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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 

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 χαρά και ευγνωμοσύνη παρουσιάζουμε τον τέταρτο τόμο της σειράς "Το βιβλίο της αληθινής 

ζωής". Το μεταφράσαμε και πάλι από τα ισπανικά στα γερμανικά με προσοχή και ευαισθησία. Όπως 

πάντα, σας συνιστούμε να διαβάζετε μόνο μικρά τμήματα με εσωτερική συλλογή και να προβληματίζεστε 

για τα όσα διαβάζετε σε κάθε περίπτωση, ώστε να αποκαλύπτεται πλήρως το πνευματικό νόημα των 

λόγων του Χριστού. 

Αν ένας αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις Θεϊκές Διακηρύξεις του Μεξικού για πρώτη φορά μέσω 

αυτού του τόμου IV, θα θέλαμε να του πούμε: Για να μελετήσει κανείς τις διδασκαλίες του Χριστού στους 

τόμους του "Βιβλίου της Αληθινής Ζωής", δεν είναι απολύτως απαραίτητο να διαβάσει τους τόμους με τη 

σειρά, δηλαδή να ξεκινήσει από τον τόμο Ι, διότι όχι μόνο κάθε επιμέρους τόμος, αλλά ήδη κάθε 

διδασκαλία περιέχει μια αυτοτελή και κατανοητή δογματική ομιλία του Χριστού. 

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

Πνεύμα του Προφήτη Ηλία αποκαλύφθηκε μέσα από το μυαλό του Roque Rojas, λέγοντας: Είμαι ο 

Προφήτης Ηλίας, αυτός της Μεταμόρφωσης του Όρους Θαβώρ. Άνοιξε στους συγκεντρωμένους ότι 

αρχίζει η "Τρίτη Εποχή", η Εποχή του Αγίου Πνεύματος. Μερικά χρόνια αργότερα, αφού η κοινότητα είχε 

μεγαλώσει και ο Χριστός είχε προετοιμάσει όργανα, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1884 μέσα από 

τον ανθρώπινο νου του εκλεκτού Του οργάνου, της Δαμιανής Οβιέδο. Ας αφήσουμε τον ίδιο τον Χριστό 

να μας μιλήσει για αυτά τα εξαιρετικά γεγονότα: 

U 236, 50: "Ξέρετε για το σύννεφο πάνω στο οποίο Με είδαν οι μαθητές Μου να ανεβαίνω όταν τους 

φάνηκα για τελευταία φορά; ─ Είναι λοιπόν σωστά γραμμένο ότι θα ερχόμουν εκ νέου πάνω στο σύννεφο, 

και το εκπλήρωσα. Την 1η Σεπτεμβρίου 1866, το Πνεύμα Μου ήρθε στο συμβολικό σύννεφο για να σας 

προετοιμάσει να λάβετε τις νέες διδασκαλίες. Αργότερα, το 1884, άρχισα να σας δίνω τις διδασκαλίες 

Μου. Δεν ήρθα ως άνθρωπος, αλλά πνευματικά, περιορισμένος σε μια ακτίνα φωτός για να στηρίξω το 

ίδιο στον ανθρώπινο νου. Αυτό είναι το μέσο που επέλεξε η Θέλησή Μου για να σας μιλήσω αυτή την 

εποχή, και θα σας πιστώσω την πίστη που έχετε σε αυτόν τον Λόγο, γιατί δεν θα είναι ο Μωυσής που θα 

σας οδηγήσει μέσα από την έρημο στη Γη της Επαγγελίας, ούτε ο Χριστός ως άνθρωπος, που θα σας κάνει 

να ακούσετε τον Λόγο της Ζωής Του ως δρόμο σωτηρίας και ελευθερίας. Τώρα είναι η ανθρώπινη φωνή 

αυτών των πλασμάτων που φτάνει στα αυτιά σας, και είναι απαραίτητο να πνευματοποιήσετε τον εαυτό 

σας για να βρείτε τη θεϊκή αίσθηση με την οποία είμαι παρών- γι' αυτό, σας λέω ότι η πίστη σας σε αυτόν 

τον Λόγο αναγνωρίζεται από Μένα, επειδή δίνεται μέσω ατελών όντων". 

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

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της περιόδου των διακηρύξεων, οι διδασκαλίες του Θείου 

Δασκάλου καταγράφηκαν- τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα συλλέχθηκαν αργότερα και το 1956 άρχισε 

να εκδίδεται ο πρώτος τόμος από τον μεγάλο αριθμό τους. Συνολικά, οι επιλεγμένες διδασκαλίες 

περιλαμβάνουν 12 τόμους, γραμμένους στην ισπανική γλώσσα στην οποία δόθηκαν. Από αυτούς, 4 τόμοι 

έχουν μέχρι στιγμής μεταφραστεί στα γερμανικά και έχουν εκδοθεί- κρατάτε στα χέρια σας τον τελευταίο 

τόμο. 

Οι μεταφραστές 
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Εισαγωγή  
Τα εισαγωγικά λόγια αυτού του τέταρτου τόμου της σειράς Αληθινή Ζωή γράφτηκαν τον Μάρτιο του 

1995. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έκανε ο Χριστός στις διδασκαλίες Του στο Μεξικό μεταξύ των 

ετών 1866 και 1950, φέτος θα συνεχιστούν οι φυσικές καταστροφές και οι επισκέψεις σε όλο τον κόσμο, 

με αποκορύφωμα τα επόμενα χρόνια. 

Ήδη από τις αρχές του 1995, συνεχίστηκε η κατά συρροή αλληλουχία φυσικών καταστροφών των 

προηγούμενων ετών, καθώς τις πρώτες κιόλας εβδομάδες σημειώθηκε στην Ιαπωνία ένας σφοδρός 

σεισμός στις περιοχές των πόλεων Κόμπε και Οσάκα, ο οποίος αφάνισε τη γήινη ζωή περισσότερων από 

5.000 ανθρώπων και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. ─ Στη βορειοδυτική Ευρώπη, τα ρέματα 

εγκατέλειψαν τις στενές κοίτες τους, πλημμυρίζοντας χωράφια, χωριά και πόλεις, προκαλώντας αρκετούς 

θανάτους και σημαντικές υλικές ζημιές. ─ Πολυάριθμοι πόλεμοι μαίνονται σε όλο τον κόσμο, τοπικοί και 

ενίοτε ελάχιστα γνωστοί, πλήττοντας τον άμαχο πληθυσμό ακόμα πιο σκληρά. Οι ανίατες ασθένειες 

στοιχίζουν πολλές ζωές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. ─ Η ανεργία εξαπλώνεται όλο και 

περισσότερο στις πλούσιες βιομηχανικές χώρες, για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία. Και 

γενικά, υπάρχει μεγάλη αναταραχή μεταξύ των ανθρώπων. 

Αυτές οι συνθήκες και τα γεγονότα δεν έχουν υπάρξει ποτέ πριν σε τέτοια ποικιλία και αγριότητα, και 

δεν αποτελεί έκπληξη αν όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναρωτιούνται: Τι συνέβη στη γη μας; Επειδή 

τα γεγονότα δεν είναι πλέον φυσιολογικά. 

Ήδη πριν από περίπου 50 χρόνια ο Χριστός απάντησε προφητικά στο παραπάνω ερώτημα στις 

αποκαλύψεις Του στο Μεξικό, και από τον παρόντα τόμο IV θα παρατεθεί μια δήλωση του Χριστού για 

το θέμα αυτό: 

U 100, 5-7: "Ανθρωπότητα, ζητώ τη συμφιλίωσή σας. Δεν ζείτε μέσα στο Νόμο Μου. Η αρμονία 

μεταξύ εσάς και του Θεού σας και όλων των δημιουργημένων πραγμάτων καταστρέφεται. Δεν αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές, και αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας που σας αποκάλυψε ο 

Ιησούς. Αλλά αν έχετε χάσει την αρμονία μεταξύ σας ─ νομίζετε ότι μπορείτε να τη διατηρήσετε με τα 

φυσικά βασίλεια της δημιουργίας; (6) Το χέρι του ανθρώπου έφερε την κρίση πάνω του. Μια καταιγίδα 

μαίνεται στο μυαλό του, μια θύελλα μαίνεται στην καρδιά του, και όλα αυτά εκδηλώνονται και στη φύση. 

Τα στοιχεία της εξαπολύονται, οι εποχές γίνονται άκακες, οι πληγές αναδύονται και πολλαπλασιάζονται, 

και αυτό επειδή οι αμαρτίες σας αυξάνονται και προκαλούν ασθένειες, και επειδή η ανόητη και αλαζονική 

επιστήμη δεν αναγνωρίζει την τάξη που όρισε ο Δημιουργός. (7) Αν σας το έλεγα αυτό, δεν θα το 

πιστεύατε. Επομένως, είναι απαραίτητο να μπορείτε να πιάσετε με τα χέρια σας το αποτέλεσμα των έργων 

σας, ώστε να απογοητευτείτε από αυτά. Μόλις τώρα έχετε φτάσει σε εκείνη τη στιγμή της ζωής σας που 

βιώνετε το αποτέλεσμα όλων όσων έχετε σπείρει". 

Η γη διανύει μια περίοδο Θείας Δικαιοσύνης κατά την οποία η ανθρωπότητα πρέπει να θερίσει τους 

κακούς σπόρους της. Μέσα από αυτό, βιώνει τον εξαγνισμό του, γιατί πρέπει να αλλάξει και να βρει το 

δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Η επιφάνεια της γης θα υποστεί αλλαγές, με πολλούς ανθρώπους να 

χάνουν τη ζωή τους, αλλά ο πλανήτης δεν θα χαθεί. 

Μετά την ισχυρή καθαριστική καταιγίδα, το ουράνιο τόξο της ειρήνης θα εμφανιστεί και πάλι. 

Ακολουθεί μια άλλη δήλωση του Χριστού από τον τόμο IV: 

U 87, 9: "Άνθρωποι, παραμείνετε σταθεροί στη Διδασκαλία Μου, και αληθινά σας λέω, τρεις γενιές 

μετά τη δική σας, το πνεύμα των απογόνων σας θα έχει επιτύχει μεγάλη πνευματοποίηση. Αναζητήστε την 

αληθινή ανύψωση, και στη συνέχεια όλη η ανθρωπότητα θα το κάνει, γιατί ο κόσμος σας δεν είναι 

καταδικασμένος να είναι αιώνια μια κοιλάδα δακρύων, μια χώρα της αμαρτίας, μια κόλαση πορνείας και 

πολέμου. Η "Ημέρα του Κυρίου" είναι ήδη μαζί σας, το Σπαθί της Δικαιοσύνης Μου θα χτυπήσει τη 

διαφθορά. Τι θα συμβεί όταν καταστρέψω τον κακό σπόρο, την κακία και την υπερηφάνεια; ─ Και αντ' 

αυτού, προσφέρετε προστασία στο σπόρο της ειρήνης που 

Συμφωνία, ανανέωση και αληθινή πίστη σε Μένα; Ο κόσμος θα πρέπει να αλλάξει- ο άνθρωπος θα 

αλλάξει μόλις η πνευματική του αφοσίωση στον Θεό και η ζωή του γίνουν καλύτερες". 

Οι μεταφραστές  
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Οδηγία 83  
1 Αυτή είναι η ώρα που, όπως σας ανακοίνωσαν οι προφήτες, κάθε μάτι θα Με δει- τώρα προσθέτω: 

Αυτή είναι η ώρα που κάθε αυτί θα Με ακούσει και κάθε μυαλό θα καταλάβει τις διακηρύξεις Μου. 

2 Το πνεύμα είναι πλέον ικανό να ερμηνεύει πολλές διδασκαλίες και να διεισδύει σε πολλά 

μυστήρια- δεν είναι πλέον το βρέφος των πρώτων χρόνων από το οποίο έπρεπε να κρατήσω μυστικές 

πολλές διδασκαλίες για να μην μπερδευτεί και στο οποίο έπρεπε να αποκαλύψω όλα τα μυστήρια που του 

αποκαλύφθηκαν μέσω συμβολικών εικόνων για να μπορέσει να ξεκινήσει την πνευματική πορεία. 

3 Κάθε εποχή είναι ένα φως, ένα νέο μάθημα, και αν έχω παρατείνει το παρόν στάδιο της 

ανάπτυξης, είναι για να δώσω την ευκαιρία στα μεγάλα πλήθη των πνευματικών όντων να περπατήσουν 

στο γήινο μονοπάτι για να κατανοήσουν τις διδασκαλίες Μου και να ακολουθήσουν τις οδηγίες Μου- έτσι 

θα προχωρήσουν ένα βήμα στο μονοπάτι της αληθινής ζωής. 

4 Ο νέος μου Λόγος θα σας κάνει να καταλάβετε πολλά από το παρελθόν σας, και αυτή η 

κατανόηση θα είναι το λυχνάρι που θα φωτίσει το πνευματικό σας μονοπάτι. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές 

φορές: "Σηκώστε τα πρόσωπά σας και συνειδητοποιήστε τον χρόνο στον οποίο ζείτε"- μόνο έτσι μπορείτε 

να αξιοποιήσετε την περίοδο της ζωής που σας εμπιστεύτηκα στη γη. 

5 Τα πνευματικά αγαθά, οι ικανότητες και οι δυνατότητες παρέμειναν αφυπνισμένα σε πολλούς 

ανθρώπους, σε άλλους αναπτύχθηκαν μόνο αμυδρά, αλλά τώρα το Θείο Φως Μου ήρθε και αναστάτωσε 

τα πνεύματα στον λήθαργο τους για να τα ανυψώσει σε μια ανώτερη ζωή μέσω της οποίας μπορούν να Με 

κατανοήσουν με πιο τέλειο τρόπο. 

Εξετάστε τις διδασκαλίες Μου και πείτε Μου αν αυτή η διδασκαλία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε 

μια από τις θρησκείες σας.Σας αποκάλυψα τα περιεκτικά χαρακτηριστικά της και το οικουμενικό της 

νόημα, το οποίο δεν περιορίζεται σε τμήματα της ανθρωπότητας ή σε (ορισμένους) λαούς, αλλά 

υπερβαίνει την πλανητική τροχιά του κόσμου σας για να συμπεριλάβει το άπειρο με όλους τους κόσμους 

της ζωής του, όπου - όπως και σε αυτόν τον κόσμο - κατοικούν επίσης παιδιά του Θεού. 

6 Μαθητές: Ξυπνήστε, ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια, ακούστε το Λόγο Μου, διεισδύστε στο 

νόημά του και στη συνέχεια μεταφέρετε τα καλά νέα στους αδελφούς σας. Φροντίστε όμως το μήνυμά 

σας να χαρακτηρίζεται πάντα από την αλήθεια και την ειλικρίνεια με την οποία ήρθα σε εσάς. Τότε θα 

ξυπνήσετε απαλά από τον ύπνο τους όλους εκείνους που κοιμούνται, όπως ακριβώς σας ξύπνησα εγώ. 

7 Ελάτε σε Μένα, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ελάτε να ξεκουραστείτε από τον επίγειο μόχθο. Η 

καρδιά σας ανοίγει για να δεχτεί την αγάπη και τη δύναμή Μου, και Εγώ σας αποδέχομαι και σας ευλογώ. 

8 Θέλω να ζήσετε με πνεύμα εγρήγορσης σε αυτή την εποχή του υλισμού, στην οποία κάθε 

πνευματική εκδήλωση περιφρονείται χωρίς να θυμάστε ότι το ουσιαστικό μέρος του ανθρώπου είναι το 

πνεύμα και ότι σε αυτή τη ζωή πρέπει να δυναμώσει και να ανέλθει με τις δικές του ικανότητες. 

9 Είναι θέλημά Μου εσείς, που σας έχω τυλίξει με την Αγάπη Μου, να διδάξετε και να ξυπνήσετε 

την πίστη και την εμπιστοσύνη σε Μένα στους αδελφούς σας. Δεν θα λάβω υπόψη την αδιαφορία και την 

έλλειψη αγάπης τους προς το Πνεύμα Μου. Κανείς δεν θα μπορέσει να σπάσει τους ιερούς δεσμούς που 

ενώνουν τον άνθρωπο μαζί Μου, ούτε θα μπορέσει κανείς να Με εμποδίσει να σας αγαπώ. Γιατί οι 

άνθρωποι δεν Με αναζήτησαν παρά τον πόνο τους; Τα λόγια και οι πράξεις τους προσβάλλουν τις 

πατρικές Μου ευαισθησίες, δεν εκτιμούν την αγάπη Μου, ούτε αισθάνονται τις ευλογίες Μου. 

10 Η λύση σε όλα τα προβλήματα που βασανίζουν τους αδελφούς σας βρίσκεται μέσα σας. Σας 

έδωσα το κλειδί της ειρήνης, ώστε να υπάρχει ευεργεσία και αγάπη μεταξύ σας. Μπορείτε όλοι σας να 

προσελκύσετε το Πνεύμα Μου και να νιώσετε τη θεία επιρροή Μου όταν Με καλείτε με αγάπη. 

11 Θέλω να σας δω να χαμογελάτε με ικανοποίηση μετά τον αγώνα σας. Θέλω να αισθάνεστε ότι 

ήμουν πολύ κοντά σας. Μην παραπονιέστε σε Μένα αν οι σημερινοί καιροί είναι άχαροι- αν είχατε 

παραμείνει ενάρετοι, ο πόνος δεν θα είχε πληγώσει την καρδιά σας, ούτε θα είχατε σκοντάψει. Σας 

έστειλα για να εκπληρώσετε ένα πεπρωμένο αγάπης που δεν έχετε ακόμη κατανοήσει. 

12 Πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει να αρχίσετε να εργάζεστε σε άλλες χώρες. Προσευχηθείτε και 

αγρυπνήστε για όλα τα έθνη ακόμη και τώρα, διότι είστε συνδεδεμένοι μαζί τους με καθήκοντα που 

πρέπει να εκπληρώσετε. Η προσευχή σας θα φωτίσει και θα σώσει ψυχές. 

13 Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε ήρεμα τους αδελφούς σας να επιστρέφουν στην πνευματική 

κοιλάδα με τον υλισμό και τον πόνο που έχουν συσσωρεύσει στη γη βαθιά αποτυπωμένο μέσα τους; 
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Πολλοί από αυτούς θα ενσαρκωθούν ξανά και θα σας αφήσουν τότε να δείτε τις συνέπειες των δεινών που 

προκάλεσε η ανυπακοή τους. Τότε θα μάθετε ότι ο αγώνας της ψυχής τελειώνει μόνο όταν έχει 

τελειοποιηθεί. 

14 Εμπιστευτείτε τον ευγενικό Δάσκαλό σας να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι της αλήθειας, όπου κι 

αν βρίσκεστε. Κάποιοι στην αρχή του μονοπατιού, άλλοι στο τέλος του, όλοι σας καθοδηγείστε από 

Μένα. 

15 Οι νέες θείες αποκαλύψεις μου θα εκπλήξουν το πνεύμα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή, αν και 

σας λέω με ειλικρίνεια ότι η έκπληξή τους θα είναι αδικαιολόγητη, επειδή είναι το πιο φυσικό πράγμα για 

το πνεύμα να λαμβάνει τους καρπούς της ανάπτυξής του σιγά-σιγά στην πορεία του. 

16 Εγώ είμαι αυτός που έπρεπε να σας ακολουθήσω στα μονοπάτια που ακολουθήσατε για να σας 

σώσω από τον κίνδυνο και να σας αποτρέψω από το να χαθείτε. Πότε θα Με ακολουθήσετε, ενθαρρυμένοι 

από τη φωνή που είπε στον Σίμωνα, τον Ανδρέα και τον Ιωάννη: "Αφήστε τις βάρκες και τα δίχτυα σας 

και ακολουθήστε Με"; 

17 Ο αγώνας έχει εγκατασταθεί μέσα στην καρδιά σας, ακούτε τη φωνή Μου να αγγίζει το πνεύμα 

σας, να σας λέει μέσω της συνείδησής σας: Ακολουθήστε Με, ενώ η σάρκα και ο κόσμος ασκούν μεγάλη 

επιρροή στην ψυχή. 

18 Είναι σωστό για Μένα να υπάρχει αυτός ο εσωτερικός αγώνας, γιατί σημαίνει ότι εξακολουθείτε 

να διατηρείτε την αγάπη για Μένα παρά τους πειρασμούς στους οποίους αισθάνεστε να υποτάσσεστε στη 

γη, και ξέρετε πώς να ακούτε τη φωνή του πνεύματος που απαιτεί τα δικαιώματά του από τον κόσμο και 

τη σάρκα. Αλλά αλίμονο σ' αυτούς που δεν αισθάνονται αυτή την αντίθεση μέσα τους, γιατί η καρδιά τους 

θα είναι κρύα σαν τάφος που κρατάει νεκρό! 

