας θα σας πει αν έχετε σκεφτεί τις διδασκαλίες Μου, 

αν τις έχετε κατανοήσει και κατανοήσει και αν προετοιμάζεστε για αυτή την περίοδο του αγώνα. 

6 Αυτός ο λαός θα γεννήσει νέους πατριάρχες, υπό την καθοδήγηση των οποίων θα προκύψουν 

ενάρετες οικογένειες, οι οποίες θα αποτελέσουν πρότυπα για τους υπόλοιπους. Θα υπάρξουν επίσης 

μάρτυρες- αυτοί θα είναι εκείνοι που, εκπληρώνοντας την αποστολή τους, θα πρέπει να υπομείνουν τις 

επιθέσεις, τους διωγμούς και τη γελοιοποίηση των ανθρώπων - εκείνοι που θα πρέπει να υποστούν 

κακουχίες και στερήσεις προκειμένου να υπηρετήσουν τον πλησίον τους. 

7 Όλα είναι προετοιμασμένα για την τελική μάχη, μετά την οποία θα παραμείνει ένα δόγμα, που θα 

είναι αυτή η αλήθεια που σας διδάσκω και που σας έχω αποκαλύψει ανά τους αιώνες - ως ο νόμος του 

Πνεύματος, γεμάτος σοφία, δικαιοσύνη και αγάπη. 

8 Τα έργα και η συμπεριφορά σας πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο αγνά, και δεν θα πρέπει να 

φοβάστε ότι θα παραδοθείτε στη δικαιοσύνη την ώρα της συκοφαντίας και του διωγμού που στρέφεται 

εναντίον σας, αν η εκπλήρωση της αποστολής σας ανταποκρίνεται σε όσα σας δίδαξα. 

9 Για να λάμψει το φως του Πνεύματός Μου στο μυαλό σας κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεών 

σας, πρέπει να μάθετε να τηρείτε σιωπή και μια εσωτερική συγκέντρωση όπως δεν είχατε ποτέ.Τότε θα 

νιώσετε πραγματικά την παρουσία Μου και τα θαύματά Μου, τα πνεύματα του φωτός Μου θα σας 

ενισχύσουν και θα σας φωτίσουν. Αλλά αλίμονο σε εκείνους που ανταλλάσσουν την αλήθεια Μου με την 

απάτη! 

10 Καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το έργο Μου και πόσο μικρή αξία του έχετε δώσει. Αν 

αναζωογονηθήκατε σε μεγάλο βαθμό ακούγοντάς Με μέσα από το στόμα του φορέα της φωνής, αληθινά 

σας λέω ότι έχω μια ακόμη πιο τέλεια μορφή έτοιμη για εσάς - αυτή στην οποία Με λαμβάνετε απευθείας 

στις σκέψεις σας. Τότε η διδασκαλία μου θα σας έρθει καθαρή, δυνατή και θεϊκή, επειδή δεν έχει περάσει 

από το στόμα του φορέα της φωνής. 

11 Μην μπερδεύεστε όταν σας λέω ότι βρίσκομαι και πάλι ενώπιον δικαστών, δικαστηρίων και 

δασκάλων του νόμου. Αλήθεια σας λέω, έχω βρει ένα δικαστήριο σε πολλούς από εκείνους που Με 

ακολουθούν σήμερα και έχουν σταθεί μπροστά σε έναν δικαστή! Αύριο θα κριθώ από αυτούς που 
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βρίσκονται μέσα σας. Γι' αυτό σας ζητώ τα έργα σας να είναι καλά, ώστε αντί να αρνούνται αυτή την 

αλήθεια, όσοι Με ακολουθούν να διορθώσουν τους τρόπους τους και να την ομολογήσουν, αντί να την 

καταδικάζουν. 

12 Πόσα είχα να σας μιλήσω αυτό το διάστημα! Αλήθεια σας λέω, αν ξέρατε πώς να χρησιμοποιείτε 

τον Λόγο Μου, μια διδασκαλία θα ήταν αρκετή για να τρέφεστε με αυτόν. Αλλά μόλις πέρασαν λίγες 

στιγμές αφότου Με ακούσατε, δεν κρατάτε πλέον την ειρήνη Μου, ούτε έχετε εκδηλώσει το έλεός Μου 

ανάμεσα στους αδελφούς σας. 

13 Αναστηθείτε στη ζωή της χάρης τρώγοντας από την τροφή που σας έφερα αυτή την εποχή. Δεν 

καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αφήνετε τα ίχνη των βημάτων σας στον κόσμο; Σήμερα θέλω αυτό το ίχνος 

να οδηγήσει τα πλήθη στη Θεία Παρουσία Μου. Ελάτε στα μονοπάτια του φωτός, της ειρήνης, της 

αδελφοσύνης, και σύντομα θα Με βρείτε. Μην αποθαρρύνεστε αν κατά καιρούς συναντήσετε κάποιο 

εμπόδιο ή αν το πόδι σας τραυματιστεί στα αγκάθια του μονοπατιού. Αλήθεια σας λέω, αν η πίστη σας 

δεν ταλαντεύεται, δεν θα σας λείψει το κρυστάλλινο νερό που ξεδιψάει, γιατί θα τρέφεστε από τον Λόγο 

Μου. 

14 Αν αισθάνεστε δυνατοί και βλέπετε ότι οι αδελφοί σας δίπλα σας πορεύονται το δρόμο τους μόνο 

με δυσκολίες, μην αισθάνεστε ανώτεροι, γιατί θα πέσετε στο σοβαρό λάθος της ματαιοδοξίας και θα 

μοιάζετε με το σκουλήκι που διογκώνεται με την υγρασία της γης. Στο νέο Μου λαό, ούτε βασιλιάδες 

ούτε άρχοντες θα αναστηθούν. Κάθε κακός σπόρος θα αφαιρεθεί από τις καρδιές σας, ώστε να γίνετε 

προφήτες Μου. 

15 Μην είστε ικανοποιημένοι που έχετε σωθεί από τα μη ασφαλή μονοπάτια. Πηγαίνετε και 

αναζητήστε τους χαμένους για να τους σώσετε. Να είστε ταπεινοί, να δώσετε χώρο στο έλεος, να γίνετε 

άνθρωποι καλής θέλησης, τότε θα μπορέσετε να εκπληρώσετε το έργο σας. 

16 Υπάρχουν πολλοί που Μου λένε μέσα τους: "Κύριε, είμαι έτοιμος να εκπληρώσω". Σε αυτό 

απαντώ ότι δεν είναι καθόλου έτοιμος να μάθει πώς να εκπληρώνει ένα καθήκον. Δεν είστε ακόμα αρκετά 

σταθεροί στο μονοπάτι. Πρέπει συχνά να σας ενισχύω μέσω του παραδείγματός Μου και των αποστόλων 

Μου. 

17 Στη Δεύτερη Εποχή, η ανθρωπότητα Μου έδωσε έναν ξύλινο σταυρό, με τον οποίο οι άνθρωποι 

Με καταδίκασαν σε μαρτύριο. Αλλά στο πνεύμα Μου κουβαλούσα ένα άλλο, βαρύτερο και πιο αιματηρό: 

αυτό των ατελειών σας και της αχαριστίας σας. 

18 Θα μπορούσατε να κουβαλάτε στην πλάτη σας έναν σταυρό αγάπης και θυσίας για τον πλησίον 

σας και έτσι να εισέλθετε στην Παρουσία Μου; Ιδού, γι' αυτό σας έστειλα στη γη- επομένως, η επιστροφή 

σας θα γίνει όταν θα έρθετε ενώπιόν Μου με μια αποστολή που έχει εκπληρωθεί. Αυτός ο σταυρός θα 

είναι το κλειδί που θα σας ανοίξει τις πύλες της υποσχόμενης βασιλείας. 

19 Αν τα πλήθη σας πληγώνουν και σας κοροϊδεύουν καθώς περπατάτε στο δρόμο της ζωής με το 

σταυρό σας, που είναι ο δρόμος της πικρίας σας, θυμηθείτε τι κάνατε στον Ιησού και σκεφτείτε τι σας 

έκανε Εκείνος: συγχωρήστε σας. 

20 Με τι φόβο μερικά από τα παιδιά Μου ακούνε αυτόν τον λόγο που προέρχεται από τα χείλη του 

ανθρώπινου φορέα της φωνής, και αυτό γιατί γνωρίζουν ότι είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, και 

μεταξύ των παρόντων υπάρχουν κάποιοι που είδαν το τέλος των Σοδόμων και των Γομόρρων και 

αργότερα την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. 

21 Όταν ακούτε αυτές τις αποκαλύψεις, θυμηθείτε ότι έχετε ζήσει πολύ καιρό στη γη και όμως το 

αποτέλεσμα που Μου παρουσιάζετε είναι πενιχρό. - Στο παρελθόν σας έδωσα κοσμικά αγαθά σε αφθονία, 

ώστε να δείτε σε αυτόν τον πλούτο ένα σύμβολο πνευματικού πλούτου. Σήμερα βλέπετε την υλική σας 

ταξιδιωτική τσάντα άδεια γιατί δεν χρειάζεστε πλέον αυτούς τους θησαυρούς, η εποχή του υλικού 

πλούτου έχει τελειώσει για σας. 

22 Ο Χριστός ήρθε σε σας, και το σώμα Του δεν τυλίχτηκε σε λινό ή σε μετάξι μετά τη γέννηση. 

Μόνο ένα μικρό κομμάτι του σώματός Του κάλυπτε το σώμα Του. Ωστόσο, με τα λόγια Του έφερε έναν 

θησαυρό και αντιπροσώπευε ένα βασίλειο πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο στη γη. - Αργήσατε να 

καταλάβετε, επειδή αγαπήσατε πολύ τα αγαθά αυτού του κόσμου και δεν αγαπήσατε την καθαρότητα της 

ψυχής. Αλλά σήμερα ζείτε σε μια νέα εποχή και έχετε μια νέα ευκαιρία για το πνεύμα σας να πετάξει 

ψηλά, να ξεπεράσει τις ανθρώπινες αδυναμίες και να αναδείξει όλο τον πνευματικό πλούτο με τον οποίο 

είναι προικισμένο. 



U 67 

86 

23 Λόγω της ανάπτυξής σας, είστε ενήλικες, και παρόλα αυτά νιώθετε πολύ αμήχανοι για να κάνετε 

τα πρώτα βήματα σε αυτή τη νέα εποχή. Γι' αυτό ήρθα και έγινα γνωστός μέσω του νου σας για να σας 

διδάξω να προχωρήσετε στο μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης. 

24 Δείτε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που συγκεντρώνονται γύρω από τις θρησκευτικές 

κοινότητες και τις αιρέσεις, και παρόλο που το φως του Πνεύματός Μου είναι χυμένο σε κάθε σάρκα και 

σε κάθε πνεύμα, κοιμούνται μπροστά στην πραγματικότητα αυτής της εποχής. 

25 Πόσες ακόμα δοκιμασίες πρέπει να περάσετε για να μην αισθάνεστε περιφρόνηση για τους 

φτωχούς, ούτε αηδία για τις ασθένειες που αποκαλείτε αποκρουστικές! Ποιος μπορεί να γνωρίζει αν αυτός 

ο λεπρός που σας άπλωσε το χέρι του και από τον οποίο απομακρυνθήκατε με τρόμο δεν ήταν ο πατέρας 

σας ή ο γιος σας σε άλλη ενσάρκωση; 

26 Εσείς γεννάτε παιδιά από τη σάρκα σας, αλλά Εγώ είμαι αυτός που μοιράζω τα πνεύματα ανάμεσα 

στις οικογένειες, τις φυλές, τα έθνη και τους κόσμους, και σε αυτή τη δικαιοσύνη, απρόσιτη στους 

ανθρώπους, αποκαλύπτεται η αγάπη Μου. 

27 Άνθρωποι, αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο που σας χάρισα, είναι πολύτιμος και κρίσιμος για το 

πνεύμα σας. Η ηχηρή και δυνατή φωνή μου σας ξύπνησε από τον λήθαργο σας. Για Μένα, κανείς δεν 

επιβαρύνεται με ενοχές, τους έχω αγαπήσει όλους εξίσου. Αρχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ώστε η 

ανθρωπότητα να συμφιλιωθεί επιτέλους στο Νόμο Μου και να εκπληρώσει τη θεία εντολή που σας λέει: 

Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

28 Πώς είναι δυνατόν οι λαοί που αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί να καταστρέφονται από τον πόλεμο 

και να προσεύχονται ακόμη και πριν πάνε να σκοτώσουν τους αδελφούς τους, ζητώντας Μου να τους 

δώσω τη νίκη επί των εχθρών τους; Μπορεί να υπάρξει ο σπόρος Μου όπου αντί για αγάπη υπάρχει μίσος 

και αντί για συγχώρεση υπάρχει εκδίκηση; 

29 Είναι απαραίτητο να αναστηθούν εκ νέου οι προφήτες Μου για να νουθετήσουν την ανθρωπότητα. 

Γιατί ενώ υπάρχουν λαοί που αυτοκαταστρέφονται, τυφλωμένοι από τη φιλοδοξία και τη βία, εκείνοι που 

έχουν λάβει το Φως Μου και κρίνουν αμερόληπτα την ανθρωπότητα φοβούνται να αναλάβουν το έργο 

τους και να μοιραστούν τα Καλά Νέα. Αν αυτή η ανθρωπότητα ήξερε πώς να προσεύχεται με το Πνεύμα, 

θα άκουγε τη Φωνή Μου, θα λάμβανε την έμπνευσή Μου. Αλλά κάθε φορά που προσεύχεται, υπάρχει ένα 

πέπλο πάνω από τα (πνευματικά) μάτια της που της κρύβει το φως της Παρουσίας Μου. Πρέπει να 

έρχομαι στους ανθρώπους τις στιγμές που το σώμα τους αναπαύεται, για να ξυπνήσω το πνεύμα τους, να 

το καλέσω και να του μιλήσω. Είναι ο Χριστός που μπαίνει στην καρδιά σας σαν κλέφτης στη βαθιά 

νύχτα για να σπείρει μέσα της τον σπόρο της αγάπης Του. 

30 Ακούστε, μαθητές, και καταλάβετε: Μην δίνετε, με την αδιαφορία σας, αφορμή στον Δάσκαλο, 

όταν τελειώσει ο χρόνος αυτής της διακήρυξης, να πει ότι μίλησε μάταια. Αλλά αν δεν αξιοποιήσετε 

αυτόν τον χρόνο, θα πρέπει να κλάψετε για την αχαριστία σας. Πολλές φορές η απελπισία θα σας 

κυριεύσει και η αρρώστια θα σας καταπλακώσει, παρόλο που είχατε μια πηγή υγείας σε απόσταση 

αναπνοής, την οποία δεν θέλατε να χρησιμοποιήσετε. Μόνο το έλεός Μου θα μπορέσει να σας σώσει- για 

να το αξίζετε, σας δίδαξα να μοιράζεστε το ψωμί σας με τους πεινασμένους. 

31 Καταλάβετε το Θείο Έλεος που πλησιάζει στην καρδιά σας, ώστε να μπορείτε να θεωρείτε όλους 

αδελφούς και αδελφές σας. 

32 Δεν σας εμποδίζω από κανένα από τα ανθρώπινα καθήκοντά σας, αλλά σας λέω με έμφαση ότι 

πρέπει επίσης να ασχολείστε με τις διδασκαλίες του Πατέρα, ώστε το πνεύμα σας να τελειοποιηθεί 

κάνοντας έργα που είναι αρεστά σε Μένα. 

33 Σήμερα, η Θεία Ακτίνα Μου κατεβαίνει στον κόσμο σας και βρίσκεται σε όλο το Σύμπαν, δονείται 

σε κάθε πλάσμα. Ενώ σε μερικούς είναι η διαίσθηση, σε άλλους είναι η έμπνευση, και σε άλλους είναι ο 

ανθρώπινος λόγος, όπως συμβαίνει μεταξύ σας. 

34 Αυτοί οι τοίχοι και αυτή η οροφή εκπληρώνουν μόνο το καθήκον να σας προστατεύουν από την 

κακοκαιρία και από τα περίεργα ή αδιάκριτα βλέμματα των αδελφών σας. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες 

μέσω των οποίων σας δίνω το Λόγο Μου δεν έχουν τίποτα το θείο πάνω τους, είναι άνθρωποι όπως εσείς, 

και το κάθισμα στο οποίο αναπαύονται δεν είναι ο θρόνος Μου, ούτε το κάθισμα της κρίσης Μου. Αυτό 

το παγκάκι χρησιμεύει μόνο για να στηρίζει τον φορέα της φωνής κατά τη διάρκεια της αρπαγής του. 
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35 Έρχομαι για να εγκαθιδρύσω ένα βασίλειο της αγάπης στις καρδιές σας. Αλλά για να είναι τα 

θεμέλια αυτής της βασιλείας άφθαρτα και αιώνια, σας αποκάλυψα τις διδασκαλίες του Πνεύματος, χωρίς 

τη γνώση των οποίων θα δημιουργούσατε μόνο λανθασμένα δόγματα πίστης. 

36 Μέχρι το έτος 1950 θα έχετε αυτή τη λέξη. Μετά από αυτό θα σας αφήσω αυτόν τον πλανήτη για 

την εκπλήρωση της αποστολής σας- αλλά όχι μόνο τη γη, αλλά και τον πνευματικό χώρο. 

37 Τη στιγμή της εσωτερικής σας συγκέντρωσης και προσευχής ήρθα κοντά σας για να σας χαϊδέψω 

και να σας κάνω να νιώσετε την παρουσία Μου, ώστε να βιώσετε ότι η σύνδεση από πνεύμα σε πνεύμα 

είναι αλήθεια. Έτσι έχετε μάθει να περιμένετε τον ερχομό Μου κάθε φορά που κάνω τον εαυτό Μου 

γνωστό και απευθύνω τον Λόγο Μου σε εσάς. 

38 Η καρδιά σου είναι γαλήνια και διατηρείς την ευγνωμοσύνη στο πνεύμα σου, επειδή θυμάσαι ότι 

όταν σε κάλεσα, η συνείδησή σου σε κατηγόρησε: "Είσαι ανάξιος". Αλλά τότε ακούσατε τη φωνή Μου να 

σας λέει: "Σας αγαπώ, ελάτε σε Μένα, είστε οι εκλεκτοί Μου, σας συγχωρώ". Τότε η πίστη και η αγάπη 

για τον Κύριο άνθισε στις καρδιές σας. 

39 Στο πνεύμα σας έχω θεμελιώσει αυτή την κληρονομιά- σε αυτά τα θεμέλια αφήνω να στηριχθεί το 

Έργο Μου, το οποίο δεν πρέπει να έχει αδύναμα θεμέλια. Αυτό το φως δεν θα σβήσει, διότι το έχω 

προηγουμένως ανάψει στις καρδιές σας- αυτή η διδασκαλία δεν θα χαθεί, διότι σας έχω προηγουμένως 

εξαγνίσει. 

40 Μη νομίζετε ότι συντηρείτε το έργο Μου στη γη- το έργο είναι αυτό που συντηρεί εσάς. 

41 Καταλαβαίνετε γιατί επέλεξα απλές και ανεκπαίδευτες καρδιές για να προεδρεύσουν στις πρώτες 

κοινότητες; Διότι, ακόμη και αν προσθέσουν τόσες πολλές ατέλειες στο έργο Μου, αυτό δεν θα χάσει την 

ουσία του, και η δικαιοσύνη Μου θα έρθει την κατάλληλη στιγμή για να κόψει το σιτάρι και να ξεχωρίσει 

το σιτάρι από κάθε αγριόχορτο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σας είπα ότι οι πρώτοι θα είναι τελευταίοι και οι 

τελευταίοι πρώτοι, γιατί από γενιά σε γενιά θα αναδύονται μαθητές των οποίων η ανάπτυξη, η 

πνευματοποίηση και η κατανόηση θα τους επιτρέψουν να κάνουν μεγάλη πρόοδο στο πνευματικό 

μονοπάτι. 

42 Έχετε ορκιστεί να Με ακολουθήσετε με αυτόν τον τρόπο- αλλά σας λέω ότι δεν ήταν απαραίτητο 

να κάνετε όρκο. Διότι ποιος άνθρωπος, που έρχεται εδώ από τον δρόμο του πόνου, θα ήθελε να 

επιστρέψει σε αυτόν; 

43 Σας ανοίγω το δρόμο της Αληθινής Ζωής, όπου κατοικεί η ειρήνη. Δημιουργείτε άδοξα μονοπάτια 

που σημαδεύετε με τα δάκρυα και το αίμα σας. 

44 Σας δίνω τις διδασκαλίες Μου σε μια γλώσσα που ακόμη και οι πιο αμόρφωτοι μπορούν να 

καταλάβουν, γιατί δεν σας μιλάω με άγνωστους όρους ή με επιστημονικές λέξεις. Χρησιμοποιώ απλές 

λέξεις, γιατί είμαι ο Λόγος της αγάπης που μιλάει σε κάθε νου και καρδιά. Θέλω - όταν σταματήσω να 

σας μιλάω με αυτή τη μορφή - να έχετε χρησιμοποιήσει το πνευματικό περιεχόμενο αυτής της σοφίας, 

ώστε αύριο να μπορείτε να τη μεταδώσετε στην ανθρωπότητα με την αλήθεια και τη σοφία που περιέχει. 

45 Τα μονοπάτια ανοίγονται τώρα για να ξεκινήσει η ανθρωπότητα σε διάφορα σημεία της γης προς 

αναζήτηση του λαμπερού φάρου αυτής της Διδασκαλίας, η οποία σύντομα θα είναι το ιδανικό κάθε 

πνεύματος. Ολόκληρη η ύπαρξή σας ετοιμάζεται τώρα να δώσει μαρτυρία για το Λόγο Μου: το μυαλό, η 

καρδιά και τα χείλη, ώστε να γίνετε σαν μια καθαρή πηγή από την οποία αυτά τα κρυστάλλινα νερά ρέουν 

το αναζωογονητικό τους άρωμα ανάμεσα στους ανθρώπους. 

46 Εκπληρώστε το πεπρωμένο σας! Μην έχετε την επιθυμία να επιστρέψετε σε Μένα χωρίς πρώτα να 

έχετε διανύσει το μονοπάτι που σας έδειξα, γιατί θα πονάτε να βλέπετε λεκέδες στην ψυχή σας που δεν 

έχει ακόμη ξεπλύνει, επειδή δεν έφτασε στο τέλος της εξιλέωσής της. Οι μετενσαρκώσεις έχουν περάσει 

από πάνω σας, αλλά πολλοί από εσάς δεν έχετε εκτιμήσει την άπειρη χάρη και αγάπη που σας έχει χαρίσει 

ο Πατέρας μαζί τους. Θυμηθείτε, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ευκαιριών, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ευθύνη σας, και αν αυτές οι ευκαιρίες δεν αξιοποιηθούν, το βάρος της εξιλέωσης και της ανταποδοτικής 

δικαιοσύνης θα αυξάνεται με κάθε μία. Αυτό είναι το βάρος, του οποίου το αβάσταχτο βάρος πολλά όντα 

δεν κατανοούν και το οποίο μόνο η διδασκαλία Μου μπορεί να σας αποκαλύψει. 

47 Η διδασκαλία μου θέλει να σας κάνει κυρίους αυτού του παροδικού βασιλείου, ώστε να μη σας 

κυριαρχεί. Δεν θέλω να Μου πείτε, όταν έρχεστε στην παρουσία Μου με το ένδυμα του Πνεύματος: 

"Πατέρα, γιατί με κάλεσες μακριά, ενώ ήθελα ακόμα να ζήσω στη γη;". - Πόσο σπάνια δείχνετε τη 

συμφωνία σας με το θέλημά Μου! 
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48 Σήμερα λέω σ' αυτούς που έχω ονομάσει αρχάριους και μαθητές σ' αυτόν τον καιρό, ότι κανείς δεν 

θα Με φτάσει χωρίς να έχει πρώτα διανύσει το μονοπάτι που έχει οριστεί στο πνεύμα του για την πλήρη 

ανάπτυξή του. - Αυτή είναι η ώρα της επανόρθωσης και της δικαιοσύνης- μόνο εγώ γνωρίζω την κρίση 

του καθενός. Κάθε παράβαση από το παρελθόν επανορθώνεται σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι αυτός που 

στο παρελθόν έδωσε τον θάνατο στους συνανθρώπους του, έπρεπε τώρα να έρθει (στη γη) για να 

αναστήσει (πνευματικά) τους νεκρούς στη ζωή. 

49 Ευλογημένα παιδιά, γνωρίζω την προσευχή σας και καταλαβαίνω τη γλώσσα σας. Οι άνθρωποι 

δεν σας λαμβάνουν υπόψη τους, επειδή σας θεωρούν μικρούς και αδύναμους, γεγονός που κάνει το 

πνεύμα που κρύβεται μέσα σας να υποφέρει. 

50 Γέροι, έχετε υποκύψει από το βάρος του χρόνου και των αγώνων- τα χείλη σας είναι σιωπηλά, η 

καρδιά σας είναι θλιμμένη. Έχετε μάθει πολλά στη ζωή- δεν μπορείτε πια να ελπίζετε στις δόξες του 

κόσμου, γιατί η νιότη σας είναι πίσω σας, και ελπίζετε μόνο στη ζωή που περιμένει την ψυχή σας μετά το 

θάνατο. Αισθάνεστε άχρηστοι επειδή τα αδέλφια σας πιστεύουν ότι δεν είστε χρήσιμοι για τίποτα, αφού 

δεν συνεργάζεστε σωματικά. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένα φως που καίει στις καρδιές σας και υπάρχει ένα 

βιβλίο (εμπειρίας). Εγώ, ο Δάσκαλός σας, σας καταλαβαίνω, γνωρίζω την καρδιά σας και σας λέω: 

Μιλήστε Μου, μάθετε πώς η αγάπη Μου σας περιβάλλει. Περιμένετε ήρεμα την ώρα της ανάκλησης. Μην 

ανησυχείτε: η αληθινή ζωή σας περιμένει εκεί, η αιώνια νεότητα. 

51 Κορίτσια, μόνο εγώ σας καταλαβαίνω. Η καρδιά σου έχει ανοίξει στη ζωή σαν ένα δισκοπότηρο 

με λουλούδια. Ονειρεύεστε την αγάπη, την τρυφερότητα, την ευτυχία. Αλλά σας λέω: μην ονειρεύεστε 

άλλο, ξυπνήστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστείτε καλά για να εκπληρώσετε το μεγαλειώδες έργο που σας 

περιμένει, και πρέπει να γίνετε πολύ δυνατοί για να αδειάσετε το δισκοπότηρο του πόνου σας. Αλλά αν η 

καρδιά σας αγαπάει, θα βρείτε σε αυτή την αγάπη την υποστήριξη και την παρηγοριά για το ταξίδι σας 

μέσα στη ζωή. 

52 Σε αυτή την εποχή της αποκατάστασης, η δικαιοσύνη Μου θα αφήσει βαθιά σημάδια στους 

ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό για όλα τα έργα τους. Όσοι έχουν ανοίξει τα 

μάτια τους στην αλήθεια σε αυτή τη γη θα πρέπει να "προσέχουν" και να προσεύχονται για όλους, γιατί αν 

οι άνθρωποι δεν ξεσηκωθούν με προσευχή εν μέσω σύγχυσης, θα επικρατήσει χάος στον κόσμο. Αυτές οι 

στιγμές εδώ είναι επίσης αφιερωμένες στην "παρακολούθηση". Εσείς, άνθρωποι, που είστε 

επιφορτισμένοι με την πνευματική προσευχή, για να κερδίσετε την αξία της ειρήνης - απομακρυνθείτε 

από την αχρηστία και το κακό και προετοιμάστε την ψυχή σας όλο και περισσότερο. 

53 Είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί στη γη ένας στρατός στρατιωτών της ειρήνης για να 

πολεμήσει το μίσος και την αμαρτία μέχρι να εξαλειφθούν. Είναι αυτός ο στρατός που τώρα συγκεντρώνω 

και εκπαιδεύω, ο οποίος θα αποτελείται από ορατά και αόρατα όντα. Ο απόστολός μου Ιωάννης είχε το 

χάρισμα να το δει στην αποκάλυψή του. 

54 Σύντομα οι λεγεώνες Μου θα είναι έτοιμες και θα καταλάβουν τα πεδία του θανάτου και της 

ερήμωσης. Ο ερχομός τους θα είναι σαν ανεμοστρόβιλος που θα ταρακουνήσει τις καρδιές των 

ανθρώπων. Καταιγίδα θα βασιλεύει μέσα στον καθένα από αυτούς, και μόνο ένας φάρος θα δίνει φως στο 

σκοτάδι εκείνων των ημερών, και αυτός ο φάρος θα είμαι Εγώ. Όλα τα παιδιά αυτού του λαού που δεν 

επιλέγουν να εκπληρώσουν το καθήκον που τους έδωσα όταν τα έστειλα στη γη, θα κληθούν να φύγουν 

στην πνευματική κοιλάδα για να ανοίξουν δρόμο για εκείνους που πρέπει να πολεμήσουν. Αργότερα, όσοι 

έχουν περάσει απέναντι θα αρχίσουν να εργάζονται με το Πνεύμα, αλλά η προσπάθειά τους θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη. 

55 Όσοι εκπληρώνουν υπάκουα το καθήκον τους δεν θα φοβούνται τίποτα, γιατί το φως του θεϊκού 

φάρου θα φωτίζει τα μονοπάτια τους μέσα στην καταιγίδα. Δεν θα υπάρχει τίποτα που θα τους κάνει να 

αποτύχουν ή να καταστραφούν. 

56 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο ως εξιλέωση, γιατί 

θα βγουν αλώβητοι από αυτή τη μάχη. Αλλά εκείνοι που εξακολουθούν να αγαπούν τους θησαυρούς της 

γης και φιλοδοξούν για τις υψηλότερες θέσεις και τη δόξα του κόσμου, θα πρέπει να υπομείνουν την 

εξιλέωσή τους με τον μεγαλύτερο ψυχικό πόνο. 

57 Τι θα μπορέσουν να προσφέρουν στον Πατέρα εκείνοι που αγάπησαν μόνο τον κόσμο; Τι θα είναι 

σε θέση να απαντήσουν όταν έρθουν με πνεύμα μπροστά σ' Αυτόν που τους αγάπησε τόσο πολύ και που 

τους πρόσφερε τόσες ευκαιρίες για τη σωτηρία τους; 
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58 Έπρεπε να είχατε προετοιμαστεί όλοι για αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε ότι οι αγγελιοφόροι Μου 

έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για σας για να αναγγείλουν τη δικαιοσύνη Μου. Δεν δίνατε ιδιαίτερη 

σημασία σε αυτές τις φωνές μόνο και μόνο επειδή πιστεύατε ότι απείχαν πολύ από την αλήθεια. Αλλά 

ιδού, αυτές οι φωνές των αγγελιοφόρων και των προφητών εγείρονται και ηχούν με ακόμη μεγαλύτερη 

επιτακτικότητα αυτή τη στιγμή. Αληθινά σας λέω, αν αυτά τα μηνύματα ακουστούν με προσοχή από τους 

ανθρώπους και μελετηθούν με πίστη, θα στείλω τους νέους μου προφήτες να τους αναγγείλουν αυτό που 

πρόκειται να έρθει μετά από αυτόν τον καιρό, και για χάρη των προηγούμενων προφητών, εκείνοι που 

πρόκειται να έρθουν θα βρουν πίστη. 

59 Μακάριος είναι εκείνος που έχει ειρήνη στη ζωή του και τη χρησιμοποιεί για να κάνει έργα ελέους 

στους αδελφούς του. Μακάριος είναι εκείνος που -αν και κουβαλάει πόνο στην καρδιά του- ξεχνά τον 

εαυτό του για να παρηγορήσει τον πλησίον του. Αυτό το άτομο ζει σύμφωνα με το παράδειγμα του Ιησού, 

όταν πήρε το δρόμο Του λυγισμένος κάτω από το βάρος του σταυρού και ακόμη και τότε παρηγορούσε, 

θεράπευε και συγχωρούσε τα πλήθη. 

60 Ο προφήτης Ηλίας, ο πρόδρομος, ο προάγγελος της Τρίτης Εποχής, μεσιτεύει για το ποίμνιό του, 

προσεύχεται για όσους δεν ξέρουν να προσεύχονται και καλύπτει με το μανδύα του τον λεκέ του 

αμαρτωλού με την ελπίδα της ανανέωσής του. Ο Ηλίας οπλίζει τα πλήθη του, τους στρατούς του, για να 

πολεμήσουν το σκοτάδι που έχει προκύψει από την άγνοια, την αμαρτία, τον φανατισμό και τον υλισμό 

της ανθρωπότητας. 

61 Ακόμα και εξαιτίας ενός "τελευταίου" που είναι ανάμεσά σας, κάθε φορά που κηρύττω το Λόγο 

Μου σε εσάς, υπάρχει μια γιορτή στη Βασιλεία Μου, μια γιορτή στην οποία όλοι σας συμμετέχετε. Αν 

ξέρατε πόση χαρά υπάρχει στον Δάσκαλο κάθε φορά που κάποιος έρχεται να ακούσει τις διδασκαλίες 

Μου για πρώτη φορά, ακόμα κι αν στην καρδιά του υπάρχει αμφιβολία, σκληροκαρδία, ακόμα και 

χλευασμός! - Ο Λόγος Μου ξέρει πώς να ξεπεράσει όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. 

Σήμερα μια καρδιά Με ρωτάει: "Αν είσαι ο Χριστός, γιατί μένεις σε αυτή τη φτώχεια;" Αλλά ο 

Δάσκαλος πρέπει να του πει: Πότε στέφθηκα βασιλιάς στον κόσμο σας; Πότε κατοίκησα στη γη σε 

παλάτια; Κάποτε έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους για να Με γνωρίσετε ως άνθρωπο, και σας έδειξα την 

τέλεια ταπεινότητα και πραότητά Μου. Είμαι Βασιλιάς, αλλά οι άνθρωποι δεν δημιούργησαν το στέμμα 

Μου, που είναι η σοφία. Το στέμμα μου είναι εκείνο το φως που λάμπει στο Θείο Νου του Δημιουργού, 

και οι ακτίνες που εκπέμπει πέφτουν στο μυαλό σας, όχι για να νομίζετε ότι είστε βασιλιάδες, αλλά για να 

μπορείτε, γνωρίζοντας το μεγαλείο που ο Θεός έχει τοποθετήσει στο πνεύμα σας, να είστε ικανοί να είστε 

ταπεινοί με την αληθινή ταπεινότητα που σας δίδαξα μέσω του Ιησού όταν σας είπα: "Εγώ είμαι η οδός, η 

αλήθεια και η ζωή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 68  
1 Έρχομαι να διδάξω το ποίμνιο του Ηλία. Ο Λόγος Μου είναι γι' αυτόν τον λαό ό,τι ήταν το μάννα 

για τον λαό του Ισραήλ στην έρημο. Το πνεύμα σας αναζητούσε μάταια την αλήθεια στους δρόμους της 

ζωής κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, μέχρι που τελικά ακούσατε τη φωνή του Κυρίου σας. Είμαι 

ο Περιπλανώμενος, ο Ξένος που χτύπησε τις πόρτες των καρδιών. Οι άνθρωποι - αντί να αισθάνονται την 

Παρουσία Μου - συνέχισαν να εγκαταλείπονται στις ανησυχίες τους, στους φιλόδοξους στόχους τους ή 

στα βάσανά τους. Εσείς που αισθανθήκατε την Παρουσία Μου και ακούσατε τη φωνή Μου έχετε λάβει 

ενίσχυση για να αντέχετε τα σκαμπανεβάσματα της ζωής και το φως για να καταλάβετε ότι τα αγαθά του 

κόσμου δεν είναι ο παράδεισος, ότι εδώ δεν είναι η Γη της Επαγγελίας, ότι ο κόσμος είναι τώρα μια 

θλιβερή κοιλάδα δακρύων, μια χώρα εξορίας και εξιλέωσης. 

Στο πνευματικό πεδίο θα βρείτε την αληθινή ειρήνη και την αληθινή ευτυχία, όπου θα γιορτάσω μαζί 

σας τις χαρούμενες γιορτές της άφιξής σας. Όποιος λαχταράει την αληθινή ειρήνη πρέπει να την αναζητά 

στην αλήθεια Μου, στον τρόπο Μου. Μάταια οι άνθρωποι αγωνίζονται για ένα "στέμμα" ή έναν "θρόνο", 

πιστεύοντας ότι με την απόκτησή του έχουν επιτύχει την ειρήνη. Σας λέω ότι ο καιρός των "βασιλιάδων" 

έχει τελειώσει. Η δικαιοσύνη μου ήρθε στους ανθρώπους. 

2 Εγώ, ο Βασιλιάς σας, σας δίδαξα ότι δεν υπάρχει άλλος στέφανος στη γη από αυτόν των αγκαθιών 

και άλλος θρόνος από τον σταυρό. Και όλα όσα κάνατε στον Ιησού, τα υπέφερε από αγάπη για εσάς. 

Σήμερα, που επέστρεψα και σας συναντώ εκ νέου στον κόσμο, δεν σας κατηγορώ για αυτό το αίμα. 

Έρχομαι γεμάτος αγάπη και συγχώρεση για σας για να γίνω γνωστός μεταξύ των ταπεινών, μεταξύ αυτών 

των απλών παιδιών που δεν κατάλαβαν τον ερχομό Μου με αυτή τη μορφή. 

3 Σας απέσυρα από τη φθορά της ζωής σας και σας καθάρισα από τους λεκέδες σας, σας αποκάλεσα 

μαθητές, σας εμπιστεύτηκα έναν πολύτιμο σπόρο και σας αποκάλεσα "εργάτες Μου". Σας έχω αναθέσει 

να φυλάξετε αυτόν τον σπόρο με αφοσίωση, γιατί όποιος τον χάσει θα είναι φτωχότερος από ό,τι πριν. 

4 Λαέ, αυτή είναι η ώρα που πρέπει να βαδίσετε στο μονοπάτι του Νόμου Μου, για να μην 

επαναληφθεί η πτώση των περασμένων εποχών, όταν οι αδυναμίες και οι πτώσεις του λαού του Ισραήλ 

ήταν τα εμπόδια που κατέστησαν αδύνατο για τα άλλα έθνη να λατρέψουν τον αληθινό Θεό. 

5 Το φως του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το νου σας, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε όλα όσα σας 

αποκαλύπτω και να απαντήσετε στους αδελφούς σας ικανοποιητικά. Μη νομίζετε ότι σας αφήνω στις 

δικές σας δυνάμεις, μόνο με ό,τι έχει διατηρήσει η μνήμη σας από όσα σας δίδαξα. Τι μπορείτε να 

μεταδώσετε στους ανθρώπους χωρίς τη βοήθειά Μου; Τι αποδείξεις μπορείτε να δώσετε χωρίς τη βοήθειά 

Μου; Αλλά αν έχετε πίστη στη δύναμή Μου και στην υποστήριξή Μου και είστε εξοπλισμένοι, θα 

μπορέσετε να θεραπεύσετε τους ασθενείς, να πείσετε τους άπιστους και να αναστήσετε τους νεκρούς. Θα 

αναζητήσετε κάποιους και θα δεχτείτε άλλους, και τα Καλά Νέα θα δοθούν στους ανθρώπους ότι έχω 

γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. 

6 Μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους 1950, όταν θα αποσύρω το Λόγο Μου, θα συνεχίσω να δίνω 

στους ανθρώπους το μήνυμά Μου για ειρήνη και αγάπη. Η εκδήλωσή Μου και ο Λόγος Μου αυτής της 

εποχής θα συγκινήσουν την ανθρωπότητα, οι θρησκευτικές κοινότητες θα κλονιστούν ακόμη και στα 

θεμέλιά τους, και ακόμη και η επιστήμη - έχοντας γίνει περίεργη - θα σταματήσει να ερευνά. 

7 Εδώ είναι η αλήθεια που προβλέψατε ότι θα σας έρθει απροκάλυπτη σε αυτή την εποχή- αλλά δεν 

πιστεύατε ότι θα τη βρίσκατε με αυτή την απλότητα με την οποία αποκαλύπτεται, και ακόμη λιγότερο με 

αυτή τη μορφή. Ωστόσο, εδώ είναι, σχηματίστε τη δική σας κρίση! 

8 Σας μίλησα σε μια γλώσσα κατανοητή από τον άνθρωπο, άλλοτε μεταφορικά και με παραβολές, 

άλλοτε με πλήρη σαφήνεια. Μεγάλες αλήθειες θα σας αποκαλύψω ακόμη μέσω διαφορετικών φορέων 

φωνής, γιατί ένας μόνος του δεν θα αρκούσε για να μεταφέρει το μήνυμα της Θεϊκότητάς Μου. 

9 Έρχεστε από μακρινά μέρη, η ταξιδιωτική σας βαλίτσα είναι άδεια και η καρδιά σας είναι γεμάτη 

ανησυχίες. Αλλά όταν ακούσατε αυτή την ουράνια φωνή και σας καλωσόρισα, βιώσατε πώς φωτίστηκε ο 

δρόμος της ζωής σας και η ειρήνη, η αληθινή ειρήνη, μπήκε στην καρδιά σας. 

10 Επομένως, όταν ακούσατε το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, 

συνειδητοποιήσατε ότι αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, ότι η διακήρυξή Μου με αυτή τη μορφή θα είναι σύντομη 

και ότι πρέπει επομένως να αξιοποιήσετε αυτή τη διδασκαλία. 
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11 Συμβουλεύεστε τη συνείδησή σας και αυτή σας απαντά ότι έχετε παραστρατήσει. Τότε αισθάνεστε 

απέραντη ευδαιμονία όταν συνειδητοποιείτε ότι ήταν πραγματικό θαύμα που βρήκατε το μονοπάτι που 

θεωρούσατε τόσο μακρινό. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν όρια στην πίστη- για τη μετάνοια 

αρκεί ένας λυγμός, για την προσευχή μια στιγμή ανύψωσης και για την ανανέωση θα βρίσκετε πάντα μια 

ευκαιρία για επανόρθωση. 

12 Όταν ήσασταν ο "τελευταίος" που μπήκε στον κύκλο αυτών των αδελφών σας, νιώθατε ανάξιος να 

είστε μαζί τους και τους θεωρούσατε ανώτερα όντα. Αργότερα, η επιμονή σας, η πίστη σας και η αγάπη 

σας σας οδήγησαν να καθίσετε με τους μαθητές. Μόλις βρέθηκαν σε εκείνο το μέρος, κάποιοι διατήρησαν 

την ταπεινότητά τους, ενώ άλλοι, λόγω έλλειψης κατανόησης της Διδασκαλίας Μου, γέμισαν με 

ματαιοδοξία, αισθάνθηκαν ότι είναι αφέντες, και μάλιστα είχαν σε χαμηλή εκτίμηση εκείνους που 

προηγουμένως θαύμαζαν και ζήλευαν. Έπρεπε να τους επιπλήξω και να τους επιπλήξω, αλλά όπως 

ακριβώς σας λέω να παίρνετε ως παραδείγματα μόνο εκείνους που σας δίνουν καλά παραδείγματα, έτσι 

θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε πώς χρησιμοποιώ ακόμη και τους ανυπάκουους και αχάριστους για να 

σας δώσω διδασκαλίες μεγάλης σοφίας. 

13 Κάποιοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο μονοπάτι της υπακοής με το πρώτο προειδοποιητικό 

σημάδι της δικαιοσύνης Μου. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που με την αλαζονεία τους βεβηλώνουν τις 

εντολές Μου και αδιαφορούν για τον νόμο. Τότε ο Λόγος Μου γίνεται λεπτομερής και σαφής, ώστε το 

ανθρώπινο ον να καταλάβει ότι η ταπεινότητα και η υπακοή στις εντολές Μου είναι που σε φέρνει πιο 

κοντά Μου. 

14 Μαθητές, συλλογιστείτε το φως που έρχεται σε σας- είναι η αντανάκλαση των φώτων της Νέας 

Ιερουσαλήμ που σας στέλνει το μήνυμά της από το άπειρο. 

15 Αυτό το έθνος στο οποίο ο Λόγος Μου έχει γίνει γνωστός δεν είναι η Νέα Ιερουσαλήμ την οποία 

είδε ο Ιωάννης με τα μάτια του Πνεύματος όταν προφήτευσε: "Και εγώ, ο Ιωάννης, είδα την Αγία Πόλη, 

τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν νύφη στολισμένη για τον σύζυγό της"- ωστόσο 

αυτό το έθνος θα είναι ένα σύμβολο αυτής της Πνευματικής Πόλης. Οι κάτοικοί της θα είναι 

προετοιμασμένοι, από τις καρδιές της θα ρέει η ειρήνη και ο χαιρετισμός του καλωσορίσματος σε όποιον 

χτυπάει την πόρτα της, από το πνεύμα της θα ακτινοβολεί το φως που επιλύει τις συγκρούσεις που 

μπερδεύουν την ανθρωπότητα και από τη λατρεία του Θεού θα εκπέμπει το παράδειγμα της 

πνευματοποίησης και της ανύψωσης για τους άλλους λαούς. 

16 Σήμερα εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε ότι αυτό το έθνος μπορεί να εκπληρώσει ένα τέτοιο 

πεπρωμένο, και αυτή η αμφιβολία αναδύεται στην καρδιά σας όταν βλέπετε ότι είστε υλοποιημένοι, 

προσκολλημένοι στις απολαύσεις του κόσμου, παρόλο που ακούτε τον Θεϊκό Δάσκαλο και αποκαλείτε 

τους εαυτούς σας μαθητές Του. 

17 Καταλάβετε ότι δεν ήθελα να σας οδηγήσω βιαστικά στο μονοπάτι των διδασκαλιών Μου, αλλά 

ότι σας είπα επίσης να μη σταματήσετε. Φοβάστε τις κρίσεις των ανθρώπων; Φοβάστε τα βασανιστήρια 

που μπορεί να υποστείτε για χάρη του Σκοπού Μου; Αληθινά σας λέω, δεν θα τυλιχτεί ακάνθινο στεφάνι 

γύρω από τους κροτάφους σας, ούτε θα σηκώσετε βαρύ σταυρό κάτω από τα μαστιγωτικά χτυπήματα και 

τις γροθιές ενός αιμοδιψούς πλήθους. 

18 Αγαπήστε τους συνανθρώπους σας, σπείρετε το έλεός Μου παντού- αλλά ποτέ μην πικραίνεστε 

επειδή οι άνθρωποι ανταμείβουν ανεπαρκώς την υπηρεσία που τους προσφέρετε. Θυμηθείτε το 

παράδειγμα του Ιησού! 

19 Το μονοπάτι που χάραξα για εσάς με το αίμα Μου στο παρελθόν, το έχω χαράξει για εσάς σήμερα 

με το φως Μου. Αλλά μην αφήσετε κανένα σημάδι πάνω του, ούτε κανένα ίχνος ατέλειας ή 

ανεντιμότητας, γιατί τότε οι άνθρωποι θα πουν αύριο ότι Εκείνος που μίλησε αυτή τη στιγμή ήταν 

απατεώνας. 

20 Μην προκαλείτε τη Θεία Δικαιοσύνη Μου με ανυπακοή ή παραβιάσεις του Νόμου Μου. Ούτε να 

δώσετε αφορμή στη γήινη δικαιοσύνη να έρθει εναντίον σας για άδικες πράξεις. 

21 Θέλω το πνεύμα σας να γίνει γνωστό και να ξεχειλίσει αυτή τη στιγμή, χωρίς το σώμα του να 

αποτελεί εμπόδιο για να το κρατήσει έξω ή πέπλο για να το κρύψει, και κάθε λέξη που βγαίνει από τα 

χείλη του να είναι γεμάτη ζωή. 

22 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, για εσάς η Δεύτερη Εποχή ανήκει στο παρελθόν, για Εμένα είναι 

παρούσα. Η Ιουδαία δεν είναι ο τόπος των εκδηλώσεών Μου σήμερα, η Ιερουσαλήμ δεν είναι η πόλη που 
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δέχεται τον Σωτήρα της με ψαλμούς και κλαδιά ελιάς. Είναι ένα άλλο μέρος στον κόσμο όπου βρίσκομαι 

σήμερα, αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πνεύματα. Τώρα η καρδιά σας είναι η πόλη, και οι ψαλμοί 

σας και τα κλαδιά ελιάς είναι εσωτερική χαρά. 

23 Τώρα δεν περιβάλλομαι από τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τον Βαρθολομαίο, 

τον Φίλιππο και τους άλλους μαθητές- αυτοί εκπλήρωσαν την αποστολή τους και σας άφησαν το 

παράδειγμά τους- σήμερα προετοιμάζω μεγάλα πλήθη μαθητών. Νιώθετε ξεκάθαρα τα πνευματικά σας 

χαρίσματα: Σε μερικούς το χάρισμα της προφητείας εκφράζεται μέσω πνευματικών οραμάτων και 

ονείρων, σε άλλους το χάρισμα του λόγου, σε άλλους το χάρισμα της έμπνευσης, του πνευματικού 

διαλόγου και της θεραπείας. Αλλά οι ίδιες ικανότητες υπάρχουν σε όλους σας, τις οποίες μπορείτε να 

αναπτύξετε μέσα από τα έργα αγάπης σας προς τους αδελφούς σας. 

24 Όλοι έχετε δει ή αισθανθεί τη μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια της διακήρυξής Μου, όταν ο 

φορέας της φωνής μέσω του οποίου σας δίνω το Λόγο Μου εξαφανίζεται από τα μάτια σας και ο Χριστός 

εμφανίζεται με πνευματική μορφή, γεμάτος αγάπη για σας. 

25 Μαθητές, πλησιάζουμε ήδη τις πύλες της "πόλης". Ιδού, είναι η καρδιά της ανθρωπότητας. Θα 

είναι έτοιμη να υποδεχτεί τον Δάσκαλο και τους μαθητές Του; 

26 Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί ενώ μερικοί Με δέχονται με τραγούδια δοξολογίας, οι 

Φαρισαίοι θα σας περιμένουν, και μερικοί θα σας προσφέρουν και χρήματα για τη σιωπή σας. Προσέξτε, 

για να μην πέσετε σε πειρασμό, γιατί από αυτή τη δοκιμασία θα βγουν οι κακοί μαθητές που θα 

προδώσουν την πίστη τους. 

27 Σας φέρνω ειρήνη και μια νέα διδασκαλία. Αν η Θυσία Μου της Δεύτερης Εποχής κατάργησε τη 

θυσία αθώων ζώων που προσφέρατε στο βωμό του Ιεχωβά, σήμερα η τροφή του Θείου Λόγου Μου σας 

έκανε να μην εκπροσωπείτε πλέον το Σώμα Μου και το Αίμα Μου μέσω του ψωμιού και του κρασιού 

αυτού του κόσμου. Κάθε ψυχή που θέλει να ζήσει πρέπει να τρέφεται από το Θείο Πνεύμα. Όποιος ακούει 

το Λόγο Μου και τον αισθάνεται στην καρδιά του, τρέφεται με την αλήθεια. Αυτός δεν έφαγε μόνο το 

Σώμα Μου και ήπιε το Αίμα Μου, αλλά πήρε και από το Πνεύμα Μου για να τραφεί. Ποιος, έχοντας 

γευτεί αυτή την Ουράνια Τροφή, θα Με αναζητήσει ξανά σε μορφές και σχήματα φτιαγμένα από 

ανθρώπινα χέρια; Από καιρό σε καιρό έρχομαι και καταργώ τις παραδόσεις, τις τελετές και τα έθιμα, 

αφήνοντας στο πνεύμα σας μόνο τον Νόμο και τον πνευματικό πυρήνα των διδασκαλιών Μου. 

28 Αυτή είναι ώρα μνήμης, εσωτερικής συγκέντρωσης και προβληματισμού, αφήστε Με να μπω 

ανάμεσά σας. Έρχομαι από τις πόλεις και τα πεδία των μαχών και έχω μοιραστεί με τα παιδιά Μου το 

ψωμί της πικρίας τους. Έχω περπατήσει όλα τα μονοπάτια 

Έχω σκορπίσει το φως, έχω κάνει θαύματα και έχω δώσει αποδείξεις της παρουσίας Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Αλλά είναι απαραίτητο να Με αποδεχτείτε, ώστε να ακούσετε τα λόγια Μου μέχρι τέλους. 

29 Φροντίστε να βρω την κατοικία Μου έτοιμη στις καρδιές σας, να είναι εκεί το τραπέζι Μου και 

πάνω του το ψωμί. Θέλω να αισθάνεστε ότι σας φλερτάρει η αγάπη Μου, όπως έκανα με τον ευγενικό 

Ιωάννη. - Ω άνθρωποι, προετοιμαστείτε εσωτερικά και βρείτε την αληθινή πνευματική επαγρύπνηση, 

ώστε να μην βεβηλώσετε το Θείο και να το αφήσετε να αποκαλυφθεί. Συνειδητοποιήστε ότι λαμβάνετε τη 

Θεία Ακτίνα Μου στο μυαλό σας, παρόλο που είναι ακόμα γεμάτο αμαρτίες και πάθη. Αν στη Δεύτερη 

Εποχή Με κάνατε να σηκώσω ένα σταυρό κάτω από χτυπήματα και χλευασμό, αφήστε Με να κατοικήσω 

στις καρδιές σας σήμερα. 

30 Απαιτώ από εσάς προετοιμασία, που σημαίνει ανανέωση και πνευματοποίηση, έτσι ώστε όταν έρθει 

το έτος 1950, τα πλήθη να είναι πολύ μεγάλα. Διότι ανάμεσα στο πλήθος το βλέμμα Μου ανακαλύπτει 

εκείνους που ανήκουν στις εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες και τους οποίους πρέπει να σημαδέψω στα 

μέτωπά τους και τους οποίους πρέπει να κάνω να αναγνωρίσουν το καθήκον τους. Αλλά μην ανησυχείτε 

αν την τελευταία ημέρα (της εκδήλωσής Μου) οι δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή δεν είναι (όλοι) 

σημαδεμένοι. 

Από το άπειρο θα τους αφήσω να νιώσουν το χάδι Μου και θα τους αναθέσω το έργο που τους έχει 

ανατεθεί. Ο τόπος διαμονής τους είναι αδιάφορος. Σας το λέω αυτό γιατί μόνο Εγώ μπορώ να αναθέσω το 

πεπρωμένο και τα καθήκοντα κάθε πλάσματος και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να το κάνει μετά την 

αναχώρησή Μου. 

31 Θα σας ενημερώσω μετά το 1950 ποιοι είναι εκείνοι που ανήκουν σε αυτόν τον αριθμό, ακόμη και 

χωρίς να έχουν ακούσει τον Λόγο Μου- και αυτοί θα δώσουν αποδείξεις πίστης. - Αφού τελειώσει ο 
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Λόγος Μου, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας μιμηθούν για να εκμεταλλευτούν την ευπιστία των 

ανθρώπων. Αλλά θα είστε προετοιμασμένοι ώστε να ανακαλύψετε κάθε ψέμα. 

32 Θα κρατήσετε τον αποχαιρετιστήριο λόγο Μου στις καρδιές σας με τη μορφή που θα σας τον 

δώσω. Αλλά θα αφήσετε αυτή τη μαρτυρία να φτάσει σε άλλα έθνη και να πει στην ανθρωπότητα ότι 

είμαι πολύ κοντά στο πνεύμα σε όλα τα παιδιά Μου. 

33 Σήμερα σας λέω: Εδώ είναι ο Δάσκαλος, αυτός που οι άνθρωποι αποκαλούσαν Ραββίνο της 

Γαλιλαίας. Σας δίνω την αιώνια διδασκαλία, τη διδασκαλία της αγάπης. Το συμπόσιο στο οποίο σας 

προσκαλώ σήμερα είναι πνευματικό, το ίδιο και το ψωμί και το κρασί. Αλλά σήμερα, όπως πάντα, Εγώ 

είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. 

34 Σας δίνω τη δύναμή Μου, γιατί αυτός ο Τρίτος Χρόνος είναι γεμάτος δοκιμασίες. Η ζεστασιά μου 

έχει βυθιστεί στην καρδιά σου, η οποία ήταν κρύα σαν την πέτρινη πλάκα που σκεπάζει τους νεκρούς, και 

ήδη τη νιώθεις να χτυπάει από αγάπη για τον Πατέρα της. Είδατε πώς, ανάμεσα στα μεγάλα πλήθη, 

επέλεξα σιγά-σιγά εκείνους που θα φέρουν το θείο σημάδι στο μέτωπό τους, και ότι ο Λόγος Μου τους 

λέει ότι αυτή η χάρη με την οποία τους έχω ντύσει δεν είναι για να υψώσουν τον εαυτό τους πάνω από 

τους άλλους και να τους ταπεινώσουν, αλλά ότι πρέπει να την υπομένουν με την ταπεινότητα κάποιου που 

είναι έτοιμος να υπηρετήσει τον πλησίον του, επειδή αναγνωρίζει ότι αυτή η διδασκαλία είναι για όλους. 

35 Μια περίοδος χάριτος βρίσκεται μπροστά σας- αφήστε αυτόν τον λαό να τη βιώσει με φωτισμένο 

νου και με πλήρη γνώση όλων όσων λέει και όλων όσων βλέπει. Αυτή η περίοδος της χάριτος δεν πρέπει 

να γίνει ρουτίνα για εσάς, και ακόμη λιγότερο πρέπει να ασχολείστε με περιττά πράγματα. 

36 Αυτή η χρονική περίοδος κατά την οποία σας έδωσα μαρτυρίες της Παρουσίας Μου με αυτή την 

εκδήλωση και έκανα θαύματα στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εσάς, θα είναι η ανάμνηση που θα 

σας ενδυναμώσει αύριο στη μάχη, ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε το δρόμο σας με παράδοση, 

πνευματισμό και αγάπη. Ο Νόμος Μου θα λάμψει μέσα από τη συνείδησή σας και θα φωτίσει το μονοπάτι 

σας, όπως έλαμψε το πρόσωπο του Μωυσή όταν κατέβηκε από το Σινά και αναζήτησε τους ανθρώπους 

που βρίσκονταν στους πρόποδές του. 

37 Οι δώδεκα φυλές θα συγκεντρωθούν εκ νέου γύρω από τον Νόμο Μου. Επικεφαλής τους θα είναι 

οι δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή, και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα τους πω: Ξεκινήστε ως καλοί μαθητές 

του Χριστού για να φέρετε τα καλά νέα της παρουσίας Μου. 

38 Όλες οι προφητείες θα επαληθευτούν και η ανθρωπότητα θα δει να αναδύεται από τις πιο κρυφές 

και άγνωστες γωνιές της ένας λαός ταπεινός, φτωχός σε υλικά αγαθά, αλλά δυνατός στο πνεύμα, ζηλωτής 

του Νόμου Μου και φιλεύσπλαχνος προς τους συνανθρώπους του. Το ιερό του θα είναι εσωτερικό, 

αόρατο και ανέγγιχτο, άρα αδύνατο να καταστραφεί. Εκεί θα καίει ένα άσβεστο φως που θα φωτίζει τον 

δρόμο του. Οι δρόμοι της ζωής και οι επισκέψεις της θα είναι επώδυνες και σκληρές, όμως ποτέ δεν θα 

αποδυναμωθεί για χάρη τους, ούτε θα παραπονεθεί από δυσαρέσκεια ή θλίψη, ούτε θα μου γυρίσει την 

πλάτη, γιατί έχει τη δύναμη του αποστόλου. Οι άνθρωποι θα ξεφύγουν από τη βρωμιά, τη λάσπη και την 

αμαρτία και θα μεταβούν στο νόμο και την αρετή και θα βαδίσουν στους δρόμους της αγάπης και της 

χάρης. Παντού το Πνεύμα Μου θα γίνεται αισθητό, κάθε μάτι θα Με βλέπει, κάθε αυτί θα Με ακούει και 

κάθε νους θα κατανοεί τις αποκαλύψεις και τις εμπνεύσεις Μου. Άνθρωποι που θεωρούνταν αδέξιοι και 

αμόρφωτοι θα βρεθούν ξαφνικά φωτισμένοι και θα μεταμορφωθούν σε προφήτες Μου. Από τα χείλη τους 

θα βγουν λόγια που θα είναι σαν κρυστάλλινο νερό σε μαραμένες καρδιές. 

39 Αυτό το νερό οι προφήτες θα αντλήσουν από την πηγή της σοφίας και της αλήθειας, που είμαι 

εγώ- σ' αυτό θα βρουν υγεία, καθαρότητα και αιώνια ζωή. 

40 Όλος ο πόνος που χύνεται σήμερα πάνω στην ανθρωπότητα είναι το ποτήρι της πικρίας μέσα από 

το οποίο θα επιτύχει τον εξαγνισμό. Οι χήρες και τα ορφανά θα πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, 

αλλά πάνω από την ερημιά και τους θρήνους τους έχει απλωθεί ο μανδύας της Μαρίας. Η δικαιοσύνη 

Μου έχει έρθει στον κόσμο σας και μέσω αυτής θα αλλάξει ακόμη και το πρόσωπο του πλανήτη. Η φύση 

καλεί τον άνθρωπο να λογοδοτήσει για τις ακαθαρσίες του, γι' αυτό και οι δυνάμεις της φύσης 

απελευθερώνονται. Οι επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν σε Μένα έχουν απογοητευτεί και 

μπερδευτεί, και όταν είδαν τη δικαιοσύνη Μου να έρχεται, φώναξαν: "Πατέρα, Πατέρα!" Αλλά η κραυγή 

τους δεν ήταν από αγάπη ή από τύψεις, αλλά από φόβο για τη ζωή τους και για ό,τι κατέχουν στον κόσμο. 

Σας ξαναλέω ότι δεν Με αγαπούν όλοι όσοι Μου λένε "Πατέρα". 
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41 Όταν η ανθρωπότητα δει όλα τα σημάδια της κρίσης και τότε οι πλούσιοι θα σπεύσουν να 

μοιραστούν με τους φτωχούς ό,τι κατέχουν- όταν εκείνοι που έχουν προσβάλει θα ζητήσουν συγχώρεση, 

αν εκείνοι που έχουν στιγματιστεί με κλοπή, κακία ή ψέμα μετανοούσαν και αναλάμβαναν να πλύνουν 

τους λεκέδες τους - αληθινά σας λέω, οι πλημμύρες των υδάτων θα επέστρεφαν απαλά στις κοίτες τους, οι 

καταιγίδες που μοιάζουν με τυφώνες θα γίνονταν ελαφρύ αεράκι, και ο πόλεμος που έχει συναρπάσει τους 

ανθρώπους θα μετατρεπόταν σε άγγελο ειρήνης. Αλλά η καρδιά σου είναι σκληρή- βλέπεις τον γυμνό 

άνθρωπο δίπλα σου χωρίς να αισθάνεσαι την ψυχρότητά του, και δεν αισθάνεσαι την πείνα ή τον πόνο 

των συνανθρώπων σου, παρόλο που η βοήθειά σου μπορεί να τους φτάσει. 

42 Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί το γεγονός ότι είστε μόνο προσκυνητές σε αυτόν τον κόσμο, ούτε 

θέλετε να κάνετε κάτι που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο στο ταξίδι σας προς την αιωνιότητα. 

43 Εδώ είμαι, ανθρωπότητα - πνευματικά παρών, αληθινός και αληθινός, μέσα σας και έξω από σας, 

ώστε να ακούσετε τη φωνή του Λόγου και να ξεκινήσετε να πάρετε τα σανδάλια, την τροφή για το ταξίδι 

και το μπαστούνι, και να βαδίσετε το μονοπάτι των διδασκαλιών Μου προς την παρουσία Εκείνου που 

είναι ο μοναδικός σας Θεός. 

44 Λαέ του Ισραήλ, βρίσκεστε μπροστά Μου. Έρχεστε εδώ σαν αδαή παιδιά και δεν 

συνειδητοποιείτε ότι φέρνετε μαζί σας στην ψυχή σας πολλές ενοχές που πρέπει να ξεπληρώσετε. Σας 

έστειλα για άλλη μια φορά σε αυτόν τον καιρό, ώστε να έχετε την ευκαιρία να επανορθώσετε για τις 

παλιές σας παραβάσεις και να ανεβείτε σε εκείνο το επίπεδο όπου θέλω να σας δω. 

45 Έρχεστε να ακούσετε το Λόγο Μου αυτή τη μέρα, και με αβεβαιότητα στην καρδιά σας 

υποκλίνεστε μπροστά Μου και Με ρωτάτε αν έχω επιστρέψει σε σας. Σας λέω όμως: Σκεφτείτε και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι σας αποκάλυψα την αγάπη Μου και σας έκανα να νιώσετε την παρουσία Μου. Σας 

επέλεξα από τα μεγάλα πλήθη για να λάβετε αυτή την κληρονομιά και στη συνέχεια να τη μεταδώσετε 

στους αδελφούς σας. 

46 Μου παρουσιάζετε τον αγώνα σας, τον μόχθο και τη θλίψη σας για τους άλλους, και Εγώ τους 

δέχομαι γιατί Μου αρέσουν. Σας βλέπω κουρασμένους, με ματωμένα πόδια, αλλά με την εμπειρία που 

δίνει η ζωή. Κάποιοι από εσάς παίρνετε Εμένα ως παράδειγμα και εκτελείτε το έργο σας με υπομονή και 

πνευματική ανύψωση. Σκεφτείτε αυτούς που θα έρθουν μετά από εσάς και προετοιμάστε τους το δρόμο- 

το παράδειγμά σας θα είναι η καλύτερη κληρονομιά. Όσο ζείτε ταπεινά και εργάζεστε υπακούοντας στις 

εντολές Μου, θα νιώθετε την ειρήνη Μου. Αλλά αν αφήσετε τα αυτιά σας να κλείσουν στις οδηγίες Μου, 

ξεφεύγετε από το μονοπάτι και δεν σκέφτεστε ότι οι άνθρωποι παρακολουθούν τις πράξεις σας και σας 

κρίνουν κάθε στιγμή. Πώς θα μπορούσατε να μιλάτε για τη δύναμή Μου και τη σοφία Μου, όταν 

αποδίδετε τα λόγια Μου στον εαυτό σας για να επαινεθείτε; νιώστε το πραγματικό μεγαλείο που έχω 

παραχωρήσει σε κάθε ένα από τα παιδιά Μου, το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσποιείστε ότι 

έχετε. Όταν σας χαρίζω ένα θαύμα, να χαίρεστε και να θυμάστε ότι με αυτό σας έδειξα την αγάπη Μου. 

47 Μελετήστε την παραβολή μου: 

48 "Σε μια επαρχία ζούσε ένας σεβάσμιος γέροντας, περιτριγυρισμένος από άνδρες, γυναίκες και 

παιδιά, τους οποίους είχε προσκαλέσει να συμμετάσχουν σε μια γιορτή. Όλοι τους ήρθαν από 

διαφορετικούς δρόμους και αποδέχτηκαν την πρόσκληση αυτού του ηλικιωμένου άνδρα. Μια μελωδική 

καμπάνα χτυπούσε ψηλά, και στο κάλεσμά της έσπευδαν σε μακρά τρένα γεμάτα αφοσίωση στον τόπο 

όπου ζούσε αυτός που τους καλούσε. 

49 Όταν τα πλήθη αυτά μπήκαν στην κατοικία, είδαν στο τραπέζι ούτε ψωμί, ούτε φαγητό, ούτε νερό 

για να θρέψουν το σώμα, και η απογοήτευση άρχισε να μπαίνει στις καρδιές μερικών και η κοροϊδία 

άλλων. Με φαινομενική ταπεινότητα έσκυψαν τον λαιμό τους, αλλά κατά βάθος γκρίνιαζαν εναντίον του 

γέρου. Εκείνος, όμως, που ήξερε τι συνέβαινε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μίλησε: 

"Ελάτε σε Μένα και ακούστε! Ήσασταν σαν ναυαγοί στο μονοπάτι της ζωής, χωρίς φάρο να σας σώζει. 

Έχετε πεθάνει από την αγάπη και τη χαρά και δεν γνωρίζετε τον σκοπό για τον οποίο ήρθατε σε αυτόν τον 

κόσμο. Έχετε επίσης επιτρέψει στον εαυτό σας να νικηθεί από τις αντιξοότητες της ζωής, από τον κόσμο 

και τα πάθη του, και γι' αυτό σας κάλεσα. Θα σας δείξω τον δρόμο που θα σας κάνει ευτυχισμένους και θα 

σας δώσω το φως". Με φόβο, και με την αίσθηση ότι ο γέροντας διάβαζε τις καρδιές τους και γνώριζε τις 

σκέψεις τους, του έδειξαν το άρρωστο σώμα τους, την κούρασή τους και τη δίψα τους για πνευματισμό. 

50 "Να είστε ευτυχισμένοι", τους είπε ο γέροντας, "θα σας δώσω τα αγαθά που χρειάζεστε, θα 

ικανοποιήσω την πείνα και τη δίψα σας". 
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51 Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη υπήρχαν υποκριτές και άνθρωποι με καθαρή καρδιά, και όλοι 

άκουσαν τη διδασκαλία. Άνοιξε το βιβλίο της τέλειας διδασκαλίας του και τους έδωσε τον λόγο του ως 

τροφή, και όταν τελείωσε, τους ρώτησε: "Χορτάσατε την πείνα σας; Έχετε χορτάσει;" Ευχαρίστησαν για 

το θαύμα που έλαβαν, γιατί ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή. - Ο γέροντας 

συνέχισε να τους μιλάει: "Χαρείτε που με δεχτήκατε. Αυτό είναι το ψωμί που τρέφει την ψυχή και το νερό 

που ξεδιψάει για αγάπη και τελειότητα". 

52 Στη συνέχεια έδωσε στους ανθρώπους νόμους και εντολές, ώστε να τους ακολουθούν και να 

παραμένουν άξιοι να λαμβάνουν αυτή την τροφή. Όσοι κατανόησαν αυτό το μήνυμα ορκίστηκαν να 

υπακούουν και να ζουν πάντοτε με την πρακτική των αρετών που δίδαξε ο σεβάσμιος αυτός γέροντας. 

Τους είπε ότι αν αισθάνονταν δυνατοί, θα έπρεπε να μεταφέρουν τη διδασκαλία του σε άλλες περιοχές, 

ότι οι "πρώτοι" θα έπρεπε να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή, ενώ οι υπόλοιποι θα έπρεπε να 

παραμείνουν για να υποδεχθούν τους νεοεισερχόμενους. 

53 Αυτοί που είχαν οριστεί να το κάνουν, πήγαν να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή, παίρνοντας 

μαζί τους τη δύναμη του γέροντα. Παρακολούθησαν, προσευχήθηκαν και άρχισαν το έργο τους. Όλοι 

ήταν ενωμένοι στο ίδιο ιδεώδες, μια και μόνη σκέψη τους κυριαρχούσε: να φέρουν αυτό το ψωμί στους 

πεινασμένους. Συνάντησαν δυσκολίες στο δρόμο τους και το πνεύμα τους αγωνίστηκε να τις ξεπεράσει. 

Σύντομα όμως άρχισαν να αδυνατούν και να κρίνουν τον γέροντα (εσωτερικά), αναρωτώμενοι αν η 

προστασία του θα τους ακολουθούσε όπου κι αν πήγαιναν; Ήξεραν ότι από καιρό σε καιρό θα έπρεπε να 

επιστρέφουν στο σπίτι όπου τους είχε συγκεντρώσει ο γέρος. 

Ήρθε ο καιρός που ο λαός γιόρτασε την ανάμνηση της ημέρας που είχε ακούσει για πρώτη φορά τη 

φωνή του γέροντα, και μεγάλα πλήθη έσπευσαν- αλλά εκείνοι οι μαθητές που είχαν φύγει δεν 

επέστρεψαν, είχαν παραστρατήσει και είχαν διαστρεβλώσει τον νόμο. Ο γέροντας ένιωσε πόνο εξαιτίας 

της απουσίας αυτών των μαθητών- εκπαίδευσε νέους αγγελιοφόρους και τους έστειλε να εργαστούν. Ενώ 

οι πρώτοι ενεργούσαν αντίθετα προς το καθήκον τους και ξεχνούσαν τα ουσιώδη αυτής της διδασκαλίας, 

οι δεύτεροι μιλούσαν στο όνομα της αρετής, την οποία δίδασκε εκείνος ο γέροντας, και μετέτρεπαν τις 

καρδιές με την αλήθεια των λόγων τους". 

(τέλος της παραβολής) 

54 Μελετήστε την παραβολή Μου και μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί αν θέλετε 

να εκπληρώσετε τις εντολές Μου. Συγκεντρώστε τους αρρώστους, τους διψασμένους και τους 

πεινασμένους και δώστε τους το ψωμί του Πνεύματος. Ρίξτε αγάπη στις καρδιές και να γνωρίζετε ότι 

είστε πρεσβευτές στο έργο Μου για το φως και την αποκατάσταση. Μην αφήσετε να εμφανιστεί 

αλαζονεία ή ματαιοδοξία για να μην αποκληρωθείτε. Μην χαλαρώνετε στην εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

Αγαπήστε ο ένας τον άλλον και θα ζήσετε ειρηνικά. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 69  
1 Αυτή τη στιγμή σας συγχωρώ κάθε αμαρτία, αλλά σας λέω και το εξής: Πηγαίνετε, αν θέλετε, στο 

σημείο της θυσίας, αλλά μην αμαρτάνετε ξανά. Έχω γράψει ένα βιβλίο στην καρδιά σου, αλλά αν σου 

ζητούσα αυτές τις οδηγίες, δεν θα ήσουν σε θέση να Μου εξηγήσεις ούτε μία από τις σελίδες του. 

2 Για να ασκήσετε την ενεργό αγάπη προς τον πλησίον, σας υπέβαλα σε μικρές δοκιμασίες, 

τοποθετώντας στο δρόμο σας αυτόν που πεινάει για ψωμί και παρηγοριά. Αλλά πόσες φορές Μου 

κλείσατε τις πόρτες σας. Σας έχω πει πολλές φορές ότι κρύβομαι στην καρδιά εκείνων των αδελφών σας 

που εκλιπαρούν το έλεός σας. - μαθητές, αυτές οι ευκαιρίες που σας προσφέρει ο Κύριός σας, δηλαδή να 

μοιράζετε πνευματικά και υλικά αγαθά, είναι για να ασκείτε την τέλεια φιλανθρωπία, αυτή που δεν 

περιμένει ανταμοιβή και που αντίθετα είναι γραμμένη στο βιβλίο των καλών σας έργων. Δεν σας έδειξα 

το έλεός Μου με όσα έκανα για σας; Κάντε λοιπόν μια προσπάθεια για τα αδέλφια σας. Θυμηθείτε πόσες 

φορές σας έδωσα αυτό που θεωρούσατε αδύνατο. Αν θέλετε να μάθει ο κόσμος ότι αυτή είναι η εποχή της 

νέας αποκάλυψής Μου, μαρτυρήστε το με τα έργα της αγάπης σας και μην κάνετε το αντίθετο από αυτό 

που σας δίδαξα στις διδασκαλίες Μου, γιατί τότε θα αρνηθείτε την Παρουσία Μου. 

3 Αν, παρά τις προσπάθειές σας, δεν βλέπετε τους καρπούς της σποράς σας, μην ανησυχείτε. Αυτή η 

πράξη αγάπης είναι σαν αυτή που κάνετε σε έναν άπορο που χτυπάει την πόρτα του σπιτιού σας και από 

τον οποίο δεν περιμένετε πληρωμή. Αλλά θα δώσω στο πνεύμα σας (μετά το θάνατο του σώματος) την 

ευκαιρία να κατέβει από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται για να απολαύσει την καρποφορία του σπόρου 

που άφησε στη γη. 

4 Οικογενειάρχες, να έχετε έντονη αίσθηση των εκδηλώσεων της πνευματικής προόδου των παιδιών 

σας. Παρατηρήστε τα παιδιά που σας εμπιστεύτηκαν με αγάπη και έλεος, ώστε να καθοδηγήσετε τις νέες 

γενιές στο μονοπάτι που χαράζει το φως Μου. Μην τους οδηγείτε στην άβυσσο, ούτε να τους σκάβετε 

παγίδες. Αυτές οι ψυχές δεν θα εισέλθουν στα Σόδομα και τα Γόμορρα αυτής της εποχής. 

5 Οπλιστείτε με υπομονή, γιατί θα έρθει η ώρα που πολλοί θα σας αμφισβητήσουν σχετικά με αυτόν 

τον Λόγο. Ανάμεσά τους θα έρθουν οι νέοι Φαρισαίοι και οι γραμματείς για να σας ανακρίνουν. Μην 

έχετε καμία μεροληψία στις απαντήσεις σας και δώστε ειλικρινείς πληροφορίες σε όλους, γιατί εσείς οι 

ίδιοι πρέπει να δώσετε λογαριασμό σε Μένα για τις απαντήσεις και τη συμπεριφορά που δείχνετε προς 

αυτούς τους ερευνητές. 

6 Σήμερα η καρδιά σας χτυπάει με ευχαρίστηση και η προσευχή που στέλνετε είναι σαν θυμίαμα ή 

σαν άρωμα λουλουδιών. Όταν οι σκέψεις σας φτάσουν σε αυτή την καθαρότητα, ενώνονται με εκείνες 

των δίκαιων πνευμάτων που ζουν κοντά στον Κύριό σας. 

7 Σε όλες τις εποχές σας έχω πει: Προσευχηθείτε. Σήμερα σας λέω ότι μέσω της προσευχής μπορείτε 

να αποκτήσετε σοφία. Αν όλοι οι άνθρωποι προσεύχονταν, δεν θα απομακρύνονταν ποτέ από το μονοπάτι 

του φωτός που έχω χαράξει. Μέσω της προσευχής οι άρρωστοι θα θεραπεύονταν, δεν θα υπήρχαν πια 

άπιστοι και η ειρήνη θα επέστρεφε στις ψυχές. 

8 Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος όταν έχει απορρίψει τη χάρη Μου; Νομίζει ότι η 

αγάπη, το έλεος και η ευγένεια δεν είναι ιδιότητες της ανθρώπινης ζωής; 

9 Η πνευματική ζωή διέπεται επίσης από νόμους, και αν απομακρυνθείτε από αυτούς, πολύ σύντομα 

θα νιώσετε τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της ανυπακοής. Συνειδητοποιήστε πόσο σπουδαίο 

Η επιθυμία μου είναι να σας σώσω. Σήμερα, όπως και τότε, θα σηκώσω τον σταυρό για να σας 

αναστήσω στην αληθινή ζωή. Αν το Αίμα Μου που χύθηκε στο Γολγοθά συγκλόνισε την καρδιά των 

ανθρώπων και τους μετέτρεψε στη Διδασκαλία Μου, έτσι και αυτή τη στιγμή θα είναι το Θεϊκό Μου Φως 

που θα ταρακουνήσει την ψυχή και το σώμα για να σας επαναφέρει στο αληθινό μονοπάτι. 

10 Θέλω αυτοί που είναι νεκροί για τη ζωή της χάρης να ζήσουν για πάντα. Δεν θέλω η ψυχή σας να 

κατοικεί στο σκοτάδι. 

11 Δεν ακούτε τις φωνές της δικαιοσύνης; Δεν βλέπετε τις δυνάμεις της φύσης να πλήττουν τη μία 

περιοχή μετά την άλλη; Πιστεύετε ότι αν ζούσατε μια ενάρετη ζωή, θα υπήρχε ανάγκη να γίνει αισθητή η 

δικαιοσύνη Μου με αυτόν τον τρόπο; Αλήθεια σας λέω, δεν θα χρειαζόταν να σας καθαρίσω αν σας είχα 

βρει καθαρούς. 

12 Κάντε το σώμα σας υπάκουο κατά τη διάρκεια αυτής της επίγειας ζωής, γιατί δεν είναι σωστό η 

ψυχή σας να πρέπει αργότερα να εξαγνιστεί με πόνο εξαιτίας των αδυναμιών σας. 
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13 Οι αμαρτωλοί κλαίνε όταν ακούνε αυτά τα λόγια και Με ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να 

ξεπλύνουν τους λεκέδες τους σε αυτή τη ζωή. Σε αυτό τους απαντώ: Κάντε έργα ελέους ανάμεσα στους 

αδελφούς σας, ο κόσμος σας είναι ένα κατάλληλο χωράφι για να σπείρετε τη φιλανθρωπία. Είναι 

κατοικημένη από εκατομμύρια καρδιές που υποφέρουν με διάφορους τρόπους, με σπίτια μέσα στη 

δυστυχία, με άνδρες και γυναίκες που έχουν ξεσαλώσει στην ακολασία. Είναι ένας κόσμος όπου οι τόποι 

εξιλέωσης, τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα πεδία των μαχών αφθονούν. Συγχωρήστε, συγχωρήστε πολύ 

στη ζωή σας, καταλάβετε ότι η συγχώρεση γεννιέται από την αγάπη. Όποιος Με αγαπάει αληθινά, πρέπει 

να αγαπάει τον πλησίον του, γιατί είναι παιδί Μου, και πρέπει να τον συγχωρεί κάθε φορά που τον 

προσβάλλει. Θυμηθείτε ότι τα πρώτα Μου λόγια όταν κρεμάστηκα στο σταυρό ήταν μεσιτεία και 

συγχώρεση για εκείνους που Με σταύρωσαν. 