19 Όλα όσα συμβαίνουν στο παρόν έχουν ειπωθεί και καταγραφεί από τους προφήτες Μου. Ψάξτε 

αυτές τις Γραφές και θα βρείτε την αναμενόμενη ιστορία όλων αυτών που βιώνετε στον κόσμο αυτή τη 

στιγμή. Ωστόσο, σας λέω ότι πρόκειται να συμβούν γεγονότα που δεν είχαν προαναγγελθεί σε εκείνους 

τους καιρούς, διότι ο Κύριος είχε επιφυλάξει να γίνουν γνωστές αυτές οι προφητείες αυτή τη στιγμή μέσω 

του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. 

20 Μήπως πιστεύετε ότι όλα έχουν ήδη προφητευτεί και ότι δεν θα υπάρξουν πλέον προφήτες στη γη; 

21 Καταλάβετε ότι ήρθα για να σας αποκαλύψω πολλές προφητείες που θα πραγματοποιηθούν αύριο, 

και ότι το έκανα μέσω πλασμάτων των οποίων το μυαλό είναι ελάχιστα μορφωμένο και τα λόγια δεν 

έχουν επιλεγεί για να σας δώσουν αποδείξεις της δύναμής Μου. Κάποιες από αυτές τις προφητείες, που 

προέρχονται από τόσο απλά χείλη, έχετε ήδη δει να πραγματοποιούνται, και η μελλοντική ανθρωπότητα 

θα δει όλες τις άλλες να πραγματοποιούνται, εκτός από την τελευταία. 

22 Αγαπητοί μαθητές, αναζωογονηθείτε με αυτή την ατμόσφαιρα πνευματοποίησης που σας 

περιβάλλει στις σύντομες περιόδους της διακήρυξής Μου. Απολαύστε αυτό το ψωμί και δυναμώστε τον 

εαυτό σας με αυτό, γιατί σύντομα δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Μου. Θα σας αφήσω γεμάτους με τη 

χάρη Μου και την αγάπη Μου, ώστε να σπεύσετε να διαδώσετε τα καλά νέα που σας έφερα σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή. 

23 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα αγνότητα στην καρδιά σας, σε αυτό το δοχείο, το οποίο πρέπει να 

διατηρείτε εξίσου καθαρό στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επειδή ακριβώς εκεί εγκαθίσταται η 

αγάπη Μου ως το νερό της αιώνιας ζωής. 

24 Κρατήστε αυτές τις συναντήσεις σας και κάντε τις Αγία Κοινωνία. Μη νομίζετε ότι το Πνεύμα 

Μου είναι μακριά από τους μαθητές Μου, επειδή Με βλέπετε να αποσύρω τον Λόγο Μου ανάμεσά σας. 

Αφήνετε πάντα μια θέση στο τραπέζι για τον Κύριο, γιατί πάντα θα προεδρεύω στις συναντήσεις σας και 

θα μοιράζω τον πνευματικό άρτο στον καθένα σας- αλλά σας λέω, αυτή η θέση θα είναι στην καρδιά σας. 

25 Η μαρτυρία που δίνετε για την επιστροφή Μου θα είναι πιο δυνατή, τότε θα δείτε τις μάζες των 

ανθρώπων να σηκώνονται από όλες τις κατευθύνσεις και θα τους ακούσετε να λένε: "Ο Κύριος ήρθε ξανά 

"πάνω στο σύννεφο", όπως ακριβώς μας είχε ανακοινώσει- έστειλε τον λαό Του σε μας, και εμείς 

ενωθήκαμε μαζί Του". 

26 Ω, εσείς οι πολλοί άνθρωποι που Με ακούτε αυτές τις στιγμές, δεν ξέρετε ποιοι από εσάς θα είναι 

οι αυριανοί αγγελιοφόροι Μου! Οι άνθρωποι θα τους ακούσουν, αλλά οι αγγελιοφόροι δεν θα περιμένουν 
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ούτε ανταμοιβή ούτε κολακεία από αυτούς- θα πάνε να σκορπίσουν το σπέρμα Μου σε όλο τον κόσμο, με 

τα μάτια τους στραμμένα στον Κύριο. 

27 Οι αγγελιοφόροι Μου δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις, αλλιώς θα 

ηττηθούν σύντομα στη μάχη- θα είναι εξοπλισμένοι με μια ανώτερη εξουσία και μια μεγαλύτερη δύναμη 

που δεν θα τους αφήσει να κουραστούν και θα τους κάνει ανίκητους. 

28 Όποιος έχει σταλεί από Μένα δεν ήταν ποτέ μόνος του στη μάχη, λεγεώνες όντων του φωτός τον 

συνόδευαν και τον προστάτευαν. Μην αφήσετε κανέναν να αμφιβάλει ή να φοβηθεί όταν πλησιάζει η ώρα 

του κηρύγματος και της σποράς, γιατί η αγάπη Μου θα είναι μαζί σας για να σας δώσει κουράγιο, πίστη 

και δύναμη. 

29 Η Έκτη Σφραγίδα έχει λυθεί και το φως της έχει γίνει ορατό από τους απλούς ανθρώπους, τους 

ταπεινούς, από εκείνους που είναι αγνοί στην καρδιά. Το λυχνάρι είναι αναμμένο, αλλά η ανθρωπότητα 

κοιμάται ακόμη, και αυτός ο λαός εδώ δεν έχει ακόμη κατανοήσει το νόημα της εκδήλωσης που έχει 

λάβει- εξ ου και ο φόβος του να την κοινοποιήσει στον κόσμο. Τουλάχιστον ας μη θολώσει το νερό αυτής 

της πηγής, ώστε οι κουρασμένοι και διψασμένοι οδοιπόροι, όταν έρθουν σε σας, να σβήσουν τη δίψα τους 

με αυτό και να ομολογήσουν ότι είναι καθαρό. 

30 Έχετε συνηθίσει τη σκιά αυτού του δέντρου και φοβάστε να περπατήσετε στα μονοπάτια που σας 

οδηγούν σε άλλους λαούς και περιοχές. Αλλά σας λέω να μην περιμένετε το σούρουπο για να μοιραστείτε 

τα καλά νέα, γιατί τότε όλοι θα κοιμούνται. Πηγαίνετε με το φως της ημέρας για να μην υπάρχουν 

μυστικά στα έργα σας. Μη βιάζεστε, αλλά κάθε φορά που προετοιμάζεστε, κάντε ένα βήμα μπροστά, γιατί 

η ώρα της μάχης σας πλησιάζει. Όποιος νομίζει ότι είναι προετοιμασμένος και έχει ξεκινήσει πρόωρα, θα 

τον σταματήσω με δοκιμασίες που θα του βάλω στο δρόμο, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι δεν αισθάνεται 

ακόμη το Έργο Μου στην καρδιά του, ότι δεν το έχει μελετήσει αρκετά για να το διακηρύξει, ότι ούτε το 

συναίσθημα της φιλανθρωπίας πηγάζει από την καρδιά του, ούτε το πνεύμα του είναι αρκετά ατσαλωμένο 

για να αντέξει τις καταιγίδες. Ανάμεσά σας υπάρχουν άφθονα παραδείγματα εκείνων που ξεκίνησαν με τη 

θέλησή τους και δεν υπάκουσαν τις εντολές Μου. Έπεσαν στους δρόμους τους και η επιστροφή τους ήταν 

θλιβερή. Γιατί λοιπόν γίνεστε αχάριστοι στη στοργική αγάπη Μου; 

31 Όταν κάποιοι από εσάς είχαν κουραστεί από τη ζωή, άλλοι είχαν χαθεί σε αβέβαια μονοπάτια και 

άλλοι είχαν βυθιστεί στη λάσπη - Ποιος σας έδωσε βοήθεια; Μήπως ήταν άνθρωπος; Όχι, μαθητές, αυτό 

που σας ανύψωσε ήταν αυτός ο Λόγος που δίνει ζωή και ελπίδα. Αυτό που ήσασταν πριν λάβετε το Φως 

Μου, δεν σας το πιστώνω. Αλλά για αυτό που κάνεις τώρα, πρέπει να σε θεωρήσω υπεύθυνο. Ξέρετε ότι 

το βλέμμα Μου ανακάλυψε εκείνον που έκρυψε το χέρι του λερωμένο με αδελφικό αίμα, εκείνον που 

έκρυψε τα "πέταλα των ξεφλουδισμένων τριαντάφυλλων" και εκείνον που προσπάθησε να κρύψει την 

κλοπή ή τη μοιχεία στην καρδιά του: Τα είδα όλα, και πάνω από τον μανδύα με τον οποίο προσπαθούσατε 

να κρύψετε τις επαίσχυντες πράξεις σας, άπλωσα το πέπλο του ελέους Μου, έτσι ώστε κανένας άλλος 

εκτός από Εμένα να μη σας κρίνει, και με συγχώρεση και αγάπη σας μεταμόρφωσα και σας καθάρισα. 

32 Μπροστά σε αυτή τη φωνή έπρεπε να αφυπνιστείτε και μπροστά στην αόρατη παρουσία Εκείνου 

που σας μιλάει, έπρεπε να πιστέψετε. Και πάλι σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να 

δουν. 

33 Οι καρδιές των γυναικών συγκινήθηκαν βαθιά από τη φωνή της Θείας Μητέρας τους και κάθε 

λέξη της Μαρίας ήταν μια δροσοσταλίδα σε αυτές τις καρδιές που είχαν μαραθεί από τα βάσανα. Αλλά τα 

νεαρά κορίτσια, οι σύζυγοι, οι μητέρες, οι χήρες, αλλά και τα ξεφυλλισμένα λουλούδια οδηγήθηκαν στον 

υπέροχο κήπο της Παναγίας και ένα νέο άρωμα αναδύθηκε από όλες. 

34 Πότε θα είστε έτοιμοι να μεταφέρετε τις διδασκαλίες που έχετε λάβει σε άλλους λαούς; 

Συνειδητοποιήστε ότι ο σπόρος της αγάπης και της πνευματοποίησης δεν έχει ακόμη βλαστήσει στην 

καρδιά αυτής της ανθρωπότητας. Ο φανατισμός κυριαρχεί στις ζωές των ανθρώπων - θρησκευτικός 

φανατισμός, φυλετικός φανατισμός, φανατισμός για χάρη της δόξας και της εξουσίας του κόσμου και 

φανατισμός για τον εαυτό του. 

35 Είναι απαραίτητο να βελτιώνετε καθημερινά τη ζωή σας, ώστε να γίνετε παράδειγμα και κίνητρο 

στη ζωή του πλησίον σας: εκπληρώστε την αποστολή που σας έχει αναθέσει ο Πατέρας σας, γιατί θα σας 

δώσω να δείτε τις υψηλότερες προσδοκίες σας να εκπληρώνονται. 

36 Αλλά πρέπει να μελετήσετε και να κατανοήσετε τη διδασκαλία Μου- γιατί αν σας ρωτούσα για το 

προηγούμενο μάθημα - θα μπορούσατε να το επαναλάβετε; Αληθινά σας λέω: Όχι, αλλά μην ανησυχείτε, 
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γιατί σας φέρνω ένα άλλο σήμερα, το οποίο θα σας θυμίσει το προηγούμενο και θα σας βοηθήσει να το 

καταλάβετε. Τέτοιος είναι ο Δάσκαλός σας, ντυμένος με υπομονή και αγάπη. 

37 Στη Δεύτερη Εποχή ο Θείος Λόγος έγινε άνθρωπος για να ακουστεί η διδασκαλία Του στη γη- σε 

αυτή την Εποχή ο Λόγος είναι το φως που κατεβαίνει στο ανθρώπινο όργανο της κατανόησης και ανθίζει 

στο Λόγο της Ζωής. 

38 Ο προφήτης Ιωάννης ανήγγειλε τον ερχομό Μου σε εκείνη την εποχή- τώρα ο Ηλίας προετοιμάζει 

την πνευματική Μου εκδήλωση σε αυτή την εποχή κάνοντας τον εαυτό του γνωστό στους ανθρώπους 

πνευματικά- αλλά αληθινά σας λέω, ο ένας και ο άλλος προάγγελος είναι ένα και το αυτό Πνεύμα. 

39 Κάθε νέα εποχή συνδεόταν για εσάς με αποκαλύψεις που εξηγούσαν παρελθοντικά γεγονότα που 

δεν είχατε ακόμη κατανοήσει. Η τελική συγκομιδή θα σας δώσει την αληθινή σοφία. 

40 Όσο συνεχίζεται η εκδήλωσή Μου μέσω αυτών των φορέων φωνής, δεν θα αναγνωρίζομαι σε όλο 

τον κόσμο.Πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος, οι καρδιές των αγγελιοφόρων Μου πρέπει να εξαγνιστούν, 

και τότε αυτό το μήνυμα θα μπορέσει να φτάσει στην ανθρωπότητα, απαλλαγμένο από υλικές επιρροές. 

41 Αυτή η διδασκαλία είναι το μονοπάτι προς την αιώνια ζωή- όποιος ανακαλύψει μια ανυψωτική 

δύναμη και τελειότητα σε αυτή τη διδασκαλία, θα ξέρει πώς να την ενώσει με εκείνη που σας δίδαξα όταν 

ήμουν στη γη, γιατί η ουσία της είναι η ίδια. 

42 Εκείνοι που δεν ξέρουν πώς να βρουν την αλήθεια που περιέχεται στις διδασκαλίες Μου θα είναι 

σε θέση να βεβαιώσουν ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν οδηγούν στον ίδιο στόχο με τις διδασκαλίες του 

Ιησού.Οι ψυχές που τυφλώνονται από κακές ερμηνείες ή μπερδεύονται από τον θρησκευτικό φανατισμό 

δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν αμέσως την αλήθεια αυτών των αποκαλύψεων. Θα πρέπει να 

περάσουν από ένα μονοπάτι δοκιμασιών προκειμένου να απαρνηθούν τον υλικό τρόπο σκέψης που τους 

εμποδίζει να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν την εντολή Μου που σας διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον. 

43 Εγώ, ο Δάσκαλος, είμαι ο μόνος που μπορεί να σας αποκαλύψει ότι αυτές ακριβώς τις στιγμές 

εκατομμύρια και εκατομμύρια όντα περνούν από αυτό το οδυνηρό ταξίδι δοκιμασιών, εμπειριών και 

αφύπνισης, ώστε τα μάτια τους να ανοίξουν και να αναζητήσουν ορίζοντες πέρα από αυτό που οι καρδιές 

και τα μυαλά τους ήταν σε θέση να δημιουργήσουν. 

44 "Διψάω", σας λέω εκ νέου, "διψάω για την ανύψωσή σας και την αγάπη σας"- αλλά κανείς δεν 

δίνει στα Χείλη Μου το νερό που θα μπορούσε να το ξεδιψάσει- μάλλον, είμαι αναγκασμένος να κρατήσω 

την πληγή στην πλευρά Μου ανοιχτή και φρέσκια, ώστε να μην πάψει να χύνει το Νερό της Ζωής στον 

κόσμο. 

45 Αυτή είναι η ώρα της μεγάλης μάχης που περιγράφουν οι προφήτες στα πνευματικά τους όνειρα 

και οράματα- η ώρα που οι άνθρωποι θα αντιτάξουν τη βία τους στο Νόμο Μου, όταν κάθε υλικό ή 

πνευματικό ον που κρύβει εγωισμό στην καρδιά του θα ξεσηκωθεί για να πολεμήσει ενάντια στη 

δικαιοσύνη Μου. Το σπαθί μου είναι έτοιμο, δεν είναι ένα όπλο που τιμωρεί ή σκοτώνει - είναι το σπαθί 

που στον αγώνα του να σώσει αυτόν που χάνεται ως θύμα του εαυτού του, θα τον ανυψώσει με τέτοια 

δύναμη που μερικές φορές ακόμη και το σώμα του θα χαθεί για να τον αφήσει να φτάσει στην αιώνια ζωή 

του πνεύματος. 

46 Πάρτε αυτές τις διδασκαλίες σωστά και δεν θα μπερδευτείτε, αντίθετα θα καταλάβετε τον λόγο για 

πολλές από τις τρομερές δοκιμασίες που περνάει η ανθρωπότητα, τις οποίες δεν είστε σε θέση να 

εξηγήσετε. 

47 Ο σκοπός της εκδήλωσής Μου είναι να οδηγήσω το πνεύμα σας μακριά από το μονοπάτι της 

οδύνης. Σας κάλεσα επίμονα μέχρι να ανοίξετε την πόρτα της καρδιάς σας- τότε μπόρεσα να σας κάνω να 

νιώσετε την τρυφερότητα της ευλογίας Μου και της ειρήνης Μου, και αναφωνήσατε: Πόσο κοντά μου 

ήταν ο Κύριος! 

48 Αύριο θα φέρετε αυτά τα καλά νέα στην ανθρωπότητα, η οποία νόμιζε ότι ήταν μακριά από τον 

Κύριό της- γιατί όταν μιλάει για τον Θεό, το κάνει σαν να πρόκειται για κάτι απρόσιτο, ακατανόητο και 

απρόσιτο. 

49 Η αντίληψη της ανθρωπότητας για Μένα είναι παιδαριώδης, επειδή δεν μπόρεσε να κατανοήσει 

τις αποκαλύψεις που της έδωσα αδιάκοπα. Για εκείνον που ξέρει να προετοιμάζεται, είμαι ορατός και 

ψηλαφητός, και παρών παντού- αλλά για εκείνον που δεν έχει καμία ευαισθησία, επειδή ο υλισμός τον 
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έχει σκληρύνει, είναι δύσκολο να κατανοήσει ότι υπάρχω, και αισθάνεται ότι είμαι απροσμέτρητα 

μακρινός, ότι είναι αδύνατο να Με αισθανθεί ή να Με δει με οποιονδήποτε τρόπο. 

50 Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι Με κουβαλάει μέσα του, ότι στο πνεύμα του και στο φως της 

συνείδησής του κατέχει την καθαρή παρουσία του Θείου. 

51 Όταν η ανθρωπότητα λάβει το νέο Μου μήνυμα, θα νιώσει μια συγκίνηση χαράς που θα την κάνει 

να επιστρέψει στην πνευματοποίηση, μέσω της οποίας θα νιώσει πιο κοντά στον Κύριό της. 

52 Ένας από τους λόγους που έκανα τον εαυτό Μου να ακουστεί υλικά για να εκδηλωθώ αυτή τη 

στιγμή ήταν για να νιώσετε ότι δεν μπορώ να είμαι μακριά από κανένα από τα παιδιά Μου και ότι η 

Πνευματική Ζωή δεν είναι μακριά ούτε από τη δική σας. Για να σας το δείξω αυτό, επέτρεψα την 

εκδήλωση και την παρουσία του πνευματικού κόσμου ανάμεσά σας. 

53 Αυτά είναι έργα που μόνο εγώ μπορώ και επιτρέπεται να κάνω, χωρίς να λαμβάνω υπόψη την 

κρίση που σχηματίζουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Ξέρω ότι στο τέλος τα έργα Μου θα αναγνωριστούν από 

όλους ως τέλεια. 

54 Το σύνολο των εκδηλώσεων που είχατε αυτή την εποχή θα μελετηθεί με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, και σε αυτές η ανθρωπότητα θα βρει τις μεγάλες αλήθειες και τις μεγάλες αποκαλύψεις, γιατί 

τίποτα στο Έργο Μου δεν είναι μικρό. 

55 εμπιστευθείτε ότι αυτός ο Λόγος θα σας βάλει σε ασφαλή πορεία, γιατί αν κάποτε ο Ιησούς 

πέρασε και πολλοί δεν Τον αισθάνθηκαν, τώρα όμως προετοιμάστε την καρδιά σας για να δεχτεί την 

ουσία της ζωής που έφερα στην ανθρωπότητα. Την υπόσχεση να επιστρέψω που έδωσα στους 

αποστόλους Μου την έχω εκπληρώσει, αλλά έχω ακόμα πολλές διδασκαλίες να μοιραστώ μαζί σας. 

56 Γιατί κάνω τον εαυτό Μου γνωστό ανάμεσα στους αμόρφωτους, τους αδέξιους και τους 

αμαρτωλούς; Αλήθεια, σας έκανα γνωστό εκείνες τις ημέρες ότι η έλευσή Μου θα γινόταν όταν υπήρχε 

μεγάλη διαφθορά στον κόσμο.  

57 Μια μεγάλη σύγχυση σας έχει επίσης ανακοινωθεί και έρχεται- είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας 

φωτεινός φάρος που θα προσανατολίζει τους ναυαγούς, ώστε να μπορούν να βρουν το σωστό δρόμο. 

Αλλά πραγματικά, σας λέω, αυτός ο φάρος έχει ήδη ανάψει το φως του και φωτίζει τον κόσμο: Εγώ είμαι 

που πλησιάζω την καρδιά του ανθρώπου για να τον κάνω να ακούσει τη φωνή Μου. 

58 Και πάλι σας λέω ότι όποιος τηρεί το Λόγο Μου και ακολουθεί τις διδασκαλίες Μου θα σωθεί. 