14 Σε κάθε τόπο και σε κάθε οικογένεια θα βάλω ένα παιδί του φωτός, ώστε να ανοίξουν το δρόμο 

για τους άλλους- αλλά όχι μόνο στη γη, αλλά και στην πνευματική ζωή, ώστε να καθαρίσουν το δρόμο 

μπροστά στους αδελφούς τους και να τον κάνουν βατό. 

15 Πολλοί έρχονται να ακούσουν το Λόγο Μου, αλλά Εγώ μόνο ξέρω ποιο πνεύμα είναι κρυμμένο σε 

κάθε σώμα. Κάποιοι Με ακούνε με ψυχρή καρδιά, άλλοι με αμφιβολία, αλλά υπάρχουν πολλοί που 

τρέμουν από αγάπη και απόλαυση καθώς αισθάνονται τη Θεία Πνευματική Μου Δύναμη, ενώ άλλοι 

βασανίζονται από τύψεις που η υλική τους φύση δεν κατανοεί. Γιατί πολλοί από αυτούς φώναξαν τότε 

στον Πιλάτο: "Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον!". Σήμερα όμως κλαίνε, και μέσα στον πόνο τους θα 

μπορούσαν να φωνάξουν με δάκρυα στα μάτια: "Μην Τον σταυρώνετε, είναι ο Θείος Δάσκαλος!" 

16 Σας έχω πει πολλές φορές ότι εσείς και αυτοί είστε το ίδιο. Ελάτε να γευτείτε εκ νέου το κρασί και 

να φάτε το ψωμί από το τραπέζι Μου. Φάτε από το αρνί, είναι ο σπόρος της ζωής. Ελάτε, όσοι πεινάτε, 

διψάτε, μολύνεστε, δυναμώστε και χορτάστε, γιατί στο εξής θα σας πω: σηκώστε το σταυρό σας και 

ακολουθήστε με. Στο τραπέζι Μου αυτή την εποχή, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα θα είναι απόστολοι- 

σε αυτό το τραπέζι θα τοποθετήσω το πνεύμα σας. 

17 Οι γυναίκες ήταν αυτές που κράτησαν ψηλά το πνευματιστικό λάβαρο σε αυτή την εποχή, άφησαν 

στο μονοπάτι το σημάδι του αποστόλου που τηρεί με ζήλο το νόμο του Κυρίου. Στη νέα Αποστολική Μου 

ιδιότητα, η γυναίκα θα είναι δίπλα στον άνδρα, και δεν θα υπάρχουν (συγκεκριμένες) ηλικίες για να Με 

υπηρετούν: τόσο ο ενήλικας όσο και το παιδί ή ο γέρος θα το κάνουν, το νεαρό κορίτσι καθώς και η 

μητέρα. Γιατί σας λέω για άλλη μια φορά ότι το πνεύμα σας είναι αυτό που αναζητώ και ότι έχει αφήσει 

προ πολλού πίσω του την παιδική του ηλικία. Δεν θα υπάρχουν δώδεκα δούλοι όπως στη Δεύτερη Εποχή, 

τώρα θα υπάρχουν εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή. Είναι 

διασκορπισμένοι ανάμεσα στην ανθρωπότητα, αλλά η αγάπη Μου τους έχει σημαδέψει, και πνευματικά 

είναι ενωμένοι, παρόλο που κάποιοι ζουν σε αυτόν τον κόσμο και άλλοι στο πνευματικό πεδίο. Από 

αυτούς που ζουν στη γη, κάποιοι μιλούν μια γλώσσα και άλλοι μια άλλη. 

Γλώσσες. Αλλά κανένας δεν θα παρεκκλίνει από το μονοπάτι του πεπρωμένου του, γιατί το φως του 

Αγίου Πνεύματός Μου τους καθοδηγεί. Γνωρίζω τον κορμό αυτού του δέντρου, τα κλαδιά του και τα 

φύλλα του, και αυτό το δέντρο έχει το καθήκον να παρέχει σκιά στην ανθρωπότητα. 

18 Το Πνεύμα Μου σας δίνει τις αποκαλύψεις Του σε εκπλήρωση των υποσχέσεων των περασμένων 

εποχών. Αληθινά σας λέω, ζείτε ήδη στους καιρούς που σας ανακοινώθηκαν. Σου υποσχέθηκα να 

επιστρέψω και να 'μαι. Σας ενημέρωσα για τα σημάδια που επρόκειτο να συμβούν πριν από τον ερχομό 

Μου και για το τι θα γινόταν ανάμεσά σας κατά την ώρα της παρουσίας Μου, και δείτε πώς όλα έγιναν. Η 

υπόσχεση του ερχομού Μου παρέμεινε ζωντανή στο πνεύμα σας και Με περιμένατε. αλλά μαστιγωμένοι 

από τις θλίψεις ήσασταν κοντά στην αποδυνάμωση- αλλά σήμερα, αφού είμαι μαζί σας και Με ακούτε, 

σας ζητώ: πότε θα κάνεις τα βάσανά Μου δικά σου; Πότε θα αγαπήσετε πραγματικά και θα υποφέρετε για 

χάρη του έργου στο οποίο ο Ιησούς αφιέρωσε τη ζωή Του; 

19 Άνθρωποι, ο Λόγος Μου κάνει τις καρδιές σας να τρέμουν και τα δάκρυα να βγαίνουν από τα 

μάτια σας όταν θυμάστε ότι Εκείνος που σας αγάπησε τόσο πολύ τελείωσε τη ζωή Του πάνω σε έναν 

σταυρό. Με θυμάστε να αιμορραγώ μέχρι θανάτου στο σταυρό και τότε το πνεύμα σας κλονίζεται. Αλλά 

να ξέρετε, ανθρωπότητα, ότι ακόμη και αν ο φυσικός πόνος του Ιησού ήταν σκληρός, ήταν μόνο μια 

αμυδρή αντανάκλαση του πόνου του Θείου Πνεύματος. 

20 Σήμερα σας προσφέρω το ψωμί του Λόγου Μου, ένα ψωμί που δεν έχει ψηθεί με προζύμι, ούτε 

έχει αποκτηθεί με τον ιδρώτα του προσώπου. Ο Ηλίας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, ώστε να μπορέσετε 
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να εισέλθετε και να καθίσετε στο τραπέζι του Κυρίου στην Τρίτη Εποχή, και ευλόγησε το μονοπάτι σας, 

ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στην παρουσία του Κυρίου. 

21 Εκείνοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους λερωμένους και ανάξιους να εμφανιστούν μπροστά 

Μου αισθάνονται καθαροί σήμερα, και αυτό συμβαίνει επειδή το Αίμα Μου δεν έχει σταματήσει να ρέει, 

επειδή οι πληγές Μου δεν έχουν ακόμη κλείσει, και κάθε φορά που οι άνθρωποι παρεκκλίνουν από το 

μονοπάτι ή πέφτουν στην αμαρτία, η θυσία στο Σταυρό, η μοναξιά και το σκοτάδι των ανθρώπων είναι 

παρόντα στο Πνεύμα Μου. 

22 Επίσης, από το πνευματικό τραπέζι αυτής της εποχής θα σηκωθεί ένας κακός μαθητής για να 

κρύψει την προδοσία και τη μετάνοιά του, και επίσης σήμερα οι μαθητές θα Μου κάνουν αυτή την 

ερώτηση: "Ποιος είναι, Δάσκαλε;" 

23 Εκείνη τη στιγμή δείπνησα για τελευταία φορά, περιτριγυρισμένος μόνο από τους αποστόλους 

Μου, και ό,τι τους είπε ο Χριστός, το άκουσαν μόνο αυτοί. Σήμερα γευματίζω πνευματικά με τους νέους 

αποστόλους Μου, οι οποίοι είναι πολλοί, και ανάμεσά τους ανακαλύπτω τον Φαρισαίο, τον υποκριτή, τον 

προδότη. Ανάμεσα στο πλήθος, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων έρχονται να 

εξερευνήσουν αυτόν τον Λόγο και αυτές τις εκδηλώσεις, και στη συνέχεια να τις κρίνουν με βάση αυτά 

που γνωρίζουν, και να είναι σε θέση να πουν αν είναι αλήθεια. Όλους εσάς σας στέλνω για να γίνετε 

μάρτυρες αυτού του μηνύματος πνευματικής σοφίας που σας δίνω. Είναι η Τρίτη Διαθήκη, την οποία 

μόνο το Πνεύμα της Αλήθειας μπορεί να σας αποκαλύψει. 

24 Σκεφτείτε: οι Ισραηλίτες κατά σάρκα τηρούν τον νόμο του Μωυσή και τον λόγο των προφητών, οι 

Χριστιανοί ένωσαν τον νόμο του Μωυσή και τον λόγο του Χριστού σε έναν νόμο. Τι το παράξενο λοιπόν 

έχει αυτός ο πνευματιστικός λαός που ενώνει αυτές τις δύο διαθήκες με τις αποκαλύψεις του Αγίου 

Πνεύματος; Αυτή είναι η τέλεια Κιβωτός της Διαθήκης: εδώ είναι ο Νόμος του Μωυσή, η αγάπη του 

Χριστού και η σοφία του Παρηγορητή που έχει υποσχεθεί για την εποχή αυτή. 

25 Άνθρωποι, εσείς που κατευθύνετε τα μυαλά των ανθρώπων στα μονοπάτια της θρησκείας: ανοίξτε 

τα μάτια σας σε αυτό το φως, αναλογιστείτε αυτόν τον λαό που έχει ξεσπάσει με επιθυμία για αγάπη, 

φωνάζοντας για δικαιοσύνη και ζητώντας φως. Είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των ανθρώπων που 

ξεσηκώνονται σαν άνθρωπος αναζητώντας τον Χριστό, την αλήθεια Του και την υπόσχεσή Του. 

Προσέξτε τη στροφή του ανθρώπου στο αιώνιο, στο πνευματικό! Ή μήπως, αν και έχετε μάτια, δεν 

βλέπετε; Γνωρίζω τα πάντα και βλέπω τα πάντα- γι' αυτό ήρθα σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα για να σας 

αιφνιδιάσω στον ύπνο σας και να σας ξυπνήσω στο φως της νέας ημέρας. 

26 Εδώ και πολύ καιρό διδάσκω αυτόν τον λαό και του έχω αποκαλύψει τις διδασκαλίες που οι 

άνθρωποι είχαν κρύψει από αυτόν. Τους αποκάλυψα επίσης ό,τι είχα φυλάξει γι' αυτούς, αλλά δεν τους 

έχω πει ακόμη τα πάντα, ούτε θα γίνω γνωστός με αυτή τη μορφή μέχρι το 1950. Εκείνοι που δεν 

άκουσαν τις διδασκαλίες Μου θα λάβουν το μήνυμά Μου μέσω του βιβλίου που γράφτηκε από τα "χρυσά 

φτερά" Μου. 

27 Μετά την αναχώρησή Μου, πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον του λαού, εναντίον της διδασκαλίας 

Μου. Οι θάλασσες θα διασχίζονται από εκείνους που θέλουν να πολεμήσουν και να διώξουν τους 

υπηρέτες Μου. Αλλά ποιος θα μπορούσε να καταπνίξει το φως του Θείου Δασκάλου; Ποιος θα μπορούσε 

να σταματήσει την εξέλιξη του πνεύματος ή να γυρίσει τον χρόνο πίσω; Αν οι άνθρωποι της Δεύτερης 

Εποχής πίστευαν ότι αν σκότωναν τον Χριστό στο σταυρό, η Διδασκαλία Του θα πέθαινε, απλώς 

υπέγραψαν την καταδίκη τους με το ίδιο τους το χέρι, γιατί ο Χριστός νίκησε τα πάντα στο σταυρό με την 

άπειρη αγάπη Του. Η αλήθεια, όπως και το φως, θριαμβεύει πάντα πάνω στο σκοτάδι, όσο σκοτεινό κι αν 

είναι. 

28 Το Πνεύμα Μου σας δίνει τον σπόρο για να σπείρετε στα χωράφια που είναι οι ψυχές των 

ανθρώπων που έχουν γίνει καρποφόροι μέσα από τον πόνο και τον αγώνα και περιμένουν μόνο την άφιξη 

του Σπορέα. Σύντομα το όνομά Μου και η διδασκαλία Μου θα είναι εκ νέου σε όλα τα χείλη. 

29 Για να σας δώσω ένα μάθημα αγάπης, πλένω τα πόδια σας, αγαπημένοι μαθητές, ώστε να 

μπορέσετε να ενώσετε τις διδασκαλίες που σας έδωσα αυτή τη στιγμή με εκείνες που σας αποκάλυψα σε 

περασμένες εποχές. Θέλω - όταν έρθει το 1950, το τελευταίο έτος του Λόγου Μου ανάμεσά σας - να 

έχουν γίνει μαθητές όσοι είναι ακόμα "παιδιά" σήμερα. Σήμερα Με ακούτε ακόμα με χαρά, αλλά τι θα 

γίνει όταν Με ακούσετε γνωρίζοντας ότι είναι για τελευταία φορά; - Σας θυμίζω τις δοκιμασίες της 

Δεύτερης Εποχής, αλλά σας μιλάω με νέα λόγια, μέσω του οργάνου του ανθρώπινου νου, γιατί αν σας 
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μιλούσα απευθείας, δεν θα αντέχατε τη δύναμη του Λόγου Μου, ούτε την ένταση του φωτός του, ούτε το 

μεγαλείο της Παρουσίας Μου. 

30 Γι' αυτό κάποτε ήρθα σε σας ως άνθρωπος, και ακόμη και στον Ιωάννη, μετά τη σταύρωσή Μου, 

αποκαλύφθηκα κάτω από κάποιες συμβολικές εικόνες, ώστε να κατανοήσει τις αποκαλύψεις Μου. 

Αλήθεια σας λέω, εργάζομαι πάνω σας για να μπορέσετε να λάβετε την εκδήλωση από πνεύμα σε πνεύμα, 

την άμεση σύνδεση με τη Θεότητά Μου. Μετά το 1950 δεν θα Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή, αλλά θα 

αισθάνεστε την παρουσία Μου, επειδή η πνευματική σας ανύψωση θα είναι μεγαλύτερη, και τότε θα 

εισέλθετε πλήρως στην εποχή της πνευματικής κοινωνίας. Και μόλις η ενότητα και η αδελφοσύνη 

εισέλθουν σε σας, θα είναι η ώρα των μεγάλων θαυμάτων, η ώρα που η φωνή Μου θα ακουστεί από τους 

ανθρώπους. Τότε θα έρθει η μάχη και ο διωγμός, οι πόρτες αυτών των σπιτιών συνάντησης θα κλείσουν, 

τα σπίτια σας θα συκοφαντηθούν. Θα σας αποκαλούν μάγους, οι συγγενείς σας θα σας αποκληρώσουν και 

κάποιοι από εσάς θα φυλακιστούν για χάρη της υπεράσπισης του Σκοπού Μου. Αλλά θα είμαι μαζί σας 

για να μη σας κάνω να απελπιστείτε, γιατί εγώ είμαι η Ζωή, και αν είμαι μέσα σας, ποιος θα μπορούσε να 

πολεμήσει ενάντια στην Αιώνια Ζωή; 

31 Να είστε σε εγρήγορση, μαθητές, γιατί όταν η φωνή σας αφυπνίσει αυτούς που κοιμούνται ακόμα 

σήμερα, θα έρθουν από αιρέσεις και δόγματα για να σας πουν ότι αυτό που κατέχετε είναι ψεύτικο, ότι 

αυτοί κατέχουν την Κιβωτό της Διαθήκης και την εκπλήρωση των υποσχέσεων, καθώς και το περιεχόμενο 

των Επτά Σφραγίδων. Και τότε, αν δεν ξέρετε πώς να πολεμήσετε με τα όπλα που σας έχω δώσει, τα 

οποία είναι όπλα αγάπης και σοφίας, θα υπάρξει μεγάλη σύγχυση στην ανθρωπότητα, και οι άνθρωποι, 

που επιθυμούν την αλήθεια και διψούν για φως, θα πάνε εκεί που τους καλούν και μπορεί να χάσουν το 

δρόμο. 

32 Εσείς που λάβατε την εντολή να ηγηθείτε και να καθοδηγήσετε αυτόν τον λαό - δώστε το 

παράδειγμα της αδελφοσύνης, ενώνοντας το πνεύμα σας κατά το παράδειγμα του Ιησού, του Μωυσή και 

του Ηλία, που εμφανίστηκαν ενωμένοι στη Μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ. 

33 Μαθητές, σας δίδαξα αυτή την εποχή όχι μόνο μέσω του Λόγου, αλλά και μέσω των ευεργεσιών 

Μου, με τις οποίες σας έδινα συνεχώς άφθονες δωρεές. Οι εποχές των συμβόλων τελείωσαν, σήμερα θα 

πιστεύετε σε Μένα χωρίς σύμβολα, θα Με αγαπάτε και θα Με καταλαβαίνετε, και ακόμη και τώρα τα 

σύμβολα στο Λόγο Μου γίνονται όλο και λιγότερα, επειδή είστε πλέον σε θέση να κατανοήσετε και να 

κατανοήσετε τις οδηγίες Μου και να τις εφαρμόσετε στην πράξη στα έργα της αγάπης σας. 

34 Αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς, επειδή ήταν ο Υιός του Θεού, δεν ένιωσε πόνο, κάνετε λάθος. Αν 

νομίζετε ότι είμαι απαλλαγμένος από τον πόνο επειδή έρχομαι σήμερα με το Πνεύμα, κάνετε επίσης 

λάθος. Αν νομίζετε ότι επειδή ξέρω ότι θα είστε όλοι μαζί Μου στο τέλος, δεν υποφέρω σήμερα, δεν έχετε 

δίκιο ούτε σ' αυτό. Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει κανένα άλλο ον πιο ευαίσθητο από το Θείο Πνεύμα. - 

Σας ρωτώ: Ποιος έδωσε αίσθηση σε όλα τα όντα; Τι καλό μπορείτε να κάνετε που δεν Μου φέρνει χαρά; 

Και τι κακό μπορείτε να κάνετε που δεν είναι σαν πληγή στην ευαισθησία Μου; Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω 

ότι η ανθρωπότητα Με σταύρωσε εκ νέου. Πότε θα κατέβω από το σταυρό Μου και θα ελευθερωθώ από 

το ακάνθινο στεφάνι; 

35 Σήμερα θα μνημονεύετε το Δείπνο του Ιησού μέσω του πνευματικού άρτου που σας έχω δώσει 

ανά πάσα στιγμή. Σας έχω δώσει σπουδαία παραδείγματα διδασκαλίας: το μάννα της ερήμου στην Πρώτη 

Εποχή, το θαύμα των ψαριών στη Δεύτερη. Το ψωμί που ευλόγησα και μοίρασα στο τραπέζι Μου, 

αντιπροσωπευτικό του Θείου, ήταν μια διδασκαλία που έδωσα στο πνεύμα σας για να κατανοήσει την 

αγάπη Μου. Σήμερα δεν φέρνω υλικό ψωμί που να σας μιλάει για ουράνια διδασκαλία. Η εποχή των 

συμβόλων έχει τελειώσει. Σήμερα σας δίνω μόνο τον Λόγο Μου, με τον οποίο σας λέω ότι αυτή η 

εκδήλωση δεν είναι η υψηλότερη που θα γνωρίσετε, ούτε αυτά που σας λέω μέσω αυτού του μεσάζοντα 

είναι όλα όσα έχω να σας πω. 

36 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, θυμηθείτε και αναλογιστείτε αυτές τις ώρες όλα όσα έκανα εκείνη τη 

νύχτα, που ήταν η τελευταία που πέρασα ανάμεσά σας ως άνθρωπος, και επίσης όλα όσα σας είπα εκείνες 

τις στιγμές που σας μίλησα στη διδασκαλία Μου: Να είστε ευπρόσδεκτοι, μαθητές της Τρίτης Εποχής, 

τους οποίους έχω συγκεντρώσει, κάνοντάς σας να έρθετε από διάφορα σημεία της γης. Σας συγκέντρωσα 

για να σχηματίσετε τα νέα "καραβάνια" του Ισραήλ που θα διασχίσουν την έρημο που απλώνεται 

μπροστά στα μάτια σας, και εκεί θα λάβετε τη νέα διδασκαλία του Κυρίου. 
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37 Βλέπω ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από την ειδωλολατρία, παρά τις διδασκαλίες και 

τις δοκιμασίες από τις οποίες πέρασαν. Αναγνωρίστε πώς καθάρισα το μονοπάτι για την ανοδική σας 

ανάπτυξη, ώστε να μπορείτε να το περπατήσετε. Αλλά μην επιτρέπετε στην αμφιβολία να παρεμβάλλεται 

σαν σύννεφο που εμποδίζει το πνεύμα σας να δει το φως Μου. 

38 Έχετε παρατηρήσει ότι αυτή τη στιγμή είστε πιο ελεύθεροι από ανθρώπινους πειρασμούς και ότι 

σας έχω παραχωρήσει μόνο τα απαραίτητα για τη ζωή, και σας λέω: Μην κυνηγάτε περιττά πράγματα. 

39 Βρήκατε έναν φοίνικα στην έρημο και μια πηγή με κρυστάλλινο νερό. Δεν ήταν προσποίηση, δεν 

ήταν ψευδαίσθηση, ήταν πραγματικότητα. Τα κλαδιά και η σκιά του φοίνικα είναι η πνευματική Μου 

παρουσία, ο καρπός του είναι ο Λόγος Μου, η πηγή του είναι η αγάπη και η σοφία που έχω χύσει στην 

καρδιά σας. 

40 Όποιος Με άκουσε προσεκτικά, έμαθε αυτή τη φορά να ακούει τη φωνή της συνείδησής του, να 

κρίνει τον εαυτό του, να αναγνωρίζει το έργο του και να αναλαμβάνει τον πόνο που δημιούργησε. Τότε το 

Πνεύμα αποκαλύπτει βαθιές διδασκαλίες στη σάρκα για να την πείσει ότι πρέπει να είναι ευγενική και 

αφοσιωμένη στις δοκιμασίες. Όποιος φτάσει σε αυτούς τους βαθύτατους στοχασμούς δεν θα αντιταχθεί 

στις θεϊκές εντολές Μου. 

41 Όπως και στη Δεύτερη Εποχή, ο Λόγος Μου δεν κρύβεται από κανέναν, τον αφήνω να φτάσει 

στους αδαείς, στους νοήμονες, σε εκείνους που είναι αγνοί στην καρδιά, και στους αμαρτωλούς, στους 

ειλικρινείς και στους υποκριτές. Η ουράνια καμπάνα χτύπησε για όλους. Αν αυτή η ανθρωπότητα, η οποία 

στην πλειοψηφία της έχει πιει από την πηγή της Διδασκαλίας που σας δίδαξα ως Χριστός, είχε 

επαγρυπνήσει και προσευχηθεί όταν της έδωσα τα σημάδια του νέου Μου ερχομού - πόσο μεγάλη θα 

ήταν η χαρά της όταν θα ένιωθε την Παρουσία Μου. Ήταν απαραίτητο να σας στείλω έναν άνθρωπο να 

σας δώσει το μήνυμά Μου το 1866, και μέσω των χειλιών του ο Ηλίας σας ανακοίνωσε τη νέα εποχή. Από 

τότε, αυτός ο φοίνικας έχει απλώσει το φύλλωμά του όλο και περισσότερο, ο Λόγος Μου φτάνει σε νέες 

περιοχές, αναγκάζοντας τους σφραγισμένους να αναχωρήσουν και διδάσκοντας τα πλήθη. Εκείνοι που Με 

άκουσαν με πραότητα και Με ακολούθησαν στο μονοπάτι της πνευματικής τους ανάπτυξης δεν ένιωσαν 

πλέον κούραση στο δρόμο τους, ούτε πείνα και δίψα. Στην πορεία βίωσαν την αχαριστία, την κοροϊδία, 

την περιφρόνηση και την αδιαφορία. Αλλά τίποτα δεν τους σταμάτησε, γιατί το ιδανικό τους βρίσκει την 

εκπλήρωσή του στο τέλος του μονοπατιού, και γνωρίζουν ότι αυτός ο στόχος δεν είναι στη γη. 

42 Μόνο εκείνοι που προετοιμάζονται με αυτή την πραότητα και την πνευματικότητα θα αποκτήσουν 

την εξουσία να απαλλάξουν από τον πόνο αυτόν που υποφέρει- γιατί αυτός που είναι γεμάτος ματαιοδοξία 

ή κάνει κακή χρήση των χαρισμάτων του χάνει αυτή τη χάρη. 

43 Μην επιβάλλετε τη διδασκαλία Μου σε κανέναν με κάποιο όνομα, αλλά σηκώστε αυτόν που έχει 

πέσει και πείτε του να πιστέψει σε Μένα. Ποιος θα μπορούσε να σας εμποδίσει να κάνετε καλό στον 

πλησίον σας; 

44 Μη σκέφτεστε πια τις επίγειες ανέσεις, ώστε να προετοιμαστείτε για να εκπληρώσετε το έργο σας 

και να σκεφτείτε αυτά τα πλήθη ανθρώπων που θα ξεκινήσουν με πόθο για την κιβωτό της σωτηρίας της 

αγάπης, που είναι η διδασκαλία Μου, και που πρέπει να συναντήσουν τις καρδιές σας στο δρόμο. 

45 Πότε θα εμφανιστούν εκ νέου απόστολοι του Σκοπού Μου, όπως εκείνοι που Με ακολούθησαν 

στη Δεύτερη Εποχή; Με πόση πίστη, αγάπη και σταθερότητα υπερασπίστηκαν την αλήθεια Μου! Θα 

θέλατε να κάνετε αυτά τα έργα και αυτά τα θαύματα, αλλά πραγματικά σας λέω ότι θα μπορούσατε να τα 

κάνετε αν η πίστη σας ήταν τόσο μεγάλη όσο η δική τους. Να είστε άνθρωποι της πίστης και θα κάνετε 

θαύματα, ακόμη και αν έχετε ανάγκη από υλικά αγαθά. Ακούστε Με και ερευνήστε το Λόγο Μου, αλλιώς 

Με αφήνετε να μιλήσω μόνο στο κενό. 

46 Να είστε ταπεινοί, αναγνωρίστε πώς ο Ιησούς έσκυψε μπροστά στους μαθητές Του για να πλύνει 

τα πόδια τους. Κάντε τέτοια έργα για τους αδελφούς σας και θα μπορείτε να αποκαλείτε τους εαυτούς σας 

μαθητές Μου. 

47 Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που παρακολούθησαν και θυμήθηκαν την ημέρα που ο Ιησούς πέθανε στο 

σταυρό. Αλλά πραγματικά σας λέω, όταν σκέφτεστε το θάνατο του Δασκάλου, να θυμάστε ότι αυτή η 

στιγμή έρχεται για τον καθένα από εσάς. Δεν χρειαζόταν να φοβάμαι τον θάνατο, γιατί είμαι η ζωή, αλλά 

εσείς πρέπει να φροντίζετε να ολοκληρώσετε την αποστολή σας προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι μέσα 

σας. 
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48 Μην αφήσετε κανέναν να αισθάνεται ασήμαντος και αξιολύπητος, γιατί δεν γνωρίζετε το χάρισμα 

του λόγου σας, ούτε τον πλούτο της καρδιάς σας για να αγαπάτε τους αδελφούς σας. 

49 Κλαίτε για τον ατιμωτικό θάνατο που δώσατε στον Κύριό σας στον Γολγοθά, και δεν 

συνειδητοποιείτε ότι αυτή τη στιγμή Με πληγώνετε εκ νέου και χλευάζετε τον Λόγο Μου. Αλλά έχω 

ορκιστεί να σώσω όλα τα παιδιά Μου και το θέλημά Μου θα εκπληρωθεί. Αν το αίμα Μου που θα χυθεί 

εκείνη τη στιγμή δεν είναι αρκετό για την ανθρωπότητα, θα πάρω έναν πνευματικό σταυρό για να αφήσω 

τον εαυτό Μου να σταυρωθεί πάνω του και να σκορπίσω σπίθες φωτός που θα φτάσουν στις ψυχές μέσα 

από τις συνειδήσεις των ανθρώπων. 

50 Αλίμονο σ' αυτούς που, σ' αυτή την εποχή, με την ατιμία και την ανυπακοή τους, δίνουν κακό 

παράδειγμα στα παιδιά που έχω στείλει με πνευματική αποστολή (στη γη)! Θα γίνετε σαν τον όχλο των 

ανθρώπων που, φωνάζοντας και χλευάζοντας, οδήγησαν τον Ιησού στον Γολγοθά, σπέρνοντας τον τρόμο 

στις καρδιές των παιδιών, που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βασάνιζαν και σκότωναν έναν άνθρωπο 

που μόνο ευλογίες μοίραζε. 

51 Κάθε φορά που ο Ιησούς έπεφτε, αυτοί οι αθώοι έκλαιγαν. Αλλά αληθινά σας λέω, το κλάμα τους 

ήταν περισσότερο από το πνεύμα παρά από τη σάρκα. Πόσοι από αυτούς Με ακολούθησαν αργότερα και 

Με αγάπησαν χωρίς να σβήσουν από τις καρδιές τους την ανάμνηση αυτού που είδαν τα αθώα μάτια τους. 

52 Ήρθε η ώρα να σκεφτείτε αυτά που σας λέω. Αφήστε τους ανθρώπους να Με ακούσουν, αφήστε 

τους αρρώστους να είναι οι πρώτοι που θα έρθουν στην παρουσία Μου. Προσευχηθείτε για τους ασθενείς 

που απουσιάζουν και επισκεφθείτε όσους βρίσκονται σε ιδρύματα. Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη Εποχή 

πολλοί από τους λεπρούς ζούσαν έξω από τις πύλες της πόλης, και παρόλο που γνώριζαν ότι ο Ιησούς 

θεράπευε τους αρρώστους, συμβιβάστηκαν με το να ακούν τον ήχο της φωνής Του μόνο από μακριά, γιατί 

έλεγαν στον εαυτό τους: "Πώς θα έρθουμε στον Διδάσκαλο, αν τα πλήθη μας διώξουν;". Στη συνέχεια, ο 

Ιησούς ανταμείβει την πίστη τους απέναντι στην ανθρώπινη αδιαφορία και τον εγωισμό καθαρίζοντας τα 

σώματά τους από το κακό που τους βασάνιζε. 

53 Μην κουραστείτε να Με ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί όσοι ακούσουν τον τελευταίο Μου Λόγο το 

1950 θα τον λάβουν στο πνεύμα τους ως σύμβολο της τελευταίας σταγόνας αίματος που έπεσε από το 

Σώμα Μου στο Σταυρό. 

54 Ξεχάσατε το νόμο και περιμένατε μέχρι οι δυνάμεις της φύσης να σας υπενθυμίσουν τη 

δικαιοσύνη Μου: οι τυφώνες, τα ποτάμια που ξεχειλίζουν τις όχθες τους, οι σεισμοί, οι ξηρασίες, οι 

πλημμύρες είναι κλήσεις που σας ξυπνούν και σας μιλούν για τη δικαιοσύνη Μου. 

55 Τι άλλο φρούτο μπορεί να Μου προσφέρει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή εκτός από τη διχόνοια 

και τον υλισμό; Αυτός ο λαός, που έχει ακούσει τη διδασκαλία Μου για χρόνια, δεν μπορεί να Μου 

προσφέρει ούτε μια ευχάριστη συγκομιδή. 

56 Κανείς δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη Μου. Κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Αλλά 

αληθινά σας λέω, αν δεν σηκωθείτε και δεν εφαρμόσετε τη Διδασκαλία Μου αληθινά και δυνατά, η 

δικαιοσύνη των ανθρώπων θα σας κρίνει. - Πόσο έχει μολυνθεί αυτή η ανθρωπότητα! Το Αίμα του 

Αρνίου έδειξε στους ανθρώπους το μονοπάτι προς την εξέλιξη της ψυχής, στο οποίο πρέπει να βαδίσουν 

για να επανορθώσουν τις παραβάσεις που διέπραξαν- αλλά έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτό το Θείο Αίμα, 

αμαρτήσατε εκ νέου. Ο κόσμος σας έχει αιχμαλωτίσει, αλλά εγώ τώρα διεκδικώ από εσάς αυτό που Μου 

ανήκει. 

57 Θα απομακρύνω τα ζιζάνια, που είναι δηλητηριώδες φυτό, και θα σπείρω και πάλι τον χρυσό 

κόκκο του σιταριού, και τα χωράφια που ήταν από καιρό άγονα θα γίνουν καρποφόρα και παραγωγικά. 

58 Από την αρχαιότητα γνωρίζατε μέσω του προφήτη Μου Ιωάννη ότι θα έρθει καιρός που κάθε μάτι 

θα Με δει.Έχετε αυτόν τον καιρό μπροστά σας. Εκείνη την εποχή το πνεύμα του ανθρώπου θα ανοίξει τα 

μάτια του στο φως της αλήθειας και θα Με δει. Θα καταλάβει το Λόγο Μου και θα νιώσει την Παρουσία 

Μου. Όχι μόνο θα αναβλύζει νερό από τις πέτρες, αλλά θα φυτρώνουν και λουλούδια. 

59 Σήμερα νομίζετε ότι η δικαιοσύνη Μου σας τιμωρεί εξαπολύοντας τις δυνάμεις της φύσης για να 

σπείρουν τη δυστυχία, τη θλίψη και την πείνα. Παρ' όλα αυτά, μια μέρα θα καταλάβετε ότι τα έργα σας 

ήταν αυτά που προκάλεσαν αυτή τη συμφορά, αυτή την κρίση, που σας βρήκε. Θα μάθετε επίσης ότι τα 

προσόντα σας, η πίστη σας και η προσευχή σας μπορούν να ηρεμήσουν τις δυνάμεις της φύσης. Δεν έχετε 

ακούσει ότι δίνω στα παιδιά Μου εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης όταν τα σημαδεύω πνευματικά; 

Αυτό δεν μπορεί να σας εκπλήξει, αν θυμάστε ότι έδωσα στον πρώτο άνθρωπο την εξουσία να υποτάξει 



U 69 

102 

τη δημιουργία της γης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές σας λέω ότι ο άνθρωπος δεν έχει 

ακόμη ανακαλύψει τον εαυτό του και επομένως δεν γνωρίζει τον εαυτό του. 

60 Είμαι ο Βασιλιάς του Σύμπαντος, ο άνθρωπος εδώ στη γη είναι ένας πρίγκιπας επειδή είναι παιδί 

Μου. Ήξερε ο άνθρωπος πώς να χρησιμοποιεί σωστά τη δύναμη όλων των ικανοτήτων του; Αληθινά σας 

λέω, ότι αρνήθηκε τον Πατέρα του και έκανε τον εαυτό του βασιλιά για να κάνει το θέλημά του στον 

κόσμο. 

Όποιος όμως δεν ενώνει τη θέλησή του με τη δική μου και βαδίζει έξω από τους θεϊκούς νόμους, 

δημιουργεί στον εαυτό του τις προϋποθέσεις για να τον κρίνουν. Αυτό το αποκαλείτε τιμωρία, και τελικά 

Με αποκαλείτε άδικο Πατέρα. 

61 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, πολλές ψυχές θα δουν το Φως Μου, και καθώς θα φωτίζουν το 

μονοπάτι τους μέσα από αυτό, δεν θα ξαναστραφούν. Αντίθετα, θα κοιτάξουν πίσω στο παρελθόν τους για 

να συνειδητοποιήσουν όλα τα λάθη τους και να μετανοήσουν γι' αυτά. Δεν θα αγωνίζονται πλέον για την 

ανθρώπινη δόξα, αλλά μόνο για την αθανασία της ψυχής. 

62 Οι άνθρωποι θα ανέβουν στην κορυφή του βουνού και από εκεί θα δουν την εικόνα της Γης της 

Επαγγελίας να ξεπροβάλλει, τη Νέα Ιερουσαλήμ που σας περιμένει ως η υψηλότερη ανταμοιβή στην 

αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 70  
1 Είμαι το θησαυροφυλάκιο της σοφίας που η ανθρωπότητα δεν ήξερε πώς να κατανοήσει μέχρι 

τώρα. Σας έδωσα το κλειδί της πνευματοποίησης, ώστε να μπορέσετε να ανοίξετε το σεντούκι με αυτό και 

να αναγνωρίσετε τι σας επιφυλάσσω. 

2 Αν κάποιο από τα παιδιά Μου θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο ή αισθάνεται ανίκανο να ανοίξει τις 

πόρτες στην αγάπη Μου, σας λέω με αλήθεια ότι όλα τα παιδιά Μου αξίζουν την αγάπη Μου. Όλοι σας 

έχετε το κλειδί για να ανοίξετε αυτή την πόρτα. Μην το χάσετε, για να μην ακολουθήσετε τη φυλή του 

Ιούδα που περιπλανιέται σε αυτή τη ζωή, περιπλανώμενη ανήσυχα στη γη. 

3 Δεν θέλω να σας βλέπω πλούσιους ή ζητιάνους, αλλά σαν προσκυνητές που ο σάκος των 

προμηθειών τους δεν στερείται ποτέ τροφής για τους ίδιους και για τους πεινασμένους που συναντούν στο 

δρόμο τους. 

4 Θέλω να γνωρίζετε τα μονοπάτια, να ξέρετε πώς να ξεχωρίζετε τα διάφορα "δέντρα" και να 

αναγνωρίζετε τον αδελφό σας σε κάθε οδοιπόρο που συναντάτε, ώστε όταν σας ρωτούν: "Πού πηγαίνετε;" 

να απαντάτε ειλικρινά και σταθερά, λέγοντας πάντα την αλήθεια Μου. 

5 Με αυτόν τον τρόπο θα μοιάζετε με τον οδοιπόρο που εμπιστεύεται το αύριο, που περπατάει 

απαλλαγμένος από τις ανησυχίες για τον εαυτό του και μπορεί να σκέφτεται τους άλλους- γιατί σας 

διδάσκω να αισθάνεστε τον πόνο του πλησίον σας και να τον απαλύνετε με μια σταγόνα βάλσαμο που σας 

χαρίζω, ώστε να βοηθήσετε τους αδελφούς σας σε αυτόν. 

6 Πόσο πολύ έπρεπε να εξαγνίσω την ψυχή σας ανά πάσα στιγμή! Νομίζετε ότι θα σας άφηνα να 

μολυνθείτε για να αρχίσετε να κηρύττετε τις διδασκαλίες Μου σε αυτή την κατάσταση; 

7 Σας εξοπλίζω για να γίνετε ο ισχυρός Ισραήλ μεταξύ των ανθρώπων. 

8 Ακούγοντας το Λόγο Μου, το πνεύμα σας έτρεμε, θυμόταν ότι είχε ακούσει αυτή τη φωνή στο 

παρελθόν, και αναρωτιόταν: Πού ήταν; Και σας λέω: ήταν στην έρημο, στα βουνά και στις όχθες των 

ποταμών της Ιουδαίας, από το στόμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, στον οποίο αμφιβάλλατε, παρόλο που 

αναγνωρίζατε ότι στο λόγο Του υπήρχε μια θεϊκή δύναμη, μια αγάπη και μια δύναμη που σας έδινε ζωή, 

υγεία και ειρήνη. 

9 Αναστήθηκες αυτή τη στιγμή και το πνεύμα σου άκουσε τη διδασκαλία Μου για άλλη μια φορά, η 

καρδιά σου έτρεμε στον ήχο αυτής της φωνής που ήδη γνωρίζει. Ο Λόγος Μου είναι απλός και ταπεινός, 

αλλά μην κοιτάτε μόνο το χρώμα του καρπού, αλλά φάτε τον για να ανακαλύψετε τον σπόρο του μέσα 

σας. Αυτός ο σπόρος είναι που θα καλλιεργήσετε αύριο. Αν το φροντίζετε καλά, θα σας αποδώσει καλούς 

καρπούς. Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι το δέντρο από το οποίο προήλθε έφερε την αγάπη του Πατέρα 

σας. 

10 Κερδίστε αξιώσεις για να φτάσετε στη θέση που σας ανήκει, η οποία δεν είναι πάνω στους 

θρόνους ή στα παλάτια της γης, ούτε με τις δόξες του κόσμου, με κολακείες ή γήινες τιμές. Η θέση σας 

εδώ στη γη είναι στον αγώνα για την ειρήνη και την καλοσύνη, και στη συνέχεια θα είναι με την αγάπη 

Μου. 

11 Αυτή δεν είναι η γη της υπόσχεσης, δεν ξέρετε ακόμη αυτό το σπίτι που έχει υποσχεθεί στο 

πνεύμα σας, ούτε το πνεύμα σας έχει μια φλογερή επιθυμία να το φτάσει λόγω της γήινης ιδιότητάς σας. 

12 Σε όλους τους ανθρώπους των διαφόρων δογμάτων και θρησκειών λέω ότι δεν ήξεραν πώς να 

βάλουν τα υλικά πλούτη στη θέση τους και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τα πνευματικά πλούτη στη 

θέση που τους αρμόζει. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν τους νόμους Μου, θα έβλεπαν ήδη από εδώ την 

αντανάκλαση της Γης της Επαγγελίας και θα άκουγαν τον ήχο των φωνών των κατοίκων της. 

13 Ισχυρίζεστε ότι πιστεύετε στην ύπαρξή Μου και ότι έχετε πίστη στη θεότητά Μου- λέτε επίσης ότι 

το θέλημά Μου ας γίνει. Αλλά αληθινά σας λέω: Πόσο μικρή είναι η πίστη και η υποταγή σας σε ό,τι 

διατάζω! Αλλά ξυπνάω μέσα σας την αληθινή πίστη, ώστε να είστε δυνατοί στο μονοπάτι που σας έχω 

ετοιμάσει. 

14 Δουλέψτε για τον εαυτό σας, μην περιμένετε να σας πιάσει ο θάνατος απροετοίμαστους. Τι έχετε 

προετοιμάσει για τη στιγμή που θα επιστρέψετε στην πνευματική ζωή; Θέλετε να εκπλαγείτε όσο είστε 

ακόμα δεμένοι με αλυσίδες στην ύλη, τα πάθη και τα γήινα αγαθά; Θέλετε να μπείτε στο υπερπέραν με 

κλειστά μάτια, χωρίς να βρείτε το δρόμο, παίρνοντας μαζί σας την κούραση αυτής της ζωής που έχει 
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αποτυπωθεί στην ψυχή σας; Προετοιμαστείτε, μαθητές, και δεν θα φοβάστε τον ερχομό του σωματικού 

θανάτου. 

15 Μην αναστενάζετε επειδή πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή την κοιλάδα της γης, γιατί παρόλο που 

αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν θαύματα και δόξες σ' αυτήν, σας λέω ειλικρινά ότι αυτά δεν είναι παρά μια 

αντανάκλαση των ομορφιών της Πνευματικής Ζωής. 

16 Αν δεν αφυπνιστείτε - τι θα κάνετε όταν βρεθείτε στην αρχή ενός νέου μονοπατιού που φωτίζεται 

από ένα φως που σας φαίνεται άγνωστο; 

17 Φύγετε από αυτόν τον κόσμο χωρίς δάκρυα, χωρίς να αφήσετε πόνο στις καρδιές των αγαπημένων 

σας. Αποκολληθείτε όταν έρθει η στιγμή και αφήστε στο πρόσωπο του σώματός σας ένα χαμόγελο 

ειρήνης που μιλάει για την απελευθέρωση της ψυχής σας. 

18 Ο θάνατος του σώματός σας δεν σας χωρίζει από τα όντα που σας εμπιστεύτηκαν, ούτε σας 

απαλλάσσει από την πνευματική ευθύνη που έχετε για εκείνους που ήταν γονείς, αδέλφια ή παιδιά σας. 

19 Καταλάβετε ότι για την αγάπη, για το καθήκον, για τις αισθήσεις, με μια λέξη: για την ψυχή, ο 

θάνατος δεν υπάρχει. 

20 Μίλησα σε εκείνους που νόμιζαν ότι είναι νεκροί, και Μου είπαν: "Ποιος μου μίλησε;". Τους 

άγγιξα και Με ρώτησαν: "Ποιος Με άγγιξε;". Και άκουσαν μια φωνή να τους λέει: "Εγώ είμαι αυτός που 

ανέστησε τον Λάζαρο, ο ίδιος που αναστήθηκε από τους νεκρούς για να σας δώσει πνευματική ζωή". 

21 Η διδασκαλία μου δεν μπορεί ποτέ να σας οδηγήσει σε φανατισμό, ούτε σας αποτυπώνει 

δεισιδαιμονικές ή ειδωλολατρικές ιδέες- αντίθετα, απελευθερώνει το πνεύμα σας από τα δεσμά που του 

έχει βάλει η ανθρωπότητα. Το μονοπάτι μου είναι στενό, αλλά όποιος το περπατάει κατέχει και 

απολαμβάνει την πραγματική ελευθερία. 

22 Δεν θέλω να σας υποδουλώσω με τη διδασκαλία Μου, γιατί σ' αυτήν δεν υπάρχουν δόγματα, 

καταδίκες ή επικρίσεις. Θέλω να έρχεστε σε Μένα από αγάπη, από αξία, από πίστη, από πεποίθηση. 

23 Σας επέτρεψα να γνωρίσετε δόγματα, αιρέσεις και δογματικά συστήματα, ώστε, δοκιμάζοντας 

τους καρπούς διαφορετικών δέντρων, να ξέρετε πώς να κρίνετε τη γεύση του καρπού που σας προσφέρω. 

Αλλά σας ρωτώ: Θα είστε ακόμα σε θέση να ρωτήσετε τον κλήρο και τους ιερείς αν είναι αλήθεια ότι 

εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου του νου; γιατί ζητάτε από εκείνους που ξέχασαν 

την υπόσχεσή Μου να επιστρέψουν και που δεν προετοιμάζονται καν για να Με δεχτούν; Αληθινά σας 

λέω, ακόμα και ο πιο αδαής από εσάς θα δει από μόνος του ότι είμαι Αυτός που σας μιλάω. Αν ο Λόγος 

Μου κάνει το πνεύμα σας να τρέμει, αν αφυπνίζεται και συγκινείται βαθιά, αυτό θα σας αποδείξει ότι 

είμαι μαζί σας, γιατί είμαι ο μόνος που έχει δύναμη πάνω στο πνεύμα. 

24 Οι ανθρώπινες λέξεις μπορούν να κάνουν την καρδιά σας να τρέμει ή να εντυπωσιάσουν τα 

συναισθήματα και τη διάνοιά σας. Αλλά αν υπάρχει κάτι που σας έκανε να συγκινηθείτε βαθιά πέρα από 

τα συναισθήματά σας, την καρδιά σας και τη διάνοιά σας, αυτό το κάτι ήταν η φωνή του Κυρίου σας. 

25 Σας λέω ότι εκείνος που δεν συγκινήθηκε βαθιά όταν άκουσε αυτόν τον Λόγο μπορεί πράγματι να 

αρνηθεί την Παρουσία Μου, αλλά παραμένει αποτυπωμένη στο πνεύμα του, και θα έρθει η ώρα που θα 

πει: "Αυτή η φωνή που άκουσα ήταν του Κυρίου". 

26 Για να σας βοηθήσω να συνεχίσετε να κουβαλάτε τον σταυρό σας, μοιράζω το μάννα που τρέφει 

την ψυχή σας, προετοιμάζω τις καρδιές σας και σας κάνω υπηρέτες Μου. 

27 Οι καιροί έχουν αλλάξει, σας απελευθερώνω τώρα από κάθε φανατισμό και ειδωλολατρία, ώστε 

να Μου προσφέρετε μόνο την πνευματοποίησή σας. 

28 Στέλνω το κάλεσμα στους εκλεκτούς Μου σε διάφορες περιοχές και τους αναζητώ στα 

διαφορετικά μονοπάτια της ζωής τους, ώστε όλοι τους να απορροφήσουν το πνευματικό νόημα του Λόγου 

Μου και να αποκτήσουν την καθαρή και αληθινή κατανόηση της διδασκαλίας Μου και να την 

εφαρμόσουν στα έργα αγάπης μεταξύ των αδελφών τους. 

29 Αν και προς το παρόν είστε μικρά παιδιά, αύριο θα γίνετε μαθητές, μιμούμενοι τους μαθητές της 

Δεύτερης Εποχής, και όπως εκείνοι πήγαιναν και μαρτυρούσαν την Αλήθεια, τα θαύματά Μου και την 

Αγάπη Μου, έτσι και εσείς αύριο πρέπει να πάτε και να μαρτυρήσετε την Αλήθειά Μου. 

30 Σας αποκάλυψα τις αρετές που πρέπει να εξασκείτε, και με τα χαρίσματα που διαθέτει το πνεύμα 

σας από την αρχή της δημιουργίας σας, πρέπει να γίνετε γνωστοί μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα εκπαιδεύω 

τους νέους εργάτες Μου που θα σπείρουν αύριο αυτόν τον σπόρο σε όλο τον κόσμο. Σιγά-σιγά, μεγάλα 
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πλήθη έρχονται στο Έργο Μου, προσελκύονται από το φως του Αγίου Πνεύματος που στέλνει τις ακτίνες 

Του σε όλους τους ανθρώπους σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

31 Έχω έρθει "στο σύννεφο" για να μιλήσω στην ανθρωπότητα, η οποία - επειδή είναι πεισματάρα 

στη διαφθορά της - δεν έχει αντιληφθεί τα βήματά Μου ή την παρουσία Μου, ούτε έχει παρατηρήσει τη 

σύνδεσή Μου μαζί σας μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας. Θα είμαι ακούραστος για να τους 

ξυπνήσω από τον λήθαργο και θα δείτε ότι οι άνθρωποι θα έρθουν σταδιακά από διαφορετικά μονοπάτια 

για να ενωθούν μαζί σας. Πολλοί θα μεταστραφούν στον πνευματισμό, γιατί τώρα εξαλείφω τον 

φανατισμό και την ειδωλολατρία, τη στασιμότητα και τη σύγχυση της ανθρωπότητας. 

32 Αυτή είναι η Τρίτη Αποκάλυψη που ανακοινώθηκε από Εμένα και τους Προφήτες. Αυτή είναι η 

στιγμή που το φως της Έκτης Λάμπας φωτίζει την ανθρωπότητα. Είναι ο υποσχόμενος καιρός που θα 

έρθω με λαμπερό φως για να εκπληρώσω τον Λόγο Μου. Ήρθα για να σας γνωστοποιήσω τον ίδιο 

πνευματικό και θείο νόμο που ίσχυε πάντοτε. 

33 Ευλογημένος λαός του Ισραήλ: Σε όλες τις εποχές σας ελευθέρωσα από τη δουλεία του Φαραώ, 

και σας λέω: Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε να είστε σκλάβοι, ελάτε σε Μένα, γιατί θα σας δώσω τη δύναμη 

και την εξουσία να σπάσετε τις αλυσίδες σας. Θέλετε να ανεβείτε τη σκάλα του ουρανού που είναι έτοιμη 

για την ψυχή σας; Τότε να είστε επίμονοι, να μελετάτε και να εμβαθύνετε στο Λόγο Μου, ώστε να 

μπορέσετε τελικά να τον κατανοήσετε στην ουσία και την πνευματικότητά του, ώστε να αποκτήσετε αξίες 

σε αυτό το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει σε Μένα. 

34 Κάποιος Μου λέει: "Πατέρα, θέλω να γίνω εργάτης Σου, θέλω να Σε υπηρετώ, θέλω το πνεύμα 

μου να είναι κοντά στο Πνεύμα Σου, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να αξίζω τη συγχώρεσή Σου". Και 

απαντώ στην καρδιά που απευθύνεται έτσι στον Πατέρα της: Ανανεωθείτε, εγκαταλείψτε σιγά-σιγά τις 

παλιές σας συνήθειες, τη γήινη δέσμευσή σας, ώστε να μάθετε να Με καταλαβαίνετε και να αναγνωρίζετε 

το καθήκον σας. Όποιος όμως επιθυμεί την ανανέωση, πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες, γιατί ο 

πειρασμός σας καταδιώκει, και όταν σας βλέπει να απομακρύνετε την ψυχή σας από τους λάθος δρόμους, 

πρέπει να δώσει μια τρομερή μάχη για να σας αποτρέψει από τις αποφάσεις σας, και αν δείξετε αδυναμία, 

θα εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία και θα προσπαθήσει να σας κάνει να επιστρέψετε στις παλιές σας 

συνήθειες- αλλά δεν είναι το θέλημά Μου να τον αφήσετε να σας νικήσει. Θέλω τα βήματά σας να 

πηγαίνουν πάντα προς τα εμπρός, η πίστη σας να είναι σταθερή και η απόφασή σας να πνευματοποιηθείτε 

να είναι αληθινή, με βάση αυτά που έχετε μάθει. 

35 Αν είστε το Ισραήλ, το μόνο που πρέπει να μάθετε να Με αγαπάτε και να Μου προσφέρετε 

λατρεία από πνεύμα σε πνεύμα, είναι ότι τα εξωτερικά στοιχεία της λατρείας σας γίνονται όλο και 

λιγότερα, μέχρι να φτάσετε στην πνευματοποίηση. Το Πνεύμα Μου θα σας απελευθερώσει με τον καιρό 

από κάθε κακή ερμηνεία του Έργου Μου. - Ο άνθρωπος έχει παρερμηνεύσει τις διδασκαλίες Μου, τα 

δόγματά Μου, τις προφητείες Μου, και είναι θέλημά Μου να εμφανιστεί ο λαός Μου, ο Ισραήλ, με τα 

πνευματικά χαρίσματα και τα θαύματα που αποκτά μέσω της πνευματοποίησής του. 

36 Θα σας παρουσιάσω στους ανθρώπους ως υπηρέτες Μου, ως Τριαδικούς-Μαριανούς 

Πνευματιστές της Τρίτης Εποχής - Πνευματιστές επειδή πρέπει να είστε περισσότερο πνεύμα παρά ύλη- 

Τριαδικοί επειδή έχετε λάβει την αποκάλυψή Μου σε τρεις χρόνους- Μαριανοί επειδή αγαπάτε τη Μαρία, 

τη συμπαντική Μητέρα σας, η οποία σας προσέχει για να μην απελπίζεστε στο μονοπάτι της ζωής. 

37 Αυτή η εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας θα φτάσει στο τέλος της, αλλά 

μετά θα πρέπει να Με αναζητήσετε από πνεύμα σε πνεύμα για να λάβετε τις οδηγίες Μου. Γι' αυτό, 

χρειάζομαι ανανέωση από εσάς, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε αυτή την πνευματοποίηση. Θα συνεχίσω 

να σας διδάσκω να συνδέεστε με το Πνεύμα Μου, και θα αναζωογονηθείτε όταν θα έχετε επιτύχει αυτή τη 

μορφή κοινωνίας που αξίζει σε όποιον αποκαλεί τον εαυτό του ΤριαδικόΜαριανό Πνευματιστή. 

38 Να είστε γενναίοι και να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας σε όλες τις δοκιμασίες μέσω των 

προσευχών σας. Οι πνευματικές μου ευεργεσίες θα συνεχίσουν να ξεχύνονται πάνω σας για χάρη της 

επιμονής και της προθυμίας σας να αγωνιστείτε. Δεν θα είστε μόνοι, ο πνευματικός Μου κόσμος θα είναι 

εκεί για να σας παρέχει προστασία, να σας καθοδηγεί και να σας συμπαραστέκεται στον αγώνα σας. 

39 Είμαι το φως που σας προσκαλεί να ανάψετε το λυχνάρι σας μαζί Μου, ώστε να φωτίσετε το 

πνεύμα σας και να ανακαλύψετε την Παρουσία Μου σε αυτό. Από την ημέρα που θα ξέρετε πώς να 

διεισδύσετε στον εαυτό σας, θα σας είναι εύκολο να φτάσετε στην καρδιά των αδελφών σας. 
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40 Στο Λόγο Μου οι "πρώτοι" κλαίνε και οι "τελευταίοι" χαίρονται. - Γιατί; - Γιατί οι "πρώτοι" 

κουράζονται όλο και περισσότερο και κουβαλούν όλο και περισσότερες πληγές μαζί τους, αν και πρέπει 

να σας πω ότι αυτοί είναι που κάνουν βαρύ το σταυρό τους και πικρό το ποτήρι που πίνουν για να 

εξιλεωθούν. Γιατί πάντα τους έδινα τη βοήθειά Μου στο δρόμο τους, ώστε ο δρόμος της ζωής να είναι 

υποφερτός και τα βήματά τους σταθερά. 

41 Δεν έχετε χάσει τη βοήθειά Μου ούτε για μια στιγμή, ο Λόγος Μου δεν έχει πάψει να γίνεται 

γνωστός. Ποτέ δεν σας άφησα μόνους στις δοκιμασίες σας- ακόμη και στο κρεβάτι της αρρώστιας σας, ο 

πνευματικός μου κόσμος κατέβηκε όταν ο πόνος σας βάραινε, και η βοήθεια και οι συμβουλές του δεν 

σας έλειψαν για να βοηθήσετε εκείνους που έχουν ανάγκη και έρχονται στην πόρτα σας μέρα με τη μέρα. 

Τα χαρίσματα της διαίσθησης, της έμπνευσης και του πνευματικού οράματος έχουν ξυπνήσει στην 

ύπαρξή σας και έχουν φωτίσει το μονοπάτι σας. Ήμουν μαζί σας στην καθημερινή ανθρώπινη ζωή σας, 

δεν σας έλειψε το καθημερινό ψωμί από το τραπέζι σας. Κι όμως, αφού σας έδωσα τόσες πολλές 

αποδείξεις της αγάπης Μου και κράτησα το έθνος σας σε ειρήνη, ενώ ο κόσμος έχει μετατραπεί σε πυρά 

μίσους και παθών, εξακολουθείτε να παραπονιέστε για το βάρος του σταυρού σας; Ω μαθητές της Τρίτης 

Εποχής, μην ξεχνάτε ότι ο σταυρός που Μου επέβαλε κάποτε ο κόσμος ήταν φτιαγμένος από σκοτάδι, 

αχαριστία, χλευασμό και περιφρόνηση, και Εγώ τον δέχτηκα, γιατί ήταν τα παιδιά Μου που Μου τον 

επέβαλαν! Αντιθέτως, σκεφτείτε τον σταυρό που σας εμπιστεύτηκα: Πόσο ανακουφιστικό και εύκολο 

είναι όταν ξέρεις να το υπομένεις με αγάπη! 

42 Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την προέλευσή σας και τον στόχο στον οποίο σας οδηγούν τα 

βήματά σας, ώστε να αποδεχτείτε το πεπρωμένο σας με αγάπη και να αγκαλιάσετε τον σταυρό σας μέχρι 

να πεθάνετε από αυτόν, όπως έκανε ο Χριστός, ο Δάσκαλός σας. 

43 Ήρθα αυτή τη στιγμή για να σας μιλήσω για την καταγωγή σας, το έργο σας και τον στόχο που 

σας περιμένει στην αιωνιότητα του πνεύματος. Όποιος δεν έχει κατανοήσει τον Λόγο Μου και αισθάνεται 

αδύναμος αφού ακούσει τις διδασκαλίες Μου, δεν έχει θρέψει και δεν έχει ενδυναμώσει το πνεύμα του, 

επιθυμεί πάντα τα αγαθά που ανήκουν στον κόσμο, τα οποία δεν είναι ποτέ απαραίτητα στη ζωή σας και 

σας δίνονται από πάνω. Γιατί αφήνετε τον εαυτό σας να μπει στον πειρασμό του κόσμου; Πρέπει να 

μάθετε να ξεπερνάτε τις γήινες αντιξοότητες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι παρά ασήμαντες 

λεπτομέρειες, μιζέριες, στις οποίες δίνετε υπερβολική σημασία. Αν νοιαζόσασταν για τα αγαθά του 

πνεύματος όπως νοιάζεστε για τα υλικά, δεν θα σας έλειπε τίποτα και η ανάπτυξή σας θα ήταν μεγάλη. 

44 Ξεχάστε το παρελθόν σας, αποφύγετε όλα τα λάθη που σας συνόδευαν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, τότε θα βιώσετε σταδιακά μια απόλυτη αλλαγή στην ύπαρξή σας, γιατί τότε θα έχετε αρχίσει 

την άνοδό σας προς την πνευματοποίηση. 

45 Καταλάβετε ότι σας προσφέρω μια άξια θέση, τόσο εδώ στη γη, όσο ζείτε σ' αυτήν, όσο και στο 

υπερπέραν, μόλις κατοικήσετε στο πνευματικό βασίλειο. 

46 Τι περιμένετε για να κάνετε το αποφασιστικό βήμα; Ζητήστε, ζητήστε, για να σας δοθεί. 

47 Πάρτε τον σπόρο της αγάπης Μου στην καρδιά σας και αρχίστε να τον καλλιεργείτε χωρίς ποτέ να 

τον παραμελείτε, τότε σύντομα θα σας αποδώσει καρπούς που θα σας χρησιμεύσουν ως τροφή στις 

περιπλανήσεις σας. 

48 Μιλήστε ο ένας στον άλλον, έχοντας τον Λόγο Μου ως θέμα συζήτησης, αλλά πάντα αποφασίστε 

να καθοδηγείτε ο ένας τον άλλον. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων θα σας ωφελήσει και θα 

εξυψώσει την ψυχή σας. Υπόσχομαι να είμαι παρών σε αυτές τις στιγμές πνευματικής συζήτησης για να 

σας εμπνεύσω και να σας οδηγώ πάντα στην κατανόηση και το φως, αλλά ποτέ μην μετατρέψετε αυτό που 

θα έπρεπε να είναι πνευματική κοινωνία σε μια συνηθισμένη συζήτηση, γιατί τότε η παρουσία Μου δεν 

θα είναι μαζί σας. 

49 Θέλω να μιλήσω σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη νιώσει το θεραπευτικό μου βάλσαμο στο σώμα 

τους, ούτε η ειρήνη Μου έχει εισέλθει στις καρδιές τους. 

50 Αληθινά σας λέω, έχω χύσει το βάλσαμό Μου επάνω σας, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι να το 

δεχτείτε. Κάποιοι την απέρριψαν με τις βλασφημίες τους, άλλοι με την έλλειψη πίστης τους. 

51 Σας λέω, τα σφάλματά σας συγχωρούνται, αλλά πρέπει να μάθετε να αποκτάτε, μέσω της αξίας 

σας, δικαίωμα σε όλες τις χάρες ή τις ευεργεσίες που ζητάτε από τον Πατέρα σας. Διότι αν σας τα έδινα 

χωρίς να κάνετε τίποτα σε αντάλλαγμα, το πνεύμα σας δεν θα έκανε καμία πρόοδο. Τι θα μπορούσατε να 

διδάξετε αύριο σε αυτούς που υποφέρουν; Ποια εμπειρία θα αποκομίζατε από τις δοκιμές σας; Σκεφτείτε 
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τους αρρώστους που έχουν λάβει θαύμα από Μένα, και θα ανακαλύψετε ότι ο καθένας από αυτούς 

απέκτησε αξία για να λάβει ανταμοιβή. Σε μερικούς θριάμβευσε η πίστη, σε άλλους υπήρξε ανανέωση, 

άλλοι ένιωσαν αληθινή μετάνοια, άλλοι τιμωρήθηκαν για τις αδυναμίες ή την υπερηφάνειά τους. 

52 Με τι ικανοποίηση το πνεύμα σηκώνεται αφού έχει δώσει μια μάχη και έχει βγει νικητής! Ποια 

ικανοποίηση θα μπορούσαν να βιώσουν εκείνοι που, χωρίς καμία αξία, έλαβαν μια ευεργεσία από τον 

Πατέρα τους; Δεν θα εκτιμούσαν αυτό που έλαβαν, ούτε θα ήξεραν πώς να το διατηρήσουν, αφού δεν 

τους κόστισε καμία προσπάθεια ή θυσία για να το αποκτήσουν. Όμως αυτός που έχει κερδίσει την ειρήνη 

μετά από μεγάλο αγώνα δεν εκθέτει τον εαυτό του στον κίνδυνο να την χάσει- την φυλάει και την 

προσέχει. Όποιος ανακτά την υγεία του χάρη στην παραίτηση και τη θυσία, δεν την θέτει ξανά σε κίνδυνο, 

επειδή γνωρίζει τι του κόστισε για να την αποκτήσει. 

53 Μη φοβάσαι, εσύ που φέρνεις μπροστά Μου την εξάντληση και την αδύναμη ψυχή σου, δεν σου 

ζητώ τίποτα αδύνατο. - Ακούστε: Αυτή τη μέρα ζητώ μόνο την προσοχή σας και να αφήσετε το Λόγο 

Μου να εισέλθει στην καρδιά σας, γιατί θα ξυπνήσει τα κοιμισμένα συναισθήματά σας και θα φωτίσει το 

πνεύμα σας, ώστε η πίστη και η ελπίδα να καίνε στις καρδιές σας σαν φλόγα. Αυτό είναι απαραίτητο, 

ώστε να ανοίξετε το δρόμο και να γίνει το θαύμα που περιμένετε από Μένα. 

54 Έχετε επίγνωση ότι δεν ζείτε πια στις εποχές που ο Πατέρας σας έδινε τα πάντα χωρίς να το 

κάνετε εσείς, επειδή το πνεύμα σας δεν είχε ανάπτυξη, εμπειρία, γνώση- ότι τώρα πρέπει να κάνετε πολλά 

από την πλευρά σας για να αποκτήσετε αυτό που επιθυμείτε ή χρειάζεστε. 

55 Απελπίζεστε επειδή σας μιλάω έτσι; Εσείς που είστε άρρωστοι, χάνετε το θάρρος σας; Αυτή τη 

στιγμή χορηγώ το θεραπευτικό μου βάλσαμο σε όλους όσοι πρόκειται να αγκαλιάσουν τον σταυρό της 

ανανέωσης, της βελτίωσης, της ηθικής και πνευματικής ανασυγκρότησης. Δίνω επίσης υγεία σε κάποιους 

που σύντομα θα ξεχάσουν την ευεργεσία Μου, γιατί δεν θα συνειδητοποιήσουν καν γιατί ο Δάσκαλός 

τους τους θεράπευσε. Αλλά έχω τοποθετήσει εκ των προτέρων στις ψυχές τους τον σπόρο που βγήκε από 

τη διδασκαλία αυτής της ημέρας, και εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό σε Μένα. 

56 Ο πόνος κάποιων και άλλων Με φτάνει, γιατί όλη η Αγάπη Μου έχει μια σταγόνα θεϊκού 

βάλσαμου. 

57 Νιώστε Με κοντά σας, γίνετε καλά και σηκωθείτε στη ζωή, ώστε να γίνετε μάρτυρες της αλήθειας 

Μου. 

58 Οι άνθρωποι, οι προφήτες πέθαναν, αλλά το μήνυμά τους έμεινε ανεξίτηλο. Στον Ιησού 

εκπληρώθηκαν πολλές από αυτές τις προφητείες, αλλά για τις υπόλοιπες έπρεπε να έρθει αυτή η ώρα για 

να βρουν την εκπλήρωσή τους. 

59 Δεκαεννέα αιώνες έχουν περάσει από τότε που σας έδωσα τον τελευταίο Μου λόγο στο σταυρό, 

αλλά όταν άφησα τη φωνή Μου να ακουστεί ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους, διαπίστωσα ότι αντί να 

αγαπούν ο ένας τον άλλον, μισούν ο ένας τον άλλον, δεν αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και 

ακόμη και σκοτώνουν ο ένας τον άλλον - ακριβώς όπως οι προφήτες είχαν προβλέψει και ο Ιησούς είχε 

ανακοινώσει. Αλλά ακριβώς αυτή τη στιγμή, όταν η διαφθορά έχει φθάσει σε μεγάλη ανάπτυξη, έχει 

αναδυθεί ένας λαός με σπόρο πνευματοποίησης, ο οποίος πρόκειται να αφυπνίσει τους ανθρώπους με 

προφητική φωνή, ο οποίος, με την εξουσία του πάνω στις δυνάμεις της φύσης και στις ασθένειες, 

πρόκειται να δώσει στους επιστήμονες αποδείξεις χάρης και δύναμης, και ο οποίος, με τη διείσδυση των 

χαρισμάτων του Πνεύματος, πρόκειται να δώσει σε όσους διδάσκουν τη θρησκεία αποδείξεις της 

αλήθειας τους. Η εμφάνιση αυτού του λαού είχε επίσης προαναγγελθεί από τους προφήτες. 

60 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του οργάνου του νου αυτών των φορέων φωνής για να 

γράψω τη Θεία Οδηγία Μου στην καρδιά σας- αλλά μοιάζουν στην τραχύτητά τους με την πέτρα στην 

οποία έγραψα τις Εντολές του Νόμου στην Πρώτη Εποχή. 

61 Μόλις αναλογιστείτε τις διδασκαλίες που σας έδωσα, τους καιρούς στους οποίους ζείτε και τον 

τρόπο με τον οποίο έγινα γνωστός, θα διαπιστώσετε ότι τα πάντα - τόσο η άφιξή Μου, όσο και ο χρόνος 

κατά τον οποίο έλαβε χώρα η εκδήλωσή Μου και η ημέρα κατά την οποία έληξε - συνοδεύονταν από έναν 

μεγάλο αριθμό εκπληκτικών και εντυπωσιακών γεγονότων και συμβάντων, τόσο στην ανθρώπινη ζωή 

όσο και στο πνευματικό βασίλειο. Τότε θα αναγνωρίσει κανείς σε όλα αυτά τα γεγονότα τα σημάδια που 

έχουν ανακοινωθεί από τότε για την επιστροφή Μου. 

62 Οι επιστήμονες, οι θρησκείες και οι θεολόγοι δεν θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν αυτή τη 

στιγμή πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη Μου, αλλά σε εσάς την έχω αποκαλύψει. - Κάθε ανθρώπινη καρδιά 
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είναι μια ζωντανή απόδειξη της δικαιοσύνης Μου και της σοφίας Μου. Μερικές φορές στην καρδιά ενός 

άθλιου κρύβεται η ψυχή εκείνου που σε μια άλλη εποχή φορούσε στέμμα στο κεφάλι του, ή σε μια 

φυλακή φυλακίζεται εκείνος που σε μια άλλη ζωή στέρησε από έναν λαό την ελευθερία του. Ολόκληρη η 

ύπαρξή σας είναι ένα άπειρο μάθημα αγάπης προς τις τέλειες ψυχές, ώστε να φτάσουν στην αγκαλιά του 

Πατέρα τους ως πρόθυμα και υπάκουα παιδιά. Όσο όμως αυτό το σκοτάδι, που τώρα τυλίγει την 

ανθρωπότητα, πυκνώνει, οι άνθρωποι, όταν τους κυριεύει ο φόβος, θα πρέπει να φωνάζουν: "Θεέ μου, 

Θεέ μου, γιατί μας εγκατέλειψες;" χωρίς να συνειδητοποιούν ότι το φως του Πνεύματός Μου είναι έτοιμο 

να διαπεράσει τις καρδιές τους μόλις ανυψωθούν στην πίστη. Αλλά αυτό το σκοτάδι δεν θα διαρκέσει για 

πάντα, ούτε καν για πολύ, αν και στους ανθρώπους φαίνεται σαν να έχει διαρκέσει μια αιωνιότητα λόγω 

της έντασης του πόνου τους. Σταδιακά θα γίνει φως στις ψυχές και θα φωνάξουν γεμάτες χαρά: 

"Ωσαννά, ωσαννά, ο Κύριος είναι τώρα μαζί μας!" 

63 Άνθρωποι, σκεφτείτε όλους τους αγώνες αυτής της ανθρωπότητας, σκεφτείτε τα πλήθη που 

συρρέουν στους τόπους λατρείας τους με την επιθυμία τους για Μένα! Οι καρδιές τους έχουν μια 

ανεξήγητη λαχτάρα γιατί το πνεύμα τους περιμένει την επιστροφή Μου. 

64 Ανανεώστε τη ζωή σας, καθαρίστε την καρδιά σας! Γιατί σας λέω, στην πνευματική σφαίρα ζουν 

πολλά πνεύματα του φωτός που περιμένουν μόνο την προετοιμασία σας για να έρθουν στη σάρκα 

ανάμεσά σας και να φέρουν το μήνυμά τους στην ανθρωπότητα. Είναι οι υποσχεθείσες και αναγγελθείσες 

γενεές, θα είναι τα παιδιά και οι απόγονοί σας. Γι' αυτό, σας λέω να πιείτε το ποτήρι σας με υπομονή, 

ώστε η κληρονομιά που θα τους αφήσετε να είναι καθαρή και να βρουν και αυτοί το δρόμο που ανοίγει η 

αγάπη και η πίστη σας. 

65 Θα το αρνηθούν όσοι έχουν ακούσει αυτόν τον λόγο όταν ερωτηθούν; - Μακάρι να μη συμβεί να 

κλαίτε πικρά μετά! Μαρτυρήστε με λόγια, με έργα, με σκέψεις, με προσευχές, με τη σιωπή σας- αυτό 

είναι το καθήκον σας. 

66 Ο Κύριός σας σας λέει: Μακάριοι είναι εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Πατέρα, γιατί παρόλο 

που θα κλάψουν όταν ακούσουν το Λόγο Μου για τελευταία φορά το 1950, μετά θα Με δουν παρόντα 

"στο σύννεφο" χωρίς αυτό να φύγει ποτέ ξανά από τα μάτια τους. 

67 Σε πολλά μέρη του έθνους σας έχω παράσχει οίκους προσευχής, ώστε να ακούσετε το Λόγο Μου 

σε αυτούς. 

68 Ο λαός Μου είναι τόσο ταπεινός όσο και οι τόποι όπου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. Αλλά είναι 

θέλημά Μου να καταπλήξω την ανθρωπότητα για άλλη μια φορά μέσω των ταπεινών και ταπεινών στην 

καρδιά- μέσω αυτών θα κάνω γνωστό ότι αυτή είναι η εποχή του φωτός και της χάρης. 

69 Το κάλεσμά Μου συγκέντρωσε αυτόν τον λαό, τον οποίο προετοίμασα υπομονετικά υπό την 

προστασία Μου, ώστε να είναι άξιος να λάβει τον Νόμο και να τον μεταφέρει στους ανθρώπους ως 

μήνυμα της Θείας Αγάπης. 

70 Σας λέω, η μεταστροφή ενός αμαρτωλού ασκεί μεγάλη επιρροή στις καρδιές των ανθρώπων, 

επειδή αποτελεί κίνητρο γι' αυτούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αναζήτησα τους δίκαιους για να 

σχηματίσω τη νέα ομάδα των αποστόλων Μου, αλλά τους αμαρτωλούς για να τους κάνω μαθητές Μου 

και να αποδείξω στους ανθρώπους ότι έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι της καλοσύνης και ότι είναι 

δυνατόν να επιστρέψουν σε αυτό ανανεώνοντας και αλλάζοντας τον εαυτό τους. 

71 Σας έστειλα έναν δίκαιο άνθρωπο για να ξεκινήσει αυτή η εποχή, τον Ρόκε Ρόχας, από τα χείλη 

του οποίου μίλησε ο Ηλίας, ο Οδοιπόρος. Αυτός άνοιξε τον δρόμο του Κυρίου, ώστε να μπορέσω να γίνω 

γνωστός στους ανθρώπους και να ακούσετε τη φωνή Μου. Από τη στιγμή που ακούστηκε για πρώτη 

φορά, το ακούτε συνεχώς και έχετε την εκδήλωσή Μου. Σε κανέναν δεν έχει ειπωθεί ότι πρέπει να 

κρυφτεί για να Με ακούσει, ούτε ότι πρέπει να αποσυρθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος για να εκτελέσει 

την αποστολή του. Ούτε κατακόμβες ούτε κρυμμένα μέρη ήταν απαραίτητα για να σας διασκεδάσω με το 

Λόγο Μου και να κάνω τις λατρείες σας. Εγώ όμως σας δίδαξα τον νόμο που πρέπει τώρα να ζείτε, ο 

οποίος είναι: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον! 

72 Σας έδωσα το χρόνο για να εκτελέσετε το έργο σας και ένα χωράφι χωρίς σύνορα για να σπείρετε 

σε αυτό. Δεν σας έδωσα ένα συγκεκριμένο μέρος ή μια συγκεκριμένη ώρα. Και πάλι σας λέω: "Ο Θεός 

είναι Πνεύμα, και πρέπει να Τον λατρεύετε με πνεύμα και αλήθεια". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 71  
1 Αγαπητοί μαθητές, αυτή τη στιγμή λάβατε τη χάρη να καθίσετε στο τραπέζι Μου- ελάτε και να 

είστε μαζί Μου στο πνεύμα. Κρατήστε το Λόγο Μου στις καρδιές σας και θα σχηματίσετε από τις 

διδασκαλίες Μου της αγάπης ένα βιβλίο μνήμης με υπέροχη σοφία. 

2 Το φως του Αγίου Πνεύματός Μου θα φωτίσει μονοπάτια και ερήμους, ώστε η ανθρωπότητα να 

βρει το αληθινό μονοπάτι, αυτό της πνευματικής ανοδικής της εξέλιξης. Έρχομαι ενώ η διαφθορά και η 

διαφθορά βρίσκονται στο απόγειό τους. Η Διδασκαλία Μου σας εμφανίζεται ως σωτήρια κιβωτός- ο 

κόσμος είναι ένας ωκεανός πόνου- όταν η ανθρωπότητα δει αυτή την κιβωτό, δεν θα επιθυμεί να βρει 

σωτηρία σε αυτήν; 

3 Μαθητές, όλοι σας γνωρίζετε τις ερήμους και τα σταυροδρόμια (της ζωής)- επομένως, είστε 

κατάλληλοι να αναζητήσετε τα πλήθη που λαχταρούν το φως. 

4 Πηγαίνετε στον "λεπρό" μόλις δεν υπάρχει πια "λέπρα" στις καρδιές σας. Μιλήστε με αγάπη σ' 

αυτούς που λυγίζουν από τον πόνο, και όταν η διδασκαλία Μου αντανακλάται στα συναισθήματά σας και 

αισθάνεστε αγάπη και συμπόνια για τους αδελφούς σας, έχετε προχωρήσει στην πνευματική σας 

ανάπτυξη. Δείξτε στους αδελφούς σας το δρόμο και μην προσβληθείτε αν σας αφήσουν στο τέλος μόνους 

τους από αχαριστία. Η ικανοποίησή σας θα προέλθει από τη συνειδητοποίηση ότι εκείνοι που είχαν χαθεί 

Με πλησιάζουν, και θα νιώσετε τη βοήθειά Μου στη μοναξιά σας. 

5 Τότε το μάννα θα κατεβαίνει για να σας θρέψει, και θα έχετε πάντα κάτι να δώσετε στους 

άπορους. 

6 Σε αγαπώ και θέλω να σε δω τέλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δικαιοσύνη Μου 

αποκαλύπτεται μεταξύ των ανθρώπων με αδυσώπητο τρόπο. Όλα τα περασμένα και φαινομενικά 

ξεχασμένα έργα του Θεού θα κριθούν αυτή τη στιγμή, όταν το ενσαρκωμένο πνεύμα θα μπορεί να 

κατανοήσει, να δεχτεί και να κατανοήσει τις κρίσεις Μου. Βασιλιάδες, δικαστές, άρχοντες - όλοι όσοι 

έσπειραν με οποιονδήποτε τρόπο τον σπόρο του κακού ανάμεσα στους αδελφούς τους θα είναι παρόντες 

στην κρίση του Κυρίου. Αλλά σας λέω, αντί να τους δέσω με αλυσίδες, να τους στερήσω το φως ή να 

τους υποβάλω σε αιώνια βασανιστήρια - όπως μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι στην άγνοιά τους - θα 

τους αναθέσω ένα έργο στο σωτήριο έργο Μου, ώστε να εξαγνίσουν τις ψυχές τους, να επανορθώσουν τις 

παραβάσεις που διέπραξαν και να καταλάβουν ότι η δικαιοσύνη Μου πηγάζει από τη Θεία Αγάπη. Αν 

χρησιμοποιώ αυτούς τους μεγάλους αμαρτωλούς, πολλά από τα ονόματα των οποίων έχουν μείνει στην 

ιστορία σας, την κατάλληλη στιγμή για να επιτελέσω έργα αδελφοσύνης και ειρήνης μεταξύ των 

ανθρώπων, γιατί μερικές φορές θεωρείτε κάποιους από τους αδελφούς σας εμπόδιο στο δρόμο σας; Γιατί 

θέλετε ακόμη και να απομακρύνετε από την προδιαγεγραμμένη πορεία σας εκείνα τα όντα που η Θέλησή 

Μου έχει τοποθετήσει εκεί; Ω, αν ξέρατε ότι ειδικά αυτοί συχνά Με υπηρετούν καλύτερα και ότι 

πρόκειται να σας βοηθήσουν να έρθετε σε Μένα. 

7 Ας είναι η καρδιά σας σαν αυτούς τους τόπους συνάντησης όπου μαζεύεστε για να ακούσετε το 

Λόγο Μου. Από τις πόρτες του οποίου έχουν περάσει εκείνοι που έχουν παρανομήσει με πολλούς 

τρόπους: που έχουν βάψει το χέρι τους με το αίμα του αδελφού τους, που κρύβουν κλοπές, συκοφαντίες 

και προσβολές- και όμως - πότε απορρίφθηκαν ποτέ από Μένα; Ή πότε εκτέθηκαν πριν από τους άλλους; 

Ένα φιλεύσπλαχνο πέπλο τρυφερότητας έχει καλύψει τους λεκέδες τους, ενώ το Πνεύμα Μου έχει μιλήσει 

μόνο σε αυτούς τους αμαρτωλούς. Δείτε πώς μαθαίνουν να προσεύχονται ακούγοντας τον Λόγο Μου, 

υψώνοντας τις σκέψεις τους στο άπειρο, πώς ξυπνά μέσα τους το αίσθημα ότι όποιος στρέφεται προς το 

πνευματικό λαμβάνει δύναμη, φως, έμπνευση και θεραπευτική δύναμη, κουράγιο για να ζήσει και ειρήνη. 

8 Ευλογημένοι άνθρωποι, αυτές τις στιγμές που ο πόλεμος συγκλονίζει τον κόσμο, σας ζήτησα να 

σταθείτε και να προσευχηθείτε για τους συνανθρώπους σας, να συμπάσχετε με τον πόνο τους και να τους 

στέλνετε αισθήματα φωτός και ειρήνης. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πρώτα πρέπει να μάθετε να αγαπάτε, 

να υπηρετείτε και να συγχωρείτε τους γύρω σας, ώστε να ξέρετε πώς να αγαπάτε και να υπηρετείτε 

εκείνους που είναι μακριά. Αγαπήστε το πεπρωμένο σας, δεχτείτε το ποτήρι σας, αγκαλιάστε το σταυρό 

σας με αγάπη. Κανείς δεν γνωρίζει ποια ψυχή κινεί την ύπαρξή του, ούτε γνωρίζει την αιτία της 

εξιλέωσής του όσο βρίσκεται στη γη. 

9 Το πνεύμα θα φωτίσει την ψυχή και η ψυχή θα καθοδηγήσει την ύλη. 
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10 Αφήστε τη θλίψη και την απελπισία σας, όλοι σας μπορείτε να φτάσετε στο σπίτι του 

υποσχόμενου Πατέρα- θα σας βοηθήσω σε αυτό. Ποιες εποχές πιο ευνοϊκές από τις σημερινές περιμένετε 

για να ξεκινήσετε; Περιμένετε περιόδους ειρήνης για να αποκτήσετε αξία; Αληθινά σας λέω, αυτή είναι η 

καλύτερη στιγμή για να επιτύχετε την εξιλέωσή σας και να αποκτήσετε αξία. 

11 Άνθρωποι, σας λέω: Χρησιμοποιήστε τις θεϊκές οδηγίες που σας έδωσα, γιατί μετά το 1950 θα σας 

λείψουν. Ο ήλιος μάλλον θα πάψει να λάμπει παρά να μην εκπληρωθεί ο Λόγος Μου. Όσοι όμως δεν το 

έχουν κρατήσει στην καρδιά τους, θα πρέπει να κλαίνε για την αχαριστία τους, αν και αυτό δεν είναι το 

θέλημά Μου. 

12 Σας ξυπνάω διαρκώς και με κάθε οδηγία εργάζομαι πάνω σας, ώστε να μην ξεστρατίζετε από το 

μονοπάτι και να μην μολύνετε πλέον την ψυχή σας. 

13 Μην έχετε λίγη πίστη, συνειδητοποιήστε ότι αυτό που σας υποσχέθηκα στο παρελθόν, το 

εκπλήρωσα στην Τρίτη Εποχή- ο άνθρωπος, από την άλλη πλευρά, δεν ήξερε πώς να εκπληρώσει τους 

όρκους και τα καθήκοντά του. 

14 Για στιγμές μαζεύεστε για να Με ακολουθήσετε, όταν αισθάνεστε ότι θα σας βοηθήσω στις 

δοκιμασίες σας και ότι το έλεός Μου θα σας βοηθήσει να τις ξεπεράσετε αλώβητοι, αλλά μετά το ξεχνάτε 

πάλι λόγω της αχαριστίας σας. 

15 Ανάμεσά σας υπάρχουν και εκείνοι που Με αγαπούν, οι οποίοι περιμένουν μόνο την ώρα των 

επισκέψεων και των διωγμών για να αποδείξουν την πίστη και τη δύναμή τους. Αυτοί θα είναι εκείνοι που 

θα ξεκινήσουν για τις χώρες που μαστίζονται από τις δυνάμεις της φύσης για να μοιράσουν την ελεήμονα 

βοήθειά τους στους αναξιοπαθούντες. Θα τους κάνω να αναγνωρίσουν την κατάλληλη στιγμή για να πάνε 

στην εκπλήρωση (του καθήκοντός τους), και θα τους αφήσω να νιώσουν στην καρδιά τους το μήνυμα που 

θα τους πει να μην πάρουν δεύτερη δέσμη για το ταξίδι, και ότι θα πρέπει να εμπιστευτούν την ουράνια 

δύναμή Μου. 

16 Άλλοι εργάτες θα σταλούν για να μιλήσουν για το έργο Μου σε άλλα έθνη, και εκεί θα 

αντισταθούν στον πόλεμο με τα έργα αγάπης και τις προσευχές τους. Τότε, όταν έρθει η ώρα της 

εκπλήρωσής τους, δεν θα αντιταχθούν στην αποστολή Μου, επειδή θα πρέπει να αφήσουν πίσω τα δικά 

τους και τα αγαθά τους. Δεν πρέπει να παίρνουν ως παράδειγμα τον πλούσιο τσιγκούνη. 

17 Όποιος θρηνεί ότι πρέπει να αφήσει ό,τι του ανήκει για να Με ακολουθήσει, θα κάνει τον δρόμο 

του θλιβερό και τον σταυρό του δύσκολο. Όποιος, από την άλλη πλευρά, παραδίδει τα πάντα στη 

φροντίδα Μου με παράδοση και εμπιστοσύνη, θα έχει ειρήνη και δύναμη στη μάχη, και όταν επιστρέψει 

θα τα βρει όλα όπως ακριβώς τα άφησε. 

18 Σας αποκάλυψα τα πνευματικά χαρίσματα που διαθέτετε και τη χρήση τους, ώστε να μην τα 

χρησιμοποιήσετε ποτέ για να κάνετε έργα που δεν είναι μέσα στο Νόμο Μου, γιατί τότε, αντί να δίνετε 

φως, θα διαδίδετε το σκοτάδι και την πλάνη. 

19 Μην δίνετε αφορμή ακόμη και στους συγγενείς σας να σας κρίνουν λάθος και να σας χωρίσουν 

εξαιτίας των ατελών πράξεών σας. Θα σας καταλάβουν όταν Με καταλάβετε. 

20 Θέλω οι μαθητές Μου να είναι πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτού που υποφέρει 

και να τον θεραπεύσουν με αληθινό έλεος. 

21 Δείτε πόσοι άρρωστοι υπάρχουν γύρω σας, θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει σπίτι χωρίς αρρώστιες. Ιδού 

οι πολλοί δαιμονισμένοι που δεν λαμβάνουν κανένα έλεος από κανέναν. 

Εκεί είναι τα χωράφια σας για να σπείρετε: μεταφέρετε τα πνευματικά σας χαρίσματα, φέρτε το φως και 

ελευθερώστε τους από τις αλυσίδες τους, χωρίς να ξεχνάτε ότι πρέπει επίσης να φέρεστε στα αόρατα όντα 

με αγάπη και έλεος, ώστε να τα οδηγήσετε στο φως. 

22 Γιατί γίνεστε νωθροί όταν σας πλημμυρίζω με ειρήνη και ευτυχία; Είναι απαραίτητο να σας 

συνοδεύει πάντα ο πόνος, ώστε η καρδιά σας να Με θυμάται και το πνεύμα σας να παραμένει ξύπνιο; 

23 Σηκωθείτε και μην αμαρτάνετε πια, μην αποδυναμώνεστε στις απολαύσεις της γης, γιατί θα πρέπει 

να λογοδοτήσετε σε Μένα τόσο για την ψυχή σας όσο και για το σώμα σας, και θα έρθει η στιγμή που 

αυτό που ζητάτε δεν θα σας χορηγηθεί (πια), ακόμα κι αν οι κραυγές σας υψωθούν στον Ουρανό, γιατί 

την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη φορά σας δόθηκε, και παρά τη γνώση σας το αφήσατε αναξιοποίητο, 

γιατί αναγνωρίσατε ότι Εγώ είμαι η Αγάπη πάνω απ' όλα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαι αμείλικτος στη 

δικαιοσύνη Μου. 
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24 Προσέξτε, γιατί σύντομα θα έρθω ως δικαστής σε κάθε αίρεση και θρησκευτική κοινότητα και θα 

ρωτήσω κάθε θρησκευτικό ηγέτη, κάθε πάστορα ή κληρικό τι έχει κάνει με τις ψυχές που του έχουν 

εμπιστευτεί. Όλους θα τους ρωτήσω τι έκαναν με το Νόμο Μου και τη Διδασκαλία Μου, και όλα τα 

ζιζάνια θα καταστραφούν. 

25 Σταθείτε επίσης για την ειρήνη αυτού του έθνους που έχω ορίσει να ακούει και να μελετά τον 

Λόγο Μου σε αυτό. Ο πόλεμος, η απληστία, η επιθυμία για εξουσία και οι ψευδείς διδασκαλίες 

παραμονεύουν για τους ανθρώπους σας. Αλλά θα σας ελευθερώσω από τα χέρια του Φαραώ, ο οποίος 

θέλει να σας κάνει υποτελείς του, γιατί τώρα υπηρετείτε τον σκοπό Μου. 

26 Αλλά αν επιθυμείτε εκ νέου τη δουλεία, θα σας την παραχωρήσουμε- αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε 

προορισμένοι να προσεύχεστε για την ειρήνη του κόσμου και να εμποδίζετε τον πόλεμο να αρπάζει τα 

παιδιά από την αγκαλιά των γονέων τους. Προσευχηθείτε ώστε μέσω της προσευχής σας να διαλυθεί το 

σκοτάδι. 

27 Μητέρες, προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα! Κορίτσια, παραμείνετε στην προσευχή και στην 

αρετή! Είστε η πηγή από την οποία θα βγουν οι αυριανές γενιές που θα μαρτυρήσουν την Αλήθειά Μου. 

28 άνθρωποι, δεν ήταν τα λόγια που είπατε στην προσευχή σας που άνοιξαν τον Θάλαμο της Καρδιάς 

Μου- ήταν η φωνή του πνεύματός σας και ο παλμός της καρδιάς σας. δεχθείτε όλα όσα σας παραδίδω, 

γιατί δεν θέλω να αντιληφθώ καμία θλίψη ή ανάγκη ανάμεσα σε αυτόν τον λαό που αγαπώ τόσο πολύ. Μη 

χάσετε το ένδυμα της ειρήνης με το οποίο σας καλύπτω. 

29 Ο πνευματικός βωμός, αόρατος στα υλικά σας μάτια, σας προσκαλεί ανά πάσα στιγμή να 

εναποθέσετε σε αυτόν την προσφορά σας, η οποία πρέπει επίσης να είναι πνευματική. 

30 Ακούστε το Λόγο Μου, είναι ο σπόρος που θα σπείρετε- η ενδόμυχη ουσία του είναι η αγάπη. Σας 

το δίνω χωρίς καμία αξία σε αντάλλαγμα. Είναι το δώρο που φυλάσσεται για εσάς για αυτό το διάστημα. 

Δεν θα κουραστώ να λούζω τα παιδιά Μου με αγάπη, ούτε θα κουραστώ να περιμένω την επιστροφή τους 

στον καλό δρόμο. Αλλά η ανθρωπότητα θα κουραστεί σίγουρα να συνεχίζει να σπέρνει το μίσος, τη βία 

και τον εγωισμό. Κάθε σπόρος μίσους που σπέρνουν θα πολλαπλασιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

δυνάμεις τους δεν θα επαρκούν για να θερίσουν τη σοδειά τους. Αυτό το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, πέρα 

από τις ανθρώπινες δυνάμεις της, θα τη σταματήσει στην εκπληκτική και τρελή πορεία της. Στη συνέχεια 

θα κάνω ένα θαύμα σε όλες τις καρδιές επιτρέποντας να αναδυθεί η αγάπη του πλησίον (εκεί) όπου 

υπήρχε μόνο εγωισμός. Οι άνθρωποι θα Μου αποδίδουν και πάλι όλη την τελειότητα, την παντογνωσία 

και την υπέρτατη δικαιοσύνη. Θα θυμούνται ότι ο Ιησούς είπε: "Κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται 

χωρίς το θέλημα του Πατέρα". Γιατί σήμερα -σύμφωνα με τη γνώμη του κόσμου- το φύλλο του δέντρου, 

τα ζωντανά όντα και τα αστέρια κινούνται τυχαία. 

31 Αληθινά σας λέω, θα σας αγγίξω με τη ράβδο της αγάπης Μου και θα κάνω το νερό να αναβλύζει 

από τους "βράχους". Οι ενοχές και οι αμαρτίες που βάρυναν την ανθρωπότητα για αιώνες θα 

συγχωρεθούν και θα επικρατήσει ειρήνη στις ψυχές. "Ελάτε σε Μένα, ω άρρωστοι, ω τυφλοί του 

πνεύματος, το θεραπευτικό μου βάλσαμο είναι έτοιμο να χυθεί στον καθένα σας! Ελάτε σε Μένα, εσείς 

που κάποτε ήσασταν άρχοντες και τώρα υπομένετε στερήσεις, ταπεινώσεις και δυστυχίες - εσείς που 

κάποτε γνωρίζατε πανηγυρικά ενδύματα και τιμές και τώρα κρύβετε τα δάκρυά σας στην απομόνωση της 

κρεβατοκάμαράς σας. Πλησιάστε κοντά Μου, εσείς οι άνδρες που κρύβετε το κλάμα σας από τη γυναίκα 

και τα παιδιά σας, για να μη χάσουν το θάρρος τους μπροστά στη ζωή. Ανοίξτε Μου την καρδιά σας και 

πείτε Μου όλες τις λύπες σας. Θα σου δώσω ένα κλειδί, ένα καρβέλι ψωμί και ένα νόμισμα για να 

μετατραπεί η πίκρα σου σε χαρά". - Σήμερα δεν σας ανήκει τίποτα, το σπίτι στο οποίο ζείτε και όπου 

γεννήθηκαν τα παιδιά σας δεν είναι δικό σας. Είστε σαν τα πουλιά και δεν ξέρετε πώς, αλλά ζείτε! 

32 Είναι η εποχή της κρίσης και των επισκέψεων. Ο καιρός της ικανοποίησης, όταν είχατε τα πάντα, 

έχει τελειώσει. Αποκτήστε αξία στις δοκιμασίες και θα σας δώσω δικαιοσύνη, φως και ειρήνη για την 

ψυχή σας, και ό,τι χρειάζεστε στη γη θα σας δοθεί επιπλέον. 

33 Πόσα βάσανα βλέπω στον κόσμο σας! Ακόμα και το παιδί γνωρίζει το ποτήρι της πικρίας, και από 

νωρίς η καρδιά του σκληραίνει. Τα λουλούδια μαραίνονται στα νιάτα τους και τα μαλλιά αρχίζουν 

πρόωρα να λάμπουν ασημόλευκα. Δέχομαι τα δάκρυά σας σαν δώρο- χτυπούν τις πόρτες του Ελέους Μου 

και τις ανοίγω για να σας γεμίσω με ελπίδα και ειρήνη. 

34 Δεν αισθάνεστε ότι επιστρέφετε στη ζωή; - Έχετε θέσει τον θρήνο και την ομολογία ενοχής σας 

ενώπιον Μου, γνωρίζοντας ότι ακούγεστε και παρηγορείστε, επειδή Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. 



U 71 

112 

35 Σήμερα έρχεστε κάτω από το σύννεφο της υπόσχεσής Μου για να βρείτε σκιά, και η ψυχή σας 

φωτίζεται από τη λάμψη που σας δίνουν οι διδασκαλίες Μου. 

36 Ζείτε στην εποχή που προείπαν οι προφήτες και οι μάντεις των περασμένων εποχών, το πνεύμα 

των οποίων βλέπει τώρα την εκπλήρωση του θείου Λόγου. 

37 Αν ήσασταν πνευματικά προετοιμασμένοι, θα μπορούσατε να δείτε στο άπειρο τα πλήθη των 

πνευματικών όντων που θα έμοιαζαν με ένα απέραντο λευκό σύννεφο μπροστά στο βλέμμα σας, και όταν 

οι απεσταλμένοι ή οι απεσταλμένες αποκολληθούν από αυτό, θα τους βλέπατε να έρχονται προς το μέρος 

σας σαν σπίθες φωτός. 

38 Η πνευματική σας όραση δεν είναι ακόμη διεισδυτική και γι' αυτό πρέπει να σας μιλήσω για το 

υπερπέραν, για όλα αυτά που δεν είστε ακόμη σε θέση να δείτε. Αλλά σας λέω, θα έρθει η ώρα που όλοι 

σας θα γίνετε μάντεις και θα απολαμβάνετε αυτή τη θαυμάσια ζωή, την οποία προς το παρόν αισθάνεστε 

μακριά σας, αλλά η οποία στην πραγματικότητα δονείται κοντά σας, σας περιβάλλει και σας φωτίζει, σας 

εμπνέει και χτυπά αδιάκοπα τις πόρτες σας. 

39 Αυτή η διδασκαλία έχει ως καθήκον να ευαισθητοποιήσει όλες τις αδρανείς ίνες της ύπαρξής σας, 

έτσι ώστε από αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος να μπορεί ήδη να δει λίγο από το φως της βασιλείας που τον 

περιμένει. 

40 Πολλοί αιώνες υλισμού βαραίνουν την ανθρωπότητα, αλλά αυτό δεν είναι το πεπρωμένο της. Ο 

άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος να μείνει για πάντα χωρίς γνώση της ανώτερης ζωής. Αν ακόμα δεν 

γνωρίζει πολλές δόξες της δημιουργίας, δεν είναι επειδή ο Θεός τις έχει κρύψει από αυτόν, αλλά επειδή η 

αγάπη του για τον κόσμο έχει τυφλώσει τα μάτια του πνεύματος. Αλλά τώρα θα τα ανοίξει στο φως και 

τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο Πατέρας του πάντα τον αναζητούσε για να του αποκαλύψει το 

περιεχόμενο του Βιβλίου της Αληθινής Ζωής. 

41 Πόσο δυνατοί θα είναι οι άνθρωποι όταν ενωθούν με τους αδελφούς τους που κατοικούν στη 

βασιλεία του φωτός! Αλλά για να έρθει αυτή η ώρα, η ανθρωπότητα πρέπει να πιει ακόμα πολλή πίκρα. 

42 Ο πόνος θα είναι το δισκοπότηρο του πόνου που θα επαναφέρει στους ανθρώπους την ευαισθησία, 

την ευγένεια, την αγνότητα και την πνευματικότητα. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν είναι ο Πατέρας σας που 

σας δίνει αυτό το ποτήρι, αλλά εσείς οι ίδιοι που το γεμίσατε και πρέπει να το πιείτε για να γνωρίσετε τη 

γεύση του καρπού όλων των έργων σας. Αλλά μετά από αυτή την κρίση μπορείτε να ανέλθετε στην 

αληθινή ζωή, της οποίας το μονοπάτι θα φωτίζεται από το φως της συνείδησης. 

43 Αγαπητοί εργάτες, έχετε κάνει εξέταση συνείδησης πριν Μου προσφέρετε τους καρπούς σας; 

44 Γιατί βλέπω κλάματα ανάμεσά σας; Γιατί έχεις δάκρυα στα μάτια σου;..: Επειδή δεν συμφωνείτε 

με αυτό που κάνατε. 

45 Μη φοβάστε, μαθητές, δέχομαι την προσφορά αγάπης σας, κάθε έργο ελέους σας και ακόμη και 

αυτά τα δάκρυα που χύσατε. Ακουμπήστε το κεφάλι σας πάνω Μου, ξεκουραστείτε ακούγοντας τον 

ευγενικό Μου Λόγο, και θα αναρρώσετε από όλες τις πληγές σας. 

46 Το έργο που σας έχω αναθέσει είναι δύσκολο, και μόλις ακούσετε τη φωνή Μου, με αυξανόμενη 

κατανόηση συγκρίνετε την τελειότητα των διδασκαλιών Μου με την πενιχρότητα των έργων σας, και τότε 

τα βρίσκετε μικρά και ανάξια για Μένα. Αλλά σας λέω, μόνο ο Πατέρας σας μπορεί να κρίνει την 

ακεραιότητα ή την έλλειψη ακεραιότητας των έργων σας. 

47 Αντιμετωπίζετε έναν λαό που σας αναζητά μέρα με τη μέρα για θεραπεία, συμβουλές, φως και 

παρηγοριά, και μερικές φορές φοβάστε να μην τους δώσετε αυτό που σας έχω εμπιστευτεί. 

48 Μου αρέσει ο φόβος σας και ο ζήλος σας για το καθήκον, γιατί αυτό θα σας κάνει να 

προχωρήσετε στην ανάπτυξή σας, μέσω της οποίας θα ξεδιπλώσετε και θα χρησιμοποιήσετε όλα τα 

χαρίσματα που σας έχω δώσει. 

49 Λαχταράτε να τελειοποιηθείτε; Τότε ακούστε προσεκτικά τις διδασκαλίες Μου. Κανείς δεν μπορεί 

να σας διορθώσει με την αγάπη, τη σοφία και την τρυφερότητα με την οποία το κάνω εγώ. 

50 Θέλετε να ξεπλύνετε τους λεκέδες σας; Τότε επιτρέψτε στην ελεήμονα αγάπη Μου να σας 

ταλαιπωρήσει με τη σοφή και τέλεια δικαιοσύνη της. 

51 Δεν σας επιπλήττω ενώπιον των αδελφών σας, ούτε σας εκθέτω ενώπιον τους. Ξέρω πώς να 

προσεγγίσω κάθε ψυχή με το φως Μου και να μιλήσω σε κάθε καρδιά μυστικά, με μια απαλή αλλά 

επίμονη φωνή. 
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52 Θα έρθουν μέρες που ο Λόγος Μου θα εκδηλωθεί πιο αυστηρά, γιατί όσο περισσότερο ακούτε τη 

διδασκαλία Μου και λαμβάνετε τις εντολές Μου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη σας. Αν δεν θέλετε ο 

Κύριος να σας μιλήσει με αυστηρό τόνο, μπορείτε να το αποφύγετε με την πειθήνια συμπεριφορά σας, με 

το να είστε υπάκουοι στις εντολές Μου, με το να μην αφήσετε αυτή την ευλογημένη εκδήλωση να γίνει 

για σας ένα συνηθισμένο καθημερινό φαινόμενο και με το να είστε ακούραστοι σπορείς ελέους, φωτός και 

ειρήνης. 

53 Επιτρέψτε στο Λόγο Μου να σας απαλλάξει από τους λεκέδες και τις ακαθαρσίες και μην 

περιμένετε τον πόνο να σας καθαρίσει. Εδώ, στο βάθος του Λόγου Μου, μπορείτε να βρείτε όλα όσα 

χρειάζεστε για να κατανοήσετε τον τέλειο τρόπο για να εφαρμόσετε τη Διδασκαλία Μου και να έχετε 

πίστη για την εκπλήρωση της εξιλέωσής σας. 

54 Να θυμάστε, όταν κάνετε ένα αποφασιστικό βήμα στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, ότι μετά 

από εσάς θα έρθουν οι γενιές που πρόκειται να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο. Θα παραμείνετε ως 

σταθερά θεμέλια, ώστε οι αδελφοί σας να μπορέσουν να σηκωθούν πάνω τους γεμάτοι πίστη. 

55 Θα σχηματίσετε μια νέα αποστολική ομάδα μέσα στο Έργο Μου. Αφήστε τους εαυτούς σας να 

παρακινηθούν από τα υψηλά παραδείγματα εκείνων που Με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. Αλλά 

όταν συνειδητοποιήσετε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν στιγμές αδυναμίας που τους έκαναν να υστερούν, 

φροντίστε να μην πέσετε σε αυτά τα λάθη. Μη φοβάσαι όπως ο Πέτρος, μήπως Με αρνηθείς, και μην 

τρέφεις όνειρα γήινης δόξας ή μεγαλείου, μήπως προδώσεις το Έργο Μου για άθλια χρήματα όπως ο 

Ιούδας ο Ισκαριώτης, και μην αμφιβάλλεις ποτέ για την Παρουσία Μου όπως ο Θωμάς, μήπως νιώσεις 

οδυνηρές τύψεις. 

56 Να ξέρετε ότι σας αγαπώ, αφού σας αποκαλύπτω αυτή την αγάπη σε κάθε Μου λόγο- αλλά μην 

ξεχνάτε ότι θα σας φερόμουν επίσης σκληρά για να σας αποτρέψω από τα λάθη σας ή από το πείσμα σας 

σε ένα θέμα που δεν αρμόζει στους μαθητές Μου. - Τι σας λείπει για να γίνετε καλοί μαθητές Μου; - 

Έχετε τα πάντα. Αγκαλιάστε τον σταυρό σας, κουβαλήστε τον με αγάπη, γιατί με αυτόν θα ανυψωθείτε 

στο φως που περιμένει την ψυχή σας όταν τελειώσει το έργο σας. 

57 Η χαρά σας είναι πολύ μεγάλη όταν βλέπετε την αγάπη Μου να προετοιμάζει νέα όργανα 

κατανόησης μέσω των οποίων θα σας δώσω τον Λόγο Μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα σας λείψει το 

μάννα στην έρημο. Αυτός ο Λόγος θα είναι η τροφή που θα σας δώσει τη δύναμη να φτάσετε στις πύλες 

της Γης της Επαγγελίας. 

58 Προσεύχεστε, άνθρωποι, η φωνή Μου σας απομακρύνει από τον κόσμο και σας βοηθάει να 

ανυψωθείτε εσωτερικά. Πόσες φορές χρειάστηκε να περιμένετε τη στιγμή που η ακτίνα Μου θα κατέβει 

σε σας για να μπορέσετε να προσευχηθείτε, επειδή δεν μπορούσατε να το κάνετε πριν. Δώστε προσοχή 

στο πώς η ψυχή σας αισθάνεται την Παρουσία Μου όλο και πιο κοντά καθώς εξαγνίζεται. Ήδη έχει 

περάσει ο καιρός που Με νιώθατε απόμακρο, που Με θεωρούσατε Βασιλιά ανίκανο να κατέβω κοντά σας, 

επειδή θεωρούσατε τους εαυτούς σας ανάξιους και άθλιους. Επομένως, έχω έρθει τρεις φορές για να γίνω 

πλήρως αναγνωρίσιμος στον άνθρωπο. 

59 Σήμερα σας λέω: Προετοιμαστείτε εσωτερικά, ώστε να νιώσετε την αγάπη Μου και να Με 

καταλάβετε. Εκείνοι που ξέρουν πώς να πνευματοποιούν τον εαυτό τους ανακαλύπτουν παντού τα ίχνη 

Μου και κάθε στιγμή νιώθουν την παρουσία Μου μέσα τους. 

60 Ελάτε ακούραστα για να Με ακούσετε. Σας δίνω τα απαραίτητα όπλα για να μπορέσετε να 

ξεπεράσετε τα εμπόδια και τις κακές επιρροές που μπορούν να εμποδίσουν την πορεία σας. Ξεπεράστε 

τον κόσμο, ξεπεράστε τον εαυτό σας, και θα με φτάσετε. Αγωνιστείτε και δεν θα σας εγκαταλείψω στον 

αγώνα σας. 

61 Δεν ήταν τυχαίο που σας έφερε εδώ για να Με ακούσετε αυτή τη στιγμή. Ήταν η πατρική Μου 

αγάπη που σας επέλεξε από τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων, επειδή πνευματικά σας αναγνωρίζω ως 

πρωτότοκο. Ο Νόμος Μου και η Δικαιοσύνη Μου κατέβηκαν πάνω σας πριν από πολύ καιρό. Μαζί σας 

ήταν ο Νόμος των Προφητών και το Αίμα του Αρνίου. Πάνω σας είναι τώρα το φως του Αγίου Πνεύματός 

Μου, το οποίο σας εξηγεί τα μυστήρια. 

Σε περασμένες εποχές, δημιούργησα έναν λαό από τις ψυχές σας - έναν λαό που είναι κρυμμένος 

ανάμεσα στους ανθρώπους σε αυτή την εποχή στην οποία έχει ενσαρκωθεί. Σήμερα, η φυλή, το αίμα, το 

όνομα, οι φυλές δεν σας ενώνουν- ο ένας δεν ξέρει καν πού βρίσκεται ο άλλος- και όμως θα ενωθείτε με 
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το Πνεύμα. Μόνο το διεισδυτικό βλέμμα Μου μπορεί να σας ανακαλύψει, αλλά όχι το βλέμμα των γήινων 

ηγεμόνων. Ποιος θα μπορούσε να σας βρει για να σας οδηγήσει στη δουλεία, στη φυλακή; 

62 Παρόλο που σε αποκάλεσα πρωτότοκο, μην περιμένεις από κανέναν να υποκλιθεί μπροστά σου- 

μην ταπεινώνεις κανέναν. Μόνο εγώ ξέρω ποιος είναι "πρώτος" και ποιος είναι "τελευταίος" σε αυτό το 

μονοπάτι. Αλλά όπως σας έκανα κληρονόμους, κάντε τους αδελφούς σας κληρονόμους. Ενωθείτε στο 

πνεύμα, στη φαντασία σας, στη σκέψη. Δημιουργήστε δεσμούς αγάπης και καλής θέλησης μεταξύ σας, 

τότε θα είστε δυνατοί και κανείς δεν θα σας ταπεινώνει πια. Φαραώ, βασιλιάδες, Καίσαρες και δήμιοι 

βρίσκονταν πάνω σας στο παρελθόν σε στιγμές αδυναμίας του λαού Μου. Ποιος θα σας καταπιέσει αυτή 

τη στιγμή, αν δεν γίνετε αδύναμοι; Δεν χρειάζεται να αρνηθείτε τον σεβασμό σε κανέναν για να 

εκπληρώσετε τον Νόμο Μου. Δεν πρέπει να απορρίπτετε τους μελετητές, ούτε τους κληρικούς κανενός 

δόγματος ή θρησκείας. Το καθήκον σας περιορίζεται στο να κάνετε γνωστή την αποκάλυψη που σας 

έφερα. 

Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί όταν σας δημιούργησα, τοποθέτησα στην ύπαρξή σας τον σπόρο 

της τελειότητάς Μου. Θέλω να γίνετε σαν εμένα μέσα από τα έργα σας. Μην αρκείστε στο να μοιάζετε με 

τη Θεότητά Μου, διαθέτοντας πνεύμα, νοημοσύνη, συνείδηση και άλλες ιδιότητες, γιατί όλα αυτά είναι 

έργο Μου. 

63 Δεν θα σας προσφέρω φρούτα και δεν θα σας πω: "Φάτε τα και θα γίνετε σαν θεοί!" Σας είπα: 

"Φάτε αυτό το ψωμί για να ζήσετε με τη χάρη μου". Αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν έφτασε να γίνει σαν τον 

Δάσκαλό του με τα έργα του...; Επειδή με τον υλισμό έχει παραμορφωθεί πνευματικά και ηθικά, και όσο 

έχει λαχτάρα για τις δόξες της γης, δεν μπορεί να αποκτήσει τη Γη της Επαγγελίας. 

64 Είπα ότι μάλλον μια καμήλα θα περνούσε από το μάτι της βελόνας παρά ένας πλούσιος 

τσιγκούνης θα έμπαινε στον ουρανό. Αλλά αν κάποιος Με ρωτάει αν αυτός που ήταν πλούσιος είναι 

καταδικασμένος να μην απολαύσει ποτέ την ευδαιμονία της Βασιλείας Μου, του λέω: Μόλις αυτή η 

καρδιά απελευθερωθεί από την απληστία της, τον εγωισμό της και την υλιστική της εκμετάλλευση, δεν θα 

είναι πια πλούσιος τσιγκούνης και τότε θα μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία Μου. Η δικαιοσύνη μου δεν 

καταδικάζει κανέναν, και σίγουρα όχι αιώνια. Η φωτιά για την οποία σας μιλούν οι Γραφές είναι η 

αμείλικτη συνείδηση που θα καίει σαν φωτιά μέχρι να καθαρίσει την ψυχή από κάθε κηλίδα, και αυτή η 

φωτιά τελειώνει μόλις εξαφανιστεί το ίχνος της αμαρτίας. Καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ αυτός που εκδίδει 

την κρίση σας: είστε εσείς οι ίδιοι. 

65 Η εποχή στην οποία εισέρχεστε τώρα είναι η εποχή κατά την οποία θα ανακαλύψετε τον θησαυρό 

με τον οποίο η Πατρική Μου αγάπη προίκισε κάθε ανθρώπινο ον και τον οποίο κανείς στη γη δεν σας έχει 

διδάξει να ανακαλύψετε. Αντίθετα, αυτές οι διδασκαλίες παρακρατήθηκαν από εσάς και αποκρύφτηκαν 

από τους ανθρώπους από φόβο μήπως αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αλλά τώρα έχω έρθει, και ξέρω ότι 

κανείς δεν θα χαθεί στο μονοπάτι της ανάπτυξης της ψυχής και του πνεύματος, και σας ενθαρρύνω να 

συνεχίσετε να εξερευνάτε, να μελετάτε και να αναγνωρίζετε την ύπαρξή σας - που είναι η αρχή για να Με 

βρείτε και να Με αναγνωρίσετε. Ποιος θα μπορούσε να σας εμποδίσει να κοιτάξετε το εσωτερικό σας; 

Ποιος θα μπορούσε να βιώσει τη στιγμή της πνευματικής σας κοινωνίας μαζί Μου; Ποιος θα μπορούσε να 

κλείσει τα μάτια σας στο φως της αλήθειας; 

66 Ανακαλύπτετε τον εαυτό σας και μέσω του Πνεύματος λαμβάνετε την αποκάλυψη της 

Πνευματικής Ζωής. Ποιος από εκείνους που έχουν αφυπνιστεί και μελετήσει αυτό το φως θα μπορούσε να 

πάει ενάντια στο ίδιο του το πνεύμα; Ποιος θα τολμούσε να στερήσει από το σώμα του την ύπαρξή του, 

αφού έχει μια ιδέα για το τι είναι το Πέρα από τη Γη; Να ξέρετε ότι δεν ήταν τυχαία η τύχη που σας 

έστειλε στη γη. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τη θέλησή Μου. Σας έστειλα εδώ για να είστε φύλακες της 

ειρήνης, την οποία θα μοιραστείτε με τους αδελφούς σας μέσω της προσευχής, του λόγου, της σκέψης, 

καθώς επικοινωνείτε από πνεύμα σε πνεύμα με τη Θεότητά Μου. 

67 Θεωρήστε τον πόλεμο, την πείνα, τον λοιμό και τον θάνατο ως μια ζοφερή νεκρική πομπή που 

κινείται από έθνος σε έθνος, σπέρνοντας θλίψη, δυστυχία και καταστροφή. Πολεμήστε ενάντια στον 

πόλεμο, έχετε τα όπλα της αγάπης και του ελέους. Μπορείτε ήδη να είστε υπήκοοι της Βασιλείας Μου της 

Ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 72  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που με ευλάβεια και ταπεινότητα εισέρχονται στις θείες αποκαλύψεις με 

τα μάτια του Πνεύματος, γιατί η μαρτυρία τους για την εκδήλωσή Μου ως Άγιο Πνεύμα θα είναι αληθινή. 

Πηγαίνετε στους ανθρώπους και σπείρετε τον σπόρο της αγάπης Μου ακόμα και στα άνυδρα χωράφια και 

ποτίστε τον με το νερό της αγάπης Μου. 

2 Υπάρχουν πολλοί που βλέπουν το πνευματικό αυτή τη στιγμή, αλλά μη νομίζετε ότι όλοι Με 

αγαπούν. Σας έχω πει και πριν ότι δεν Με αγαπάει όποιος Μου λέει "Πατέρα, Πατέρα", αλλά όποιος 

σιωπηλά δείχνει έλεος στους αδελφούς του και επικοινωνεί ταπεινά μαζί Μου. 

3 Η ικανότητα της πνευματικής όρασης είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ όμως κάποιοι είναι 

ταπεινοί και τρέμουν από χαρά και φόβο μπροστά στα οράματα, άλλοι καυχιούνται για το χάρισμα που 

κατέχουν. 

4 Γιατί υπάρχουν μαθητές που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις, παρόλο που δεν ευνοώ κανέναν στο 

τραπέζι Μου; Εγώ, που είμαι ο Δάσκαλος και που θα έπρεπε να κατέχω την τιμητική θέση στο τραπέζι, 

περιτριγυρισμένος από την αγάπη των παιδιών Μου, όταν μπήκα στην καρδιά του καθενός από αυτά, 

βρήκα σε μερικούς ένα δικαστήριο όπου τα λόγια Μου και τα έργα Μου κρίνονται, σε άλλους ένα 

σκοτεινό μπουντρούμι όπου με μαστιγώνουν και με χλευάζουν, και σε άλλους βρήκα έναν σταυρό έτοιμο 

για μια νέα θυσία. 

5 Κάποια από τα παιδιά Μου υποφέρουν όταν βλέπουν την ακατανόητη στάση των ανθρώπων που 

είναι πάντα ανυπάκουοι στις εντολές και τις οδηγίες Μου. 

6 Παρ' όλα αυτά, και παρά τον τόσο μεγάλο εγωισμό, υπάρχουν κάποιοι που επισκέπτονται τον 

κρατούμενο στο κελί του, τον άρρωστο στο στρατόπεδό του, και κάποιοι σπεύδουν στα νοσοκομεία για να 

φέρουν μια αχτίδα φωτός σε όσους υποφέρουν εκεί ξεχασμένοι. Όσοι δραστηριοποιούνται με τέτοιους 

τρόπους Με αγαπούν στον πλησίον τους και Με τιμούν με τα έργα τους. 

7 Ξεκουράστε το μυαλό σας, σκεφτείτε ότι οι στιγμές είναι ήδη σύντομες στις οποίες έχετε Εγώ 

παρών σε αυτή την εκδήλωση. Το έτος 1950 είναι ήδη πολύ κοντά και σας βλέπω ακόμα βυθισμένους σε 

βαθύ λήθαργο. Ο λόγος είναι ότι ακούτε τα λόγια Μου μέσα από ένα αμαρτωλό σώμα όπως το δικό σας, 

και γι' αυτό δεν έχουν για σας την αξιοπιστία που τους αξίζει. Αλλά θα έρθει η μέρα που ο προφητικός 

Μου λόγος θα εκπληρωθεί, και τότε θα μετανοήσετε για την έλλειψη κατανόησής σας. 

8 Αυτή ήταν η εποχή που ανακοινώθηκε από Μένα κατά την οποία μιλάω στην ανθρωπότητα- μετά 

από αυτή θα έρθει η δική σας. Αλλά αν κλείσετε τα χείλη σας και δεν κάνετε γνωστή τη διδασκαλία Μου, 

οι πέτρες θα μιλήσουν και οι δυνάμεις της φύσης θα σας αφυπνίσουν. 

9 Άνθρωποι, θέλω να σας απαλλάξω από τον πόνο που σας βαραίνει. Υποστηρίξτε Με σε αυτό το 

έργο: έχετε τη θέληση να το κάνετε αυτό; Τότε μάθετε από Μένα, ακούστε τις οδηγίες Μου, αξιοποιήστε 

αυτόν τον χρόνο που θα περάσει γρήγορα για σας. 

10 Αν η τραπεζαρία παραμένει άδεια και το τραπέζι έρημο, ας είναι ο λόγος ότι οι μαθητές 

διασκορπίστηκαν στους τέσσερις ανέμους και διέδωσαν τα καλά νέα, και όχι επειδή Μου γύρισαν την 

πλάτη και δεν άκουσαν το κάλεσμά Μου. 

11 Σας υπόσχομαι ότι μετά την αναχώρησή Μου, αλλά πριν διασκορπιστείτε σε όλο τον κόσμο, θα 

έρθω στο πνεύμα για να σας δώσω το φως που θα σας κάνει να καταλάβετε όλα όσα σας έκανα γνωστά με 

τις διδασκαλίες Μου και να σας δώσω την απαραίτητη δύναμη για να ολοκληρώσετε το έργο σας. Σε 

αυτές τις στιγμές το φως του Αγίου Πνεύματος θα είναι σε κάθε μυαλό.Κάποιοι θα Με δουν, άλλοι θα Με 

ακούσουν και όλοι θα νιώσουν πνευματικά την Παρουσία Μου. 

12 Κάντε τους εαυτούς σας άξιους αυτής της χάρης- κανένα από τα λόγια Μου δεν θα εξαφανιστεί 

από την καρδιά σας, γιατί θα πέσετε σε απαγορευμένους δρόμους. 

13 Μάθετε τώρα, γεμίστε το πνεύμα σας με το φως Μου, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα νιώσετε την 

παρόρμηση να ξεκινήσετε και να εκπληρώσετε το έργο σας. Αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτός που δεν έχει 

μάθει τίποτα; Μπορεί ένας τυφλός να καθοδηγήσει έναν άλλο τυφλό; 

14 Με αληθινή πίστη αισθάνεστε ότι είμαι παρών ανάμεσά σας, αλλά αισθάνεστε ανίκανοι να κάνετε 

μεγάλα έργα προς όφελος των αδελφών σας. Αλλά αληθινά σας λέω, παρά την ψυχρότητά σας, αυτή την 

εποχή θα προκύψουν μαθητές ανάμεσά σας που θα εγκαταλείψουν τα πάντα για να ακολουθήσουν την 
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πορεία Μου, όπως ακριβώς οι αμαρτωλές γυναίκες που, με τον λόγο Μου, ξεκινούν μια νέα ζωή, δεν 

αμαρτάνουν πια και αποτελούν παράδειγμα για τους αδελφούς και τις αδελφές τους. 

15 Να ξέρετε ότι το φως της έκτης σφραγίδας φωτίζει το πνεύμα σας. Το βιβλίο ανοίγεται, διότι οι 

σφραγίδες λύνονται από την πρώτη έως την έκτη. Συγκεντρώνω τώρα εκείνους που θα φέρουν το Σημάδι 

Μου για να τους αναθέσω ένα πολύ δύσκολο έργο. Στο τέλος αυτής της περιόδου, θα παραλάβω εκείνους 

που την εκπλήρωσαν, και εκείνους που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες Μου ή που τις παραποίησαν, θα τους 

επιπλήξω πολύ αυστηρά, και ο Λόγος Μου θα αποδειχθεί αυστηρός πάνω τους. 

16 Άνθρωποι, καταλάβετε ότι δεν πρέπει πλέον να σπαταλάτε το χρόνο σας με ασήμαντα πράγματα, 

με την απόκτηση περιττών πλούτων ή με νέες κοσμικές περιπέτειες. Καταλάβετε ότι κάθε στιγμή που σας 

χαρίζω είναι φως και πρόοδος για το πνεύμα σας. 

17 Η Παρουσία Μου εκπλήσσει αυτή την ανθρωπότητα που δεν είναι προετοιμασμένη να Με δεχτεί. 

Η εκδήλωσή μου στο Πνεύμα σε αυτή την Τρίτη Εποχή συμπίπτει με τον μεγαλύτερο υλισμό της 

επιστήμης, ο οποίος έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Βλέπω τα όπλα με τα οποία οι άνθρωποι 

ετοιμάζονται να πολεμήσουν τη Διδασκαλία Μου, τα οποία είναι η επιστήμη τους, η φιλοσοφία τους, οι 

υλιστικές θεωρίες τους, η αγάπη τους για τον εαυτό τους, η φιλοδοξία τους και η αλαζονεία τους. Αλλά 

εγώ κατέχω ένα σπαθί, που είναι η αλήθεια, της οποίας η λαμπερή λάμψη δεν μπορεί να αντισταθεί σε 

κανέναν. Το φως του θα φωτίσει την ανθρωπότητα αυτή την εποχή και θα εκθέσει όλα τα ψεύτικα και θα 

διαλύσει το σκοτάδι. Όταν το φως Μου λάμπει σε όλα τα μονοπάτια και η αλήθεια είναι σε όλες τις ψυχές 

- ποιος θα είναι ακόμα σε θέση να δώσει καταφύγιο στο ψέμα; Ποιος θα μπορέσει να εξαπατήσει τον 

αδελφό του; 

18 Η ανθρώπινη καρδιά σκληρύνθηκε μέχρι που τελικά έγινε αναίσθητη στο πνευματικό, το οποίο 

είναι η εσώτερη ύπαρξή της και η καταγωγή της. Σας λέω: Ενώ η Πατρική Μου Αγάπη χτυπάει την 

καρδιά σας χωρίς να παίρνει απάντηση, τα πλάσματα που είναι κατώτερα από τον άνθρωπο και όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα αισθάνονται την παρουσία του Δημιουργού. Μιλάω στα βουνά και Μου 

απαντούν- μιλάω στα πουλιά και Μου απαντούν με χαρά- ευλογώ τα χωράφια και αυτά απλώνουν ένα 

χαλί από λουλούδια. Αν, από την άλλη πλευρά, μιλάω στους ανθρώπους, πρέπει, για να με ακούσουν, να 

πεθάνω μπροστά στα μάτια τους ως άνθρωπος. Αλλά ήρθα εκ νέου, γιατί ξέρω ότι το πνεύμα τους θα 

αναδυθεί στο φως των διδασκαλιών Μου για να επιστρέψει στο αληθινό μονοπάτι. 

19 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, σας δίνω το όνομα Ισραήλ, γιατί σας έδωσα για άλλη μια φορά τον 

Νόμο Μου και σας δίδαξα την τέλεια λατρεία του Θεού. Απέχετε πολύ από το να λατρεύετε τις δυνάμεις 

της φύσης και τα αστέρια, όπως έκαναν οι αρχαίοι- ωστόσο σας βρήκα να πέφτετε σε μια νέα 

ειδωλολατρία αυτή τη στιγμή. Ο Λόγος μου έπρεπε να πολεμήσει ενάντια στα λάθη σας, και ακόμα σε 

πολλές καρδιές υπάρχουν ρίζες παλαιότερων εθίμων, πεποιθήσεων και παραδόσεων. 

20 Πού είναι τα είδωλα από χρυσό και ασήμι που έφτιαξαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, και πού είναι 

οι θεοί που δημιούργησε η φαντασία των ανθρώπων; Η μία πέτρα μετά την άλλη έπεφτε σταδιακά από 

τους ατελώς ανεγερμένους βωμούς. 

21 Σήμερα έρχομαι σε σας με μια διδασκαλία που, μόλις κατανοηθεί, είναι η πιο εύκολη στην 

εκπλήρωσή της, ακόμη και αν φαίνεται στον κόσμο ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Σας διδάσκω 

τη λατρεία της αγάπης προς τον Θεό μέσα από τη ζωή σας, τα έργα σας και την πνευματική προσευχή, η 

οποία δεν εκφέρεται από τα χείλη σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ούτε χρειάζεται λατρευτικές πράξεις ή 

εικόνες για να εμπνευστεί. 

22 Δεν είναι το θέλημά Μου να συνεχίσετε να ζείτε στο σκοτάδι. Γι' αυτό σας έστειλα το φως Μου 

και σας κάλεσα να επικοινωνήσετε με τον Θεό σας από πνεύμα σε πνεύμα. 

23 Η διδασκαλία Μου σας διδάσκει να Με βλέπετε από κοντά ως έναν στοργικό Πατέρα και όχι ως 

έναν απόμακρο Θεό, όπως Με αντιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Σας δείχνει 

επίσης τον πιο αγνό, εύκολο και ασφαλή τρόπο για να εισέλθετε στην παρουσία Μου. 

24 Άνθρωποι, σας δίνω μια τέλεια οδηγία. Επιδιώξτε να ανυψωθείτε, αγωνιστείτε να ανεβείτε στο 

βουνό, εξαγνιστείτε, ώστε η ψυχή σας να απελευθερωθεί από τα εγκόσμια πάθη και να βιώσει την ευτυχία 

της κατοικίας στο Άπειρο. Καταλάβετε ότι η ψυχή σας διψάει και διψάει να τραφεί από την αγάπη Μου 

στις περιοχές όπου βασιλεύει η δόνηση της δύναμής Μου, το πνεύμα της αγάπης Μου και η συμπαντική 

ακτινοβολία Μου. 
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25 Αν καταφέρατε να προχωρήσετε μερικά βήματα, μη ματαιοπονείτε, επειδή θεωρείτε τους εαυτούς 

σας πρώτους ανθρώπους της γης, κατόχους της αλήθειας. Μην ξεχνάτε ότι χωρίς ταπεινοφροσύνη όλα τα 

έργα σας θα είναι ψεύτικα. 

26 Θέλω να διακρίνεστε με ενεργό φιλανθρωπία, με πνευματισμό, με αρετή, ώστε με τη ζωή σας να 

δώσετε στην ανθρωπότητα την καλύτερη μαρτυρία ότι είστε ο "Ισραήλ", ο λαός του Θεού, στους κόλπους 

του οποίου ο Λόγος Μου καλεί κάθε ψυχή να εισέλθει. 

27 Σήμερα θέλετε να εξηγήσετε γιατί είστε το Ισραήλ και δεν έχετε επιχειρήματα- θέλετε να 

εξηγήσετε γιατί είστε πνευματικοί και δεν έχετε τα λόγια. Προσπαθείτε να εξηγήσετε ποια είναι τα 

πνευματικά σας χαρίσματα και δεν έχετε τα στοιχεία και την πνευματική ανάπτυξη για να τα εξηγήσετε 

πειστικά. Αλλά όταν η ανοδική σας εξέλιξη γίνει αληθινή, τα απαραίτητα λόγια θα πετάξουν προς το 

μέρος σας, γιατί θα δείξετε με τα έργα της αγάπης σας ποιοι είστε, ποιος σας δίδαξε και πού πηγαίνετε. 

28 Οι καιροί πλησιάζουν γεμάτοι εκπλήξεις και απροσδόκητα γεγονότα για την ανθρωπότητα. Θέλω 

αυτός ο λαός να ξέρει πώς να δώσει τη σωστή ερμηνεία αυτών των γεγονότων, γιατί όλα όσα πρέπει να 

συμβούν σας έχουν αποκαλυφθεί στο Λόγο Μου. 

29 Βρίσκεστε στο θείο χωνευτήρι του Έργου Μου για δοκιμή και προετοιμασία. Αλλά μην 

απελπίζεστε μπροστά στον πόνο, γιατί είναι απαραίτητο να γυαλίζετε. Μάθετε να αδειάζετε το ποτήρι του 

πόνου με υπομονή, ώστε να έχετε το δικαίωμα να παρηγορείτε αυτούς που υποφέρουν και να μην 

καταριέστε τον πόνο. Γιατί όταν το νιώσετε μέσα σας, θα μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα αυτό των 

αδελφών σας. 

30 Σας εκπαιδεύω ώστε σύντομα να γίνετε γιατροί της ψυχής και του σώματος. Αλλά να ξέρετε ότι 

μπροστά Μου αυτός που θεραπεύει την ψυχή είναι πιο σημαντικός από αυτόν που θεραπεύει μόνο τον 

πόνο του σώματος. 

31 Στους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που ακούν το Λόγο Μου, λέω: Κρατήστε τον στις 

καρδιές σας και θυμηθείτε τις διδασκαλίες και τις εντολές Μου στο φως της συνείδησής σας, γιατί αύριο 

θα είναι τα όπλα που θα σας χρησιμεύσουν για να διαδώσετε τη διδασκαλία και να κάνετε γνωστό ποιος 

θα είναι ο σταυρός της αγάπης και της σωτηρίας σας, ώστε να σας πω: Να είστε ευλογημένοι, γιατί 

αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο τον αληθινό δρόμο του Πνεύματος, από τον οποίο πολλοί έχουν 

απομακρυνθεί επειδή είναι μακρύς, και ο οποίος τότε Μου είπε: Κύριε, δεν μπορούμε να σε 

ακολουθήσουμε. 

32 Πολλοί είναι εκείνοι που Με άκουσαν, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που Με ακολουθούν, και αυτούς 

χρησιμοποιώ για να ενθαρρύνω εκείνους που έχουν παρεκκλίνει από το στενό μονοπάτι - για να κάνω 

τους τυφλούς να δουν, τους κουφούς να ακούσουν, τους κουτσούς να περπατήσουν και να αναστήσω τους 

"νεκρούς". Μέσω των δούλων Μου έκανα και συνεχίζω να κάνω θαύματα μεταξύ των ανθρώπων για να 

τους ξυπνήσω από τον βαθύ τους ύπνο. 

33 Στη Δεύτερη Εποχή Με αφήσατε μόνο Μου στο σταυρό, όταν ήπια το ποτήρι με τη χολή και το 

ξύδι, και μόνο το αίμα Μου χύθηκε στο Γολγοθά. Αλλά τώρα θα Με συνοδεύσετε με τον σταυρό σας και 

θα έχετε τον Κύριό σας ως βοηθό σας, όπως ακριβώς είχα ένα άτομο στο μονοπάτι του πόνου που Με 

βοήθησε να σηκώσω τον σταυρό. Η ζωή σας είναι ο δρόμος της πικρίας στον οποίο πέφτετε και 

ανεβαίνετε ξανά βήμα προς βήμα μέχρι να φτάσετε στην κορυφή του βουνού όπου μπορείτε να πείτε στον 

Πατέρα σας: "Κύριε, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου". 

34 Ποιοι είναι εκείνοι που Με ακολουθούν μέχρι τέλους χωρίς να καυχιούνται; Δεν ξέρετε. - Ποιοι θα 

φτάσουν εκεί; Όλοι τους, σας λέει ο Δάσκαλος, πρώτα κάποιοι, μετά άλλοι. Άλλοι με λιγότερο πόνο και 

άλλοι με μεγάλες θυσίες, ανάλογα με το μονοπάτι που επιλέγει ο καθένας και τον τρόπο που βαδίζει σε 

αυτό. 

35 Ο ίσιος δρόμος είναι ο συντομότερος- είναι στρωμένος με φως, αγάπη και αρετή. Είναι ο δρόμος 

του νόμου. 

36 Τα στραβά μονοπάτια επιμηκύνουν την πορεία της ανάπτυξης, αλλά τελικά όλοι θα φτάσετε σε 

μένα. 

37 Δεν γνωρίζετε τον τόπο της ειρήνης στον οποίο φτάνουν οι ψυχές που φτάνουν στο "ύψος του 

βουνού", αλλά έχετε πίστη στην ύπαρξη της Γης της Επαγγελίας, και γι' αυτό σας λέω εκ νέου: Μακάριοι 

είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν. 
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38 Από παλιά οι προφητείες σας ανήγγειλαν ότι σ' αυτόν τον καιρό κάθε μάτι θα Με δει - το μάτι του 

αμαρτωλού και το μάτι του ευσεβούς- αλλά τον Ιησού με ανθρώπινη μορφή δεν θα τον δουν όλοι. Η 

Παρουσία Μου θα γίνει ορατή με τα μάτια της πίστης, της αγάπης και της πνευματικής σας ανύψωσης. 

39 Η φωνή μου θα αντηχεί στο εσωτερικό της ύπαρξής σας και θα νιώθετε ότι ζω μαζί σας. Αλλά 

πρέπει να καθαρίσετε τον θάλαμο της καρδιάς σας, ώστε να μην ντρέπεστε να Με δεχτείτε μέσα σ' αυτόν, 

όταν είναι μολυσμένος. Ζητήστε τη βοήθεια των πνευματικών σας αδελφών και θα σας βοηθήσουν στην 

προετοιμασία σας. 

40 Έχετε ήδη ξεκινήσει τις περιπλανήσεις σας στο μονοπάτι της πνευματικής σας εξέλιξης, συνεχίστε 

τις χωρίς φόβο. Σας ενθάρρυνα στις δοκιμασίες που σας επέβαλα. Ποια ανθρώπινη δύναμη θα μπορούσε 

να ανασύρει αυτόν που είχε πέσει στην άβυσσο; Ποιος θα μπορούσε να κάνει δυνατό το αδύνατο που 

συνέβη στη ζωή σας; Ποιος θα μπορούσε να καταστρέψει τις παγίδες του πειρασμού που πολιορκούσαν 

την ψυχή σας; 

41 Είμαι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτά τα έργα ανάμεσά σας χωρίς να απαιτεί αμοιβή. Δεν 

απαριθμώ τα οφέλη Μου για να καυχηθώ για αυτά που σας δίνω, αλλά επειδή δεν θέλω οι διδασκαλίες 

Μου να περάσουν απαρατήρητες και το πνεύμα σας να τις κατανοήσει και να τις κατανοήσει. Θέλω η 

καρδιά σας να γίνει ευγενική, ώστε να βοηθάει την ψυχή να κάνει καλά έργα και να σπέρνει το δρόμο των 

αδελφών σας με αγάπη και έλεος. 

42 Έρχεστε σε αυτούς τους ταπεινούς τόπους συνάντησης όπου ακούτε το Λόγο Μου σαν σε σχολείο 

όπου θα μάθετε αυτά που αργότερα θα εφαρμόσετε στην πράξη στο μονοπάτι της ζωής σας. Καταλάβετε 

ότι με το να ακούτε απλώς τις οδηγίες δεν έχετε ακόμη εκπληρώσει το καθήκον σας. Σας εμπιστεύομαι 

τον κόσμο για να μπορέσετε να σκορπίσετε το σπόρο της διδασκαλίας Μου σε αυτόν. Σας εμπιστεύομαι 

το σπίτι σας, σας δείχνω τις περιοχές δραστηριότητας και τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσετε. Οι 

φυλακές, τα νοσοκομεία, τα ορφανοτροφεία, οι χώροι όπου βασιλεύει η φαυλότητα και η διαφθορά, είναι 

κατάλληλα πεδία δράσης για την προσευχή σας και τα έργα του ελέους σας. 

43 Νικήστε τους εαυτούς σας και ο δρόμος θα γίνει εύκολος για εσάς. Τότε θα είστε σε θέση να 

νικήσετε το θηρίο που είδε ο Απόστολος Ιωάννης Μου στην Αποκάλυψή του. 

44 Πολλές φορές θέλατε να ορκιστείτε να Με ακολουθήσετε, αλλά έχω σφραγίσει τα χείλη σας ώστε 

να μην εκφέρουν τον όρκο. Άλλοι ανάμεσά σας θέλησαν να γράψουν τον όρκο ότι θα Με αγαπούν πάντα, 

και σταμάτησα την πένα σας, επειδή θέλω να είναι το πνεύμα σας από το οποίο πηγάζει η αμετάκλητη 

απόφαση να Με ακολουθήσετε. 

45 Αν μπορούσατε να δείτε για μια στιγμή το πνεύμα σας, θα εκπλαγείτε όταν μάθετε ποιος είστε- θα 

αναρωτηθείτε για το φως του και θα νιώσετε σεβασμό για τον εαυτό σας. Αλλά παρόλο που δεν μπορείτε 

να το δείτε με τα μάτια του σώματός σας - πιστέψτε σε αυτό λόγω των εκδηλώσεών του, τότε το σώμα 

σας δεν θα είναι πλέον μπουντρούμι ή εμπόδιο στην ανύψωσή του. Να θυμάστε ότι το πνεύμα σας, ως ον 

όμοιο με τον Δημιουργό, είναι προορισμένο να κάνει έργα αντάξια Εκείνου που του έδωσε ζωή. 

46 Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας για να φροντίσετε για την 

ωρίμανση της ψυχής σας, η οποία για πολλούς από εσάς έχει αφήσει πίσω της ένα μονοπάτι πόνου, 

θλίψης και δακρύων. Αλλά τώρα που έχετε εγκαταλείψει την πόλη της αμαρτίας και βήμα προς βήμα 

πλησιάζετε τη νέα γη που σας περιμένει με αγάπη - μην γυρίσετε το πρόσωπό σας πίσω, προχωρήστε προς 

τον στόχο. 

47 Σκεφτείτε την παραπλανημένη ανθρωπότητα - παραπλανημένη επειδή οι μεγάλες θρησκευτικές 

κοινότητες που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο τελετουργικό και το 

εξωτερικό παρά στην ίδια τη διδασκαλία Μου. Αυτός ο Λόγος της Ζωής, τον οποίο σφράγισα με έργα 

αγάπης και με το Αίμα στον Σταυρό, δεν ζει πλέον στις καρδιές των ανθρώπων, είναι κλειδωμένος και 

βουβός στα παλιά και σκονισμένα βιβλία. Και έτσι υπάρχει μια "χριστιανική" ανθρωπότητα που ούτε 

καταλαβαίνει ούτε ξέρει πώς να ακολουθήσει τον Χριστό. 

48 Γι' αυτό έχω μόνο λίγους μαθητές αυτή την εποχή - αυτούς που αγαπούν τους αδελφούς τους που 

υποφέρουν, αυτούς που απαλύνουν τον πόνο, αυτούς που ζουν με αρετή και την κηρύττουν με το 

παράδειγμά τους: Αυτοί είναι οι μαθητές του Χριστού. 

49 Όποιος γνωρίζει τη διδασκαλία Μου και την αποκρύπτει ή την κάνει γνωστή μόνο με τα χείλη και 

όχι με την καρδιά, δεν είναι μαθητής Μου. 
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50 Δεν ήρθα σ' αυτή την εποχή για να αναζητήσω πέτρινους ναούς και να γίνω γνωστός μέσα σ' 

αυτούς. Αναζητώ ψυχές, καρδιές, όχι υλικά γιορτινά ενδύματα. 

51 Κοιτάζω με έλεος εκείνους τους ανθρώπους που αρνούνται την ύπαρξή Μου επειδή έχουν χάσει 

το δρόμο τους στα μονοπάτια της επιστήμης. Ούτε καν εκείνους που προσπαθούν να Με καταστρέψουν 

στις καρδιές των ανθρώπων δεν τους θεωρώ εχθρούς- τους αγαπώ και τους συγχωρώ, επειδή είναι τα 

πολυαγαπημένα Μου παιδιά. 

52 Διεισδύστε στον Λόγο Μου, αλλά κάντε το με σεβασμό και μην απαιτείτε να γνωρίζετε αυτά που 

μόνο ο Κύριός σας μπορεί να γνωρίζει. Αλλά νιώστε την απέραντη χαρά της γνώσης ότι έχετε ένα τέλειο, 

σοφό και δίκαιο Ον ως Θεό. 

53 Αγαπητοί άνθρωποι, δείτε αυτή την καταπιεσμένη και άρρωστη ανθρωπότητα, που δεν γνωρίζει 

τους καιρούς στους οποίους ζει, ούτε την παρουσία Μου ανάμεσα στους ανθρώπους. 

54 Ξυπνήστε, άνθρωποι, γιατί σας δίνω ένα μήνυμα φωτός, πίστης και σωτηρίας για αυτή την 

ανθρωπότητα. Απελευθερωθείτε από τον λήθαργο σας και σκεφτείτε το έργο που έχετε να επιτελέσετε 

αυτό το διάστημα στη γη. 

55 Δεν σας λέω ότι θα είστε οι σωτήρες ή οι λυτρωτές αυτής της ανθρωπότητας, όχι- αλλά σας 

ενημερώνω ότι θα μεταφέρετε τα Καλά Νέα στις επαρχίες και τα έθνη. Η αποστολή σας δεν θα 

περιορίζεται στην επανάληψη των δογμάτων Μου, αλλά στην εκθέτησή τους και στην ενίσχυσή τους ανά 

πάσα στιγμή με έργα ελέους και με τη σπορά αγάπης μεταξύ των αδελφών σας. 

56 Μην αμφιβάλλετε για την εξουσία σας να κάνετε έργα που εκπλήσσουν και πείθουν τους 

συνανθρώπους σας. Το γεγονός ότι είστε απλοί και αμόρφωτοι δεν αποτελεί εμπόδιο για την εκπλήρωση 

της αποστολής που σας έχω αναθέσει. Υπάρχει ένα πνεύμα φωτός μέσα σας που χρειάζεται μόνο την 

πίστη σας για να εκδηλωθεί. 

57 Ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη των φτωχών και αποκληρωμένων, θα φωτίσω εκείνους που θα γίνουν 

σύμβουλοι, γιατροί ψυχών, ερμηνευτές του Έργου Μου, αγγελιοφόροι της ειρήνης και προφήτες. 

58 Κάποιοι θα φύγουν για άλλους λαούς, οι υπόλοιποι θα περιμένουν την άφιξη αυτών που 

ονομάζετε ξένους, των ξένων που αναζητούν την ειρήνη, το φως, την αδελφοσύνη και τη φιλοξενία. 

59 Σας είπα ότι αυτό το έθνος προετοιμάζεται επί του παρόντος για να υψωθεί ως λάβαρο ειρήνης και 

πνευματοποίησης μεταξύ των λαών της γης την ώρα που έχει οριστεί από τη Θέλησή Μου. Θα προσφέρει 

καταφύγιο, θα είναι καταφύγιο και θα προστατεύει όσους έρχονται σ' αυτό λυγισμένοι από τον πόνο. 

Μεγάλο είναι το πεπρωμένο αυτού του λαού, γι' αυτό τον δοκιμάζω και τον κάνω να νιώσει τη δικαιοσύνη 

Μου. 

60 Δεν θα γέμιζε η καρδιά σας με χαρά αν βλέπατε τα τρένα των προσφύγων να έρχονται στις πόρτες 

σας σε αναζήτηση ειρήνης; Δεν θα χαιρόσασταν να μοιραστείτε το ψωμί σας με τους πεινασμένους; 

61 Προετοιμάστε τις καρδιές σας και εξευγενίστε τις ευαισθησίες σας, γιατί δεν ξέρετε την ώρα ή την 

ημέρα που ο Λόγος Μου θα γίνει πραγματικότητα. Αναπτύξτε το χάρισμα της θεραπείας, με το οποίο σας 

έχω κάνει πνευματικά πλούσιους, γιατί μαζί με τους άστεγους θα έρθουν πολλοί άρρωστοι και άλλοι που 

έχουν κατάθλιψη από την εξάντληση. Γνωστές και άγνωστες ασθένειες θα τους βασανίζουν- αλλά εγώ 

σας δίνω ένα θεραπευτικό βάλσαμο για όλες τις ασθένειες, είτε είναι πνευματικές είτε σωματικές. Για να 

κάνει θαύματα, αυτό το βάλσαμο απαιτεί αληθινή φιλανθρωπία, η οποία έχει ως βάση της την προσευχή. 

62 Ω ευλογημένο έθνος, στο οποίο αφήνω να εισέλθει η ακτίνα φωτός Μου, που έχει γίνει λόγος, στο 

οποίο αφήνω να εμφανιστεί ο λαός Μου: Καταστρέψτε τον θρησκευτικό σας φανατισμό, 

απελευθερωθείτε από την άγνοια και δεν θα γίνετε ποτέ ξανά σκλάβοι! 

63 Έχω ευλογήσει αυτές τις χώρες, ώστε όταν έρθει η μέρα, το μάννα του ελέους να πέσει πάνω τους 

και τα μεγάλα πλήθη που αναζητούν την αλήθεια να φάνε από αυτό. 

64 Προσέξτε την κληρονομιά σας, προσέξτε τα χαρίσματά σας, γιατί είστε προορισμένοι να διδάξετε 

στην ανθρωπότητα την πνευματοποίηση, τη διδασκαλία που αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη σοφία και 

εξασφαλίζει την ειρήνη της ανθρωπότητας και την άνοδο του πνεύματος. 

65 Οι αποστολές και οι αποστολές που σας αναθέτω δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ζυγό ή 

βάρος για εσάς. Δεν υπομείνατε το βάρος των ατελειών σας και δεν σύρατε μαζί σας τις αλυσίδες της 

ταπείνωσης και της δουλείας, ώστε να σας προσφέρω έναν νέο ζυγό. Τα καθήκοντα που σας αναθέτω 

είναι σίγουρα δύσκολα και με πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά η εκπλήρωσή τους εξασφαλίζει την ειρήνη, την 

ευημερία και τη σωτηρία σας. 
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66 Αν κάνετε το καθήκον σας καλά, αντί να είναι ένας βαρύς σταυρός ή ένα επώδυνο φορτίο, είναι 

μια ανείπωτη χαρά για το πνεύμα και μια τεράστια ικανοποίηση για την καρδιά. 

67 Αυτή είναι η εποχή του Ηλία, ο οποίος ήρθε σε σας με το Πνεύμα, εξομαλύνοντας όλα τα 

μονοπάτια, γκρεμίζοντας τα εμπόδια, φέρνοντας φως στο σκοτάδι, σπάζοντας τις αλυσίδες της άγνοιας 

και δείχνοντας το δρόμο σε όλες τις ψυχές. 

68 Ακριβώς όπως ο Μωυσής απελευθέρωσε τον Ισραήλ από το ζυγό της Αιγύπτου και τον οδήγησε 

στη γη Χαναάν, ο Ηλίας θα σας απελευθερώσει από το σκοτάδι αυτού του κόσμου αυτή τη στιγμή για να 

σας φέρει στο φως της Πνευματικής Βασιλείας, τη νέα Γη της Επαγγελίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 73  
1 Τα διψασμένα πλήθη έχουν έρθει στην παρουσία Μου και έχουν δεχτεί το Λόγο Μου σαν 

καταρράκτη κρυστάλλινου νερού που ξέπλυνε τους λεκέδες τους. Η ευγνωμοσύνη έχει κάνει πολλές 

καρδιές να ανοίξουν στην αγάπη όπως οι κάλυκες των λουλουδιών. 

2 Αυτή είναι η στιγμή που σας πρόσφερα να επιστρέψω σε σας. Ήταν απαραίτητο ο πόνος σας να 

είναι πολύ μεγάλος για να έρθετε σε Μένα, αλλά όλα είχαν προετοιμαστεί από την αρχή του χρόνου και 

όλα είχαν προφητευτεί. Ούτε παρακολουθήσατε ούτε προσευχηθήκατε, και γι' αυτό παρεκκλίνατε από το 

μονοπάτι. Αλλά αληθινά σας λέω, παρά τα τόσα "αγκάθια και τις πέτρες" που καλύπτουν τη "γη" σήμερα, 

παρά τις τόσες παγίδες, τα γκρεμνά και τους γκρεμούς που υπάρχουν σ' αυτήν, ο δρόμος του Κυρίου είναι 

πάντα αναγνωρίσιμος σ' αυτόν που επιλέγει να βαδίσει σ' αυτόν. Ήρθα για να απομακρύνω τα ζιζάνια και 

τα εμπόδια από το μονοπάτι σας, ώστε να μπορέσετε να δείτε το μεγαλείο της Γης της Επαγγελίας. Αύριο 

οι άνθρωποι θα αποκαλούν αυτή την εποχή "εποχή του φωτός". 

3 Μεγάλη θα είναι η μεταμόρφωση που θα υποστεί η ανθρωπότητα μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Οι κοινωνικές οργανώσεις, οι αρχές, τα δόγματα, οι δοξασίες, τα έθιμα, οι νόμοι και όλες οι 

τάξεις της ανθρώπινης ζωής θα κλονιστούν στα θεμέλιά τους. 

4 Ναι, αυτή είναι η ώρα του φωτός. Σας λέω, το φως είναι δύναμη, είναι ειλικρίνεια και είναι 

αλήθεια. Επομένως, αυτή η ειλικρίνεια και αυτή η αλήθεια πρέπει να λάμπει σε όλους τους τρόπους και 

σε όλα τα έργα των ανθρώπων. - Πολλοί θα πουν: "Κύριε, πόσο καιρό έκρυβες τον εαυτό σου από τα 

μάτια μας! Εγώ όμως θα τους απαντήσω: Δεν είναι ότι Εγώ έκρυψα τον εαυτό Μου, αλλά εσείς βάλατε 

ένα παχύ πέπλο στα μάτια σας για να μη Με δείτε. 

5 Η ανθρωπότητα είναι το χωράφι Μου, Εγώ είμαι ο καλλιεργητής της. Αλλά βλέπω ότι αμέτρητες 

πληγές έχουν έρθει στα μονοπάτια της, και αυτό έχει κάνει τη λύτρωσή σας εξαιρετικά δύσκολη. Ο 

υλισμός, ο πόλεμος, η αμαρτία είναι οι πληγές που πλήττουν αδιάκοπα τα χωράφια του Κυρίου. Αλλά η 

δύναμη να τους εξαλείψω είναι σε Μένα, και σύντομα θα έρθει η ώρα που θα απομακρυνθούν για πάντα. 

Τότε τα χωράφια θα ανθίσουν, θα υπάρχει ειρήνη στις καρδιές και άφθονο ψωμί στα σπίτια. Η ανθρώπινη 

ζωή θα είναι σαν λατρεία που θα υψώνεται προς Εμένα, όταν εκπληρώνει την εντολή που σας λέει: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

6 Όποιος ακούει τη διδασκαλία Μου και θέλει να γίνει "σπορέας", να την αποτυπώσει στο πνεύμα 

του και να χρησιμοποιήσει τον σπόρο, τα γεωργικά εργαλεία και το νερό, για να ξεκινήσει στη συνέχεια 

για τα άγονα χωράφια, τα οποία θα κάνει καρποφόρα με την αγάπη του. 

7 Τι μεγαλύτερη κληρονομιά θα μπορούσατε να αφήσετε στους αδελφούς σας από το να έχετε 

υπηρετήσει τον Κύριό σας στα ευλογημένα χωράφια Του; Η μνήμη σας μια μέρα θα είναι ευλογημένη και 

το παράδειγμά σας θα μιμηθεί. 

8 Καταλάβετε ότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να εξαγοράσετε τον εαυτό σας με τα δικά σας 

έργα. Στην Τρίτη Εποχή της Ανθρωπότητας, δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που πρέπει να αξιωθεί. 

9 Για να σας βοηθήσω, ήρθα εκ νέου για να σας δείξω το μονοπάτι του καλού με το φως Μου μέσα 

σε τόσο βαθύ σκοτάδι, ώστε να φτάσετε σύντομα στο βασίλειο της ειρήνης, που η καρδιά σας λαχταρά, 

ακόμη κι αν δεν το γνωρίζει. 

10 Δεν γνωρίζετε τον τελικό προορισμό του μονοπατιού, αλλά έχετε πίστη για να τον φτάσετε. Δεν 

γνωρίζετε τον Πατέρα πλήρως, αλλά η φωνή Του ξυπνά στις καρδιές σας την άνευ όρων πίστη και την 

άφθαρτη ελπίδα. Σε εκείνους που πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο, θα πω ξανά: "Μακάριοι είναι εκείνοι 

που πιστεύουν χωρίς να βλέπουν. 

11 Να μην είστε πλέον γήινοι άνθρωποι που κάθε στιγμή πιέζουν τον Πατέρα να κατέβει στην 

κατοικία της καρδιάς τους, χωρίς πρώτα να την έχουν προετοιμάσει. Να είναι τώρα εκείνοι που είναι 

ικανοί να ανυψωθούν στον Δημιουργό τους. Γίνετε άξιοι να αξίζετε τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. 

12 Αν έχετε λάβει αποδείξεις της αλήθειας Μου στο μονοπάτι της ζωής, αφήστε τις να γίνουν 

μαρτυρία και κίνητρο στο καθημερινό σας έργο. Αλλά μην επιτρέψετε στη σάρκα να κλείσει τα μάτια σας 

στις αλήθειες που λαμβάνει το πνεύμα σας, γιατί είναι τυφλή, αδύναμη και αχάριστη, και η απροθυμία της 

μπορεί να εμποδίσει την πορεία της ανάπτυξής σας. 

13 Σας έδωσα την απαραίτητη δύναμη για να εκτελέσετε το έργο σας, και με όσα σας έχω πει μέχρι 

τώρα, θα μπορέσετε να σώσετε όλη την ανθρωπότητα. Αλλά είστε αδύναμοι, και θα συνεχίσω να δίνω τις 
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διδασκαλίες Μου στο λαό Μου μέχρι να έρθει η ώρα που υποδεικνύεται και να τελειώσει αυτή η 

εκδήλωση. 

14 Θα μπορούσα να χωρίσω τον λαό Μου σε δύο ομάδες: Ένας που Με έχει καταλάβει και ένας 

άλλος που δεν έχει καταλάβει την Αλήθειά Μου. Και οι δύο έχουν λάβει την ίδια διδασκαλία- αλλά αυτός 

που δεν Με έχει καταλάβει, θρηνεί, αισθάνεται ότι έχει ανάγκη και αποτυγχάνει. Άλλοτε πιστεύει ότι 

διώκεται, άλλοτε ότι είναι δεμένη και δεν μπορεί να αντισταθεί στους πειρασμούς. Στο δρόμο της 

αισθάνεται ότι τα γαϊδουράγκαθα τσιμπάνε το πόδι της σε κάθε βήμα, και κάθε μέρα χύνει δάκρυα πόνου- 

στα αγκάθια του δρόμου αφήνει πίσω της κομμάτια από το ένδυμα της χάρης με το οποίο την έχω 

στολίσει. - Η άλλη ομάδα είναι εκείνη που τραγουδάει ένα τραγούδι νίκης όταν τελειώνει την καθημερινή 

της εργασία, εκείνη που ξέρει πώς να σηκώνεται στη μάχη για να Με ευλογεί- που δεν θρηνεί, δεν 

ικετεύει, δεν μαλώνει. Είναι εκείνη που, όταν Μου μιλάει, Μου λέει μόνο: "Κύριε, σε ευχαριστώ 

απεριόριστα επειδή βίωσα την πατρική σου αγάπη μέσα μου, επειδή έγινες γνωστός στις δοκιμασίες μου 

που τελειοποιούν το πνεύμα μου. Σ' ευχαριστώ γιατί μέσα σ' αυτές τις δοκιμασίες θα έχω την ειρήνη και 

τη συντήρησή Σου". 

15 Έτσι Με επαινούν όσοι Με έχουν κατανοήσει. Γι' αυτούς, κάθε μέρα, κάθε αυγή, είναι ένα νέο 

φως ελπίδας και ένα νέο βήμα στο μονοπάτι της εξέλιξής τους. Αλλά δεν θέλω να σας χωρίσω, μάλλον 

θέλω να σας συγχωνεύσω σε μια οικογένεια στην οποία δεν βλέπω αρχάριους και μαθητές. Δεν θέλω 

ανώτερα όντα δίπλα σε κατώτερα. Εφόσον έχω δώσει την ίδια ενδυνάμωση σε όλους, θέλω όλοι σας να 

την εκτιμήσετε με τον ίδιο τρόπο. 

16 Εσείς που παραπονιέστε συνεχώς, ακούστε Με: Όταν εσύ, κρυμμένος στο ανθρώπινο σώμα σου, 

ήρθες στην Παρουσία Μου, τον έφερες μπροστά Μου κουρασμένο και εξαντλημένο, άρρωστο και σάπιο. 