59 Δεν έρχομαι για να προκαλέσω θρησκευτικό φανατισμό στους ανθρώπους- η Διδασκαλία μου 

απέχει πολύ από το να διδάσκει ψεύτικα πράγματα- θέλω βελτίωση, πίστη, φιλανθρωπία, 

πνευματοποίηση. Ο φανατισμός είναι ένας σκοτεινός επίδεσμος μπροστά στα μάτια, είναι ανθυγιεινό 

πάθος, είναι σκοτάδι. Προσέξτε ώστε αυτός ο κακός σπόρος να μην εισέλθει στην καρδιά σας. Να 

θυμάστε ότι ο φανατισμός έχει μερικές φορές την εμφάνιση της αγάπης. 

60 Καταλάβετε ότι αυτό το σκοτάδι έχει πλήξει την ανθρωπότητα αυτή την εποχή. Συνειδητοποιήστε 

ότι παρόλο που τα ειδωλολατρικά έθνη έχουν εξαφανιστεί από τη γη και το μεγαλύτερο μέρος της 

ανθρωπότητας δηλώνει ότι λατρεύει τον αληθινό Θεό, οι άνθρωποι ούτε Με γνωρίζουν ούτε Με αγαπούν, 

γιατί οι πόλεμοι, το μίσος και η έλλειψη αρμονίας αποδεικνύουν ότι δεν Με αφήνουν ακόμη να ζήσω στις 

καρδιές τους. 

61 Πάνω από το σκοτάδι αυτού του θρησκευτικού φανατισμού και της ειδωλολατρίας πλησιάζουν 

μεγάλοι ανεμοστρόβιλοι που θα εξαγνίσουν την πνευματική λατρεία αυτής της ανθρωπότητας. Όταν 

ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το ουράνιο τόξο της ειρήνης θα λάμπει στο άπειρο. 

62 Μόνο η φωνή Μου με τη θεϊκή της δικαιοσύνη μπορεί να σας πει ότι δεν εκπληρώσατε την 

αποστολή σας ούτε στη γη ούτε στον πνευματικό χώρο, όταν περάσατε μέσα από αυτόν. 

63 Δεν υπάρχουν εμπόδια για Μένα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους και να τους κάνω γνωστό 

το θέλημά Μου. Ιδού, οι εκδηλώσεις Μου δεν απαιτούσαν δίκαιους ανθρώπους, γιατί σας έδωσα τον 

Λόγο Μου μέσω αμαρτωλών, και σε αυτόν μπορείτε να βρείτε περαιτέρω αποδείξεις της δύναμης και του 

ελέους Μου. 

64 Θέλω ο καθένας στον οποίο φτάνει αυτό το μήνυμα να εξαγνιστεί εδώ στη γη εφαρμόζοντας αυτή 

την ουράνια διδασκαλία, έτσι ώστε όταν επιστρέψει στο επέκεινα να το κάνει με την ψυχή του ήδη 

καθαρή. 
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65 Κάθε λόγος που βγαίνει από Μένα είναι αιώνιας ζωής. Σήμερα το λαμβάνετε μέσω του ανθρώπου-

φορέα της φωνής. 

66 Σας λέω ότι είναι ένα καλό σημάδι ότι αυτή τη στιγμή έχετε έρθει σε επαφή με τον Πατέρα μέσω 

του οργάνου της κατανόησής σας- αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι αυτή η μορφή δεν είναι ούτε ο 

στόχος ούτε η κορυφή της τελειότητας- ότι πριν και σε όλες τις εποχές ο Κύριος έχει μιλήσει στον κόσμο 

μέσω του στόματος των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτή η εκδήλωση εδώ, εν μέσω μιας υλιστικής 

ανθρωπότητας και ενός κόσμου αναίσθητου στο πνευματικό, είναι ένα θαύμα που οι άνθρωποι θα 

αποδώσουν αύριο μόνο στην αγάπη που νιώθει ο Θεός για εσάς- αλλά είναι επίσης απόδειξη ότι το 

ανθρώπινο πνεύμα νιώθει την ώθηση να ανυψωθεί πνευματικά. 

67 Αυτή είναι η αυγή μιας νέας εποχής- οι πρώτες ακτίνες αρχίζουν να αφυπνίζουν τους ανθρώπους. 

Όταν η πίστη σας και η πνευματική σας ανύψωση Με κατανοήσουν με βαθύτερη κατανόηση από αυτό 

που σήμερα ακόμα θεωρείτε δίκαιο, αιώνιο και τέλειο, τότε θα Με δείτε στο άπειρο καθώς στέλνω το φως 

Μου σε όλα τα όντα. 

68 Η Θεότητά μου θα είναι για το πνεύμα σας σαν το φως το μεσημέρι. Όπως ένα αστέρι που φωτίζει 

το σύμπαν και του δίνει ζωή, θα λάμψει στο ζενίθ του. Και οι καρδιές, σε κοινωνία με τον Πατέρα τους, 

θα λαμβάνουν τις θεϊκές ακτίνες Του απευθείας μέσω της τέλειας κοινωνίας πνεύματος με πνεύμα, που 

είναι ο στόχος και το ιδανικό για την αρμονία μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών, αλλά και μεταξύ των 

αδελφών. 

69 Πρέπει να σας ρωτήσω, άνθρωποι: Τι κάνατε με τον σπόρο που σας εμπιστεύτηκα; Τι έχετε 

σπείρει στα χωράφια σας; Έχετε ανοίξει τα μονοπάτια για να έρθουν οι αδελφοί σας σε Μένα; Μεγάλο 

είναι το πλήθος που Με ακούει αυτή την εποχή, αλλά μικρό είναι το μέρος που Με ακολουθεί στην 

πραγματικότητα. Κοιτάζω μέσα στο εσωτερικό της καρδιάς σας και σας λέω: μη Με ζητάτε ως Δικαστή, 

αναζητήστε Με πάντα ως Πατέρα και ως Δάσκαλο, τότε θα σας ανοίξω το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο 

και θα νιώσετε ασφαλείς. 

70 Κατά τη νέα Μου έλευση, όπως και στο παρελθόν, έχω αφήσει το θησαυροφυλάκιό Μου ανοιχτό 

για να σας αποκαλύψω πολλές διδασκαλίες- γιατί φέρνει χαρά στον Πατέρα όταν αποκαλύπτει νέες 

διδασκαλίες στα παιδιά Του. Αλλά αλίμονό σας αν λάβετε και εσείς τις θείες εντολές Μου και τις 

ξεχάσετε ή δεν τις εκπληρώσετε λόγω έλλειψης αγάπης, γιατί τότε θα μετατρέψετε τον Πατέρα σας σε 

δικαστή! 

71 Πόσο έκλαψε η Μαρία για τη δυστυχία σας! Πόσα οφείλετε στην τρυφερότητα και την αγάπη της! 

Τόσο αυτούς που την καλούν όσο και αυτούς που δεν την αναγνωρίζουν, τους κάνει όλους να νιώθουν τη 

μητρική της ζεστασιά και τις άπειρες απολαύσεις του χάδι της. Αλήθεια, σας λέω, πριν οι ψυχές φτάσουν 

σε Μένα, πρέπει να βρουν τη Μαρία, τη Θεία Μητέρα, στο δρόμο τους. 

72 Αυτή την εποχή έχετε επίσης έναν ποιμένα. Όπως ο Μωυσής, που σας οδήγησε έξω από την 

Αίγυπτο και σας έφερε ενωμένους μέσα από την έρημο στους πρόποδες του όρους Σινά, ώστε να 

ακούσετε τη φωνή του Πατέρα και να λάβετε το Νόμο Του, έτσι και ο Ηλίας σας επέλεξε αυτή την εποχή 

από διάφορα σημεία της γης για να σας φέρει μέσω της πνευματικής προετοιμασίας στους πρόποδες του 

νέου βουνού, από όπου θα ακούσετε τη Θεία φωνή Μου και θα λάβετε την αποκάλυψή Μου. 

73 Ιδού, εδώ είναι ο Ηλίας, εκείνος που οι μαθητές είδαν μαζί με τον Μωυσή και τον Ιησού σε ένα 

πνευματικό όραμα στο όρος Θαβώρ. Αυτή είναι η ώρα του. Ενισχύστε το πνεύμα σας μέσα στη ζεστασιά 

της παρουσίας του και ξυπνήστε στην ελπίδα. 

74 Αλήθεια σας λέω, αυτή η στιγμή της απόφασης στη γη είναι επίσης κρίσιμη για ολόκληρο το 

σύμπαν, και ενώ σας μιλάω με αυτή τη μορφή, κάνω επίσης αισθητή την παρουσία Μου σε άλλους 

κόσμους και άλλες σφαίρες. Το Πνεύμα Μου είναι πανταχού παρόν. 

75 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, με πνεύμα και σκέψεις ειρήνης, για να μπορέσετε να νικήσετε τους 

πειρασμούς. Μην ικανοποιείστε με την ειρήνη του σπιτιού σας ή του έθνους σας. Εργαστείτε για την 

ειρήνη όλων των αδελφών σας. "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 84  
1 Δεν σας θεώρησα ούτε μεγάλους ούτε μικρούς, σε αυτό το διάστημα μίλησα σε όλους σας σαν σε 

παιδιά που αγαπώ με τον ίδιο τρόπο. Αναζητήστε το πνευματικό περιεχόμενο της διδασκαλίας Μου και 

διαδώστε το, και όσο περισσότερα μεταδίδετε στους αδελφούς σας, τόσο περισσότερα θα σας δοθούν. 

2 Το έλεός μου σε βοηθάει να αντέξεις τον πόνο της εξιλέωσής σου, μέσω της οποίας εξαγνίζεις την 

ψυχή σου. Διατηρήστε την κατάσταση της πνευματικής ανύψωσης στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, ώστε 

να μην ξεσπάσετε σε λυγμούς εκ νέου στην παρουσία Μου. 

3 Από διάφορα μέρη τα πλήθη έχουν έρθει αναζητώντας το Λόγο Μου- φέρνουν τις θλίψεις και τις 

καθημερινές τους ανάγκες ενώπιον Μου. Βλέπω τις θλίψεις και τα βάσανα που περνούν τα έθνη και σας 

ζητώ να τους στείλετε ένα μήνυμα ειρήνης με την προσευχή σας, βαθιά αισθητή και γεμάτη συμπόνια. 

Μεσιτεύστε για τους αδελφούς και τις αδελφές σας- "ζητήστε και θα σας δοθεί". 

4 Αν έχετε πίστη σε Μένα και εμπιστοσύνη στο Λόγο Μου, ο πόλεμος δεν θα εισέλθει σε αυτό το 

έθνος και αυτό θα είναι μια ακόμη μαρτυρία ότι το Θείο Πνεύμα Μου κατέβηκε επάνω σας. Τα προσόντα 

που πρέπει να αποκτήσετε για να συμβούν θαύματα στην πορεία σας είναι: (ηθική) ανανέωση, προσευχή, 

έλεος, καλή θέληση και αγάπη για τους αδελφούς σας. 

5 Εσείς που αποτελείτε μια κοινότητα που προορίζεται να δώσει αποδείξεις και μαρτυρίες για την 

εκδήλωσή Μου αυτή την εποχή, μην ταλαντεύεστε, μην επιτρέψετε στο έθνος σας, στις αγορές σας και 

στα χωράφια σας να δείτε το αίμα των αδελφών σας να ρέει, ούτε να γίνετε μάρτυρες της θλίψης ή της 

πείνας στα παιδιά σας. Σας δίνω όπλα φωτός για να μπορείτε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας ενάντια σε 

κάθε παγίδα. Σας έδειξα επίσης πώς να διατηρείτε την υγεία της ψυχής και του σώματος, ώστε να είστε 

δυνατοί. Ναι, άνθρωποι, μην συνεχίζετε να προκαλείτε τις ασθένειες, μην ξεχνάτε ότι πάντα η ανυπακοή 

είναι αυτή που ανοίγει τις πόρτες σε αυτές. Προσευχηθείτε για τον εαυτό σας και για όλη την 

ανθρωπότητα. Σε όσους χύνουν δάκρυα για τα έθνη που περνούν μια σκληρή δοκιμασία, λέω ότι η ειρήνη 

θα επιστρέψει σε αυτά εκ νέου. Από εκείνους που σκοτώνονται μεταξύ τους σήμερα και πολεμούν μεταξύ 

αδελφών, θα αναδείξω εκείνους που θα κηρύττουν και θα ασκούν αγάπη μεταξύ τους αύριο. Η δύναμή 

μου είναι μεγάλη, μην αμφιβάλλετε. Θα ζήσετε για να Με δείτε να χτίζω έναν νέο κόσμο πάνω στα 

ερείπια αυτής της ανθρωπότητας, όπου δεν θα υπάρχει κανένα ίχνος αυτού που ήταν αμαρτία. 

6 Αν έχω αποκαλέσει πολλά έθνη και λαούς κουφούς, είναι μόνο επειδή η φωνή Μου φώναζε στις 

πόρτες όλων των καρδιών και δεν καταλάβαιναν το κάλεσμά Μου. Εκείνοι που έχουν πέσει στην άβυσσο 

των παθών μπορούν κάλλιστα να βλασφημούν εναντίον Μου εδώ στον κόσμο, αλλά μόλις βρεθούν στην 

Παρουσία Μου, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι ήμουν με κάθε άνθρωπο και κάθε λαό εγκαίρως για να 

τους νουθετήσω και να τους προειδοποιήσω. Δεν σας προκαταλαμβάνω εναντίον κανενός, σας λέω πάντα 

να αφήνετε τις σκέψεις σας να περιπλανώνται στον κόσμο ως πνεύμα ειρήνης, αν και σας προειδοποιώ να 

μην παρασύρεστε από ξένες διδασκαλίες ούτε από ψεύτικες υποσχέσεις, ώστε να μην επιτρέψετε να 

σπείρουν τα ζιζάνια, τη διχόνοια και τον εγωισμό στις καρδιές σας. Εκπληρώστε το καθήκον σας και 

αφήστε τα υπόλοιπα σε Μένα. 

7 Αληθινά σας λέω, οι δυνάμεις της φύσης είναι έτοιμες να ξεσπάσουν υπακούοντας στη Θεία 

Δικαιοσύνη. Θα εκτελέσουν ένα έργο εξαγνισμού. Αλλά σας λέω επίσης: Ακόμα κι αν η ανθρωπότητα 

εξαφανιστεί από τη γη, το Όνομά Μου και η Παρουσία Μου δεν μπορούν ποτέ να σβηστούν από το 

πνεύμα. 

8 Μαθητές, αντέχετε την κοροϊδία και τη γελοιοποίηση μέχρι ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι δεν 

κάνατε λάθος. Θα της δώσω σημεία και αποδείξεις σε αφθονία που θα την κάνουν να ξυπνήσει και να 

ανοίξει τα μάτια της στο φως. Αλλά πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια, αφού δεν σας έστειλα στον κόσμο 

για να κοιμάστε. Σήμερα, έχοντας αφυπνιστεί στο κάλεσμα του Δασκάλου σας, πρέπει να αξιοποιήσετε 

στο έπακρο τον χρόνο, ώστε στο τέλος να Μου δείξετε μια πλούσια συγκομιδή του σπόρου σας. 

9 Ελάτε στον διδακτικό Μου λόγο και γεμίστε το πνεύμα σας με σοφία. Μέσα στο χάος που 

επικρατεί στον κόσμο σας, βρήκατε αυτή την όαση ειρήνης, όπου ακούτε τη φωνή των αγγέλων να σας 

λέει: "Ειρήνη στη γη στους ανθρώπους καλής θέλησης". 
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10 Αν κάποιοι από τους συνανθρώπους σας αποκτήσουν γνώση αυτών των διδασκαλιών, ας το 

κάνουν. Οι νέοι μαθητές Μου είναι διασκορπισμένοι ανάμεσα στην ανθρωπότητα, και αν οι άπιστοι σας 

κοροϊδεύουν και σας συκοφαντούν, συγχωρέστε τους, εγώ θα σας δικαιώσω. Πολλοί από αυτούς που σας 

κρίνουν λάθος σήμερα θα σας ευλογήσουν αύριο. στο δρόμο σας, να έχετε πάντα κατά νου το παράδειγμα 

που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή- θα σας βοηθήσει να σηκώσετε το σταυρό σας με υπομονή. 

Θυμηθείτε ότι ήμουν αγνώριστος όσο ζούσα στη γη και αναγνωρίστηκα μεταξύ των ανθρώπων μόνο πολύ 

καιρό μετά την αλλαγή Μου. 

11 Έχετε υπομονή και κατανόηση, γιατί δεν είστε εσείς που θα αναγνωρίσει η ανθρωπότητα, αλλά το 

έργο Μου, η διδασκαλία Μου, και αυτό είναι αιώνιο. Το καθήκον σας είναι να μεταφέρετε με τα λόγια και 

τις πράξεις σας το μήνυμα που αποκαλύπτει στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν 

ένα βήμα προς την τελειότητα. 

12 Πραγματικά πεινάω και διψάω για την αγάπη και την κατανόησή σας. Όλοι σας έχετε τη 

διαισθητική γνώση ότι υπάρχω, αλλά ποιος Με γνωρίζει; Στην πραγματικότητα, η ιδέα που έχετε για τη 

Θεϊκότητά Μου είναι θολή, γιατί μέσω των τελετών και των εικόνων σας Με έχετε περιορίσει και 

παραμορφώσει. Για να σας απαλλάξει από αυτό το σφάλμα, ο Λόγος Μου θα συνεχίσει να κατεβαίνει στο 

πνεύμα σας σαν ανεξάντλητο ρεύμα μέχρι τη στιγμή που ορίζει το Θέλημά Μου. Ενώ οι διδασκαλίες Μου 

και οι αποκαλύψεις Μου θα σας πουν ποιοι είστε, ποια είναι η προέλευσή σας και ποιος είναι ο τελικός 

σας στόχος, γνωρίζοντας τον εαυτό σας θα γνωρίσετε επίσης καλύτερα τον Πατέρα σας. Σας λέω ότι αυτά 

που σας αποκάλυψα σε αυτόν τον Λόγο και αυτά που θα σας αποκαλύψω ακόμη, κανένας δάσκαλος του 

κόσμου δεν θα μπορούσε να σας τα διδάξει, όσο σοφός και αν είναι, γιατί μόνο Εγώ μπορώ να σας 

αποκαλύψω το ανεξιχνίαστο, όταν είναι απαραίτητο να το μάθετε. 

13 Έτσι, η εκδήλωσή Μου στην Τρίτη Εποχή ήταν κάτι που η ανθρωπότητα δεν προέβλεψε, επειδή 

ξέχασε τις προφητείες, αλλά σήμερα έχω έρθει σε εκπλήρωση αυτών. Η γλώσσα των φορέων της φωνής, 

μέσω της οποίας Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό στους ανθρώπους, ήταν απλή, αλλά στην ουσία αυτού του 

λόγου περιέχεται η αγάπη Μου και η σοφία Μου. 

14 Όποιος κατανοεί την Πνευματική Διδασκαλία Μου της Τρίτης Εποχής και μαρτυρεί γι' αυτήν με 

τα έργα του, θα περιλάβει με το πνεύμα, την καρδιά και το νου του όλα όσα αποκαλύφθηκαν από τη 

Θεότητά Μου στο παρελθόν, και η ερμηνεία του για αυτές τις διδασκαλίες θα είναι σωστή. Ο Νόμος Μου 

θα αναστηθεί εκ νέου ανάμεσα στους ανθρώπους για να καταστρέψει όλα τα ψέματα που δημιούργησαν 

για να καλύψουν και να προστατεύσουν την κακία τους. Το Βιβλίο της Ζωής και της Αλήθειας θα ανοίξει 

μπροστά σε όλους τους λαούς της γης, και κανείς δεν θα μπορέσει να τους εξαπατήσει. 

15 Από το πρόσωπο των Φαρισαίων θα πέσει η μάσκα της υποκρισίας, και το στόμα τους, που πάντα 

έλεγε ψέματα όταν πρόσφερε σωτηρία στην ανθρωπότητα, θα σιωπήσει για πάντα- αλλά εσείς δεν θα τους 

δείξετε ούτε θα τους εκθέσετε. 

16 Όταν οι γραμματείς έφεραν τη μοιχαλίδα ενώπιόν Μου στη Δεύτερη Εποχή, άγγιξα το πνεύμα του 

καθενός από αυτούς χωρίς να τους εκθέσω δημόσια, αφού τους μπέρδεψα με την κρίση Μου. Ο δείκτης 

μου έγραψε στο χώμα της γης τις παραβάσεις όλων εκείνων που πλησίασαν για να δουν τι έγραψε ο 

Ιησούς. Σε όσους από εσάς ακούτε χωρίς να πιστεύετε, σας λέω σήμερα: σιωπήστε και σκεφτείτε ενώ 

ακούτε αυτόν τον Λόγο, ώστε αργότερα να κρίνετε, τότε θα καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή σας έδωσα 

την αγάπη Μου, ώστε σταγόνα-σταγόνα να πιείτε αυτή τη δύναμη που δεν μπορούσατε να βρείτε μεταξύ 

σας. Λίγοι είναι εκείνοι που Με ακολουθούν, και θα τους χρησιμοποιήσω για να διαδώσω τον σπόρο 

Μου. 