Αλλά τον θεράπευσα, αποκατέστησα τη δύναμή του, γέμισα την καρδιά σου με χαρά και ελπίδα. Έδωσα 

στα χέρια σας τα κλειδιά για να ανοίξετε τις πύλες για να εργαστείτε και σας έδωσα ψωμί. Ευλόγησα και 

καθάρισα τους αγαπημένους σας και καθάρισα το δρόμο σας από τα εμπόδια. Ξύπνησα το πνεύμα σας 

από τον βαθύ του ύπνο και δεν του έδωσα κανένα άλλο δώρο μόνο και μόνο επειδή κατείχε τα πάντα από 

τη δημιουργία του. Αλλά έπρεπε να ελευθερώσω την ψυχή από την κούραση, από την ασθένειά της, και 

την έκρινα εκείνη τη στιγμή μέσω της συνείδησής της. Αφού το σώμα και η ψυχή ενισχύθηκαν, τα ένωσα 

σε μια ύπαρξη, σε μια θέληση, ώστε να εκπληρώσει το νόμο Μου. Τι περισσότερο μπορείτε να ζητήσετε; 

Σας λέω: εκπληρώστε αυτόν τον νόμο και θα έχετε ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο και μετά το πνεύμα σας θα 

είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. - Με αυτόν τον τρόπο σας αφύπνισα, ώστε να μάθετε ποιοι είστε και 

έτσι να μάθετε να κατανοείτε το μεγαλειώδες του πεπρωμένου σας και του καθήκοντός σας. 

17 Τώρα σας λέω: Μην επιμένετε να Με ακούτε μόνο, πρέπει επίσης να ενεργείτε! Γίνετε δυνατοί και 

μάθετε στις δοκιμασίες! Αν ακούτε μόνο και δεν σκέφτεστε, δεν θα έχετε μάθει τίποτα και δεν θα είστε σε 

θέση να βάλετε τίποτα σε εφαρμογή. Δείτε αυτούς τους τόπους συνάντησης ως ένα σχολείο όπου ο 

Δάσκαλος σας διδάσκει, και δείτε τον κόσμο ως ένα τεράστιο πεδίο εργασίας όπου μπορείτε να 

εφαρμόσετε ό,τι έχετε μάθει. 

18 Αυτός ο κόσμος είναι το κατάλληλο πεδίο για να εργαστείτε. Σε αυτήν υπάρχει πόνος, αρρώστια, 

αμαρτία σε όλες τις μορφές, βίτσιο, διχόνοια, παραστρατημένη νεολαία, γηρατειά χωρίς αξιοπρέπεια, 

επιστήμη που καταχράται για το κακό, μίσος, πόλεμος και ψέματα. 

19 Αυτά είναι τα χωράφια στα οποία πρέπει να εργαστείτε και να σπείρετε. Αλλά αν ο αγώνας που 

σας περιμένει ανάμεσα στους ανθρώπους σας φαίνεται γιγάντιος - πραγματικά, σας λέω, αν και είναι 

μεγάλος, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν που πρέπει να ξεκινήσετε εσείς οι ίδιοι: τον αγώνα της ψυχής, 

της λογικής και της συνείδησης ενάντια στα πάθη της σάρκας, την αυτο-αγάπη τους, τον εγωισμό τους, 

την υλοποίησή τους. Και όσο δεν έχετε κατακτήσει τον εαυτό σας, πώς μπορείτε να μιλάτε ειλικρινά για 

αγάπη, υπακοή, ταπεινοφροσύνη και πνευματισμό στους αδελφούς σας; 

20 Συνειδητοποιήστε ότι έχετε τον πιο ισχυρό εχθρό μέσα σας. 

Όταν τον νικήσετε, θα δείτε τον δράκοντα με τα επτά κεφάλια, για τον οποίο σας μίλησε ο απόστολος 

Ιωάννης, κάτω από τα πόδια σας. Μόνο τότε θα είστε σε θέση να πείτε με αλήθεια: "Μπορώ να σηκώσω 

το πρόσωπό μου στον Κύριό μου για να Του πω: Κύριε, θα σε ακολουθήσω". Γιατί τότε δεν θα το λένε 

μόνο τα χείλη, αλλά και το πνεύμα. 
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21 Αν τα μάτια του σώματός σας μπορούσαν να δουν το πνεύμα σας για μια στιγμή, θα 

θαμπωνόσασταν γνωρίζοντας ποιος είστε και πώς είστε. Θα είχατε σεβασμό και έλεος για τον εαυτό σας 

και θα αισθανόσασταν βαθύ πόνο για να δείτε πού έχετε φέρει αυτό το φως. 

22 Σήμερα ήρθα να σας πω ποιοι είστε, γιατί δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας. Συνεχίζετε να λέτε ότι 

έχετε πνεύμα χωρίς να ξέρετε τι σημαίνει αυτό, χωρίς τουλάχιστον να έχετε πίστη ότι έχετε πνεύμα- γιατί 

δεν το έχετε δει, όπως επιθυμείτε στον υλισμό σας. Αν δεν το γνωρίζετε, πώς μπορείτε να το αναπτύξετε; 

Μην είστε πλέον το μπουντρούμι ή ο δήμιος του μυαλού σας. Μην αφήνετε το σώμα να είναι 

ιδιοκτήτης ή αφέντης του. Ας απελευθερωθεί, ας απορρίψει τις κοσμικές κλίσεις της σάρκας, όπως 

κάποιος διώχνει τον λύκο που τον παραμονεύει σε κάθε στροφή. 

23 Εκείνοι που εσωτερικά αισθάνονται ότι Με έχουν κατανοήσει και πιστεύουν ότι εκπληρώνουν το 

καθήκον τους, θα βοηθήσουν εκείνους που ακολουθούν. Αλλά μην Μου προσφέρετε ακόμη τους καρπούς 

σας, γιατί το έργο που έχετε δημιουργήσει - όχι μόνο σε αυτή τη στιγμή, αλλά σε όλες τις εποχές - δεν 

είναι ακόμη αντάξιο Μου. 

24 Μην ντρέπεστε γι' αυτό και μην χάνετε το θάρρος σας. Αν σας έλεγα ότι έχετε ήδη φτάσει στην 

τελειότητα και ότι τα έργα σας δεν έχουν ελλείψεις, θα κάνατε προσπάθεια να συνεχίσετε την πορεία της 

πνευματικής σας ωρίμανσης; 

25 Μην στέκεστε πλέον ακίνητοι, μην ακινητοποιείτε τα μάτια σας στο παρελθόν. Αυτό που άφησες 

πίσω σου ήταν πόνος, δάκρυα και αμαρτίες. Έχετε αφήσει πίσω σας την πόλη των Σοδόμων, μη στρέφετε 

πια το πρόσωπό σας προς αυτήν. Ήταν η πόλη της αμαρτίας. Πηγαίνετε προς μια νέα γη, της οποίας οι 

πηγές με το κρυστάλλινο νερό και τα εύφορα χωράφια κάνουν την ύπαρξή σας όμορφη και ευτυχισμένη. 

26 Ιδού, υπάρχουν πολλά μονοπάτια που ανοίγονται μπροστά στο πνεύμα της ανθρωπότητας. 

Ωστόσο, σας λέω ότι δεν βλέπω ούτε μία τέλεια θρησκευτική κοινότητα σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και 

αν κάποιες έχουν θεμελιωθεί πάνω στη Διδασκαλία Μου. Δεν έρχομαι σε αντίθεση με τον Λόγο που σας 

έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό μου. Αλλά σας ρωτώ: Πού είναι αυτός ο 

Λόγος, αυτή η Διδασκαλία; Το αναζητώ στις καρδιές των ανθρώπων και δεν το βρίσκω. Έχει διατηρηθεί 

στα παλιά και σκονισμένα βιβλία, και υπάρχουν ακόμη και κάποιοι από τους ανθρώπους που τόλμησαν να 

την παραποιήσουν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν βρίσκω ανάμεσά σας μια τέλεια θρησκευτική κοινότητα. 

Γιατί αντί για αγάπη και έλεος, ταπεινότητα και δικαιοσύνη, βρίσκω μόνο τελετές, παραδόσεις και 

ματαιοδοξίες, πολλά βάσανα και άγνοια. Αλλά αυτά είναι λάθη που δεν Με φτάνουν. Μόνο η αγάπη, η 

πραότητα, η δικαιοσύνη και η υπομονή Με φτάνουν. 

27 Όποιος αγαπάει ζει τη διδασκαλία Μου. Όποιος αισθάνεται τον πόνο των συνανθρώπων του, 

υποφέρει για χάρη τους και τους παρηγορεί, είναι ο μαθητής Μου. Αυτός που διδάσκει την αρετή με έργα, 

με τη ζωή του, είναι δάσκαλος. Όποιος αγαπάει τον αδελφό του με αλήθεια, είναι άξιο παιδί Μου. 

28 Όποιος γνωρίζει το νόμο Μου και τον κρύβει, δεν μπορεί να αποκαλείται μαθητής Μου. Όποιος 

μεταδίδει την αλήθεια Μου μόνο με τα χείλη του και όχι με την καρδιά του, δεν Με παίρνει ως 

παράδειγμα. Όποιος μιλάει για αγάπη και αποδεικνύει το αντίθετο με τα έργα του είναι προδότης των 

διδασκαλιών Μου. 

29 Όποιος αρνείται την αγνότητα και την τελειότητα της Μαρίας είναι ανόητος, γιατί με την άγνοιά 

του προκαλεί τον Θεό και αρνείται τη δύναμή Του. Όποιος δεν αναγνωρίζει την αλήθεια Μου στην Τρίτη 

Εποχή και αρνείται την αθανασία της ψυχής, κοιμάται ακόμα και δεν λαμβάνει υπόψη του τις προφητείες 

των περασμένων εποχών που ανήγγειλαν τις αποκαλύψεις που η ανθρωπότητα βιώνει αυτή την εποχή. 

30 Αυτός είναι ο λόγος για την Τρίτη Αποκάλυψή Μου. Δεν εμφανίστηκα στους κόλπους των 

συναγωγών ή των εκκλησιών, γιατί δεν είναι ο οίκος Μου. Οι πέτρινοι ναοί, που χτίστηκαν από το χέρι 

των ανθρώπων, δεν μπορούν να είναι ο ναός Μου, αλλά η ίδια η καρδιά των ανθρώπων, όπου βρίσκεται ο 

βωμός της αγάπης τους, το φως της πίστης τους και η προσφορά των προσόντων τους. 

31 Αναζητώ καρδιές και ψυχές για να αποκαλυφθώ μέσα τους. 

32 Αν θέλετε η αλήθεια να ζει μέσα σας, εξασκήστε την αγάπη, διαδώστε το φως με λόγια, έργα και 

σκέψεις, θεραπεύστε όσους είναι άρρωστοι στην ψυχή και στο σώμα. 

33 Αν κάποιοι ξεσηκώνονται ως εχθροί Μου, δεν τους βλέπω ως τέτοιους, αλλά μόνο ως άπορους. 

Εκείνους που νομίζουν ότι είναι λόγιοι και αρνούνται την ύπαρξή Μου, τους βλέπω με οίκτο. Εκείνους 

που προσπαθούν να Με καταστρέψουν στις καρδιές των ανθρώπων τους θεωρώ αδαείς, γιατί πιστεύουν 

ότι έχουν τη δύναμη και τα όπλα να καταστρέψουν Εκείνον που είναι ο Δημιουργός της ζωής. 
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34 Μόνο ένα ον που θα ήταν παντοδύναμο όπως Εγώ θα μπορούσε να πολεμήσει μαζί Μου. Αλλά 

πιστεύετε ότι αν μια θεότητα αναδυόταν από Μένα, θα ήταν εναντίον Μου; Ή πιστεύετε ότι μπορεί να 

προκύψει από το τίποτα; - Τίποτα δεν μπορεί να προέλθει από το τίποτα. - Είμαι Όλοι και δεν γεννιέμαι 

ποτέ. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Άλφα και το Ωμέγα όλων όσων έχουν δημιουργηθεί. 

35 Μπορείτε να φανταστείτε ότι ένα από τα όντα που δημιουργήθηκαν από Εμένα θα μπορούσε να 

φτάσει μέχρι τον Θεό; Όλα τα πλάσματα έχουν όρια, και για να είσαι Θεός είναι απαραίτητο να μην έχεις 

όρια. Εκείνοι που έτρεφαν αυτά τα όνειρα δύναμης και μεγαλείου έπεσαν στο σκοτάδι της υπερηφάνειας 

τους. 

36 Κανένας εγωισμός δεν μπορεί να υπάρξει σε Μένα. Επομένως, αφού είμαι μεγάλος στη Θεότητά 

Μου, ήταν θέλημά Μου να είστε κι εσείς μεγάλοι. Ξέρω ότι όσο είστε μικροί, θα είστε αδύναμοι και δεν 

θα μπορείτε να Με ακολουθήσετε, να Με καταλάβετε και να Με αγαπήσετε. Γι' αυτό σας αναζητώ για να 

σας διδάξω και να σας κάνω μεγάλους σε πνεύμα και κατανόηση. Σε αγαπώ και θέλω να νιώθω κοντά 

σου. Ένας πατέρας δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένος όσο γνωρίζει ότι τα παιδιά του απουσιάζουν και ότι 

επιπλέον υποφέρουν. 

37 Ο οίκος του Πατέρα μου είναι έτοιμος για σας. Όταν φτάσετε σε αυτό, θα το απολαύσετε με την 

αλήθεια. Πώς θα μπορούσε ένας πατέρας να ζει σε ένα βασιλικό δωμάτιο και να απολαμβάνει νόστιμο 

φαγητό όταν γνωρίζει ότι τα ίδια του τα παιδιά είναι σαν ζητιάνοι στις πύλες του σπιτιού του; 

38 Παιδιά Μου, έχετε προετοιμάσει την κρίση για τον εαυτό σας με τις παραβιάσεις του Νόμου Μου. 

Σκοντάψατε στο μονοπάτι, πιστεύοντας ότι σας τιμώρησα, και Με αποκαλέσατε ανελέητο, ξεχνώντας ότι 

Εκείνος που αποκαλείτε άδικο και ανελέητο είναι ο Ουράνιος Πατέρας σας. 

39 Δεν αναγνωρίσατε την αγάπη του Πατέρα στον αυστηρό κριτή της Πρώτης Εποχής; Και δεν 

ανακαλύψατε τον Πατέρα στον στοργικό Δάσκαλο της Δεύτερης Εποχής; Θυμηθείτε ότι σας είπα: 

"Όποιος γνωρίζει τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα". 

40 Σήμερα, καθώς το Άγιο Πνεύμα Μου σας μιλάει, σας μιλάει πράγματι η Σοφία του Πατέρα και η 

Αγάπη του Υιού. 

41 Δεν θέλω να σας ταπεινώσω με το μεγαλείο Μου, ούτε να καυχηθώ γι' αυτό, αλλά σας το δείχνω, 

παρ' όλα αυτά, στο βαθμό που είναι το θέλημά Μου, ώστε να νιώσετε την ύψιστη χαρά να έχετε Πατέρα 

σας έναν Θεό με όλη τη δύναμη, τη σοφία και την τελειότητα. 

42 Να χαίρεστε με τη σκέψη ότι δεν θα βιώσετε ποτέ το τέλος της δύναμής Μου και ότι όσο 

υψηλότερη είναι η ανάπτυξη του πνεύματός σας, τόσο καλύτερα θα Με αναγνωρίζετε. Ποιος δεν θα 

μπορούσε να συμφωνήσει να γνωρίζει ότι δεν θα φτάσει ποτέ το μεγαλείο του Κυρίου του; Δεν 

συμφωνήσατε στη γη να είστε νεότεροι σε ηλικία σε σχέση με τον γήινο πατέρα σας; Δεν του 

παραχωρήσατε πρόθυμα εμπειρία και εξουσία; Δεν χάρηκες που είδες ότι είχες για πατέρα έναν πιο 

δυνατό άνδρα από σένα - περήφανο, γενναίο και γεμάτο αρετές; 

43 μαθητές, ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το φως που έχω τοποθετήσει μέσα σας για το κακό. Σας το 

επισημαίνω αυτό, επειδή αυτή η μορφή της εκδήλωσής Μου θα τελειώσει σύντομα, και η χάρη που έχω 

εκχύσει ανάμεσά σας είναι τόσο μεγάλη, ώστε μερικοί, όταν Με δουν να φεύγω, θα αισθανθούν ελεύθεροι 

μέσα στην παράλογη συμπεριφορά τους να χρησιμοποιήσουν την εξουσία και τα πνευματικά τους 

χαρίσματα μόνο και μόνο για να εξυψωθούν μπροστά στους ανθρώπους. 

44 Γιατί αλίμονο σ' αυτούς που επιζητούν την κολακεία, τη ματαιοδοξία και το χρήμα! Γιατί ο πόνος 

και οι δοκιμασίες θα κάνουν τους αδελφούς τους να έρθουν και να προσκυνήσουν μπροστά τους για μια 

σταγόνα θεραπευτικού βάλσαμου. Αλλά αλίμονο σε εκείνους που νομίζουν ότι είναι θεοί, χωρίς να 

συνειδητοποιούν ότι η εξουσία τους έχει μετατραπεί σε κακό και το φως τους σε σκοτάδι! Αλίμονο στους 

καλούς μαθητές Μου, γιατί θα πρέπει να υποφέρουν για χάρη τους, γιατί θα δημιουργηθεί σύγχυση! 

45 Κάθε φορά που θέλετε να ξέρετε αν ο δρόμος που ακολουθείτε είναι αυτός της ανοδικής εξέλιξης, 

θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη συνείδησή σας, και αν υπάρχει ειρήνη σε αυτήν και η φιλανθρωπία και η 

καλή θέληση προς τους αδελφούς σας είναι στο σπίτι της καρδιάς σας, θα είστε σίγουροι ότι το φως σας 

εξακολουθεί να λάμπει και ο λόγος σας παρηγορεί και θεραπεύει. Αν όμως ανακαλύψετε ότι η απληστία, 

η κακή θέληση, ο υλισμός και η σαρκικότητα έχουν ριζώσει στην καρδιά σας, να είστε σίγουροι ότι το 

φως σας έχει γίνει σκοτάδι, πλάνη. Θέλετε -όταν ο Πατέρας σας καλέσει μακριά- να παρουσιάσετε μια 

ακάθαρτη σοδειά αντί για χρυσό σιτάρι; 
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46 Κρατήστε αυτά τα λόγια στο εσωτερικό σας, ώστε να μείνουν ανεξίτηλα. Εκπληρώστε (την 

εντολή) στη ζωή σας με πραότητα και θα έχετε ειρήνη. Θέλω το ψωμί να είναι γλυκό στο στόμα σας, για 

να μην είναι το σπίτι σας μια εύθραυστη βάρκα, για να είστε ομοθυμαδικοί, ώστε όταν έρθουν σε σας 

εκείνοι που δεν πιστεύουν σε αυτόν τον λόγο, ο θυελλώδης άνεμος των λόγων τους και οι κακές 

προθέσεις τους να μην παρασύρουν την πίστη σας. 

47 Στη Δεύτερη Εποχή, πολλοί απογοητεύτηκαν από την παρουσία Μου στον Ιησού, επειδή 

προκάλεσε διχασμό στους κόλπους των οικογενειών. Από τους πέντε που ζούσαν σε ένα σπίτι, οι τρεις 

ήταν εναντίον των δύο και οι δύο εναντίον των τριών, και ενώ οι τρεις Με ακολούθησαν, οι δύο Με 

απέρριψαν. Το ίδιο συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σπίτια όπου ο πατέρας Με έχει αναγνωρίσει 

και η σύντροφος και τα παιδιά έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του. Άλλες φορές η σύζυγος, η μητέρα της 

οικογένειας, ήρθε σε Μένα και Μου είπε με δάκρυα στα μάτια: "Δάσκαλε, σε ακολουθώ και θέλω να σε 

ακολουθήσουν και οι δικοί μου. Αλλά αυτά, τα ίδια μου τα παιδιά, με έχουν παρεξηγήσει". 

48 Πόσο σπάνιες είναι οι οικογένειες στις οποίες όλοι ακολουθούν τις οδηγίες Μου σε τέλεια 

αρμονία! 

49 Έτσι, αυτός ο λαός υπομένει την ακατανόητη στάση συγγενών και γειτόνων, του αρνούνται το 

ψωμί, του κλείνουν τις πόρτες, του στήνουν ενέδρες, τον συκοφαντούν και του εκτοξεύουν ψευδείς 

μαρτυρίες. Μη φοβάστε, να είστε δυνατοί, γιατί εκείνοι που σας παρεξηγούν περισσότερο θα είναι εκείνοι 

που θα έρθουν με μεταμέλεια να αναζητήσουν το μονοπάτι που ακολουθείτε. 

50 Σας αγαπώ και θα σας σώζω πάντοτε, και θα είναι το έλεός Μου που θα λάβετε στο ταξίδι της 

ζωής σας, οπότε ακόμη και οι άπιστοι θα εκπλαγούν όταν δουν ότι έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, ψωμί 

στο τραπέζι σας και δύναμη στο πνεύμα σας. 

51 Για να σας βοηθήσω, σας στέλνω το τρυφερό μου χάδι, μαθητές μου. Όταν η Θεία Ακτίνα Μου 

επιστρέψει σε Μένα, η Ειρήνη Μου θα παραμείνει μέσα σας. Αλλά σήμερα ο Δάσκαλος σας λέει: 

Ξυπνήστε, άνθρωποι! Δεν είναι ώρα για ύπνο. Οι καταιγίδες σας μαστιγώνουν κάθε στιγμή και πρέπει να 

παραμείνετε δυνατοί. Είναι η ώρα της κρίσης και του προβληματισμού: επιδημίες, πείνα, πόλεμος, 

θάνατος και όλες οι ορατές και αόρατες κακουχίες και πληγές απελευθερώνονται. Προσευχηθείτε και 

εργαστείτε σιωπηλά. Μην σβήνετε τη λάμπα σας και μην κρύβετε το δώρο που έχετε. Να είστε πάντα 

έτοιμοι να υποδεχτείτε αυτόν που χτυπάει την πόρτα σας, τότε θα πάρετε ως πρότυπο τις πιστές παρθένες 

της παραβολής Μου - εκείνες που περίμεναν τον αγνό σύζυγο με τη λάμπα αναμμένη. 

52 Η πνευματοποίησή σας θα επηρεάσει τις σκέψεις όλων εκείνων που θέλετε να βοηθήσετε. Έτσι θα 

μπορέσετε να φωτίσετε το δρόμο των αδελφών σας που σας κυβερνούν στη γη. Θα κρατήσουν τις πόρτες 

της καρδιάς τους ανοιχτές και θα καλωσορίσουν τον ξένο, και θα του μεταδώσουν το μήνυμα της ειρήνης 

που θα τους δώσω. 

53 Αυτό το έθνος θα έχει μια δύσκολη αποστολή να εκπληρώσει ανάμεσα στα άλλα έθνη της γης. 

Αλλά γι' αυτό θα ξεριζώσω πρώτα κάθε ζιζάνιο από τη ρίζα. Θα κάνω τους ανθρώπους να πετάξουν τη 

μάσκα της υποκρισίας και να γεμίσουν τις καρδιές τους με ειλικρίνεια, αδελφοσύνη και φως. Και στα 

πνευματικά ζητήματα, αυτό το έθνος θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα- αλλά είναι απαραίτητο να 

πνευματοποιήσει τη λατρεία του Θεού και να εξαλείψει τον θρησκευτικό φανατισμό και τις 

ειδωλολατρικές λατρείες. 

54 Η διδασκαλία Μου πρέπει να βιωθεί από εσάς, ώστε οι άλλοι να μπορούν να την πιστέψουν.Όταν 

όμως αυτός ο λαός αναγεννηθεί πνευματικά, φωτισμένοι άνθρωποι θα εμφανιστούν σε όλες τις περιοχές 

της γης για να διαδώσουν τη διδασκαλία Μου. Τότε θα Με ευχαριστήσουν γιατί δεν θα αισθάνονται μόνοι 

και θα συνειδητοποιήσουν ότι όλοι διαθέτουν δώρα χάριτος. Γιατί πριν έρθουν στη γη τα έλαβαν από την 

πατρική μου καλοσύνη λόγω του όρκου να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

55 Μακάριος είναι εκείνος που ξεδιπλώνει τα πνευματικά του χαρίσματα, καθοδηγούμενος μόνο από 

την εσωτερική φωνή της συνείδησής του, όπως ο προφήτης Ιωάννης, τον οποίο αποκαλείτε Βαπτιστή, ο 

οποίος πήρε το δρόμο του φωτισμένος από το φως που έλαβε από τον Κύριό του. Ποιος άλλος θα 

μπορούσε να τον διδάξει ή να του μιλήσει στην έρημο; 

56 Σηκωθείτε σε νέα ζωή, ω άνθρωποι, μην πέσετε στην καταστροφή! Μην ξεχνάτε ότι πάντα σας 

αποκαλούσα "παιδιά του φωτός". Αφήστε τουλάχιστον μια σπίθα φωτός να λάμψει στο πνεύμα σας κάθε 

μέρα. "Πώς μπορεί να συμβεί αυτό;" Με ρωτάει η καρδιά σας. Σε αυτό απαντώ ότι η ανθρωπότητα είναι 

γεμάτη από ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μπορείτε να τους δώσετε κάτι από αυτό που κατέχετε ως 
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πνευματικό πλούτο. Εδώ και πολύ καιρό σας έχω προορίσει γι' αυτό το έργο, και αυτό που έκανα αυτή τη 

στιγμή, όταν σημάδεψα τα μέτωπά σας, είναι μόνο η επιβεβαίωση του πεπρωμένου και των πνευματικών 

χαρισμάτων που λάβατε από Μένα από την αρχή της ύπαρξής σας. Η ειρήνη, η δύναμη, το αιώνιο φως, η 

εξουσία πάνω σε μπερδεμένες ψυχές, το χάρισμα της θεραπείας, ο (εσωτερικός) λόγος, η πνευματική 

προσευχή και τόσα πολλά χαρίσματα που στολίζουν το πνεύμα σας είναι τα όπλα με τα οποία μπορείτε να 

δημιουργήσετε την ειρήνη αυτού του έθνους, το οποίο θα είναι γόνιμο έδαφος για προφήτες, 

απεσταλμένους, δασκάλους και αποστόλους του καλού. 

57 Όταν όλες αυτές οι προφητείες εκπληρωθούν και οι άνθρωποι αναζητήσουν οποιαδήποτε 

ανακοίνωσή τους στις γραφές, θα εκπλαγούν όταν θα βρουν σε κάθε στροφή μια σαφή ένδειξη όλων όσων 

είδαν τα μάτια σας σε αυτή την εποχή και όσων θα δουν στους επερχόμενους (καιρούς). Τότε η 

ανθρωπότητα θα πει: Πράγματι, αυτή είναι η Τρίτη φορά, η Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου! 

58 Σε μερικούς θα φανεί ότι αυτός ο λαός απολαμβάνει ένα προνόμιο, αλλά στη συνέχεια όλος ο 

κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι το Πνεύμα του Κυρίου έχει χυθεί σε όλη την παγκόσμια οικογένειά Του 

χωρίς εύνοια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 74  
1 Είναι μια ώρα χάριτος κατά την οποία κάνω αισθητή την εκδήλωσή Μου ανάμεσα στους 

ανθρώπους για χάρη της πνευματικής σας ανύψωσης. Όταν Με ακούτε, απομακρύνεστε από τον κόσμο 

για να συγκεντρωθείτε πνευματικά. 

2 Αισθανθείτε πραγματικά ότι βρίσκεστε στο τραπέζι Μου, περιμένοντάς Με να σας μοιράσω το 

ψωμί και να σας δώσω το κρασί. Γνωρίζετε ότι σας μιλάω μεταφορικά, υπενθυμίζοντάς σας τον Λόγο 

Μου της Δεύτερης Εποχής, διότι ο άρτος είναι ο Λόγος Μου και το κρασί είναι η θεία ουσία που 

βρίσκεται στον Λόγο. 

3 Το ψωμί και το κρασί, το σώμα και το αίμα, το μάννα και το νερό, όλα αυτά ήταν το σύμβολο των 

λέξεων, της αγάπης και της ζωής, που είναι η αιώνια τροφή του πνεύματός σας. 

4 Το μάννα της ερήμου και το νερό από τον βράχο συμβόλιζαν στην εποχή τους το ψωμί και τον 

οίνο του Πνεύματος- είναι τα ίδια σύμβολα που χρησιμοποίησα στον Μυστικό Δείπνο, όταν, 

περιτριγυρισμένος από τους μαθητές Μου, τους είπα: "Φάτε και πιείτε, αυτό είναι το Σώμα Μου και αυτό 

είναι το Αίμα Μου". Με αυτή τη διδασκαλία άνοιξα μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, αυτή της 

αγάπης. 

5 Σήμερα νέοι μαθητές συγκεντρώνονται γύρω Μου και τα πλήθη ακολουθούν και πάλι τα βήματά 

Μου. Αλλά τα μέσα με τα οποία κάνω τις θείες διδασκαλίες κατανοητές σε εσάς δεν είναι πλέον μόνο η 

αλληγορία ή η παραβολή- είναι ο αλάνθαστος Λόγος που μιλάει στο νου σας με μια θεϊκή ουσία που 

μπορείτε να αντιληφθείτε μόνο με το πνεύμα. 

6 Αναλογιστείτε αυτές τις διδασκαλίες, μαθητές, και τελικά θα καταλάβετε ότι η εποχή των 

αλληγοριών και των συμβόλων φτάνει στο τέλος της, γιατί η πνευματική σας ανάπτυξη και η νοητική σας 

εξέλιξη σας επιτρέπουν να κατανοήσετε καλύτερα την αλήθεια. 

7 Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που δεν μπορείτε να Με αγγίξετε με τα χέρια σας ή να Με δείτε με τα 

θνητά σας μάτια. Έρχομαι στο πνεύμα για να σας μιλήσω και να σας διδάξω πώς να Με αναζητάτε στις 

προσευχές σας. 

8 Δεν θα αφήσω κανένα υλικό ίχνος της νέας μου εκδήλωσης, όπως δεν άφησα κανένα στη Δεύτερη 

Εποχή, παρόλο που έζησα ανάμεσά σας. Η ανθρωπότητα είναι επιρρεπής στην ειδωλολατρία και στο να 

αφιερώνει τα υλικά πράγματα για να τα θεωρεί θεϊκά και να τα κάνει αντικείμενο της λατρείας της. Τι θα 

έκανε η ανθρωπότητα αν μπορούσε να διατηρήσει το Σώμα Μου, τον Σταυρό του μαρτυρίου Μου ή το 

Ποτήριο του Μυστικού Δείπνου με τους μαθητές Μου; Αλλά όλα σβήστηκαν, ώστε μόνο η Θεία Ουσία 

Μου να παραμείνει στο πνεύμα της ανθρωπότητας. 

9 Ακόμα και σε εποχές μακρινές, αφαίρεσα από τα μάτια των ανθρώπων τόσο τα αντικείμενα που 

χρησίμευαν ως σύμβολα όσο και τους αγγελιοφόρους ή διακηρύκτες του λόγου. Την πρώτη φορά, όταν ο 

Μωυσής βρισκόταν στο βουνό, εξαφανίστηκε από τον λαό του, ο οποίος τον λάτρευε. Ο Ηλίας, ο 

προφήτης της φωτιάς, εξαφανίστηκε μέσα σε ένα "σύννεφο" που τον πήρε μακριά από τη γη. Και οι δύο, 

όπως και ο Ιησούς, άφησαν μόνο το ίχνος των έργων τους ως πνευματική ουσία στις ψυχές. 

10 Τώρα βρίσκομαι εδώ, εκπληρώνοντας μια από τις υποσχέσεις Μου, ενώνοντας όλες τις γενιές σε 

έναν λαό και ανθρώπους διαφορετικών φυλών σε μια και την ίδια αποστολική ιδιότητα. 

11 Κληροδοτώ στην ανθρωπότητα μια άλλη διαθήκη γεμάτη φως και διαύγεια. Δείτε πώς ο 

θρησκευτικός φανατισμός έχει φτάσει στον ύψιστο βαθμό του σε μερικά από τα παιδιά Μου, ενώ σε άλλα 

ο υλισμός και η έλλειψη πίστης έχουν πάρει τις ψυχές τους ως θήραμα. Μεγάλη και αιματηρή είναι η 

μάχη που περιμένει και τους δύο, έως ότου το φως λάμψει ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους και τους κάνει 

να νιώσουν την αληθινή ειρήνη που πηγάζει από την αγάπη κάποιων για τους άλλους. 

12 Μπροστά σε ένα πραγματικό χάος παθών και κοσμοθεωριών, οι άνθρωποι θα πρέπει να βγουν στο 

προσκήνιο ως μάρτυρες και φορείς των νέων διδασκαλιών Μου. Για να βρουν την πίστη θα πρέπει να 

προετοιμαστούν και να ντυθούν με ταπεινότητα, υπακοή, πνευματικότητα, δύναμη και έλεος. 

13 Μη φοβάστε την καταιγίδα, αγαπημένοι μαθητές, γιατί Εγώ θα είμαι μαζί σας στη βάρκα, και αν 

έχετε πίστη σε Μένα, δεν θα χαθείτε. Θα πολεμήσετε γεμάτοι πίστη, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

ακριβώς έχετε την ευλογία να λάβετε τον Λόγο Μου, όλοι οι αδελφοί σας αξίζουν να τον γνωρίσουν, διότι 

υπάρχουν ήδη πολλοί που τον περιμένουν. 
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14 Μην λέτε ότι η διδασκαλία Μου είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη ή ότι σας επιβάλλει 

σκληρές δοκιμασίες. Όσοι Με ακολουθούν με αγάπη δεν αισθάνονται το βάρος του σταυρού τους. 

15 Αυτός είναι ο Λόγος Μου, αποτυπώστε τον στο πνεύμα σας, γιατί σύντομα θα εξαρτηθείτε από 

αυτόν. 

16 Το χτύπημα της μελωδικής καμπάνας σας ξύπνησε, ο ήχος της αντήχησε στο πνεύμα σας, και τότε 

θυμηθήκατε ότι αυτή είναι μια ημέρα χάριτος, όταν ο Δάσκαλος σας εμφανίζεται. Γρήγορα σηκώθηκες με 

την επιθυμία να ακούσεις αυτόν τον θείο λόγο που είναι ζωή για το πνεύμα σου και γεμίζει την καρδιά 

σου με εμπιστοσύνη. 

17 Πραγματικά, ο Λόγος Μου σας αποκαλύπτει το μονοπάτι που οι καταιγίδες της ζωής έχουν κρύψει 

από εσάς. Καταλάβετε ότι είμαι τόσο κοντά σας όσο και σε όλους τους ανθρώπους- το φως Μου είναι με 

όλους. - Αυτή τη στιγμή πολλές ψυχές θα ακολουθήσουν το μονοπάτι του φωτός και δεν θα 

παραστρατήσουν πλέον. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ότι οι σκληρόκαρδοι και οι δύσκαμπτοι είναι αυτοί που 

ακολουθούν πιο γρήγορα τα ίχνη Μου. Αλλά ο λόγος είναι ότι έχω δώσει σε όλους τον απαραίτητο χρόνο 

για να ξυπνήσουν στο φως της πνευματικής ζωής. 

18 Πόσοι σκληραγωγημένοι στην αμαρτία έχουν έρθει να ακούσουν το Λόγο Μου αυτή την εποχή, 

και πριν ακόμη τελειώσει η διδακτική Μου ομιλία, Μου είπαν με δάκρυα: "Εσύ είσαι, Δάσκαλε!" Αυτό 

συνέβη επειδή ο αγνός, ευγενικός και πειστικός Λόγος Μου μίλησε στην καρδιά αυτών των ανθρώπων. 

Και σας λέω ότι αυτός που έχει νιώσει κάποτε την Παρουσία Μου δεν θα μπορεί να εξαπατήσει τον εαυτό 

του με ψεύτικα προσχήματα. - Εσείς που Με έχετε ακούσει αυτή την εποχή, εξοπλίστε τον εαυτό σας 

ώστε να ξέρετε πώς να δώσετε μαρτυρία για Μένα, γιατί πρέπει να παρουσιάσετε τη διδασκαλία Μου 

όπως σας την έχω αποκαλύψει και όχι σύμφωνα με την ευκολία ή τη θέλησή σας. 

19 Όπως ακριβώς είχατε έναν φίλο στο ταξίδι της ζωής σας που σας έφερε τα καλά νέα, έτσι και όλη 

η ανθρωπότητα, που μαραζώνει σε έναν κόσμο μόχθου, θα λάβει επίσης την υπόδειξη ότι ο Κύριος είναι 

παρών και θα Με ακούσει. 

20 Τι θα γινόταν με εσάς, αν Εγώ, στο έλεός Μου, δεν συντόμευα τις ημέρες της θλίψης σας; Θα 

είχατε ήδη όλοι σας χαθεί. Αυτήν την εποχή αναζητώ τους αμαρτωλούς για να τους δώσω μια αποστολή 

στο Θείο Έργο Μου και να τους πω ότι η Αγάπη Μου δεν τους απέκλεισε ποτέ. Τι ικανοποίηση και χαρά 

θα έχουν μια μέρα αυτές οι ψυχές όταν θα έχουν επιτύχει την πνευματική άνοδο μέσω της άσκησης της 

φιλανθρωπίας. - Στο άπειρο υπάρχει μια αγάπη που είναι του Πατέρα, η οποία δεν έχει άλλη επιθυμία από 

το να σωθείτε και να αποκτήσετε αιώνια ειρήνη. 

21 Από το 1866, έχω ανοίξει ξανά την πηγή της αγάπης Μου, η οποία ξεχύθηκε πάνω σας ως 

παρηγοριά και αποκάλυψη. Δεν περίμενα την ημέρα της αναχώρησής Μου για να σας πω να αρχίσετε να 

εφαρμόζετε τις διδασκαλίες Μου στην πράξη, αλλά από την πρώτη στιγμή που τις ακούσατε, σας είπα: 

"Ασκήστε έλεος, παρηγορήστε τους ασθενείς, μιλήστε για τη νέα Μου αποκάλυψη, φέρτε τους άπορους 

και τους χαμένους. Και αυτό γιατί δεν ήθελα να γίνετε θεωρητικοί μαθητές που μιλούν θαυμάσια για το 

Έργο Μου και που δεν είναι ικανοί να απλώσουν το χέρι τους για να αγγίξουν τον άρρωστο και να 

απαλύνουν τον πόνο του. Δεν γέμισε η καρδιά σας με χαρά όταν ο ετοιμοθάνατος άνθρωπος επέστρεψε 

στη ζωή χάρη στη φροντίδα και τις προσευχές σας και ακούσατε τα χείλη του να σας ευλογούν; 

22 Ο καιρός είναι πολύ κοντά όταν αυτά τα παιδιά Μου δεν θα σας μεταδίδουν πλέον τον Λόγο Μου. 

Εγώ θα φύγω και ο Δάσκαλος δεν θα σας δώσει πλέον αυτές τις οδηγίες. Θέλω μέχρι τότε η επιθυμία για 

ενεργό φιλανθρωπία στις καρδιές σας να έχει εξαγνιστεί και η πνευματοποίηση να έχει βρει το δρόμο της 

στη ζωή σας. Ο Ηλίας, ο πνευματικός σας ποιμένας, σας ανήγγειλε τον ερχομό Μου και προανήγγειλε 

επίσης την ημέρα της αναχώρησής Μου. 

23 Ο Λόγος Μου, που είναι απλός και ταπεινός στη μορφή του, είναι βαθύς στο περιεχόμενό του, και 

έτσι θα είναι μέχρι την έσχατη ημέρα. Μη Μου ζητάτε να σας μιλήσω με επιλεγμένα λόγια, γιατί το 

πνεύμα σας δεν τα χρειάζεται για να καταλάβει τις οδηγίες Μου. 

24 Γνωρίζω εκείνους που εφαρμόζουν τη διδασκαλία Μου στην πράξη σύμφωνα με το θέλημά Μου 

και εκείνους που απομακρύνονται από τον πυρήνα της ύπαρξής τους. Τίποτα δεν είναι κρυμμένο από τη 

σοφία Μου, και αληθινά σας λέω, αν θέλετε να Με φτάσετε, ανεβείτε τη σκάλα της αγάπης, του ελέους, 

της δικαιοσύνης και της ταπεινότητας. 

25 Μην προσπαθείτε να μετατρέψετε αυτό το πνευματικό έργο σε υλικό έργο με την ελπίδα να δείτε 

τους καρπούς του εδώ στη γη. Μην αμφιβάλλετε για τη νίκη της Διδασκαλίας Μου, πιστέψτε σ' αυτήν, 
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και θα μπορέσετε να μετατρέψετε τις πεδιάδες σε βουνά και τις ερήμους σε πράσινα βοσκοτόπια. 

Θυμηθείτε ότι στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, εγκαταλελειμμένος από τους 

μαθητές Του, εκτός από τον Ιωάννη, νόμιζαν ότι όλα είχαν τελειώσει. Ωστόσο, αργότερα ο θείος σπόρος 

άρχισε να βλασταίνει στις καρδιές, ο οποίος δεν μπορούσε να πεθάνει επειδή ποτιζόταν συνεχώς από το 

αίμα των μαρτύρων - το αίμα που ήταν αγάπη και πίστη. 

26 Σας λέω, αυτή την εποχή ο θείος μου σπόρος πρέπει να ποτιστεί με έργα ελέους, με δάκρυα 

μετάνοιας και συμφιλίωσης. 

27 Αυτή τη στιγμή σας απελευθέρωσα από μια νέα δουλεία: τους πειρασμούς, τις απολαύσεις, τις 

κακίες που μοιάζουν με τον τυραννικό και σκληρό Φαραώ που σας έβαλε σε αλυσίδες. Αύριο η 

ανθρωπότητα θα γιορτάσει αυτή τη νέα απελευθέρωση - όχι με εορτασμούς ή με παραδόσεις, αλλά με την 

πνευματική αγάπη του ενός για τον άλλο. 

28 Οι θυσίες ζώων που προσφέρατε στο θυσιαστήριο του Ιεχωβά έγιναν δεκτές από Αυτόν. Ωστόσο, 

δεν ήταν η καλύτερη μορφή για να υψώσετε το πνεύμα σας στον Κύριο. Τότε ήρθα σε σας ως Ιησούς για 

να σας διδάξω τη Θεία Εντολή που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Τώρα σας λέω ότι οι διδασκαλίες 

που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή μέσω των έργων του Ιησού, μερικές φορές άλλαξαν και μερικές φορές 

ερμηνεύτηκαν άσχημα. Γι' αυτό ήρθα, όπως σας ανακοίνωσα, για να φωτίσω την Αλήθειά Μου. Η θυσία 

μου τότε απέτρεψε πολλές θυσίες ζώων και σας δίδαξα μια πιο τέλεια λατρεία του Θεού. Η νέα Μου 

αποκάλυψη αυτή τη στιγμή θα κάνει την ανθρωπότητα να καταλάβει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις 

συμβολικές μορφές λατρείας χωρίς πρώτα να εξακριβώσετε το νόημά τους, γιατί δεν είναι παρά μια 

αλληγορική αναπαράσταση των διδασκαλιών Μου. 

29 Πριν με αισθανθεί μια καρδιά, ο Ηλίας εμφανίζεται σε αυτήν για να της πει να μετανοήσει για τις 

αμαρτίες της, επειδή ο Κύριος πλησιάζει. Το ίδιο έκανε και στη Δεύτερη Εποχή μέσω του Βαπτιστή, όταν 

τους πρόσταξε να μετανοήσουν και να εξαγνιστούν, επειδή η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζει. 

30 Η Πατρική Μου αγάπη φτάνει στα μυαλά και τις καρδιές των πολλών ανθρώπων που Με ακούνε 

αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αναγγελθείσα στιγμή που το Πνεύμα της Αλήθειας κατεβαίνει στους 

ανθρώπους. Ακούστε τη φωνή Του στο άπειρο, αναγνωρίστε Τον στο αόρατο, νιώστε Τον στην καρδιά 

σας. Η αγάπη Μου και η έμπνευσή Μου βοηθούν το πνεύμα σας να ανυψωθεί και να λάβει τις 

διδασκαλίες Μου. 

31 Οι άνθρωποι παρερμήνευσαν τον νόμο Μου και διαστρέβλωσαν τις διδασκαλίες Μου. Γι' αυτό 

αυτή τη στιγμή ρίχνω το φως Μου σε κάθε πνεύμα και σε κάθε νου, ώστε να μάθετε να κατανοείτε το 

μάθημα που σας έδωσα μέσα από τη ζωή. Αυτός ο κόσμος που υπήρξε σπίτι ατελών όντων, ψυχών σε 

εξιλέωση, θα γίνει τόπος φωτός και πνευματοποίησης. Σήμερα, η δικαιοσύνη Μου καθαρίζει τα χωράφια 

και ξεριζώνει τα ζιζάνια από τη ρίζα για να τα καταστρέψει μέσα από τη φωτιά της εξιλέωσης και της 

αγάπης. 

32 Οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, που κηρύσσονται από την αρχαιότητα, σας κάνουν να τρέμετε μέρα με 

τη μέρα. Οι αναφορές τους σας ενοχλούν και οι συνέπειές τους σας κάνουν να δακρύζετε. Αυτοί οι 

άνθρωποι που προκαλούν τους πολέμους με την επιθυμία τους για εξουσία και το μίσος τους είναι τα 

παιδιά Μου που Με αναζητούν στους βωμούς και Με λατρεύουν στα σκηνώματα χωρίς να 

συνειδητοποιούν ότι Μου προσφέρουν το αίμα των θυσιών τους αντί για ένα δώρο αγάπης. Αχ, τυφλοί 

άνθρωποι, που μέσα στην αλαζονεία τους αισθάνονται ότι κυβερνούν χωρίς όρια, ξεχνώντας ότι είναι 

πολύ μικροί σε σύγκριση με τη Θεϊκότητά Μου! - Η ανθρώπινη ματαιοδοξία έχει φτάσει στα όριά της και 

είναι απαραίτητο να τους κάνω να νιώσουν την παρουσία Μου και τη δύναμή Μου. Δεν είναι απαραίτητο 

να χρησιμοποιήσω όλη Μου την παντοδυναμία για να σας αποδείξω το μεγαλείο Μου. Ένα ελαφρύ 

σπρώξιμο ή ένα ελαφρύ άγγιγμα των δυνάμεων της φύσης είναι αρκετό για Μένα, ώστε να αποδείξω στον 

ανόητο και ματαιόδοξο άνθρωπο τη μικρότητά του. 

33 Ακριβώς όπως το χρυσό μοσχάρι καταργήθηκε τότε, έτσι και η λατρεία του πλούτου θα 

εξαφανιστεί αυτή την εποχή. Και όπως ακριβώς οι έμποροι εκδιώχθηκαν από το ναό, έτσι και τώρα θα 

πληγούν εκείνοι που, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία και την άγνοια, επωφελούνται από τον πόνο των 

συνανθρώπων τους. 

34 Οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει μια μάχη με τον Κύριό τους, αλλά όπου κι αν στραφούν με βλέπουν 

να εμποδίζω το δρόμο για τις κακές τους πράξεις. Όσοι όμως δεν ακούνε τη φωνή της συνείδησής τους σε 

αυτή τη μάχη, θα βρουν το θάνατο και την κρίση και μετά την εξιλέωση. 
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35 Ω μαθητές που Με ακούτε - εξερευνήστε την αποκάλυψη της Έκτης Σφραγίδας! Εκεί θα 

ανακαλύψετε όλα όσα βλέπετε, ακούτε και βιώνετε σήμερα. Αλλά αν έχετε πίστη στον Λόγο Μου, 

κατανοήστε τον και κρατήστε τον στην καρδιά σας. Γιατί το έτος 1950 είναι ήδη πολύ κοντά, στο τέλος 

του οποίου δεν θα ακούτε πλέον τη φωνή Μου με αυτή τη μορφή. 

36 Ένας ανεμοστρόβιλος τυλίγει αυτή την ανθρωπότητα. Αλλά αληθινά σας λέω, ο Λόγος Μου δεν 

θα αυξήσει τη σύγχυσή σας. Είναι το φως που κατευθύνει το πνεύμα σας και φωτίζει τη διορατικότητά 

σας για να σας βοηθήσει στην πνευματική σας ανάπτυξη. 

37 Είμαι μαζί σας εκ νέου και σας υπενθυμίζω την αποστολή σας να αγαπάτε την ανθρωπότητα. Εν 

τω μεταξύ, ο Ηλίας πηγαίνει παντού αναζητώντας χαμένα πρόβατα για να τα φέρει στους ώμους του στο 

μαντρί και να βρουν την αγάπη του Δημιουργού τους. 

38 Θυμηθείτε ότι είμαι ο Δρόμος που προσκαλεί αυτόν που τον έχει ξεχάσει. Διαδίδω τον Λόγο Μου 

ανάμεσά σας, ώστε αύριο να τον μαρτυρήσετε με τα έργα της αγάπης σας. Πολλοί θα αναζητήσουν τα 

απλά σπίτια όπου εκδηλώθηκα και θα σας θυμίσουν τις φορές που σας μίλησα μέσω του Φωνοφόρου, 

ώστε να τους εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκα και τις πράξεις αγάπης και τα θαύματα που 

έκανα ανάμεσά σας. Μόνο η μνήμη θα παραμείνει κάτω από αυτές τις στέγες, γιατί ο Λόγος Μου και ο 

απόηχός του θα διατηρηθούν στις καρδιές σας. - Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τη νεολαία για να δεχτεί 

αργότερα εκείνους που δεν έχουν ακούσει το Λόγο Μου και που έρχονται έχοντας ανάγκη από αγάπη και 

βοήθεια. Πόσοι θα κλάψουν επειδή δεν Με άκουσαν! αλλά σας λέω επίσης: πόσοι από εκείνους που Με 

άκουσαν θα κλάψουν επειδή δεν εξοπλίστηκαν, και όταν συνειδητοποιήσουν ότι ο Λόγος Μου δεν 

εκδηλώνεται πλέον, θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρησιμοποίησαν το δώρο της αγάπης του Πατέρα για 

να μάθουν τη Θεία Διδασκαλία Του, τη διδασκαλία Του για το άπειρο έλεος και την αγάπη Θα κοιτάξουν 

τον τόπο όπου ο Φορέας του Λόγου κάθισε για να αποδώσει τον Θείο Λόγο και θα δουν μόνο κενό. 

39 Τα χρόνια περνούν γρήγορα, είναι σαν στιγμές- σύντομα δεν θα Με ακούτε πια, γι' αυτό και σας 

λέω: αφήστε Με να σας θεραπεύσω, να σας χαϊδέψω και να σας παρηγορήσω και να σας δώσω τις οδηγίες 

Μου. Ήρθα να σας αφήσω εξοπλισμένους, αλλά αν είστε αδύναμοι στην πίστη και τη θέληση, θα 

αρρωστήσετε και ποιος στον κόσμο θα μπορέσει να σας μιλήσει, να σας διδάξει και να σας θεραπεύσει 

όπως έκανα εγώ; 

40 Αν σας έλεγα ότι πάντα ήθελα να συνδεθώ απευθείας με το πνεύμα σας κάνοντας τη φωνή Μου να 

ακούγεται στην καρδιά σας, δεν θα Με πιστεύατε. Αλλά μόνο η γήινη φύση σας και η αμφιβολία σας ήταν 

ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος έκανε τον εαυτό Του γνωστό μέσω ορισμένων οργάνων κατανόησης, τα 

οποία προετοίμασε μέσω της αγάπης Του, έτσι ώστε να μπορείτε να Με ακούσετε με αυτόν τον τρόπο και 

να είστε σε θέση να κατανοήσετε το μεγαλείο του ελέους Μου μελετώντας τη διδασκαλία Μου. 

41 Αν σας έλεγα ότι κατά καιρούς, κατά τη διάρκεια του ύπνου του σώματός σας, η ψυχή σας 

αποκολλάται και πλησιάζει τα κατώφλια του υπερπέραν και Με αναζητά, θα το αμφισβητούσατε. Αλλά 

σας έλειπε ο εξοπλισμός και η πίστη για να αξιοποιήσετε πνευματικά αυτές τις στιγμές, και έπρεπε να 

ξυπνήσω μάντεις και προφήτες για να σας βοηθήσουν και να σας μιλήσουν για το πρωί, να σας 

ξυπνήσουν και να σας προτρέψουν να ξυπνήσετε και να προσευχηθείτε. 

42 Πιστεύετε, λαέ Μου, ότι αυτό το πρόσωπο μέσω του οποίου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό είναι 

εκείνο που σας δίνει τον Λόγο; Όχι, παιδιά Μου, είναι ο Δάσκαλός σας. - Πιστεύετε ότι το Πνεύμα του 

Θεού βρίσκεται μέσα στον φορέα του λόγου ενώ μιλάει; Ούτε αυτό είναι αλήθεια. - Σας είπα ότι μια 

ακτίνα του Φωτός Μου είναι αρκετή για να φωτίσει και να εμπνεύσει το όργανο του νου του, 

τοποθετώντας στα χείλη του μια ανεξάντλητη ροή λέξεων γεμάτη σημαντικές διδασκαλίες ως απόδειξη 

στον άπιστο. Ακούστε Με προσεκτικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ώστε να είστε δυνατοί για 

τους επερχόμενους καιρούς της δοκιμασίας. 

43 Πριν λάβετε την πνευματική Μου Παρουσία, προσευχηθήκατε στην Ουράνια Μητέρα σας για να 

της ζητήσετε να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε ένα ιερό για Μένα στις καρδιές σας. Γι' αυτό σας 

ευλογώ, τους μαθητές Μου. Ακούστε το Λόγο Μου, που είναι ο δρόμος που οδηγεί στο τέλειο, στο 

αιώνιο. 

44 Με ρωτάτε: Ποια είναι τα θεϊκά σπίτια και οι ζωές των τέλειων όντων; Αληθινά, σας λέω, μη 

ρωτάτε κάτι που δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Ενεργήστε σύμφωνα με τους νόμους Μου, 

αυτή η πράξη θα σας οδηγήσει βήμα προς βήμα ψηλότερα στη σκάλα προς την τελειότητα, από όπου θα 
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μπορείτε να βλέπετε, να θαυμάζετε και να αναγνωρίζετε πόσα πολλά επιφυλάσσει ο Πατέρας για την 

ευτυχία των παιδιών Του. 

45 Αν και το πνεύμα σας έχει ζήσει στο πνευματικό βασίλειο, έχει δει πολύ λίγα και δεν γνωρίζει 

σχεδόν τίποτα από αυτή τη ζωή. Πώς θα ατενίσετε από εδώ τα κατώφλια αυτού που ονομάζετε ευδαιμονία 

ή παράδεισο; 

46 Τα μάτια του σώματός σας ήταν στην καλύτερη περίπτωση σε θέση να κοιτάξουν τα κοντινότερα 

αστέρια- η επιστήμη σας δεν σας έχει πάει πολύ πιο πέρα, και το πνεύμα σας, που θα μπορούσε να 

καταργήσει τις αποστάσεις και να αποκαλύψει το αόρατο στον άνθρωπο, καθώς αισθάνεται μέσα του και 

εκτός του εαυτού του την πνευματική γνώση που υπάρχει γύρω του, επιτρέπει στον εαυτό του να 

παρασυρθεί από τον υλισμό του κόσμου, συγχωνεύεται με το σώμα του, και αντί να ανυψώνεται, 

ταπεινώνεται, και αντί να θαυμάζει αμφιβάλλει. 

47 Μερικές φορές, καθώς θαυμάζετε τα θαύματα της δημιουργίας, αναφωνείτε συγκλονισμένοι: 

"Κύριε, πόσο μεγάλη είναι η δύναμή Σου!", χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι όλα όσα σας περιβάλλουν δεν 

είναι παρά μια αμυδρή αντανάκλαση αυτού που είναι η Αιώνια Ζωή. 

48 Είναι αλήθεια ότι με τα λόγια Μου θέλω να ξυπνήσω το ενδιαφέρον σας για την πνευματική ζωή, 

αλλά καταλάβετε τι σας λέω: για να φτάσετε σε αυτή τη ζωή, πρέπει να την φτάσετε μέσα από την 

ανάπτυξη του πνεύματός σας και όχι μόνο μέσα από εκείνη της διάνοιάς σας. Η νοημοσύνη, η καρδιά, τα 

συναισθήματα και όλες οι ικανότητές σας πρέπει να ενωθούν με το πνεύμα, τότε θα φτάσετε στην 

απαραίτητη ανώτερη ανάπτυξη για να μπορέσετε να δείτε τη δόξα του Πατέρα σας. Αν όμως το πνεύμα 

εμπιστευθεί τον εαυτό του στην ικανότητα του νου και παραδοθεί σε αυτήν, τότε η ικανότητα γνώσης του 

θα είναι περιορισμένη, όπως είναι κάθε τι ανθρώπινο. 

49 Ο Ουρανός δεν είναι ένα συγκεκριμένο μέρος στο σύμπαν, η δόξα Μου είναι παντού, στο 

πνευματικό και στο υλικό. Δεν λέτε ότι ο Θεός είναι στον ουρανό, στη γη και σε κάθε τόπο; Καταλάβετε, 

λοιπόν, τι λέτε, για να καταλάβετε ότι όπου είναι ο Θεός, εκεί πρέπει να είναι και η δόξα Του. 

50 Θέλω να κατοικήσετε σε αυτό το άπειρο Πατρικό Σπίτι, να έρθετε σε μια κατάσταση πνευματικής 

ανύψωσης, έτσι ώστε όπου κι αν βρίσκεστε στο σύμπαν να αισθάνεστε την ευδαιμονία του Θείου, να 

απολαμβάνετε την Αιώνια Ζωή και να βιώνετε την παρουσία του Δημιουργού. Σε αυτό το ύψος του 

βουνού έχουν φτάσει μόνο όσοι έχουν πάρει Εμένα ως πρότυπο και την αγάπη ως μονοπάτι τους. 

51 Όποιος κατανοεί αυτή τη διδασκαλία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο κόσμος είναι μόνο 

μια μικρή κατοικία που κρατάει στιγμιαία το πνεύμα για να του αποκαλύψει θεμελιώδεις διδασκαλίες. 

Από τους πρώτους χρόνους, ένας πυρσός πίστης καίει για να φωτίσει το δρόμο των ανθρώπων με το 

πνευματικό του φως. Αλλά πόσο λίγοι έχουν ευθυγραμμιστεί με αυτό! Πόσοι λίγοι έχουν επιμείνει στο 

μονοπάτι και πόσοι, όταν έφτασαν σε εκείνο το σταυροδρόμι όπου τους σταματά ο θάνατος, έπρεπε να 

εμφανιστούν μπροστά στο πνευματικό σαν να ήταν ξένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους τρόπους, τους νόμους 

και τα καθήκοντα του πνευματικού κόσμου, που είναι η αληθινή πατρίδα του πνεύματος! Πόσο άδικοι 

ήσασταν με τον εαυτό σας! 

52 Σήμερα σας εξηγώ τις διδασκαλίες Μου, ώστε να μετανοήσετε και, έχοντας επίγνωση του στόχου 

που επιδιώκετε, να πάρετε το μονοπάτι προς την αληθινή ζωή. Και τότε, όταν έρθει ο θάνατος για να σας 

απαλλάξει από τη σάρκα, η ψυχή σας θα μπορέσει να ανυψωθεί και να φτάσει στον πνευματικό κόσμο 

χωρίς να κυριευτεί από σύγχυση, η οποία είναι κάτι χειρότερο από το θάνατο. Όταν τα γνωρίζετε όλα 

αυτά, θα μπορείτε να ζείτε με την πεποίθηση ότι δεν είστε παρά περαστικοί στη γη, μικρά παιδιά που 

έπρεπε να περάσουν από αυτό το σχολείο. Μην καταριέστε τη σάρκα σας, ανυπότακτη και επαναστατική 

καθώς είναι, ούτε να απεχθάνεστε το να υπομένετε τη ζωή αυτού του κόσμου, τον οποίο θεωρούσατε ως 

έναν απατηλό παράδεισο γεμάτο πειρασμούς και αβύσσους. Διότι αυτή η σάρκα, που έχετε ως μέσο 

διαβίωσης σε αυτή τη γη, δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην πνευματική σας ανοδική ανάπτυξη ή σε έναν 

ενάρετο τρόπο ζωής, αν καταφέρετε να κυριαρχήσετε στις αδυναμίες, τα πάθη και τις δυσκολίες της, ώστε 

να αφήσετε μόνο τον σπόρο της πνευματοποίησης να βλαστήσει στις καρδιές σας. Τότε αυτή η γη και η 

φύση που περιβάλλει τον άνθρωπο κρύβει νέα μαθήματα και επίσης μυστικά που θα γνωρίσουν οι 

μελλοντικές γενιές. 

53 Ο πόνος του Διδασκάλου δεν θα θεραπεύει πλέον τους ανθρώπους, ούτε οι πόλεμοι που πλήττουν 

την αλαζονεία των εθνών, ούτε η δυστυχία που εξαγνίζει την καρδιά των ανθρώπων. Άλλα μαθήματα, 
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άγνωστα μέχρι σήμερα, θα δοθούν στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τα οποία σας ανακοινώνω 

σήμερα. 

54 Ευλόγησε τον πόνο σου, μην σκουπίζεις τα δάκρυά σου με θυμό, ευλόγησε το ψωμί σου, όσο 

πενιχρό κι αν είναι. Γιατί όσο παρατεταμένη και αν σας φαίνεται η θλίψη σας εδώ στη γη, μόλις βρεθείτε 

στην πνευματική ζωή, θα νιώσετε σαν να ήταν ένα λεπτό και θα συνειδητοποιήσετε όλο το καλό που σας 

έκανε. 

55 Ο παράδεισος είναι η κατάσταση της τελειότητας. Σας την παρουσίασα ως μια απροσμέτρητα 

μεγάλη και εκθαμβωτικά λευκή πόλη, την οποία θα καταλάβετε με το θάρρος σας, την πίστη σας και την 

ακλόνητη θέλησή σας. Γίνετε στρατιώτες αυτού του αγώνα! Ενώστε όλους εσάς που έχετε ήδη αυτόν τον 

υψηλό στόχο στο μυαλό σας, προχωρήστε αταλάντευτα και κερδίστε μάχες στη ζωή μέχρι να καταφέρετε 

να κάνετε αυτή την πόλη να παραδοθεί σε εκείνους που την κατέκτησαν με την αγάπη τους. Αυτή η πόλη 

είναι το σπίτι σας, αυτό το σπίτι είναι το σύμπαν χωρίς τέλος, όπου ο Δημιουργός κατοικεί με τα παιδιά 

Του. 

56 Κουβαλάτε το Λόγο Μου στις καρδιές σας και στη μοναξιά του δωματίου σας ή στην ηρεμία της 

φύσης, θυμηθείτε τον και ερευνήστε τον. Να είστε καλοί μαθητές Μου. 

57 Σε εσάς που είχατε τη χάρη να Με ακούσετε με αυτή τη μορφή, σας λέω: Κρατήστε το Λόγο Μου, 

μελετήστε τον, εφαρμόστε τον στη ζωή σας, γιατί σύντομα δεν θα ακούγεται πια. Θέλω, όταν συμβεί 

αυτό, να παραμείνετε ως δάσκαλοι, σταθερά προσγειωμένοι στη διδασκαλία Μου, και όχι ως μπερδεμένοι 

μαθητές ή ως παιδιά που αισθάνονται ορφανά. 

58 Σήμερα μπορείτε ακόμα να καλέσετε τους ανθρώπους να ακούσουν την εκδήλωσή Μου.Αύριο, 

όταν τελειώσει το 1950, θα ακούσουν μόνο τη φωνή των μαθητών και των μαρτύρων Μου. 

59 Μην αμφισβητείτε τους ανθρώπους, όσο πεισματάρηδες και φανατικούς και αν τους βρίσκετε 

στην άσκηση της θρησκείας τους. Κάθε ψυχή βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάπτυξης και για την καθεμιά 

έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να λάβει αυτές τις αποκαλύψεις. 

60 Μαθητές, κατανοήστε το καθήκον σας και αποδεχτείτε το με την αγάπη και την υπακοή με την 

οποία ο Ιησούς αποδέχθηκε το πεπρωμένο Του. Προσευχηθείτε, παρακολουθήστε, πιείτε το ποτήρι του 

πόνου με υπομονή και κουβαλήστε το σταυρό σας με αγάπη. Ευλογήστε τα πάντα εσωτερικά και 

συγχωρήστε αυτούς που σας πλήγωσαν, από καρδιάς και με πράξεις. 

61 Μακάριοι όσοι Μου λένε με δάκρυα: "Δάσκαλε, εναποθέτω τον πόνο μου στα χέρια Σου, ας γίνει 

το θέλημά Σου για μένα". Το θέλημά Μου είναι να έχετε την Ειρήνη Μου, ω υπομονετικοί και φτωχοί 

άνθρωποι, αλλά ξεχάστε για λίγες στιγμές τα βάσανά σας και προσευχηθείτε για τον κόσμο, 

προσευχηθείτε για τα έθνη. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 75  
1 Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταμορφωθείτε σε μαθητές Μου. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μονοπάτι θα σας οδηγήσει στο τέλειο σπίτι, το οποίο δεν γνωρίζετε, αλλά 

ξέρετε ότι υπάρχει και σας περιμένει. Τα μάτια του σώματός σας δεν θα μπορέσουν ποτέ να δουν αυτό 

που μόνο το πνεύμα σας μπορεί να δει. Αλλά άπειρα θαύματα παραμένουν για να τα απολαύσουν, και 

καθώς τα θαυμάζετε, αναφωνείτε: "Κύριε, πόσο μεγάλη είναι η δύναμή Σου, πόσο θαυμάσια η δημιουργία 

Σου, πόσο αμέτρητη η αγάπη Σου!" - Αληθινά σας λέω: Μη σταματάτε στα όρια αυτού που μπορείτε να 

δείτε με τα θνητά σας μάτια, γιατί πέρα από όλα αυτά υπάρχει μια τέλεια και αιώνια ζωή. 

2 Μην προσπαθείτε να φανταστείτε πώς θα είναι ο Οίκος του Θείου Πατέρα. Περιμένετε μέχρι το 

πνεύμα σας να το γνωρίσει, όταν θα το φτάσει ανεβαίνοντας με τις δικές του ικανότητες. Αλήθεια σας 

λέω, δεν θα νιώσετε απογοητευμένοι, γιατί είναι η θεία έκπληξη που σώζεται ως ανταμοιβή για κάθε παιδί 

του Θεού. 

3 Αυτή η γήινη ζωή είναι παροδική και σας χρησιμεύει ως ένα σκαλοπάτι για να ανεβείτε και ως 

χωνευτήρι για να φτάσετε στην αληθινή ζωή. Η διδασκαλία που σας αποκαλύπτω θα σας δείξει το δρόμο, 

ώστε μέσα από αυτή τη ζωή να φτάσετε στο φως και την ειρήνη και να απελευθερωθείτε από τα υλικά 

δεσμά που σας κάνουν υποτελείς στον κόσμο. Εκείνος που ήδη εδώ προετοιμάζει το πνεύμα του για αυτή 

τη μετάβαση μέσω των έργων αγάπης προς τους αδελφούς του, θα αισθανθεί, όταν εισέλθει στο 

πνευματικό πεδίο, ότι βρίσκεται στο αληθινό του σπίτι, στην αληθινή του πατρίδα- δεν είναι ξένος εκεί. 

Αυτός, ωστόσο, που εισέρχεται απροετοίμαστος σε αυτή την άπειρη σφαίρα, θα αισθάνεται ξένος σε μια 

ξένη χώρα. 

χώρα πρέπει να αισθάνεται. - Κάποιοι δεν πιστεύουν σε αυτή τη ζωή, άλλοι πιστεύουν σε αυτήν αλλά τη 

φοβούνται- υπάρχουν όμως και εκείνοι που τη λαχταρούν διακαώς εξαιτίας των αμέτρητων δεινών τους. 

Σ' αυτούς τους τελευταίους λέω: Μην επιθυμείτε να εισέλθετε στην πνευματική ζωή μόνο και μόνο επειδή 

πιστεύετε ότι σ' αυτήν θα βρείτε απελευθέρωση από τα βάσανά σας- γιατί σας υπόσχομαι κάτι 

περισσότερο από αυτό σε αυτή την ύπαρξη. Επιμείνετε, υπομείνετε τον πόνο σας, προσευχηθείτε και 

διαλογιστείτε, και η απόσταση που σας χωρίζει από Μένα θα μικρύνει. Το κλάμα σας σε αυτόν τον κόσμο 

δεν είναι αιώνιο, δεν σας δημιούργησα για να σας επιβάλλω ένα βαρύ μαρτύριο. Καταλάβετε ότι κάθε 

πόνος έχει μια αιτία, ότι αυτή η αιτία είναι κάποια ατέλειά σας. Γι' αυτό, πιείτε το περιεχόμενο αυτού του 

ποτηριού, το οποίο θα σας αποκαλύψει πολλές διδασκαλίες. Σκεφτείτε όλα αυτά πριν η φωνή Μου σας 

καλέσει στο υπερπέραν. 

4 Έτσι μιλάω σε όλη την ανθρωπότητα. Αλλά στους μαθητές Μου λέω: Θα είστε οι γενναίοι 

στρατιώτες Μου, εκείνοι που αφήνουν πίσω τους ένα ίχνος αγάπης και φέρουν ως σημαία τους την 

ειρήνη, την αδελφοσύνη και την καλή θέληση. Κατανοήστε τη διδασκαλία Μου, ώστε να μην 

μπερδευτείτε από τόσες πολλές θεωρίες και διδασκαλίες που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Αλλά αν, στο 

τέλος, κάποιος παρεκκλίνει, είναι σημάδι ότι δεν έχει κατανοήσει τον Λόγο Μου. Γι' αυτό σας λέω: 

Ερευνήστε το Λόγο Μου κριτικά αν θέλετε, αλλά μην επιτρέψετε στον άνεμο να τον παρασύρει. 

Κρατήστε το στις καρδιές σας, θυμηθείτε το στη μοναξιά σας και επαναλάβετε το στην ηρεμία της 

υπαίθρου, και θα νιώσετε εκ νέου την παρουσία Μου, την αγάπη Μου και το έλεός Μου. 

5 Ποιοι θα γίνουν δάσκαλοι στη διδασκαλία Μου; - Καταλάβετε ότι πρέπει να διδάσκετε όχι μόνο 

με τον λόγο, αλλά και με τα έργα, γιατί αυτά θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δείξετε στον κόσμο. Η 

ανθρωπότητα έχει κουραστεί από τα λόγια. Είναι θυσία για να εκπληρώσετε τον νόμο που σας δίδαξε ο 

Κύριός σας; Στην εποχή Του σας είπα: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ". Και ο 

Ηλίας σας είπε τώρα: "Αγαπήστε ξανά τον πλησίον σας και αγαπήστε τους αδελφούς σας, και θα λάβετε 

τη δική Μου 

Πατέρα σε όλη τη δόξα Του." 

6 Αποτελείτε έναν λαό ή μάλλον μια κοινότητα πνευματικών όντων, ανάμεσά τους έχω 

αποκαλυφθεί τώρα και πάντοτε. 

7 Ο Μεσσίας που προανήγγειλαν οι προφήτες και ήλπιζαν οι πατριάρχες, ο Δάσκαλος που έδωσε το 

Λόγο και τη Ζωή Του στον κόσμο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει, είναι ο ίδιος που εμφανίστηκε 

σήμερα στην ταπεινότητα αυτού του λαού, αόρατος στο υλικό μάτι, αλλά γεμάτος δόξα και 

μεγαλοπρέπεια μπροστά στο πνεύμα σας. Δεν ήρθα για να σας πληγώσω, κατηγορώντας σας για τον 
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τρόπο με τον οποίο Μου φερθήκατε κάποτε. Δεν μπορούσε ο Θεός να προβλέψει τη μοίρα που τον 

περίμενε όταν έγινε άνθρωπος; Αληθινά σας λέω, ο Πατέρας πρόθυμα κατέθεσε αυτή τη θυσία από αγάπη 

για εσάς. Ήξερε, πριν ακόμα έρθει, ότι τον περίμενε ο σταυρός, ήξερε επίσης ότι η θυσία Του θα σας έδινε 

το τέλειο μάθημα της αγνότερης αγάπης και θα σας έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχετε τη 

συγχώρεση των αμαρτιών σας. 

8 Καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο πιστός φύλακας που παρακολουθεί όλους, τόσο τους δίκαιους όσο και 

τους αμαρτωλούς. Όπως ο κλέφτης που περιμένει τη νύχτα για να αιφνιδιάσει τον κοιμώμενο, εισέρχομαι 

στην καρδιά σου. Από εκεί παίρνω μαζί Μου μόνο τον πόνο, αφήνοντάς σας την Ειρήνη Μου ως απόδειξη 

της Παρουσίας Μου. Μάθετε να Με αισθάνεστε στα γεγονότα της υλικής σας ζωής. Νιώστε Με όταν 

κάθεστε γύρω από το τραπέζι για να φάτε το ψωμί σας. Αλήθεια, σας λέω, εκείνη τη στιγμή είμαι παρών. 

Φάτε ειρηνικά και εγώ θα είμαι αυτός που θα μοιράσει το ψωμί σας - ψωμί ομόνοιας, ειρήνης και 

ευλογίας. 

9 Πόσο υποφέρει το Θείο Πνεύμα όταν βρίσκει διχόνοια, κακή διάθεση και έλλειψη φιλανθρωπίας 

στις οικογένειες! Όταν επιστρέψετε στο μονοπάτι της αγάπης, θα νιώσετε αμέσως την ειρήνη της 

Παρουσίας Μου. 

10 Οι διδασκαλίες μου είναι πολύ λεπτομερείς, ώστε να μπορείτε να απορροφήσετε κάποιες από 

αυτές. Όταν αυτοί που αποκαλείτε ξένους έρθουν σε αυτό το έθνος και μάθουν για αυτή την αποκάλυψη, 

θα Με ρωτήσουν με περιέργεια: "Κύριε, γιατί αγαπάς τόσο πολύ αυτό το έθνος και το έχεις ευνοήσει 

μέσω των διδασκαλιών Σου;" Σε αυτό θα τους απαντήσω: "Το αγαπώ τόσο πολύ όσο και εσείς και όλη η 

ανθρωπότητα. Αλλά δεν θα Με είχαν καταλάβει όλοι τους με τη μορφή με την οποία Με έκανα γνωστό - 

δεν θα πρέπει να τους θεωρείτε ξένους, θα πρέπει να τους καθίσετε στο τραπέζι σας και να τους μιλάτε- 

γιατί ανάμεσα σε αυτές τις καρδιές υπάρχουν εκείνοι που θα μεταφέρουν το Λόγο Μου σε άλλους λαούς. 

Θα σπείρουν με τον τρόπο τους και θα πολεμήσουν ως καλοί στρατιώτες. Αλλά μόλις η μάχη τελειώσει 

και η ειρήνη εμφανιστεί σαν θεϊκό ουράνιο τόξο στο στερέωμα, ένα πνευματικό τραγούδι δοξολογίας θα 

ξεσπάσει από όλα τα παιδιά Μου που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της γης, αλλά ενωμένα στην 

προσευχή και στη μάχη. Αυτός ο ύμνος δοξολογίας θα είναι εκείνος που λέει: "Δόξα στον Θεό στα ύψη, 

και επί της γης ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης". 

11 Σήμερα είστε ακόμα σαν παιδιά που χρειάζονται την αγάπη του Πατέρα τους. Γι' αυτό σας 

περιλούζω με τα χάδια Μου, γιατί Εγώ είμαι ο Πατέρας σας. Διεισδύω στην καρδιά σου και γνωρίζω όλα 

όσα κρύβεις μέσα της. Κανείς δεν μπορεί να έχει μυστικά από Μένα, γιατί κατοικώ μέσα σας. 

12 Όταν μόλις είχατε αρχίσει να ακούτε αυτόν τον Λόγο, η φλόγα της πίστης σας ήταν αμυδρή, το 

φως της μικρό. Όμως, καθώς σταδιακά καταλάβατε τη διδασκαλία Μου, το φως της πίστης σας 

μετατράπηκε σε πυρσό που καίει. 

13 Αλήθεια σας λέω, μόνο με πίστη και με ακλόνητη επιθυμία να εκπληρώσετε το Νόμο Μου θα 

μπορέσετε να διασχίσετε αυτή την έρημο όπως ο Ισχυρός Ισραήλ της Πρώτης Εποχής. 

14 Μην υποχωρείτε από τις δοκιμασίες της ζωής και μην πετάτε τις διδασκαλίες Μου στον άνεμο, 

γιατί διαμορφώνουν την ψυχή σας. 

15 Οι δυνατοί θα είναι εκείνοι που θα μαρτυρήσουν καλύτερα την εκδήλωσή Μου και την αλήθεια 

Μου. Οι αδύναμοι θα αναζητήσουν έναν τρόπο να προσποιηθούν ότι εκπληρώνουν την αποστολή τους, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν μαρτυρούν την αγάπη και το έλεος της διδασκαλίας Μου με τα έργα τους. 

16 Έχουν απομείνει ακόμη μερικά χρόνια κατά τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε αυτές τις 

διδασκαλίες, έτσι ώστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να μεταδώσετε τις διδασκαλίες Μου όταν ο 

(προφορικός) Λόγος Μου τελειώσει. 

17 Ακόμα και τώρα σας λέω ότι δεν είστε τίποτα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ότι η 

πεποίθηση που έχετε καλλιεργήσει ότι είστε ένα έθνος προνομιούχων όντων είναι λάθος, διότι ο 

Δημιουργός, με την τέλεια αγάπη Του για όλα τα πλάσματά Του, δεν προνομιοποιεί κανέναν. Σας το λέω 

αυτό γιατί αύριο θα παρουσιάσετε στους αδελφούς σας τη Διδασκαλία που σας έφερα αυτή την εποχή, και 

δεν θέλω να φανείτε σε όσους έρχονται μετά από εσάς ως ανώτερα όντα, ούτε να φανεί ότι η αξία σας 

έκανε άξιους να είστε οι μόνοι που άκουσαν το Λόγο Μου. 

18 Θα πρέπει να είστε κατανοητοί, ταπεινοί, απλοί, ευγενείς και φιλεύσπλαχνοι αδελφοί. 
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19 Πρέπει να είστε δυνατοί αλλά όχι αλαζόνες, ώστε να μην ταπεινώνετε τους αδύναμους. Αν έχετε 

μεγάλη γνώση της διδασκαλίας Μου, δεν πρέπει ποτέ να καυχιέστε για τις γνώσεις σας, για να μην 

αισθάνονται οι αδελφοί σας κατώτεροι από εσάς. 

20 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα όσα έχετε συσσωρεύσει στις καρδιές σας δεν σας δόθηκαν για να 

τα συσσωρεύετε, αλλά για να κάνετε γνωστή την αλήθεια Μου στους αδελφούς σας, από τους οποίους 

κάθε εργάτης έχει έναν αριθμό από Μένα. 

21 Γιατί να επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας σε κάθε ευκαιρία ότι ό,τι καλό κάνετε θα είναι για το 

καλό της ψυχής σας; 

22 Μην τρέφετε εγωιστικές επιθυμίες, σκεπτόμενοι μόνο τη σωτηρία σας και την ανταμοιβή σας- 

γιατί η απογοήτευσή σας θα είναι πολύ οδυνηρή όταν εισέλθετε στο πνευματικό, επειδή θα ανακαλύψετε 

ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε κερδίσει καμία ανταμοιβή. 

23 Για να καταλάβετε καλύτερα αυτό που θέλω να σας πω, σας δίνω το εξής παράδειγμα: Υπάρχουν, 

και πάντα υπήρχαν, άνδρες και γυναίκες που έκαναν σκοπό τους να κάνουν φιλανθρωπικά έργα μεταξύ 

των αδελφών τους, και όμως, όταν ήρθαν σε Μένα, δεν μπόρεσαν να Μου δείξουν καμία αξία για την 

πνευματική τους ευτυχία. Ποιος ήταν ο λόγος γι' αυτό; Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρξαν θύματα 

αδικίας εκ μέρους του πατέρα τους; Η απάντηση είναι απλή, μαθητές: δεν μπορούσαν να δρέψουν καλό 

για τον εαυτό τους, επειδή τα έργα τους δεν ήταν ειλικρινή. Γιατί όταν άπλωναν το χέρι τους για να 

δώσουν κάτι, δεν το έκαναν ποτέ από αληθινό αίσθημα ελέους προς αυτόν που υπέφερε, αλλά 

σκεπτόμενοι τον εαυτό τους, τη σωτηρία τους, την ανταμοιβή τους. Κάποιοι παρακινήθηκαν σε αυτό από 

ιδιοτέλεια, άλλοι από ματαιοδοξία, και αυτό δεν είναι αληθινό έλεος, διότι δεν ήταν ούτε αισθητό ούτε 

ανιδιοτελές. Σας λέω ότι όποιος δεν έχει μέσα του ειλικρίνεια και αγάπη, δεν σπέρνει την αλήθεια, ούτε 

κερδίζει ανταμοιβή. 

24 Η φαινομενική φιλανθρωπία μπορεί να σας δώσει πολλές ικανοποιήσεις στη γη, οι οποίες 

προέρχονται από τον θαυμασμό που προκαλείτε και την κολακεία που λαμβάνετε- αλλά η φαινομενική 

δεν φτάνει στο βασίλειό Μου, μόνο η αληθινή φτάνει σε αυτό. Εκεί θα πάτε όλοι σας χωρίς να μπορείτε 

να κρύψετε την παραμικρή ατιμία ή ανεντιμότητα. Διότι, πριν εμφανιστείτε ενώπιον του Θεού, θα πρέπει 

να έχετε αφήσει στην άκρη τους μεγαλοπρεπείς μανδύες, τα στέμματα, τα διακριτικά, τους τίτλους και 

όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, προκειμένου να εμφανιστείτε ενώπιον του ανώτατου δικαστή ως απλές 

ψυχές που δίνουν λογαριασμό ενώπιον του Δημιουργού για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

25 Καταλάβετε ότι εσείς είστε οι άνθρωποι που περιπλανιέστε από την Πρώτη φορά. Ενωθείτε τώρα 

σε μια θέληση, τότε θα είστε σε θέση να βιώσετε τα θαύματά Μου και να πείτε: Ο Θεός μας έχει 

συγχωρήσει, ο Κύριος μας ξεχειλίζει με την αγάπη Του. 

26 Κάποιοι από εσάς έρχεστε εδώ με τη γήινη ενδυμασία ενός παιδιού, άλλοι με εκείνη ενός νέου ή 

μιας παρθένας, και άλλοι με τη μορφή ενός γέρου. Σε αυτά τα σώματα μόνο το βλέμμα Μου μπορεί να σας 

ανακαλύψει. 

Μόνο εγώ γνωρίζω το βάρος που φέρει ο καθένας και την εξιλέωση που εκπληρώνει. Τα 

γαϊδουράγκαθα που έχουν τρυπήσει τα πόδια σας, μόνο Εγώ τα βλέπω, και είναι η αγάπη Μου που τα 

αφαιρεί για να θεραπεύσει στη συνέχεια τις πληγές σας. 

27 Θέλω ο Λόγος Μου, τον οποίο θα λάβετε μέχρι το 1950, να σας ενώσει όλους, και αυτό δεν είναι 

πόνος. Όσο όμως λέτε: "Σε έναν τέτοιο τόπο δεν είναι αλήθεια αυτό που παραδίδεται", θα τρέφετε στις 

καρδιές σας τους σπόρους της διαίρεσης και της διχόνοιας. Η αλαζονεία σας και η ματαιοδοξία σας σας 

κάνουν να αισθάνεστε ανώτεροι από τους άλλους (αδελφότητες) και πρώτοι- αλλά με αυτόν τον τρόπο 

δεν παίρνετε ως πρότυπο τον Θείο Δάσκαλο. Ο Λόγος, ο οποίος είναι ένα με τον Πατέρα, έγινε άνθρωπος 

από αγάπη για τους αμαρτωλούς, αλλά εσείς δεν είστε σε θέση να απορρίψετε την αλαζονεία σας, την 

ψευδή αίσθηση του εαυτού σας, προκειμένου να αγαπήσετε τους αδελφούς σας όπως σας δίδαξα. 

28 Για να γίνω γνωστός σ' αυτόν τον λαό, έπρεπε να κάνω τη φωνή Μου ακουστή υλικά, 

χρησιμοποιώντας έναν ανθρώπινο φορέα φωνής, ο οποίος δεν είναι καν καθαρός στο μυαλό και στην 

καρδιά. Κρίνετε τις πράξεις των αδελφών σας, και αν τις βρείτε ατελείς, τις απορρίπτετε και 

απομακρύνεστε από αυτές. Αλλά σας ρωτώ: Αυτή είναι η διδασκαλία που σας έδωσα; Όσο για έναν νέο 

Λάζαρο, είπα σ' αυτόν τον λαό: "Σήκω και περπάτα!" Αλλά η ζωή που του έδωσα είναι να αφιερώσει την 

ίδια στην αγάπη και την υπηρεσία προς τον πλησίον του. Αλλά δεν έχετε προσπαθήσει να ζήσετε την 

πραότητα του Αρνίου, είστε δύσκαμπτοι, σκληρόκαρδοι, και γι' αυτό υπάρχει μάχη και διαίρεση ανάμεσά 



U 75 

136 

σας, κάνοντάς σας σαν τα έθνη που βρίσκονται σε πόλεμο. Θυμηθείτε ότι σας είπα: Μην κρίνετε τον 

αδελφό σας, διότι ο Θεός και Κύριός σας θα έρθει στην ώρα του για να σας κρίνει. Μην μιμείστε τα κακά 

παραδείγματα των ανθρώπων, ενεργήστε όπως ο Δάσκαλός σας. Έχετε ένα τέλειο παράδειγμα για να σας 

διδάξει στην πορεία της ανάπτυξής σας προς την Πόλη της Επαγγελίας, όπου σας περιμένει η αγάπη του 

Πατέρα σας. 

29 Θέλετε να εμφανιστούν ανάμεσά σας εκείνοι οι προφήτες της Πρώτης Εποχής, που σας 

προειδοποιούσαν στους δρόμους και στις πλατείες με κραυγές θλίψης, ώστε να μετανοήσετε και να 

μετανοήσετε για τις παραβάσεις σας; Αληθινά σας λέω, θα τους θεωρούσατε τρελούς και δεν θα τους 

πιστεύατε! Ωστόσο, κάποιοι θα σηκωθούν και θα μιλήσουν στα πλήθη στις πύλες των εκκλησιών και των 

τόπων λατρείας όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να Μου προσφέρουν λατρεία, και θα εκθέσουν 

την ψευτιά των ειδώλων και θα διακηρύξουν τη λατρεία που θέλει ο Θεός από τα παιδιά Του. 

30 Εδώ ανάμεσά σας, κάθε φορέας φωνής, πνευματικό όργανο ή μάντης υπήρξε προφήτης. Οι φωνές 

τους, ενωμένες ως μία, ξεσηκώθηκαν για να διδάξουν σε αυτόν τον λαό τον δρόμο (της σωτηρίας) μέσω 

της προσευχής, της άσκησης του ελέους και της λατρείας του Θεού μέσω των έργων αγάπης σας προς 

τους αδελφούς σας. Πώς γίνεται μερικές φορές να ξεφεύγετε από το μονοπάτι, παρόλο που είναι 

σημαδεμένο με το αίμα της Θείας αγάπης; Είναι δυνατόν να το συγχέετε με τα μονοπάτια που οι άνθρωποι 

έχουν σημαδέψει με το αίμα της αδελφοκτονίας; 

31 Η συνείδησή σας γνωρίζει πόσους λόγους έχω να σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η καρδιά 

σου αντιστέκεται και πιστεύει ότι σου μιλάω με υπερβολική σκληρότητα. Τότε Με ρωτάτε με τύψεις και 

δάκρυα αν ανήκετε σε εκείνους που αφήνουν αυτό το μονοπάτι λερωμένο ή που γεμίζουν την καρδιά των 

αδελφών τους με πόνο; Σας λέω ότι δεν θα πλανηθείτε, γιατί το μονοπάτι Μου είναι καθαρό και φωτεινό, 

και όποιος ανοίξει τα μάτια του και το αναζητήσει, σύντομα θα το βρει. 

32 Θα τελειώσω το Λόγο Μου και αργότερα θα έρθουν άνθρωποι από μακρινές χώρες για να σας 

ρωτήσουν αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός ήρθε σε σας και σας μίλησε ως Δάσκαλος. Τι θα απαντήσετε τότε 

και ποια θα είναι η μαρτυρία σας; 

33 Για πολύ καιρό χτυπούσα την πόρτα της καρδιάς σας και γι' αυτό είπα ότι είμαι κοντά σας, αλλά 

δεν ανοίξατε τις πόρτες για να εισέλθω και να κατοικήσω μέσα σας. Έμεινα έξω και συνέχισα να χτυπάω 

υπομονετικά. 

34 Ένα από τα σοβαρότερα ελαττώματα του χαρακτήρα είναι η υποκρισία. Μη μιλάτε δυνατά για 

αγάπη όσο δεν είστε σε θέση να Με αγαπήσετε στους συνανθρώπους σας. Πόσοι από αυτούς που 

καταδίκασαν το φιλί του Ιούδα δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι έδωσαν στον αδελφό τους το φιλί 

της προσποιητής αδελφοσύνης και τον πρόδωσαν πισώπλατα! Πόσους από αυτούς που λένε ότι 

υπηρετούν τους αναξιοπαθούντες βλέπω να φέρνουν φως, αλήθεια, φιλανθρωπία με αντάλλαγμα χρήματα; 

- Γιατί, όταν κάποιος σας εκφόβιζε με τις ερωτήσεις του, συμπεριφερθήκατε όπως ο Πέτρος στις στιγμές 

της αδυναμίας του, αρνούμενος Με και επιβεβαιώνοντας ότι δεν Με γνωρίζατε καν; Γιατί φοβάστε την 

"ανθρώπινη δικαιοσύνη" και όχι τη δική μου; Αλλά πραγματικά, σας λέω, ανάμεσα στη Θεία Δικαιοσύνη 

και τις αμαρτίες σας έρχεται η μεσολάβηση της Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας σας, η οποία πάντα 

μεσιτεύει για σας. 

35 Σας διδάσκω να καθοδηγείτε τα πλήθη, αν και σας έχω ήδη δείξει στη Δεύτερη Εποχή πώς να τα 

καθοδηγείτε χωρίς να κουράζονται - δηλαδή, αναζωογονώντας τα μέσω της καλοσύνης του Λόγου Μου, 

τρέφοντάς τα στην έρημο και κάνοντας θαύματα για να ανάψει η πίστη στις καρδιές τους. 

36 Σας είπα ότι με το έτος 1950 θα τελειώσει η διακήρυξή Μου, την οποία είχα μαζί σας μέσω των 

πνευμάτων των φορέων της φωνής. Αλλά ομοίως σας λέω ότι, πριν το τελειώσω, θα υπάρξουν φορείς 

φωνής, των οποίων τα μυαλά θα κλείσω πριν από τον καθορισμένο χρόνο λόγω της ακαθαρσίας και της 

έλλειψης πνευματικότητας. Αλλά αυτό θα γίνει για να μην μπερδέψουν κανέναν με διδασκαλίες που δεν 

περιέχουν την αλήθεια Μου. 

37 Το φως μου φωτίζει, αλλά δεν τυφλώνει ούτε μπερδεύει. Είμαι η αλήθεια. Εξερευνήστε αυτόν τον 

Λόγο, έπειτα αυτή την αποκάλυψη και η συνείδησή σας θα σας πει αν σας διδάσκει την αληθινή ζωή. 

38 Θυμηθείτε ότι υπάρχουν δύο εποχές που έχει ζήσει μέχρι σήμερα αυτή η ανθρωπότητα: Η πρώτη, 

η οποία φωτίστηκε από το φως της γνώσης του Θείου Νόμου- η δεύτερη, η οποία ενισχύθηκε από τις 

διδασκαλίες της Θείας Αγάπης που σας έδωσα στον Ιησού. Ήδη μια νέα εποχή αρχίζει να απλώνει τις 

ακτίνες της πάνω στους ανθρώπους, και όμως αυτοί εξακολουθούν να σπέρνουν και να θερίζουν τους 
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σπόρους του κακού, καταστρέφοντας ο ένας τον άλλον, βλάπτοντας ο ένας τον άλλον και πολεμώντας 

αδελφό εναντίον αδελφού μέχρι θανάτου. 

39 Αιώνες και αιώνες έχουν περάσει, και ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν κουραστεί να σπέρνουν και 

να θερίζουν τόσο πολύ κακό, ούτε έχουν κουραστεί να προκαλούν τόσα πολλά δάκρυα, ούτε έχουν 

κουραστεί να ποτίζουν τη γη με ανθρώπινο αίμα. Σε ποιο βαθμό πικρίας θα αδειάσουν το δισκοπότηρο 

του πόνου, ώστε να τους σταματήσει στην αδυσώπητη πορεία τους και να τους επιστρέψει στο αληθινό 

μονοπάτι; Ο Πατέρας σας δεν θέλει να πιείτε τη μαγιά που έχει μείνει στον πάτο αυτού του δισκοπότηρου. 

Ωστόσο, αυτό επιδιώκετε με την υπερηφάνεια και το μίσος σας. 

40 Αγαπητοί άνθρωποι, να θυμάστε ότι οι άνθρωποι διψούν για ειρήνη. Γιατί δεν προετοιμάζεστε να 

τους φέρετε τα Καλά Νέα με τα έργα της αγάπης σας, για να τους ανεβάσετε στην πίστη και στην αληθινή 

ζωή; Γιατί να μην τους απλώσετε μια αδελφική χείρα, γενναιόδωρη και ειλικρινή, καλώντας τους σε 

περισυλλογή και προσευχή; 

41 Σίγουρα θα συναντήσετε την αλαζονεία των επιστημόνων που πιστεύουν ότι γνωρίζουν και 

ελέγχουν τα πάντα, που πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει το μυστικό του απείρου. Αλλά με πόση σοφία 

και δικαιοσύνη θα τους ταλαιπωρήσω, και αυτή θα είναι η στιγμή που αυτός ο λαός, ο οποίος ήδη ξέρει 

πώς να μαρτυρήσει τη Διδασκαλία Μου, θα μιλήσει για το Πνεύμα, για την αιώνια ζωή και για τη γνώση 

της πνευματικής κοινωνίας με τον Θεό. Η φωνή του θα φτάσει στα έθνη της γης, και η μαρτυρία αυτή θα 

είναι σαν σπόρος που βλαστάνει και πέφτει σε γόνιμο έδαφος. 

42 Οι άνθρωποι θα ανοίξουν τα πνευματικά τους μάτια στο φως. Αλλά αληθινά σας λέω, πριν συμβεί 

αυτό, θα πρέπει να δεχτούν πολλές επισκέψεις από τη φύση, από τις οποίες η ανθρωπότητα θα τρομάξει 

και θα κλονιστεί. 

43 Όταν όλα αυτά γίνουν, η αμείλικτη δικαιοσύνη του Θεού θα εμφανιστεί και θα βάλει τέλος σε μια 

τόσο μεγάλη βεβήλωση και μια τόσο υπερβολική υπερηφάνεια. 

44 Όταν τελειώσει η σκληρή δοκιμασία, πολλοί από εκείνους που Με είχαν ξεχάσει θα στραφούν 

στην προσευχή, και πολλοί που πίστευαν ότι -για να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τα μυστικά της 

φύσης- θα ήταν απαραίτητο να απαρνηθούν κάθε πνευματική πίστη και σεβασμό προς τον Θεό, θα 

συνειδητοποιήσουν το λάθος τους. Το φως Μου θα τους ξεχειλίσει και θα τους δώσει αυτό που η φτωχή 

τους νοημοσύνη δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακαλύψει. 

45 Οι επιστήμονες υπήρξαν πολύ αχάριστοι, γιατί ξέχασαν Εκείνον που δημιούργησε όλα αυτά για τα 

οποία είναι τόσο υπερήφανοι σήμερα, νομίζοντας ότι τα ανακάλυψαν. 

46 Ηλίθιοι και ανόητοι υπήρξαν και αυτοί, διότι γέμισαν με υπερηφάνεια και αίσθημα ανωτερότητας, 

πιστεύοντας ότι έχουν διεισδύσει στη γνώση της δημιουργίας, αν και τη γνωρίζουν μόνο επιφανειακά. 

47 Κανείς δεν διεισδύει στη μυστική συμβουλή του Θεού, εκτός αν Εκείνος κρίνει ότι είναι καλό να 

αποκαλύψει κάτι από το περιεχόμενό της στα παιδιά Του. Αυτό θα πρέπει να σας κάνει να καταλάβετε ότι 

όποιος επιθυμεί να μάθει τι φυλάει ο Κύριος στην κρυμμένη φωλιά της σοφίας Του, πρέπει να το 

αναζητήσει με τον τρόπο της ταπεινοφροσύνης, της αγάπης και της πνευματοποίησης. 

48 Η ύψιστη γνώση δεν προορίζεται για ανθρώπους με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο μυαλό, αλλά για 

ανθρώπους με υψηλή πνευματική ωριμότητα. 

49 Θα αρκούσε αν εσείς, οι μάρτυρες και οι ακροατές αυτού του Λόγου, κάνατε γνωστή αυτή τη 

διδασκαλία που οι άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί, και αμέσως, φωτισμένοι από το πνεύμα τους, θα 

θεώρησαν την αλήθεια Μου στα λόγια σας. 

50 Χρειάζομαι ανθρώπους καλής θέλησης, θαρραλέους και πιστούς ανθρώπους, ευαίσθητους στον 

ξένο πόνο και με ζήλο στην εκπλήρωση του Νόμου Μου, ώστε ως απεσταλμένοι Μου να διασχίσουν τα 

σύνορα, να διασχίσουν τις χώρες και να διαδώσουν τη γνώση αυτού του Θείου Μηνύματος - ανθρώπους 

που εξηγούν τον λόγο για τις επισκέψεις, για τη δικαιοσύνη Μου, για τους πολέμους, την καταστροφή και 

τον πόνο- που δείχνουν επίσης τον σίγουρο δρόμο για να βρούμε την ειρήνη και την υγεία, είτε αυτή είναι 

της ψυχής είτε του σώματος. 

51 Από αυτόν τον λαό θα βγουν οι κήρυκες, οι προφήτες του νέου Μου Λόγου, οι εργάτες και οι 

σπορείς αυτής της διδασκαλίας της αγάπης και της πνευματοποίησης, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει 

εξαγνισμός και κρίση ανάμεσά σας. 

52 Αυτή η αποκάλυψη του Πνεύματός Μου, που υποσχέθηκα στη Δεύτερη Εποχή, είναι αυτή που 

παρακολουθείτε σήμερα, άνθρωποι. Να θυμάστε ότι το τέλος του είναι ήδη κοντά. Χρησιμοποιήστε κάθε 
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μία από τις διδασκαλίες Μου, γιατί μετά το 1950 δεν θα ακούγονται πλέον με αυτή τη μορφή. Η Ώρα είναι 

καθορισμένη και η Θέλησή Μου αμετάκλητη. Αν δεν κρατούσα τον λόγο Μου, δεν θα ήμουν πλέον ο 

Πατέρας σας, γιατί θα κατέβαινα στο επίπεδο εκείνων των ανθρώπων που σήμερα ενισχύονται σε μια 

πρόθεση και αύριο προδίδουν τον εαυτό τους. 

53 Στα σχέδια του Θεού δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή, διότι εφόσον γνωρίζει το μέλλον, δεν 

μπορεί να σφάλλει. 

54 Ο Θεός έχει προβλέψει τα πάντα από την αρχή, με ύψιστη δικαιοσύνη και τελειότητα. 

55 Καταλάβετε αυτά που σας λέω, για να είστε κι εσείς σταθεροί στα έργα σας, όπως σας δίδαξε ο 

Δάσκαλός σας. 

56 Σας μιλάω για το λαμπερό σύννεφο φωτός που είδαν οι μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής στη 

Βηθανία και που είδαν τώρα οι μάντεις. Αληθινά σας λέω, ούτε καν εκείνοι που Με είδαν να χωρίζομαι 

ανάμεσα στα σύννεφα δεν κατάλαβαν το νόημα αυτής της εκδήλωσης. Ούτε εκείνοι που Με είδαν να 

κατεβαίνω στο πνεύμα εκείνη την εποχή κατάλαβαν το νόημα αυτού του "σύννεφου" μέχρι που ο Λόγος 

Μου σας εξήγησε τα πάντα και οι πνευματικοί Μου αγγελιοφόροι σας τα έκαναν κατανοητά με τον 

λεπτομερή και σαφή λόγο τους. - Ακόμα και στους μαθητές της Δεύτερης Εποχής, τις στιγμές που 

παρακολουθούσαν την ανάληψη του Διδασκάλου τους χωρίς να την αντιλαμβάνονται, ένα πνευματικό ον 

ήταν παρόν και τους εξηγούσε ότι ο κόσμος θα έβλεπε αυτόν τον Ιησού, τον οποίο έβλεπαν να αιωρείται 

ανάμεσα στα σύννεφα, να κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με πνεύμα, σε μια νέα εποχή. 

57 Αυτή η παρούσα εκδήλωση είναι η εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης, ω λαέ. Αν ο τρόπος με τον 

οποίο έχω έρθει φαίνεται πολύ απρόσβλητος σε κάποιο από τα παιδιά Μου, είναι επειδή δεν μπόρεσαν να 

ανυψωθούν πνευματικά για να δουν το λαμπερό φως με το οποίο το Πνεύμα Μου φωτίζει τη νέα εποχή. 

58 Επίσης, στη Δεύτερη Εποχή, πολλοί άνθρωποι που ονειρεύονταν τον ερχομό του υποσχόμενου 

Μεσσία, όταν είδαν την απλή εξωτερική εμφάνιση του Χριστού, αισθάνθηκαν απογοητευμένοι και γι' 

αυτό Με αρνήθηκαν. Δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν την παρουσία της Βασιλείας των Ουρανών, της 

Βασιλείας του Φωτός και της Αλήθειας, μέσα από την εξωτερική φτώχεια του Ιησού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

139 

Οδηγία 76  
1 Είναι μια ημέρα χάριτος για εσάς. Έρχεστε για να ακούσετε τον στοργικό Μου Λόγο που 

πλημμυρίζει την καρδιά σας με αγάπη. Τρέμετε από αγαλλίαση στη σκέψη ότι είστε οι πρόδρομοι εκείνων 

των γενεών των μαθητών Μου που θα έρθουν σύντομα στη γη. Τότε ομολογείτε ενώπιόν Μου ότι είστε 

πολύ αδέξιοι και πολύ αδύναμοι για να εκτελέσετε ένα έργο που Μου αξίζει. Αμφιβάλλετε επειδή δεν Με 

έχετε καταλάβει. Αλλά δεν θα σας έστελνα να εκτελέσετε μια τόσο δύσκολη αποστολή αν σας έβλεπα 

αδύναμους όπως είστε αυτή τη στιγμή. Οι διδασκαλίες Μου έρχονται σε σας μέρα με τη μέρα για να σας 

διδάξουν και να σας ενδυναμώσουν, ώστε να μπορώ να σας στείλω στη μάχη μόλις γίνετε δυνατοί στην 

πίστη σας. 

2 Αλήθεια σας λέω, αν κάποιος νομίζει ότι οι αμαρτωλοί δεν αξίζουν να τους σώσω, δεν Με 

γνωρίζει. Δεν θέλω τον θάνατο για κανένα από τα παιδιά Μου και για άλλη μια φορά είμαι έτοιμος να 

θυσιαστώ για να τα σώσω και να τα οδηγήσω στην αληθινή ζωή. Καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρχει ένα ον που -δημιουργημένο για έναν συγκεκριμένο στόχο- είναι ικανό να προκαλέσει την αλλαγή 

της βούλησης του Δημιουργού- και εσείς δημιουργήσατε για να ανεβείτε σε Μένα στο μονοπάτι της 

αλήθειας. Αυτό είναι το μονοπάτι που οι άνθρωποι έχουν χάσει μέσω του υλισμού τους και το οποίο σας 

δείχνω εκ νέου μέσω της αγάπης Μου. 

3 Θα κάνω αυτή την ανθρωπότητα, όπως ακριβώς και τον λαό του Ισραήλ, να σπάσει τις αλυσίδες 

της δουλείας και να ξεκινήσει για τους πρόποδες του βουνού, όπου θα ακούσει τη φωνή Μου που θα του 

δείξει τον δρόμο για τη Γη της Επαγγελίας. 

4 Δεν έδωσα στο σύνολο της ανθρωπότητας τη χάρη να ακούσει το Λόγο Μου σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή- το έκανα μόνο με εκείνους που μπορούσαν να Με αισθανθούν σε αυτή τη μορφή και να Με 

πιστέψουν. Αυτή η εκδήλωση, αυτός ο Λόγος, θα χρησιμεύσει ως προετοιμασία, ώστε όλη η 

ανθρωπότητα να αισθανθεί αργότερα την παρουσία Μου σε μία και μόνη μορφή: την πνευματική. 

5 Μη φοβάστε, άνθρωποι, να έχετε τη βεβαιότητα ότι σε αυτή την ώρα του πεπρωμένου δεν θα 

είστε μόνοι, γιατί η Φύση θα μιλήσει και οι δυνάμεις της Φύσης θα γίνουν μάρτυρες και θα εκπληρώσουν 

τις προφητείες Μου, ώστε η ανθρωπότητα να γνωρίζει ότι αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, αυτή της εκδήλωσης 

του Αγίου Πνεύματος. 

6 Η δικαιοσύνη Μου θα έρθει σε κάθε πλάσμα και θα αγγίξει κάθε ανθρώπινο ον, όπως ακριβώς ο 

Άγγελος του Κυρίου ήρθε στην Αίγυπτο και εκτέλεσε την κρίση Μου, στην οποία σώθηκαν μόνο όσοι 

είχαν σημαδέψει την πόρτα τους με το αίμα ενός αρνιού. 

7 Αληθινά σας λέω, ότι αυτή την εποχή θα σωθούν όλοι όσοι παρακολουθούν και έχουν πίστη στο 

Λόγο και τις υποσχέσεις του Σωτήρα, του Θεϊκού Αρνίου, που θυσιάστηκε για να σας διδάξει να 

προσεύχεστε και να εκπληρώνετε με τέλεια αγάπη τα καθήκοντα της εξιλέωσής σας, επειδή το Αίμα Μου 

θα σας προστατεύει σαν μανδύας αγάπης. Αλλά όποιος δεν προσέχει, όποιος δεν πιστεύει ή όποιος 

βλασφημεί, θα πληγεί για να ξυπνήσει από τον λήθαργο. 

8 Το έτος 1950 πλησιάζει και σύντομα θα έρθει η ώρα της κρίσης για την οποία σας μιλάω, η ώρα 

της μάχης του φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Προετοιμαστείτε, άνθρωποι, παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε, νιώστε τον πόνο των αδελφών σας. βλέπουν πώς τα σώματα και οι ψυχές γίνονται όλο και 

πιο άρρωστες- γεμάτοι φόβο για τους κινδύνους που τις περιμένουν, αναζητούν έναν φάρο για να τις 

φωτίσει και ένα βάλσαμο για να θεραπεύσει τις ασθένειές τους. Σας έχω προετοιμάσει για να γίνετε 

ποιμένες αυτών των χαμένων προβάτων και να τα φέρετε σε Μένα για να εξαγνίσω τις ψυχές τους, να 

θεραπεύσω τα σώματά τους και να ανοίξω το δρόμο γι' αυτά, ενσταλάζοντάς τους αγάπη και δικαιοσύνη, 

ώστε να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. 

9 Το φως Μου έχει εμφανιστεί σε αυτή τη γη και εξαπλώνεται παντού.Συγκεντρώνει γύρω Μου τα 

παιδιά Μου όλων των φυλών και δογμάτων. Εσείς που ακούτε τώρα το Λόγο Μου, έχετε ανακτήσει τα 

πνευματικά σας χαρίσματα, έχετε θεραπευτεί και είστε γεμάτοι δύναμη. Μόλις η ανθρωπότητα βιώσει 

αυτά τα γεγονότα, θα σας αποκαλέσει ευλογημένους. Θα σας ζητήσουν να τους δώσετε λίγη από αυτή την 

αλήθεια που σας αποκάλυψα και θα ακούσουν με ανυπομονησία τα λόγια σας. Υπάρχουν πολλοί που θα 

έπρεπε ήδη να διαβάζουν αυτό το βιβλίο, αλλά που έχουν καθυστερήσει να έρθουν και που θα έρθουν 

όταν τελειώσει ο Λόγος Μου. Αλλά για εκείνη τη στιγμή θα είστε προετοιμασμένοι και θα τους διδάξετε 

με αγάπη, όπως σας δίδαξα εγώ. 
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10 Μη φοβάστε το σκοτάδι στο οποίο ζουν οι αδελφοί σας, ούτε τη "λέπρα", ούτε τη ρομφαία της 

γλώσσας τους. Θα σας πλησιάσουν, άλλοι απρόθυμα, άλλοι με κατανόηση, και όλους θα τους 

καθοδηγήσετε με αγάπη. Σας μίλησα με αγάπη και τα λόγια Μου ήταν χάδι και παρηγοριά για όλα τα 

παιδιά Μου. Έχω έρθει ενώπιον μεγάλου πλήθους ανθρώπων, χωρίς να με νοιάζει που κάποιοι πιστεύουν 

τα λόγια Μου και άλλοι τα αρνούνται. Καλλιέργησα την ανθρώπινη καρδιά χωρίς καμία εύνοια. Αυτό το 

πότισμα από την αγάπη Μου θα το κάνει καρποφόρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα η ζωή του 

ανθρώπου θα μεταμορφωθεί. Αφού τελειώσει ο Λόγος Μου, θα συνεχίσετε να βρίσκεστε εκεί ως μαθητές 

Μου, και θα ακολουθείτε τα βήματά Μου και θα μαρτυρείτε με τα έργα σας την αλήθεια της διδασκαλίας 

Μου. 

11 Θέλω να σας κάνω έναν ισχυρό λαό, έναν μαχητή που θα ξεπερνά τα εμπόδια και θα φτάνει στο 

στόχο της αποστολής του για να κερδίσει την υψηλή ανταμοιβή που του έχω υποσχεθεί. Όταν σας έχρισα, 

σας έκανα να γνωρίσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα και να εξοπλιστείτε για το μεγάλο έργο της 

ημέρας. Μην δοκιμάζετε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα, μάλλον πιστέψτε σε αυτά και μην παραβιάζετε 

την πίστη. Μη Με δοκιμάζετε, γιατί αν το κάνετε, θα σας δείξω πάντα Ποιος είμαι! Αλλά αν σας έβαζα σε 

δοκιμασία, θα γινόσασταν αδύναμοι. 

12 Αν θέλετε να θεραπεύσετε τους αρρώστους, κάντε το στο όνομά Μου και εκτελέστε το έργο σας 

με ταπεινότητα. Όταν κάνω εμφανές το τέλος της ζωής των αδελφών και των αδελφών σας, μη Μου 

ζητάτε να παρατείνω την ύπαρξή τους. Γίνε οδηγός των ψυχών εκείνων που καλούνται στο υπερπέραν και 

τις οποίες εμπιστεύομαι στο έλεός σου. Αλλά αν το καθήκον σας είναι να επιστρέψετε την υγεία του 

σώματος, να νιώσετε τον πόνο του αδελφού σας και να χρησιμοποιήσετε τα πνευματικά σας χαρίσματα, 

να συμβουλεύσετε και να ενθαρρύνετε, τότε η αγάπη σας θα κάνει θαύματα. 

13 Μου συστήνεις εκείνες τις καρδιές που, λόγω της αναισθησίας τους, δεν έχουν δεχτεί τη 

διδασκαλία Μου. Οπλιστείτε με υπομονή, γιατί αν έχετε πίστη στον Λόγο Μου, θα σπείρετε αυτόν τον 

σπόρο σε όλες τις καρδιές και θα δώσω στους ανθρώπους που σας έχουν εμπιστευτεί τα απαραίτητα 

στοιχεία για την καταδίκη τους. 

14 Θέλω να θυμάστε πάντα τις διδασκαλίες Μου, γιατί δεν ήρθα να μιλήσω στο κενό, αλλά να βάλω 

το φως Μου στο μυαλό και την καρδιά σας. Θυμηθείτε: αν δεν χρησιμοποιήσετε τις διδασκαλίες Μου, 

πολλοί πεινασμένοι που Με περιμένουν εδώ και πολύ καιρό θα φύγουν με άδεια χέρια, επειδή γνωρίζουν 

ότι θα έρθω να διορθώσω όλα τα λάθη. 

15 Οι εκλεκτοί Μου είναι σοφά διασκορπισμένοι σε όλα τα έθνη, όλοι έχουν μια αποστολή από Μένα 

να εκπληρώσουν. Κάποιοι θα έρθουν σε αυτό το έθνος, προφανώς κινούμενοι από υλικούς λόγους: 

κάποιοι σε αναζήτηση εργασίας, άλλοι σε αναζήτηση ξεκούρασης. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι μέχρι 

τότε, να είστε ήδη μαθητές Μου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος Μου θα βρει πίστη - μέσα από το 

παράδειγμα και την πίστη που οι άνθρωποι είναι σε θέση να δώσουν στους αδελφούς τους. 

16 Εγώ είμαι ο Θείος Διαχειριστής που θα σας στείλει εγκαίρως για να σκορπίσετε τον σπόρο. Αλλά 

δεν θέλω να ακούσω από τους μαθητές Μου τα ακόλουθα λόγια: "Δάσκαλε, μου είπες ότι η γη ήταν 

προετοιμασμένη και καθαρισμένη, κι εγώ βρήκα αγκάθια και πέτρες πάνω στις οποίες σκόνταψα". 

Αλλά σας απαντώ: Δεν σας πρόσφερα ένα ανθισμένο μονοπάτι, σας είπα ότι είναι το ίδιο μονοπάτι που 

διέσχισε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή, και μετά από Αυτόν όλοι οι μαθητές Του. 

17 Μπορείτε όλοι σας να Με ακολουθήσετε επειδή είστε αγνοί. Πριν σας τραβήξω κοντά Μου, σας 

καθάρισα. Επομένως, είστε άξιοι να σπείρετε τον σπόρο Μου στην καρδιά των αδελφών σας. Τα χωράφια 

είναι έτοιμα, γιατί το Πνεύμα του Ηλία ήταν σαν τον ήχο της καμπάνας σε αυτή την εποχή, ξυπνώντας 

όλους όσους κοιμόντουσαν. Σας αφυπνίζει, ώστε να ακούτε τη φωνή Μου και να μην αφήνετε τον Κύριο 

να μιλάει μόνος του στην έρημο. Όλοι εσείς που αναζωογονείστε όταν ακούτε το Λόγο Μου, έχετε 

αφυπνιστεί από τη χάρη αυτού του πνευματικού Ποιμένα. Αλήθεια σας λέω, όταν σας βλέπω 

συγκεντρωμένους να με ακούτε, υπάρχει χαρά σε Μένα, και όταν δεν πλησιάζετε το δέντρο για να φάτε 

από τον καρπό του, υπάρχει θλίψη στον Πατέρα σας. 

18 Ήρθα να σας ενώσω με τους ανθρώπους που είναι εδώ και καιρό διασκορπισμένοι στον κόσμο- 

θέλω να ενώσω τις δώδεκα φυλές για να τις κάνω μία και να την στείλω στην ανθρωπότητα με μια 

αποστολή ειρήνης. Αλλά όταν βλέπω την αχαριστία αυτών των παιδιών, μόνο πόνο και θλίψη μπορώ να 

νιώσω. 
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19 Σας εμπιστεύομαι το δέντρο της αιώνιας ζωής, του οποίου ο ένδοξος γλυκός καρπός είναι η υγεία, 

η χαρά και η ειρήνη. Επέτρεψα στους ανθρώπους να φυτέψουν διάφορα δέντρα και είδα ότι η 

πλειονότητα των καρπών τους ήταν πικροί και ότι οι καλλιεργητές τους ανάγκασαν την ανθρωπότητα να 

τους φάει. 

20 Ο λόγος μου συνάντησε τον εγωισμό σας. Γι' αυτό σας είπα να φέρετε αυτά που σας παραδίδω σε 

γνώση των αδελφών σας. Αλλά εσείς θέλετε μόνο να ανανεώνεστε με τις εκδηλώσεις Μου χωρίς να 

αναλαμβάνετε καθήκοντα απέναντι στους άλλους. Αλλά ο Δάσκαλος δεν σας κάλεσε για να σας διδάξει 

άχρηστες διδασκαλίες, σας είπε να μάθετε αυτό το θείο μάθημα, ώστε να το χρησιμοποιήσετε αργότερα 

στη ζωή σας, εφαρμόζοντάς το στον πλησίον σας. Σας αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή ότι το πνεύμα σας έχει 

ένα παλιό χρέος απέναντι σε οποιονδήποτε έρχεται σε σας με ένα πόνο, μια ανάγκη ή ένα αίτημα. 

Σκεφτείτε με πόση αγάπη τους βάζω στο δρόμο της ζωής σας, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε την 

επανόρθωσή σας κάνοντάς τους αντικείμενο της φιλανθρωπίας σας. 

21 Εδώ και πολύ καιρό σας μιλάω για να σχηματίσετε στους κόλπους αυτού του λαού μια νέα ομάδα 

αποστόλων. Γενιά με τη γενιά έχει ακούσει το Λόγο Μου, και ακόμα δεν ανακαλύπτω εκείνους που, με τη 

σταθερότητα τους, είναι οι στύλοι του Ναού Μου. 

22 Το έτος 1950 θα έρθει εκπληκτικά γρήγορα για σας, και αν τότε δεν ακούτε πλέον το Λόγο Μου, 

θα αισθάνεστε σαν ορφανοί. 

23 Η δικαιοσύνη μου πρέπει να σας ταλαιπωρήσει μέχρι να καταλάβετε ότι πρέπει να ενωθείτε και να 

σχηματίσετε έναν λαό γεμάτο αρμονία και αδελφοσύνη. Αυτοί οι καιροί πλησιάζουν, και τώρα που 

υπάρχει ακόμα χρόνος για να προετοιμαστείτε, σας λέω με αγάπη: μην περιμένετε ως κοιμώμενοι μέχρι να 

έρθει αυτή η ώρα. 

24 Η ένωση (των διαφόρων κοινοτήτων) σας φαίνεται δύσκολη και αδύνατη η συμφιλίωση και η 

αδελφοσύνη σας με όλους τους λαούς της γης. Αλλά πραγματικά, σας λέω, οι άνθρωποι τελικά θα 

αναγνωρίσουν και θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλον. 

25 Μόλις οι άνθρωποι υποτάξουν την ελεύθερη βούλησή τους στη συνείδησή τους και εργαστούν σε 

αρμονία με το θείο θέλημα, θα νιώσουν ότι το βάρος της ζωής γίνεται ελαφρύτερο και τίποτα δεν 

κουράζει το σώμα ή την ψυχή. 

26 Πόσο ο Πατέρας επιθυμεί όλοι σας να αισθάνεστε σαν παιδιά απέναντί Μου και όχι σαν 

κατηγορούμενοι! Κάθε φορά που φεύγετε από τη γη και παρουσιάζεστε σε Μένα για να δώσετε 

λογαριασμό για την εκπλήρωση της αποστολής της ζωής σας, νιώθετε να σας βαραίνει η κατηγορία που 

σας απευθύνει η συνείδησή σας. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τραγουδήσετε ένα τραγούδι θριάμβου και 

χαράς κατά την άφιξή σας στο υπερπέραν, επειδή μπορείτε να πείτε στον Πατέρα σας: "Κύριε, όλα 

ολοκληρώθηκαν!" 

27 Αν το μονοπάτι ήταν φαρδύ, όλη η ανθρωπότητα θα είχε ήδη φτάσει στην κορυφή του βουνού. 

Επειδή όμως το μονοπάτι ήταν γεμάτο δοκιμασίες και η πύλη στενή, ήταν απαραίτητο να αποκτήσετε 

αξία για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αυτό. 

28 Είναι αδύνατον να έχετε ήδη μια ιδέα σε αυτόν τον κόσμο για το τι ή πώς είναι η βασιλεία Μου, ο 

ουρανός και η δόξα Μου. Θέλω να αρκεστείτε στο να γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια κατάσταση 

τελειότητας της ψυχής από την οποία βιώνει, αισθάνεται και κατανοεί τη θαυμαστή ζωή του πνεύματος, 

την οποία προς το παρόν δεν μπορείτε ούτε να κατανοήσετε ούτε να φανταστείτε. 

29 Σας λέω ότι ούτε καν οι ψυχές που ζουν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό στο οποίο βρίσκεστε δεν 

γνωρίζουν την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις "στους κόλπους του Πατέρα"; 

Μόλις ζήσετε εκεί, μόνο τότε μπορείτε να ξέρετε. Μόνο ένα αόριστο προαίσθημα, μια αμυδρή υποψία 

αυτού του μυστηρίου αγγίζει την καρδιά σας ως κίνητρο στην πορεία της ανάπτυξής σας. 

30 Ελάτε στον Πατέρα από τη στενή οδό της αγάπης, που είναι το έλεος, που είναι η συγχώρεση, που 

είναι η ταπείνωση, και θα πάρετε τη θλίψη Του από Αυτόν. 

31 Άνθρωποι, σας έχω δει να κλαίτε για τον κόσμο. Να είστε ευλογημένοι! Η καρδιά σας αρχίζει να 

αισθάνεται τον ξένο πόνο. Σας έχω δει να υψώνετε τις σκέψεις σας σε Μένα μέσα στη σιωπή της νύχτας 

για να Μου ζητήσετε ειρήνη και βάλσαμο για την ανθρωπότητα. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρετε πόσα 

πολλά δίνονται στον κόσμο μέσω της προσευχής σας! 

32 Μην ανησυχείτε αν σε αυτή τη ζωή δεν βιώσετε το αποτέλεσμα των αιτημάτων σας και των 

δακρύων σας για εκείνους που δεν γνωρίζετε καν. Η σμίλη του πόνου λειαίνει την καρδιά σας και ο Λόγος 
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Μου σας κινεί προς τη φιλανθρωπία κάθε στιγμή. Σήμερα καταλαβαίνετε τη δύναμη που διαθέτετε μέσω 

της ικανότητας της σκέψης, καθώς και μέσω άλλων ικανοτήτων που δεν έχετε καλλιεργήσει μέχρι τώρα. 

Μέσα σας υπάρχει μια ζωή που είναι ακόμα άγνωστη. 

33 Μπορείτε να φανταστείτε τον πόνο ενός πνεύματος όταν, επιστρέφοντας στην πνευματική 

κοιλάδα, συνειδητοποιεί ότι δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την αποστολή του στον κόσμο, ούτε μπόρεσε να 

αποκαλύψει τις ικανότητες και τις ιδιότητές του στη σάρκα; Αυτήν την εποχή σας δίνω εκ νέου τις 

διδασκαλίες Μου, αν και σας τις έχω ήδη δώσει στη διδασκαλία που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, αλλά 

τότε δεν μπορούσατε να τις κατανοήσετε. Όλα όσα δεν μπορούσατε να κατανοήσετε, τα θεωρούσατε 

μυστήριο και τα καλύπτατε με ένα πέπλο. Είναι αυτό το πέπλο που σκίζω τώρα με το φως Μου, ώστε τα 

μυστήρια να σας δείξουν την αληθινή τους φύση. 

34 Γι' αυτό σας είπα ότι δεν αναγνωρίζετε τη δύναμη της σκέψης. Σήμερα σας λέω ότι η σκέψη είναι 

φωνή και ακοή, ότι είναι όπλο και ασπίδα. Δημιουργεί αλλά και καταστρέφει. Η σκέψη συντομεύει την 

απόσταση μεταξύ εκείνων που βρίσκονται μακριά και βρίσκει εκείνους των οποίων τα ίχνη είχε χάσει. 

Γνωρίστε τα όπλα σας πριν ξεκινήσει η μάχη. Όποιος ξέρει να προετοιμάζεται, θα είναι δυνατός και 

ανίκητος. Δεν θα είναι απαραίτητο να χειρίζεστε φονικά όπλα. Το σπαθί σας θα είναι η καθαρή και 

δυνατή σκέψη, και η ασπίδα σας η πίστη και η φιλανθρωπία. Ακόμη και στη σιωπή η φωνή σας θα ηχεί 

ως μήνυμα ειρήνης. 

35 Αυτή είναι η διδασκαλία που σας διδάσκω τώρα, και αληθινά σας λέω, τα λόγια Μου δεν θα 

χαθούν, όπως ακριβώς ούτε μια σταγόνα από το αίμα που χύθηκε στον Γολγοθά δεν ήταν άχρηστη. 

Παίρνω μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο που σας έχω δώσει για την υλική σας ζωή, μέσω της οποίας 

μπορείτε να αποκτήσετε την αιώνια ζωή. Αυτές οι στιγμές είναι ανεκτίμητες. 

36 Δεν σας ζήτησα καν να πιστέψετε σε Μένα όταν βρήκατε το δρόμο σας εδώ. Εγώ ήμουν που 

προηγήθηκα και σας έδωσα αποδείξεις θεραπεύοντας τις σωματικές σας ασθένειες, δίνοντας ειρήνη στο 

πνεύμα σας ή κάτι που θεωρούσατε ανέφικτο. Στη συνέχεια, όταν πιστέψατε σε Μένα και αφοσιωθήκατε 

πιστά στην εκπλήρωση του Νόμου Μου, υπέδειξα στον καθένα το καθήκον του, ώστε να μην παρεκκλίνει 

από το μονοπάτι και να παίρνει πάνω του μόνο ό,τι του αναλογούσε και να δίνει έλεος και αγάπη στους 

αδελφούς του, όπως έκανα σε εσάς. 

37 Πιστεύετε ότι όλοι όσοι διδάσκουν είναι δάσκαλοι; Νομίζετε ότι όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται 

υπηρέτες του Θεού είναι απεσταλμένοι Μου ή ότι Εγώ τους έδωσα το έργο που εκτελούν; Πιστεύετε ότι 

όλοι όσοι κυβερνούν, διοικούν και διοικούν στον κόσμο έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να 

επιτελέσουν αυτό το έργο; Όχι, άνθρωποι! Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που εκτελούν την αποστολή που τους 

έχει ανατεθεί με αλήθεια! Ενώ κάποιοι καταλαμβάνουν μια θέση που δεν τους ανήκει, εκείνοι που θα 

έπρεπε να την καταλάβουν βλέπουν τον εαυτό τους ταπεινωμένο και υποβαθμισμένο. - Εγώ, που είμαι ο 

Θεός σας, έπρεπε να έρθω για να σας προσφέρω πνευματική κοινωνία, και εγώ, που είμαι ο Βασιλιάς σας, 

έπρεπε να έρθω για να σας κυβερνήσω, για να προωθήσω την ψυχή σας στο μονοπάτι της εξέλιξης. 

38 Στο παρελθόν συσσωρεύατε μόνο λέξεις τις οποίες κανείς δεν σας δίδαξε να καταλαβαίνετε ή να 

ερμηνεύετε και οι οποίες σας προκαλούσαν μόνο σύγχυση. Ποιος από εσάς -αφού έλαβε τον Λόγο Μου 

σαν σπόρο και την καρποφόρα δροσιά του Φωτός Μου που του εξηγεί τα πάντα- εξακολουθεί να πιστεύει 

στην αιώνια φωτιά της κόλασης; - Καμία. Σήμερα ξέρετε ότι δεν πρέπει να είναι ο φόβος της τιμωρίας 

που θα σας κάνει να υπακούσετε στον Νόμο Μου, αλλά η αγάπη σας, που γεννιέται από τα βάθη της 

καρδιάς σας. Εκείνες οι στιγμές που η ψυχή σας έτρεμε μπροστά στη δικαιοσύνη ενός φοβερού και 

αδυσώπητου Θεού έχουν περάσει. Αυτό που σας αποκάλυψα μεταφορικά στο παρελθόν παρερμηνεύτηκε. 

Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι το εξής: Όταν η συνείδηση ενός αμαρτωλού κατορθώσει να αποστρέψει 

την ψυχή από την προσκόλλησή της στην ύλη και της δείξει όλα τα σφάλματά της, η κατανόηση της 

αχαριστίας της θα την οδηγήσει σε μετάνοια και η ντροπή που θα υποστεί θα είναι τόσο ισχυρή, ώστε σε 

σύγκριση με αυτήν η ψευδής ιδέα μιας υλικής φωτιάς ως το εξαγνιστικό στοιχείο της ψυχής θα σας φανεί 

αδύναμη. 

39 Η συνείδηση είναι το φως του Θεού, και αυτό το φως είναι η φωτιά της αγάπης που καταναλώνει 

κάθε ακαθαρσία. Ιδού, αυτή είναι η "φωτιά" μέσα στην οποία η ψυχή επαναλιπώνεται για να αναστηθεί 

και πάλι γεμάτη φως. 
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40 Σας λέω επίσης ότι όπως ακριβώς στη συνείδηση υπάρχει αυτή η φωτιά που δεν είναι υλική 

φωτιά, έτσι και στην ψυχή υπάρχει σκοτάδι και εγκατάλειψη που δεν είναι σαν αυτή που έχετε στον 

κόσμο, ούτε σαν αυτή που φαντάζεστε. 

41 Πώς θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι την Ημέρα της Κρίσης τα σώματα των νεκρών θα 

αναστηθούν και θα ενωθούν με τις ψυχές τους για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού; Πώς μπορείτε να 

ερμηνεύσετε με αυτόν τον τρόπο αυτό που διδαχθήκατε σε άλλες εποχές; 

42 Η σάρκα είναι από αυτόν τον κόσμο και παραμένει σ' αυτόν, ενώ το πνεύμα ελευθερώνεται και 

επιστρέφει στη ζωή από την οποία προήλθε. "Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, και αυτό που 

γεννιέται από το Πνεύμα Μου είναι πνεύμα." Η "ανάσταση της σάρκας" είναι η επανεμψύχωση της 

ψυχής, και αν κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι μια ανθρώπινη θεωρία, και άλλοι από εσάς πιστεύουν ότι 

είναι μια νέα αποκάλυψη - αληθινά σας λέω, έχω αρχίσει από την αρχή της ανθρωπότητας να κάνω αυτή 

την αποκάλυψη γνωστή στον κόσμο! Μπορείτε να βρείτε αποδείξεις γι' αυτό στο κείμενο των Γραφών, οι 

οποίες αποτελούν μαρτυρία των έργων Μου. 

43 Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή η αποκάλυψη ήρθε στο πνεύμα σας ενώ βρισκόταν σε ένα υψηλότερο 

στάδιο ανάπτυξης, και σύντομα θα γίνει δίκαια αποδεκτή ως ένας από τους πιο δίκαιους και αγαπητούς 

νόμους του Δημιουργού. Απορρίψτε την ιδέα που είχατε για την "Ημέρα της Κρίσης"- γιατί δεν είναι μια 

από τις ημέρες σας, γιατί είναι μια χρονική περίοδος, και το "τέλος του κόσμου" δεν είναι αυτό του 

πλανήτη στον οποίο ζείτε, αλλά το τέλος της εγωιστικής ζωής που έχετε δημιουργήσει σε αυτόν. 

44 Αληθινά σας λέω: Ζείτε ήδη στην "Ημέρα της 

Κύριε", βρίσκεστε ήδη υπό την κρίση Του. Οι ζωντανοί και οι νεκροί κρίνονται σήμερα, οι πράξεις του 

παρελθόντος και του παρόντος ζυγίζονται σε αυτές τις ζυγαριές (της κρίσης). Ανοίξτε τα μάτια σας για να 

γίνετε μάρτυρες ότι η Θεία Δικαιοσύνη γίνεται αισθητή παντού. 

45 Αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνετε δυνατοί, γιατί η καταιγίδα έχει ξεσπάσει και οι πειρασμοί 

σας περιμένουν σε κάθε στροφή. Αφήστε τα Σόδομα και τα Γόμορρα - αμαρτωλές πόλεις - και μη 

γυρίζετε το πρόσωπό σας πίσω, γιατί σας προσκαλούν (να μείνετε), και αφού έχετε ήδη απελευθερωθεί, 

μη βυθιστείτε ξανά στους κόλπους τους- γιατί μπορεί να είναι ότι μετά δεν θα έχετε πια τη δύναμη να 

διαχωρίσετε τον εαυτό σας από αυτούς. Πηγαίνετε χωρίς καθυστέρηση προς την πόλη της ειρήνης, την 

πόλη που θα εγκατασταθεί στην καρδιά σας όταν έρθει η ώρα. 

46 Πόσο θα διαρκέσει η κρίση; - Δεν ξέρετε, αλλά αληθινά σας λέω ότι ο χρόνος του εξαγνισμού θα 

συντομευτεί από το Θείο Έλεός Μου. - Σε εσάς τους παλιούς που είστε βαθιά θλιμμένοι επειδή το μυαλό 

σας λέει ότι στη γη δεν θα βιώσετε πλέον τη νίκη του Νόμου Μου, σας λέω με αλήθεια: Ποιος μπορεί να 

σας πει με βεβαιότητα ότι δεν θα επιστρέψετε τότε στον κόσμο για να γίνετε μάρτυρες της έλευσης της 

Βασιλείας Μου και να κάνετε ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι της εξέλιξης; Σε εκείνους που δεν 

επιστρέφουν, λέω ότι από το υπερπέραν θα τους κάνω να δουν τη νίκη της δικαιοσύνης Μου, και η φωνή 

και η παρουσία αυτών των όντων θα γίνει αισθητή στη γη. 

47 Σας έδωσα μια νέα διδασκαλία. Με αυτό κατέστρεψα λανθασμένες ιδέες επειδή είχατε ερμηνεύσει 

προηγούμενες διδασκαλίες με έναν γήινο-υλικό τρόπο. Συνειδητοποιήστε ότι σας μιλάω με διαφορετικές 

μορφές. Μία και μόνη διδασκαλία σας παρουσιάζω με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μην απομείνει 

κανείς που να μην καταλαβαίνει τον Λόγο Μου. Θυμηθείτε ότι σε όλους εκείνους που Με ακούνε, ούτε το 

πνεύμα ούτε ο νους έχουν τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης. Ξέρω τι χρειάζεται ο καθένας- γι' αυτό, 

εξανθρωπίζω και περιορίζω τον Λόγο Μου μέχρι να τον κάνω κατανοητό σε όλα και σε κάθε παιδί Μου. 

48 Αφού σας έχω δώσει τις οδηγίες Μου, και για να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα από αυτές και 

η ερμηνεία σας να είναι σωστή, σας στέλνω τους πνευματικούς μου αγγελιοφόρους, τους αγγελιοφόρους 

και ερμηνευτές του Λόγου Μου, ώστε να σας βοηθήσουν στη μελέτη σας και να βρείτε το νόημα των 

αποκαλύψεών Μου. 

49 Θέλω να καταλάβετε τη σημασία της μελέτης και της κατανόησης του Λόγου Μου, γιατί κάθε 

έκφραση περιέχει είτε μια αποκάλυψη είτε μια προφητεία, μια κρίση ή μια οδηγία για το πνεύμα σας. 

50 Εκείνοι που δίνουν στο Έργο Μου τη σημασία που έχει σε αυτή την Τρίτη Εποχή και που 

εμβαθύνουν στη μελέτη του Λόγου Μου, θα δουν την άνθιση και το ξεδίπλωμα πολλών χαρισμάτων που 

ήταν κρυμμένα στην ύπαρξή τους. Μακάριοι είναι εκείνοι που ξυπνούν με τη φωνή του Κυρίου τους, γιατί 

όταν ξεκινήσουν να φέρουν σε πέρας το έργο τους, θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι απόκληροι ή 

άθλιοι, όπως πίστευαν, και θα μάθουν επιπλέον ότι ποτέ δεν ξεχάστηκαν από τον Πατέρα τους. 
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51 Όσοι, από ανοησία, απιστία ή υλισμό, δεν αναπτύσσουν τα πνευματικά τους χαρίσματα και τις 

ικανότητές τους αυτή την περίοδο, θα βρεθούν να κατακλύζονται σε κάθε ευκαιρία από τα μεγάλα 

γεγονότα και τις επισκέψεις που πρόκειται να συμβούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Γι' αυτό σας 

λέω: Προετοιμαστείτε, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, αφυπνίστε την ανθρωπότητα! 

52 Έχετε παρατηρήσει την πνευματική σας αφύπνιση; Είστε πεπεισμένοι ότι κοιμηθήκατε 

πραγματικά; Τότε κάντε στους αδελφούς σας ό,τι έκανε ο Λόγος Μου σε εσάς, και θα μπορέσετε να 

ξεκινήσετε τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. 

53 Όταν μιλάτε για Μένα και δίνετε τη μαρτυρία σας, να μιλάτε καθαρά για να μην μπερδεύετε 

κανέναν. Έχω έρθει κρυμμένος πίσω από μυστικά ή τυλιγμένος στο σκοτάδι; 

Έχω έρθει πράγματι σε πνεύμα, αόρατο στα ανθρώπινα μάτια σας, αλλά πνεύμα δεν σημαίνει μυστήριο ή 

σκοτάδι, αλλά φως, αλήθεια και διαύγεια για εκείνον που ξέρει να παρατηρεί χωρίς προκαταλήψεις και να 

εξετάζει με καλή θέληση. 

54 Αφήνω αυτόν τον λαό, που έχει γίνει μάρτυρας της εκδήλωσής Μου μέσω του ανθρώπινου 

οργάνου της διάνοιας, να γνωρίζει: Για να μπορέσει ο χρόνος που αφιέρωσε σε αυτή τη μελέτη και ο 

αγώνας που έδωσε για να παραμείνει ακλόνητη ανάμεσα στους ανθρώπους, να αποδώσει αύριο καρπούς 

αντάξιους των προσόντων της, όταν αυτός ο Λόγος δεν θα αντηχεί πια μέσω του φορέα της φωνής, θα 

πρέπει να έχει συσσωρεύσει στην καρδιά της όλες τις διδασκαλίες Μου, ώστε να είναι σε θέση να 

μαρτυρήσει αυτή την αλήθεια. 

55 Ο λαός Μου Μου λέει στην καρδιά του: "Δάσκαλε, για πολλά χρόνια ακούσαμε τον Θείο Λόγο 

Σου χωρίς να καταφέρουμε να διεισδύσουμε στον πυρήνα της διδασκαλίας Σου. Πώς λοιπόν, στα λίγα 

χρόνια που μπορούμε ακόμη να σε ακούμε, μπορούμε να επιτύχουμε τον εξοπλισμό που απαιτείς από 

εμάς;" Αλλά σας λέω, αν δεν έχετε φτάσει τόσο μακριά ώστε να καταλάβετε την αποκάλυψή Μου, είναι 

μόνο επειδή σας λείπει η εσωτερική συγκέντρωση και η περισυλλογή για να κατανοήσετε καλύτερα τις 

διδασκαλίες που σας έχω δώσει μέχρι τώρα. 

56 Θέλω να σας δώσω μια χάρη μέσω της οποίας θα μπορείτε να κάνετε δική σας όλη τη σοφία που 

σας έχω δώσει στο Λόγο Μου. Αλλά μη νομίζετε ότι αυτή η χάρη συνίσταται στην παράταση της 

παραμονής Μου μαζί σας. Όχι! Ποιο θα ήταν το νόημα να μείνετε περισσότερο αφού σας έχω πει τα 

πάντα και τα έχω αφήσει στα αρχεία; Αυτή η χάρη για την οποία σας μιλάω θα σας έρθει αμέσως μόλις ο 

Λόγος Μου πάψει να ακούγεται το 1950. Τότε θα σας παραχωρήσω χρόνο για να αφιερωθείτε στην 

ανάγνωση των αμέτρητων διδασκαλιών που σας έδωσα. Θα αφοσιωθείτε σε μια σε βάθος ενασχόληση και 

μελέτη, η οποία θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε όλο το πνευματικό περιεχόμενο που ο Λόγος ξεχύθηκε 

στους ανθρώπους με τη διακήρυξή Του. 

57 Μέσω αυτής της μελέτης θα πνευματοποιήσετε σταδιακά τον εαυτό σας και θα αυξήσετε τη 

γνώση και τον εξοπλισμό σας. Τότε θα αναφωνήσετε με χαρά: "Κύριε, να είσαι ευλογημένος, γιατί μας 

έδωσες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο του φωτός που μας έφερες και ο οποίος έχει 

ήδη εξαφανιστεί από τις καρδιές μας". 

58 Αυτή είναι η Τρίτη Διαθήκη του Μονογενούς Θεού, ο οποίος έγινε γνωστός στην ανθρωπότητα με 

τρεις διαφορετικές μορφές αποκάλυψης και σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

59 Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής Μου τα δώρα της χάρης Μου 

ήταν μαζί σας, αν και η δικαιοσύνη Μου ήταν επίσης παρούσα. Όλα αυτά σας βοήθησαν να καταλάβετε 

ότι επρόκειτο πραγματικά για μια θεία αποκάλυψη και ότι είναι βέβαιο ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει 

για την ανθρωπότητα. 

60 Ω ευλογημένα έθνη, παρόλο που δεν αισθάνεστε την εγγύτητα της Παρουσίας Μου, ούτε 

γνωρίζετε ότι έχετε εισέλθει στη νέα εποχή, που είναι μια εποχή φωτός και δικαιοσύνης, σας δίνω την 

αγάπη Μου, τη συγχώρεσή Μου και την ευλογία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 77  
1 Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι εργάτες, εσείς που μεταμορφωθήκατε σε συντρόφους Μου στον 

αγώνα και την εργασία. 

2 Με χαρά Μου προσφέρουν τον καρπό των κόπων τους όσοι έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον σταυρό 

με αγάπη, γιατί είναι ευτυχείς που ξέρουν ότι υπηρετούν τον Πατέρα σας. Άλλοι έρχονται σε Μένα 

θλιμμένοι και καταβεβλημένοι- είναι εκείνοι που, όταν άκουσαν αιρετικούς, προδότες ή μάγους να τους 

φωνάζουν στο δρόμο, ένιωσαν να τους κυριεύει φόβος και ντροπή, και έκτοτε κρύβονται από τα 

βλέμματα των συνανθρώπων τους, και όταν επιτέλους μιλούν για το Έργο Μου, το κάνουν συνοπτικά, με 

φόβο και αβεβαιότητα. Τι καρπούς θα μπορέσουν να παράγουν αυτές οι φοβισμένες καρδιές, και τι ειρήνη 

μπορεί να τους φέρει η γνώση ότι είναι μαθητές αυτής της διδασκαλίας; 

3 Θέλω οι μαθητές Μου να αισθάνονται κύριοι του εαυτού τους σε όλες τις περιστάσεις, να 

μαρτυρούν την αλήθεια της διδασκαλίας Μου ενώπιον των αδελφών τους μέσα από τα έργα της αγάπης 

τους, με το πρόσωπό τους υψωμένο και με ειρήνη στην καρδιά τους, γιατί όλα αυτά θα είναι απόδειξη της 

σταθερής πεποίθησης της αλήθειας στην οποία έχουν δώσει τον εαυτό τους και μαρτυρία πίστης και 

αξιοπρέπειας μεταξύ των αδελφών τους. 

4 Στους αδύναμους και φοβισμένους θα μιλήσω με λόγια που θα ανυψώσουν τις καταθλιπτικές 

ψυχές τους και θα φουντώσουν την πίστη τους. Θα τους πείσω ότι κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να τους 

παρουσιάσει μια πιο τέλεια και πνευματική διδασκαλία από αυτή που σας έχω αποκαλύψει αυτή τη 

στιγμή. 

5 Όταν αυτή η βεβαιότητα διαπεράσει τις καρδιές τους, δεν θα κρύβονται πλέον από το βλέμμα των 

αδελφών τους, ούτε θα ντρέπονται, ούτε θα συνεχίσουν να σιωπούν. Θα ανυψώσουν το πρόσωπό τους, θα 

βάλουν στις πράξεις τους το φως που εκπέμπει η διδασκαλία Μου και δεν θα φοβούνται την κρίση 

κανενός, επειδή είναι ήσυχοι με τη συνείδησή τους. 

6 Σας έδωσα μια διδασκαλία και σας την εξήγησα με λόγια εύκολα κατανοητά, ώστε να την 

εφαρμόσετε σύντομα. Σας δίδαξα αρχές τις οποίες, αφού έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στις καρδιές σας, 

μπορείτε να έχετε κατά νου κάθε στιγμή της ζωής σας, ώστε να μπορείτε να μαρτυρείτε την αλήθεια Μου 

χωρίς τρόμο και χωρίς φόβο όταν οι άνθρωποι απαιτούν αποδείξεις από εσάς. 

7 Δεν σας πρόσφερα θρόνους, στέμματα ή θησαυρούς του κόσμου, αλλά τη γνώση των ικανοτήτων 

του πνεύματος. Αλλά αληθινά σας λέω, ένα από αυτά τα χαρίσματα του πνεύματος αξίζει περισσότερο 

από όλα τα βασίλεια της γης. 

8 Αλλά σας λέω: παρόλο που ξέρετε ότι αυτό που σας έδωσα είναι άπειρης αξίας, μην γίνεστε 

ματαιόδοξοι εξαιτίας του. Να ξέρετε ότι εγώ, ο Βασιλιάς σας, ο ιδιοκτήτης όλων των δημιουργημένων 

πραγμάτων, ήρθα σε σας ταπεινά και χωρίς να καυχιέμαι. 

9 Όποιος θέλει να γνωρίσει τη Βασιλεία Μου, να κατοικήσει σε αυτήν και να αποκτήσει τα πλούτη 

της, πρέπει να τα κερδίσει μέσα από την αγάπη και την ταπείνωση. 

10 Το Πνεύμα Μου προσκαλεί όλους στη Βασιλεία Μου, όχι μόνο τους κατοίκους αυτής της γης, 

αλλά και τους ανθρώπους όλων των εθνών. Το σπέρμα μου είναι διασκορπισμένο σε όλο τον κόσμο- είναι 

εκείνοι που έχουν σημαδευτεί με το Αίμα του Αρνίου που ήρθαν και θα συνεχίσουν να έρχονται ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα για να μοιραστούν τα Καλά Νέα, να ξυπνήσουν τους ανθρώπους από το λήθαργο και 

να ανοίξουν το δρόμο. Θα αφυπνίσουν μεγάλα πλήθη και θα τους δείξουν το δρόμο προς την 

πνευματοποίηση. Θα προηγούνται των εθνών, όπως εκείνο το αστέρι που οδήγησε τους μάγους στη 

Δεύτερη Εποχή και τους έδειξε τον τόπο της γέννησης του Σωτήρα. 

11 Είναι γραφτό ότι θα εκδηλωθώ μέσω του καθενός από τους σημαδεμένους Μου, και οι 

εκδηλώσεις Μου θα είναι γεμάτες φως, δύναμη και παρηγοριά. Θα είναι οι οδοιπόροι Μου, οι προφήτες 

Μου, οι εμπνευσμένοι Μου, θα είναι απόστολοι της πνευματοποίησης, γιατροί, οδηγοί και σύμβουλοι. 

Όλα αυτά για τα οποία σας μιλάω ήταν ήδη γραμμένα και προβλεπόμενα. 

12 Εδώ είχατε τον αγγελιοφόρο της Τρίτης Εποχής, μέσα από το στόμα του οποίου μίλησε ο Ηλίας, ο 

οποίος προετοίμασε τη Νέα Εποχή- είχατε τους φωνητικούς φορείς, μέσα από τη μεσολάβηση των οποίων 

αντηχούσε ο Λόγος Μου. 

Σε άλλες περιοχές θα έχετε το μήνυμά Μου σε διαφορετικές μορφές, το οποίο θα εξυπηρετεί την 

πνευματική προετοιμασία, όπως έκανε αυτή η διακήρυξη για εσάς. 
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13 Το μήνυμα θα είναι σύντομο, αλλά όταν δοθεί, εκείνοι που το έλαβαν θα πρέπει να ξεκινήσουν να 

το ακολουθήσουν με τα έργα της αγάπης τους. 

14 Η ανθρωπότητα θα ενωθεί πνευματικά μέσω αυτών των μηνυμάτων, γιατί η ουσία όλων αυτών θα 

είναι μία: Η αλήθεια μου. 

15 Μην αφήσετε κανέναν να διαστρεβλώσει ή να αλλάξει το νόημα των αποκαλύψεών Μου, έτσι 

ώστε όταν έρθει η ώρα της συνάντησής σας, να μην προσβληθείτε από διαφορετικές ερμηνείες. 

16 Εσείς που λαμβάνετε μια ξεκάθαρη και εκτεταμένη αποκάλυψη, όπως είναι η ακτίνα φωτός Μου 

που έχει γίνει ο Λόγος, είστε σε αυτή την Εποχή οι πιο υπεύθυνοι για αυτό το Έργο και για την 

ανθρωπότητα. Μακάριοι είναι οι μαθητές που είναι πιστοί στη διδασκαλία Μου, μακάριοι όσοι επιμελώς 

αναζητούν το Λόγο Μου, γιατί σ' αυτούς θα υπάρξει σοφία. 

17 Κάποιοι παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις Μου από συνήθεια, και ενώ ο Λόγος Μου μιλάει στις 

καρδιές τους, το μυαλό τους περιπλανιέται σε διαφορετικά μέρη, είτε απασχολημένο με βαριές έγνοιες 

είτε με άχρηστα σχέδια. Σας λέω: μην κοιμάστε κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών Μου, γιατί δεν ξέρετε 

τη στιγμή που θα σας καλέσω να εκπληρώσετε μια δύσκολη αποστολή. 

18 Με ρωτάτε γιατί φανερώνω τον εαυτό Μου μέσω της μεσολάβησης ενός αδαούς ανθρώπου, και 

σας λέω ότι η άγνοιά του βρίσκεται στον ανεκπαίδευτο νου του, αλλά όχι στο πνεύμα του, το οποίο είναι 

ήδη ανεπτυγμένο. - Κάποιοι λένε: "Κύριε, με τι ακρίβεια επαληθεύονται οι προβλέψεις Σου;" Άλλοι Μου 

λένε με θλίψη στην καρδιά τους ότι φοβούνται να γίνουν σαν τον προδότη ανάμεσα στους αποστόλους 

Μου, αναγκασμένοι από το βαρύ φορτίο των ανησυχιών και των καθηκόντων που έχουν στη γη. Αλλά 

σας λέω: Κοιτάξτε Με, πρέπει να είμαι προσεκτικός στις ανάγκες όλων των κόσμων και όλων των όντων 

που απαρτίζουν το σύμπαν, όμως κατεβαίνω σε σας για να σας φέρω ένα φως, μια ελπίδα ή μια σταγόνα 

θεραπευτικού βάλσαμου. 

19 Σας υποσχέθηκα κάποτε ότι θα επιστρέψω στην ανθρωπότητα και είμαι εδώ για να εκπληρώσω 

αυτή την υπόσχεση, παρόλο που έχουν περάσει πολλοί αιώνες. Το πνεύμα σας λαχταρούσε την παρουσία 

Μου με την επιθυμία του για ειρήνη, με την πείνα του για αλήθεια, με τη λαχτάρα του για γνώση, και το 

Πνεύμα Μου κατέβηκε για να σας αφήσει να ακούσετε οδηγίες σύμφωνα με τους καιρούς στους οποίους 

ζείτε. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μια ζωή όπως την έκαναν μέχρι 

τώρα; Δεν είναι πλέον σύμφωνο με την εποχή να συνεχίσουμε να παραμένουμε σε πνευματική 

στασιμότητα ή σε πνευματική αδράνεια στην πρακτική των τελετών και των παραδόσεων. 

20 Οι άνθρωποι πρέπει ήδη να γνωρίσουν καλύτερα τον Πατέρα τους, να νιώσουν στην καρδιά τους 

τον πόνο του πλησίον τους και να κοιτάξουν με τα μάτια του πνεύματος τα όντα που είναι χωρίς φως, που 

περιπλανώνται στο διάστημα και γεμίζουν τους ενσαρκωμένους αδελφούς τους με πόνο και σκοτάδι, ώστε 

να τους οδηγήσουν με τις προσευχές τους στο μονοπάτι της πνευματικής ανόδου. 

21 Δεξιά και αριστερά σας υπάρχουν οι άποροι, ακόμη και αυτοί που έχουν πεθάνει από τη ζωή της 

χάρης, και τους αφήνετε να περάσουν, επειδή δεν ξέρετε τι να τους κάνετε. Αλλά αν δεν ξέρετε τι να 

κάνετε για έναν από τους αδελφούς σας, τι θα κάνετε όταν βλέπετε παγκόσμιους πολέμους να ξεσπούν και 

τον πόνο να πολλαπλασιάζεται και να ξεχειλίζει; Αισθάνεστε πολύ ασήμαντοι και ανίσχυροι για να 

βοηθήσετε με κάποιο τρόπο αυτούς που υποφέρουν. 

22 Ήταν απαραίτητο να έρθω σε αυτή την εποχή του πόνου για να σας υπενθυμίσω ξεχασμένες 

διδασκαλίες και να σας αποκαλύψω νέες διδασκαλίες. Δεν θα είναι απαραίτητο να κάνετε θαύματα όπως 

τα φαντάζεστε. Αλήθεια σας λέω, συχνά κάνετε πραγματικά θαύματα που μόνο εγώ γνωρίζω, γιατί ούτε 

καν εσείς τα γνωρίζετε. 

23 Το μόνο που ζητώ είναι η πίστη σας να είναι μεγάλη, να ασκείτε την πνευματική προσευχή και να 

παραμένετε σταθεροί στο καλό, τότε τα μάτια σας θα γίνουν μάρτυρες μεγάλων θαυμάτων. 

24 Υποσχέθηκα στην ανθρωπότητα ότι θα επέστρεφα σε άλλη εποχή, και να 'μαι, εκπληρώνοντας την 

υπόσχεσή Μου. Έπρεπε να έρθω ξανά για να ολοκληρώσω μια διδασκαλία που σας είχα αποκαλύψει κατά 

τη διάρκεια δύο εποχών, το τελευταίο μέρος της οποίας φυλάχτηκε για αυτή την Τρίτη Εποχή. 

25 Δεν ήταν η καρδιά σας που Με περίμενε, αφού δεν είχε γνώση της υπόσχεσης της επιστροφής 

Μου, επειδή ο Λόγος Μου και οι προφητείες Μου για τη Δεύτερη Εποχή είναι ελάχιστα γνωστές. Ήταν το 

πνεύμα σας που Με δέχτηκε, επειδή κράτησε την υπόσχεσή Μου μέσα του και μπόρεσε να νιώσει την 

παρουσία του Δημιουργού μέσω της αφύπνισης της συνείδησης και να εκτιμήσει την ουσία του θείου 

Λόγου όταν άγγιξε τις τρυφερές χορδές των καρδιών σας. 
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26 Αυτή ήταν μια περίοδος χάριτος κατά την οποία, σύμφωνα με τη θέλησή Μου, θα έπρεπε να 

αισθάνεστε την παρουσία του πνευματικού πολύ κοντά, αφού εξανθρώπισα το Λόγο Μου, επέτρεψα τη 

χρήση του πνευματικού κόσμου για τις γήινες υποθέσεις μέχρι ενός ορισμένου ορίου και σας επέτρεψα να 

δείτε κάτι από το υπερπέραν και επίσης από το μέλλον μέσω του δώρου της πνευματικής όρασης. 

27 Όλες αυτές οι πνευματικές εκδηλώσεις έχουν τυφλώσει για λίγο το μυαλό σας, γιατί σας βρίσκω 

μπερδεμένους. Ακούτε το Λόγο Μου, και παρόλο που είναι σαφής, αποτυγχάνετε να κατανοήσετε το 

νόημά του. Γνωρίζετε ότι αυτή η διδασκαλία έχει κατέβει από Μένα, απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινη 

επιρροή, και όμως την αναμειγνύετε με λατρείες και τελετές που είναι ιδιότυπες για ειδωλολάτρες και 

φανατικούς. Γνωρίζετε αρκετά καλά ότι αυτή η διδασκαλία είναι πνευματική και θα θέλατε να είναι κάτι 

απτό ή ορατό στα υλικά μάτια. 

28 Έχετε τυφλωθεί από την πλημμύρα του φωτός που έχει ξεχυθεί πάνω από το πνεύμα σας. Δεν 

είστε ακόμη σε θέση να ανακαλύψετε την ουσία αυτής της αποκάλυψης. Αλλά πραγματικά, σας λέω, αυτή 

η σύγχυση θα είναι μόνο προσωρινή, και καθώς θα διεισδύετε στον πυρήνα του Λόγου Μου, θα 

αποκτήσετε γνώση της αλήθειας και πνευματοποίηση, τόσο στην ερμηνεία της Διδασκαλίας όσο και στην 

πρακτική της. 

29 Δεν ήταν όλα μέσα σας ατελή και ακάθαρτα, υπήρχε κάτι που σας επέτρεψε να συλλάβετε 

συναισθηματικά το μήνυμα της Τρίτης Εποχής, και αυτό το κάτι ήταν η ευαισθησία σας στο πνευματικό, 

γι' αυτό και σας αποκάλεσα πρωτοπόρους του πνευματισμού μεταξύ των λαών της γης. 

30 Αυτό το μήνυμα που λαμβάνετε από τον Διδάσκαλό σας μέσω του φορέα της φωνής ήταν μια 

προπαρασκευαστική οδηγία, γιατί η διακήρυξή Μου με αυτή τη μορφή θα τελειώσει σύντομα, και τότε θα 

αρχίσετε να ενώνεστε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα και να πηγαίνετε στους λαούς και τα έθνη για να 

παραδώσετε το μήνυμα της πνευματοποίησης που διακηρύσσει στην ανθρωπότητα ότι η Τρίτη Εποχή έχει 

ανατείλει, ότι η πνευματική εποχή έχει αρχίσει. 

31 Όσο δεν καταλαβαίνετε ούτε κατανοείτε το δόγμα του πνευματισμού, δεν θα σας επιτρέψω να 

αρχίσετε να κηρύττετε, διότι ο Λόγος Μου είναι θεϊκό σιτάρι που δεν πρέπει ποτέ να αναμιχθεί με άλλο 

σπόρο ή με ήρα. 

32 Πριν υπάρξει φως στο μυαλό σας, θα υπάρξουν αγώνες ανάμεσά σας. Αλλά είναι απαραίτητο να 

φουντώσει αυτός ο αγώνας, ώστε να σας αναγκάσει να προβληματιστείτε και να βυθιστείτε στο Έργο 

Μου μέχρι να το αναγνωρίσετε με ακρίβεια και σαφήνεια, μέχρι να ανακαλύψετε την αλήθεια και την 

ουσία του. Τότε, όταν αυτός ο αγώνας τελειώσει, όταν τα πνεύματα ηρεμήσουν και ο ανεμοστρόβιλος 

καταλαγιάσει, οι άνθρωποι θα περάσουν από το σκοτάδι στο φως και θα γίνουν οι κήρυκες ενός δόγματος 

ειρήνης, ενός δόγματος θεϊκής ηθικής και μιας βαθιάς και αληθινής σοφίας που θα αποκαλύψει στους 

ανθρώπους τα πιο απροσδόκητα μυστικά που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πνευματικά μεγάλοι, σοφοί, 

δυνατοί και ανυψωμένοι. 

33 Αναζητήστε την αθανασία της ψυχής εφαρμόζοντας το Δόγμα Μου της Αγάπης. Τα χωράφια είναι 

σε κατάλληλη κατάσταση για να σπείρω τον σπόρο Μου. Αναγνωρίστε τη σύγχυση που επικρατεί παντού, 

οι άνθρωποι είναι σαν τους ανέμους που δεν ξέρουν ούτε από πού έρχονται ούτε πού πηγαίνουν. Ήταν 

απαραίτητο για το Φως Μου να εμφανιστεί στο μονοπάτι της ανθρωπότητας. Το φως έχει ήδη ανατείλει, 

το έχω στείλει, οι άνθρωποι πρέπει μόνο να ανοίξουν τα μάτια τους για να το δουν. Προς το παρόν, σας 

προετοιμάζω για να διδάξετε τους αδελφούς σας να σηκώσουν τα μάτια τους στο άπειρο, όπου μπορούν 

να δουν το Θείο Φως. 

34 Αλλά αληθινά σας λέω, πόσο σκληρά και ψυχρά χτυπάω τις καρδιές σας, παρόλο που ώρα με την 

ώρα ακούνε αυτή την Ουράνια Οδηγία- οι πύλες του ελέους σας δεν ανοίγουν ακόμα. Σας δίδαξα να 

επισκέπτεστε τον άρρωστο στο κρεβάτι του, να επισκέπτεστε τις φυλακές και τα νοσοκομεία για να 

μεταφέρετε μια ακτίνα φωτός σε αυτούς τους τόπους εξιλέωσης. Σας δίδαξα να δίνετε σοφές συμβουλές ή 

μια λέξη αληθινής παρηγοριάς. Ξέρετε για ποιο λόγο σας στέλνω όλους να επισκεφθείτε αυτά τα μέρη; 

Έτσι ώστε όσοι είναι σε θέση να αισθάνονται τον πόνο των συνανθρώπων τους να μπορούν να ασκούν τη 

φιλανθρωπία, και έτσι ώστε οι ψυχρόκαρδοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις εικόνες πόνου, να 

συγκινούνται και ο σπόρος της συμπόνιας και του ελέους να αρχίσει να βλασταίνει στις καρδιές τους. 