17 Είμαι ο Θεός όλων των ανθρώπων, όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και όλων των αιρέσεων, 

ο μόνος, και όταν ανοίγω το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο και μοιράζω άφθονα τους θησαυρούς σε όλους 

- γιατί να μην Με αναγνωρίσουν εκεί; Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ιδέα του Θεού, ακόμη και αν 

ο τρόπος που τον αντιλαμβάνεται είναι ατελής και το ίδιο ισχύει και για τη λατρεία του Θεού. Δέχομαι 

την προσφορά όλων των παιδιών Μου, αλλά ο Πατέρας θέλει τώρα να λάβει το σωστό φόρο τιμής που 

Του αξίζει. 

18 Η διδασκαλία μου δεν υποδουλώνει κανέναν, απλώς ανυψώνει τη ζωή σας ανθρώπινα και 

πνευματικά. Όποιος επιθυμεί να είναι αληθινό παιδί του Θεού εξαιτίας των έργων του, δεν θα μπορέσει να 

κρατήσει για τον εαυτό του όλα όσα έχει λάβει από Μένα. Πόσοι είναι εκείνοι που, κατέχοντας πολλές 
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γνώσεις, φαίνονται να είναι πηγές σοφίας και οι οποίοι, λόγω του εγωισμού τους, είναι στην 

πραγματικότητα μόνο λάκκοι σκότους! 

19 Γίνετε μαθητές του Ιησού και θα γίνετε αδελφοί των ανθρώπων. Νιώστε αυτό που κάνετε και αυτό 

που λέτε. Όποιος δεν αισθάνεται την αγάπη Μου στην καρδιά του, ας μην μιλάει για αγάπη, γιατί θα 

ενεργεί αναληθώς. Για να μιλήσει για αγάπη θα πρέπει να περιμένει μέχρι να βλαστήσει ο σπόρος Μου 

στην καρδιά του. Θα σας δώσω αρκετό χρόνο για να φτάσετε στον εξοπλισμό σας, στη μεταμόρφωσή σας 

και στην ολική μεταμόρφωσή σας. Θυμηθείτε ότι πολλοί από εσάς ήσασταν άπιστοι όταν ήρθατε εδώ για 

να ακούσετε αυτόν τον Λόγο. Κατά την εκδήλωσή Μου, κάποιοι κορόιδευαν και άλλοι κορόιδευαν τους 

φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας μίλησα εκείνες τις στιγμές. Όμως σε περίμενα, σου μίλησα μέσω 

της συνείδησής σου, και μετά, με δάκρυα μετάνοιας, Μου ζήτησες να σε συγχωρήσω για την αμφιβολία 

σου. Τώρα Με ακολουθείτε με ακλόνητη πίστη, παρά τις δοκιμασίες και τα εμπόδια που συχνά 

εμφανίζονται στο μονοπάτι της ζωής σας. Είμαι ο σπορέας, ο μαχητής που δεν ξεκουράζεται ποτέ. 

20 Προκειμένου να σας δώσω απτές αποδείξεις για την αλήθεια Μου, σας έχω προβλέψει πολλά 

γεγονότα που ήταν κοντά στο να συμβούν. Έτσι βιώσατε το ξέσπασμα του πολέμου αφού σας είχα 

ανακοινώσει έναν επικείμενο πόλεμο, ενώ η ειρήνη ήταν ακόμα παντού. Όταν σας είπα ότι οι δυνάμεις 

της φύσης θα απελευθερωθούν και ότι θα είναι σαν φίλοι για κάποιους, αλλά σαν εχθροί για άλλους, πόσο 

σύντομα βιώσατε την εκπλήρωση αυτού του γεγονότος. Αλλά έχω επίσης εκπληρώσει μια υπόσχεση προς 

τον καθένα από εσάς στην απομόνωση της ζωής του. Και αν δεν βλέπετε πολλές από τις προφητείες Μου 

να πραγματοποιούνται, είναι επειδή δίνονται για μια εποχή που είναι πολλές γενιές μετά από εσάς. Αλλά 

τώρα ξέρετε τι θα συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, στον άνθρωπο και την ψυχή του στους χρόνους που 

έρχονται. Ήδη από καιρό στο παρελθόν σας ανακοίνωσα τα σημάδια που θα προανήγγειλαν την παρούσα 

εποχή και τη νέα αποκάλυψή Μου- οι οιωνοί επίσης φάνηκαν με νόημα και σαφήνεια για να 

επιβεβαιώσουν την αλήθεια Μου. Ήδη σας ανακοινώνω εκείνους που θα προηγηθούν της πνευματικής 

μάχης και μετά από αυτήν του χρόνου της ειρήνης. Το φως της προφητείας είναι και πάλι ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Ο Λόγος Μου είναι γεμάτος προφητείες, οι άνθρωποι βλέπουν το μέλλον μέσα από όνειρα, 

οράματα ή προαισθήματα. Οι αρχαίοι προφήτες προέβλεψαν τους προφήτες αυτής της εποχής. Δεν είναι 

οφθαλμαπάτες που βλέπετε, αλλά πρέπει να κατευθύνετε τα πνευματικά σας χαρίσματα με καλούς 

τρόπους, ώστε το φως του Αγίου Πνεύματος να αντανακλάται μέσα σας. Πρέπει να δώσετε πραγματικές 

αποδείξεις στους ανθρώπους, τότε πολλοί θα πιστέψουν εξαιτίας αυτών των αποδείξεων. Άνδρες και 

γυναίκες θα έρθουν σ' αυτόν τον λαό σε μεγάλα πλήθη, άνθρωποι άλλων φυλών και που μιλούν άλλες 

γλώσσες- θα τους δεχτείτε όλους. Αληθινά σας λέω: Αφού δεν υπάρχουν ξένοι ούτε ξένοι στον οίκο του 

Κυρίου στο τραπέζι Του, ακόμη και εσείς που είστε παιδιά του Κυρίου δεν πρέπει να απομακρύνεστε από 

εκείνους που είναι αδελφοί και αδελφές σας. 

21 Σας δείχνω την αποστολή σας. Δέξου τη ζωή όπως σου τη δίνω. Πηγαίνετε ήσυχα βήμα προς 

βήμα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αποκομίσει μια πλούσια συγκομιδή στη γη, ακόμη και αν ζείτε σε 

αυτήν μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Τότε δεν θα είστε σαν εκείνους που -αν και έχουν ζήσει στη γη 

για πολύ καιρό- έρχονται στην παρουσία Μου τόσο δυστυχισμένοι και γυμνοί όσο ήταν όταν ξεκίνησαν 

το μονοπάτι της ζωής. 

22 Κάντε καλά έργα στη ζωή σας που έχουν πνευματικό περιεχόμενο ή σκοπό. Κάντε πολλά από τα 

έργα που δεν είναι γνωστά ή δεν φαίνονται, επειδή γίνονται με την καρδιά. 

23 Κρατήστε το Βιβλίο των Οδηγιών Μου μπροστά σας, μην αφήσετε τις διδασκαλίες του να 

περάσουν απαρατήρητες. Αληθινά σας λέω, θα έρθει η στιγμή που θα απαιτήσω από εσάς την περίληψη 

και την εξήγηση όλων όσων σας έχουν αποκαλυφθεί. Η ζωή, επίσης, θα απαιτήσει αυτό το μάθημα από 

εσάς μέσα από τις δοκιμασίες που βάζει στο δρόμο σας- αλλά ποια είναι η ζωή εκτός από εμένα που 

έδωσα φως στο μυαλό σας, ευαισθησία στην καρδιά σας και χαρίσματα και ικανότητες σε όλη σας την 

ύπαρξη, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη βαθιά και αιώνια γλώσσα της ύπαρξής σας; 

24 Στη διδασκαλία Μου σας δείχνω να ζείτε με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμη και στις πιο πικρές 

καταστάσεις της ζωής να αισθάνεστε ευτυχείς που βρίσκεστε εκεί, γνωρίζοντας ότι είστε παιδιά του 

Θεού- και σας διδάσκω επίσης να εκτιμάτε τα πάντα που σας περιβάλλουν, ώστε οι χαρές σας να είναι 

υγιείς και γνήσιες. 

25 Ο κόσμος είναι ένας μεγάλος κήπος στον οποίο καλλιεργώ καρδιές- αλλά αυτή τη φορά βρήκα 

όλα τα λουλούδια του μαραμένα. Έρχομαι να σας ποτίσω εκ νέου, και δεν θα σταματήσω την προσπάθειά 
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Μου να σας περιποιηθώ με αφοσίωση μέχρι να εισπνεύσω το άρωμα αυτού του πνευματικού κήπου. Όταν 

ανοίξουν οι κάλυκες, θα υπάρξουν θαυμάσια σημεία και αποκαλύψεις μεταξύ των ανθρώπων. 

26 Αυτοί οι φορείς της φωνής εδώ, από τους οποίους ξεπηδά ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή, ήταν 

φυτά που μαράθηκαν από τον καυτό ήλιο του πόνου- αλλά η Θεία βροχή έπεσε πάνω τους και άνθισαν. Η 

ομορφιά και το νέκταρ των προτάσεων που βγαίνουν από τα χείλη τους είναι σαν άνθη. 

27 Αυτός ο λαός, που ήξερε πώς να εισπνεύσει αυτό το άρωμα και να διατηρήσει τον σπόρο, έχει 

επίσης ανθίσει και καρποφορήσει. Είναι ένας μικρός κήπος από τον οποίο η στοργική Μου αγάπη επιλέγει 

τα πιο καρποφόρα φυτά για να στηρίξει την πίστη του μεγάλου πλήθους- γιατί αληθινά σας λέω: Είμαι ο 

σπόρος της αιωνιότητας. Η Μαρία είναι η Θεία Βροχή. Δείτε πώς στο Θείο ο Δημιουργός και η Μητέρα 

παρακολουθούν το έργο της. 

28 Τα λόγια μου της Δεύτερης Εποχής υπήρξαν ο δρόμος της σωτηρίας για εκείνους που έμειναν 

προσκολλημένοι σε αυτά. Μακάριοι όσοι εμπιστεύονται τη διδασκαλία Μου. Αλλά μη νομίζετε ότι όλοι 

όσοι ισχυρίζονται ότι πιστεύουν σε Μένα εμπιστεύονται το Λόγο Μου ή εφαρμόζουν τη Διδασκαλία Μου. 

Βλέπω τους ανθρώπους να αμφιταλαντεύονται τη στιγμή της δοκιμασίας για τη συγχώρεση όπως δίδαξε ο 

Ιησούς ή για την υπεράσπιση του εαυτού τους όπως συμβουλεύει το ένστικτό τους. Στην καρδιά τους 

αισθάνονται ότι είναι δύσκολο να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του Δασκάλου στην πράξη. Σε αυτούς 

λέω: Όσο δεν έχουν πίστη και αγάπη για τον πλησίον τους, δεν θα είναι δυνατόν η διδασκαλία Μου να 

καθοδηγήσει τις καρδιές τους. Αλλά θα στείλω στους λαούς της γης ενάρετους ανθρώπους που θα τους 

αποδείξουν τη δύναμη της πίστης, καθώς και τα θαύματα που επιτελούν η συγχώρεση, το έλεος και η 

αγάπη. 

29 Χωρίς πίστη και χωρίς την εκπλήρωση του Νόμου, ο Λόγος Μου είναι μόνο σαν ένας αδρανής 

σπόρος που δεν φυτρώνει μετά τη σπορά, γιατί αυτό που κάνει αυτόν τον σπόρο καρποφόρο είναι η 

αρετή. Μόλις αυτός ο Λόγος φτάσει σε όλες τις καρδιές, θα υπάρξουν πολλοί που θα θεωρήσουν την 

κρίση του Κυρίου πολύ αυστηρή. Γι' αυτό σας λέω ότι είστε ένας κόσμος που χρειάζεται πίστη για να 

μπορέσει να Με νιώσει και να Με καταλάβει. 

30 Λέω σε όλους εσάς που αποκαλείτε τους εαυτούς σας μέρος του χριστιανικού κόσμου ότι η κρίση 

Μου είναι ευνοϊκή, όταν λαμβάνετε υπόψη ότι έχουν περάσει είκοσι αιώνες από τότε που σας έφερα ένα 

θείο μήνυμα, ώστε με αυτό να νικήσετε τον κόσμο, τη σάρκα, τα πάθη και το θάνατο, και όμως σας βλέπω 

να εμπιστεύεστε ακόμα τα πάντα στις δικές σας δυνάμεις, στον τρόπο που αισθάνεστε και σκέφτεστε. 

Αλλά αν τα ένστικτα της σάρκας εξακολουθούν να υπερισχύουν των αρετών του πνεύματος, αυτό 

οφείλεται μόνο στο ότι είστε ακόμη περισσότερο ύλη παρά πνεύμα. 

31 Η μάχη πλησιάζει- η πίστη ορισμένων θα πολεμήσει ενάντια στην αμφιβολία άλλων, η ηθική 

ορισμένων ενάντια στην κακία άλλων. Αλλά όπως και στο παρελθόν, η στοργική Μου αγάπη θα είναι με 

τα παιδιά που Με εμπιστεύονται, και θα τα βοηθήσω να επιτελέσουν θαυμάσια έργα, όπως μπορεί να 

συμβεί μόνο όταν κάποιος έχει αληθινή πίστη στη Θεότητά Μου. 

32 Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν αναζητώ μόνο εκείνους που πιστεύουν σε Μένα, αλλά έρχομαι για 

χάρη εκείνων που αμφιβάλλουν για την ύπαρξή Μου. Στη Δεύτερη Εποχή, όταν ήρθα ως ο υποσχόμενος 

Μεσσίας, εμφανίστηκα ανάμεσα στους ανθρώπους που πίστεψαν στον αόρατο Θεό- αλλά το μήνυμά Μου 

δεν ήταν μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όλα τα έθνη των εθνών που δεν Με γνώριζαν. Δεν ήρθα για να 

σώσω μερικούς και να αφήσω άλλους να χαθούν. 

33 Ένα ισχυρό δέντρο απλώνει τα κλαδιά του για να προσφέρει καταφύγιο σε όλους και προσφέρει 

τους καρπούς του χωρίς καμία εύνοια. Θυμάστε ότι ποτέ δεν σας αποκάλεσα λαούς στους οποίους δεν 

πρέπει να φέρετε τον Λόγο Μου; Ποτέ δεν σας δίδαξα να αναζητάτε λόγους για να αρνηθείτε σε κάποιον 

το Φως Μου. Ήσασταν δίκαιοι όταν σας έκανα άξιους να ακούσετε τον Λόγο Μου και να λάβετε τα δώρα 

της χάρης Μου; σας λέω: Όχι. 

34 Σας βρήκα να αμαρτάνετε, και έτσι (όπως ήσασταν) σας επέλεξα για να σας οδηγήσω στην πηγή 

της ανανέωσης, ώστε αύριο να κάνετε το ίδιο στους αδελφούς σας. Αυτή είναι η ώρα που οι αμαρτωλοί θα 

σώσουν τους αμαρτωλούς και που οι "νεκροί" θα αναστηθούν για να αναστήσουν τους "νεκρούς" τους. Οι 

σκληρές καρδιές, αυτές που έβλεπαν τις χήρες, τα ορφανά, τους πεινασμένους και τους αρρώστους να 

περνούν χωρίς να συγκινούνται οι χορδές της καρδιάς τους, τώρα ξυπνούν στην αγάπη, ανατριχιάζουν 

μπροστά στον ξένο πόνο και καταστρέφουν τον εγωισμό τους. Ξεχνούν ακόμη και τον εαυτό τους για να 

μοιραστούν τον πόνο των αδελφών τους. 
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35 Όσοι δεν γνωρίζουν τον πόνο δεν μπορούν να καταλάβουν αυτούς που υποφέρουν. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο χρησιμοποιώ εκείνους που έχουν πιει συχνά από το ποτήρι του πόνου, ώστε να είναι 

σε θέση να κατανοήσουν τη δυστυχία των ανθρώπων και να τους προσφέρουν αληθινή παρηγοριά. 

36 Αυτός που έχει αμαρτήσει και στη συνέχεια επέστρεψε στον καλό δρόμο δεν μπορεί ποτέ να 

αγανακτήσει για τις παραβάσεις των γειτόνων του. Αντίθετα, θα είναι επιεικής και με κατανόηση. 

37 Όποιος ξυπνήσει επηρεασμένος από τη διαύγεια αυτού του φωτός, θα καταλάβει ότι είναι η ώρα 

να εργαστεί για την ανθρωπότητα, αφιερώνοντας λίγες στιγμές από το χρόνο που αφιερώνει στον κόσμο 

για να τον αφιερώσει στην πνευματική άσκηση της φιλανθρωπίας. Με αυτόν τον τρόπο θα αγαπάτε τον 

Κύριό σας και θα υπηρετείτε τον αδελφό σας. 

38 Μην ανήκετε σε εκείνους που, όταν βλέπουν όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αναφωνούν: 

"Αυτή είναι η ώρα της κρίσης και του θανάτου, μετά την οποία ίσως μας περιμένει η κόλαση!" 

39 Σας λέω ότι είναι η ώρα της συμφιλίωσης και της ανάστασης και ότι μετά η ειρήνη του Ουρανού 

Μου περιμένει όλους όσοι πιστεύουν και ξεκινούν να ακολουθήσουν το Λόγο Μου. 

40 Το πνεύμα Μου χαίρεται όταν βλέπω τον εαυτό Μου περιτριγυρισμένο από εκείνους που έχω 

ονομάσει μαθητές Μου αυτή την εποχή. Είστε αυτοί που είναι προορισμένοι να εκπληρώσετε μια 

πνευματική αποστολή σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

41 Το μονοπάτι που έπρεπε να διανύσετε για να λάβετε τελικά αυτή την αποκάλυψη ήταν μακρύ. 

Ωστόσο, δεν αισθάνεστε καμία κόπωση, επειδή το πνεύμα που είναι ικανό να ανυψώνεται πάνω από την 

ύλη και πάνω από τα πάθη του κόσμου δεν κουράζεται ποτέ να Με αναζητά ή να Με ακολουθεί. Αυτήν 

την εποχή έχω χύσει το Πνεύμα της Αγάπης Μου σε κάθε πνεύμα και κάθε νου, ώστε να μπορέσετε να 

ανοίξετε τα πνευματικά σας μάτια και να δείτε την αληθινή ζωή σε όλη της την πληρότητα. "Κάθε μάτι θα 

Με δει", σας είπα σχετικά με αυτή τη στιγμή, και στην πραγματικότητα κάθε μάτι αρχίζει τώρα να Με 

βλέπει. 

42 Οι άνθρωποι τώρα αφυπνίζονται και υποψιάζονται την αλήθεια. Πολλές διδασκαλίες θα 

αποκαλυφθούν στο πνεύμα τους άμεσα, διότι δεν θα είναι άνθρωποι που θα τους τις διδάξουν. Μόλις οι 

σημερινοί άνθρωποι ακούσουν τη φωνή Μου στα βάθη της καρδιάς τους, δεν θα απομακρυνθούν πια από 

Μένα, γιατί θα έχουν νιώσει την αγάπη Μου και θα έχουν δει το φως της αλήθειας Μου. Εσείς είστε τα 

παιδιά του φωτός, οι Τριαδικοί-Μαριανοί Πνευματικοί, επειδή εσείς είστε αυτοί που βιώσατε την έλευση 

του Αγίου Πνεύματος και ακούσατε την αποκάλυψή Του. Θα ήταν σωστό για τα παιδιά του φωτός να 

δημιουργήσουν σκοτάδι ανάμεσα στους ανθρώπους; Όχι, παιδιά μου. 

43 Η καρδιά σας είναι ταραγμένη και Μου λέει: "Δάσκαλε, γιατί δεν πιστεύεις σε μας;" Σε αυτό σας 

απαντώ: Σας δίνω αυτές τις ενδείξεις επειδή αυτή η εποχή του φωτός είναι επίσης η εποχή των ψεμάτων, 

της εξαπάτησης και των κινδύνων- γιατί γύρω σας οι δυνάμεις του κακού παίζουν το παιχνίδι τους, που 

ρίχνει τους ανθρώπους και που μπορεί να εξασθενίσει το φως σας αν δεν προσέχετε. Δεν είναι η ώρα του 

φωτός επειδή το άναψε ο άνθρωπος, αλλά επειδή σας έφερα τις αποκαλύψεις Μου σε εκπλήρωση των 

υποσχέσεων. Είναι η εποχή των ψεμάτων - όχι όμως εξαιτίας του ερχομού Μου στους ανθρώπους, αλλά 

εξαιτίας της κακίας τους που έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. 

44 Η τελική μάχη πλησιάζει, αλλά δεν μιλάω για τους αδελφοκτόνους πολέμους σας, αλλά για τη 

μάχη του Φωτός ενάντια σε κάθε τι ψεύτικο, ακάθαρτο και ατελές. Αναγνωρίστε την εποχή στην οποία 

ζείτε, ώστε να σπεύσετε να εφοδιαστείτε με όπλα αγάπης και πνευματικής δύναμης. Καταλάβετε ήδη ότι 

σε αυτή τη μάχη δεν αγωνίζεστε μόνο για τη δική σας πίστη και σωτηρία, αλλά ότι, ξεχνώντας τον εαυτό 

σας, πρέπει να στραφείτε προς εκείνους που κινδυνεύουν να χαθούν. 