35 Βεβαιωθείτε ότι η ύπαρξή σας στη γη είναι καρποφόρα, ώστε μια μέρα, όταν εισέλθετε στην 

παρουσία Μου, να μην χρειαστεί να ομολογήσετε με τύψεις ότι δεν ξέρατε πώς να αξιοποιήσετε τον 

χρόνο και ότι η ζωή σας ήταν πνευματικά άγονη. 
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36 Είναι η στιγμή που η συνείδησή σας μιλάει και σας λέει αν εργαστήκατε με αγνότητα ή όχι, αν 

ζήσατε σε αρμονία μεταξύ σας, αν δεχτήκατε τους άπορους, τους ασθενείς και τους φτωχούς με αγάπη και 

έλεος. 

37 Προσευχηθείτε, αγαπητοί μαθητές, να σας συνοδεύουν πάντοτε καλές εμπνεύσεις και να μην 

πέσετε αύριο σε πειρασμό. Θέλω να σας δω ενωμένους στο Έργο Μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και 

να ζείτε για να υπηρετείτε τους αδελφούς σας. 

38 Κάθε τόπος συνάθροισης όπου Μου προσφέρετε την αγάπη σας είναι σαν ένα κλαδί- όλα μαζί 

σχηματίζουν ένα πανίσχυρο δέντρο. Μερικά κλαδιά είναι μεγάλα και ισχυρά, άλλα είναι ακόμα μικρά και 

αδύναμα, αλλά όλα είναι σημαντικά, γιατί από την ένωσή τους προέρχεται η φρεσκάδα, η σκιά και το 

καταφύγιο για τους οδοιπόρους. Ας φροντίσει ο καθένας το κλαδί του, γιατί πλησιάζουν ανεμοστρόβιλοι 

που θα ταρακουνήσουν το φύλλωμα του δέντρου με βία και μανία. Αυτή η δοκιμασία είναι απαραίτητη 

για να πέσουν τα ξερά φύλλα και οι σάπιοι καρποί, ώστε τα πλήθη που αναζητούν καταφύγιο σε εσάς να 

βρουν ευεργετική σκιά για τα κουρασμένα τους άκρα και ώριμους καρπούς για να ικανοποιήσουν την 

πείνα τους. 

39 Τα ξερά φύλλα και οι κακοί καρποί είναι όλες εκείνες οι τελετουργικές πράξεις και τα έθιμα που 

έχετε εισάγει στο Έργο Μου, παρόλο που δεν ανήκουν σε αυτό - τα οποία, επειδή τα εφαρμόζετε επίμονα 

μέρα με τη μέρα και χρόνο με το χρόνο, τα βλέπετε τελικά σαν να ήταν ο ίδιος ο Νόμος. 

40 Θέλω να ανοίξετε τα μάτια σας στην αλήθεια, ώστε να συνειδητοποιήσετε την καθαρότητα της 

διδασκαλίας Μου και να απαλλαγείτε σταδιακά από όλα τα περιττά πράγματα που έχετε προσθέσει στα 

θρησκευτικά σας έθιμα. 

41 Η καταιγίδα πλησιάζει, αλλά δεν έρχεται για να σας καταστρέψει, αλλά για να σας αφήσει ένα 

πολύ μεγάλο όφελος, αν παραμείνετε συνετοί και ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε τις διδαχές της. Αν 

όμως προσκολληθείτε στα έθιμά σας λόγω του φανατισμού σας και δεν αξιοποιήσετε τη δοκιμή, θα 

πέσετε σε μια βαθιά στασιμότητα που δεν ξέρετε πόσο θα διαρκέσει. Στη συνέχεια, ένας νέος, ακόμη πιο 

δυνατός ανεμοστρόβιλος θα έρθει για να σας ξεριζώσει από τον ύπνο σας, τα λάθη σας και την ανυπακοή 

σας. 

42 Σκεφτείτε προσεκτικά τον σκοπό της νέας Μου εκδήλωσης και θα καταλήξετε στο συμπέρασμα 

ότι ήρθα για να σας ελευθερώσω από τους αφέντες του κόσμου, από τις αλυσίδες της άγνοιας και του 

φανατισμού, με τις οποίες απελευθέρωσα το πνεύμα σας για να το βοηθήσω να ανυψωθεί προς Εμένα και 

να υπηρετήσει τον πλησίον του κάνοντας χρήση των πνευματικών του ικανοτήτων. Αλλά αφού σας έδωσα 

αυτή την ελευθερία, θέλετε να πέσετε εκ νέου στο σκοτάδι και σε έναν ακόμη πιο θλιβερό ζυγό; Σκεφτείτε 

το με την ωριμότητα ενός ανεπτυγμένου και διδαγμένου πνεύματος, ώστε να μπορείτε να μετρήσετε τις 

συνέπειες που θα μπορούσε να σας επιφέρει μια νέα ανυπακοή. 

43 Πείστε ακόμη και τώρα ότι δεν σας κάλεσα να λατρεύετε νέα σύμβολα, αλλά να μάθετε ένα δόγμα 

αγάπης. Καταλάβετε ότι δεν είναι καν το θέλημά Μου να παραμένετε πάντα μαζί στη ζεστασιά αυτών των 

τόπων συνάντησης, αλλά ότι μόλις δυναμώσετε θα πρέπει να ξεκινήσετε να μετατρέψετε το μάθημα που 

μάθατε σε πράξη. Δεν έχει καμιά σημασία να απομακρυνθείτε από εκείνους που άκουσαν μαζί σας τον 

Δάσκαλο, γιατί στο τέλος είστε για πάντα ενωμένοι στο πνευματικό. 

44 Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι επιστήμονες, θεολόγοι και φιλόσοφοι θα έρθουν σε σας για να σας 

αμφισβητήσουν και ότι δεν πρέπει, με ανάξιες πράξεις λατρείας και συγκεχυμένα λόγια, να κρύψετε τη 

λάμψη του φωτός που άναψα στο πνεύμα σας, ούτε να αμαυρώσετε την ειλικρίνεια ενός έργου χωρίς 

ψεγάδι, όπως αυτό που σας εμπιστεύτηκα, αλλά να δείξετε στους αμφισβητίες τη σοφία που σας έδωσα να 

κατέχετε. 

45 Σκεφτείτε τα παιδιά σας, αυτές τις αυριανές γενιές, που θα σας βλέπουν ως προνομιούχα όντα, 

επειδή είχατε την ασύγκριτη τύχη να ακούσετε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσω των φωνοφόρων 

Του, και που φυσικά θα θέλουν να δουν στα έργα σας την αρετή και την καθαρότητα, την πνευματικότητα 

και τη σοφία που έχετε λάβει από Μένα ως κληρονομιά. Έχετε ποτέ σκεφτεί όλα αυτά; - Παρ' όλα αυτά, 

αν εξοπλίσετε τον εαυτό σας, μπορείτε όλοι να Με υπηρετήσετε, μπορείτε όλοι να είστε καλοί και να 

υψωθείτε σε Μένα. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα σας είχα καλέσει στην Τρίτη Εποχή. 

46 Τώρα είστε άνθρωποι, αλλά θα σας κάνω αγγέλους που θα ζήσουν στο Βασίλειο του Φωτός Μου. 

Σήμερα στέκεστε σε δοκιμασία, εξαγνίζεστε σε αυτό το χωνευτήρι των επισκέψεων από το οποίο θα 

βγείτε καθαροί και δυνατοί. 
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47 Ακριβώς όπως επισημαίνω τις ατέλειές σας για να τις διορθώσετε, ευλογώ και επαινώ τις καλές 

σας ιδιότητες και τα καλά σας έργα. Νομίζεις ότι δεν σε είδα να προσεύχεσαι για τους αρρώστους; 

Νομίζετε ότι δεν είδα τις προσπάθειές σας να διαδώσετε τη γνώση της Διδασκαλίας Μου και ότι δεν 

παρατήρησα την προσπάθειά σας να ανανεωθείτε, καθώς και τις απαρνήσεις και τις θυσίες σας για να 

αξιωθείτε το Έλεός Μου; Τα ξέρω όλα αυτά, τα βλέπω όλα αυτά, και η απόδειξη είναι ότι με κάθε καλό 

έργο που κάνετε, σας κάνω να αισθάνεστε την ειρήνη Μου και μια βαθιά ικανοποίηση επειδή κάνατε 

καλό. 

48 Αυτές τις στιγμές σας ακούω να Μου λέτε: "Πατέρα, πόσο πόνο αφήνει ο πόλεμος στο πέρασμά 

του από την ανθρωπότητα. Μπορούμε να "χρίσουμε" τους αρρώστους που βρίσκονται εντός της 

εμβέλειάς μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για εκείνους που υποφέρουν σε μακρινά έθνη;" Ο Δάσκαλος 

λέει σε όλους εσάς που μπορείτε να κλάψετε για τους αδελφούς σας: Συνεχίστε να επισκέπτεστε και να 

"χρίετε" εκείνους που μπορείτε να προσεγγίσετε και προσευχηθείτε για εκείνους που είναι μακριά, γιατί 

θα κάνω ό,τι δεν μπορείτε να κάνετε. Σύντομα θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να εξαπλωθείτε σε όλο τον 

κόσμο και να μεταφέρετε το μήνυμά Μου για πνευματική ελευθερία, ειρήνη και σωτηρία στα 

έθνη.Σύντομα θα έρθει η ώρα που οι αγγελιοφόροι Μου θα κάνουν την ανθρωπότητα να νιώσει την 

απαλότητα του θεραπευτικού βάλσαμού Μου στην ουσία του Λόγου Μου. 

49 Φάτε τώρα, όλοι σας, από το ψωμί του Λόγου Μου και νιώστε τη συγχώρεση του Πατέρα σας, 

καθίστε όλοι σας στο τραπέζι. Δεν σας ρωτώ ποιος έπλυνε τα χέρια του πριν πάρει το ψωμί και ποιος όχι. 

Θέλω τόσο αυτός που ξέρει πώς να προετοιμάσει την καρδιά του για να ακούσει τον Λόγο Μου όσο και 

αυτός που έρχεται χωρίς αυτή την προετοιμασία να χαίρεται τρώγοντας τον Θείο Άρτο, γιατί όλοι είναι 

παιδιά Μου και όλους θα τους μεταμορφώσω σε αποστόλους της Αλήθειας. Το δέντρο, η πηγή και ο 

δρόμος είναι για όλους. 

50 Ιδού, εδώ είναι το Πνεύμα της Αλήθειας στον 20ό αιώνα, που εξηγεί αυτό που μίλησε στη 

Δεύτερη Εποχή, και το οποίο εσείς δεν μπορέσατε να ερμηνεύσετε. Οι απόστολοί Μου εκείνης της εποχής 

βρίσκονταν σε σύγχυση καθώς Με άκουγαν, και συζητώντας μεταξύ τους έλεγαν: "Φαίνεται ότι ο 

Δάσκαλος αντιφάσκει με τον εαυτό Του μερικές φορές". Αλλά ήρθε η ώρα που γέμισαν από το Άγιο 

Πνεύμα και συνειδητοποιώντας το μεγαλείο του Λόγου Μου, κατάλαβαν ότι η ανθρώπινη γλώσσα είναι 

πολύ φτωχή για να εκφράσει το Θείο, και γι' αυτό πίστεψαν μερικές φορές ότι ο Δάσκαλος είχε κάνει 

λάθος όταν τους δίδασκε. 

51 Συνέχισαν το έργο Μου για τη σωτηρία και με έργα αγάπης και ταπεινότητας έγραψαν τα ονόματά 

τους δίπλα στο όνομα του Δασκάλου τους και έτσι μαρτυρούσαν την αλήθεια Μου. 

52 Ιδού, πόσος χρόνος έχει περάσει από τότε πάνω από αυτή την ανθρωπότητα που αυτοαποκαλείται 

πιστή στον Χριστό και αναγνωρίζει τους αποστόλους Μου ως διαδόχους του Διδασκάλου, αλλά έχει όλο 

και περισσότερο απομακρύνει την ουσία και τον σπόρο της ζωής από την καρδιά της, αφήνοντας μόνο το 

Όνομά Μου, το οποίο δεν ξέρει ούτε να προφέρει με ευλάβεια ούτε να τιμά με τα έργα της. 

53 Αναζητήστε το όνομά Μου στη γη και θα το βρείτε στα χείλη της πλειοψηφίας των ανθρώπων- 

αναζητήστε την παρουσία Μου και θα τη βρείτε να αντιπροσωπεύεται μόνο σε εικόνες φτιαγμένες από 

ανθρώπινα χέρια. Αναζητήστε το ίχνος Μου και δεν θα το βρείτε στις καρδιές των ανθρώπων, γιατί εκεί 

έχει σβήσει. 

54 Αυτός ο λαός Με άκουσε στον παρόντα χρόνο και άκουσε εκείνη την αποκαλυπτική πρόταση που 

σας είπε: "Εσείς και εκείνοι (από παλιά) είστε ίδιοι." Όποιος κατανοεί το νόημα αυτού του λόγου, τότε 

λέει στον εαυτό του: "Πώς είναι δυνατόν να επιμένω στην αχαριστία και να κλείνομαι για πάντα στον 

εγωισμό μου;" Όμως, μετά από αυτή τη σκέψη, ξυπνάει και αρχίζει να εκπληρώνει την αποστολή του. 

55 Σας λέω, είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι οι ψυχές τους έχουν έρθει στη γη 

πολλές φορές και δεν έχουν ακόμη καταλάβει να ανέβουν με τον τρόπο του Νόμου Μου για να φτάσουν 

στην κορυφή του βουνού. 

56 Στα μέσα του αιώνα που διανύουμε θα τελειώσω αυτόν τον Λόγο, ο οποίος θα είναι καρποφόρος 

σπόρος σε εσάς σήμερα και σε όλα τα παιδιά Μου αύριο. 

57 Μελετήστε το Λόγο Μου και αναζητήστε στον πυρήνα του τη θεϊκή ουσία της ζωής, τότε θα 

βιώσετε την υπέρτατη ευδαιμονία του να είστε σπορείς στα χωράφια του Κυρίου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 78  
1 Η σαφήνεια και η απλότητα των οδηγιών Μου σας έδωσαν κουράγιο να κάνετε τα πρώτα βήματα 

στην Τρίτη Εποχή, και ήδη αρχίζετε να τραυλίζετε τα θεϊκά Μου λόγια. Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε ότι 

είναι αναζωογόνηση για την καρδιά να αφαιρείτε τον πόνο ενός συνανθρώπου σας και να του δείχνετε 

αγάπη και έλεος. 

2 Μην Με αποκαλείτε άδικο, αν ο πόνος και οι δοκιμασίες σας ταλαιπωρούν για μικρό χρονικό 

διάστημα. Πρέπει να ξέρετε ότι ενισχύουν την ψυχή και ότι, επιπλέον, αυτός ο λαός υπήρξε πάντοτε 

όργανο της θέλησής Μου για να παραδειγματίσει την ανθρωπότητα μέσω αυτού. Να είστε δυνατοί, ώστε 

στις επισκέψεις σας να δίνετε αποδείξεις αγάπης και υπακοής στο Θέλημά Μου. 

3 Καταλάβετε και κατανοήστε όλες τις διδασκαλίες που σας δίνω σήμερα και μην τις 

χρησιμοποιήσετε κακώς, γιατί τότε θα επιστρέψετε με σκισμένα ρούχα και μια καρδιά γεμάτη πίκρα, 

όπως ο άσωτος υιός της παραβολής. Κάντε την καρδιά σας σιταποθήκη και φυλάξτε εκεί τον θείο σπόρο. 

Όταν έρθει η ώρα, θα καλέσω τους ανθρώπους και θα τους προσκαλέσω να έρθουν σε αυτό το έθνος που 

θα ανοίξει τις πόρτες του στους ξένους, στους άστεγους που αναζητούν ειρήνη, φως και υγεία. Και οι 

πόρτες των καρδιών σας θα είναι τότε ανοιχτές όπως αυτές της Δεύτερης Ιερουσαλήμ, της Πνευματικής 

Πόλης, της οποίας η εκτυφλωτική λευκότητα είναι πιο λαμπερή από τις νιφάδες χιονιού και της οποίας οι 

πύλες στέκονται ανοιχτές από την αιωνιότητα περιμένοντας τα παιδιά του Κυρίου. 

4 Μεγάλη είναι η πνευματική αποστολή των κατοίκων αυτής της γης. Επομένως, προετοιμάστε τις 

καρδιές σας για να δώσετε καταφύγιο σε κάθε συνάνθρωπο που σας πλησιάζει, χωρίς να λαμβάνετε 

υπόψη τη φυλή, το χρώμα ή την εξωτερική εμφάνιση. 

5 Το πνεύμα σας δεν είναι ακόμη σε θέση να κατανοήσει το πλήρες μέγεθος της αποκάλυψης που 

έχει λάβει αυτή τη στιγμή, αλλά η καρδιά σας αισθάνεται ότι κάτι σπουδαίο έχει κατέβει σε σας. Ο παλιός 

σας κόσμος έχει εξαφανιστεί από τότε που ακούσατε το Λόγο Μου, γιατί ο εγωισμός σας αποκαλύφθηκε 

από αυτόν. Αυτός ο κόσμος ήταν μικρός, γιατί περιοριζόταν στις προσωπικές σας κλίσεις, σε ό,τι κατέχετε 

στη γη και στην ατελή ιδέα που έχετε για το τι είναι ο Νόμος του Θεού. Τώρα ο ορίζοντάς σας έχει 

επεκταθεί στο άπειρο, και μέσα σε αυτόν αισθάνεστε έναν άγνωστο κόσμο, τον οποίο τελικά θα 

κατακτήσετε μέσω της πνευματικής σας ανοδικής εξέλιξης. Σήμερα βλέπετε σε κάθε άνθρωπο έναν 

αδελφό και σε κάθε άνθρωπο ένα παιδί της Θεότητάς Μου. Σήμερα βλέπετε την ανθρώπινη ζωή ως ένα 

σκαλοπάτι στην άπειρη σκάλα της ανόδου σας προς τον Δημιουργό. Σήμερα ξέρετε ότι όσοι υποφέρουν 

σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων δεν ξεχνιούνται από τον Θεό, ότι όλοι λαμβάνουν το φως της αγάπης 

Του. 

6 Μαθητές, μείνετε στην ειρήνη που σας δίνω, μην αφήνετε τον κόσμο με τους πειρασμούς του να 

σας την αρπάξει, γιατί πρέπει να προσεύχεστε για τον πλησίον σας. Αλλά πώς μπορείτε να τα σκέφτεστε, 

αν δεν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές σας; Ξεπεράστε τις δυσκολίες της ζωής σας, μην τις θεωρείτε 

ανυπέρβλητες- η δύναμη που υπάρχει στον άνθρωπο είναι μεγάλη- αυτό που σας λείπει είναι η πίστη. 

Επιμείνετε στην πίστη, στα καλά έργα, και με αυτά θα μετακινήσετε βουνά. 

7 Μη νομίζετε ότι η ζωή σας είναι άκαρπη όταν νομίζετε ότι δεν έχετε κάνει μεγάλα έργα. Αν είναι 

αγνή, έχετε πετύχει κάτι καλό, γιατί σας έχω πει ότι "οι τελευταίοι" θα Με γνωρίσουν μέσω των 

"πρώτων". Αποδεχτείτε αυτό το καθήκον με χαρά. 

8 Δέχομαι τον θρήνο κάποιων καρδιών με τον οποίο Μου παρουσιάζουν ότι ανάμεσα στους 

συγγενείς τους υπάρχουν άπιστοι που έχουν παραστρατήσει. Μου λένε ότι τους έχουν μιλήσει πολύ και 

δεν έχουν πετύχει τίποτα. Σας λέω ότι πρέπει να μάθετε να μιλάτε με έργα, ακόμη και με σιωπή, ότι πρέπει 

να είστε ευαίσθητοι για να μην είστε αδέξιοι. Αν προετοιμαστείτε, αν επιμείνετε, το βλέμμα σας θα γίνει 

διεισδυτικό και δεν θα χάσετε την κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει να δώσετε στην καρδιά αυτή την 

τελική διαμόρφωση με το "καλέμι" σας. Η νίκη σας θα σας δείξει ότι αυτοί που θεωρούσατε ισχυρούς με 

το πείσμα τους ήταν στην πραγματικότητα αδύναμοι. Βάλτε τις θείες συμβουλές Μου στην πράξη και 

σύντομα θα γίνετε μάρτυρες της αλήθειας Μου. Θα σας δώσω αυτή τη χάρη, γιατί έχω περισσότερα να 

σας δώσω απ' όσα έχετε να ζητήσετε από Μένα. 

9 Μεταξύ των συγγενών σας υπάρχουν εκείνοι που έχουν συχνά σκίσει το Έργο Μου με τη γλώσσα 

τους και έχουν κάνει την καρδιά σας να αιμορραγεί. Δεν θα σας εκδικηθώ, γιατί η δικαιοσύνη Μου είναι 

τέλεια, αλλά σύντομα θα τους ταλαιπωρήσω, γιατί έχει έρθει ο καιρός που "κάθε μάτι θα Με βλέπει". 
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10 Αναρωτηθείτε: Θα ήσασταν εδώ και θα Με ακούγατε αν δεν σας είχε ταλαιπωρήσει ο πόνος; 

Υπήρχαν κάποιοι που με βλασφημούσαν, που με έβριζαν και με απέρριπταν- αλλά ο πόνος ήταν 

ισχυρότερος από αυτούς και τους λύγισε. Τότε ήρθαν εδώ στην εκδήλωσή Μου και έκλαψαν από 

μετάνοια. Σήμερα ευλογούν τον πόνο που τους έκανε να έρθουν σε Μένα. 

11 Πρέπει να προσεύχεστε για εκείνους που Με αρνούνται σήμερα. Κάντε τους να καταλάβουν ότι 

έρχομαι με πόθο για την ψυχή σας, γιατί τους βλέπω να πεινάνε και να διψάνε για τη θεϊκή Μου ζωτική 

δύναμη. Δεν απευθύνομαι στο θέμα σας, διότι έχει όλα όσα χρειάζεται στη γη. 

12 Πρέπει να σας πω: Μη νομίζετε ότι η ψυχή χρειάζεται οπωσδήποτε το ανθρώπινο σώμα και τη 

ζωή στον κόσμο για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Αλλά τα μαθήματα που λαμβάνει σε αυτόν τον κόσμο 

είναι πολύ χρήσιμα για την τελειοποίησή της. 

13 Η ύλη βοηθάει την ψυχή στην ανάπτυξή της, στις εμπειρίες της, στην εξιλέωση και στους αγώνες 

της- αυτό είναι το καθήκον της, και μπορείτε να το βρείτε αυτό να επιβεβαιώνεται σε αυτή την εκδήλωση 

της Θεϊκότητάς Μου μέσω του ανθρώπου, στην οποία χρησιμοποιώ τον εγκέφαλό του και τον 

χρησιμοποιώ ως συσκευή λήψης για να μεταδώσω το μήνυμά Μου. Καταλάβετε ότι όχι μόνο η ψυχή 

προορίζεται για το πνευματικό, αλλά ότι ακόμη και το παραμικρό πράγμα μέσα στην ύλη έχει 

δημιουργηθεί για πνευματικούς σκοπούς. 

14 Μια παρότρυνση για σκέψη και μια έκκληση απευθύνω στην ψυχή σας, ώστε να μπορέσει να 

υπερκεράσει την επιρροή της ύλης, η οποία την κυριαρχεί, και να δώσει το φως της στην καρδιά και το 

νου, χρησιμοποιώντας το χάρισμα της διαίσθησης. 

15 Αυτό το φως Μου σηματοδοτεί για την ψυχή σας το μονοπάτι προς την απελευθέρωσή της, αυτή η 

Διδασκαλία Μου της προσφέρει τα μέσα για να ανυψωθεί πάνω από την ανθρώπινη ζωή και να είναι ο 

διευθυντής όλων των έργων της, κύριος των συναισθημάτων της και όχι σκλάβος των ευτελών παθών, 

ούτε θύμα αδυναμιών και αναγκών. 

16 Όταν η ψυχή επιτρέπει στον εαυτό της να κυριαρχείται από την επιρροή όλων όσων την 

περιβάλλουν στη γη, τελικά γίνεται ένα με το σώμα της σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάει την αληθινή της 

φύση, απομακρύνεται τόσο πολύ από την Πνευματική Ζωή που γίνεται ξένη προς αυτήν, και έτσι 

συμβαίνει όταν το σώμα της πεθαίνει να είναι αναγκαστικά μπερδεμένη και διαταραγμένη. 

17 Πόσο εύκολα πεθαίνει το σώμα, αλλά πόσο δύσκολο είναι για την ψυχή, η οποία δεν ήξερε πώς να 

προετοιμαστεί, να απελευθερωθεί από τη βαθιά σύγχυσή της. 

18 Ενώ κάποιοι, μέσα στη σύγχυσή τους, παραμένουν δεμένοι με τα νεκρά τους σώματα, άλλοι, 

διατηρώντας στην ψυχή τους τις εντυπώσεις του σωματικού τους κελύφους, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι 

είναι ανθρώπινα όντα και δεν μπορούν να ανέλθουν στο σπίτι που τους αντιστοιχεί, παραμένοντας 

δεμένοι με ό,τι αγάπησαν στον κόσμο. 

19 Δεν υπάρχει πιο πικρό ποτήρι στη γη, ούτε πιο δυνατός πόνος από αυτόν των μπερδεμένων ψυχών. 

Τα εμπόδια, η ανικανότητα να κατανοήσουν τι συμβαίνει γύρω τους, οι τύψεις, η νοσταλγία γι' αυτό που 

άφησαν, η μοναξιά, η σιωπή και η αδυναμία ανόδου, αντιπροσωπεύουν τη φωτιά μέσα στην οποία πρέπει 

να εξαγνιστούν μέχρι να φτάσουν στο φως. 

20 Νομίζετε ότι είναι υπερβολή όταν σας λέω ότι εκατομμύρια ψυχές φεύγουν από αυτόν τον κόσμο 

σε κατάσταση σύγχυσης; Είναι το αποτέλεσμα της άγνοιας των ανθρώπων λόγω της έλλειψης 

πνευματικής περισυλλογής και προσευχής. 

21 Η Διδασκαλία Μου της Δεύτερης Εποχής αποκάλυψε στους ανθρώπους την Πνευματική Ζωή, 

αλλά αντί να κατανοήσουν τη Διδασκαλία Μου και να εκπληρώσουν τις Εντολές Μου, δημιούργησαν 

θρησκευτικές κοινότητες γύρω από τη Διδασκαλία Μου, οι οποίες περιορίζονταν στην τήρηση 

εξωτερικών τελετών και τελετουργιών, που δεν έδιναν στις ψυχές τους περισσότερο φως, αλλά τους 

έβγαζαν από το δρόμο της εκπλήρωσης των πνευματικών τους καθηκόντων. 

22 Κάποιοι από εσάς Με ρωτάτε αν πέφτουν στο σκοτάδι όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή. Σε αυτό 

τους λέω: Αν δεν έχουν κατανοήσει τον Λόγο Μου, ούτε τον έχουν εφαρμόσει, δεν θα τους ωφελήσει σε 

τίποτα το γεγονός ότι βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη που ακούνε τη διδασκαλία Μου για το φως. 

23 Αυτό που η ψυχή αγαπάει θα το θερίσει- αυτός είναι ο νόμος και η δικαιοσύνη. 

24 Εγώ, ο Σωτήρας σας, σας έχω δείξει το αληθινό μονοπάτι ανά πάσα στιγμή και σας έχω 

αποκαλύψει τα μέσα για να αποφύγετε τον πόνο, τη σύγχυση και το σκοτάδι. 
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25 Σήμερα έρχομαι για άλλη μια φορά σε σας για να εκπληρώσω αυτό το καθήκον και να φωτίσω τα 

αβέβαια μονοπάτια σας, να σας ξυπνήσω από τον λήθαργο και να υπενθυμίσω στην ψυχή σας ότι 

περιμένει ένα νέο σπίτι στο οποίο πρέπει να έρθει εξοπλισμένη για να κατοικήσει και να το απολαύσει 

αιώνια. 

26 Έρχομαι σε σας για να σας αφυπνίσω και να σας ρωτήσω: Ποιος από εσάς είναι μαθητής με το 

δικό του θέλημα; Κανείς, εγώ είμαι που σας κάλεσα. Για να ακούσετε εκ νέου το Λόγο Μου, έπρεπε να 

βρεθείτε στη γη αρκετές φορές. Μεταξύ της μίας και της επόμενης ενσάρκωσης σας έδωσα μια παύση για 

περισυλλογή και προετοιμασία για μια νέα γήινη ζωή. 

27 Όσο η ψυχή βρίσκεται μέσα στην ύλη, συμμετέχει στην κούρασή της, και χρειάζεται χρόνο 

ανάπαυσης μετά από μια μάχη, καθώς και περισυλλογή για να διαμορφώσει το σχέδιο που θα 

ακολουθήσει πριν ξεκινήσει μια νέα μάχη. Χωρίς αυτές τις ανάπαυλες ή τα διαλείμματα στο μονοπάτι 

σας, θα κάνατε πολύ μικρή πρόοδο στο μονοπάτι σας. Αλλά είναι απαραίτητο μια δίκαιη και καθαρή 

διδασκαλία να σας διδάξει αυτά τα μαθήματα με πλήρη σαφήνεια, έτσι ώστε η καρδιά σας, πεπεισμένη γι' 

αυτή την αλήθεια, να αποκτήσει γνώση της αιτίας πολλών φαινομένων και γεγονότων που χωρίς την 

αποκάλυψή Μου δεν θα μπορούσατε ποτέ να κατανοήσετε. Στην ελεήμονα αγάπη Μου βρίσκεται ο 

χρόνος, η ζωή, το πεπρωμένο όλων, τίποτα δεν ξεφεύγει από τη δύναμή Μου. 

28 Πρώτα με γνωρίσατε ως έναν Πατέρα που είναι αμείλικτος στη δικαιοσύνη Του απέναντι στις 

παραβάσεις σας. Αυτός ο Πατέρας άλλαξε τον εαυτό Του προς εσάς και έγινε ο πιο ευγενικός και 

στοργικός Δάσκαλος. Ωστόσο, δεν καταλάβατε πώς να ερμηνεύσετε σωστά τις διδασκαλίες Του, 

πιστεύοντας ότι τιμωρεί όσους δεν Τον αγαπούν με αιώνια φωτιά. Τώρα σας δείχνω ότι ο Πατέρας δεν 

απορρίπτει τα παιδιά Του μόνο και μόνο επειδή δεν Τον αγαπούν- σας δείχνω ότι η Θεία αγάπη δεν έχει 

όρια και ότι αυτή η αγάπη και αυτή η δικαιοσύνη εκφράζονται μέσω του νόμου της επανενσωμάτωσης 

που σας εξήγησα. Τώρα θα καταλάβετε ότι εξαιτίας αυτού του Θείου Νόμου, δεν υπάρχει καμία 

παράβαση, όσο σοβαρή και αν είναι, που να αξίζει την αιώνια τιμωρία μιας ψυχής. Ωστόσο, για να έρθετε 

σε Μένα, πρέπει πρώτα να επανορθώσετε για αυτή την παράβαση. 

29 Τι θα πετύχαινα μαζί σας αν σας έδινα πραγματικά την αιώνια φωτιά ως τιμωρία; Πώς θα 

βλασφημούσατε αιώνια εναντίον ενός Θεού τον οποίο θα κρίνετε ως άδικο, σκληρό και εκδικητικό! 

30 Το καθήκον μου ως Πατέρας είναι να σας δίνω ευκαιρίες για τελειότητα σε κάθε στροφή και να 

σας δείχνω το σωστό μονοπάτι μέσω τέλειων διδασκαλιών. Σας δίδαξα να συγχωρείτε τους εχθρούς σας 

και να τους αγαπάτε, και σας είπα: Κάντε στους συνανθρώπους σας ό,τι έκανα σε εσάς σύμφωνα με τη 

δική σας εμπειρία. Θα σας έδινα ένα παράδειγμα γι' αυτό, αν είχατε βιώσει ότι τιμωρώ με αιώνια 

καταδίκη όσους δεν Με αγαπούν; νομίζετε ότι δεν έχω τη δύναμη να κάνω αυτούς που Με μισούσαν να 

Με αγαπήσουν; Είναι αυτοί στους οποίους δεν δίνω αιώνια τιμωρία, αλλά αρκετό χρόνο για να ξεπηδήσει 

από αυτούς το φως, η ανανέωση και τελικά η αγάπη. Ακριβώς όπως περιμένει κανείς να είναι γόνιμη η γη 

για να βλαστήσει ο σπόρος, έτσι περιμένω να εκπληρώσετε την εντολή Μου που σας λέει: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον." 

31 Ποιος μπορεί να γνωρίσει το πνεύμα σας σε αυτόν τον κόσμο; Όχι οι κληρικοί των θρησκευτικών 

κοινοτήτων, γιατί αφού δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, είναι ακόμη λιγότερο ικανοί να γνωρίσουν τους 

άλλους. Οι γονείς σας, με όλη τους την ενσυναίσθηση, δύσκολα μπορούν να περάσουν τα κατώφλια των 

καρδιών. Λίγα, πολύ λίγα, γνωρίζει η ανθρωπότητα για το πνεύμα, γιατί έχει περιβάλει αυτό το φως με 

μυστήριο- αλλά δεν υπάρχει μυστήριο εκεί, μόνο άγνοια. Ποιος λοιπόν στο μέλλον θα μπορούσε να 

οδηγήσει το πνεύμα των ανθρώπων στα μονοπάτια του φωτός; Ποιος θα μπορούσε να την απαλλάξει από 

τα μεγάλα λάθη της; Μόνο η διδασκαλία Μου, αυτή η διδασκαλία που θα γράψω στο πνεύμα σας. Από 

αυτό θα ξεπηδήσει το φως που θα σας δείξει το δρόμο, η φωνή που θα σας καθοδηγήσει. Αλλά να ξέρετε 

ότι όποιος δεν δίνει προσοχή σε αυτή τη φωνή, η οποία ακούγεται στην καρδιά του γεμάτη αγάπη, 

αρνείται την προέλευση της δημιουργημένης ύπαρξής του. Από τη στιγμή που τον γέννησα από το 

Πνεύμα Μου, άναψα μέσα του αυτή τη θεϊκή σπίθα, που είναι η συνείδηση, ώστε να του επαναλαμβάνει 

σε όλη του την ύπαρξη ότι είναι παιδί Μου. 

32 Αληθινά σας λέω, η αμαρτία και η σύγχυση στην ψυχή είναι μόνο προσωρινές σε σύγκριση με την 

αιωνιότητα, γι' αυτό και ο εξαγνισμός και η κρίση δεν μπορούν να είναι αιώνιες. 

33 Τώρα συνειδητοποιείτε τι έχετε κάνει σχετικά με την ψυχή σας και τον θησαυρό των διδασκαλιών 

που δεν έχετε χρησιμοποιήσει. Η φωνή της συνείδησής σας γίνεται σαφέστερη και πιο ευδιάκριτη, σας 
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μιλάει για το παρελθόν, για το παρόν και σας προετοιμάζει για το μέλλον. Μάθετε να αναγνωρίζετε αυτή 

τη φωνή, γιατί μέσα από αυτήν σας μιλάω, και αν την ακούσετε, πιστέψτε σε αυτήν. Αλίμονό σας αν 

αμφιβάλλετε! Αυτή η φωνή θα σας οδηγεί πάντα στο καλό- αν όμως ακούσετε μια φωνή που σας 

παρασύρει στο κακό, δεν είναι αυτή της συνείδησής σας - είναι η φωνή των παθών σας, την οποία σας 

μεταδίδει η επιρροή του κόσμου των αισθήσεων. 

34 Αύριο θα σας πολεμήσουν επειδή πιστεύετε σε αυτή τη διδασκαλία. Διότι όπως ακριβώς σπεύδετε 

και προσπαθείτε να κατανοήσετε αυτόν τον Λόγο, έτσι και οι άνθρωποι θα ετοιμαστούν να σας 

πολεμήσουν. Θα κάνουν θαύματα ανθρώπινης γνώσης και δεξιοτεχνίας για να σας αποδείξουν ότι 

κατέχουν την αλήθεια. Εσείς, από την άλλη πλευρά, θα κάνετε πνευματικά θαύματα με τα έργα της 

αγάπης σας προς τους αδελφούς σας χωρίς να καυχιέστε. 

35 Ο Ηλίας, ο πρωτοπόρος, διακηρύσσει εκ νέου στην ανθρωπότητα την πνευματική παρουσία του 

Κυρίου, τον ερχομό του Πνεύματος της Αλήθειας, το οποίο διασαφηνίζει και αποκαλύπτει το μυστήριο 

της επανενσωμάτωσης. 

36 Σας δίνω αυτή τη γνώση επειδή ο κόσμος θα σας περικυκλώσει και δεν θα σας αφήσει να ξεφύγετε 

ανατολικά ή δυτικά, βόρεια ή νότια. Τότε θα χρησιμοποιήσετε την εξουσία που σας έδωσα για να 

απελευθερωθείτε από τους καταπιεστές σας. 

37 Μη φοβάστε, γιατί δεν είστε οι μόνοι στον κόσμο που αναζητούν την απελευθέρωση της ψυχής 

σας. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι ξεσηκώνονται με την επιθυμία για φως, για αλήθεια και για την ανοδική 

εξέλιξη του πνεύματος. 

38 Θυμηθείτε τον Ηλία, ο οποίος στην Πρώτη Εποχή κατέθεσε μαρτυρία για τον αληθινό Θεό. 

Ακούστε: 

39 Ο λαός του Ισραήλ έπεσε στην ειδωλολατρία και λάτρεψε έναν ειδωλολατρικό θεό. Για να τους 

πείσει για το λάθος τους και την αθεΐα τους, ο Ηλίας μίλησε στους ιερείς του ειδώλου μπροστά στον 

συγκεντρωμένο λαό σε ένα βουνό: "Στήστε ένα θυσιαστήριο ολοκαυτώματος από ξερά ξύλα και βάλτε 

πάνω του το ζώο που θα θυσιάσετε. Θα ετοιμάσω ένα άλλο θυσιαστήριο ολοκαυτώματος με τον ίδιο 

τρόπο. Τότε θα επικαλεστείτε τα ονόματα των θεών σας, και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου 

μου, και ο θεός που στέλνει φωτιά για να καταναλώσει τη θυσία θα αναγνωριστεί ως ο αληθινός θεός". 

40 Το είδωλο παρέμεινε κουφό στις εκκλήσεις των ιερέων του. Ο Ηλίας τους είπε: "Φωνάξτε πιο 

δυνατά για να σας ακούσει ο Θεός σας, για να ξυπνήσει, γιατί ίσως κοιμάται". Όταν οι ειδωλολάτρες 

θεώρησαν μάταιες τις προσπάθειές τους, ο προφήτης αφοσιώθηκε στην προσευχή και ζήτησε από τον 

Κύριό του να φανεί ως ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Ο Ηλίας μόλις είχε τελειώσει την προσευχή του, 

όταν μια ακτίνα κατέβηκε από τον ουρανό και κατέκαψε το ολοκαύτωμα. 

41 Ο λαός αναγνώρισε την απάτη των ιερέων του Βάαλ και ταυτόχρονα συνειδητοποίησε ότι ο 

Ιεχωβά, ο Θεός του Ηλία, είναι ο ένας και μοναδικός αληθινός Θεός. 

42 Αυτός ο Ηλίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί σε εκείνους τους καιρούς για αυτόν τον καιρό, είναι 

ανάμεσά σας για άλλη μια φορά. Ο Θείος Δάσκαλος σας το υποσχέθηκε στον Δεύτερο Χρόνο, και ήρθε 

στην ώρα του. 

43 Ο Ηλίας ας είναι μέσα στον καθένα σας, ειδικά όταν βρίσκεστε υπό δοκιμασία. Αλλά τότε 

θυμηθείτε ότι ο Ηλίας είναι γεμάτος αγάπη, πίστη και ταπεινότητα, ώστε να τον μιμηθείτε και τότε η 

προφητεία θα γίνει πραγματικότητα σε εσάς. 

44 Πολλά είδη ειδωλολατρίας υπάρχουν στις μέρες μας. Η επιστήμη, ο πόλεμος, ο χρυσός, η εξουσία, 

ο θρησκευτικός φανατισμός, οι απολαύσεις είναι άλλα πολυάριθμα είδωλα στα οποία οι άνθρωποι 

υποτάσσονται πρόθυμα. 

45 Τρέφεστε με τον Λόγο Μου για να είστε δυνατοί. Έχετε κατά νου ότι θα πρέπει να ακούσετε 

πολλά λόγια που έρχονται σε αντίθεση με όσα σας δίδαξα, και κανένα από αυτά δεν πρέπει να σας 

μπερδέψει ή να σας κάνει να αμφιβάλλετε. 

46 Το βιβλίο είναι ανοιχτό, διαβάστε το, γιατί όπως ο Πατέρας σας είναι βιβλίο σοφίας, έτσι κι εσείς 

μπορείτε να γίνετε βιβλίο διδασκαλίας και εμπειρίας για τους αδελφούς σας. 

47 Η ζωή που σας περιβάλλει είναι μια από τις τόσες πολλές σελίδες του Θεϊκού Βιβλίου. Γι' αυτό 

σας έχω πει πολλές φορές: Μάθετε το καθημερινό μάθημα που σας δίνει η ζωή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να 

γίνετε οι καλοί σύμβουλοι που μιλούν με λόγια αλλά και με πράξεις. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για 
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ανανέωση αν τα αδέλφια σας σας αιφνιδίαζαν σε σκοτεινά μέρη; Θα μπορούσατε να τους διδάξετε να 

ζουν ειρηνικά αν ανακάλυπταν ότι δεν υπήρχε αρμονία στο σπίτι σας; 

48 Βλέπω ότι πολλές από τις καρδιές αυτού του λαού κοιμούνται ακόμα, μη θέλοντας να καταλάβουν 

ότι η μέρα είναι ήδη κοντά που θα σταματήσω να σας δίνω τις διδασκαλίες Μου με αυτή τη μορφή. Αλλά 

όταν δουν ότι το βιβλίο έχει κλείσει, θα κλάψουν για την έλλειψη κατανόησης- αλλά τότε θα είναι πολύ 

αργά. 

49 Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που εξοπλίζονται και βρίσκονται έτοιμοι να υπακούσουν στο θέλημα 

του Δασκάλου τους, γιατί θα ξέρουν πώς να ενωθούν μαζί Μου στη σκέψη κατά την είσοδο της νέας 

περιόδου και θα αναφωνήσουν: "Κύριε, το Βιβλίο Σου είναι ακόμα ανοιχτό". 

50 Έχω συγκρίνει τον Λόγο Μου με τον κόκκο του σιταριού που έσπειρα στην καρδιά σας με άπειρη 

αγάπη. Η καρδιά είναι το έδαφος όπου αρχίζει να βλασταίνει, επειδή η καρδιά σας είναι προικισμένη με 

ευαισθησία- αλλά τις εντυπώσεις της τις μεταφέρει στο πνεύμα, το οποίο με αλήθεια διατηρεί το Λόγο 

Μου. Ακόμη και αν η καρδιά ξεχάσει τον Πατέρα της και δεν χτυπάει πια για τη ζωή, ο σπόρος αυτός θα 

παραμείνει διατηρημένος στο πνεύμα και θα έρθει η ώρα που θα βλαστήσει. Ο χρόνος αυτός μπορεί να 

είναι κοντινός ή μακρινός, ανάλογα με την αφύπνιση της ψυχής στην αγάπη του Δημιουργού. Επειδή 

όμως η ανάπτυξη της ψυχής ανήκει στην αιωνιότητα, δεν υπάρχει ανυπομονησία στον Πατέρα. Εσείς 

είστε εκείνοι που -είτε ως ανθρώπινα όντα είτε ως πνευματικά όντα- πρέπει να επισπεύσετε τα βήματά 

σας για να αποφύγετε τις θλιβερές εμπειρίες μέσω της άσκησης της καλοσύνης. 

51 Το βιβλίο της Θείας Σοφίας, σφραγισμένο με επτά σφραγίδες, ανοίχτηκε από το Αρνίο. Ήταν η 

αγάπη του Θείου Διδασκάλου για την ανθρωπότητα που έκανε τα μυστικά της κρυφής συμβουλής Του να 

τους αποκαλυφθούν. Η Έκτη Σφραγίδα αποκαλύπτει το περιεχόμενό της αυτή τη στιγμή και μιλάει για 

βαθιές αλήθειες, σας επιτρέπει να δείτε το μέλλον του κόσμου σας και ανοίγει το δρόμο προς την 

πνευματική αιωνιότητα. 

52 Σας δίδαξα ότι η σοφία αποκτάται μέσω της προσευχής, αλλά δεν θέλω να παρατείνετε τις 

προσευχές σας. Σας ζήτησα την πεντάλεπτη προσευχή, και με αυτό εννοώ ότι θα πρέπει να προσεύχεστε 

σύντομα, ώστε εκείνες τις στιγμές να μπορείτε να αφιερωθείτε πραγματικά στον Πατέρα σας- αλλά τον 

υπόλοιπο χρόνο σας θα πρέπει να τον αφιερώσετε στα πνευματικά και υλικά καθήκοντά σας προς τους 

αδελφούς σας. 

53 Σπείρετε το μονοπάτι της ζωής σας με αγάπη, με έλεος και καλά έργα, και τότε, όταν 

εγκαταλείψετε την ύλη και απελευθερώσετε την ψυχή σας από αυτήν, αντί να κατέβει στα πεδινά της 

εξιλέωσης, θα ανέλθει σε εκείνους τους κόσμους όπου θα θερίσει όλους τους καρπούς της σποράς της 

ανάμεσα στα πνεύματα του φωτός. Αν δεν συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο, θα θερίσετε πόνο στην 

πορεία σας, και γι' αυτό δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε, αφού δεν δημιούργησα τον πόνο, παρόλο που 

δημιούργησα όλα όσα σας περιβάλλουν. Ο πόνος είναι δικό σας δημιούργημα, είναι το αποτέλεσμα των 

ατελειών σας. Σας επιτρέπω να αδειάσετε το ποτήρι του πόνου μόνο επειδή ξέρω ότι μπορείτε να 

τελειοποιηθείτε μόνο όταν γνωρίζετε το αποτέλεσμα των έργων σας, διότι από τον καρπό αναγνωρίζετε το 

δέντρο. 

54 Μαθητές, φτιάξτε από τον Λόγο Μου ένα βιβλίο μνήμης, με το οποίο θα αναζωογονείτε την ψυχή 

σας, και αύριο θα φέρετε αυτή τη μαρτυρία και την ευτυχία στους αδελφούς σας. Ο Λόγος Μου πρέπει να 

φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου και να αγγίξει όλες τις ψυχές, μεταμορφώνοντας τις ζωές των 

ανθρώπων. Ο Λόγος Μου θα κάνει το θαύμα της επιστροφής της ειρήνης σε αυτή τη γη. 

55 Οι δυνάμεις της φύσης εμφανίζονται εχθρικές και βίαιες μόνο επειδή δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ 

αυτών και των ανθρώπων. Μόλις οι άνθρωποι ζήσουν με την ίδια υπακοή στους νόμους Μου με την οποία 

ζουν και τα υπόλοιπα πλάσματα, θα αναγνωρίσουν σε αυτόν τον πλανήτη την εικόνα της Αιώνιας Ζωής, 

εκείνον τον Παράδεισο που θα προστατεύει στους κόλπους του εκείνους που εξαγνίζονται και ανεβαίνουν 

στο μονοπάτι της αγάπης προς το οποίο ο Χριστός συνεχώς δείχνει. 

56 Αυτή τη στιγμή ο λαός του Ισραήλ ανατέλλει σε μια νέα ζωή στη γη. Σήμερα εξακολουθεί να ζει 

φυλακισμένη, αλλά το φως Μου την απελευθερώνει τώρα. Ο δρόμος και η θεία υπόσχεση παρουσιάζεται 

μπροστά τους, καλώντας τους να δέσουν τα σανδάλια τους, να πάρουν το μπαστούνι, να προσευχηθούν 

ενώπιον του Ιεχωβά και να αποσυρθούν στην έρημο με την επιθυμία για τη θεία φωνή, για το νόμο του 

Θεού και τα θαύματά Του. 
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57 Ήδη η αφύπνιση αρχίζει, ήδη έχετε ακούσει τη φωνή του Ηλία, του νέου Λυτρωτή. Σας έφερε 

στους πρόποδες του νέου Όρους Σιών, που υψώνεται μπροστά στο πνεύμα σας σε αυτή την Τρίτη Εποχή, 

για να ακούσετε τη ζωντανή φωνή του Κυρίου μέσα από το ανθρώπινο όργανο της κατανόησης. 

58 Παραμείνατε συνεπαρμένοι από τη Θεία Φωνή όταν την ακούσατε, αλλά σας ανακοίνωσε ότι η 

εκδήλωσή της θα ήταν σύντομη, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε για να συνεχίσετε το ταξίδι που είχατε 

ξεκινήσει, το οποίο θα οδηγούσε το πνεύμα σας στις πύλες της Γης της Επαγγελίας. 

59 Και σε άλλα μέρη του κόσμου, επίσης, οι λαοί ξυπνούν τώρα, επειδή ο Ηλίας χτυπάει τις πόρτες 

τους. 

60 Σας αποκάλεσα Ισραήλ επειδή θα συγκεντρώσετε την ουσία των αποκαλύψεων της Τρίτης 

Εποχής, επειδή θα είστε αυτοί που θα δώσουν την πνευματική και σωστή ερμηνεία στο Λόγο Μου και 

επειδή μαζί σας θα επαναληφθεί η ιστορία αυτού του λαού - με τις δοκιμασίες, τους αγώνες και τις μάχες 

του για να φτάσει στη Γη της Επαγγελίας και τελικά το θρίαμβο που συνίστατο στην κατάκτηση και την 

κατοχή ενός ιδανικού. 

61 Γνωρίστε ότι είστε ο Ισραήλ, θυμηθείτε ότι είστε ο λαός του Θεού, κάντε αυτό το ιδανικό δικό 

σας, ώστε να είστε πιο θαρραλέοι στο μακρύ προσκύνημα- αλλά μη διακηρύσσετε ότι είστε παιδιά του 

Ισραήλ, γιατί δεν θα σας καταλάβουν, αλλά μάλλον θα κοροϊδέψουν τα λόγια σας. Ποιος θα σκεφτεί ότι ο 

Νέος Ισραήλ είναι ο Ισραήλ κατά το Πνεύμα; 

62 Κρατήστε αυτή τη γνώση που σας αποκάλυψε ο Πατέρας σας στις καρδιές σας. Όταν όμως οι 

πρόσκοποι και οι αδαείς έρθουν σε σας και σας ρωτήσουν: "Είστε ο λαός του Ισραήλ;", απαντήστε τους 

όπως απάντησα στους Φαρισαίους και στους αδαείς όταν Με ρώτησαν αν ήμουν ο Υιός του Θεού: "Εσείς 

το είπατε". 

63 Αφού σας τα είπα αυτά, να ξέρετε ότι αυτός ο λαός, που μόλις τώρα αρχίζει να μαζεύεται, θα 

προσκαλέσει άλλες κοινότητες να τον ακολουθήσουν στο μονοπάτι του - προσκαλώντας τους όχι τόσο με 

λόγια όσο με το παράδειγμά τους - και ότι θα καθαρίσει το πνευματικό μονοπάτι από τα αγκάθια, ώστε 

όσοι ακολουθήσουν να βρουν το μονοπάτι καλλιεργημένο- γιατί απευθύνω το κάλεσμα σε όλους τους 

λαούς και τα έθνη του κόσμου, αφού ο Νέος Λαός του Ισραήλ θα σχηματιστεί από ανθρώπους όλων των 

φυλών, τάξεων και δογμάτων. 

64 Εκείνοι που πιστεύουν ότι ο αληθινός λαός του Ισραήλ ήταν αυτός της Πρώτης Εποχής είναι σε 

πλάνη- αυτός ήταν μόνο η εικόνα του λαού που στην πορεία του χρόνου θα είναι ο αληθινός λαός του 

Θεού, στον οποίο πρέπει να συγχωνευθούν όλοι οι άνθρωποι, αγαπώντας τον Πατέρα τους μέσα στους 

ανθρώπινους αδελφούς και αδελφές τους. Έτσι έλεγε ο νόμος στην Πρώτη Εποχή: "Να αγαπάς τον Θεό με 

όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου". Έτσι 

είπε ο Χριστός στη Δεύτερη Εποχή, όταν δίδαξε στην ανθρωπότητα μια νέα εντολή: "Αγαπάτε αλλήλους". 

Σε όσους εκπληρώνουν αυτές τις ύψιστες εντολές, ο Ηλίας διακήρυξε εκείνη την εποχή ότι θα δουν τον 

Πατέρα σε όλη Του τη δόξα. 

65 Στον καθένα θα ανατεθεί ένα έργο και στον καθένα θα αποκαλυφθούν τα πνευματικά του 

χαρίσματα, ώστε όλοι να έχουν μέσα τους τα μέσα για να σπείρουν το καλό και να διαδώσουν το φως. 

Εκείνες τις ημέρες, επίσης, σε κάθε φυλή ανατέθηκε ένα καθήκον και της αποκαλύφθηκαν τα πνευματικά 

της χαρίσματα, ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να προσφέρουν στον Πατέρα καρπό παράδοσης, αρμονίας και 

πίστης. 

66 Αγαπημένοι άνθρωποι, σας παρέχω όλα όσα χρειάζεστε για τις περιπλανήσεις. Η ταξιδιωτική σας 

τσάντα θα ξεχειλίζει από τις ευλογίες Μου και δεν θα φοβάστε ότι θα ξεμείνετε από αυτές. Αλλά αν η 

στενότητα προκύψει για να δοκιμάσει την πίστη σας, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο Ισραήλ έμαθε από τον 

Μωυσή τις πρώτες ημέρες ότι όποιος εμπιστεύεται τον Κύριο δεν θα χαθεί ποτέ. 

67 Πρόσεχε και προσευχήσου, Ισραήλ! Ω λαέ που προορίζεσαι να μεταφέρεις το λάβαρο της 

πνευματοποίησης στον κόσμο, μάθε να κουβαλάς στην καρδιά σου τη σκηνή, στο πνεύμα σου την κιβωτό 

της διαθήκης και στη συνείδησή σου το νόμο. 

68 Ξεκινήστε και διακηρύξτε στους αδελφούς σας ότι έχει έρθει η ώρα της ελευθερίας και ότι η φωνή 

που ακούγεται στη σιγαλιά της νύχτας είναι η φωνή του Ηλία, ο οποίος σπεύδει από τη μια άκρη του 

κόσμου στην άλλη και ξυπνά τις ψυχές που έχουν κοιμηθεί. Μη φοβάστε την κοροϊδία και την 

περιφρόνηση των αδελφών σας, αλλά αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι εμένα μισούσε πριν μισήσει 

εσάς. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 79  
1 Κάποιοι άκουσαν το Λόγο Μου νωρίς σ' αυτή την εποχή, άλλοι άργησαν, αλλά αληθινά σας λέω, 

δεν είναι η διάρκεια ή η συντομία του χρόνου που Με ακούσατε που θα σας δώσει πνευματική πρόοδο και 

πρόοδο, αλλά η θέρμη και η αγάπη με την οποία αγκαλιάζετε τη Διδασκαλία Μου και το έλεος που 

υπάρχει στα έργα σας. 

2 Ελάτε σε Μένα, εσείς που είστε κουρασμένοι, λυπημένοι και πεινασμένοι για αγάπη, αυτοί στους 

οποίους η ανθρωπότητα έχει φερθεί άσχημα. Ελάτε σε Μένα, όσοι είστε άρρωστοι. Θα σας κάνω να 

νιώσετε τη γλυκιά αγάπη του Ελέους Μου. Θα απομακρύνω τη θλίψη σας και θα σας κάνω παιδιά της 

ειρήνης, του φωτός και της πίστης. - Με ρωτάτε γιατί ήρθα σε σας: Επειδή βλέπω ότι έχετε ξεχάσει τον 

τρόπο να επιστρέψετε στη μήτρα από την οποία βγήκατε, και σας τον δείχνω εκ νέου. 

3 Το μονοπάτι είναι ο νόμος Μου και ακολουθώντας το η ψυχή θα αποκτήσει την αθανασία. Σας 

δείχνω την πύλη που είναι εξίσου στενή με το μονοπάτι που σας έδειξα τότε με τις οδηγίες Μου. 

4 Αυτή τη στιγμή ανοικοδομώ τον ναό στον οποίο αναφέρθηκα όταν είπα στους μαθητές Μου, οι 

οποίοι θαυμάζοντας τον ναό του Σολομώντα, έβλεπαν τον ναό του Σολομώντα: "Αληθινά σας λέω, δεν θα 

μείνει ούτε μια πέτρα του πάνω στην άλλη, αλλά εγώ θα τον ανοικοδομήσω σε τρεις ημέρες". Ήθελα να 

πω ότι κάθε εξωτερική λατρεία, όσο λαμπρή κι αν φαίνεται στους ανθρώπους, θα εξαφανιστεί από τις 

καρδιές των ανθρώπων και στη θέση της θα υψώσω τον αληθινό, πνευματικό ναό της Θεότητάς Μου. 

Τώρα είναι η Τρίτη Ώρα, δηλαδή η Τρίτη Ημέρα, όταν θα τελειώσω την ανοικοδόμηση του Ναού Μου. 

5 Μαθητές, ο Λόγος Μου χύνεται στο μυαλό σας, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να μην τον ακούτε 

πια, να μην υπάρχει πείνα ή δίψα στις καρδιές σας να Με ακούσετε. 

6 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον ήδη εδώ στη γη και να θυμάστε ότι είστε όλοι ενωμένοι με 

άρρηκτους πνευματικούς δεσμούς και ότι αναπόφευκτα θα έρθει η ώρα που θα ενωθείτε όλοι στον 

πνευματικό κόσμο. Μην προκαλείτε μόνο αυτοκατηγορίες γι' αυτή τη ζωή και μην περιμένετε να 

ντραπείτε μπροστά σε εκείνους που έχετε προσβάλει. 

7 Εκείνοι που έχουν αναπτύξει το χάρισμα της όρασης μπορούν να μαρτυρήσουν την Παρουσία 

Μου, αλλά εκείνοι που δεν μπόρεσαν να το αναπτύξουν και δεν έχουν πίστη, λένε: Θέλω να δω για να 

πιστέψω. 

8 Θέλετε να σας δείξω την πληγή Μου για να την εξετάσετε και να βυθίσετε τα δάχτυλά σας σε 

αυτήν. Αλλά σας λέω: ο Θωμάς ζήτησε αυτή την απόδειξη και του δόθηκε, αλλά στη συνέχεια έκλαψε για 

την έλλειψη πίστης του και έδωσε τη ζωή του για να μαρτυρήσει τη Διδασκαλία Μου. Αν σας έδινα αυτή 

τη χάρη, θα κάνατε ό,τι έκανε εκείνος ο μαθητής; 

9 Η ημέρα που σας δίνω τις οδηγίες Μου είναι ημέρα χάριτος, επειδή η ειρήνη του Πνεύματός Μου 

ξεχύνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. Ως ο απεριόριστος Κύριος όλων των δημιουργημένων πραγμάτων, 

κάνω αισθητή την παρουσία Μου σε όλα και απαιτώ από κάθε ον και πλάσμα να Μου δείξει την 

εκπλήρωση της αποστολής του. Τέλος, αναζητώ το ναό Μου στην καρδιά του ανθρώπου για να 

κατοικήσω μέσα του. 

10 Οι άνθρωποι που ακούν το Λόγο Μου δεν γνωρίζουν αν τα έργα τους, όταν τα φέρουν ενώπιόν 

Μου, θα Μου φανούν ευχάριστα. Ω, αν αντί για φόβο νιώθατε χαρά κάθε φορά που κατεβαίνει η Θεία 

Ακτίνα Μου. Αλλά η πίστη σας είναι μικρή, και η προαίσθησή σας δεν σας έχει πει ακόμα για τη μάχη 

που έρχεται, γι' αυτό είναι απαραίτητο να σας πω ότι κάτω από το φως που θα διαδώσει η Έκτη Σφραγίδα, 

όλες οι πίστες, οι θρησκείες και οι αιρέσεις της γης θα ενωθούν για να προσφέρουν ένα είδος λατρείας 

στον ένα Θεό που όλοι αναζητούν. 

11 Σε αυτά τα ξερά χωράφια έχει πέσει η καρποφόρα βροχή του πόνου και σύντομα θα είναι δεκτικά 

για να δεχτούν τον πνευματικό σπόρο. Προς το παρόν διαμορφώνω έναν λαό που θα μεγαλώνει από μέρα 

σε μέρα. Θα τη σχηματίσω από ανθρώπους όλων των φυλών, και το πρώτο της καθήκον θα είναι να 

ανοίξει αυλάκια στη γη με τα έργα της αγάπης της, για να σπείρει αργότερα τους σπόρους της αλήθειας 

Μου. 

12 Πόσο ανάγκη έχετε ακόμα να αναλογιστείτε τη διδασκαλία Μου και να προετοιμάσετε την καρδιά 

σας για να προσφέρετε αληθινή μαρτυρία και παράδειγμα στους αδελφούς σας μέσα από την αγάπη και το 

έλεος των έργων σας! 
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13 Χρησιμοποιήστε αυτές τις διδασκαλίες, γιατί αυτή είναι η στιγμή που το φως Μου, όταν φτάνει 

στο νοητικό όργανο του φορέα της φωνής, γίνεται λόγια στα χείλη του και σας μιλάει για το Πνευματικό 

Βασίλειο, στο οποίο όλοι σας καλείστε να κατοικήσετε. 

14 Μιλώ στον άνθρωπο του οποίου η ύπαρξη πηγάζει από τη δημιουργική πηγή του Θεού και ο 

οποίος, έχοντας λάβει τη Θεία Πνοή στο πνεύμα του, είναι σε θέση να κατανοήσει τον Πατέρα του και να 

έχει πνευματική επικοινωνία μαζί Του. 

15 Είμαι ο Πατέρας σας, από το Πνεύμα Μου ήρθε η ιδέα να σας φέρω στη ζωή, και αυτή η 

έμπνευση υλοποιήθηκε. Στο Πνεύμα Μου ήταν η θέληση να σας δημιουργήσω, και ο άνθρωπος 

δημιουργήθηκε. Ήθελα να έχετε ομοιότητα μαζί Μου, όπως πρέπει να είναι μεταξύ ενός πατέρα και των 

παιδιών του, και σας έδωσα πνεύμα, και μέσω αυτού του πνεύματος θα είστε οι πιο κοντινοί σε Μένα 

ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα. 

16 Έχω αναθέσει στο πνεύμα μια αποστολή στον υλικό κόσμο, ώστε να βρει σ' αυτόν ένα ευρύ πεδίο 

για την ανάπτυξή του, έναν κόσμο εμπειριών και μικρών και μεγάλων δοκιμασιών που θα είναι σκάλα, 

λυτρωτήρας και κοιλάδα εξιλέωσης. 

17 Το ανθρώπινο σώμα ανατέθηκε στο πνεύμα, ώστε να βρει σε αυτό τα πιο αποτελεσματικά και 

τέλεια μέσα για την ανάπτυξή του - ένα σώμα εξοπλισμένο με εγκέφαλο, ώστε το πνεύμα να μπορεί να 

εκδηλώσει τη νοημοσύνη του μέσω αυτού- έναν φορέα ευαίσθητων νεύρων, ώστε να μπορεί να 

αντιλαμβάνεται κάθε σωματική αίσθηση. Η καρδιά φυτεύτηκε επίσης στο σώμα, ώστε η αγάπη και όλα τα 

καλά συναισθήματα που πηγάζουν από αυτήν να έχουν έναν ανθρώπινο μεσολαβητή. Ήθελα όμως αυτό 

το πλάσμα που προικίστηκε από τον Πατέρα με τόση χάρη, το οποίο επρόκειτο να χρησιμεύσει ως 

στήριγμα για την ψυχή που ενσαρκώνεται σε αυτό, να είναι αδύναμο, ώστε η ψυχή να αγωνίζεται σε αυτό 

και να μην εγκαταλείπεται ποτέ στις κλίσεις της σάρκας. 

18 Η σάρκα στην αδυναμία της είναι εγωκεντρική και αισθησιακή, αγαπάει το ταπεινό και γι' αυτό 

πρέπει να κυβερνάται. Ποιος μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα αυτό το καθήκον από την ψυχή, η οποία 

είναι προικισμένη με δύναμη, φως, νοημοσύνη και βούληση; - Προκειμένου η πρόοδος και η ανάπτυξη 

της ψυχής να είναι αξιέπαινη ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εαυτού της, της έχει παραχωρηθεί 

ελεύθερη βούληση να επιλέξει τον δρόμο του καλού ή του κακού, ώστε να ανέλθει ή να πέσει μέσα από 

τον εαυτό της. 

19 Έτσι προέκυψε η μάχη μέσα στον άνθρωπο, μια μάχη της ψυχής με την ύλη. Ποιος θα βγει 

νικητής από τη μάχη; - Η ψυχή δεν είχε όπλα, επειδή μόλις ξεκινούσε την πορεία της ανάπτυξης- ο 

κόσμος και η ύλη, από την άλλη πλευρά, είχαν πολλά όπλα για να την νικήσουν, πολλούς πειρασμούς για 

να την ρίξουν και πολλές παγίδες για να την καταστρέψουν. 

20 Ο Πατέρας - προνοητικός και φιλεύσπλαχνος και προσηλωμένος στη νίκη και τη σωτηρία της 

ψυχής - άναψε μέσα της ένα φως που θα λειτουργούσε ως φάρος σε όλη τη διαδρομή, καθοδηγώντας την 

στο σκοτάδι - ένας εσωτερικός κριτής σε κάθε ολοκληρωμένο έργο, ένας σύμβουλος που θα υποκινούσε 

πάντα τον άνθρωπο να κάνει το καλό και έτσι θα τον απέτρεπε από το να διαπράττει λάθη. Αυτό το φως, 

που φτάνει στο υλικό μέρος της ύπαρξης του ανθρώπου μέσω της ψυχής, είναι η συνείδηση, είναι η θεία 

σπίθα που δεν σβήνει ποτέ, ο δικαστής που δεν μπορεί ποτέ να δωροδοκηθεί, ο φάρος που δεν αλλάζει 

ποτέ τη θέση του, ο οδηγός που δεν χάνει ποτέ το δρόμο. 

21 Αυτά είναι τα τρία μέρη που συνθέτουν τον άνθρωπο, δηλαδή οι τρεις φύσεις του - η θεϊκή-

πνευματική, η ψυχή και η υλική σε μια τέλεια ένωση, ώστε η ψυχή να μπορεί να θριαμβεύσει πάνω από 

τις δοκιμασίες, πάνω από τα πάθη και τις θύελλες του κόσμου και τελικά να κατακτήσει την πνευματική 

βασιλεία. 

22 Αν σκεφτείτε ότι η αμαρτία, τα λάθη, τα πάθη και το κακό σε όλες του τις μορφές πάντα 

επικρατούσαν μεταξύ των ανθρώπων, νομίζετε ότι μπορεί να ειπωθεί ότι το πνεύμα έχασε τη μάχη ή ότι η 

συνείδηση δεν εισακούστηκε; - Προς το παρόν μπορείτε να το δεχτείτε αυτό, διότι αυτές δεν ήταν μικρές 

δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι άνθρωποι, και γι' αυτό πολλοί δεν τις πέρασαν, και ήταν 

απαραίτητο στην πτώση τους να αδειάσουν το ποτήρι του πόνου, ώστε να ξυπνήσουν και να ακούσουν 

αυτή τη φωνή που για τόσο καιρό ακούγεται. 

23 Τώρα είναι η ώρα της συνείδησης, της κρίσης και του τελικού απολογισμού, όπως ακριβώς η 

Δεύτερη Ώρα ήταν αυτή της αυγής της πνευματοποίησης και η Πρώτη Ώρα ήταν αυτή του φυσικού 

νόμου. 
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24 Έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου στην ανθρωπότητα με τρεις διαφορετικές μορφές, αλλά αυτές οι 

τρεις μορφές αντιπροσωπεύουν μία και μόνη ουσία- επομένως, κάποιοι βλέπουν τρεις θεότητες, ενώ 

υπάρχει μόνο μία. 

25 Είμαι Ένας και σας επιτρέπω να Μου αποδώσετε Τριάδα μόνο όταν καταλάβετε ότι την Πρώτη 

φορά εκδηλώθηκα με Δικαιοσύνη, ότι τη Δεύτερη φορά σας αποκάλυψα την Αγάπη Μου και ότι φύλαξα 

τη Σοφία για την τελευταία φορά. 

26 Η Σοφία είναι το βιβλίο που ανοίγει σήμερα μπροστά σας και σας δείχνει το περιεχόμενό του με 

άπειρο φως, με αδιανόητες αποκαλύψεις και με γνώση που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ. Μόνο εκεί θα μάθετε 

τι υπάρχει πέρα από εσάς, και τότε θα είστε σε θέση να εξηγήσετε στον εαυτό σας τον λόγο για πολλές 

από τις διδασκαλίες Μου του παρόντος και του παρελθόντος. 

27 Τι ξέρετε για τη μέλλουσα ζωή; Τι γνωρίζει ο άνθρωπος για το τι έρχεται μετά από αυτή τη ζωή; 

Τι γνωρίζετε για το γιατί γεννιέστε και γιατί πεθαίνετε; 

28 Όλα όσα ονομάζετε αδικίες του Θεού ή ειρωνείες της μοίρας, τα οποία θα έπρεπε να ονομάζετε 

δικαιοσύνη, θα τα εξηγήσετε στον εαυτό σας με διαυγή τρόπο όταν μάθετε τα μαθήματα που σας 

αποκάλυψε το Βιβλίο της Σοφίας στην Τρίτη Εποχή μέσω της συνείδησής σας. 

29 Δεν σας είχε προφητευτεί ότι κάθε μάτι θα Με έβλεπε σ' αυτόν τον καιρό; Με αυτό ήθελα να σας 

πω ότι όλοι θα γνωρίζετε την αλήθεια που είμαι. 

30 Πώς μπορείτε να υποθέσετε -αν και έχετε βρεθεί στο φως του Αγίου Πνεύματος- ότι θα 

μπορούσατε να παραμείνετε στο σκοτάδι για πάντα; 

31 Κοιτάξτε τους ανθρώπους να καταστρέφουν και να μισούν ο ένας τον άλλον, να αρπάζουν την 

εξουσία ο ένας από τον άλλον χωρίς να αποφεύγουν το έγκλημα, την απάτη ή την προδοσία. Υπάρχουν 

άνθρωποι που πεθαίνουν κατά εκατομμύρια ως θύματα των συνανθρώπων τους, και άλλοι που χάνονται 

από την επίδραση της κακίας. Υπάρχει φως μέσα τους; Μιλάει το πνεύμα που ζει μέσα τους; Αυτό που 

υπάρχει είναι σκοτάδι και πόνος, αποτέλεσμα της κακής χρήσης του δώρου της ελεύθερης βούλησης και 

της μη ακρόασης της εσωτερικής φωνής, και επειδή δεν έστρεψαν την προσοχή τους στο φως εκείνης της 

σπίθας του Θεού που όλοι σας κουβαλάτε στην ύπαρξή σας και που είναι η θεϊκή ακτίνα φωτός που 

ονομάζετε συνείδηση. 

32 Ο άνθρωπος έχει βυθιστεί στην άβυσσο και η συνείδηση τον συνοδεύει εκεί, περιμένοντας την 

κατάλληλη στιγμή για να ακουστεί. Σύντομα αυτή η φωνή θα ακουστεί στον κόσμο με τέτοια δύναμη που 

δεν μπορείτε ακόμη να φανταστείτε. Αυτό όμως θα κάνει την ανθρωπότητα να σηκωθεί από την άβυσσο 

της υπερηφάνειας, του υλισμού και της αμαρτίας, να πλυθεί στα ποτάμια των δακρύων της μετάνοιάς της 

και να αρχίσει να εξελίσσεται ανοδικά στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. Θα βοηθήσω όλα τα παιδιά 

Μου, γιατί Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή που ανασταίνει τους "νεκρούς" από τον τάφο τους. Σε αυτή 

τη ζωή που προσφέρω σήμερα στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα κάνουν το Θέλημά Μου και θα 

απαρνηθούν την ελεύθερη βούληση από αγάπη, πεπεισμένοι ότι όποιος κάνει το Θέλημα του Πατέρα δεν 

είναι ούτε υπηρέτης ούτε σκλάβος, αλλά αληθινό παιδί του Θεού. Τότε θα γνωρίσετε την αληθινή ευτυχία 

και την τέλεια ειρήνη, που είναι ο καρπός της αγάπης και της σοφίας. 

33 Άνθρωποι, Μου ζητάτε συγχώρεση για όλα τα λάθη που έχετε διαπράξει, γιατί ο Λόγος Μου έχει 

συγκινήσει βαθιά τις ψυχές σας. Αλλά σας ρωτώ: Γιατί δεν αισθάνεστε τις ίδιες τύψεις όταν η συνείδησή 

σας αποδοκιμάζει κάποιο από τα έργα σας; Είναι αυτή η εσωτερική φωνή και αυτή που εκδηλώνεται μέσω 

αυτών των φορέων φωνής διαφορετικές μεταξύ τους; Σκεφτείτε και καταλάβετε ότι δεν Με ακούτε πάντα 

με αυτή τη μορφή για να σας κάνω να μετανοήσετε. Είναι απαραίτητο να πνευματοποιείτε τον εαυτό σας 

σιγά-σιγά και να ακούτε τη φωνή της συνείδησής σας με μεγαλύτερη σαφήνεια μέρα με τη μέρα, η οποία 

υπάρχει μέσα σας ως βιβλίο σοφίας και αγάπης. 

34 Καταλάβετε ότι, αν και η δημιουργία φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, τα πάντα εξελίσσονται, 

μεταμορφώνονται και τελειοποιούνται. Μπορεί η ψυχή σας να ξεφύγει από αυτόν τον θεϊκό νόμο; Όχι, 

παιδιά μου. Κανείς δεν μπορεί να πει την τελευταία λέξη για τα πνευματικά, για την επιστήμη ή για τη 

ζωή, γιατί είναι τα έργα Μου που δεν έχουν τέλος. 

35 Σας διδάσκω να παίρνετε τη θέση που έχω ορίσει για τον καθένα με άξιο τρόπο, και να 

ακολουθείτε με πειθήνιο τρόπο και ταυτόχρονα με σταθερότητα το μονοπάτι που η πατρική Μου αγάπη 

έχει χαράξει για σας. Ο ουράνιος Λόγος Μου φωτίζει τόσο αυτόν που κατέχει τη θέση του κυρίου όσο και 

αυτόν που εκτελεί το καθήκον του υφισταμένου- είναι σαν το φως του ήλιου που λάμπει σε όλους. 
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36 Οι άνθρωποι στη γη δεν έχουν ακόμη επιτελέσει τα μεγαλύτερα έργα τους, εκείνα που δίνουν στην 

Πατρική Καρδιά Μου θεϊκή ικανοποίηση. Τα έργα τους, τα οποία είναι θαυμάσια από ανθρώπινη άποψη, 

εξακολουθούν να αποδεικνύονται μικρά όταν οι δημιουργοί τους τα κρίνουν με τους νόμους της αγάπης 

Μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί επιστήμονες δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα πνευματικά, 

διότι γνωρίζουν ότι υπάρχει η παρουσία Εκείνου που τα γνωρίζει όλα - Εκείνου που τα βλέπει όλα και τα 

κρίνει όλα. Προτιμούν να αρνούνται την ύπαρξή Μου, νομίζοντας ότι έτσι θα φιμώσουν τη φωνή της 

συνείδησής τους. 

37 Μη νομίζετε ότι κρίνω άσχημα τα παιδιά Μου επειδή θέλουν να μάθουν τα μυστικά της φύσης. 

Όχι, η σοφία Μου είναι η θεία κληρονομιά που κρατώ για τα παιδιά Μου. Κρίνω όμως τον σκοπό ή την 

πρόθεση των επιστημόνων όταν αυτή η πρόθεση δεν ευθυγραμμίζεται με τους σκοπούς για τους οποίους 

τους αποκαλύφθηκαν τα μυστικά της φύσης. 

38 Όταν σας λέω ότι η σοφία Μου θα είναι δική σας, πιστεύετε ότι μια μόνο γήινη ζωή μπορεί να 

είναι αρκετή για να γνωρίσετε όλα όσα έχω να σας αποκαλύψω; Αν σας πω ότι δεν μπορείτε να 

αποκτήσετε την ανθρώπινη επιστήμη χωρίς να διανύσετε το μακρύ μονοπάτι της ανάπτυξης, μπορείτε να 

αποκτήσετε ακόμη λιγότερο τη γνώση του πνευματικού χωρίς την πλήρη ανάπτυξη του πνεύματός σας. 

39 Δεν θέτω την πνευματοποίηση σε αντιπαράθεση με την επιστήμη, διότι αυτό το σφάλμα ήταν 

σφάλμα των ανθρώπων, ποτέ δικό μου. Αντιθέτως, σας διδάσκω να εναρμονίζετε το πνευματικό με το 

υλικό, το ανθρώπινο με το θείο, το παροδικό με το αιώνιο. Παρ' όλα αυτά, σας εξηγώ ότι για να 

περπατήσετε στα μονοπάτια της ζωής, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε το μονοπάτι που σας ανοίγει η 

συνείδησή σας, ο πνευματικός νόμος του οποίου πηγάζει από το Θείο Πνεύμα. 

40 Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ενεργεί σύμφωνα με τη θέλησή του, πιστεύει ότι είναι ελεύθερος από 

κάθε ανώτερη επιρροή πάνω του και τελικά θεωρεί τον εαυτό του ανεξάρτητο και διαμορφωτή της μοίρας 

του, χωρίς να υποψιάζεται ότι θα έρθει η ώρα που όλοι θα καταλάβουν ότι ήταν η θέλησή Μου που 

εκτελέστηκε πάνω τους. 

41 Πολλά έργα Θείας δικαιοσύνης θα δείτε στη γη- μεταξύ αυτών θα είστε επίσης σε θέση να 

παρακολουθήσετε εκείνο των επιστημόνων που αναζητούν αμόρφωτους, απλούς ανθρώπους που φέρουν 

στην καρδιά τους τον σπόρο της πνευματοποίησης ή που έχουν αναπτύξει το χάρισμα του διαλόγου 

πνεύματος με πνεύμα, προκειμένου να ακούσουν μέσω αυτών τις αποκαλύψεις που δεν ανακάλυψε ο νους 

τους. 

42 Σε σας, άνθρωποι που Με ακούτε, σας λέω για άλλη μια φορά να προσέξετε τις διδασκαλίες Μου, 

γιατί πλησιάζει ο καιρός που αυτή η εκδήλωση θα τελειώσει, και τότε αυτός που έτρεφε, μάθαινε και 

διατηρούσε το πνευματικό αγαθό θα είναι δυνατός- αλλά αυτός που δεν το κατάλαβε ή δεν το ερμήνευσε 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις του θα είναι αδύναμος. 

43 Βλέπετε πόσα πλήθη Με περιβάλλουν σε αυτή την εποχή της εκδήλωσης μέσω του ανθρώπινου 

οργάνου της κατανόησης; Αληθινά σας λέω, μετά το 1950 θα είναι λίγοι εκείνοι που θα Με 

ακολουθήσουν. 

44 Σήμερα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, αλλά μετά θα καταλάβετε. 

45 Σκεφτείτε με το πνεύμα σας τη σκάλα που υψώνεται μπροστά σας στο άπειρο. Είναι σαν ένα 

φωτεινό μονοπάτι που σας προσκαλεί να έρθετε στην αγκαλιά του Πατέρα, η οποία είναι μια αγκαλιά 

ειρήνης και ανείπωτης χαράς. 

46 Σας βρήκα χαμένους σαν ναυαγούς χωρίς πυξίδα, σαν χαμένους περιπλανώμενους στην έρημο- 

αλλά σας έστειλα ένα φως που σας βοήθησε να βρείτε ένα μονοπάτι γεμάτο ελπίδα, πίστη και παρηγοριά 

που ενθάρρυνε και εμφύσησε το πνεύμα σας με ζωτικότητα και ενέργεια για να προχωρήσετε προς τον 

υποσχόμενο στόχο. 