45 Αυτή η εποχή είναι εποχή φωτός, επειδή το ανθρώπινο πνεύμα έχει συσσωρεύσει φως λόγω της 

εξέλιξης και της εμπειρίας του στη ζωή του. Μην κλαίτε πια για το παρελθόν σας, αλλά εξακολουθείτε να 

χρησιμοποιείτε όλες τις διδασκαλίες του, ώστε να βλέπετε το μονοπάτι σας να φωτίζεται όλο και 

περισσότερο και να μην σκοντάφτετε ή να μην είστε πλέον αβέβαιοι στα σταυροδρόμια. 

46 Το πνευματικό σας παρελθόν δεν είναι γνωστό στη σάρκα σας. Επιτρέπω να αποτυπωθεί στο 

πνεύμα σας, ώστε να είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο και να σας αποκαλύπτεται μέσω της συνείδησης και 

της διαίσθησης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου, η οποία, αντί να σας καταδικάζει, σας δίνει την ευκαιρία 

να επανορθώσετε την παράβαση ή να διορθώσετε ένα λάθος. Αν το παρελθόν διαγραφόταν από το μυαλό 

σας, θα έπρεπε να ξαναπεράσετε από την αρχή τις δοκιμασίες του παρελθόντος- αλλά αν ακούσετε τη 
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φωνή της εμπειρίας σας και αφήσετε αυτό το φως να σας φωτίσει, θα δείτε το μονοπάτι σας πιο καθαρά 

και τον ορίζοντα πιο φωτεινό. 

47 Ο κόσμος σας δίνει πολλές χαρές, μερικές από τις οποίες σας τις χαρίζω Εγώ και άλλες τις 

δημιουργεί ο άνθρωπος. Τώρα βιώσατε ότι δεν μπορέσατε να τα αποκτήσετε, γεγονός που προκάλεσε 

εξέγερση σε κάποιους και θλίψη σε άλλους. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί σε αυτή την εποχή δεν 

επιτρέπεται να αποκοιμηθούν ή να χαθούν στις απολαύσεις και τις ικανοποιήσεις της σάρκας, επειδή το 

καθήκον τους είναι εντελώς διαφορετικό. Αλήθεια, σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα πνεύμα στην 

ανθρωπότητα που να μην έχει γνωρίσει όλες τις απολαύσεις και να μην έχει φάει όλους τους καρπούς. 

Σήμερα το πνεύμα σας ήρθε (στη γη) για να απολαύσει την ελευθερία της αγάπης για Μένα και όχι για να 

γίνει νέος σκλάβος του κόσμου, του χρυσού, της λαγνείας ή της ειδωλολατρίας. 

48 Η σκάλα του ονείρου του Ιακώβ παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια σας*, ώστε να την ανεβείτε με 

την επιθυμία για τη μεγαλύτερη αξιοπρέπειά σας και την τελειότητά σας. Ο πνευματικός μου νόμος δεν 

σας απαλλάσσει από τα γήινα καθήκοντά σας. Πρέπει να αναζητήσετε τον τρόπο να εναρμονίσετε και 

τους δύο νόμους, ώστε η εκπλήρωσή σας να είναι τέλεια ενώπιον της Θεότητάς Μου και ενώπιον του 

κόσμου. 
* Αυτό αναφέρεται στη συμβολική αναπαράσταση της σκάλας του Ιακώβ σε αυτή και σε άλλες αίθουσες 

συνάθροισης. 

49 Ο καλός στρατιώτης δεν πρέπει να φεύγει από τη μάχη, δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του 

εξαιτίας των φημών του πολέμου. Σε αυτή την παγκόσμια μάχη που έρχεται προς το μέρος σας, θα είστε 

στρατιώτες. Ο σκοπός σας πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και τα όπλα σας η αγάπη, η καλή θέληση και το 

έλεος. Χωρίς να το συνειδητοποιείτε πλήρως, πολεμάτε εδώ και πολύ καιρό εναντίον του εχθρού, που 

είναι το κακό που εμπνέει τον πόλεμο και το μίσος. Τα όπλα σας πολεμούν όχι μόνο τα ορατά στοιχεία, 

αλλά και τα αόρατα όντα. Για να σας βοηθήσω σε αυτόν τον αγώνα, σας έδωσα τα χαρίσματα της 

πνευματικής όρασης και της αποκάλυψης, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε τον λύκο όταν σας 

παραμονεύει. 

50 Θέλω οι μαθητές Μου να μάθουν να ζουν σε αρμονία με όλη τη δημιουργία, να ζουν σύμφωνα με 

το χρόνο, ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους τη σωστή ώρα, την ώρα που Εγώ έχω ορίσει, ώστε να 

είστε ήδη παρόντες και να μπορείτε να Μου απαντήσετε όταν σας καλέσω σε Μένα. 

51 Εκείνη τη στιγμή το πνεύμα σας θα σηκωθεί προς Εμένα για να ζητήσει τη βοήθειά Μου. Γνωρίζει 

ότι του έχω δώσει ικανότητες που είναι αιώνιες και έμφυτες. Αλλά η σάρκα, ως αδύναμο πλάσμα, 

σηκώνει επίσης τα μάτια της προς τον Δημιουργό για να Τον ζητήσει, και αυτά που ζητάει είναι μόνο 

ικανοποιήσεις σχετικά με τον κόσμο, και πολλές από αυτές είναι ασήμαντες. 

52 Αφήστε τον νεοεισερχόμενο να Μου ζητήσει- αλλά εσείς - τι μπορείτε να Μου ζητήσετε από αυτό 

που δεν κατέχετε; Θέλετε να Μου ζητήσετε αυτό που έχετε ήδη στην ύπαρξή σας; Όταν λέτε την 

προσευχή του Πάτερ Ημών που σας δίδαξα, αισθανθείτε και κατανοήστε το πνευματικό της περιεχόμενο, 

και στη συνέχεια τελειώστε την με την παράδοση ότι το θέλημα του Πατέρα να γίνει "ως εν ουρανώ και 

επί της γης". Διεισδύστε στη διδασκαλία Μου και θα ανακαλύψετε μέσα σας θησαυρούς και ικανότητες 

που δεν πιστεύετε ότι διαθέτετε σήμερα. 

53 Είναι απαραίτητο να μάθετε να ζητάτε, να περιμένετε και να λαμβάνετε, και να μην ξεχνάτε ποτέ 

να μεταδίδετε ό,τι σας παραχωρώ, που είναι η μεγαλύτερη αξία. Προσευχηθείτε για εκείνους που 

πεθαίνουν μέρα με τη μέρα στον πόλεμο. Θα χορηγήσω σε όσους προσεύχονται με καθαρή καρδιά ότι 

πριν από το 1950 όλοι όσοι έχουν πέσει στον πόλεμο θα αναστηθούν πνευματικά στο φως. 

54 Ήδη το πνεύμα του Ηλία έρχεται και οδηγεί τα χαμένα πρόβατα στην ειρήνη του ποιμνιοστασίου. 

Όταν είστε δυνατοί στο πνεύμα, δεν θα φοβάστε πλέον τον λύκο που σας απειλεί με τα αιμοδιψή σαγόνια 

του. Θα μπορείτε να κατεβαίνετε στις αβύσσους για να σώσετε τους χαμένους χωρίς να φοβάστε ότι θα 

παραμείνετε εκεί. Θα μπορείτε να διασχίζετε λίμνες λάσπης χωρίς να λερώνεστε και θα μπορείτε να 

διασχίζετε φουρτουνιασμένες θάλασσες ακόμη και με μια φαινομενικά εύθραυστη βάρκα χωρίς να 

φοβάστε ότι θα ανατραπεί. Η πίστη και η αρετή σας θα σας δώσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πιστεύετε ότι 

είστε ικανοί για μεγάλες πράξεις στο μέλλον; Δεν πιστεύετε ότι οι νέες γενιές θα δώσουν μια καλύτερη 

ερμηνεία και υλοποίηση στη διδασκαλία Μου; Καταλάβετε: Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα σας μιλούσα, δεν θα 

σας συμβούλευα και δεν θα σας έδινα οδηγίες. 



U 84 

20 

55 Δείτε τους ανθρώπους, τους λαούς, τα έθνη, πώς δίνουν τη ζωή τους για ένα ιδανικό. 

Κατακαίγονται στην πυρά των αγώνων τους, ονειρεύονται τη δόξα του κόσμου, την ιδιοκτησία, την 

εξουσία. Πεθαίνουν για τις φευγαλέες δόξες της γης. Αλλά εσείς που αρχίζετε να ανάβετε στο πνεύμα σας 

ένα θείο ιδανικό που έχει ως στόχο την επίτευξη μιας δόξας που θα είναι αιώνια, δεν θα δώσετε, αν όχι τη 

ζωή σας, τουλάχιστον ένα μέρος της για να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας ως αδελφοί; 

56 Μια αόρατη μάχη μαίνεται από πάνω σας, την οποία μόνο οι προετοιμασμένοι μπορούν να 

αντιληφθούν. Όλο το κακό που εκπορεύεται από τους ανθρώπους στις σκέψεις, στα λόγια και στα έργα, 

όλη η αμαρτία των αιώνων, όλοι οι άνθρωποι και οι ψυχές του υπερπέραν που είναι μπερδεμένοι, όλες οι 

εκτροπές, οι αδικίες, ο θρησκευτικός φανατισμός και η ειδωλολατρία των ανθρώπων, οι ανόητες, 

φιλόδοξες φιλοδοξίες και το ψέμα έχουν ενωθεί σε μια δύναμη που γκρεμίζει, αιχμαλωτίζει και διαπερνά 

τα πάντα για να τα στρέψει εναντίον Μου. Αυτή είναι η δύναμη που αντιτίθεται στον Χριστό. Μεγάλες 

είναι οι στρατιές τους, ισχυρά τα όπλα τους, αλλά δεν είναι ισχυροί εναντίον μου, αλλά εναντίον των 

ανθρώπων. Θα πολεμήσω αυτές τις στρατιές με τη ρομφαία της δικαιοσύνης Μου και θα πολεμήσω με τις 

στρατιές Μου, στις οποίες θα συμμετέχετε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Ενώ αυτή η μάχη απασχολεί τους 

ανθρώπους που κυνηγούν τις απολαύσεις, εσείς, στους οποίους έχω αναθέσει το χάρισμα να 

αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στο υπερπέραν, θα πρέπει να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε για τους 

αδελφούς σας, γιατί έτσι θα παρακολουθείτε και τους εαυτούς σας. 

57 Ο Χριστός, ο Πριγκιπικός Πρωταθλητής, έχει ήδη τραβήξει το σπαθί Του- είναι απαραίτητο το 

ίδιο να ξεριζώσει το κακό σαν δρεπάνι από τη ρίζα και να δημιουργήσει φως στο σύμπαν με τις ακτίνες 

του. Αλίμονο στον κόσμο και σε σας αν τα χείλη σας παραμείνουν σιωπηλά! Είστε το πνευματικό σπέρμα 

του Ιακώβ, και σε αυτόν υποσχέθηκα ότι μέσω εσάς θα σωθούν και θα ευλογηθούν τα έθνη της γης. Θα 

σας ενώσω σαν μια οικογένεια για να είστε δυνατοί. 

58 Τι όμορφο παράδειγμα αρμονίας που σας προσφέρει το σύμπαν! Ακτινοβόλα ουράνια σώματα, 

που δονούνται γεμάτα ζωή στο διάστημα, γύρω από τα οποία περιστρέφονται άλλα ουράνια σώματα. 

Είμαι το ακτινοβόλο, θεϊκό ουράνιο σώμα που δίνει ζωή και ζεστασιά στις ψυχές- αλλά πόσο λίγες 

κινούνται στην καθορισμένη τροχιά τους και πόσο πολλές είναι εκείνες που κινούνται μακριά από την 

τροχιά τους! - Θα μπορούσατε να Μου πείτε ότι τα υλικά ουράνια σώματα δεν έχουν καμία ελευθερία 

βούλησης και ότι, από την άλλη πλευρά, αυτή ακριβώς η ελευθερία έχει κάνει τους ανθρώπους να 

παρεκκλίνουν από το μονοπάτι. Γι' αυτό σας λέω: Πόσο αξιέπαινος θα είναι ο αγώνας για κάθε πνεύμα, 

αφού, παρά το δώρο της ελεύθερης βούλησης, ήξερε πώς να υποτάσσεται στον νόμο της αρμονίας με τον 

Δημιουργό του. 

59 Η μάχη που σας ανακοινώνω δεν θα διαρκέσει πολύ, η ειρήνη θα έρθει σύντομα, γιατί το φως της 

δικαιοσύνης Μου θα ακτινοβολήσει όλα τα παιδιά Μου. 

60 Μαζί με τους ανθρώπους που ανασταίνω και τους οποίους αρπάζω από το σκοτάδι και την άγνοια, 

θα εκπληρώσω τις προφητείες που δόθηκαν στο παρελθόν, και μπροστά στις αποδείξεις και τα θαύματά 

Μου ο κόσμος θα τρέμει, και οι θεολόγοι και οι ερμηνευτές των προφητειών θα κάψουν τα βιβλία τους 

και θα προετοιμαστούν εσωτερικά για να μελετήσουν αυτή την αποκάλυψη. Άνθρωποι με τίτλους, 

άνθρωποι της επιστήμης, άνθρωποι με σκήπτρα και στέμμα θα σταματήσουν να ακούνε τη διδασκαλία 

Μου και πολλοί θα πουν: Ο Χριστός ο Σωτήρας ήρθε ξανά! 

61 μαθητές, κάντε μια προσπάθεια για την προετοιμασία σας, γιατί δεν σας έχω πει ακόμα πόσα έχω 

να σας πω, και ήδη το 1950 πλησιάζει. 

62 Προσευχηθείτε με αληθινή ειλικρίνεια και ενώστε τις σκέψεις σας με εκείνες των αγγέλων για να 

προσφέρετε τη θυσία σας ενώπιον της Θεότητάς Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 85  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που ασκούν τη νοερή προσευχή, γιατί αισθάνονται την παρουσία Μου- 

αλλά πραγματικά, σας λέω, δέχομαι όλες τις προσευχές, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία τις 

στέλνετε σε Μένα. Δίνω προσοχή σε κάθε κλήση και σε κάθε αίτημα χωρίς να κρίνω τη μορφή, και δίνω 

προσοχή μόνο στην ανάγκη με την οποία Με αναζητάτε. 

2 Γιατί να μην ακούω εκείνους που προσεύχονται με έναν πιο ατελή τρόπο, αφού γνωρίζω ότι 

τελικά όλοι θα ασκήσουν την αληθινή προσευχή; Προς το παρόν, σας ακούω στις διάφορες μορφές με τις 

οποίες φέρνετε τα αιτήματά σας ενώπιόν Μου, γιατί το βασικό είναι ότι Με αναζητάτε. Αλλά πραγματικά, 

σας λέω, δεν υπάρχει προσευχή που να μην εισακούεται από Μένα. Μόνο η καλή θέληση των παιδιών 

Μου μετράει για Μένα. 

3 Σας δείχνω την αλήθεια μέσα από μια τέλεια διδασκαλία. Προσπαθήστε να το εξασκήσετε και θα 

νιώθετε, όταν προσεύχεστε, ότι βλέπετε το φως Μου και ακούτε την απαλή συμβουλή Μου. 

4 Απέχετε ακόμη πολύ από το να έχετε φτάσει στην τελειότητα- αλλά αγωνιστείτε προς αυτήν χωρίς 

να σταματήσετε, ονειρευτείτε το μεγαλείο της αποστολής σας και κάντε την αλήθεια το ιδανικό σας. 

5 Άνθρωποι, η αποστολή σας είναι να κάνετε ένα ρήγμα προς το φως και να οδηγήσετε τα πλήθη 

των ανθρώπων που πλησιάζουν σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές γενιές, σε αυτό. 

6 Αφήστε τη συνείδησή σας να σας καθοδηγήσει σε αυτό το μονοπάτι, ώστε να μην επιτρέψετε ποτέ 

να χρησιμοποιηθεί η καρδιά σας ως θρόνος για τη ματαιοδοξία, γιατί τότε θα εργαστείτε μάταια. 

7 Μην αφήνετε το βλέμμα σας να απομακρυνθεί από τον λαμπερό στόχο για τον οποίο αγωνίζεστε. 

Μη σας απασχολούν οι δυσκολίες, τα εμπόδια ή τα αγκάθια του μονοπατιού- αυτές οι αντιξοότητες θα 

σας κάνουν να επιθυμείτε πιο έντονα την ευτυχία να φτάσετε στο βασίλειο της ειρήνης. - Με ρωτάτε: 

Δάσκαλε, είναι απαραίτητο να πιούμε το ποτήρι της πικρίας σε αυτή τη ζωή για να επιθυμήσουμε και να 

αξιωθούμε τις απολαύσεις που μας υπόσχεται το Έλεός Σου για την Πνευματική Ζωή; Όχι, το δικό μου 

Παιδιά. Όταν αυτή η ανθρωπότητα, στη συνεχή πνευματική της ανάπτυξη, θα κατανοήσει κάποτε την 

πραγματική αξία των ανθρώπινων αγαθών, όταν θα καταλάβει ότι οι απολαύσεις και τα αγαθά της γης δεν 

είναι παρά μια ωχρή αντανάκλαση της ευδαιμονίας που υπάρχει στην Πνευματική Ζωή, δεν θα χρειάζεται 

πλέον να υποφέρει σε αυτόν τον πλανήτη για να αποκτήσει τις πνευματικές απολαύσεις και χαρές, γιατί 

τότε οι άνθρωποι θα μάθουν να ζουν με τις τύχες και τις νίκες τους χωρίς να προσκολλώνται στα 

πρόσκαιρα, και θα αγωνιστούν για να φτάσουν μέσω της πνευματικής αξίας στην ανώτερη ζωή που τους 

περιμένει αμείλικτα, την αληθινή ζωή. 

8 Άνθρωποι, σ' αυτή την εποχή πρέπει να συγκεντρώσετε και πάλι τον μεγάλο πλούτο της πίστης 

και της ελπίδας που διώξατε από τις καρδιές σας, ώστε να μπορέσετε να ανεβείτε στο βουνό με αυτόν, 

σαν να κουβαλάτε μέσα σας έναν αναμμένο πυρσό για να φωτίζει τον δρόμο σας. 

9 Όποιος ζει με αυτόν τον τρόπο και βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι θα είναι παιδί του λαού του Θεού- 

ο τόπος στη γη που κατοικεί, το αίμα που ρέει μέσα του ή η γλώσσα που μιλάει είναι ασήμαντα. Θα είναι 

μαθητής Μου, επειδή θα μαρτυρήσει την αλήθεια Μου. 

10 Δεν θα πιστεύετε πλέον ότι ο ισραηλιτικός λαός είναι ο λαός του Θεού. Προκάλεσα αυτή τη φυλή 

να διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά το Ισραήλ δεν είναι μια φυλή, είναι ένας 

πνευματικός λαός στον οποίο καλείστε όλοι να ανήκετε. 

11 Αν ο λαός Μου, ο Ισραήλ, ήταν από αυτόν τον κόσμο, πιστεύετε ότι θα επέτρεπα την εκδίωξή 

τους από την Ιουδαία, ότι θα επέτρεπα να διασκορπιστούν οι φυλές τους στα έθνη; Πιστεύετε ότι αν αυτό 

ήταν αλήθεια, θα επέτρεπα να καταστραφεί και να βεβηλωθεί ο Ναός του Σολομώντα και να ισοπεδωθεί 

και να πυρποληθεί η πόλη της Ιερουσαλήμ, ώστε να μην μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη; 

12 Σκεφτείτε όλα αυτά για να καταλάβετε ότι η Πνευματική Βασιλεία δεν μπορεί να έχει τα θεμέλιά 

της σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό σας είπα μέσω του Ιησού: "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον 

κόσμο". 

13 Τα παιδιά του λαού του Θεού, τα αληθινά παιδιά του Ισραήλ είναι εκείνα που αγαπούν την 

αλήθεια, που εκπληρώνουν τον νόμο, που αγαπούν τον Θεό στον πλησίον τους. 

14 Εξετάστε το Λόγο Μου, δοκιμάστε τον αν θέλετε. Αφαιρέστε τους σπόρους από τα στάχυα και 

εξετάστε τον σπόρο. 
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15 Νομίζετε ότι εξαιτίας των πρώτων Μου λόγων σε αυτή τη διδασκαλία, όταν σας είπα ότι υπάρχουν 

πολλοί που προσεύχονται με ατελή τρόπο, οι συνάνθρωποί σας μπορεί να αισθανθούν προσβεβλημένοι; 

16 Αληθινά, σας λέω, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε όλοι σας την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είναι 

ότι οι λατρευτικές πράξεις του ανθρώπου προς τον Θεό έχουν μια μακρά εξέλιξη και έχουν υποστεί 

αδιάκοπες αλλαγές. Η προσευχή, που αποτελεί τον πυρήνα των λατρευτικών δράσεων, έχει επίσης 

υποστεί μετασχηματισμούς. Σας έκανα πάντα να νιώθετε την παρουσία Μου, το έλεός Μου και το φως 

Μου σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής σας. 