47 Στο τέλος της σκάλας, εκεί στην κορυφή, υπάρχει ένα σπίτι για το οποίο είστε όλοι προορισμένοι, 

αλλά το οποίο πρέπει να φτάσετε μέσω της αξίας, μέσω της πίστης, μέσω της μεγάλης αγάπης και του 

απεριόριστου ελέους, καταρρίπτοντας τα εμπόδια, νικώντας τις αντιξοότητες και ξεπερνώντας τους 

εχθρούς, μέχρι να φτάσετε τελικά στη Νέα Γη της Επαγγελίας, η οποία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. 

48 Αυτή η σκάλα είναι ένα ευθύ μονοπάτι όπου δεν υπάρχουν παγίδες ή λαβύρινθοι, με το οποίο 

θέλω να καταλάβετε ότι δεν θα βρείτε δυσκολίες στην εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

49 Περπατήστε σταθερά σε αυτό το μονοπάτι, αγωνιστείτε για την άνοδό σας, θα σας κάνω δυνατούς. 

Καταλάβετε: Αν δεν είναι με τη δύναμή Μου και το φως Μου - με ποια όπλα θα πολεμήσετε και θα 
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υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας; Αν δεν σας έδινα το φωτόσπαθό Μου - με τι θα ξεπερνούσατε τους 

πειρασμούς σας; Αν δεν σας κάλυπτα με τον μανδύα Μου - πώς θα μπορούσατε να ελευθερωθείτε από 

τους εχθρούς σας; Αλλά αληθινά σας λέω, ακόμη και την προστασία Μου και το φως του σπαθιού Μου 

πρέπει να κερδίσετε με τις δικές σας αρετές! 

50 Τα ίχνη σας θα πρέπει να παραμείνουν ορατά στο πνευματικό μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά 

σας. Θα πρέπει να είναι παραδείγματα καλών έργων, απαρνήσεων, ευγενών πράξεων, υψηλής αγάπης και 

ελέους χωρίς όρια. 

51 Το πεπρωμένο του καθενός καθορίζεται από το πνευματικό του καθήκον και το ανθρώπινο 

καθήκον του. Και τα δύο πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους και να κατευθύνονται προς τον 

ίδιο στόχο. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν θα εξετάσω μόνο τα πνευματικά σας έργα, αλλά και τα υλικά, 

γιατί και μέσω αυτών το πνεύμα μπορεί να αποκτήσει αξία, αν υπάρχει αγάπη και έλεος σε αυτά προς 

τους αδελφούς σας. 

52 Δεν θα είστε μόνοι στην περιπλάνησή σας- υπάρχουν πολλά όντα μπροστά σας - κάποια πολύ 

κοντά και άλλα πιο μακριά - που επίσης προχωρούν βήμα προς βήμα και που παρακολουθούν και 

προσεύχονται για όσους περιπλανώνται πίσω τους. Δεν έχουν την επιθυμία να φτάσουν μόνοι τους ή να 

είναι οι πρώτοι, αλλά να ανοίξουν το δρόμο στους αδελφούς τους, ώστε μια μέρα η χαρά των πρώτων να 

είναι η χαρά όλων. 

53 Πόσο ένδοξο είναι αυτό το μονοπάτι στα μάτια Μου! Πόσο αναζωογονείται το πνεύμα Μου όταν 

βλέπει την πρόοδο των παιδιών Μου και την προσπάθειά τους να ανέβουν και να φτάσουν σε νέους 

βαθμούς τελειότητας! 

54 Υπάρχουν όντα από όλους τους κόσμους και τις υπερκόσμιες σφαίρες, άλλα ενσαρκωμένα και 

άλλα ενσαρκωμένα, και όλα εκπληρώνουν διαφορετικά καθήκοντα. Είναι στο άπειρο (απόκοσμοι κόσμοι) 

που θα φτιάξετε το σπίτι σας για να απολαύσετε την ειρήνη του πνεύματος αύριο. 

55 Εφόσον εξακολουθείτε να κατευθύνεστε προς τον στόχο - ηρεμήστε το μυαλό σας, που μερικές 

φορές μοιάζει με καταιγίδα, και ακούστε τον Λόγο Μου, δώστε του προσοχή και κατανοήστε τον, γιατί 

είναι το φως του φάρου για τη σωτηρία σας. Πολλοί έχουν έρθει σε Μένα σαν ναυαγοί, αλλά τους έδωσα 

την Ειρήνη Μου, που ήταν σαν σωσίβιο, και τους έστειλα εκ νέου στη θάλασσα να αναζητήσουν τους 

αδελφούς τους που έχουν παραστρατήσει. 

56 Όσοι είχαν τη βεβαιότητα ότι θα χαθούν και ξαφνικά ένιωσαν ότι ένα απαλό χέρι τους έσωσε από 

την άβυσσο, καταλαβαίνουν φυσικά τους συνανθρώπους τους όταν τους βλέπουν στην ίδια ακριβώς 

κατάσταση και τους απλώνουν το χέρι τους. 

57 Όποιος δεν γνωρίζει την αγάπη Μου δεν θα μπορέσει να την κάνει αισθητή στους αδελφούς του, 

αλλά όποιος είναι σε θέση να την αισθάνεται σε όλη του τη ζωή, μαρτυρεί για Μένα και βρίσκει βαθιά 

ευτυχία κάνοντας στους αδελφούς του ό,τι έκανε ο Πατέρας σ' αυτόν. 

58 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, ο Δάσκαλος θέλει να κατανοήσετε τη διδασκαλία Του και να 

ενεργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες Του. Σας έχω πει ότι η Διδασκαλία Μου είναι ένα στενό μονοπάτι, γιατί 

αν παρεκκλίνετε από αυτό από τη μία πλευρά, θα απομακρυνθείτε από τους Νόμους Μου της Αγάπης, και 

από την άλλη πλευρά θα κινδυνεύετε να πέσετε στον φανατισμό, που σημαίνει τύφλωση και στασιμότητα. 

Οι πειρασμοί βρίσκονται και στις δύο πλευρές του μονοπατιού, αλλά το Θείο Φως λάμπει πάντα μπροστά 

στον ορίζοντα, προσκαλώντας το πνεύμα σας στην ανοδική εξέλιξη και την τελειότητα στο ίσιο και στενό 

μονοπάτι της καλοσύνης. 

59 Κάποιος Με ρωτάει μέσα στην καρδιά του: "Είναι απαραίτητο να αγαπάς για να βρεις τη 

σωτηρία;" Αλλά ο Δάσκαλος απαντά: Όχι, δεν είναι "επιβεβλημένο" να αγαπάμε για να βρούμε τη 

σωτηρία, διότι η αγάπη δεν δίνεται με εξαναγκασμό, αλλά πρέπει να προκύπτει φυσικά και αυθόρμητα. 

Εκείνος που έκανε αυτή την ερώτηση το έκανε μόνο και μόνο επειδή αυτό το συναίσθημα δεν έχει 

γεννηθεί ακόμα μέσα του- αλλά τελικά θα βλαστήσει και θα ανθίσει μέσα του, και τότε θα καταλάβει ότι 

η αγάπη στην ψυχή είναι κάτι που γεννιέται μαζί του όπως οι καρποί της γης- ότι είναι πολύ φυσικό να 

φέρει στην καρδιά του τον σπόρο που είναι ένα μικρόβιο ζωής. Έτσι, η αγάπη στην ψυχή είναι ο σπόρος 

για την αιωνιότητα. 

60 Καταλάβατε, μαθητές, αλλά αμέσως έχετε αμφιβολίες για το αν αυτή η ανθρωπότητα μπορεί να 

σωθεί μέσω της αγάπης, αφού αυτό ακριβώς της λείπει. Απαντώντας σας λέω ότι η αγάπη είναι σαν ένας 

θείος σπόρος που δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει, που παραμένει κρυμμένος στην πιο μυστική γωνιά της 
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ανθρώπινης καρδιάς, και αν δεν έχει ακόμα βλαστήσει, είναι μόνο επειδή δεν έχει ποτιστεί με το νερό της 

αλήθειας- γιατί το νερό που έχει λάβει ήταν μόνο φαινομενική αγάπη. Ο εγωισμός, το ψέμα, η υποκρισία, 

τα κενά λόγια του (δήθεν) "φωτός", αυτά είναι που συντηρούν την καρδιά της ανθρωπότητας μέρα με τη 

μέρα. Αλλά είναι δυνατόν η καρδιά να τρέφεται με κάτι που δεν περιέχει την ουσία της ζωής της 

αιωνιότητας; 

61 Εγώ, ο Θείος Σπορέας που καλλιεργώ τα χωράφια με αγάπη για να τους δώσω ζωή, ήρθα να τα 

ποτίσω με το Ίδιο Μου το Αίμα, και τώρα, σε αυτή την Τρίτη Ώρα, θα σας δώσω άλλη μια απόδειξη της 

δύναμης και της ζωής που έχει ο σπόρος της αγάπης. 

62 Όταν σας αποκάλεσα "εργάτες στα χωράφια Μου", δεν ήταν επειδή είστε ήδη εργάτες, αλλά 

επειδή θέλω να εργαστείτε μαζί Μου σε αυτό το Θεϊκό έργο της σωτηρίας των αδελφών σας από αγάπη. 

63 Έχετε περιπλανηθεί πολύ, και σας λέω αυτή τη στιγμή: σταματήστε και ξεκουραστείτε! Μέσα από 

όλες τις αντιξοότητες της ζωής παραμείνατε πιστοί στην πορεία Μου. Αφήστε πίσω σας όλες τις πικρίες 

που έχετε βιώσει στο ταξίδι της ζωής. Όταν αρχίσετε να απορροφάτε αυτόν τον σπόρο (του Λόγου Μου) 

στις καρδιές σας, αντιλαμβάνεστε ότι σας παραδίδω όλο και περισσότερα και δεν απαιτώ λογαριασμό από 

εσάς. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε καθήκον να καλλιεργήσετε αυτόν τον σπόρο στη ζωή σας, γιατί θα έρθει η 

μέρα που θα εμφανιστώ ως διαχειριστής της γης Μου και θα απαιτήσω λογαριασμό από εσάς για το έργο 

σας. Εργαστείτε με αγάπη και ζήλο, αλλά και με απλότητα και φυσικότητα. Δεν θέλω να σας αποκαλούν 

φανατικούς, δεν θέλω το Έργο Μου να γίνει εμμονή στο μυαλό σας. Μεταδώστε την αλήθεια Μου μέσω 

της αληθινής φιλανθρωπίας και μη ζητάτε τίποτα σε αντάλλαγμα, γιατί θα σας δικαιώσω. 

64 Να είστε χαρούμενοι γνωρίζοντας ότι έχετε ένα όμορφο έργο που σας έχει αναθέσει ο Πατέρας 

σας και να θυμάστε πάντα ότι όταν ο σταυρός σας είναι βαρύς, έχετε τον Παντοδύναμο να σας βοηθήσει. 

Ανεβείτε την απότομη πλαγιά, γιατί δεν είναι απαραίτητα ο Γολγοθάς που σας περιμένει, αλλά η Πατρική 

Μου αγάπη. 

65 Προσέξτε ώστε αυτή η αποκάλυψη να μην αλλοιωθεί από κανέναν. Καθαρίστε τις λατρείες σας 

όσο μπορείτε και αυξήστε την κατανόηση και την πνευματικότητά σας. Το Έργο μου είναι τέλειο από 

κάθε άποψη- αλλά αν ποτέ ανακαλύψετε κάτι που θεωρείτε ατελές, να ξέρετε ότι αυτή η ατέλεια δεν είναι 

θεϊκή, αλλά ανθρώπινη. - Προσευχηθείτε για όλα τα έθνη του κόσμου, συνειδητοποιώντας πώς 

εξαγνίζονται μέρα με τη μέρα από τον πόνο και πώς λερώνονται πάντα από την αμαρτία. Προσευχηθείτε 

να γίνει φως μέσα τους και - όταν αναγνωρίσουν την ώρα που είναι αγνοί - να ξέρουν πώς να 

διατηρήσουν αυτή την αγνότητα. Γιατί τότε θα είναι άξιοι να Με έχουν μαζί τους και αρκετά ευαίσθητοι 

για να αισθάνονται την παρουσία Μου. 

66 Ευλογώ όλους τους λαούς - αυτούς που Με αγαπούν και αυτούς που Με απορρίπτουν - και αυτούς 

που Με ακολουθούν και αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από Μένα. Όλοι καλούνται να εισέλθουν στην 

Παρουσία Μου, και αργά ή γρήγορα θα βρουν το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει στο σπίτι του Πατέρα 

που τους περιμένει με αγάπη. 

67 Θα φτάσετε όλοι στο τραπέζι όπου οι "πρώτοι" έχουν δροσιστεί, και θα διαπιστώσετε ότι 

υπάρχουν αρκετά μέρη και φαγητά που σας περιμένουν και εσάς. Εφαρμόστε αυτή την παραβολή τόσο 

στην υλική όσο και στην πνευματική ζωή και θα καταλάβετε ότι για όσους εκπληρώνουν τους νόμους της 

ανθρώπινης ζωής και εκείνους του πνεύματος, δεν υπάρχει λόγος να αισθάνονται πόνο. Σκεφτείτε αυτή τη 

διδασκαλία και, συγκεντρωμένοι στο εσωτερικό της καρδιάς σας, ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 80  
1 λαέ, σας έχω πλημμυρίσει με τις χάρες Μου για να σας συγκρατήσω και να σας κάνω να ακούσετε 

το Λόγο Μου. Έχω γιορτάσει μια γιορτή σε αυτή την εποχή της μνήμης, έτσι ώστε όταν δεν ακούτε πια 

τον Λόγο Μου, να είστε εξοπλισμένοι και οι συγκεντρώσεις σας θα είναι σαν ένα συμπόσιο αδελφοσύνης 

στο οποίο θα σπεύδουν όσοι δεν άκουσαν αυτή τη φωνή και έρχονται με την επιθυμία να σας 

αναζητήσουν. Αλλά μόλις ο Λόγος Μου φτάσει στις μάζες σε όλη του την καθαρότητα και την 

πνευματική του ουσία, θα αναφωνήσουν: "Το Άγιο Πνεύμα έχει πράγματι χύσει φως πάνω μας!" και θα 

καταλάβουν τη διδασκαλία Μου, στην οποία σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε 

λόγο που προέρχεται από τον Θεό". 

Ο Θεός έρχεται". 

2 Δεν θα γονατίζουν πια για να προσευχηθούν, γιατί θα έχουν μάθει να στέλνουν τις σκέψεις τους 

ψηλά με την επιθυμία για πνευματική κοινωνία με τον Δάσκαλό τους. Το πνεύμα σας θα δυναμώσει, την 

ώρα του αγώνα θα είναι ακούραστο στη διάδοση του θείου λόγου μέσω έργων, λόγων και σκέψεων. Θα 

αναζητήσει τους αναξιοπαθούντες για να του φέρουν ένα πνευματικό μήνυμα. Άλλες φορές θα 

εκπληρώσει την αποστολή του στην απομόνωση της κρεβατοκάμαράς του, προσευχόμενος για τους 

αδελφούς του. 

3 Έρχονται στιγμές πόνου που πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι προετοιμασμένοι να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους πνευματικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ή κάνουν πολύ λίγα, επειδή έχουν 

ασχοληθεί μόνο με το να γεμίσουν το μυαλό τους με τη μάθηση και την επιστήμη του κόσμου και έχουν 

αφήσει την καρδιά τους άδεια. 

4 Εσείς που Με ακούτε πρέπει να προετοιμάσετε το δρόμο για εκείνους που θα Με δεχτούν με 

πνεύμα. Δεν ήταν η τύχη που έφερε στην Παρουσία Μου εκείνους που έλαβαν τη διδασκαλία Μου, όπως 

και δεν θα είναι η τύχη που θα αναπτύξει τα χαρίσματα του Πνεύματος σε εκείνους που θα νιώσουν την 

Παρουσία Μου χωρίς την ανάγκη ενός ανθρώπινου φωνητικού φορέα. 

5 Η ευαισθησία, η προαίσθηση, η αποκάλυψη, η προφητεία, η έμπνευση, η διορατικότητα, το 

χάρισμα της σωτηρίας, ο εσωτερικός λόγος - όλα αυτά και άλλα χαρίσματα θα βγουν από το Πνεύμα, και 

μέσω αυτών οι άνθρωποι θα επιβεβαιώσουν ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει για τους ανθρώπους. 

6 Σήμερα αμφιβάλλετε για την ύπαρξη αυτών των πνευματικών χαρισμάτων επειδή κάποιοι τα 

κρύβουν από τον κόσμο, φοβούμενοι τη γνώμη του- αύριο θα είναι το πιο φυσικό και όμορφο πράγμα να 

τα κατέχετε. Έρχομαι σε σας αυτή την Τρίτη Ώρα, επειδή είστε άρρωστοι στο σώμα και στην ψυχή. Οι 

υγιείς δεν χρειάζονται γιατρό, ούτε οι δίκαιοι τον εξαγνισμό. 

7 Η Πατρική Μου Αγάπη έχει ξεχάσει όλες τις προσβολές που η ανθρωπότητα Μου εκτόξευσε και η 

Αγάπη Μου ρέει ανεξάντλητα για να τους δώσει ζωή. Έχουν περάσει αιώνες σε πολλές γενιές 

αμαρτωλών, αδελφοκτόνων, και καθώς ο άνθρωπος χάνει όλο και περισσότερο την ελπίδα να βρει τη 

σωτηρία, έρχομαι και συνεχίζω να σας εμπιστεύομαι, γνωρίζοντας ότι τελικά θα Με αγαπήσετε. Η αγάπη 

σας θα σας σώσει αυτή τη στιγμή. 

8 Σήμερα ο Πατέρας δεν ρωτάει: Ποιος είναι ικανός και πρόθυμος να σώσει το ανθρώπινο γένος με 

το αίμα του; Ούτε ο Ιησούς θα απαντήσει: Κύριε, είμαι ο Αμνός που είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για 

την εξιλέωση της ανθρωπότητας με το αίμα και την αγάπη Του. 

9 Ούτε θα στείλω τον "Λόγο" Μου για να γίνει άνθρωπος σε αυτή την εποχή. Αυτή η εποχή 

τελείωσε για σας, αφήνοντας πίσω της τη διδασκαλία και την ανοδική της ανάπτυξη στο πνεύμα σας. 

Τώρα έχω εγκαινιάσει μια νέα εποχή πνευματικής προόδου, στην οποία εσείς θα είστε αυτοί που θα 

κερδίζετε την αξία. 

10 Ο "Λόγος" του Θεού, που είναι Πνεύμα, Φως και Ζωή, κατέβηκε πρόθυμα από τη Βασιλεία Του 

για να μιλήσει απευθείας στα παιδιά Του. Ο Χριστός ήταν ένα παράδειγμα ταπεινότητας μεταξύ των 

ανθρώπων όσον αφορά τη σωματική-εδική Του φύση- όσον αφορά το πνεύμα Του, ήταν η τελειότητα. 

11 Όταν ήρθε η τελευταία στιγμή στη γη για τον "Αμνό", μίλησε στον Πατέρα με την ίδια πραότητα 

με την οποία δέχτηκε την αποστολή του: "Όλα ολοκληρώθηκαν". Αυτή η θυσία είναι το μεγαλύτερο 

μάθημα αγάπης και ελέους που έδωσα στην ανθρωπότητα. Αυτό το Έργο ήταν σαν σπόρος που έπεσε σε 

κάθε ψυχή. 
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12 Γιατί κάποιοι περιμένουν το Πνεύμα της Αλήθειας ως ανθρώπινο ον για να κάνουν αυτή τη θυσία 

εκ νέου; Αυτήν την εποχή έχω έρθει με πνεύμα, όπως προσφέρθηκα, για να χύσω το φως Μου με τη 

μορφή έμπνευσης στους ανθρώπους, ώστε αυτοί, φωτισμένοι από αυτό το φως, να βρουν τη σωτηρία 

μέσω των δικών τους αξιών. Σας φαίνεται δύσκολο να αγαπάτε και να σας βοηθάτε στη ζωή; 

13 Δεν σας ζητώ να αφήσετε τα πάντα πίσω σας, όπως ζήτησα από εκείνους που Με ακολούθησαν 

στη Δεύτερη Εποχή. Ανάμεσά τους, κάποιοι άφησαν τους γονείς τους, άλλοι τον σύντροφό τους, άφησαν 

το σπίτι τους, την ακτή τους, την ψαρόβαρκα και τα δίχτυα τους - όλα αυτά τα άφησαν πίσω για να 

ακολουθήσουν τον Ιησού. Ούτε σας λέω ότι είναι απαραίτητο να χύσετε το αίμα σας αυτή τη στιγμή. 

14 Σας είπα ότι εκεί που κατοικεί ο καθένας από εσάς, μπορεί να κάνει πολλά μέρα με τη μέρα. 

Αναζητήστε στο εσωτερικό της ύπαρξής σας τον καλό πυρήνα που έχω τοποθετήσει σε κάθε ένα από τα 

παιδιά της Θεότητάς Μου.Αυτός ο πυρήνας δεν ανήκει στην καρδιά, αλλά στο πνεύμα. 

15 Μην ξεχνάτε ότι η καταγωγή σας είναι από την αγάπη Μου. Σήμερα η καρδιά σας είναι σκληρή 

από τον εγωισμό, αλλά μόλις γίνει και πάλι δεκτική σε κάθε πνευματική έμπνευση, θα νιώσει αγάπη για 

τους πλησίον της και θα συμπάσχει με τον πόνο των άλλων σαν να ήταν δικός σας. Τότε θα μπορέσετε να 

εκπληρώσετε την εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

16 Αυτό είναι το όπλο Μου: το όπλο της αγάπης, το οποίο ποτέ δεν σας έκρυψα, το οποίο δείχνω 

πάντα ξεκάθαρα στη μάχη ενάντια στο σκοτάδι της αμαρτίας. Όποιος θέλει να γίνει στρατιώτης Μου, ας 

πάρει το σπαθί της αγάπης. Έτσι, μπορώ να μιλήσω μόνο σε έναν λαό που σφυρηλατήθηκε με πόνο επί 

αιώνες και αιώνες. 

17 Το πνεύμα σας έχει φτάσει να είναι συγκροτημένο, και ελπίζει και εμπιστεύεται μόνο το Θέλημά 

Μου. 

18 Την εποχή αυτή ο Ηλίας ήρθε ως πρόδρομος για να προετοιμάσει το πνεύμα του ανθρώπου για την 

ένωση μαζί Μου. Ο λόγος του Ηλία σας αφυπνίζει, σας ξεσηκώνει και σας κάνει να βρίσκεστε σε 

εγρήγορση, γιατί το φως του είναι σαν ακτίνα αστραπής. 

19 Το πνεύμα σας είναι ικανό σε αυτή την παρούσα εποχή να κατανοήσει ποιος είναι ο Ηλίας. Εδώ 

και πολύ καιρό έχετε αφήσει πίσω σας την πνευματική παιδική ηλικία. Είναι η πίστη και η προαίσθηση 

που έχουν κάνει την Παρουσία Μου και κάθε αποκάλυψή Μου αισθητή σε εσάς σε αυτή την εποχή, κατά 

την οποία η Διδασκαλία Μου θα δώσει στους ανθρώπους αληθινό μεγαλείο - όχι το ψεύτικο που δίνει ο 

κόσμος, αλλά αυτό που πηγάζει από την ταπεινότητα και την αρετή. 

20 Ένα δύσκολο έργο περιμένει όλους όσοι ξεκινούν και Με ακολουθούν. Χωρίς σταυρό κανείς δεν 

μπορεί να Με έχει ως παράδειγμα- αλλά αληθινά, σας λέω, ο σταυρός που βάζω στους ώμους σας δεν έχει 

σκοπό να σας σπρώξει προς τα κάτω, αλλά να σας στηρίξει στο θλιβερό μονοπάτι της ζωής σας. Όποιος 

πετάξει το σταυρό του θα πρέπει να πέσει, όποιος τον αγαπήσει θα φτάσει στο στόχο, όποιος τον 

κουβαλάει στη γη μέχρι τη στιγμή που θα αφήσει την τελευταία του πνοή θα βιώσει εκείνη τη στιγμή πώς 

ο σταυρός του τον σηκώνει, τον κουβαλάει και τον οδηγεί σε Μένα. Όποιος αιφνιδιάζεται από τον θάνατο 

ενώ κουβαλάει τον σταυρό του στους ώμους του, δεν χρειάζεται να φοβάται να πέσει στο άγνωστο. Εκεί 

θα αποκαλυφθούν πολλά μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει. Πιστεύετε ότι ο 

Πατέρας προτιμά να είστε αδαείς στη γη; Όχι, άνθρωποι, είμαι μια συνεχής πηγή αποκάλυψης μυστικών 

για τους ανθρώπους. Ωστόσο, επιμένουν να είναι τυφλοί σε αυτό που αποκαλύπτεται και κουφοί στη 

φωνή Μου. 

21 Όσοι πιστεύουν σε Μένα γνωρίζουν ότι είμαι αγνός και δίκαιος- αλλά επειδή ο άνθρωπος αγαπάει 

το κακό, η ακαθαρσία τον ελκύει και η αμαρτία τον βάζει σε πειρασμό. Προτιμά την απεριόριστη έκταση 

των παθών του από τον διαφωτισμό της ψυχής. Η έλξη που ασκεί η αμαρτία στον άνθρωπο είναι 

παρόμοια με εκείνη που νιώθεις μπροστά στο κενό και στο βάθος μιας αβύσσου. Πόσο δύσκολο φαίνεται 

σ' αυτόν που έχει πέσει και δεν Με γνωρίζει να σωθεί, και πόσο εύκολο φαίνεται στους άλλους να 

σωθούν, αφού νομίζουν ότι αν ομολογήσουν τις παραβάσεις τους την τελευταία στιγμή της ζωής τους, 

είναι αρκετό γι' αυτούς να λάβουν άφεση αμαρτιών και να πάρουν μια θέση στη βασιλεία του Κυρίου! 

22 Να ξέρετε ότι μόνο το νερό της μετάνοιας ξεπλένει τους λεκέδες, όχι ο φόβος της κρίσης- ότι αυτό 

που σας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο είναι η αποκατάσταση μιας μετανοημένης ψυχής για όλες τις 

παραβάσεις της. 

23 Όλοι πιστεύουν σε Μένα, ακόμη και αν δεν το ομολογούν όλοι, δεν Με αγαπούν όλοι. Μην 

πιστεύετε στον άθεο, δεν βλέπω άθεους, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Η σάρκα μπορεί να Με αρνηθεί, 
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αλλά όχι το πνεύμα. Μπορεί κανείς να αρνηθεί τον φυσικό του πατέρα, ακόμη και αν δεν τον έχει 

γνωρίσει; Ούτε το πνεύμα μπορεί να αρνηθεί τον πνευματικό του Πατέρα, ακόμη και αν δεν τον γνωρίζει. 

Μπορεί να υπάρξει καρπός από ένα δέντρο που δεν έχει ξαναβρεθεί στο δέντρο; 

24 Από την αρχή του χρόνου σας διδάσκω και σας κρίνω με αγάπη. Αν αδικαιολόγητα αποκαλείτε τη 

δικαιοσύνη Μου τιμωρία ή καταδίκη, σας λέω ότι σας τιμωρώ και σας κρίνω με αγάπη. - Σας μιλάω έτσι 

επειδή ζείτε σε μια εποχή κατά την οποία ο φόβος για τη δικαιοσύνη Μου δεν θα σας κάνει πλέον να 

υπακούτε στις εντολές Μου, αλλά η στροφή στην αγάπη Μου, στο νόμο Μου, γιατί σε αυτόν βρίσκεται η 

αγάπη του Πατέρα σας. Αλλά αν θέλετε οι νόμοι Μου να μη σας κρίνουν, μάθετε τους μέσω της 

διδασκαλίας Μου και ζήστε σύμφωνα με αυτούς. Πώς θέλετε να ζήσετε εκτός δρόμου σύμφωνα με τη 

δική σας βούληση, χωρίς να σας χτυπάει απρόσμενος πόνος; Όποιος παραβιάζει τους νόμους θα πληγεί 

αμέσως από αυτούς. 

Θέλετε ακόμη μεγαλύτερες αποδείξεις αγάπης; 

25 Αυτή η φύση που σας εμπιστεύτηκα είναι μια πραγματική πηγή ζωής και υγείας. Πιείτε νερό και 

θα ζήσετε χωρίς θλίψεις- θα έχετε δύναμη, φως και χαρά στο μονοπάτι της ζωής σας και το πνεύμα σας θα 

εκπληρώσει καλύτερα το πεπρωμένο του. Πώς μπορείτε να ισχυριστείτε ότι είστε υγιείς στο σώμα και 

στην ψυχή, αν δεν αναζητάτε αυτά τα οφέλη εκεί που υπάρχουν; Αναζητάτε την υγεία του σώματος επί 

της γης από τον γιατρό του οποίου η καρδιά δεν έχει πάντα έλεος, και αναζητάτε την υγεία της ψυχής 

αποστερούμενοι κάτι υλικό για να το παραδώσετε μπροστά στη φωνή της συνείδησής σας. 

26 Αληθινά σας λέω, η φύση διαθέτει έναν κόρφο όμοιο με εκείνον μιας στοργικής μητέρας- 

αναζωογονηθείτε σε αυτόν όσο ζείτε σε αυτόν- διότι η ψυχή συμμετέχει επίσης στις απολαύσεις του 

σώματος, μέσω της μεσολάβησης του οποίου ο Κύριος της δίνει τόσες πολλές και τόσο όμορφες 

διδασκαλίες αγάπης. 

27 Σήμερα η ανθρωπότητα ζει μακριά από κάθε πηγή ζωής, εξ ου και η θλίψη της. Ως αποτέλεσμα, ο 

κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να τερματίσω τη δικαιοσύνη Μου μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να επιστρέψει 

η ειρήνη και η ευημερία σε αυτούς, ενώ το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επιστρέψετε στο 

μονοπάτι του Νόμου. Ο άνθρωπος λέει ότι αγωνίζεται για ένα ιδανικό, αλλά του λέω: Είναι δυνατόν να 

φτάσει κανείς σε αυτό το ιδανικό περπατώντας σε ένα μονοπάτι χωρίς φως; 

28 Οι άνθρωποι δημιούργησαν έναν κόσμο σύμφωνα με τη φαντασία τους, σύμφωνα με τη θέλησή 

τους. Τους άφησα να τον έχουν για να μην τους στερήσω την ελεύθερη βούλησή τους- αλλά αυτόν τον 

κόσμο θα τον καταστρέψουν οι ίδιοι, ως απόδειξη ότι έχουν χτίσει πάνω σε κινούμενη άμμο. "Πώς είναι 

δυνατόν", λένε οι ισχυροί, "να σβήσει τόση δύναμη;" Και όμως, αυτοκρατορίες, θρόνοι, σκήπτρα, 

επιστήμες και πλούτη θα χαθούν. Μια αμυδρή μυρωδιά, και μόνο η γραφή της ιστορίας θα συλλέξει 

ακόμη τα απομεινάρια τόσου ψεύτικου μεγαλείου! 

29 Ψεύτικο ονομάζω τον κόσμο σας- γιατί ενώ το πρόσωπό σας γελάει, η καρδιά σας είναι, αν όχι 

γεμάτη πικρία, γεμάτη κακή θέληση. Και αν το έχετε ήδη κάνει αυτό για την ανθρώπινη ζωή, τι μπορείτε 

να πείτε για όλα όσα έχετε κάνει και παραλείψει σχετικά με τη ζωή και τους νόμους που αφορούν το 

πνεύμα σας; Του επιτρέψατε να απομακρυνθεί τόσο πολύ από την πηγή της αιώνιας ζωής, από την 

αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη που υπάρχουν στον Δημιουργό σας, ώστε, αν και θα έπρεπε να 

είναι ο κύριος στον κόσμο και πάνω από τα υλικά, έχει γίνει ένας κακοποιημένος και υποβαθμισμένος 

σκλάβος. Το πνεύμα υπόκειται τόσο πολύ στις αδυναμίες και τις κλίσεις του σώματος. Τελικά ενέδωσε 

λόγω της αγάπης που νιώθει για τη σάρκα με την οποία είναι δεμένη. Παρά την αγάπη που νιώθει η ψυχή 

για τον κόσμο, παρά τον υπερβολικό υλισμό που έχει αποκτήσει, δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει 

νιώσει, έστω και για μια στιγμή, την επιθυμία να πάει πέρα από αυτή τη ζωή στον πνευματικό κόσμο. Δεν 

υπάρχει κανείς που να μην έχει ήδη ζήσει μια στιγμή εσωτερικής ανάτασης εδώ, που να μην έχει 

αισθανθεί την ύπαρξη και την ειρήνη αυτής της ζωής. Οι πνευματικές αποκαλύψεις Μου σε αυτόν τον 

κόσμο είναι μια πρόσκληση για το βασίλειό Μου. 

30 Θα έρθει η μέρα που όλη η ανθρωπότητα θα γνωρίσει τις διδασκαλίες Μου. Πολλοί θα τις 

αρνηθούν και μάλιστα θα πουν ότι ήταν ο πειραστής που έδωσε αυτές τις διδασκαλίες. Αλλά αν τις 

πιστέψει και τις εφαρμόσει ένα από τα παιδιά Μου, θα δει πώς ακόμη και εκείνοι που Με αρνήθηκαν θα 

φέρουν καλούς καρπούς ως μαρτυρία αυτής της αλήθειας. 

31 Να είστε υγιείς στο σώμα και την ψυχή και να πάρετε ως παράδειγμα τους καλούς πατριάρχες, 

εκείνους που ήξεραν πώς να προσφέρουν τη θυσία τους στον Πατέρα και που ευχαριστιόντουσαν να 
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εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στη γη. Μιλάω σε εσάς, άνθρωποι, και μιλάω στην ανθρωπότητα. Σε 

εσάς, τον λαό του Ισραήλ, μιλάω επειδή, παρόλο που Με ακούτε, δεν περπατάτε εντελώς στο σωστό 

δρόμο, αλλά προσπαθείτε να περπατήσετε με το δεξί σας πόδι στο δρόμο Μου, ενώ με το άλλο περπατάτε 

δίπλα του. 

32 Σας λέω σε όλους σας: Είμαι η υγεία, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. 

33 Το πνεύμα του Ηλία σας οδηγεί στην παρουσία Μου και σας βοηθάει να γίνετε άξιοι να έρθω σε 

σας. Μην απορρίπτετε τον Ηλία αυτή τη φορά, όπως απορρίψατε τον Χριστό στη Δεύτερη φορά και τον 

Μωυσή στην Πρώτη. 

34 Σκεφτείτε ότι ο Ηλίας αφαίρεσε το πέπλο με το οποίο καλύψατε πολλά μυστικά, για να μπορέσετε 

να δείτε τη δόξα του Πατέρα. 

35 Να είστε πράοι και υπάκουοι, ώστε να δώσετε στο πνεύμα σας την ευκαιρία να εκπληρώσει το 

έργο του. Είναι ο κάτοχος του φωτός της εμπειρίας, της ανάπτυξης και της γνώσης. 

36 Το πνεύμα γεννιέται μέσα Μου, έχει τη βρεφική του ηλικία, την ανάπτυξή του και την πληρότητά 

του- σε αντίθεση με τη "σάρκα" που γερνάει και πεθαίνει, αυξάνεται πάντοτε στη γνώση και στην αγάπη, 

δηλαδή στην τελειότητα. Ξέρετε ότι προήλθατε από Μένα, αλλά δεν ξέρετε πώς. Γνωρίζετε επίσης ότι 

πρέπει να επιστρέψετε στον Πατέρα, αλλά δεν ξέρετε με ποιον τρόπο. Αυτές είναι οι υψηλές συμβουλές 

Μου, είναι το μυστικό που πρέπει να σέβεστε. 

37 Έχω τοποθετήσει το μεγαλείο στον άνθρωπο, αλλά όχι αυτό για το οποίο αγωνίζεται στη γη. Το 

μεγαλείο για το οποίο μιλάω είναι η θυσία, η αγάπη, η ταπεινότητα, το έλεος. Ο άνθρωπος φεύγει 

συνεχώς από αυτές τις αρετές, απομακρυνόμενος έτσι από το πραγματικό του μεγαλείο και την 

αξιοπρέπεια που του έχει χαρίσει ο Πατέρας ως παιδί Του. 

38 Αποφεύγετε την ταπεινότητα επειδή νομίζετε ότι σημαίνει φτώχεια. Φεύγετε από τις δοκιμασίες 

επειδή η δυστυχία σας φοβίζει, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι απελευθερώνουν την ψυχή σας. Αποφεύγετε 

επίσης το πνευματικό, επειδή νομίζετε ότι είναι χάσιμο χρόνου να εμβαθύνετε σε αυτή τη γνώση, χωρίς να 

συνειδητοποιείτε ότι περιφρονείτε ένα φως ανώτερο από κάθε ανθρώπινη επιστήμη. 

39 Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί που, παρόλο που δηλώνουν ότι Με αγαπούν, δεν Με 

αγαπούν, και παρόλο που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν σε Μένα, δεν έχουν πίστη. Έφτασαν στο σημείο να 

Μου πουν ότι είναι πρόθυμοι να Με ακολουθήσουν, αλλά θέλουν να Με ακολουθήσουν χωρίς σταυρό. 

Ωστόσο, τους είπα ότι όποιος θέλει να Με ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και να Με 

ακολουθήσει. Όποιος αγκαλιάσει τον σταυρό του με αγάπη, θα φτάσει στην κορυφή του βουνού όπου θα 

αφήσει την τελευταία του πνοή στη γη για να αναστηθεί στην αιώνια ζωή. 

40 Η Πνευματική Ζωή, την οποία κάποιοι λαχταρούν, άλλοι τη φοβούνται, την αρνούνται ή και την 

κοροϊδεύουν, αλλά αναπόφευκτα σας περιμένει όλους. Είναι η μήτρα που καλωσορίζει όλους, το χέρι που 

σας απλώνει το χέρι, η πατρίδα του Πνεύματος - ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο ακόμη και για τους 

μορφωμένους. Αλλά τα μυστικά Μου μπορούν να διαρρεύσουν όποτε το κλειδί που χρησιμοποιείτε για να 

ανοίξετε αυτή την πύλη είναι αυτό της αγάπης. 

41 Καταλάβετε ότι από την αρχή της ύπαρξης του ανθρώπου, ο Πατέρας ήταν μια συνεχής 

αποκάλυψη μυστηρίων στο παιδί. Χαρείτε με τη σκέψη ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει στα όρια της 

επιστήμης του σε τόσους αιώνες της ζωής σας (στη γη), θα ανακαλύπτει επίσης αιώνια νέες ομορφιές, νέα 

θαύματα, νέα όντα, άλλους κόσμους, μόλις εισέλθει στα μονοπάτια της πνευματοποίησης. Αυτές οι νέες 

εμπειρίες θα κάνουν το παιδί να αγαπάει τον Δημιουργό του με όλο και μεγαλύτερη τελειότητα, με μια 

αγάπη παρόμοια με εκείνη που έχω εγώ για εσάς. Εξαιτίας αυτού του τόσο δυνατού και μεγάλου 

συναισθήματος που έχω για την ανθρωπότητα έγινα άνθρωπος, ώστε να Με έχετε κοντά σας. Αλλά μετά 

από αυτή τη θυσία, βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτής της εποχής είναι κουφοί, τυφλοί και αχάριστοι σε αυτή 

την αγάπη, ότι έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους έναν κόσμο στον οποίο δεν χρειάζεται να 

υπακούσουν στις εντολές Μου, στους δίκαιους νόμους Μου, στο Δόγμα Μου της αγάπης. 

42 Η άβυσσος προσελκύει τους ανθρώπους, το απαγορευμένο τους δελεάζει, χρησιμοποιούν την 

ελευθερία της βούλησής τους με τον δικό τους τρόπο. Για μια ανθρωπότητα τόσο εθισμένη στα πάθη, την 

επιδίωξη του κέρδους και τις απολαύσεις της γης, η πτώση της μοιάζει αναπόφευκτη. Φαίνεται πολύ 

δύσκολο για την ψυχή να βρει τη σωτηρία και δεν καταλαβαίνει ότι στη Θεία Δικαιοσύνη, στην αγάπη 

του Πατέρα της, μπορεί να βρει το μονοπάτι με το οποίο μπορεί να εξαγνιστεί, να εξελιχθεί προς τα πάνω 

και να βρει τη σωτηρία. 



U 80 

167 

43 Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξή Μου επειδή κατέχουν πνεύμα και έχουν διατηρήσει τη 

βαθιά εσωτερική γνώση ότι υπάρχω. Ακόμα κι αυτός που Με αρνείται πιστεύει σε Μένα, γιατί η 

Παρουσία Μου είναι μέσα του και σε όλα όσα τον περιβάλλουν. Αλλά ο άνθρωπος έχει υποκύψει στα 

υλικά κίνητρα και τους πειρασμούς. Και το σκοτάδι που δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό που 

δεν επιτρέπει στην ανθρωπότητα να δει το μεγαλείο με το οποίο την προσεγγίζει το Άγιο Πνεύμα αυτή τη 

στιγμή. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία ανθρώπινη δύναμη ή πνεύμα που θα νικήσει τη Δύναμή Μου, το Φως 

Μου ή την Αγάπη Μου. αλλά όταν τα παιδιά έρθουν κλαίγοντας μπροστά στον Πατέρα, κάποια θα 

ζητήσουν συγχώρεση και θα συγχωρεθούν για την ταπεινότητά τους- άλλα θα Με ρωτήσουν: "Πατέρα, 

γιατί με τιμώρησες;". Σε αυτούς θα πω: Δεν τιμωρώ ποτέ- θερίσατε μόνο στο δρόμο σας ό,τι σπείρατε σε 

αυτόν. Απέτυχατε να διατηρήσετε την υγεία του σώματος και της ψυχής, αλλά αυτός που αμφισβητεί ή 

παραβιάζει τους νόμους Μου κρίνει τον εαυτό του με βάση αυτούς. 

44 Ζήστε σε αρμονία με τους νόμους της φύσης και τους πνευματικούς νόμους, και θα είστε πάντα 

υγιείς στο σώμα και την ψυχή. 

45 Η ανθρωπότητα κατέχει πολλή επιστήμη σήμερα, αλλά μαζί της έχει δημιουργήσει έναν κόσμο 

αποξένωσης που τη χωρίζει από το φυσικό, από την πηγή της ζωής, από τα στοιχεία της φύσης που της 

έχω εμπιστευθεί για τη διατήρηση και την αναζωογόνησή της. Πώς μπορεί ο άνθρωπος που ζει έτσι να 

είναι υγιής στο σώμα και στην ψυχή; 

46 Η γη μοιάζει με μητέρα που απλώνει τα χέρια της για να σας αγκαλιάσει από τη στιγμή της 

γέννησής σας- ο αέρας που αναπνέετε πάνω της μοιάζει με τη θεϊκή μου πνοή- το μεγαλοπρεπές βασιλικό 

αστέρι, με τη λάμψη του σαν πυρσός φωτιάς, είναι εικόνα του Παντοδύναμου, γιατί είναι φως, ζεστασιά 

και ζωή. Έχετε σε αυτή τη φύση σας και το νερό, το οποίο μοιάζει με την αλήθεια, επειδή είναι 

κρυστάλλινο, διαφανές και καθαρό- σβήνει τη βασανιστική δίψα, εξαγνίζει και καθαρίζει- κάτω από τη 

δράση του τα χωράφια γίνονται γόνιμα και οι σπόροι βλαστάνουν. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, ενωμένα με 

τους νόμους της Θείας Σοφίας, με την ενότητα και την αρμονία τους, αποτελούν το σπίτι σας. 

Προκειμένου να ζει σε αυτήν, να την απολαμβάνει συνειδητά και να ζει σε πλήρη συμμόρφωση με τους 

νόμους της, προίκισα τον άνθρωπο άφθονα με όλες τις ιδιότητες, τις δυνάμεις και τις αισθήσεις που είναι 

απαραίτητες για τη ζωή. 

47 Γιατί, λοιπόν, όταν είστε βέβαιοι ότι σας αγαπώ, Με αποκαλείτε άδικο, όταν υποφέρετε από δικό 

σας λάθος, και λέτε ότι ο Πατέρας σας τιμωρεί; 

48 Η αγάπη μου είναι αναλλοίωτη, δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερη γιατί είναι τέλεια, ούτε μπορεί 

ποτέ να γίνει μικρότερη. Σας έδωσα απόδειξη γι' αυτό όταν σας χάρισα αυτή τη ζωή, η οποία είναι το 

καταφύγιό σας και η οποία δείχνει πάντα γενναιόδωρη και μητρική απέναντί σας. Σας έχει λείψει το φως 

του ήλιου έστω και για μια μέρα; Σας έχει απογοητεύσει ποτέ ο αέρας; Στερέωσαν οι θάλασσες ή έπαψαν 

να ρέουν οι ποταμοί, που τα νερά τους πλένουν ολόκληρη τη γη; Και ο πλανήτης στις περιστροφές του, 

έχει ξεφύγει ποτέ κάτω από τα πόδια σας για να σας εκσφενδονίσει στο κενό; 

49 Δεν έκανα λάθος σε ό,τι δημιούργησα, αλλά ο άνθρωπος έχασε τον δρόμο που είχε χαραχτεί και 

τη ζωή- αλλά σύντομα θα επιστρέψει σε Μένα όπως ο άσωτος υιός που σπατάλησε όλη την κληρονομιά 

του. Με την επιστήμη του δημιούργησε έναν νέο κόσμο, ένα ψεύτικο βασίλειο. Έφτιαξε νόμους, έστησε 

θρόνο για τον εαυτό του και προίκισε τον εαυτό του με σκήπτρο και στέμμα. Αλλά πόσο φευγαλέα και 

απατηλή είναι η δόξα του: μια αμυδρή ανάσα της δικαιοσύνης Μου είναι αρκετή για να κλονιστούν τα 

θεμέλιά του και να καταρρεύσει ολόκληρο το βασίλειό του. Αλλά το βασίλειο της ειρήνης, της 

δικαιοσύνης και της αγάπης είναι μακριά από την καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπόρεσε να το 

κερδίσει. 

50 Οι απολαύσεις και οι ικανοποιήσεις που τους προσφέρει η εργασία των ανθρώπων είναι μόνο 

φανταστικές. Οι καρδιές τους μαστίζονται από τον πόνο, την ανησυχία και την απογοήτευση που 

κρύβονται πίσω από τη μάσκα του χαμόγελου. Αυτό είναι που έχει γίνει από την ανθρώπινη ζωή, και όσον 

αφορά τη ζωή του πνεύματος και τους νόμους που τη διέπουν, αυτοί έχουν διαστρεβλωθεί, επειδή έχει 

ξεχαστεί ότι υπάρχουν επίσης δυνάμεις και στοιχεία που εμψυχώνουν το πνεύμα και με τα οποία ο 

άνθρωπος πρέπει να παραμείνει σε επαφή για να αντέξει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και να 

αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια και τις αντιξοότητες στην πορεία του προς την άνοδο προς την τελειότητα. 

51 Αυτό το φως που φτάνει σε κάθε πνεύμα από το άπειρο δεν προέρχεται από το Βασιλικό Αστέρι- η 

δύναμη που λαμβάνει το πνεύμα από το υπερπέραν δεν είναι εκροή από τη γη- η πηγή της αγάπης, της 
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αλήθειας και της υγείας που σβήνει τη δίψα του πνεύματος για γνώση δεν είναι τα νερά των θαλασσών ή 

των πηγών σας, η ατμόσφαιρα που σας περιβάλλει δεν είναι απλώς υλική, είναι εκροή, αναπνοή και 

έμπνευση που το ανθρώπινο πνεύμα λαμβάνει απευθείας από τον Δημιουργό όλων των πραγμάτων, από 

Εκείνον που δημιούργησε τη ζωή και τη διέπει με τους τέλειους και αμετάβλητους νόμους Του. 

52 Αν ο άνθρωπος έβαζε λίγη καλή θέληση για να επιστρέψει στο μονοπάτι της αλήθειας, θα ένιωθε 

αμέσως το χάδι της ειρήνης ως κίνητρο. Όποτε όμως η ψυχή υλοποιείται υπό την επίδραση της ύλης, 

υποκύπτει στα νύχια της και αντί να είναι ο κύριος αυτής της ζωής, ο πηδαλιούχος που κατευθύνει το 

πλοίο της, γίνεται σκλάβος των ανθρώπινων αδυναμιών και κλίσεων και παθαίνει ναυάγιο στις καταιγίδες. 

53 Σας έχω ήδη πει ότι η ψυχή προηγείται του σώματος, όπως ακριβώς το σώμα προηγείται του 

ενδύματος. Αυτή η ύλη που κατέχετε είναι μόνο ένα προσωρινό ένδυμα για την ψυχή. 

54 Κανείς δεν γεννήθηκε τυχαία, και όσο ασήμαντος, ανίκανος και δυστυχισμένος κι αν θεωρεί τον 

εαυτό του κάποιος, δημιουργήθηκε ωστόσο με τη χάρη του Υπέρτατου Όντος, το οποίο τον αγαπά εξίσου 

με τα όντα που θεωρεί ανώτερα, και έχει ένα πεπρωμένο που θα τον οδηγήσει, όπως όλους, στην αγκαλιά 

του Θεού. 

55 Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους που περιπλανώνται στους δρόμους ως απόκληροι, σέρνοντας 

μαζί τους τη βρώμα και τη δυστυχία, χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι και πού πηγαίνουν; Γνωρίζετε για τους 

ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν στα δάση, σε ενέδρα αρπακτικών; Κανείς δεν έχει ξεχαστεί από 

την πατρική Μου αγάπη, όλοι έχουν ένα καθήκον να εκπληρώσουν, όλοι διαθέτουν το μικρόβιο της 

ανάπτυξης και βρίσκονται στο μονοπάτι όπου η αξία, η προσπάθεια και ο αγώνας θα φέρουν το πνεύμα σε 

Μένα στάδιο προς στάδιο. 

56 Πού υπάρχει κάποιος που - έστω και για μια στιγμή - δεν έχει λαχταρήσει την ειρήνη Μου και δεν 

έχει επιθυμήσει να απελευθερωθεί από τη γήινη ζωή; Κάθε πνεύμα νοσταλγεί τον κόσμο στον οποίο 

κατοικούσε πριν, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε. Αυτός ο κόσμος περιμένει όλα τα παιδιά Μου και τα 

προσκαλεί να απολαύσουν την αιώνια ζωή, την οποία κάποιοι λαχταρούν, ενώ άλλοι περιμένουν μόνο να 

πάψει να υπάρχει ο θάνατος, επειδή έχουν μπερδεμένη ψυχή και ζουν χωρίς ελπίδα και χωρίς πίστη. Τι θα 

μπορούσε να κινητοποιήσει αυτά τα όντα να πολεμήσουν για την ανανέωσή τους; Τι θα μπορούσε να τους 

ξυπνήσει τη λαχτάρα για την αιωνιότητα; Το μόνο που περιμένουν είναι να μην υπάρχει άλλο, η σιωπή 

και το τέλος. 

57 Αλλά το "Φως του Κόσμου" επέστρεψε, "η Οδός και η Αλήθεια", για να σας αναστήσει στη ζωή 

μέσω της συγχώρεσής Του, να χαϊδέψει το κουρασμένο σας πρόσωπο, να παρηγορήσει την καρδιά σας 

και να κάνει αυτόν που νόμιζε ότι δεν αξίζει να υπάρχει να ακούσει τη φωνή Μου να του λέει: Σ' αγαπώ, 

έλα κοντά Μου! 

58 Αλλά όπως ακριβώς σας ξυπνάω τη λαχτάρα για την αιωνιότητα και την τελειότητα, σας λέω 

επίσης: Επομένως, μην πιστεύετε ότι θέλω να αγνοήσετε την υλική ζωή. Μην παρερμηνεύετε τις 

διδασκαλίες Μου. Όλα όσα δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν στη γη υπηρετούν την ευτυχία σας. 

59 Οι πατριάρχες και οι δίκαιοι σας έδειξαν με το παράδειγμά τους πώς να ζείτε ευτυχισμένοι στη γη 

απολαμβάνοντας τα φυσικά αγαθά και εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τον πνευματικό νόμο. 

Πάρτε τους ως παράδειγμα και θα είστε υγιείς και δυνατοί. Θέλω έναν ισχυρό λαό ανάμεσά σας που να 

αγωνίζεται και να υπερασπίζεται την αλήθεια. Αν σας μάθαινα να διαχωρίζεστε από τη φύση, αυτή θα 

στρεφόταν εναντίον σας. 

60 Με τον Θεό δεν υπάρχουν αντιφάσεις, παρόλο που οι άνθρωποι μερικές φορές νομίζουν ότι τις 

βρίσκουν στις διδασκαλίες Μου. Για να σας βοηθήσω να τα καταλάβετε, άνοιξα τα μάτια σας στο φως και 

σας είπα: Αν επιθυμείτε την υγεία του σώματός σας, επιστρέψτε στην αγκαλιά της Μητέρας σας, της 

Φύσης, από την οποία αναδύθηκε το φυσικό σας κέλυφος, στην κοιλιά της οποίας κοιμηθήκατε, με την 

οποία θα συγχωνευτείτε όταν το εσωτερικό της σας υποδεχτεί εκ νέου. Σας είπα επίσης: Αν θέλετε να 

έχετε μια δυνατή και υγιή ψυχή και την ελπίδα να αποκτήσετε την ανταμοιβή που σας έχω υποσχεθεί, 

ζήστε τον Νόμο Μου εκπληρώνοντας τις εντολές που σας λένε: "Να αγαπάς τον Θεό σου με όλη σου την 

καρδιά και την ψυχή", και "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

61 Για να εκπληρώσετε το Νόμο Μου, δεν αρκεί να μιλάτε για Μένα, ούτε αρκεί να είστε μεγάλοι 

ερευνητές του Έργου Μου για να πιστεύετε ότι είστε απόστολοί Μου- γιατί μεγαλύτερο θα είναι μπροστά 

Μου εκείνο το απλό μυαλό που δεν ξέρει πώς να εκφράσει το Λόγο Μου, αλλά που αντίθετα ξέρει πώς να 

ασκεί αγάπη και έλεος ανάμεσα στους αδελφούς του. 
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62 Στη Δεύτερη Εποχή, τρία χρόνια διδασκαλίας και δώδεκα άτομα ήταν αρκετά για Μένα για να 

μεταμορφώσω την ανθρωπότητα. Σήμερα, πολλά χρόνια προετοιμασίας και ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών δεν είναι αρκετά. 

63 Ο λόγος είναι ότι είστε πολύ προσκολλημένοι στο υλικό. Με σκέφτεστε μόνο για πέντε λεπτά, και 

τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιερώνετε σε κοσμικές ασχολίες. 

64 Σας ενσταλάζω νέο θάρρος, ώστε να μη σταματήσετε στο δρόμο της ανάπτυξής σας. Προσέξτε, 

γιατί σύντομα θα δείτε το τέλος των αφεντάδων του κόσμου, και όταν αυτοί αποχωρήσουν, δεν θα 

υπάρχουν πια σκλάβοι. Τότε η ανθρωπότητα θα θεωρήσει τον εαυτό της ως μια οικογένεια. Μια σπίθα 

αμοιβαίας καλής θέλησης θα ξεπηδήσει από τις καρδιές των ανθρώπων, και η ειρήνη θα έρθει σε αυτούς. 

65 Χαμένες ψυχές, ψυχές χωρίς ειρήνη και χωρίς νόμο, ελάτε εδώ! Αυτό που σας περιμένει δεν είναι 

το σκοτάδι ή η ανυπαρξία, είναι η Πατρική Μου αγάπη, είναι η αρμονία όλων των κόσμων και των όντων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 81  
1 Έρχεστε αυτή την ημέρα για να θυμηθείτε τη νέα διαθήκη που κάνατε με τον Πατέρα σας. Σε αυτή 

την ώρα της κρίσης, το Πνεύμα Μου είναι παρόν ανάμεσά σας για να απαιτήσει τους πρώτους 

λογαριασμούς του έργου σας, των έργων σας, και να σας ρωτήσει τι έχετε κάνει από τη στιγμή που Μου 

υποσχεθήκατε να εκπληρώσετε το Νόμο Μου: να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

2 Μεταξύ αυτού του πλήθους εδώ είναι οι "πρώτοι" στους οποίους ανέθεσα την ευθύνη για τα 

"χωράφια" και τους "εργάτες", στους οποίους έδωσα το κρυστάλλινο νερό της αδελφοσύνης, ώστε να 

ποτίσουν με αυτό τα "δέντρα". 

3 Η συνείδησή σας δεν σας κατηγορεί για τίποτα; Έχει ανοίξει το στόμα σας μόνο για να 

συμβουλεύει, να διδάσκει και να καθοδηγεί; Ή μήπως έχει μιλήσει, σαν δίκοπο μαχαίρι που πληγώνει 

δεξιά και αριστερά; Περπατήσατε στο πνευματικό μονοπάτι και αφήσατε ίχνη ενότητας, ειρήνης και 

καλής θέλησης ή του δώσατε κακά παραδείγματα; 

4 Αν ο Λόγος Μου γίνεται περιστασιακά αυστηρός, είναι επειδή δεν θέλω να υπάρχει ψέμα, κακία ή 

απάτη στους κόλπους του λαού Μου. Αν αυτός που ηγείται μιας κοινότητας δίνει κακά παραδείγματα, 

όσοι τον ακολουθούν θα συναντήσουν εμπόδια. Σε αυτή την εποχή της κρίσης, θα σας δείχνω κάθε στιγμή 

τον καρπό της σποράς σας. Μην αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη Μου, θυμηθείτε εκ των προτέρων ότι είμαι 

πάνω απ' όλα μια ανεξάντλητη πηγή καλοσύνης. 

5 Δεν μπορώ να σας βλέπω σαν μικρά παιδιά, για τα οποία όλες οι ατέλειες θεωρούνται- γιατί το 

πνεύμα σας, όταν έκανε μια διαθήκη με τη Θεότητά Μου αυτή τη στιγμή, είχε ήδη διανύσει ένα μεγάλο 

μέρος της διαδρομής πριν. Αυτός που ήταν μαθητής του Νόμου Μου την Πρώτη φορά, μαθητής του 

Διδακτικού Λόγου του Ιησού τη Δεύτερη, πρέπει να γίνει σαν τον Δάσκαλο στο παρόν στάδιο ανάπτυξης. 

6 Αναθέτω στη φροντίδα σας τον καλό, ευχάριστο και γλυκό καρπό που δίνει ζωή, ώστε να σας 

κάνει να νιώσετε την αντίθεση με την πικρή γεύση και την καταστροφή που προκάλεσε στους ανθρώπους 

ο καρπός από το δέντρο του κακού. 

7 Βλέπω τη γη και τα νερά λερωμένα με το αίμα των ανθρώπων, βλέπω τους ανθρώπους να 

αδιαφορούν ο ένας για τον άλλον σαν να ήταν όντα διαφορετικών ειδών και να σκοτώνουν ο ένας τον 

άλλον χωρίς συμπόνια ή οίκτο. Αυτό το δέντρο της φιλόδοξης επιδίωξης της εξουσίας και του μίσους έχει 

μεγαλώσει από τους ανθρώπους, και ο καρπός του έχει δηλητηριάσει τους λαούς της γης. Μην επιτρέψετε 

σε αυτόν τον σπόρο να εισέλθει ανάμεσά σας. 

8 Σήμερα η φωνή του Ιησού δεν θα μπορούσε να σηκωθεί και να πει: "Πατέρα, συγχώρεσέ τους, 

γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν", γιατί το πνεύμα σας μεταφέρει τη γνώση της διδασκαλίας Μου για την 

αγάπη. 

9 Ο Ηλίας άνοιξε την πύλη για μια νέα εποχή, προετοίμασε τους δρόμους του Κυρίου. Σας έχει 

προετοιμάσει για να λάβετε τους πρώτους καρπούς της αποκάλυψής Μου και της διδασκαλίας Μου. 

Κατανοήστε τις διδασκαλίες Μου και μαρτυρήστε τις με τα έργα σας. 

10 Αυτή τη στιγμή η Έκτη Σφραγίδα απελευθερώνεται, το φως της απλώνεται σε όλη την υδρόγειο, 

ώστε οι άνδρες και οι γυναίκες που ακούν τη φωνή Μου να αφυπνιστούν εγκαίρως και να σηκωθούν στη 

μάχη. 

11 Το μονοπάτι είναι ένα, το γνωρίζετε ήδη. Θα πρέπει να το ακολουθήσετε ώστε να μην 

απομακρυνθείτε ποτέ από αυτό. Είναι το ίδιο το μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς από τότε που βγήκατε 

από Μένα. Στον παρόντα χρόνο, σας έδωσα τη δυνατότητα να συγκεντρώνεστε σε τόπους συνάντησης για 

να ακούσετε τις διδασκαλίες Μου για την αγάπη, και να μπορείτε να δεχτείτε το πλήθος των 

αναξιοπαθούντων που μέρα με τη μέρα θα χτυπούν την πόρτα σας, η οποία είναι η δική Μου. 

12 Πώς πρέπει να προσαρμόζεστε εσωτερικά σε κάθε νέα ημέρα για να υποδεχθείτε τους άπορους; 

Με απόλυτη ταπεινότητα, όχι με το στέμμα και το σκήπτρο της ματαιοδοξίας. 

13 Μόλις αυτός ο λαός ενωθεί πνευματικά, θα το ανακοινώσω σε ολόκληρο τον κόσμο. 

14 Σας εμπιστεύομαι ένα μέρος του έργου Μου που είναι πιο λευκό από τη νιφάδα του χιονιού και 

πιο καθαρό από το νερό των πηγών σας. Θέλω να το διατηρήσετε έτσι μέχρι το τέλος της διαδρομής της 

ανάπτυξης. 

15 Σαν να χτύπησε ένα κουδούνι μέσα στην καρδιά σας, έτσι σήμερα θυμηθήκατε ότι είναι μια μέρα 

χάριτος, μια μέρα που ο Δάσκαλος κατεβαίνει για να μιλήσει στους μαθητές Του. Το Πνεύμα Μου 
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εμφανίζεται ανάμεσά σας και ανοίγει σαν ένα βιβλίο γεμάτο σοφία. Το πνεύμα σας παρουσιάζεται 

μπροστά Μου σαν μια λευκή σελίδα, και πάνω της γράφω τις οδηγίες Μου. 

16 Το φως του Πνεύματός Μου, που εκχύθηκε σε όλη την ύλη και το πνεύμα σε εκπλήρωση μιας 

υπόσχεσης των πρώτων χρόνων, κατεβαίνει στο μυαλό αυτών των εκλεκτών, που ονομάζονται Φωνητικοί 

Φορείς, για να σας κάνει ακουστές τις Θεϊκές Οδηγίες. 

17 Κάποιοι δέχονται τη διακήρυξή Μου γεμάτοι πίστη, άλλοι αισθάνονται, ενώ Με ακούνε, ότι η 

αμφιβολία έχει καταλάβει την καρδιά τους. Αλλά δεν τους επιπλήττω, γιατί η αμφιβολία θα τους κάνει να 

εμβαθύνουν στη μελέτη της διδασκαλίας Μου, και έτσι θα βρουν τελικά και την πίστη. 

18 Μια νέα ζωή περιμένει την ανθρωπότητα. Δεν είναι ότι η φύση μεταμορφώνεται, ο λόγος είναι ότι 

η ανθρωπότητα, ενώ πνευματοποιείται μέσω αυτής της διδασκαλίας, θα βλέπει τα πάντα με τα μάτια της 

αγάπης, της πίστης και του ελέους, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα βλέπει τη ζωή μέσω του πνεύματος. 

Σήμερα, όταν κοιτάζετε αυτό που σας περιβάλλει, αισθάνεστε και κρίνετε με ένα μυαλό επικεντρωμένο 

στην ύλη και μια εγωιστική καρδιά. Αυτή η ζωή πρέπει να σας φαίνεται ως μια κοιλάδα δακρύων, ένας 

κόσμος αμαρτιών και μερικές φορές ακόμη και ως τόπος τιμωρίας. Τα μάτια σας δεν ανακαλύπτουν 

ομορφιές, το πνεύμα δεν βρίσκει χώρο για τον εαυτό του, ούτε τροφή ή διέγερση. Αν όμως αφήσετε το 

πνεύμα σας να πετάξει ψηλά και ατενίζει από ψηλά αυτό που σας περιβάλλει και σας τυλίγει, θα πρέπει να 

υποκλιθείτε μπροστά στον Πατέρα σας και να ομολογήσετε ότι ήσασταν κουφοί, τυφλοί και αναίσθητοι 

στη θεϊκή του παρουσία, η οποία αποκαλύπτεται σε όλα όσα υπάρχουν πνευματικά ή υλικά. 

19 Τότε η πικρία θα φύγει από πάνω σας και θα γνωρίσετε την καλοσύνη που απορρέει από όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα, γιατί όλα είναι καρπός του Θείου Δέντρου. 

20 Ο πόνος που υφίσταται σήμερα η ανθρωπότητα προέρχεται από την κακή χρήση της ελεύθερης 

βούλησής της και από την ανυπακοή της στο Νόμο Μου. Οι τελευταίοι του καρποί θα είναι τόσο πικροί 

που θα τους πετάξει μακριά από τον εαυτό του, και αυτό θα ανοίξει τα μάτια του στο φως και την καρδιά 

του στη μετάνοια. 

21 Κάντε το σώμα υπάκουο και υπάκουο, ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο για το πνεύμα σας. 

Υποτάξτε το μέχρι να το κάνετε το καλύτερο εργαλείο και τον καλύτερο συνεργάτη στο πνευματικό σας 

έργο. Αφήστε το φως που εκπέμπει η Έκτη Σφραγίδα να μελετηθεί τόσο από το πνεύμα όσο και από τη 

σάρκα, γιατί γνωρίζετε ότι αυτό το φως ξεχύνεται σε κάθε ύπαρξη. 

22 Κατανοήστε τις διδασκαλίες Μου και θα γίνετε καλοί μαθητές Μου, οι οποίοι, όταν έρθει η ώρα, 

θα αναζητήσουν τους αδελφούς τους και θα εκθέσουν την αποκάλυψη των Επτά Σφραγίδων. Μην 

σταματάτε τα βήματά σας σκεπτόμενοι ότι δεν είστε άξιοι της χάρης Μου εξαιτίας των έργων της σάρκας 

σας. Σας έχω ήδη πει να σταματήσετε την ξέφρενη πορεία αυτού του ανυπότακτου και αδύναμου 

πλάσματος που σας έχει ανατεθεί στη γη και να αποκτήσετε αξία σε αυτόν τον αγώνα για να αποκτήσετε 

τη χάρη Μου. 

23 Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να νιώσετε θλίψη ή ντροπή για το παρελθόν σας. Απλά να 

θυμάστε ότι πρέπει να εξαγνίσετε την ψυχή σας. Τώρα είναι η ώρα να νιώσετε ότι είστε οι πιο τυχεροί στη 

γη, επειδή ακούτε τη Θεία Συναυλία του Λόγου Μου. Ναι, άνθρωποι, η ακτίνα φωτός Μου γίνεται 

έμπνευση και ανθρώπινα λόγια, ώστε να έχετε την Παρουσία Μου με αυτή τη μορφή. Σταματήστε να 

σκέφτεστε το παρελθόν σας και σκεφτείτε το μέλλον σας. 

24 Ετοιμάστε τα όπλα της αγάπης σας για να δώσετε μάχη με τις ανθρώπινες ιδέες και θεωρίες. 

Ενισχύστε την καρδιά σας στην πίστη, ώστε να μην αισθάνεστε μικροί, αδαείς και αδύναμοι μπροστά σε 

εκείνους που αποκαλείτε μορφωμένους και μορφωμένους, γιατί μπορεί να γνωρίζουν κάτι από επιστήμη 

και θρησκεία, αλλά για τις νέες αποκαλύψεις Μου δεν γνωρίζουν τίποτα. 

25 Όταν έχω ζητήσει την ανανέωσή σας, ήταν για να μπορέσει το μυαλό και η καρδιά σας, αφού είναι 

καθαρά, να αντανακλούν το Θείο Φως Μου. 

26 Είδα πόσοι από εσάς ερευνήσατε και κρίνατε τον Λόγο Μου- ωστόσο δεν σας επέπληξα, επειδή 

γνωρίζω ότι αύριο μεταξύ εκείνων που Με κρίνουν θα αναδειχθούν οι ένθερμοι μαθητές. Αργότερα, θα 

διδάξετε με τον τρόπο σας και θα σας χλευάσουν. Θυμηθείτε λοιπόν την οδηγία του Διδασκάλου, και αντί 

να δυσανασχετείτε με τους αδελφούς σας για την αμφιβολία και την κοροϊδία τους, συγχωρήστε τους, 

γνωρίζοντας ότι ανάμεσά τους υπάρχουν εκείνοι που θα μετανοήσουν για την κρίση τους και θα έρθουν 

στην πίστη. 

27 Κανείς δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να γίνει ο Στρατιώτης Μου. 
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Ακολουθήστε Με μόλις η θέλησή σας είναι σταθερή και η αγάπη σας σας ωθεί να κάνετε πράξη τις 

διδασκαλίες Μου. Ο χρόνος θα περάσει και τότε θα καταλάβετε και θα εκτιμήσετε όλα όσα σας χάρισε ο 

Κύριος σε αυτή την Τρίτη Εποχή και τότε θα νιώσετε πόνο που δεν είχατε κατανόηση και υπακοή όταν 

σας έδωσα το Λόγο Μου. Σας παραχωρώ όμως μερικές ακόμη σύντομες χρονικές περιόδους για να 

επανορθώσετε τα λάθη σας και να καλύψετε τον χαμένο χρόνο. 

28 Ενώ ο κόσμος σας προσελκύει μέσω του σώματός σας, η φωνή Μου σας καλεί στις πνευματικές 

σφαίρες, στις οποίες θα εισέλθετε καθαροί από κάθε κηλίδα και γεμάτοι φως. Εκεί η φωνή Μου θα 

ακουστεί στη συνείδησή σας και θα σας πει αν έχετε εκπληρώσει το καθήκον σας στη γη και αν μπορείτε 

ήδη να ανεβείτε ένα ακόμη σκαλοπάτι στη σκάλα προς την πνευματική τελειότητα. 

29 Την ημέρα που αφιερώνετε σήμερα στην ανάπαυση, κατεβαίνω για να σας απολαύσω. Είναι η 

στιγμή που συνειδητοποιείτε καλύτερα ότι δεν μπορείτε να ζήσετε μόνο με ψωμί, αλλά ότι έχετε ανάγκη 

από τον Λόγο Μου, που είναι η πνευματική σας τροφή. Πολλοί από εσάς έρχεστε να Με ακούσετε, αλλά 

δεν πιστεύετε όλοι στην Παρουσία Μου. Κάποιοι θα προτιμούσαν να Με δουν παρά να Με ακούσουν 

μέσω αυτών των οργάνων της διάνοιας, ή τουλάχιστον να ακούσουν τη φωνή Μου στο Άπειρο, στον 

Πνευματικό Χώρο. Αλλά πώς θέλετε να Με βλέπετε και να Με ακούτε πνευματικά, αν είστε εντελώς 

δέσμιοι των φυσικών αισθήσεων; Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε να φτάσετε σε 

αυτή την υψηλή πνευματική δόνηση για την οποία σας ενημερώνω μέσω του οργάνου της διάνοιας του 

ανθρώπου. Μετά από αυτό το διάστημα της εκδήλωσής Μου με αυτή τη μορφή θα μπορείτε να λαμβάνετε 

την έμπνευσή Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Αυτή θα είναι η τέλεια πνευματική σύνδεση. 

30 Εκπλήσσεστε με την πρόοδο της επιστήμης. Συνειδητοποιήστε ότι πριν από μερικούς αιώνες δεν 

θα πιστεύατε τι έχει πετύχει ο άνθρωπος σήμερα μέσω της ανάπτυξης του πνεύματος και της επιμονής 

στην υλική του φύση. 

31 Γιατί να μην αναπτυχθείτε πνευματικά αν επιμείνετε; Γιατί ισχυρίζεστε ότι θα σας αποκαλυφθούν 

νέες διδασκαλίες, όταν δεν έχετε ακόμη κατανοήσει τις προηγούμενες; 

32 Οι πιστοί στην ύπαρξή Μου και οι μη πιστοί όλων των εποχών θα προτιμούσαν να Με είχαν δει 

σήμερα ορατό στα ανθρώπινα μάτια, υλοποιημένο σε κάποια μορφή. Αλλά γιατί πρέπει να Μου 

αποδώσετε μια μορφή, όταν δεν έχω μια τέτοια μορφή ως πνεύμα; Είμαι ορατός και αγγίξιμος στα μάτια 

του σώματός σας καθώς και σε εκείνα του πνεύματός σας, αλλά είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς να 

βλέπετε. Είναι άδικο να λέτε ότι ο Θεός κρύβεται από το βλέμμα σας - να λέτε ότι είμαι εγωιστής επειδή 

δεν αφήνω να με ακούσουν ή να με δουν εκείνοι που ονομάζω παιδιά της Θεότητάς Μου. Είμαι πάντα 

έτοιμος να σας αφήσω να Με δείτε, αλλά επειδή θεωρείτε τους εαυτούς σας τυφλούς στο πνευματικό, 

παρόλο που τα πάντα είναι προσιτά, δεν είστε σε θέση να τα δείτε και δεν αντιλαμβάνεστε την Παρουσία 

Μου, παρόλο που Με αγγίζετε. 

33 Σε κάθε εποχή έπρεπε να έρθει ένας θεόσταλτος για να διδάξει τους ανθρώπους να αναζητούν τον 

Κύριό τους, να προσεύχονται, να Του προσφέρουν λατρεία, να Τον αισθάνονται, να Τον βλέπουν, να Τον 

ακούν και να Τον ερμηνεύουν. Σε αυτή την εποχή ο Ηλίας ήρθε για να προετοιμάσει το δρόμο ώστε το 

ανθρώπινο πνεύμα να δεχτεί την παρουσία και την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. 

34 Προκειμένου να ακουστούν και να γίνουν αισθητά η φωνή και τα βήματα του Ηλία σε έναν κόσμο 

κουφό σε κάθε πνευματική αποκάλυψη λόγω του υλισμού του, ετοίμασα έναν άνθρωπο που, όταν θα 

έφτανε στην ωριμότητα της ζωής του, θα είχε το φως αυτού του μεγάλου Πνεύματος που έγινε γνωστό 

μέσω αυτού, που τον ενέπνευσε, που πραγματοποίησε θαυμαστά έργα μέσω της μεσολάβησής του και που 

προετοίμασε την ανθρωπότητα μέσω του φωτός του για τον ερχομό μιας νέας εποχής. Ο Ηλίας έπρεπε να 

ανοίξει το δρόμο, στον οποίο υπήρχαν πολλά αγκάθια, πολλά ζιζάνια και επίσης ογκόλιθοι. Ήταν ο 

θρησκευτικός φανατισμός, η άγνοια, η δίωξη κάθε έμπνευσης που θεωρούνταν καινοφανής. Αλλά ο Ηλίας 

ενέπνευσε νόμους, προετοίμασε καρδιές και έσπειρε έναν σπόρο που προώθησε την εκδίπλωση μιας θείας 

αποκάλυψης και την πνευματική ολοκλήρωση ενός λαού που, στην πιο κρυφή γωνιά του κόσμου, 

περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει να εκτελεί το έργο του. 

35 Εκείνος ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από Εμένα για να γίνει ο Φωνοφόρος του Ηλία ονομαζόταν 

Roque Rojas. Ανακοίνωσε στον κόσμο το 1866 ότι μια νέα εποχή ανατέλλει για την ανθρωπότητα, η 

οποία θα διέπεται από τον ίδιο νόμο που αποκάλυψε ο Κύριος στις Τρεις Εποχές, για τις οποίες σας έλεγα 

πάντα: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον! 
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36 Μόνο λίγοι ήταν σε θέση να αισθανθούν πραγματικά την παρουσία του αγγελιοφόρου του Θεού. 

Για άλλη μια φορά ήταν η φωνή που φώναζε στην έρημο, και για άλλη μια φορά προετοίμασε τις καρδιές 

των ανθρώπων για τον ερχομό του Κυρίου. Έτσι, η Έκτη Σφραγίδα λύθηκε, άφησε να φανεί το 

περιεχόμενό της και χύθηκε στην ανθρωπότητα ως ποτάμι δικαιοσύνης και φωτός. Έτσι εκπληρώθηκαν 

πολλές υποσχέσεις και προφητείες. 

37 Ο Ηλίας, όπως ο Ιησούς και ο Μωυσής, φώτισε τα μάτια του πνεύματός σας, ώστε να δείτε τον 

Πατέρα. Ο Μωυσής σας δίδαξε: "Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου". Ο Ιησούς σας είπε: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Ο Ηλίας σας πρόσταξε να έχετε όλο και περισσότερο έλεος για τους 

αδελφούς σας και αμέσως πρόσθεσε: "και θα δείτε τον Πατέρα μου σε όλη τη δόξα Του". 

38 Είναι "Ο Λόγος" που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Δεν έγινα άνθρωπος, όμως μπορείτε να 

ανακαλύψετε ομοιότητες μεταξύ της προηγούμενης εκδήλωσής Μου και αυτής: όπως ακριβώς και η 

Αν η κούνια του Ιησού ήταν φτωχή και ο θάνατός Του συνέβη πάνω στο σταυρό της αμαρτίας του 

κόσμου, ομοίως ο τόπος όπου σήμερα γεννήθηκε το Φως της Τρίτης Εποχής δεν μπορεί να είναι πιο 

φτωχός και ταπεινός, και ο σταυρός από τον οποίο θα σας δώσω τον τελευταίο Μου λόγο θα είναι ο ίδιος 

ο άνθρωπος μέσω του οποίου θα γίνω γνωστός. 

39 Μέσω αυτού του διαμεσολαβητή, μέσω του οποίου σας μιλάω, δέχτηκα κι εγώ χλευασμό, 

μαστίγωμα, αμφιβολία, πληγές. Αυτό ήταν το θέλημά Μου, γιατί ο σταυρός Μου είναι τώρα εσύ. 

40 Σήμερα σας λέω: Από τη στιγμή που τα μάτια σας έχουν ανοίξει στο φως, αναγνωρίστε πώς ο 

κόσμος σας, η επιστήμη του, η ηθική του και οι θρησκευτικές του κοινότητες πλησιάζουν στο τέλος της 

ύπαρξής τους. Από όλα αυτά, μόνο η ψυχή θα επιβιώσει, η οποία θα αναστηθεί πάνω στα ερείπια της 

προηγούμενης ζωής της σε μια νέα πνευματική εποχή. 

41 Όλα τα σημάδια που έχουν προαναγγελθεί ως ανακοινώσεις της νέας αποκάλυψής Μου ανάμεσά 

σας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Θα περιμένει ο κόσμος για περαιτέρω εκδηλώσεις, και ως εκ τούτου θα 

συνεχίσει να περιμένει τον ερχομό Μου; Θα πράξει όπως έκανε ο εβραϊκός λαός, ο οποίος είχε τις 

προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία, είδε την εκπλήρωσή τους, δέχτηκε ανάμεσά του τον Σωτήρα και 

δεν τον αναγνώρισε και εξακολουθεί να τον περιμένει; Αυτή η εμπειρία είναι πολύ βαριά και θλιβερή για 

την ανθρωπότητα που εξακολουθεί να μένει άκαμπτη στον υλισμό της. Εφόσον τα προμηνύματα και οι 

επισκέψεις έχουν γίνει πραγματικότητα και δεν έχω εμφανιστεί στη συναγωγή ή σε κάποια εκκλησία, δεν 

υποψιάζεται ο κόσμος ότι πρέπει να αποκαλυφθώ σύντομα σε κάποιο μέρος, αφού δεν μπορώ να πάω 

ενάντια στον λόγο Μου; 

42 Μαθητές, μείνετε σταθεροί στη διδασκαλία Μου, ώστε αύριο να δώσετε μαρτυρία για Μένα. 

43 Μη φοβάστε τη δυστυχία, είναι μόνο προσωρινή, και μέσα σ' αυτήν θα προσεύχεστε και θα 

παίρνετε ως παράδειγμα την υπομονή του Ιώβ. Η αφθονία θα επιστρέψει και τότε δεν θα έχετε αρκετά 

λόγια για να Με ευχαριστήσετε. 