17 Όταν γονατίσατε μπροστά στο είδωλο για να του ζητήσετε καθημερινό ψωμί, εκείνο δεν σας 

έδωσε τίποτα, επειδή δεν υπήρχε ζωή μέσα του- εγώ όμως σας άκουσα και σας έδωσα το ψωμί. Μετά από 

αυτό, η ύπαρξη του αληθινού Θεού σας έγινε γνωστή και η πίστη αυτή ενισχύθηκε μέσω του Λόγου που 

άφησε ο Χριστός στην ανθρωπότητα- αλλά παρά την πίστη στην ύπαρξη του Θεού ως Πνεύματος, η 

παραδοσιακή σας τάση να αναπαριστάτε το Θείο υλικά, για να μπορείτε να το αισθάνεστε και να το 

βλέπετε από κοντά, σας οδήγησε να σχηματίσετε την εικόνα του Θεού με τα χέρια σας, που 

αναπαρίσταται στη σωματική μορφή του σταυρωμένου Χριστού. Μπροστά σ' αυτή την τεχνητή εικόνα 

γονατίσατε για να προσευχηθείτε, και στρέψατε τα μάτια σας στην αιματοβαμμένη εικόνα, ώστε να 

συγκινηθεί η καρδιά σας από αυτήν και να νιώσετε ότι Με λατρεύετε. 

18 Έχετε τώρα μπροστά σας μια εποχή πνευματοποίησης, την οποία μπορείτε να ονομάσετε "Η εποχή 

της Τέλειας Προσευχής", γιατί ήρθα να σας διδάξω να έρχεστε σε επαφή μαζί Μου από πνεύμα σε 

πνεύμα. Για να μάθει το πνεύμα σας να μιλάει με τη δική του γλώσσα, μια "γλώσσα" που είναι ακόμη 

άγνωστη στους ανθρώπους σήμερα, αλλά που ο Θεός και τα πνεύματα γνωρίζουν και κατανοούν καλά, 

θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να εγκαταλείψετε κάθε εξωτερική λατρευτική δράση και υλική θυσία. 

Είστε αρκετά ώριμοι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρετε πώς να Με ακούτε με ταπεινότητα και δεν 

είστε πλέον όπως ήσασταν όταν πρωτοήρθατε εδώ και καταδικάζατε αυτή τη λέξη ως βλασφημία, παρόλο 

που θεωρούσατε τους εαυτούς σας Χριστιανούς. 

19 Σήμερα καταλαβαίνετε και επιβεβαιώνετε τις διδασκαλίες Μου, πεπεισμένοι ότι μόλις τώρα 

μαθαίνετε να είστε αληθινοί Χριστιανοί, καθώς βρίσκεστε στη διαδικασία να διακρίνετε τον τρόπο με τον 

οποίο θα εφαρμόσετε αυτές τις διδασκαλίες στη ζωή σας, και βιώνετε επίσης μια νέα εποχή που σας 

φέρνει μια σπίθα του ίδιου φωτός, ένα μήνυμα πνευματοποίησης. 

20 Εκείνη την εποχή σας δίδαξα τη μεγαλύτερη αρετή, που είναι η φιλανθρωπία- ενέπνευσα την 

καρδιά σας και έκανα τα συναισθήματά σας ευαίσθητα. Τώρα σας αποκαλύπτω τα χαρίσματα με τα οποία 

είναι προικισμένο το πνεύμα σας, ώστε να τα αναπτύξετε και να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε καλό 

στους συνανθρώπους σας. 

21 Η γνώση της πνευματικής ζωής θα σας επιτρέψει να κάνετε έργα παρόμοια με αυτά που έκανε ο 

Δάσκαλός σας. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι αν αναπτύξετε τις ικανότητές σας, θα κάνετε πραγματικά 

θαύματα. 

22 Όλα όσα έχετε ακούσει θα καταγραφούν γραπτώς, ώστε να μπορούν να κατανοηθούν στους 

επόμενους χρόνους. Θα σας αφήσω ένα βιβλίο που θα περιέχει την ουσία όλων των διδασκαλιών Μου. 

Αυτό το βιβλίο θα συγκεντρωθεί από τα φύλλα που γράφτηκαν σύμφωνα με την υπαγόρευσή Μου από 

τους εκλεκτούς Μου για το σκοπό αυτό, τους οποίους ονομάζω "χρυσά φτερά". 

23 Αυτή η πένα είναι η πένα της συνείδησης και της αλήθειας, είναι αυτή που έβαλα στο δεξί χέρι 

του Μωυσή για να γράψει τα βιβλία των Πρώτων Χρόνων - την ίδια πένα που έβαλα στα χέρια του 

Μάρκου, του Λουκά, του Ματθαίου και του Ιωάννη για να γράψουν τη Ζωή και το Λόγο του Θείου 

Διδασκάλου, το βιβλίο που ονομάσατε Καινή Διαθήκη. 

24 Εσείς οι νέοι μαθητές που έχετε ακούσει το Λόγο Μου σε αυτή την εποχή, σας λέω: δεν χρειάζεται 

να αγωνιστείτε για να ενώσετε αυτή τη Διαθήκη ή το Βιβλίο (που τώρα γράφεται) με τα προηγούμενα, 

γιατί Εγώ είμαι αυτός που έχω ενώσει σε αυτό το Βιβλίο τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες των Τριών 

Εποχών, αντλώντας την ουσία από αυτές για να σχηματίσουν ένα ενιαίο μήνυμα. 

25 Βλέπω πώς αρχίζουν να προετοιμάζονται όσοι θέλουν να σωθούν από τα προαναγγελθέντα δεινά 

του κοντινού μέλλοντος. Λέω σ' αυτόν που θέλει να σωθεί: Πάρτε Εμένα ως παράδειγμα, και αν θέλετε 

πραγματικά να γίνετε η εικόνα Μου, σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με. 
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26 Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτός ο σταυρός, σας λέω: είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης, της 

υπακοής, της φιλανθρωπίας- αυτός που αγκαλιάζει τον σταυρό του γνωρίζει ότι ο Πατέρας του τον δίδαξε 

έτσι και ότι γι' αυτό ζει μέσα στο πεπρωμένο του. 

27 Ανυψώστε το πνεύμα σας, διορθώστε τη ζωή σας, και θα μπορέσετε να κηρύξετε τη Διδασκαλία 

Μου με έργα. Μην σκέφτεστε μόνο τη δική σας σωτηρία, είναι καλύτερα να σκεφτείτε πώς μπορείτε να 

φέρετε σωτηρία στους αδελφούς σας. Προσέξτε και προσευχηθείτε, και ρίξτε τα δίχτυα σας στη θάλασσα 

που είναι αυτή η ανθρωπότητα, και αληθινά, σας λέω, η ψαριά σας θα είναι μεγάλη. 

28 Μην ανησυχείτε πάρα πολύ αν οι προτάσεις Μου δεν μείνουν στη μνήμη σας, γιατί αυτός που 

νιώθει αγάπη για τον πλησίον του θα είναι κάτοχος μιας ανεξάντλητης γλώσσας: της αγάπης που θα είναι 

κατανοητή σε όλους τους αδελφούς του. 

29 Μερικές φορές, όταν μιλάω έτσι στους ακροατές, υπάρχει κάποια καρδιά που σιωπηλά Μου λέει: 

"Πατέρα, αν αυτά τα δώρα που μας εμπιστεύτηκες είναι αληθινά πετράδια της Βασιλείας Σου, γιατί τα 

έδωσες σε αμαρτωλά χέρια, γνωρίζοντας ότι μπορούμε να τα μολύνουμε;" Σε αυτό σας απαντώ ότι τα θεία 

δώρα που έδωσα στους ανθρώπους δεν θα αλλάξουν στην ουσία τους- το φως θα είναι πάντα φως, η 

αλήθεια δεν θα πάψει ποτέ να είναι αλήθεια, αυτό που είναι αιώνιο δεν θα μπορέσει να πεθάνει. Ξέρω, 

αγαπημένοι μου άνθρωποι, ότι Με καταλαβαίνετε, γι' αυτό και σας μιλάω έτσι. 

30 Μια άβυσσος έχει ανοίξει μπροστά στην ανθρωπότητα και από αυτήν θέλω να σας σώσω αυτή τη 

στιγμή- γι' αυτό ήταν απαραίτητο να Με νιώσετε κοντά στην καρδιά σας. 

31 Διαβάζω όλες τις σκέψεις σας και ξέρω ότι ένας από εσάς σκέφτεται αυτή τη στιγμή: Αν είσαι 

πραγματικά Θεός - τι κάνεις εδώ ανάμεσα σε αμαρτωλούς, Εσύ που θα έπρεπε να είσαι πάντα ανάμεσα σε 

αγγέλους και δικαίους; 

32 Ω καρδιά αναίσθητη στη θεία αγάπη! Αν ήξερες ότι αισθάνομαι μεγαλύτερη χαρά όταν ακούω τα 

λόγια μετάνοιας ενός αμαρτωλού παρά όταν ακούω την προσευχή ενός δίκαιου. 

33 Γνωρίστε Με τώρα που σας πλησίασα. Καταλάβετε Με όταν σας λέω: Μακάριοι είστε εσείς που 

έρχεστε με την επιθυμία του Λόγου Μου, γιατί αυτός θα κλείσει τις πληγές της καρδιάς σας και θα σβήσει 

τη δίψα σας για δικαιοσύνη, αλήθεια και γνώση. Έρχεστε στο πηγάδι γεμάτο με ανεξάντλητο νερό αγάπης 

και σοφίας. Πιείτε και πάρτε μαζί σας νερό για το ταξίδι σας, για να σβήσετε τη δίψα των αδελφών σας. 

34 Οι καιροί είναι θυελλώδεις- μην αφήσετε την αμαρτία να μολύνει το νερό που αντλήσατε από 

αυτή την πηγή. Προσευχηθείτε και θα βρείτε τη σωτηρία. 

35 Αύριο θα βγείτε στις επαρχίες και τα χωριά και εκεί θα βρείτε πολλούς διψασμένους- τότε θα 

καταλάβετε ότι ήταν το Έλεός Μου που σας οδήγησε να τους φέρετε το Ουράνιο Μήνυμά Μου. 

36 Το μονοπάτι Μου δεν είναι ορατό όπως τα γήινα μονοπάτια, είναι χαραγμένο από την αγάπη Μου 

στις καρδιές σας. Αν ξέρετε πώς να εισέλθετε στο ιερό σας, θα βρείτε εκεί το φως που θα σας καθοδηγεί 

αιώνια. 

37 Αν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αναπαριστούσαν το Θείο μέσω υλικών αντικειμένων, αύριο θα 

αναζητήσουν την Παρουσία Μου στο Άπειρο, στο πνεύμα τους. 

38 Η ανθρωπότητα υπόκειται σε εξοπλισμό και εξαγνισμό- δεν υπάρχει μέρα που να μην συμβεί ένα 

γεγονός που να μην αποτελεί απόδειξη γι' αυτό. Είναι απαραίτητο να εξαφανιστεί όλο το σκοτάδι από τη 

ζωή των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να δουν το φως του Αγίου Πνεύματος. 

39 Από την κορυφή του βουνού σας καλώ να το ανεβείτε για να φτάσετε στην αγκαλιά Μου. Αυτός ο 

λαός, που έχει ακούσει από καιρό τη φωνή του Κυρίου να ακούγεται από ψηλά, πλησιάζει με ασταθή και 

παραπαίουσα πορεία, αλλά με αποφασιστική πίστη. Κάποιοι αιφνιδιάστηκαν από την ώρα του θανάτου 

όταν μόλις είχαν κάνει τις αρχικές προετοιμασίες για να ξεκινήσουν την ανάβαση, άλλοι όταν είχαν μόλις 

ανέβει μερικά βήματα στην πλαγιά του βουνού. Λέω σε όσους Με ακούνε ακόμα στη γη να αυξήσουν το 

ζήλο τους, να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, ώστε αυτή η στιγμή της κρίσης να τους εκπλήξει όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή. 

40 Να θυμάστε ότι το παράδειγμά σας πρέπει να είναι σαν μονοπάτι στο οποίο οι μελλοντικές γενιές 

θα βαδίσουν με σίγουρο και γρήγορο βήμα προς την τελειότητα. 

41 Αληθινά σας λέω, στους μέλλοντες καιρούς οι άνθρωποι θα περπατούν πνευματικά πολύ κοντά 

στην κορυφή του βουνού, ακόμη και στη γη. 

42 Δεν υπάρχει τίποτα στη Δημιουργία Μου που, όπως ο σωματικός θάνατος, να είναι κατάλληλο για 

να δείξει σε κάθε πνεύμα το ύψος της ανάπτυξής του που έφτασε κατά τη διάρκεια της ζωής του, και 
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τίποτα τόσο χρήσιμο όσο ο Λόγος Μου για την άνοδο στην τελειότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

ο Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου προσπαθούν να διεισδύσουν στις καρδιές ανά πάσα στιγμή και 

αμείλικτα, και για τον οποίο ο πόνος και η δυστυχία συμβουλεύουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα 

μονοπάτια εκείνα που, αντί να εξυψώνουν την ψυχή, την οδηγούν στην άβυσσο. 

43 Να είστε ευπρόσδεκτοι σε Μένα, εσείς που έρχεστε χωρίς φόβο για τις κρίσεις των ανθρώπων, 

επιθυμώντας τον Λόγο Μου. Μακάριοι οι "πρώτοι", γιατί αυτοί προετοιμάζουν με δάκρυα και αίμα το 

δρόμο για εκείνους που θα αναστηθούν πνευματικά στο εξής. 

44 Ο ήχος της θεϊκής καμπάνας έχει κάνει τον ήχο του να φτάσει σε όλες τις καρδιές και σε όλα τα 

πνεύματα. Αλλά επίσης σας λέω ότι μόνο λίγοι γνώριζαν από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. 

45 Όταν ο Πατέρας είδε ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το κάλεσμα του Πνεύματός 

Του, αναζήτησε μια μορφή πιο κατάλληλη για τον άνθρωπο για να γίνει γνωστός, και το έκανε μέσω του 

ίδιου του ανθρώπου. Όταν η αμφιβολία μεγάλωσε στις καρδιές για το αν ήταν ή όχι ο Δάσκαλος που 

εκδηλωνόταν με αυτή τη μορφή, έλουσα το μονοπάτι των ανθρώπων με θαύματα για να ζωντανέψω την 

πίστη τους και να βεβαιώσω ότι είμαι ανάμεσά σας, γιατί οι αποδείξεις που σας δίνω μπορούν να δοθούν 

μόνο από Εμένα. 

46 Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω πολλούς που κάποτε δεν μπορούσαν να ακούσουν τον Ιησού να 

έχουν τώρα την ευκαιρία να ανανεώσουν το πνεύμα τους ακούγοντας το Πνεύμα της Αλήθειας. 

47 Σας έκανα γνωστό ότι δεν θα Με ακούσουν όλοι με αυτή τη μορφή, γιατί δεν είναι η πιο τέλεια- 

αλλά πλησιάζει η μέρα που η φωνή Μου θα ακούγεται από όλους τους ανθρώπους μέσω της πνευματικής 

Μου εκδήλωσης- θα είναι η ώρα που προείπαν οι προφήτες, όταν κάθε μάτι θα Με βλέπει και κάθε αυτί 

θα Με ακούει. 

48 Αν η προσευχή σας, που είναι η φωνή ενός αμαρτωλού, φτάνει σε Μένα, γιατί να μην φτάσει η 

αγνή και παντοδύναμη φωνή του Πατέρα σας στο βάθος των ανθρώπινων καρδιών; 

49 Μην ξεχνάτε ότι είμαι ένας Ποιμένας που θα αναζητήσει τα χαμένα πρόβατα ακόμη και στις πιο 

βαθιές αβύσσους. Ω αγαπημένοι άνθρωποι! Να Με ακολουθείτε πάντα με το ίδιο θάρρος και την ίδια 

πίστη με την οποία Με ακολουθείτε σήμερα, ώστε το παράδειγμά σας να ενθαρρύνει τα πλήθη που θα 

έρθουν σε σας για να αυξήσουν το λαό του Κυρίου. 

50 Στην Πρώτη Εποχή, ο Ισραήλ χρειαζόταν αυτό το θάρρος και την πίστη για να αντέξει το σκληρό 

πέρασμα μέσα από την έρημο. Οι άνδρες που ένιωσαν στην καρδιά τους το κάλεσμα που τους απηύθυνε ο 

Ιεχωβά έχασαν το φόβο τους για τον Φαραώ και ξεκίνησαν την πορεία, μαζί με τις οικογένειές τους, προς 

την υλική και πνευματική απελευθέρωση. 

51 Σκεφτείτε την ιστορία αυτού του λαού. Δεν σας έχω πει ότι η ζωή του είναι ένα βιβλίο θεϊκών 

αποκαλύψεων και ανθρώπινων εμπειριών και παραδειγμάτων; 

52 στους κόλπους αυτών των πλήθους που συγκεντρώνονται τώρα για να ακούσουν τις νέες 

διδασκαλίες Μου είναι επίσης εκείνα τα πνεύματα που Με ακολούθησαν μέσα στην έρημο.Έχουν σταλεί 

από Μένα για να σας διδάξουν να είστε δυνατοί και πιστοί στον Πατέρα σας στις κακοτοπιές της ζωής. 

53 Γράψτε και τη δική σας ιστορία- θέλω να μείνει ανεξίτηλη μέσα από τα καλά παραδείγματα που 

θα αφήσετε για τις μελλοντικές γενιές. 

54 Ερμηνεύστε καλά τη διδασκαλία Μου, ώστε να ξέρετε πώς να την εφαρμόσετε στην πράξη με τον 

σωστό τρόπο. Δεν θέλω εκείνοι που κατανοούν τη διδασκαλία Μου σιγά-σιγά να ματαιοπονούν και να 

αισθάνονται ανώτεροι από εκείνον που αργεί να κατανοήσει το ουσιώδες. Δεν θέλω εκείνοι που έχουν 

παρεξηγήσει τον Λόγο Μου να ηγούνται του μεγάλου λόγου επειδή νομίζουν ότι τον έχουν κατανοήσει. 

Δεν είναι ένας ανθρώπινος δάσκαλος που σας μιλάει, ούτε ένας δικαστής στη γη που σας κρίνει, ούτε ένας 

γιατρός αυτού του κόσμου που σας θεράπευσε. 

55 Καταλάβετε ότι ο Λόγος Μου δεν γεμίζει το μυαλό σας με μάταιες φιλοσοφίες, αλλά είναι η ουσία 

της ζωής. Δεν είμαι πλούσιος άνθρωπος που σας προσφέρει κοσμικό πλούτο. Είμαι ο μοναδικός Θεός που 

σας υπόσχεται τη βασιλεία της αληθινής ζωής. Είμαι ο ταπεινός Θεός που πλησιάζει τα παιδιά Του χωρίς 

επίδειξη για να τα ανεβάσει στον δρόμο της εξιλέωσης με το χάδι Του και τον θαυματουργό Λόγο Του. 

56 Ενώ στον κόσμο κάποιοι τρέχουν πίσω από το ψεύτικο μεγαλείο, άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος είναι 

ένα ασήμαντο πλάσμα μπροστά στον Θεό, και υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που συγκρίνουν τον εαυτό 

τους με το σκουλήκι της γης. Σίγουρα, το υλικό σας σώμα μπορεί να σας φαίνεται μικρό εν μέσω της 

δημιουργίας Μου, αλλά για Μένα δεν είναι, λόγω της σοφίας και της ενδυνάμωσης με την οποία το 
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δημιούργησα. Αλλά πώς μπορείτε να κρίνετε το μεγαλείο της ύπαρξής σας από τις διαστάσεις του 

σώματός σας; Δεν αισθάνεστε την παρουσία της ψυχής σε αυτό; Είναι μεγαλύτερο από το σώμα σας, η 

ύπαρξή του είναι αιώνια, η πορεία του άπειρη, δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε το τέλος της εξέλιξής του, 

όπως και την προέλευσή του. Δεν θέλω να σας βλέπω μικρούς, σας δημιούργησα για να φτάσετε στο 

μεγαλείο. Ξέρετε πότε θεωρώ τον άνθρωπο μικρό; Όταν έχει χάσει τον εαυτό του στην αμαρτία, γιατί τότε 

έχει χάσει την ευγένεια και την αξιοπρέπειά του. 

57 Εδώ και πολύ καιρό δεν έχετε πια προσκολληθεί σε Μένα, δεν ξέρετε πια τι είστε στην 

πραγματικότητα, επειδή έχετε αφήσει πολλές ιδιότητες, ικανότητες και χαρίσματα που ο Δημιουργός σας 

τοποθέτησε μέσα σας να παραμείνουν αδρανείς στην ύπαρξή σας. Κοιμάστε όσον αφορά το πνεύμα και τη 

συνείδηση, και ακριβώς στις πνευματικές τους ιδιότητες βρίσκεται το πραγματικό μεγαλείο του 

ανθρώπου. Ζείτε όπως τα όντα που είναι από αυτόν τον κόσμο, επειδή γεννιούνται και πεθαίνουν σε 

αυτόν. 