44 Αν μια φορά η ασθένεια σας καταθλίβει, ω ευλογημένοι ασθενείς, μην απελπίζεστε- το πνεύμα 

σας δεν είναι άρρωστο. Ανυψωθείτε σε Μένα με προσευχή, και η πίστη σας και η πνευματοποίησή σας θα 

σας επαναφέρουν στην υγεία του σώματος. Προσευχηθείτε με τη μορφή που σας δίδαξα: πνευματικά. 

45 Καταλάβετε ότι έχετε το φως του Δασκάλου σας. Ο Ιησούς συνεχίζει να είναι το τέλειο 

παράδειγμα για να τον μιμηθείτε. Ούτε πριν ούτε μετά από Αυτόν μπορείτε να βρείτε ένα ισάξιο 

παράδειγμα στον κόσμο. 

46 Ο Ιησούς, ο Χριστός, υπήρξε το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα διδασκαλίας που σας έδωσα στη γη για 

να σας δείξω πόσο μεγάλη είναι η αγάπη και η σοφία του Πατέρα. Ο Ιησούς ήταν το ζωντανό μήνυμα που 

έστειλε ο Δημιουργός στη γη για να γνωρίσετε τα υψηλά χαρακτηριστικά Εκείνου που σας δημιούργησε. 

Οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιεχωβά έναν οργισμένο και ασυγχώρητο Θεό, έναν τρομερό και εκδικητικό 

κριτή, αλλά μέσω του Ιησού σας απελευθέρωσα από την πλάνη σας. 

47 Δείτε στον Δάσκαλο τη Θεία Αγάπη που έγινε άνθρωπος. Κρίνει όλα τα έργα σας μέσα από τη 

ζωή Του, την ταπεινότητα, τη θυσία και το έλεος, αλλά αντί να σας τιμωρήσει με θάνατο, σας πρόσφερε 

το Αίμα Του για να γνωρίσετε την αληθινή ζωή, αυτή της αγάπης. Αυτό το θείο μήνυμα φώτισε τη ζωή 

της ανθρωπότητας, και ο λόγος που έδωσε ο Θείος Δάσκαλος στους ανθρώπους έγινε η απαρχή των 

θρησκευτικών κοινοτήτων και των αιρέσεων μέσω των οποίων οι άνθρωποι Με αναζήτησαν και Με 

αναζητούν ακόμη. Αλλά πραγματικά, σας λέω, δεν έχουν ακόμη κατανοήσει το περιεχόμενο αυτού του 

μηνύματος. Η ανθρωπότητα πιστεύει πράγματι ότι η αγάπη του Θεού για τα παιδιά Του είναι απεριόριστη, 
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αφού πέθανε στον Ιησού από αγάπη για την ανθρωπότητα. Συγκινείται μάλιστα εσωτερικά από τα πάθη 

του Ιησού ενώπιον των δικαστών και των εκτελεστών Του και αναγνωρίζει σταδιακά και τον Πατέρα 

στον Υιό, αλλά το πνευματικό περιεχόμενο, το εύρος όλων όσων ο Κύριος ήθελε να πει στους ανθρώπους 

μέσω αυτής της αποκάλυψης, η οποία ξεκίνησε σε μια παρθένο και κατέληξε στο "σύννεφο" της 

Βηθανίας, δεν έχει ερμηνευθεί σωστά μέχρι σήμερα. 

48 Έπρεπε να επιστρέψω στο ίδιο "σύννεφο" με το οποίο ο "Λόγος" ανέβηκε στον Πατέρα για να σας 

δώσω την εξήγηση και να σας δείξω το αληθινό περιεχόμενο όλων όσων σας αποκαλύφθηκαν με τη 

γέννηση, τη ζωή, τα έργα και το θάνατο του Ιησού. 

49 Το Πνεύμα της Αλήθειας, εκείνο που υποσχέθηκε ο Χριστός εκείνη την εποχή, είναι αυτή η θεϊκή 

εκδήλωση που φώτισε το σκοτάδι και εξήγησε τα μυστήρια στα οποία ο νους ή η καρδιά των ανθρώπων 

δεν μπόρεσε να διεισδύσει. 

50 Ο νόμος μου είναι πάντα ο ίδιος, δεν είναι λιγότερο βαθύς τη μια φορά από την άλλη. Είναι το 

πνεύμα σας που κάποιες φορές αντανακλά το φως του Κυρίου καλύτερα από ό,τι άλλες φορές. Αυτό 

εξαρτάται από την ανάπτυξη στην οποία έχει φτάσει το πνεύμα σας. 

51 Σήμερα σας λέω: Το πνευματικό συμπόσιο σας περιμένει, καθίστε στο τραπέζι και φάτε από το 

φαγητό. Σας έχω επίσης δώσει τον πολλαπλασιασμό του ψωμιού αυτή τη στιγμή, γιατί χιλιάδες και 

χιλιάδες ακούνε σήμερα το λόγο Μου σε πολλές επαρχίες. 

52 Σας κληροδοτώ μια κληρονομιά χωρίς η αμαρτία σας να αποτελεί λόγο να σας θεωρήσω ανάξιους. 

Οι πύλες της Βασιλείας Μου παραμένουν ανοιχτές εν αναμονή εκείνων που θα φθάσουν στη συνέχεια. 

Εκεί έχετε μπροστά σας το έλεός Μου, το οποίο δεν περιμένατε ότι θα έφτανε τόσο μακριά ώστε να 

επικοινωνήσει μαζί σας. 

53 Τώρα που υπάρχει έλλειψη αγάπης στον κόσμο - νιώστε την αγνή αγάπη του Δασκάλου σας, ώστε 

να μπορείτε να τρέφεστε από όλες τις πληγές σας. 

54 Αν η καρδιά σας έρχεται σε Μένα γεμάτη από μάταιους σπόρους, ζιζάνια και γαϊδουράγκαθα, θα 

τη συγχωρήσω, θα την καθαρίσω και θα την κάνω να ανθίσει. Το μόνο που περιμένω είναι να 

προσπαθήσετε προς τα πάνω, και τότε θα σας αποκαλύψω όλα όσα κρατώ ακόμα σε ετοιμότητα για το 

πνεύμα σας. Αλλά όταν θα είστε τότε κάτοχοι αυτού που σας υπόσχομαι, δεν θα αναζητήσετε κατακόμβες 

για να κρυφτείτε από τα βλέμματα των ανθρώπων- αντίθετα, θα βγείτε στο φως της ημέρας και με αυτή τη 

φωτεινότητα θα αποκαλύψετε αυτή την αλήθεια. Ανοίξτε την καρδιά σας, το μυαλό σας και την ακοή σας 

για να μπορέσετε να αφήσετε τις διδασκαλίες Μου να διεισδύσουν στην ψυχή σας. 

55 Τι ώρα περιμένετε για να μάθετε από Μένα; Περιμένετε μέχρι το 1950 για να ξυπνήσετε από τον 

λήθαργο; Όχι, λαέ Μου, γιατί τότε δεν θα ακούτε πια το Λόγο Μου. Είναι απαραίτητο να καταλήξετε 

στην απόλυτη πεποίθηση ότι ήρθατε στον κόσμο για να υπηρετήσετε τους αδελφούς σας. 

56 Κοιτάζετε ο ένας τον άλλον και συνειδητοποιείτε ότι έχω σχηματίσει μια κοινότητα από 

αμαρτωλούς, από αδαείς, και φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε να σταθείτε στις δοκιμασίες. Αλλά ξέρω τι 

κάνω- το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πιστέψετε, να εμπιστευτείτε και να είστε υπάκουοι. Θα έρθει 

η μέρα που θα Μου προσφέρετε τον σπόρο που σας ζήτησα. 

57 Άνθρωποι, ετοιμαστείτε, επιτρέψτε σε νέα πλήθη να έρθουν σε σας. Ανάμεσά τους θα έρθουν 

εκείνοι που η Αγάπη Μου θα επιλέξει, ώστε μέσω της μεσολάβησής τους να διακηρύξω το Λόγο Μου- 

γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι η διάνοιά σας που μπορεί να τους επιλέξει. Μόνο εγώ γνωρίζω το 

πεπρωμένο και τα χαρίσματα του καθενός. 

58 Καθαρίστε το μυαλό σας, εξυψώστε το, ώστε να μπορείτε να ενωθείτε αυτή τη στιγμή με τα αγνά 

πνεύματα που ζουν κοντά Μου. Στείλτε μια προσευχή εμπνευσμένη από την αγάπη για τον Θεό, ακόμη 

και από τον πόνο ή τις τύψεις σας για τα παραπτώματα που διαπράξατε, καθώς και από την ευγνωμοσύνη 

για τα αγαθά που λάβατε. Αυτό θα φέρει το πνεύμα σας πιο κοντά στον Πατέρα. 

59 Όλα όσα σας περιβάλλουν αποσκοπούν στον εξαγνισμό σας, αλλά δεν το έχουν πάρει όλοι έτσι. 

Μην αφήσετε τον πόνο που πίνετε από το ποτήρι της πικρίας σας να είναι άγονος. Από τον πόνο μπορείτε 

να κερδίσετε το φως, το οποίο είναι σοφία, ευγένεια, δύναμη και ευαισθησία. 

60 Μη φοβάστε ότι όταν φτάσετε στον πνευματικό κόσμο θα πρέπει να σκεφτείτε τι έχετε αμαρτήσει 

στη γη. Αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να πλυθεί από τον πόνο και η μετάνοια ξεπηδήσει από την καρδιά 

σας, αν αγωνιστείτε να επανορθώσετε τις παραβάσεις σας, θα εισέλθετε στην παρουσία Μου άξιοι και 
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καθαροί και κανείς, ούτε καν η συνείδησή σας, δεν θα τολμήσει να αναφέρει τις ατέλειές σας στο 

παρελθόν. 

61 Στο τέλειο σπίτι υπάρχει μια θέση για κάθε πνεύμα που περιμένει την άφιξη του ιδιοκτήτη του στο 

χρόνο ή στην αιωνιότητα. Στη σκάλα της αγάπης, του ελέους, της πίστης και της αξίας, θα εισέλθετε στη 

Βασιλεία Μου ένας προς έναν. 

62 Δείξτε καλά παραδείγματα μπροστά στα παιδιά σας, τα οποία θα τους χρησιμεύσουν ως ραβδί 

στην πορεία τους για να συνεχίσουν την άνοδό τους προς Εμένα. Μην τους θεωρείτε πνευματικά 

ασήμαντους επειδή τους βλέπετε ως παιδιά στο σώμα. Παρατηρήστε τους και θα δείτε ότι οι ικανότητές 

τους είναι πιο ανεπτυγμένες από τις δικές σας. Θα μάθουν τις διδασκαλίες Μου μέσω εσάς, αλλά μετά θα 

σας διδάξουν να τις κατανοήσετε. 

63 Εσείς που είστε νέοι σήμερα, όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία, θα έχετε βιώσει πολλά θαύματα 

μέσω των νέων γενεών πνευματιστών. 

64 Λέω στους οικογενειάρχες ότι όπως ανησυχούν για το υλικό μέλλον των παιδιών τους, θα πρέπει 

να ανησυχούν και για το πνευματικό μέλλον, λόγω της αποστολής που έχουν φέρει στον κόσμο από αυτή 

την άποψη. 

65 Θυμηθείτε ότι αυτά τα όντα, πριν έρθουν στη σάρκα, έχουν ήδη προσευχηθεί για σας- σας έχουν 

προστατεύσει και σας έχουν συμπαρασταθεί στον αγώνα σας για ζωή. Τώρα εναπόκειται σε εσάς να τους 

υποστηρίξετε στα πρώτα βήματα που κάνουν σταδιακά στη γη μέσω της αδύναμης σάρκας. 

66 Ελάτε σε Μένα, μαθητές. Εδώ είναι η ειρήνη, όχι η προσποίηση που σας δίνει ο κόσμος, αλλά 

αυτή που απορρέει από το Πνεύμα Μου. Γέμισε την καρδιά σου μ' αυτήν, ώστε να Με ακούσεις και να 

Με καταλάβεις, και στη συνέχεια να εφαρμόσεις τις οδηγίες Μου στην πράξη. 

67 Ένας συγκεκριμένος αριθμός καρδιών έχει ανατεθεί σε κάθε έναν από τους εργάτες Μου. Είναι η 

γη που ο καθένας τους πρέπει να δουλέψει ώστε να αποδώσει καρπούς και να μπορέσει να Μου δείξει στο 

τέλος μια πλούσια σοδειά. 

68 Κανείς δεν θα μπορούσε να χτίσει έναν ναό σαν αυτόν που χτίζω στο πνεύμα σας. Η αγάπη του 

Συμπαντικού Δημιουργού οικοδομεί αυτό το ιερό με άπειρη υπομονή. Αυτός ο ναός θα είναι άφθαρτος, 

και ενώ οι τεχνητοί ναοί καταρρέουν πέτρα με πέτρα κάτω από την επίδραση του χρόνου και των 

καταιγίδων, αυτός θα αντέξει ακλόνητος, γιατί τα θεμέλιά του θα είναι αγκυροβολημένα στο πνεύμα σας 

και οι πύργοι του θα αγγίζουν το βασίλειο των ουρανών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 82  
1 Γιατί κάποια από τα παιδιά Μου αισθάνονται ανάξια να Με αποκαλούν Πατέρα; Ελάτε σε Μένα, 

αμαρτωλοί, αφήστε πίσω σας το βάρος του πόνου. Σήκωσε το πρόσωπό σου και κοίταξέ Με, η Αγάπη 

Μου σε κάνει άξιο. Αν δεν σας συγχωρήσω εγώ, ποιος θα σας συγχωρήσει; 

2 Πεινούσατε για ειρήνη, γιατί η συνείδησή σας σας κατηγορούσε για τα σφάλματά σας, μέχρι που 

ήρθατε στην εκδήλωση του Λόγου Μου και το κλάμα σας σας καθάρισε. Μόνο εγώ ξέρω σε ποιον και σε 

ποιους μιλάω με αυτόν τον τρόπο, και μόνο αυτοί ξέρουν σε ποιον απευθύνονται αυτά τα λόγια. 

3 Για πολύ καιρό δεν ευλογούσατε το Όνομά Μου- τα βασανιστήρια και τα βάσανά σας σας έκαναν 

να πιστεύετε ότι βρίσκεστε σε μια κόλαση χωρίς τέλος. Ο λόγος είναι ότι τα μάτια σας ήταν κλειστά στην 

αλήθεια, σε εκείνο το φως που σας δείχνει την Παρουσία Μου παντού. Η δόξα της φύσης που σας 

περιβάλλει δεν ήταν αρκετή για να πιστέψετε στις ευλογίες Μου, ούτε ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο 

το καθημερινό ψωμί έφτασε στα χείλη σας. Έβλεπες μόνο σκοτάδι στο περιβάλλον σου, και μόνο τη 

φωτιά των δεινών σου ένιωθες. 

Αλλά όταν ήσασταν κοντά στην κατάρρευση, ο Θείος Βοηθός ήρθε να σας σηκώσει, να σας βοηθήσει να 

σηκώσετε το σταυρό σας. 

4 Τα μάτια σας ανοίγουν όλο και περισσότερο σε μια ζωή φωτός και πίστης. Με όλη σας την καρδιά 

να Μου πείτε: Κύριε, πόσο τυφλός ήμουν, πόσο ταραγμένη ήταν η καρδιά μου! Σήμερα βλέπω την 

παρουσία σου σε κάθε στροφή και σε κάθε μέρος και νιώθω τις ευλογίες σου. 

5 Αλήθεια, σας λέω ότι εκείνοι που έχουν υποφέρει πολύ και Με πληγώνουν συχνά, είναι αυτοί που 

θα Με αγαπούν πιο θερμά, η καρδιά τους θα εκπέμπει συνεχώς μια προσφορά στη Θεότητά Μου. Δεν θα 

είναι υλικά δώρα, ούτε ψαλμοί, ούτε γήινοι βωμοί. Ξέρουν ότι η πιο ευχάριστη προσφορά και ο σεβασμός 

για Μένα είναι τα έργα αγάπης που κάνουν για τους αδελφούς τους. 

6 Αγαπημένα μου παιδιά, εσείς που ήρθατε σε Μένα σαν τον Άσωτο Υιό, μην ξεχνάτε την αγάπη με 

την οποία σας δέχτηκα και την ταπεινότητα με την οποία ήρθατε εδώ - θα ήταν λυπηρό αν γινόσασταν 

ματαιόδοξοι απέναντι στους αδελφούς σας, μόλις νιώσετε και πάλι γαλήνη στη ζωή, ή εγωιστές απέναντι 

σε εκείνους που θα σας αναζητήσουν για να σας ζητήσουν κάτι από αυτά που κατέχετε σήμερα, γιατί τότε 

θα ήσασταν αχάριστα παιδιά στα μάτια Μου. Να προσέχετε και να προσεύχεστε πάντοτε για να μην 

πέσετε σε πειρασμό. 

7 Καταλάβετε, αγαπημένοι μαθητές, ότι αυτή η ύπαρξη που απολαμβάνετε σήμερα είναι μια καλή 

ευκαιρία να εξελίξετε την ψυχή σας προς τα πάνω. Για κάποιους αυτή θα είναι η τελευταία ενσάρκωση, 

ενώ άλλοι θα πρέπει να επιστρέψουν στη Γη. - Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω με αυτόν 

τον τρόπο- ας μην προσβληθεί κανείς ή να μην αναρωτηθεί. 

8 Ο Ιησούς σας αποκάλυψε τότε πολλές άγνωστες διδασκαλίες και πραγματοποίησε πολλά έργα που 

στην αρχή προκάλεσαν σύγχυση, αλλά που αργότερα αναγνωρίστηκαν ως αληθινές θείες αποκαλύψεις. 

Προσέξτε όσα μόλις ειπώθηκαν, ώστε να μην κάνετε απερίσκεπτες κρίσεις αυτή τη στιγμή, χωρίς πρώτα 

να έχετε μελετήσει σε βάθος τις διδασκαλίες Μου. 

9 Αν η ανθρωπότητα ήταν σε θέση να κατανοήσει τις προφητείες της Πρώτης και της Δεύτερης 

Εποχής, δεν θα βρισκόταν σε σύγχυση μπροστά στη συνειδητοποίηση της ίδιας. Το ίδιο συνέβη στη 

Δεύτερη Εποχή, όταν ο Μεσσίας γεννήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα 

που έχω έρθει με το Πνεύμα. 

10 Το νόημα της διδασκαλίας Μου είναι το ίδιο και στις δύο εποχές. Σας προετοιμάζει να κάνετε 

αυτή τη ζωή ένα σπίτι αγάπης, αν και παροδικό, όπου οι άνθρωποι βλέπουν και αντιμετωπίζουν ο ένας τον 

άλλον ως αδελφούς και δείχνουν ο ένας στον άλλον τη ζεστασιά της αληθινής αδελφότητας. - 

Προετοιμάστε επίσης την ψυχή για να εισέλθει μετά από αυτή τη ζωή σε εκείνους τους κόσμους ή τα 

σπίτια που ο Κύριος επιφυλάσσει για τα παιδιά Του. Η ευχή μου είναι όταν φτάσετε σε αυτά να μην 

αισθάνεστε αποξενωμένοι, αλλά η πνευματοποίησή σας και η εσωτερική σας γνώση να σας κάνουν να 

βλέπετε όλα όσα συναντάτε σαν να είχατε βρεθεί εκεί πριν. Θα υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό, αν είστε 

ήδη σε επαφή με το πνευματικό εδώ μέσω της προσευχής. 

11 Ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια μέχρι να δείτε τη λάμψη του φωτός που εκπέμπει η Αλήθειά 

Μου, ώστε να μην αισθάνεστε τυλιγμένοι στο σκοτάδι όταν περάσετε στην άλλη πατρίδα. 
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12 Ανάμεσα σε τόσες πολλές κατοικίες που διαθέτει ο οίκος του Πατέρα, δεν υπάρχει ούτε ένας 

κόσμος του σκότους, σε όλες υπάρχει το φως Του- αλλά αν οι ψυχές εισέλθουν σε αυτές με ένα μαντήλι 

στα μάτια τους εξαιτίας της άγνοιάς τους, πώς μπορούν να δουν αυτή τη δόξα; 

13 Αν ρωτήσετε έναν τυφλό εδώ σε αυτόν τον κόσμο τι βλέπει, θα σας απαντήσει: μόνο σκοτάδι. Όχι 

επειδή το φως του ήλιου δεν υπάρχει, αλλά επειδή δεν μπορεί να το δει. 

14 Συνειδητοποιήστε ότι η αγάπη με την οποία σας δίνω τη διδασκαλία Μου είναι πολύ μεγάλη, 

ακόμη και αν ο αριθμός εκείνων που συγκεντρώνονται για να Με ακούσουν είναι μικρός. 

15 Ανάμεσά σας είναι εκείνοι που θα μαρτυρήσουν ότι αυτή είναι η Τρίτη Ώρα, όταν το Άγιο Πνεύμα 

μιλάει σε όλους τους ανθρώπους μέσω της συνείδησης. 

16 Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη είναι και τα πνεύματα που σε άλλες εποχές ανήκαν στις φυλές του 

Ισραήλ, που ονομάζονταν "λαός του Θεού", επειδή τους ανατέθηκε ο Νόμος και οι αποκαλύψεις για να 

τους διαδώσουν σε όλο τον κόσμο. Κάποια από αυτά τα όντα έρχονται στη γη για τελευταία φορά για να 

ολοκληρώσουν μια αποστολή και να ολοκληρώσουν μια πνευματική επανόρθωση. Κατά την ανάληψή 

τους θα αποτελέσουν τα σκαλοπάτια πάνω στα οποία θα μπορούν να ανέβουν τα αδέλφια τους που (προς 

το παρόν) παραμένουν ακόμα στη Γήινη Κοιλάδα. 

17 Το φως και η αγάπη που διαθέτει ο Λόγος Μου έχει κάνει το θαύμα να κάνει τα αγνά και όμορφα 

λουλούδια να βλαστήσουν από το βούρκο.Φρόντισε η ψυχή σου να αποκολληθεί από το σώμα σου, 

γεμάτο αγνότητα και φως, όταν αυτό γίνει σκόνη γης. 

18 Ω πνεύματα που μόλις δέχονται τη διδασκαλία Μου, να είστε ταπεινοί και υπάκουοι όταν έρχεστε 

στην παρουσία Μου, και να επιτρέπετε να γίνει μόνο το θέλημά Μου σε σας! Πολλές φορές έχετε 

ενσαρκωθεί στη γη επειδή το ζητήσατε με θέρμη από τον Πατέρα. Τώρα σας λέω να μη Μου το ζητάτε 

πια. Επιτρέψτε να γίνει το θέλημά Μου για σας. 

19 Κάθε φορά που ερχόσασταν στον κόσμο επειδή το διέταξα, απαιτούσα αμείλικτα από εσάς έναν 

απολογισμό των έργων σας κατά την επιστροφή σας. Τι θα συμβεί όταν επιστρέψετε αφού έρθετε (στη γη) 

επειδή το ζητήσατε από τον Κύριο; Πώς θα τελειώσει η δίκη σας και πώς θα απαντήσετε για τον εαυτό 

σας; 

20 Εκπλήσσεστε όταν ακούτε τη διδασκαλία Μου και λέτε μέσα σας: Πόσο τέλειες είναι οι 

διδασκαλίες του Δασκάλου. Σ' αυτό σας λέω ότι είναι ακόμα μικρές, γιατί όλες στοχεύουν μόνο στη 

διόρθωση και τη διαμόρφωση ατελών όντων. Όταν φτάσετε στην πνευματική τελειότητα, τότε θα 

ακούσετε τον Λόγο του Θεού στην πληρότητά του. 

21 Τώρα, μέσω του ανθρώπινου οργάνου του νου, το πνεύμα σας έχει βιώσει την ώρα της νέας 

αποκάλυψής Μου, και μέσω αυτής αισθάνεστε τη θεία παρουσία Μου. Η εκδήλωσή μου ήταν και πάλι 

αυτή του Δασκάλου, εγώ είμαι αυτός που σας δίνω τις οδηγίες, αλλά έχω επίσης υπηρέτες που σας 

εξηγούν στη συνέχεια τις οδηγίες που έχετε λάβει. Δεν είναι ανθρώπινα όντα, γιατί αληθινά σας λέω, στη 

γη δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τις νέες αποκαλύψεις Μου. Είναι ο 

πνευματικός κόσμος του φωτός που έρχεται να σας βοηθήσει, ώστε να μην πέσετε θύματα λάθους ούτε να 

σχηματίσετε νέα μυστικά από διδασκαλίες που είναι ξεκάθαρες σαν το φως της ημέρας. 

22 Όλα έχουν προετοιμαστεί για την πραγματοποίηση αυτού του πνευματικού έργου. Όχι μόνο το 

πνεύμα σας έχει προετοιμαστεί για να εισέλθει σε αυτό το μονοπάτι, αλλά και η σάρκα σας, η γη πάνω 

στην οποία περπατάτε, το περιβάλλον γύρω σας, όλα έχουν προετοιμαστεί έτσι ώστε το φως Μου να 

λάμψει στα βάθη της ύπαρξής σας. 

23 Η ψυχή εξαγνίστηκε στο υπερπέραν από τους λεκέδες που είχε δεχτεί σε προηγούμενες 

ενσαρκώσεις, το σώμα ξεπλύθηκε με πόνο και δάκρυα, η γη επανέκτησε την αρχική της καθαρότητα από 

τους ανθρώπους και το περιβάλλον διαποτίστηκε από αιτήματα και προσευχές. Στη σκάλα της 

τελειότητας ο Κύριος κατέβηκε στο λαό Του και έφτασε στο σκαλοπάτι που βρισκόσασταν εσείς, και από 

εκεί έκανε τη φωνή Του να ακουστεί σε εσάς μέσω των αγγελιοφόρων και των φωνοφόρων Του. 

24 Πόσες διδασκαλίες, πόσες οδηγίες σας έχω δώσει από τη στιγμή που σας έδωσα την πρώτη Μου 

εκδήλωση. Μέσω αυτών, σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα καταλάβετε ότι Εγώ δεν χωρίζω τους 

ανθρώπους, αλλά τους ενώνω. Σε εσάς που ομολογείτε μια θρησκευτική κοινότητα, σας λέω: Διαβάστε το 

Βιβλίο Μου της Θείας Αγάπης και Σοφίας, ώστε να μάθετε να είστε ενωμένοι στο πνεύμα με όλους τους 

αδελφούς σας, ανεξάρτητα από δόγματα, θρησκείες ή ιδεολογίες. 
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25 Αυτό θα σας είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά μόλις κατανοήσετε αυτή τη διδασκαλία, θα 

ταυτιστείτε πραγματικά με όλα τα ανθρώπινα όντα, γιατί θα νιώσετε ένα πνεύμα να δονείται στο 

εσωτερικό του κάθε γείτονά σας, ο οποίος, όντας παιδί του Θεού, πρέπει να είναι αδελφός σας. 

26 Μάθετε, αγαπητοί άνθρωποι, για να γίνετε μαθητές της Τρίτης Εποχής, που διακρίνεται για την 

πνευματοποίησή του. 

27 Σκεφτείτε και θα καταλάβετε ότι ζείτε στην κατάλληλη εποχή για να μελετήσετε τη Διδασκαλία 

Μου. Ελάτε μαθητές, ελάτε σε Μένα, γιατί θα ελαφρύνω το βάρος του σταυρού σας. Θα σας βοηθήσω να 

κερδίσετε τη θέση που έχει οριστεί για τον καθένα σας στη Γη της Επαγγελίας. 

28 Νιώστε την αγάπη Μου στην ύπαρξή σας, ώστε να καταλάβετε ότι υπάρχω και να νιώσετε τη 

θεϊκή επιθυμία να σας σώσω. Το φως Μου ξεχύνεται σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί κανένα πλάσμα δεν 

μπορεί να ξεφύγει από το βλέμμα Μου. 

29 Τι θα γινόταν με τους ανθρώπους αν τους αρνιόμουν το πνευματικό Μου φως στους σημερινούς 

καιρούς της δοκιμασίας και του πόνου; Το σκοτάδι θα θόλωνε τη λογική τους, η σκέψη τους θα 

μπερδευόταν, και -αφού δεν θα υπήρχε ελπίδα- η ανθρωπότητα θα έτρεχε προς το θάνατο και θα χανόταν 

στην άβυσσο. Αλλά αν οι άνθρωποι τρέφουν κρυφά την ελπίδα της σωτηρίας παρά το χάος μέσα στο 

οποίο μοχθούν, είναι επειδή το Θείο Φως Μου τους εμφυσά εμπιστοσύνη μέσω του πνεύματός τους και 

τους διδάσκει να περιμένουν τα πάντα από την άπειρη δύναμη του Παντοδύναμου Θεού. 

30 Αλήθεια σας λέω, ο Λόγος Μου θα μεταμορφώσει τον χαρακτήρα του σημερινού σας κόσμου και 

ολόκληρης της ζωής σας. Για τους σημερινούς ανθρώπους, ο κόσμος και οι απολαύσεις του είναι το 

νόημα της ζωής τους. Σύντομα όμως θα εκτιμήσουν το πνεύμα περισσότερο από το σώμα και το σώμα 

περισσότερο από τα ρούχα, και αντί να τρέχουν πίσω από τις κοσμικές δόξες, θα αναζητήσουν την 

αθανασία της ψυχής. 

31 Στην αρχή θα υπάρξει φανατισμός για χάρη του πνευματικού, η προσπάθειά του θα φτάσει στα 

άκρα- αλλά στη συνέχεια οι καρδιές θα ηρεμήσουν και η πνευματοποίηση θα ανθίσει γεμάτη αλήθεια και 

αγνότητα. 

32 Όταν κοιτάζετε τον κόσμο που κλονίζεται από τους πολέμους, που μαραζώνει από την πείνα ή που 

κλονίζεται από τη βία των δυνάμεων της φύσης, υπάρχουν πάντα εκείνοι που λένε ότι είναι η δικαιοσύνη 

Μου που καταστρέφει την ανθρωπότητα- αλλά αληθινά σας λέω ότι δεν ήρθα για να σας καταστρέψω, 

αλλά για να σας σώσω. Όσοι πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει τις ρίζες της μόνο στο υλικό τους σώμα και 

δεν πιστεύουν στην επιβίωση της ψυχής, βλέπουν το βήμα τους στο υπερπέραν ως το τέλος της ύπαρξής 

τους και γι' αυτό Με θεωρούν αδυσώπητο και σκληρό. 

33 Μακάρι να μπορούσατε να καταλάβετε ότι συχνά είναι απαραίτητο να πεθάνουμε στον κόσμο για 

να ζήσουμε στον πνευματικό, και ότι μερικές φορές μόνο ένας έντονος πόνος ή ένας σκληρός θάνατος 

είναι ικανός να αφυπνίσει και να ταρακουνήσει μια ψυχή που έχει χαλαρώσει στον υλισμό. 

34 Τι γνωρίζετε για τη ζωή και το θάνατο; Τι γνωρίζετε για το πνεύμα; Πολύ λίγα, και γι' αυτό σας 

διδάσκω, για να ξέρετε πώς να ζείτε σε αρμονία με τη δόξα της ζωής που σας περιβάλλει. 

35 Αυτή την εποχή υπάρχει πείνα στον κόσμο, πείνα του σώματος και της ψυχής. Βασανίζεστε 

περισσότερο από την πείνα του σώματος, και αυτό σας κάνει να Μου λέτε: "Κύριε, σε περασμένους 

καιρούς έστειλες στο λαό Σου το μάννα της ερήμου για να μη χαθεί. Στη συνέχεια τους εμπιστεύτηκες μια 

γη πλούσια σε ευλογίες, από το νερό του πηγαδιού του Ιακώβ έπιναν τα παιδιά του και τα εγγόνια του και 

πολλές άλλες γενεές, και όταν ήρθες στον κόσμο για να διδάξεις με τον λόγο Σου και πήρες τα πλήθη 

στην έρημο, λυπήθηκες την κούραση και την πείνα τους και έκανες θαύματα για να έχουν ψωμί και ψάρια 

να φάνε. Γιατί δεν σε συγκινεί σήμερα η πείνα και η δυστυχία μας, όταν μας βλέπεις να υποφέρουμε τόσο 

πολύ για να αποκτήσουμε το καθημερινό ψωμί;" 

36 Αν σας έλεγα ότι η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται στη συνείδησή σας, δεν θα το 

πιστεύατε. Πρέπει λοιπόν να σας μιλήσω και να σας πω ότι δεν σας στέρησα τίποτα από όσα σας έδωσα 

στον κόσμο για τη διατροφή και τη συντήρησή σας. Όλα είναι εκεί, αλλά αν δεν φτάνουν σε όλους, είναι 

επειδή έχετε ποτίσει αυτούς τους σπόρους με εγωισμό και διαφθορά αντί με τη βροχή της αδελφοσύνης. 

37 Επομένως, είναι απαραίτητο να κατέβει ένα φως δικαιοσύνης πάνω στις ψυχές, και αυτή είναι η 

έμπνευσή Μου που ξεχύνεται σε κάθε ανθρώπινο ον αυτή τη στιγμή. 

38 Μόλις οι άνθρωποι κουραστούν από τους πικρούς καρπούς που έχουν παράγει και στρέψουν τα 

μάτια τους προς Εμένα, θα ανακαλύψουν ότι η Πνευματική Ζωή και η υλική φύση δεν αρνήθηκαν ποτέ 
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τους καρπούς τους στα παιδιά του Κυρίου. Είναι παρούσες μέσα σε κάθε πλάσμα, και ο άνθρωπος είναι 

αυτός που έχει κλείσει τα μάτια του στη λογική και την προαίσθησή του στην αιώνια ζωή. Τότε εκείνοι 

που βλασφημούσαν πριν, θα ομολογήσουν ότι στην έρημο αυτής της ζωής δεν έλειψε ποτέ το μάννα, ότι 

το πηγάδι του Ιακώβ εξακολουθεί να δίνει κρυστάλλινο νερό και ότι ο Κύριος κάνει ένα θαύμα μέρα με τη 

μέρα, ώστε η ανθρωπότητα να μην πεθαίνει από πείνα ή δίψα. 

39 Όταν το πνεύμα του ανθρώπου ανοίξει τα μάτια του στο φως, θα αντικρίσει μια νέα ζωή μέσα στη 

ζωή που μέχρι τώρα νόμιζε ότι γνώριζε τέλεια και που στην πραγματικότητα ποτέ δεν εκτίμησε 

πραγματικά. 

40 Έρχομαι σε σας ως ο Θείος Ιατρός που απευθύνεται σε όσους είναι άρρωστοι στο σώμα και στην 

ψυχή για να τους αποκαταστήσει τη χαμένη τους υγεία. Ανασταίνω στη νέα ζωή εκείνους που πέθαναν για 

την αλήθεια και την αληθινή ζωή. Το έλεός μου είναι έτοιμο να στεγνώσει τα δάκρυα εκείνων που έχουν 

κλάψει πολύ. Θα τους αλείψω όλους με ένα θεραπευτικό βάλσαμο, που είναι αυτό της αγάπης. 

41 Καλωσορίσατε τους φτωχούς, τους κλαίγοντες και εκείνους που υποφέρουν από πείνα και δίψα 

για δικαιοσύνη στη γη και που υπομένουν τα πάντα με υπομονή, γιατί τους αναζητώ για να ανταμείψω 

την παράδοση και την πίστη τους. 

42 Αυτή η εποχή είναι μια ευκαιρία για να επιτευχθεί η ανοδική εξέλιξη του πνεύματος. Τα πάντα, 

ακόμη και ο πόνος, εργάζονται για να απομακρύνουν την ανθρωπότητα από τον υλισμό που την έχει 

υποδουλώσει. 

43 οι άνθρωποι θα ανέβουν στο Άγιο Όρος, στην κορυφή του οποίου θα Με συναντήσουν- αλλά πριν 

από αυτούς θα έχω ήδη διανύσει έναν νέο Γολγοθά στις καρδιές των ανθρώπων και θα είμαι καρφωμένος 

για άλλη μια φορά στον Σταυρό της Αποστολής Μου. 

44 Πάνω σε αμαρτίες, μίση και βίτσια δεν θα χτίσω έναν καινούργιο κόσμο, θα χτίσω πάνω σε γερά 

θεμέλια ανανέωσης, εμπειρίας και μετάνοιας, θα μεταμορφώσω τα πάντα μέσα σας. Ακόμα και από το 

σκοτάδι θα ξεπηδήσει το φως, και από το θάνατο θα δημιουργήσω ζωή. 

45 Παρόλο που οι άνθρωποι έχουν μολύνει και βεβηλώσει τη γη - αύριο, με τα καλά τους έργα, θα 

κάνουν αυτό το σπίτι άξιο, το οποίο θα αναγνωριστεί ως η γη της υπόσχεσης, στην οποία θα έρθουν για 

να φέρουν εις πέρας ευγενή καθήκοντα. Ποιος θα μπορούσε τότε να αμφισβητήσει τη μεταμόρφωση του 

κόσμου; 

46 Σας λέω: Αν αυτή η ανθρωπότητα, εξαιτίας της αθεΐας της, της απομάκρυνσής της από τη 

δικαιοσύνη και την καλοσύνη, στραφεί ακόμη περισσότερο εναντίον Μου, θα εμφανιστώ στο μονοπάτι 

της γεμάτος δόξα, όπως έκανα πριν από τον Σαούλ, και θα τους κάνω να ακούσουν τη φωνή Μου. Τότε θα 

δείτε πόσοι από εκείνους που, χωρίς να το γνωρίζουν, Με καταδίωκαν, θα ξεκινήσουν μεταμορφωμένοι 

και φωτισμένοι να Με ακολουθήσουν στους δρόμους της καλοσύνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Σε 

αυτούς θα πω: Σταμάτα, οδοιπόρε, και πιες από αυτή την πηγή με το κρυστάλλινο νερό. Ξεκουραστείτε 

από το δύσκολο ταξίδι της ζωής που σας επέβαλα. Εμπιστευτείτε τις θλίψεις σας σε Μένα και αφήστε το 

βλέμμα Μου να εισχωρήσει βαθιά στην ψυχή σας, γιατί θέλω να σας γεμίσω με χάρη και να σας 

παρηγορήσω. 

47 Ποιος από εσάς θα μπορούσε να πει στον Δάσκαλό του ότι δεν έχει θλίψη, ότι έχει ειρήνη στην 

καρδιά του, ότι έχει θριαμβεύσει σε αυτή τη ζωή γεμάτη αγώνες και επισκέψεις; Σας βλέπω να ταξιδεύετε 

μέσα σε μια θάλασσα δοκιμασιών, και γι' αυτό θέλω να σας ενθαρρύνω. Μάθετε να διαβάζετε στο βιβλίο 

της ζωής που έβαλα μπροστά σας για πάντα, γιατί αύριο θα γίνετε κύριοι. Ο καθένας από εσάς θα πρέπει 

να Με πάρει ως παράδειγμα και να εκπληρώσει τον νόμο για να είναι υγιής στην ψυχή και στο σώμα. Θα 

συναντήσετε πολλές διδασκαλίες στο μονοπάτι σας που δεν θα σας οδηγήσουν σε Μένα.Εγώ θα σας δείξω 

το ίσιο μονοπάτι, το πιο σύντομο, αυτό της πνευματοποίησης. 

48 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα το Λόγο Μου για τρία μόνο χρόνια, και σε αυτά προετοίμασα τους 

μαθητές Μου. Σε αυτή την Τρίτη Εποχή σας έχω μιλήσει πολλά χρόνια περισσότερο, αλλά οι μαθητές 

Μου δεν έχουν προχωρήσει, ούτε οι απόστολοί Μου έχουν αφήσει πίσω τους τον κόσμο για να Με 

ακολουθήσουν. 

49 Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, να φορέσει απλά σανδάλια στα πόδια του και να μην πάρει 

δεύτερο ταξιδιωτικό σάκο, γιατί στο δρόμο Μου δεν θα του λείψει τίποτα. 

50 Αναπτύξτε την πνευματική σας όραση, ώστε στην Τρίτη Εποχή να μπορείτε να βλέπετε τι 

συμβαίνει στις πνευματικές περιοχές. Τότε μπορείτε να διακηρύξετε στον κόσμο ότι κατέβηκα για να 
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φωτίσω κάθε πνεύμα. Προετοιμαστείτε εσωτερικά, ώστε να Με νιώσετε και να καταλάβετε πώς να 

λαμβάνετε αυτό που σας δίνω. Θα αφήσω στην ανθρωπότητα ένα βιβλίο και κάθε σελίδα του θα είναι μια 

απόδειξη αγάπης. Θα ενώσετε αυτό το βιβλίο με τα προηγούμενα γραπτά του Μωυσή και των αποστόλων 

Μου, και τα έργα των μαθητών Μου όλων των εποχών θα είναι επίσης γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, το 

οποίο θα περιέχει τη σοφία Μου. 

51 Αν δεν μπορείτε ακόμη να Μου προσφέρετε μια μεγάλη συγκομιδή, προσευχηθείτε και ζητήστε 

Μου δύναμη. Προσέξτε ώστε το λυχνάρι σας να λάμψει με μεγαλύτερη φωτεινότητα και να φωτίσει το 

μονοπάτι σας. Σας έχω δει να κλαίτε όταν βιώνετε ότι τα εμπόδια δεν σας επιτρέπουν να εργαστείτε. Μου 

είπατε: "Δάσκαλε, καθάρισε το μονοπάτι μας από τα αγκάθια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε 

μπροστά". - Κάντε το κέλυφος του σώματός σας, που σας έδωσα, με αγάπη υπάκουο, και μη δείχνετε 

αδυναμία ή απόρριψη. Μη Μου λέτε ότι είστε αδύναμοι, γιατί Εγώ σας έκανα δυνατούς. Μην λέτε ότι η 

εκπλήρωση της αποστολής σας είναι θυσία. Εργαστείτε με αγάπη και τα έργα σας θα παραμείνουν 

καταγεγραμμένα. Ανεβείτε το βουνό της τελειότητας μέχρι να βρείτε την Παρουσία Μου. Ακουμπήστε 

στο ραβδί που σας προσφέρει ο Ηλίας, κοιτάξτε το παράδειγμά του. Αυτός, που συμβολίζεται από έναν 

ηλικιωμένο άνδρα που στηρίζεται σε ένα ραβδί, δεν ξεκουράζεται ούτε στιγμή, είναι πάντα σε επιφυλακή 

για τα χαμένα πρόβατά του για να τα σώσει και να τα οδηγήσει στην Παρουσία Μου. Το πνεύμα του δεν 

κλονίζεται μπροστά στην ανυπακοή και την απροθυμία, ο ζήλος και η επιμονή του δεν παραπαίουν. Έτσι 

θα είστε και εσείς. Ξεκινήστε και μη φοβάστε τον κόσμο ή τους πειρασμούς. Να είστε δυνατοί με το 

Πνεύμα που σας έδωσα. 

52 Πολλά εδάφη είναι ήδη προετοιμασμένα και περιμένουν τους εργάτες, αλλά αυτοί δεν έχουν μάθει 

ακόμη να εκπληρώνουν το καθήκον τους. Μόλις νιώσετε την πλήρη σημασία της αποστολής σας, θα 

ακολουθήσετε πρόθυμα το μονοπάτι και θα εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας. Μην θέτετε όρια στην 

ενεργό φιλανθρωπία εκείνη τη στιγμή, αλλά μην φτάσετε μέχρι την αυτοθυσία- μπορεί να κουραστείτε και 

να εγκαταλείψετε τον σταυρό. 

53 Όταν έχετε θεραπεύσει τους αρρώστους και έχετε απομακρύνει τις σκοτεινές σκέψεις τους, το 

αδρανές πνεύμα τους θα ξυπνήσει και θα αναδυθεί σε μια νέα ζωή. Θα σας προστατεύω πάντα όταν ζείτε 

μέσα στους Νόμους Μου, γιατί οι επιστήμονες θα σας πλησιάσουν και θα σας καλέσουν σε λογοδοσία 

επειδή θεραπεύετε τους αρρώστους χωρίς να έχετε αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στις σχολές του 

κόσμου, και οι άνθρωποι που κατευθύνουν τις τύχες του έθνους σας θα σας ρωτήσουν επίσης ποιος είναι 

ο Νόμος σας, και τότε θα μιλήσετε για την εκδήλωσή Μου σε αυτή την εποχή και τις αποκαλύψεις Μου. 

54 Για να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία Μου, δοξάστε το όνομά Μου μέσω των έργων σας και η 

προσφορά σας θα έρθει σε Μένα. 

55 Οι άρρωστοι, οι λεπροί, οι ταλαιπωρημένοι θα έρθουν σε Μένα, όσοι δεν έχουν ειρήνη στην 

καρδιά τους, καθώς και όσοι έχουν αμαρτήσει ή βλασφημήσει- όλους αυτούς θα τους θεραπεύσω σε σώμα 

και ψυχή. 

56 Αλήθεια σας λέω, ότι ο άρρωστος που θα ήξερε πώς να κρατήσει, να κατανοήσει και να 

εφαρμόσει στην πράξη ένα από τα Λόγια της Ζωής Μου, θα γινόταν καλά, επειδή θα κρατούσε στην 

καρδιά του μια σταγόνα από το Θεϊκό Μου Βάλσαμο. 

57 Σας έδωσα αποδείξεις για τη δύναμή Μου και την αγάπη Μου, ώστε να περπατήσετε το μονοπάτι 

με εμπιστοσύνη. Λάβετε αυτό το μήνυμα ελπίδας, ώστε να είστε δυνατοί σε αυτή την εποχή που η 

αμαρτία έχει εξαπλωθεί σαν μεταδοτική ασθένεια. 

58 Μια λέπρα μη φυσικού είδους έχει εξαπλωθεί στη γη, διαβρώνοντας τις καρδιές και 

καταστρέφοντας την πίστη και την αρετή. Καλυμμένοι με πνευματικά κουρέλια, οι άνθρωποι ζουν μαζί, 

ξέρουν ότι κανείς δεν μπορεί να εκθέσει αυτή την αθλιότητα, επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν πέρα από 

την ύλη. Αλλά η ώρα της συνείδησης πλησιάζει, είναι το ίδιο σαν να λέγατε ότι η Ημέρα του Κυρίου, ή η 

κρίση Του, είναι στην πόρτα. Τότε θα προκύψει ντροπή σε κάποιους και μετάνοια σε άλλους. 

59 Όσοι ακούνε αυτή την εσωτερική φωνή, που καίει καυτή και αμείλικτη, θα νιώσουν μέσα τους τη 

φωτιά που καταναλώνει, που καταστρέφει και εξαγνίζει. Αυτή τη φωτιά της κρίσης δεν μπορεί να την 

αντέξει η αμαρτία ή οτιδήποτε δεν είναι αγνό. Μόνο η ψυχή μπορεί να την αντέξει, επειδή είναι 

προικισμένη με θεϊκή δύναμη. Επομένως, όταν περάσει από τη φωτιά της συνείδησής του, θα αναγεννηθεί 

εκ νέου, εξαγνισμένο από τα σφάλματά του. 
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60 Συχνά στο παρελθόν σας έχω μιλήσει για αυτή τη φωτιά, αυτή την κρίση, αυτή την εξιλέωση- 

αλλά τις αλληγορίες με τις οποίες παρουσιάστηκαν αυτές οι διδασκαλίες τις εκλάβατε με μια υλική 

έννοια, και η φαντασία σας υποτίμησε την πραγματικότητα αυτών των αποκαλύψεων. 

61 Πόσες παραποιημένες ερμηνείες έδωσαν οι άνθρωποι σε αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες. Με κάνουν 

να εμφανίζομαι ως δικαστής τρομερής σκληρότητας. Πόσους παραλογισμούς έχει δημιουργήσει ο 

ανθρώπινος νους και στη συνέχεια τους έχει επιβάλει ως την ύψιστη αλήθεια. 

62 Σήμερα έρχομαι στο πνεύμα για να σας κάνω να καταλάβετε και να ζήσετε τις θείες διδασκαλίες 

Μου. 

63 Η προσευχή των πουλιών είναι το τραγούδι τους, η προσευχή των ανθρώπων είναι οι πιο δυνατές 

σκέψεις τους που ανεβαίνουν σε Μένα. Κάθε τι που δημιουργήθηκε έχει ένα δώρο για τον Δημιουργό του. 

Ο Πατέρας έχει επίσης ένα δώρο για κάθε ένα από τα πλάσματά Του. Ωστόσο, υπάρχει δυστυχία, μιζέρια 

και πόνος στην ανθρώπινη φυλή. Είναι το αποτέλεσμα της χρήσης της ελεύθερης βούλησης χωρίς να 

ακούγεται η φωνή της συνείδησης, είναι η απουσία αρμονίας μεταξύ του θείου και του υλικού στη ζωή 

των ανθρώπων- αλλά όλος αυτός ο πόνος που πλήττει σήμερα τον κόσμο θα τον ξυπνήσει από τον βαθύ 

του ύπνο. Μια μέρα, όταν η ανθρωπότητα συνειδητοποιήσει την αλήθεια και ευθυγραμμίσει τη ζωή της 

αναλόγως, θα ανακαλύψει την αρμονία του πνευματικού με την υλική φύση που την περιβάλλει. 

64 Ο νέος Μου Λόγος θα φτάσει στην ανθρωπότητα ως ένα μήνυμα φωτός που θα διαλύσει το 

σκοτάδι της άγνοιας. 

65 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τους νέους ψαράδες των ψυχών που θα σώσουν τους ναυαγούς από 

τα ταραγμένα κύματα. Ανάμεσα σε αυτούς τους ψαράδες θα είναι εκείνοι που θα ακούσουν το Λόγο Μου 

αυτή τη στιγμή, επίσης θα υπάρχουν και εκείνοι που, χωρίς να Με έχουν ακούσει, έχουν αφυπνίσει τα 

χαρίσματα της εσωτερικής αντίληψης και της έμπνευσης μέσα τους για να λάβουν τις αποκαλύψεις Μου. 

Θα εμφανιστούν σε διάφορα σημεία της γης και θα ξέρουν πώς να ενωθούν και να ενωθούν για να είναι 

δυνατοί στη μάχη. 

66 Πολλοί τρόποι και μέσα θα έχουν οι νέοι μαθητές Μου για τη διάδοση αυτού του ευλογημένου 

σπόρου- αλλά ποτέ μην ξεχνάτε την ταπεινότητα και την απλότητα, γιατί έτσι ήρθα σε σας, και με τον ίδιο 

τρόπο θα προσεγγίσετε καρδιές, σπίτια και λαούς. Αν έρθετε με αυτόν τον τρόπο, θα αναγνωριστείτε ως 

αγγελιοφόροι ενός πνευματικού μηνύματος και ο αγώνας σας θα αποδώσει καρπούς πραγματικής 

πνευματοποίησης, ανανέωσης και αδελφοσύνης. 

67 Στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο Ιησούς ολοκλήρωσε τη θεία αποστολή Του στο σταυρό, έστρεψε τα 

μάτια Του προς το άπειρο και είπε: "Όλα τελείωσαν". 

68 Όταν θα σας δώσω τον τελευταίο Μου Λόγο μέσω του ανθρώπινου οργάνου κατανόησης σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή, θα επαναλάβω τα ίδια λόγια, όπως ακριβώς θα τα εκφωνήσω για τελευταία φορά όταν 

θα είστε όλοι σας κάποτε εν πνεύματι στη Γη της Επαγγελίας, όπου θα Με δείτε να κατεβαίνω από τον 

Σταυρό της Λύτρωσής Μου για να σας πω εκ νέου: "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο  
Στίχος αριθ. 

Οδηγία 56 

 Πώς αισθάνεστε την παρουσία του Θεού;   2 

Η επιστροφή του Χριστού εν Πνεύματι ─ ως η 

 ο προβλεπόμενος χρόνος εκπληρώθηκε  2b-4 

 Καλή επιστήμη μόνο με θεία έμπνευση  9-10 

Η παρούσα Τρίτη Διαθήκη ολοκληρώνεται με την 

 ο πρώτος και ο δεύτερος είναι ενωμένοι  13 

 Αυτή η διδασκαλία θα δώσει πραγματική ελευθερία στην ανθρωπότητα  13 

 Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός κρίνει  28 

 Μετενσάρκωση - Νόμος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης  31-36 

Ο Χριστός είναι ο δρόμος - και αυτός ο δρόμος είναι ο 

 Θεϊκός νόμος της αγάπης  68-69 

Ο νόμος του Πρώτου, Δεύτερου και Παρόντος 

 Η τρίτη φορά είναι η ίδια  70 

 

Οδηγία 57 
 Η θεραπευτική επίδραση του Λόγου του Θεού7-11 

 Πνευματικό Ισραήλ ανά πάσα στιγμή  20-21+29 

 Ο αληθινός απόστολος του Χριστού  22 

Ο στόχος θα πρέπει να είναι: Η άμεση σύνδεση των 

 Πνεύμα με το Πνεύμα του Δημιουργού μας32 

Οι αποκαλύψεις του Θεού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περίπλοκες 

 οι θεολογικές διδασκαλίες εξυπηρετούν  36 

 Οι δυνάμεις της φύσης θα μιλήσουν  39 

 Ο αληθινός ναός του Θεού  47 

 Ακούστε τον ήχο της θείας φωνής  49-51 

Η επιστήμη χωρίς αγάπη για τους ανθρώπους φέρνει 

 δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος  53-56 

 Ο κατακλυσμός αυτή την εποχή  60-61 

 Αρμονία μεταξύ ψυχής και σώματος  65 

Προτροπές και ενθάρρυνση για την 

 Απόστολοι της Τρίτης Εποχής  66-81 

 Αλίμονο στην ανθρωπότητα!   82-83 

 Η απειλή για την ανθρωπότητα  86-87 

 

Οδηγία 58 
Τα παιδιά πρέπει να ακούνε τον λόγο του Θεού ─ μη ανεπτυγμένη 

 νου, αλλά ένα ώριμο πνεύμα  5 

 Ο Ιησούς πέθανε ανάμεσά μας για να ζήσει αιώνια στις καρδιές μας  13 

Μέσω καλών σκέψεων και προσευχών θα πρέπει 

 κάνοντας ειρήνη ακόμη και στο βάθος  14 

 Όταν το σώμα ξεκουράζεται, η ψυχή ας κάνει καλές πράξεις  15 

 Ο λανθασμένος τρόπος υπεράσπισης του δόγματος του Θεού18 

 Η σωστή στάση απέναντι σε επικίνδυνες προβλέψεις  20 

 Η δύναμη της μεσιτικής προσευχής  21-22 

 Τα εργαλεία των θείων αποκαλύψεων ...  33-35 

 Ο νόμος του Θεού και η αποτυχία του ανθρώπου  41 

 Σφράγιση των 144.000  44 

 Το φως λάμπει στο σκοτάδι  49 

Ισαραήλ σύμφωνα με το πνεύμα - ο κληρονόμος των θείων υποσχέσεων. Υποσχέσεις 
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 για τον εκλεκτό λαό  50 

 Η σωστή ιεραρχία: νους - ψυχή - σώμα  51 

 Πόνος - προειδοποιητικό σήμα της δικαιοσύνης του Θεού  52 

 Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, πρέπει να το θερίσει για να μάθει από αυτό  68 

 

Οδηγία 59 
 Γιατί υποφέρουμε όταν ο Θεός μας αγαπάει;   4 

Η Αναπτυξιακή Πορεία του Πνευματικού Ισραήλ 

 από τη θεία προοπτική  6-15 

Ο λόγος για τις διαφορετικές πεποιθήσεις  16  

Η συμβολική σημασία του "βουνού"  17-18  

Τι ζητάει ο Θεός από τα παιδιά Του;   19  

Οι νέοι μαθητές της "Τρίτης Εποχής"  25-28 

Ο λόγος του Θεού μέσω του Ιησού και σήμερα μέσω του 

 Οι "φορείς φωνής" αποτελούν μονάδα  37-39 

Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν θα υπάρχει ούτε αλήθεια, ούτε 

μπορεί να δώσει δικαιοσύνη και πολύ λιγότερο ειρήνη 46-49 

Το καθήκον του ψηφοφόρου κατά την 

 Θεϊκές αποκαλύψεις  57-58 

Το Ισραήλ δεν πρέπει να αδιαφορήσει για την 

 Γεγονότα στην ανθρωπότητα  84-87 

 

Οδηγία 60 
Η ενότητα των λαών θα επιτευχθεί 

 μέσω της πνευματοποίησης  7-9 

Η λύση του μυστηρίου: 

 Ο Πατέρας ─ ο Χριστός ─ ο Λόγος  12 

Όχι λατρευτική λατρεία του Θεού, αλλά μάλλον 

 Λατρεία εν Πνεύματι  13-15 

 Προτροπή προς τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου  17-38 

 Γεγονότα των τελευταίων ημερών  39-41 

 Η Τριάδα του Θεού δεν είναι μυστήριο  43 

 Ο πνευματικός Ισραήλ στους "Τρεις Καιρούς"  48-56 

Ο Ηλίας, ο ακούραστος πολεμιστής του Θεού κατά του 

 Αιρέσεις και σκοτάδι  71 

 Οι αντίπαλοι των Θείων Αποκαλύψεων  84 

 Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού εν Πνεύματι  85-88 

Η ονειρεμένη ενότητα του λαού επιτυγχάνεται μόνο μέσω 

 η αγάπη του Θεού να πραγματοποιηθεί95 

 Ψευδοπροφήτες και πόλεμοι εξόντωσης - ξύπνα!  98-99 

 

Οδηγία 61 
 Η ευθύνη μας για τον γείτονά μας ...  4-5 

Εκτός από τη φιλανθρωπία της πράξης και εκείνη της 

 καλές σκέψεις και ευγενή συναισθήματα  6 

Η θεία εντολή προς τους μαθητές, ο λόγος του Θεού 

 να μεταβιβάσει  9 

Το ανθρώπινο ον με μια θεϊκή σπίθα πνεύματος στέκεται ψηλότερα 

 από όλα όσα τον περιβάλλουν  17 

 Μπορούμε να ξαναδούμε τους αγαπημένους μας στη μετά θάνατον ζωή;   31 

Αποδώστε στον Καίσαρα όσα ανήκουν στον Καίσαρα 

και στον Θεό, 
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τι είναι του Θεού  

Ο αγώνας έχει έρθει πιο κοντά: Αγάπη και φως 

 

35 

ενάντια στο μίσος και το σκοτάδι   

42-43 

Οι θεϊκές εκδηλώσεις μέσω του ανθρώπινου νου στην κατάσταση της έκστασης (από το 1866-1950) 

και μέσω της θείας έμπνευσης 

Παραλληλισμοί μεταξύ του περιορισμένου χρόνου του 

Ιησού στη γη 48 

 

Οδηγία 62 

Ο θρησκευτικός φανατισμός εμποδίζει την πνευματική 

ανάπτυξη  

 8 

Ποιος επιτυγχάνει την ευδαιμονία του πνεύματός του;   13-14 

 Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού  26-33+46+53 

 Η αποκάλυψη των Επτά Σφραγίδων και το Μυστικό τους30 

Το αληθινό νόημα του λόγου του Θεού: Μάλλον, μια καμήλα θα 

μέσα από το μάτι μιας βελόνας, παρά για έναν πλούσιο να μπει στο 

 Η Βασιλεία των Ουρανών εισέρχεται  65-67 

 Η αποστολή των 144.000 σφραγισμένων  68 

 

Οδηγία 63 
 Σκέψεις και εξηγήσεις για την "Ημέρα του Τοτέμ"  4-11 

Θεία εντολή να καταγράψω τις εκδηλώσεις 

 και να διαδώσει  25 

 Τα Δώρα του Πνεύματος  26-29 

Μόνη αγάπη, εμπνευσμένη από τον Θεό, στην αγάπη προς τον πλησίον 

 υλοποιείται, είναι η σωτηρία μας  49 

 Το μυστήριο της Τριάδας του Θεού δεν είναι κανένα  50-51 

Η θεία φωνή της συνείδησης ακούγεται από όλους τους 

Ανθρώπους και ιδιαίτερα από όλους τους 

 Απαίτηση λογοδοσίας από τους υπεύθυνους  60-62 

 Ο λαός του "Ισραήλ" - το πεπρωμένο του και η αποτυχία του  65-67 

 Ο Ισραήλ σύμφωνα με το Πνεύμα - ο αληθινός λαός του Θεού69 

Η μετενσάρκωση είναι ένας νόμος της αγάπης 

 Δικαιοσύνη του Θεού  76 

Τα σημάδια και οι αποδείξεις της πνευματικής επιστροφής του Χριστού 79-82 

 Ο Χριστός, ο "Λόγος του Πατέρα" στην Τρίτη Εποχή  86-87 

 

Οδηγία 64 
 Το πέρασμα του πνεύματος και της ψυχής στο υπερπέραν ....  2-5 

Ο Θεός συγχωρεί τα λάθη μας, αλλά εμείς πρέπει να 

 να επανορθώσει  14 

 Η άσκηση των χριστιανικών αρετών είναι ο δρόμος προς τη σωτηρία  16 

 Δύο τύποι εξετάσεων  44 

 Το μυστικό της πνευματικής ειρήνης  45-50 

 Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ  52-57 

 Ήρθε η ώρα της θείας δικαιοσύνης  67-68 

 Διδασκαλία των παιδιών  70+73 

 

Οδηγία 65 
Μόνο ένα βήμα ειλικρινούς μετάνοιας χωρίζει τον αμαρτωλό 

 από τον Ουράνιο Πατέρα Του  10 

Η υπόσχεση του προφήτη Ιωήλ εκπληρώνεται τώρα (Ιωήλ 3:1) 13-14 



Πληροφορίες για το περιεχόμενο 

Στίχος no. 

185 

Λόγω της διακήρυξης της αλήθειας και λόγω της 

Ο Χριστός έχει απορριφθεί ως παράδειγμα αγάπης, 

 και οι μαθητές Του θα βιώσουν το ίδιο  24 

 Αληθινή προσευχή από πνεύμα σε πνεύμα  30 

 Ο νέος κατακλυσμός - που προκλήθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο  31-32 

Σπασμένη ανθρωπότητα - σημάδια της 

 Ερχόμενο χάος  47 

 Πώς πρέπει να μνημονεύουμε το πάθος του Ιησού50-51 

 

Οδηγία 66 
Ούτε φανατισμός ούτε ειδωλολατρία των θρησκευτικών συμβόλων  7 

Πολλοί από τους ακροατές είχαν ήδη παρακολουθήσει τη διδασκαλία 

και τα θαύματα του Ιησού κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής Του  11-12 

Το έργο του Θεού δεν μπορεί να κατανοηθεί με το μυαλό, αλλά μόνο με την καρδιά που φωτίζεται από 

το Πνεύμα 27-28 

Από τη δημιουργία της ανθρωπότητας, ο Θεός τους μίλησε για 

και μίλησε μέσω αυτών μέχρι σήμερα 39 - 42   

Επεξήγηση της Θείας Τριάδας 43+45  

Η σκάλα του Ιακώβ, σύμβολο της πνευματικής ανόδου 49 

Η αποστολή του Πνευματικού Ισραήλ μέσα στο  

Μεξικανικό έθνος  

Ερχόμενοι χρόνοι επίσκεψης και 

 

53 

πόνο, αλλά και της υπέροχης βοήθειας.... 

Ο χριστιανισμός έχει παρερμηνεύσει τις διδασκαλίες 

του Χριστού 

56 

και διαψευσμένη 63 - 65   

Ο θείος προορισμός του άνδρα και της γυναίκας 68 - 

69 

 

Οδηγία 67 
Μετά την πνευματική τελική μάχη, ένα μόνο 

 

 

 

 

Παραμονή διδασκαλίας   7 

 Η πιο τέλεια σύνδεση με τον Θεϊκό Δάσκαλο  10 

Το κλειδί για τη Βασιλεία των Ουρανών  

Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο γεννιέται ένα άτομο,  

 

18-19 

δεν είναι σύμπτωση   26 

Η ποικιλομορφία της θείας επικοινωνίας  

Όχι με επιστημονικούς όρους, αλλά με 

 33 

Μέσω της μετενσάρκωσης, η θεία αγάπη και δικαιοσύνη 

δίνει την ευκαιρία για την 

 44 

Περαιτέρω ανάπτυξη του νου και της ψυχής  

Ο μεγάλος πνευματικός αγώνας σε κοινότητα με 

 

46+48 

οι αόρατοι οικοδεσπότες  

 

Οδηγία 68 
Προτροπή προς τον Πνευματικό Ισραήλ να μην κάνει τα 

λάθη του 

 

53-58 

του αρχαίου λαού του Ισραήλ  

Οι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος θα 

 4 

Κλονίστε τις θρησκευτικές κοινότητες  

Όλοι έχουν πνευματικά χαρίσματα που πρέπει να 

αφυπνιστούν και να αναπτυχθούν. 

 6 
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μέσω έργων αγάπης προς τον πλησίον μας   23 

Η πνευματική μεταμόρφωση του Χριστού στην 

φανέρωση του ψωμιού και του κρασιού στο Δείπνο του 

Κυρίου αντικαταστάθηκε από την 

 24 

η πιστή υποδοχή του Θείου Λόγου των εκδηλώσεων 

Τώρα ο Χριστός καθορίζει τις ακόμη ελλείπουσες του 

 27 

144.000 που επιλέχθηκαν μέσω πνευματικής έμπνευσης 

30 - 31 

 

Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ θα οδηγηθεί από τον Κύριο από το 

 σχηματίζεται από όλα τα έθνη της γης  38+44-45 

 Η παραβολή του έργου του Κυρίου και των αγγελιοφόρων Του  47-54 

 

Οδηγία 69 
 Προτροπή για φιλεύσπλαχνη βοήθεια προς τον πλησίον μας  2-3+13 

Ενώνοντας τις αγνές σκέψεις μας στην προσευχή 

 με εκείνα των πνευμάτων του φωτός  6-7 

Πολλοί από τους σημερινούς ακροατές έχουν ήδη ακούσει 

 τότε τα λόγια του Ιησού  15-16 

Η γυναίκα στέκεται στο πλευρό του άνδρα στο 

 νέα αποστολικότητα  17 

 Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού εν Πνεύματι  18 

Ο θυσιαστικός θάνατος του Ιησού και ο νέος άρτος στα λόγια του Χριστού σήμερα 19-21  

Απομαγνητοφώνηση των ανακοινώσεων του Χριστού σύμφωνα με τη σειρά Του  26  

Καταπολέμηση των αποκαλύψεων του Christ....  30-31  

Η ανθρωπότητα σταύρωσε εκ νέου τον Ιησού34 

Προτροπές του Χριστού προς τους νέους Αποστόλους Του 

 για την άξια διαδοχή  40-53 

 Η δικαιοσύνη και η κρίση του Θεού  54-59 

 Οι συνέπειες της λανθασμένης χρήσης της Ελεύθερης Θέλησής μας  60 

 

Οδηγία 70 
Προετοιμασία στη γη για την επιστροφή 

 στην πνευματική ζωή  10-18 

Κανένας εξαναγκασμός αλλά εθελοντική αγάπη στον πνευματισμό  21-23  

Η ιεραποστολική εντολή του Χριστού προς τους 

 Πνευματικό Ισραήλ  29-31,35-36,65-72 

Μόνο μέσα από τις αρετές και τις απαρνήσεις η πνευματική πρόοδος 51-52 

 Δικαιοσύνη και αγάπη του Θεού μέσω της μετενσάρκωσης  62-64 

 

Οδηγία 71 
 Θεία Δικαιοσύνη και το καθήκον μας να εξιλεωνόμαστε  6-10 

Τα πολλαπλά καθήκοντα των νέων αποστόλων της Τρίτης Εποχής 15-21 

 Θεία δικαιοσύνη στην αγάπη  22-26 

Το κακό κλιμακώνεται στο αφόρητο και 

 ξεφεύγει από τον έλεγχο των ανθρώπων  30 

Ένας στρατός από προστατευτικά και βοηθητικά πνευματικά όντα 

 του φωτός μας περιβάλλουν  37-39+41 

 Πνευματικό Ισραήλ, το μεγαλείο και η ευθύνη του  61-67 

 

Οδηγία 72 
 Οι αληθινοί μαθητές Με αγαπούν στον πλησίον τους  4-6 

Οι διακηρύξεις της Τρίτης Εποχής λαμβάνουν χώρα στην 

 Η εποχή του μεγαλύτερου υλισμού  17 
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 Η ανθρώπινη καρδιά είναι αναίσθητη στο πνευματικό  18 

 Το θείο μήνυμα με λίγες λέξεις  21-24 

 Σήμερα πρέπει και εμείς να σηκώσουμε ένα σταυρό με τη βοήθεια του Χριστού  33 

 Όλοι θα πετύχουν το στόχο  34-37 

Όλα τα μάτια θα Με δουν.  

 Πώς πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό;   38-39 

 Νίκη επί του θηρίου στην Αποκάλυψη Ιωάννης  43 

Ένας χριστιανισμός που ούτε γνωρίζει τον Χριστό ούτε Τον ακολουθεί 47 

 Τα καθήκοντα των νέων μαθητών σύμφωνα με το θέλημα του Θεού  54-58 

 Το μελλοντικό καθήκον του Μεξικού ως έθνος  59-63 

Οδηγία 73 
 Μεγάλη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας σε όλα τα επίπεδα  3-7 

 Εμείς οι ίδιοι πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι στη σωτηρία μας  8-13 

 Να είστε πράττοντες του λόγου  17-18 

 Ο πιο ισχυρός εχθρός είναι μέσα μας  19-20 

Το μεγαλείο του πνεύματος στον άνθρωπο και η 

 τη δουλεία της  21-22 

 Καμία θρησκευτική κοινότητα δεν είναι τέλεια ενώπιον του Θεού  26-30 

 Μια μεγάλη αυτο-μαρτυρία του Θεού  33-37 

 Επεξήγηση της Θείας Τριάδας  39-42 

 Σοβαρές παραινέσεις του Κυρίου για αυτοεξέταση  43-46 

Έκκληση για επαγρύπνηση, γιατί είναι η 

 Χρόνος κρίσης  51 

Τα χαρίσματα του Πνεύματος υπήρχαν πριν 

 ήρθαμε στη γη  54-56 

 

Οδηγία 74 
Η εποχή της μεταφορικής γλώσσας φτάνει στο τέλος 

της 2 - 6 

 

Η λατρεία των λειψάνων είναι ειδωλολατρία 7 - 9  

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να λάβουν τη νέα αποκάλυψη 

του Χριστού 

 

γνωρίστε 18 - 19    

Η σημερινή φαραωνική υποδούλωση 27   

Οι διδασκαλίες του Ιησού εν μέρει παραποιήθηκαν και παρερμηνεύτηκαν 28-31  

Η ανθρώπινη υπερηφάνεια έχει φτάσει στα όριά της  32 

 Η προσωρινή αποκόλληση της ψυχής από το σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου  41 

Η πνευματική ζωή μπορεί να επιτευχθεί μόνο από ένα ώριμο πνεύμα. 

καταγράφονται 44 - 48 

Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι ένας τόπος, αλλά μια 

κατάσταση. 

 

της έρευνας 49 - 50 

Είμαστε μόνο προσκυνητές στη γη στο δρόμο προς το 

 

Πνευματικό σπίτι 51 - 55  

 

Οδηγία 75 

  

Η δόξα του πνευματικού σπιτιού 1 - 3a  

Επιμονή σε αυτόν τον κόσμο παρά τα βάσανα και τον 

πόνο  

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, πρέπει να φανταστούμε 

την παρουσία του Χριστού...  

 3b 

οπτικοποιήστε 8   
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Φιλανθρωπία από εγωιστικά κίνητρα 22 - 24  

Το τέλειο παράδειγμα του Ιησού μας οδηγεί στο 

 

Υποσχόμενη πόλη 28 

Οι μεγάλες ανακατατάξεις στη φύση και 

  

η αλλαγή στην πνευματική 41 - 44   

Ένας σοβαρός λόγος προς τους υλιστές  

Επιστήμονες  

 

44-48 

Χαρακτηριστικά και καθήκοντα των μαθητών του  

Τρίτη φορά  

Η Ανάληψη και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού στο 

 

50-51 

το ακτινοβόλο σύννεφο του φωτός 56 - 57 

 

 

Οδηγία 76 

Η λύτρωση όλων των ανθρώπων 2 

Το Αίμα του Αρνίου στην Έξοδο από την Αίγυπτο 

 

και το αίμα του Ιησού 6 - 7   

Η διακονία των μαθητών στο κρεβάτι των ασθενών και 

των ετοιμοθάνατων  

 12 

Η ακρόαση της λέξης υποχρεώνει σε δράση   20 

Ο στενός δρόμος και η στενή πύλη 27 + 30   

Η δύναμη της σκέψης - για το καλό και το κακό 32 - 35 

Κάθε διοριζόμενος θα πρέπει να αναλαμβάνει μόνο το 

καθήκον, 

 

που αντιστοιχεί στα χαρίσματά του  

Δεν είναι όλοι οι κληρικοί, οι δάσκαλοι ή οι άρχοντες 

 36 

καλούνται από τον Θεό   37 

Τι είναι η "φωτιά της κόλασης";          38 - 40  

Τι είναι "η ανάσταση της σάρκας";  41 - 42  

Τι είναι η "Ημέρα του Κυρίου" και "το τέλος";  

τον κόσμο"; 43 - 44 

 

Οι εκδηλώσεις της Τρίτης Εποχής είναι  

Η Τρίτη Διαθήκη  

 

Οδηγία 77 

 

58-59 

Μαρτυρία χωρίς φόβο ή αμηχανία 1 - 6   

Η ανεκτίμητη αξία των πνευματικών χαρισμάτων 7 - 8  

Η αποστολή αυτών που σημαδεύονται από τον Χριστό 10 

- 17 

  

Ανεκπαίδευτο μυαλό, αλλά ανεπτυγμένο πνεύμα 18 

Άφωτα, γήινα όντα που περιπλανώνται στο διάστημα   20 

 Η πνευματική επιστροφή του Χριστού  19+24-28 

Ο νέος λόγος του Θεού δεν πρέπει να συγχέεται με άλλα δόγματα. 

 αναμειγνύονται  31 

Η συζήτηση στο πλαίσιο του έργου 

 φέρνει βαθύτερη γνώση του ίδιου  32 

Προτροπή για ενεργό φιλανθρωπία και περισσότερη πνευματικότητα 34-37 

Ο αναγκαίος εξαγνισμός των τελετουργικών πράξεων 

 και σύμβολα  38-44 

Το αρχικό νόημα και το πνεύμα της διδασκαλίας του Ιησού 

 έχασε με  52-53 

 

Οδηγία 78 
 Η πνευματική αποστολή του Μεξικού3-7 
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Η μετάδοση των θείων αποκαλύψεων απαιτεί  

 Ενσυναίσθηση και υπομονή ...  8-11 

 Η ζωή στην ύλη εξυπηρετεί την ανάπτυξη της ψυχής  12-13 

Η πραγμάτωση της ψυχής ως αιτία 

 ψυχικές καταστάσεις σύγχυσης στη μετά θάνατον ζωή  16-24 

 Εξηγήσεις για τη μετενσάρκωση  26-28 

 Δεν υπάρχει αιώνια καταδίκη  28-30 

 Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού ...  31-33 

 Σύγχρονες μορφές ειδωλολατρίας  44 

 Το βιβλίο της Θείας Σοφίας  46-51 

 Η ανάδυση του πνευματικού Ισραήλ  56-67 

 

Οδηγία 79 
Η πνευματική εξήγηση της προφητείας του Ιησού για 

 ο ναός του Σολομώντα  4 

 Ο αμφισβητίας Thomas  8 

Η επερχόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των  

Οι θρησκευτικές κοινότητες οδηγούν στην ενοποίηση 

 του ίδιου στο έργο του Κυρίου  10-11 

Μια εικόνα των κινήτρων και των προθέσεων του Δημιουργού 

 στη δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπου  14-21 

Η "Τριάδα" ως έκφραση της 

 Αποκάλυψη Φάσεις του Θεού  23-26 

 Ελεύθερη βούληση και συνείδηση  31-33 

Η δημιουργία και μαζί της κάθε ψυχή αναπτύσσεται 

 και τελειοποιείται συνεχώς  34 

 Ο άπιστος επιστήμονας  36-37 

Η "σκάλα στον ουρανό" - σύμβολο της πνευματικής μας 

 Πορεία ανάπτυξης  45-54+58 

 Ο σπόρος της αγάπης ως σπόρος για την αιωνιότητα59-61 

 

Οδηγία 80 
 Από τα πνευματικά χαρίσματα  4-6 

 Ο άνθρωπος πρέπει να κερδίσει μόνος του το δρόμο προς τη σωτηρία  8-14 

 Ο σταυρός του πόνου οδηγεί στο φως  20 

 Μόνο η ειλικρινής μετάνοια μπορεί να ξεπλύνει τους λεκέδες της ντροπής  21-22 

 Δεν υπάρχουν άθεοι για τον Θεό23 

Όποιος παραβιάζει τους πνευματικούς νόμους, θα είναι 

 στοιχειωμένο  24-27+43 

Ο κόσμος που χτίστηκε από τους ανθρώπους γίνεται 

 επίσης να καταστραφεί από αυτούς  28 

Όλη η ανθρωπότητα θα γνωρίσει το πνευματικό δόγμα  30  

Μια ζωή σε αρμονία με τα στοιχεία της φύσης 44-46+59-60 

 Η γυαλιστερή πρόσοψη του σύγχρονου κόσμου είναι εύθραυστη  49-50 

 

Οδηγία 81 
 Ο καρπός του δέντρου του κακού  6-7 

Η ζωή από την οπτική γωνία του πνεύματος - και η 

 γήινο μυαλό  18-19 

Η πνευματική τύφλωση του ανθρώπου τον κάνει 

 Μη αναγνώριση της παρουσίας του Θεού  29-32 

Ο Ηλίας, ο πρωτοπόρος της Τρίτης Εποχής, αποκάλυψε 

 οι ίδιοι μέσω του Roque Rojas  33-37 
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 Η έλευση του Χριστού - κάποτε και σήμερα  38-41 

Ο Ιησούς, το ζωντανό μήνυμα και η ενσάρκωση 

 Θεία αγάπη  45-48 

Ανοιχτός πόνος, μεταμέλεια και επανόρθωση 

 μας τις πνευματικές πύλες για το βασίλειο του φωτός ....  60-61 

 

Οδηγία 82 
 Αληθινή λατρεία του Θεού και πιο ευχάριστη θυσία  5 

 Μετενσάρκωση  7-8+16-18 

Η εκπλήρωση των υποσχέσεων ήταν και είναι 

 διαφορετικό από αυτό που περιμένει ο κόσμος  9 

Πρόσκληση για προετοιμασία για τα πνευματικά σπίτια 10-12  

Οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως παιδιά του Θεού, ανεξάρτητα από τις 

διαφορετικές θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 

νιώθουν αλληλεγγύη μεταξύ τους  24-25  

Επαναξιολόγηση της ανθρώπινης ζωής  30-31 

Η σωτηρία της ψυχής υπερτερεί των δεινών, 

 Πόνος και θάνατος  32-34 

 Γιατί η έλλειψη, η ανάγκη και η πείνα στον κόσμο;  35-38 

Η μεταστροφή της ανθρωπότητας στον Χριστό ─  

 ακόμη και μέσω μιας ουράνιας εμφάνισης  44-46 

 Μια πνευματική λέπρα εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων  57-61 



 

 

Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950  
Λογοτεχνία 

 Εκδοτικός Οίκος Reichl,  

D-56329 St. Goar, Τηλ: +49 (0) 6741 1720 
Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, τόμοι I, II, III, IV, V, VI 
Η Τρίτη Διαθήκη (επίσης στα ισπανικά, αγγλικά και γαλλικά) 
Οι θεϊκές αποκαλύψεις του Μεξικού (Σύντομη εισαγωγή) 
Θεϊκές αποκαλύψεις για θέματα ζωής 
Προφητείες για την Τρίτη Εποχή 

Book Service for Life  

Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Τηλ: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: 

manfredbaese@gmx.de  
Θεία αγάπη, προέλευση, ουσία και στόχος της ζωής μας και όλης της ύπαρξης 
El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, Τόμοι VII, VIII, IX, X, XI Η Τρίτη Διαθήκη 

Ίδρυμα Unicon  

D-88709 Meersburg Τηλ: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-stiftung.de  Εισαγωγή στο 

"Βιβλίο της αληθινής ζωής" (δωρεάν) 

 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Ιστοσελίδες 
www.reichl-verlag.de  
www.das-dritte-testament.com  (στα ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  
www.drittetestament.wordpress.com  (πολύγλωσσο)  

www.tercera-era.net   (στα ισπανικά)  

www.144000.net  (πολύγλωσσο)  

www.dritte-zeit.net 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.reichl-verlag.de/
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