58 Σας έκανα να ακολουθήσετε όλους τους δρόμους για να δοκιμάσετε τους διάφορους καρπούς. 

Αλλά τελικά σας κάλεσα, και έτσι σας λέω: Κανείς δεν είναι νέος στον τρόπο ζωής, κανέναν δεν έχω 

στήσει ενέδρα με τις αποκαλύψεις Μου απροετοίμαστος. 

59 Έχετε ήδη φάει πνευματικό ψωμί, όπως προσφέρεται από τις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες- 

έχετε ήδη βιώσει τι είναι η επιστήμη- έχετε ήδη ακούσει αρκετές ανθρώπινες θεωρίες, τώρα ακούστε 

Εμένα: αν, αφού ακούσετε τον τελευταίο Μου λόγο, η διδασκαλία Μου δεν σας ικανοποιεί, τότε 

πηγαίνετε και αναζητήστε την αλήθεια με άλλο τρόπο. Εδώ το φως, η αγάπη και η ανυψωτική δύναμη της 

διδασκαλίας Μου θα σας πείσουν, γιατί δεν θέλω σκλάβους του πνεύματος! 

60 Σε αυτή την εποχή είναι ο Χριστός εν Πνεύματι που σας δίνει τη διδασκαλία Του, δεν είναι ο 

Ηλίας- ως προάγγελος προετοίμασε τον ερχομό Μου σε αυτή την εποχή, σας βοηθά να κατανοήσετε το 

Λόγο Μου που σας δίνω. 

61 Με ρωτάτε πώς θα μπορούσατε να ενεργήσετε σύμφωνα με το Θέλημά Μου, και σας λέω: 

αποκτήστε πρώτα την εσωτερική σας αρμονία και μετά ζήστε σε αρμονία με όλο το Έργο Μου. Σας το 

λέω αυτό γιατί αν κρίνετε ειλικρινά τον εαυτό σας, θα ανακαλύψετε ότι η καρδιά σας δεν είναι σε αρμονία 

με το μυαλό σας, ότι το σώμα σας δεν είναι σε αρμονία με την ψυχή σας και ότι ακόμη και η ψυχή δεν 

είναι πάντα σε αρμονία με τη συνείδηση. Αλλά αν είστε διχασμένοι μέσα σας, είστε αναπόφευκτα 

διχασμένοι με τους άλλους και δεν είστε σε αρμονία με τους φυσικούς νόμους και τους θεϊκούς νόμους. 

Είναι ακριβώς αυτός ο σπόρος της διχόνοιας που έχει πολλαπλασιαστεί στη γη, και γι' αυτό η 

ανθρωπότητα ζει σήμερα στο χάος. Αλλά το έλεός Μου σας βοηθάει να εξαγνιστείτε και σας ζητάει: Πότε 

θα αναγνωρίσετε όλοι σας τον εαυτό σας σε Μένα; 

62 Μελετήστε όλα όσα σας διδάσκω, ώστε να μην αισθάνεστε την ανάγκη να αναζητήσετε την 

αλήθεια Μου σε βιβλία, γιατί θα σας ωφελήσει περισσότερο να εμπιστεύεστε τη συνείδησή σας παρά τα 

βιβλία των ανθρώπων. Το φως μου είναι πάντα στη συνείδηση, αλλά για να καταλάβετε τις οδηγίες του 

πρέπει να ζείτε ως άνθρωποι καλής θέλησης. 

63 Πόσο ευτυχισμένο θα νιώσει το πνεύμα σας στο υπερπέραν όταν η συνείδησή του του πει ότι 

έσπειρε τον σπόρο της αγάπης στη γη! Ολόκληρο το παρελθόν θα εμφανιστεί μπροστά στα μάτια σας και 

κάθε θέαση των έργων σας θα σας δίνει άπειρη χαρά. 

64 Οι εντολές των νόμων Μου, τις οποίες η μνήμη σας δεν ήταν πάντα σε θέση να διατηρήσει, θα 

περάσουν επίσης από το μυαλό σας γεμάτες σαφήνεια και φως. Αποκτήστε αρετές που θα σας επιτρέψουν 

να διεισδύσετε στο άγνωστο με μάτια ανοιχτά στην αλήθεια. 

65 Υπάρχουν πολλά μυστήρια που ο άνθρωπος προσπάθησε μάταια να διαλευκάνει- ούτε η 

ανθρώπινη διαίσθηση ούτε η επιστήμη κατάφεραν να απαντήσουν στα πολλά ερωτήματα που οι άνθρωποι 

έθεσαν στον εαυτό τους, και αυτό γιατί υπάρχουν γνώσεις που προορίζονται μόνο για το πνεύμα όταν 

αυτό έχει εισέλθει στην πνευματική κοιλάδα. Αυτές οι εκπλήξεις που τον περιμένουν, αυτά τα θαύματα, 

αυτές οι αποκαλύψεις, θα είναι μέρος της ανταμοιβής του. Αλλά πραγματικά, σας λέω, αν ένα πνεύμα 

εισέλθει στον Πνευματικό Κόσμο με δεμένα τα μάτια, δεν θα δει τίποτα, αλλά θα συνεχίσει να βλέπει 

μόνο μυστήρια γύρω του - εκεί που όλα θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα. 

66 Αυτή η Ουράνια Διδασκαλία που σας φέρνω σήμερα σας αποκαλύπτει πολλές ομορφιές και σας 

προετοιμάζει έτσι ώστε όταν μια μέρα θα βρεθείτε ενώπιον της δικαιοσύνης του Αιώνιου στο πνεύμα, να 
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είστε σε θέση να αντέξετε τη θαυμάσια πραγματικότητα που θα σας περιβάλλει από εκείνη τη στιγμή και 

μετά. 

67 Γίνετε αληθινοί μαθητές αυτού του έργου και δεν θα σκοντάψετε και θα έχετε πλήρη γνώση της 

αλήθειας στις πιο υψηλές στιγμές της ζωής σας. 

68 Μπορείτε να φανταστείτε τη σύγχυση εκείνων που αποσπώνται από την ύλη χωρίς να ξέρουν πού 

να στραφούν; Μπορείτε να φανταστείτε τον πόνο και την απελπισία εκείνων που έρχονται στον 

πνευματικό κόσμο φορτωμένοι με αμαρτίες, αίμα και λάθη; Θα είναι σε θέση να ανοίξουν την πόρτα του 

Μυστηρίου και να εκστασιαστούν όταν θα δουν τη δόξα των Έργων Μου; Όσοι έρχονται σε Μένα με 

αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίσουν μόνο τη δικαιοσύνη Μου που βασιλεύει στη συνείδησή τους, η οποία 

είναι σαν τη φωτιά που καίει, καταναλώνει και εξαγνίζει. 

69 Χρησιμοποιήστε τα μαθήματά Μου, καταλάβετε ότι μιλάω σε σας, μαθητές, που ακούτε το Λόγο 

Μου μέσα από τα ανθρώπινα χείλη των φορέων της φωνής Μου, ενώ Εγώ ακούω τη φωνή σας που Μου 

μιλάει από το πιο κρυφό μέρος της καρδιάς σας. 

70 Πότε θα μπορέσετε επίσης να ακούσετε την πνευματική φωνή Μου στα βάθη της ύπαρξής σας...; 

Όταν υπάρχει ένας τέλειος διάλογος μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών Του - η αληθινή κοινωνία 

πνεύματος προς πνεύμα. 

71 Συνειδητοποιήστε ότι η θεία διδασκαλία δεν σταματά.Κατά καιρούς σας δίνω νέα μαθήματα που 

εξηγούν και επεκτείνουν τα προηγούμενα. Όταν Με ακούτε αυτή τη στιγμή, μη συμπεριφερθείτε όπως οι 

Φαρισαίοι που αγανάκτησαν με τα έργα αγάπης του Ιησού όταν θεράπευσε τους δαιμονισμένους και 

αναφώνησαν δημόσια ότι ο άνθρωπος που αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού ήταν ένας 

ψευδοπροφήτης που κήρυττε διδασκαλίες αντίθετες με το νόμο του Μωυσή. - Μην λέτε ότι η διδασκαλία 

που δίνεται τώρα είναι αντίθετη με αυτό που σας άφησε ο Ιησούς στην εποχή Του. 

72 Αν θέλετε να κάνετε μια σωστή κρίση γι' αυτή τη διδασκαλία, πρώτα καθαρίστε την καρδιά σας 

από τις προκαταλήψεις, τα χαμηλά πάθη, τον φανατισμό, και μετά πάρτε μια από τις διδασκαλίες Μου, 

όποια κι αν είναι αυτή, εξετάστε την, και θα αναγνωρίσετε το φως που περιέχει και πόσο πολύ σας 

βοηθάει να έρθετε σε Μένα. 

73 Αναστατώνω εκείνους που επιλέγονται για τις διακηρύξεις Μου μέσω της συνείδησής τους, ώστε 

να μην ξεχνούν ούτε για μια στιγμή την ευθύνη για την αποστολή που τους έχω αναθέσει. Η ακτινοβολία 

που λαμβάνει η διακήρυξή Μου εξαρτάται από την προετοιμασία τους, και η εντύπωση που λαμβάνει το 

άτομο στην καρδιά του εξαρτάται επίσης από αυτήν. 

74 Κάποτε, όταν με σταύρωσαν, τα πλήθη Μου φώναξαν: "Αν είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, 

κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε Σένα". Σήμερα θα πουν σε εσάς που παραδίδετε το Λόγο 

Μου: Αν το στόμα σας μιλάει πραγματικά το Λόγο του Θεού, δώστε μας τις αποδείξεις που ζητάμε. 

75 Συγχωρήστε εκείνους που σας δοκιμάζουν και εκείνους που αμφισβητούν την αποστολή σας ή σας 

κοροϊδεύουν. Θα πάρω αυτόν τον βαρύ σταυρό από τον ώμο σου, τον οποίο θα Μου παραδώσεις με κάθε 

πραότητα- τότε θα ζητήσεις από τον Πατέρα από τα βάθη της καρδιάς σου: "Συγχώρεσέ τους, γιατί δεν 

ξέρουν τι κάνουν". 

76 Το έλεός μου σας λέει: Πνεύματα που ήρθαν εδώ ενωμένα με ένα ανθρώπινο σώμα και 

αγωνίστηκαν και βίωσαν πολλά, αναπαύονται εδώ με τον Δάσκαλο. Για κάποιους η ζωή ήταν βάρος, για 

άλλους ζυγός. Πόσο λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι η ζωή είναι ένα βαθύ μάθημα! 

77 Μην απελπίζεστε, διεισδύστε στον Λόγο Μου και η ειρήνη και η ηρεμία θα ακολουθήσουν τις 

καταιγίδες σας. Με αποκαλείτε τον καλύτερο γιατρό, και όντως χύνω το βάλσαμό Μου στους πόνους σας. 

Αλλά όχι μόνο θέλω να σας το φέρω αυτό, αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι σας επέλεξα για να Με 

βοηθήσετε στη θεία αποστολή της παρηγοριάς και της θεραπείας όλων των ασθενών που θα βρείτε στο 

δρόμο σας. 

78 Θεωρείτε τους εαυτούς σας ανίκανους να κάνετε αυτά τα έργα; Πάρτε το παράδειγμα των 

αποστόλων Μου της Δεύτερης Εποχής- τους βρήκα επίσης λυπημένους και άρρωστους, αλλά η λύπη τους 

ήταν στο πνεύμα τους, ήταν άρρωστοι από λαχτάρα, επειδή αυτοί και ο λαός τους περίμεναν για πολύ 

καιρό τον ερχομό του υποσχόμενου Μεσσία που θα έφερνε τη Βασιλεία της αγάπης Του και του οποίου 

το ψωμί θα ικανοποιούσε την τόσο μεγάλη πείνα για δικαιοσύνη. 
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79 Όταν είδαν για πρώτη φορά τον Δάσκαλο και άκουσαν τη φωνή Του, ένιωσαν ότι δεν ήταν πλέον 

από αυτόν τον κόσμο, αλλά από εκείνον που τους κάλεσε με τον θείο λόγο του- οπλίστηκαν με μια 

υπερφυσική δύναμη και Τον ακολούθησαν μέχρι τέλους. 

80 Σε εσάς που καθίσατε στο τραπέζι Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σας λέω: Μη 

διστάζετε πλέον να εκπληρώσετε το καθήκον να μιλήσετε στον κόσμο για αυτό το ουράνιο συμπόσιο. 

Προσπαθήστε ήδη από τώρα να λάβετε τα χαρίσματα του Πνεύματος, τα οποία θα είναι το μόνο πράγμα 

που θα πάρετε μαζί σας από αυτόν τον κόσμο. Δεν σας λέω να παραμελήσετε τα υλικά σας καθήκοντα, 

αλλά μην ανησυχείτε για το πώς θα αποκτήσετε αυτά που χρειάζεστε για να ζήσετε και να τα βγάλετε 

πέρα. Σας είπα κάποια άλλη στιγμή ότι τα πουλιά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, αλλά δεν τους λείπει ούτε 

τροφή ούτε στέγη. Δεν είναι δυνατόν εσείς, που έχετε στην ύπαρξή σας ένα σωματίδιο του Θεού και που, 

επιπλέον, αγωνίζεστε με ζήλο για ό,τι απαιτούν οι ανάγκες σας, να στερηθείτε αυτό για το οποίο 

εργάζεστε με την προσπάθειά σας, την επιστήμη σας και μερικές φορές με τον πόνο σας. 

81 Σας λείπει μόνο η πίστη στη ζωή, αλλά σε εκείνη την ανώτερη ζωή που σας προσφέρει ο Ουράνιος 

Πατέρας σας σε αυτόν τον λόγο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 86  
1 Με αγαπάτε πραγματικά, άνθρωποι; Πιστεύετε ότι βρίσκεστε πραγματικά στην παρουσία Μου; 

Τότε δείξτε Μου τη μετάνοιά σας μέσω της ειλικρινούς απόφασης να διορθωθείτε. Θέλω να ζήσω στις 

καρδιές σας, ώστε αργότερα να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

2 Όταν συναντάτε δυσκολίες σε αυξημένο βαθμό στο μονοπάτι της ζωής σας, τις θεωρείτε εμπόδιο 

στην πνευματική σας πρόοδο και Μου το λέτε, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι ένα μονοπάτι χωρίς 

δοκιμασίες θα ήταν ένα μονοπάτι στο οποίο δεν θα είχατε την ευκαιρία να αποκτήσετε αξία για να 

επιτύχετε την επανόρθωση των λαθών σας. 

3 Όταν οι ακτίνες του ήλιου σας έχουν κάψει, ελάτε να ξεκουραστείτε κάτω από τη σκιά αυτού του 

θεϊκού δέντρου, ώστε να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας και να πάρετε θάρρος. Εδώ θα σας αποκαλύψω τη 

δύναμη της αγάπης που λυτρώνει, εξαγνίζει και δίνει ειρήνη. Η αγάπη σας φέρνει πιο κοντά και σας 

φέρνει πιο κοντά στον Δημιουργό, ώστε να γίνετε ένα με τη συμπαντική αρμονία. 

4 Σκεφτείτε την ευδαιμονία που θα βιώσει το πνεύμα σας όταν ακούσει τη φωνή του Πατέρα του 

μέσα σας, όπου κι αν βρίσκεται. Με αυτό σας αποδεικνύω ότι το μόνο που περιμένω είναι να δείξω τις 

δόξες Μου σε όποιον, με ταπεινότητα γεννημένη από αγάπη, με πλησιάζει για να Με ρωτήσει ή να Με 

ρωτήσει. Αυτός θα ζήσει μέσα Μου και Εγώ θα ζήσω μέσα του. 

5 Μερικές φορές αναρωτιέστε αν είναι δυνατόν να κατοικεί μέσα σας το Πνεύμα του Θεού. Σε αυτό 

σας λέω ότι αρκεί να παρατηρήσετε πως το σώμα σας δεν στερείται ούτε στιγμή τον αέρα που αναπνέει 

για να ζήσει. Παρομοίως, με τον ίδιο τρόπο, το Πνεύμα Μου διεισδύει στην ύπαρξή σας, ώστε να 

μπορείτε να κατέχετε το φως και τη δύναμη του Πατέρα, που είναι η αιώνια ζωή. 

6 Είμαι εδώ για να γίνω γνωστός και να μιλήσω μέσα από το στόμα σας. Αυτό είναι μια ακόμη 

απόδειξη ότι είμαι μέσα σας, και είναι επίσης ένα μάθημα για όσους αμφιβάλλουν ότι το Πνεύμα Μου 

είναι αυτό που κάνει τον εαυτό Του γνωστό με αυτόν τον τρόπο. 

7 Στη Δεύτερη Εποχή είπα στους Φαρισαίους, οι οποίοι αγανακτούσαν που θεράπευα τους ασθενείς 

το Σάββατο: "Ο Κύριος είναι Κύριος του χρόνου και όχι ο χρόνος πάνω Του- επομένως μπορεί να 

χρησιμοποιεί τον χρόνο όπως θέλει". Κατά συνέπεια, στον παρόντα χρόνο λέω σε εκείνους που δεν 

πιστεύουν στη διακήρυξή Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης: "Εγώ είμαι ο Κύριος του 

ανθρώπου, και όχι αυτός ο Κύριος του Κυρίου- γι' αυτό τον χρησιμοποιώ όπως είναι το θέλημά Μου". 

8 Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να χάσετε αυτό που κατέχετε για να αναγνωρίσετε την αξία του. 

Σας το λέω αυτό επειδή πολλοί θα αμφιβάλλουν ενώ σας δίνω τη διακήρυξή Μου μέσω των στόματων 

των ανθρώπων. Μόλις όμως αυτή η φωνή σωπάσει και οι καρδιές αρχίσουν να νιώθουν πείνα για αυτή τη 

θεϊκή ουσία, θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν προήλθαν πράγματι από ανθρώπους, 

αλλά ότι το φως του Πατέρα σας φώτισε. 

9 Ακόμα και τώρα σας προειδοποιώ, ώστε να είστε προετοιμασμένοι, γιατί για χάρη αυτών των 

διδασκαλιών πολλοί θα διαπράξουν απάτη αποκαλώντας τους εαυτούς τους φορείς της φωνής Μου, ενώ 

Εγώ θα έχω ήδη πάψει να σας κάνω γνωστό τον εαυτό Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας. 

10 Κατά την περίοδο της εκδήλωσής Μου, κανείς δεν σιώπησε, ούτε θα σιωπήσει η φωνή Μου- αλλά 

αν, μετά από εκείνη την περίοδο, κάποιος ισχυριστεί ότι λαμβάνει τη Θεία Ακτίνα του Φωτός Μου, 

γνωρίζοντας ότι δεν είναι υπάκουος στον Πατέρα με αυτό τον τρόπο και εξαπατά τον αδελφό του, θα 

πρέπει πάντα να φοβάται ότι η δικαιοσύνη Μου θα τον προλάβει, ή θα πρέπει να προσέχει ανά πάσα 

στιγμή ότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη θα τον συλλάβει. 

11 Θέλω υπακοή από εσάς, θέλω να διαμορφώσετε έναν λαό ισχυρό από την πίστη και την 

πνευματικότητά του, γιατί όπως ακριβώς έκανα τις γενεές που κατάγονταν από τον Ιακώβ να 

πολλαπλασιαστούν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έπληξαν εκείνον τον λαό, έτσι θα κάνω και εσάς, που 

κουβαλάτε μέσα σας αυτόν τον σπόρο στο πνεύμα, να επιμείνετε στους αγώνες σας, ώστε ο λαός σας να 

πολλαπλασιαστεί και πάλι όπως τα αστέρια στον ουρανό και όπως η άμμος στη θάλασσα. 

12 Σας έδωσα να καταλάβετε ότι είστε πνευματικά μέρος αυτού του λαού του Ισραήλ, ώστε να έχετε 

πληρέστερη γνώση του πεπρωμένου σας. Ταυτόχρονα, όμως, σας συνέστησα να μη διακηρύξετε δημόσια 

τις προφητείες που αφορούν αυτό το θέμα, μέχρι η ανθρωπότητα να τις ανακαλύψει από μόνη της. Διότι 

εφόσον ο λαός των Ισραηλιτών υπάρχει ακόμη στη γη, ο Εβραίος κατά σάρκα, θα σας αρνηθεί αυτό το 

όνομα και δεν θα σας το δώσει, αν και αυτό δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για διαφωνία. Εκείνοι δεν ξέρουν 
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τίποτα για εσάς, ενώ εσείς ξέρετε πολλά γι' αυτούς. Σας αποκάλυψα ότι αυτός ο λαός, περιπλανώμενος 

στη γη και χωρίς ψυχική γαλήνη, βήμα προς βήμα και χωρίς να το γνωρίζει, κινείται προς τον 

Εσταυρωμένο, τον οποίο θα αναγνωρίσει ως Κύριό του και από τον οποίο θα ζητήσει συγχώρεση εξαιτίας 

της τόσο μεγάλης αχαριστίας και σκληροκαρδίας του απέναντι στην αγάπη Του. 

13 Το Σώμα Μου έχει κατέβει από το σταυρό, αλλά για εκείνους που Με αρνήθηκαν για αιώνες, 

παραμένω καρφωμένος και συνεχίζω να περιμένω τη στιγμή της αφύπνισης και της μετάνοιάς τους για να 

τους δώσω όλα όσα τους πρόσφερα και δεν ήθελαν να λάβουν. 

14 Είναι η ώρα της κρίσης, η ώρα της πληρωμής των χρεών. Δεν αναζήτησα τους δίκαιους στον 

κόσμο, γιατί αυτή η αναζήτηση θα ήταν μάταιη. Αναζητώ εκείνους που έχουν παραστρατήσει και φωτίζω 

το μονοπάτι τους, ώστε να επιστρέψουν στον δρόμο του καλού. 

15 Μιλάω εκτενώς στο πνεύμα σας, αλλά οι άνθρωποι Μου λένε: "Κύριε, όχι μόνο το πνεύμα μας σε 

χρειάζεται- κοίτα, η ζωή μας είναι ένας βαρύς σταυρός". Αλλά σας λέω: να είστε ευτυχείς που ζείτε σε 

αυτό το κομμάτι της γης όπου δεν έχουν φτάσει η καταστροφή, ο πόλεμος, η πείνα και ο θάνατος. Δεν 

εκτιμάτε το έλεός Μου, και αντί να Με ευχαριστείτε καθημερινά για τις ευεργεσίες Μου, θεωρείτε τον 

εαυτό σας άπορο και Μου παραπονιέστε συνέχεια. 

16 Κατανοήστε το καθήκον σας στη γη και αντιληφθείτε το θαύμα ότι υπήρξατε μάρτυρες της πηγής 

της πνευματοποίησης που αναβλύζει στους κόλπους αυτού του λαού. 

17 Εγώ, ο Χριστός, είμαι ο Λόγος του Πατέρα και το φως της συνείδησής σας, γιατί το φως του 

Θεού, που ξεχειλίζει από αγάπη στον Ιησού, είναι μέσα στις καρδιές σας. 

18 Ελάτε κάτω από τις φτερούγες του Θεϊκού κορυδαλλού, όπου υπάρχει η ζεστασιά που δίνει αιώνια 

ζωή σε όσους νιώθουν να πεθαίνουν από το κρύο. Αληθινά σας λέω, υπάρχει ψυχρότητα στις καρδιές των 

ανθρώπων, επειδή η αγάπη έχει φύγει από αυτούς. Είναι όπως σε εκείνα τα σπίτια όπου η ιερή φλόγα της 

αγάπης έχει σβήσει, είτε μεταξύ συζύγων, είτε μεταξύ γονέων και παιδιών, είτε μεταξύ αδελφών και 

αδελφών. Τα σώματά τους είναι κοντά το ένα στο άλλο, αλλά οι ψυχές τους είναι μακριά το ένα από το 

άλλο. Πόσο μεγάλο είναι το κενό τους, πόσο βαθιά η μοναξιά τους, και τι ψυχρότητα μέσα σε αυτά τα 

σπίτια! 

19 Αν μερικές φορές σας λέω ότι σας βλέπω να έρχεστε σε Μένα τρέμοντας από το κρύο, είναι 

επειδή βλέπω ότι έχετε βιώσει μόνο την αδιαφορία για τον πόνο σας από τον κόσμο, επειδή έχετε βιώσει 

μόνο τον εγωισμό και την αχαριστία. 

20 Πόσο μόνος νιώθει στη γη αυτός που υποφέρει, πόσο εγκαταλελειμμένος ο άρρωστος! Πόσο 

θυμωμένοι είναι οι άνθρωποι με αυτόν που πέφτει, και πόσο πικρό είναι το ψωμί που μένει για τους 

φτωχούς! Νιώστε πώς η ζεστασιά της ακτινοβολίας που σας κατευθύνω διαπερνά ακόμη και το πιο κρυφό 

σημείο της καρδιάς σας. Φέρτε το στους ανθρώπους, στους ταλαιπωρημένους και στους αρρώστους. Οι 

φτωχοί θα υψώσουν τότε τη σκέψη τους στον Δημιουργό της ζωής για να Του πουν: "Κύριε, δεν είμαστε 

πλέον εγκαταλελειμμένοι σε αυτή την κοιλάδα- υπάρχουν πολλοί που χύνουν δάκρυα για χάρη μας, που 

μας αναζητούν, μας παρηγορούν και μας απλώνουν το χέρι τους". 

21 Ακόμα και αυτή τη στιγμή σας λέω: "Ζητήστε και θα σας δοθεί"- αλλά τώρα προσθέτω: Μάθετε 

να δίνετε, γιατί θα σας ζητηθεί. 

22 Στο εσωτερικό κάθε πλάσματος υπάρχει μια χορδή αγάπης, η οποία, όταν αγγίζεται, δονείται. 

Πρέπει να επιτευχθεί μέσω της τρυφερότητας και της φιλανθρωπίας, ώστε να αφυπνίσει και να κάνει την 

καρδιά να αισθανθεί κάτι από αυτό που ο Θεός αισθάνεται για κάθε παιδί Του: αγάπη. 

23 Ποιοι θα είναι οι δάσκαλοι που θα ξέρουν πώς να ανακαλύψουν σε κάθε άνθρωπο το μονοπάτι 

που οδηγεί σε αυτή τη χορδή που οι άνθρωποι σήμερα κρύβουν τόσο βαθιά; 

24 Μάθετε από Μένα, μαθητές, συνειδητοποιήστε πώς ο απλός και λιτός Λόγος Μου έχει συγκινήσει 

την ύπαρξή σας. Ο λόγος είναι ότι η ουσία της περιέχει τη θεία αγάπη, η οποία είναι ζεστασιά και ζωή για 

την καρδιά και το πνεύμα. 

25 Σήμερα που ο Δάσκαλος είναι μαζί σας, δείτε σ' Αυτόν τον Πατέρα όλων των όντων. Μη Με 

αποκαλείτε πλέον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ούτε Ραββίνο από τη Γαλιλαία, ούτε Βασιλιά των Ιουδαίων- 

διότι δεν είμαι από κανένα έθνος ή τόπο στη γη, δεν έρχομαι ως άνθρωπος, έρχομαι με το Πνεύμα, και η 

φύση Μου είναι θεϊκή. 

26 Πόσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί για την ύπαρξή Μου στη γη, αλλά πόσο σπάνια οι άνθρωποι 

έχουν φτάσει πέρα από το υλικό. Οι άνθρωποι έχουν γονατίσει μόνο για να προσκυνήσουν τους τόπους 
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και τα αντικείμενα που δείχνουν τα βήματά Μου στον κόσμο, αντί να αναζητήσουν τη θεία ουσία των 

λόγων Μου ή των έργων Μου. Αλλά σαν μια λαμπερή αυγή, μια νέα εποχή έχει ανατείλει για την 

ανθρωπότητα, στην οποία το πνεύμα σας θα αναγνωρίσει στη λάμψη του μεσημεριού αυτό που πριν ήταν 

γι' αυτό ένα μυστήριο καλυμμένο από αδιαπέραστο σκοτάδι. 

27 Την ημέρα αυτή οι άνθρωποι ησυχάζουν το μυαλό τους για λίγες στιγμές και υψώνουν το πνεύμα 

τους σε Μένα για να θυμηθούν την ευλογημένη νύχτα κατά την οποία ο Σωτήρας ήρθε στον κόσμο. 

Κάποιοι νιώθουν την ειρήνη του Πνεύματός Μου επειδή υπάρχει ειρήνη στις καρδιές τους, άλλοι νιώθουν 

θλίψη επειδή σκέφτονται την παιδική τους ηλικία και τα αγαπημένα όντα που έχουν εξαφανιστεί από 

αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι βυθίζονται στην πνευματική περισυλλογή και την προσευχή, όπως ακριβώς 

υπάρχουν και άλλοι που βεβηλώνουν την αληθινή χαρά του πνεύματος μέσω κοσμικών απολαύσεων και 

εορτασμών. 

28 Εγώ όμως ρωτώ τους φτωχούς, τους άπορους της γης: Γιατί κλαίτε; Δεν θυμάστε ότι οι απλοί 

βοσκοί της Βηθλεέμ ήταν οι πρώτοι που είδαν το πρόσωπο του Κυρίου τους στο πρόσωπο αυτού του 

Παιδιού; 

29 Στεγνώστε τα δάκρυά σας, σηκώστε τα πρόσωπά σας και δείτε το φως της Παρουσίας Μου σ' 

αυτόν τον ευλογημένο λόγο που ακούστηκε και από τους απλούς ανθρώπους όταν πρωτοακούστηκε σ' 

αυτή την εποχή. Γιορτάστε αυτή τη νύχτα με ευχαρίστηση και θυμηθείτε εκείνη κατά την οποία ήρθα σε 

σας για να σας φέρω το φως Μου για όλη την αιωνιότητα. 

30 Ευλογώ το σπίτι σας και το ψωμί σας και σας λέω: Θα είμαι στο τραπέζι σας και δίπλα Μου η 

Μαρία, η τρυφερή Πνευματική Μητέρα σας. 

31 Φροντίστε η ψυχή σας να ντύνεται με τον λευκό χιτώνα της αρετής, ακόμη και αν καλύπτετε το 

σώμα σας με σεμνό τρόπο. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία στον άνθρωπο και το οποίο έχει 

υποβιβαστεί από αυτόν σε χαμηλότερη θέση θα αναστηθεί σε αυτή την εποχή που οι άνθρωποι θα 

ονομάσουν "εποχή του πνεύματος". 

32 Δείτε πώς τα αδέσποτα πρόβατα συγκεντρώνονται στο κάλεσμα του Ποιμένα για να ζήσουν στον 

περίβολο της ειρήνης. 

33 Οι φυλές αυτού του λαού που άκουσαν τις εντολές του Ιεχωβά στην Πρώτη Εποχή έχουν 

προφανώς εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Ποιος από αυτά τα πνεύματα που είναι τώρα 

διασκορπισμένα σε όλη την υδρόγειο και μετενσαρκωμένα σε άνδρες και γυναίκες διαφόρων φυλών, θα 

ήταν σε θέση να αναγνωρίσει ή να ανακαλύψει εκείνους που σε προηγούμενες ενσαρκώσεις συνδέονταν 

μαζί του με δεσμούς αίματος; Μόνο το προνοητικό, διεισδυτικό και δίκαιο μάτι Μου είναι σε θέση να 

ανακαλύψει αυτό που αρνούνται οι άνθρωποι σήμερα. 

34 Εδώ είμαι, μιλώντας μέσω του οργάνου του νου ανθρώπων που δεν γνωρίζουν καν το πεπρωμένο 

τους, πόσο μάλλον αυτό των άλλων. Ξέρω ότι πολλοί κοροϊδεύουν αυτές τις λέξεις, επειδή τις αποδίδουν 

στη φαντασία ή στη φαντασία των φορέων της φωνής Μου, μέσω των οποίων μιλάω. Αλλά αληθινά σας 

λέω, αυτή η υλοποιημένη ανθρωπότητα θα αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτή την απλή λέξη που ειπώθηκε 

από το στόμα του ανθρώπου. 

35 Τα πρώτα αυλάκια έχουν γίνει πριν, ο σπόρος έχει πέσει στη μήτρα τους. Σήμερα μόνο λίγοι 

γνωρίζουν ότι ήμουν μαζί σας, αλλά αύριο ο κόσμος θα το μάθει, και όταν θα κατανοήσει τι συνέβη κατά 

τη διάρκεια του ερχομού Μου, της παρουσίας Μου εδώ και της αναχώρησης Μου αυτή την εποχή, θα 

ομολογήσει ότι δεν ήρθα κρυφά, ούτε σιωπηλά, και ότι από την Ανατολή στη Δύση έδωσα στον κόσμο 

αποδείξεις και σημεία με τα οποία μαρτυρούσα τη νέα Μου αποκάλυψη, εκπληρώνοντας έτσι μια 

υπόσχεση που δόθηκε στην ανθρωπότητα στην αρχαιότητα. 

36 Αυτή την ημέρα της χάριτος η καρδιά σας είναι γεμάτη χαρά γιατί η Παρουσία Μου είναι και πάλι 

ανάμεσά σας. Όταν αρχίζετε να ακούτε τον Θείο Λόγο Μου για διδασκαλία, αισθάνεστε λερωμένοι και 

ανάξιοι να ακούσετε τον Λόγο Μου, αλλά όταν τελειώσει η διδασκαλία, αισθάνεστε καθαροί. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο Λόγος Μου, που είναι ποτάμι χάριτος, καθαρίζει και εξαγνίζει κάθε έναν που βουτάει 

στα νερά του. 

37 Εσείς είστε ο λαός που - ακούγοντάς Με ξανά και ξανά - θα επιτύχετε την ανανέωση και στη 

συνέχεια την πνευματοποίηση. Αυτή τη στιγμή και σε καμία άλλη δεν πρέπει να επιτύχετε αυτόν τον 

εξαγνισμό, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσατε να είστε άξιοι φορείς του Νόμου Μου ή αγγελιοφόροι 

αυτού του Λόγου. 
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38 Συνειδητοποιήστε ότι δεν αρκεί να λέτε: "Ανήκω σ' αυτούς που χαρακτηρίζονται από τον Κύριο", 

αλλά ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε τα πνευματικά χαρίσματα που σας έχουν ανατεθεί, 

μαρτυρώντας την αλήθεια της διδασκαλίας Μου με τα έργα της αγάπης σας. 

39 Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι η Παρουσία Μου 

ανάμεσά σας ήταν μια Ουράνια Χάρη, μια ακόμη απόδειξη της Θείας Αγάπης για εκείνους που 

αμαρτάνουν και υποφέρουν. Από τα βάθη των καρδιών εκείνων που αισθάνονται αυτή τη χάρη με τέτοιο 

τρόπο, ξεπηδούν με πνευματικό τρόπο οι ψαλμοί που υψώνονται στο άπειρο για να Με ευχαριστήσουν 

που ήρθα σε σας. 

40 Ο λαός του Θεού είναι διασκορπισμένος σε διάφορους λαούς και έθνη. Προσπάθησα να τους 

ενώσω, αλλά τους βρήκα να εγκαταλείπονται στις απολαύσεις του κόσμου, κουφοί στη φωνή Μου, 

ανυποψίαστοι στην παρουσία Μου, αγνοώντας την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω. Βρήκα ένα μέρος αυτού 

του λαού σε αυτή τη γωνιά της γης εδώ, και βλέποντας ότι το πνεύμα τους Με περίμενε, ότι η καρδιά τους 

ήταν σκληρή στον πόνο και ικανή να αισθανθεί την Παρουσία Μου, τους έστειλα τον Ηλία για να τους 

προετοιμάσω να γίνουν οι νέοι μαθητές Μου. 

41 Όταν αυτός ο λαός αυξηθεί σε αριθμό και γίνει μεγάλος και δυνατός μέσω της πνευματοποίησής 

του, θα εισέλθει στη Νέα Ιερουσαλήμ, την εκτυφλωτική λευκή Πνευματική Πόλη, αόρατη στα υλικά 

μάτια, της οποίας οι πύλες της αγάπης θα ανοίξουν για να δεχτούν τα μακρά προσκυνήματα που θα 

έρθουν επιθυμώντας την. 

42 Η εκτυφλωτική λευκή λάμψη αυτού του σπιτιού πηγάζει από την πνευματική αρμονία εκείνων που 

εκπληρώνουν το Νόμο Μου, και όλοι όσοι εισέρχονται στους κόλπους αυτής της αδελφότητας από αυτό 

το μονοπάτι θα γίνουν έτσι παιδιά του λαού του Θεού. 

43 Δεν Με ακούνε όλοι όσοι έχουν λάβει πνευματικά χαρίσματα κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Δείτε πόσες άδειες θέσεις υπάρχουν στο τραπέζι, επειδή πολλά από τα μικρά Μου παιδιά, αφού 

έλαβαν ένα όφελος, έφυγαν και απέφυγαν τις ευθύνες και τις αποστολές. Ω, αν γνώριζαν ακόμα εδώ στη 

γη τους όρκους που Μου έδωσε κάθε πνεύμα πριν έρθει στη γη! 

44 Πριν τα βάσανα τους κάνουν να καταρρεύσουν ξανά και η δυστυχία τους κάνει και πάλι 

απόβλητους - αναζητήστε τους, πείτε τους ότι η αγάπη Μου τους περιμένει ακόμα, αλλά ότι για να μην 

υποφέρουν πρέπει να επιστρέψουν στον Πατέρα πριν σπαταλήσουν και το τελευταίο που τους έχει 

απομείνει από την κληρονομιά τους. 

45 Ελάτε, ελάτε, σας λέει ο Δάσκαλος, στο δρόμο Μου είναι η αληθινή ειρήνη- Εγώ είμαι η σωτηρία 

και η ζωή. 

46 Αγαπήστε και δοξάστε τον Πατέρα που κατεβαίνει για να σας εκπλήξει στη γήινη ζωή σας και που 

ξέρει πώς να διεισδύσει στην καρδιά σας. 

47 Αφού ακούσατε το Λόγο Μου ως Πατέρα και ως Δάσκαλο, θα ακούσετε και το Λόγο του Κριτή 

αυτή τη μέρα. Θα σας ζητήσω να δώσετε λογαριασμό για όλα όσα σας έδωσα για την εκπλήρωση της 

αποστολής σας. 

48 Έχετε το φως να σας καθοδηγεί, τις αρετές και τις ικανότητες. Σας έχω προσέξει και σας έχω 

βάλει στο μονοπάτι από το οποίο μπορείτε να Με φτάσετε. Τώρα, μετά από ένα διάστημα στο οποίο σας 

δοκίμασα, σας ρωτώ: Ποιο είναι το αφιέρωμά σας και ποιες είναι οι γνώσεις σας; Έχετε καταλάβει τι 

σημαίνει για Μένα; Τότε προετοιμαστείτε, ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας και απαντήστε στις 

ερωτήσεις Μου. 

49 Θέλετε να σηκώσω στους ώμους Μου τον σταυρό των ατελειών του κόσμου και να αναλάβω τα 

καθήκοντά σας για να εκπληρώσω αυτό που μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε; Αυτή τη στιγμή σας 

κληροδοτώ την Τρίτη Διαθήκη και δεν έχετε καταλάβει ούτε τις δύο πρώτες. Αν είχατε προετοιμαστεί 

εκείνη τη στιγμή, δεν θα ήταν απαραίτητο να ακούσετε τον Λόγο Μου υλικά, γιατί τότε θα μιλούσα 

πνευματικά και θα Μου ανταποκρινόσασταν με την αγάπη σας. 

50 Όταν η φωνή της κρίσης Μου γίνεται αισθητή μέσα σας, αναζητάτε καταφύγιο και παρηγοριά στη 

Μητέρα σας. Τότε η ευγενική και στοργική φωνή της Μαρίας μεσολαβεί και στέκεται δίπλα σας στη 

δοκιμασία. Εκείνη, με την οποία τα έργα σας, οι προσευχές και τα αιτήματά σας δεν μένουν αναπάντητα, 

σας συμβουλεύει και ζητά από τον Πατέρα μια νέα ευκαιρία, ώστε το παιδί να επιστρέψει στον καλό 

δρόμο, να ανανεωθεί και να γίνει ολόκληρο. Η καλοσύνη της σε σκεπάζει σαν μανδύας. 
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51 Ο Ηλίας εμφανίζεται επίσης μπροστά Μου, σαν φάρος του οποίου το φως καθοδηγεί την 

ανθρωπότητα. Η φωνή του, γεμάτη δικαιοσύνη, συγκλονίζει τις καρδιές και τις κάνει να νιώθουν τύψεις. 

Ορκίζεται σε Μένα να προσέχει την καθαρότητα της πηγής, που είναι το έργο Μου, ώστε όλοι όσοι την 

πλησιάζουν να μπορούν να ξεδιψάσουν εκεί για δικαιοσύνη και αγάπη. Το ραβδί που έχω παράσχει στον 

άνθρωπο για να στηριχτεί είναι ο Ηλίας, ο ακούραστος Ποιμένας, ο οποίος σας οδηγεί και σας καθοδηγεί 

σε Μένα και θα σας κάνει να φτάσετε στους κόλπους Μου όταν τελειοποιηθείτε. 

52 Κάθε χρονική περίοδος που σας δίνω, κάθε μετενσάρκωση, είναι ένα άλλο στάδιο στο οποίο το 

πνεύμα φτάνει, αποκτώντας κάθε φορά περισσότερο φως. 

53 Σκεφτείτε με πόση αγάπη σας έχω περιλούσει με δώρα και με πόση σοφία σας έχω δώσει οδηγίες 

και σας έχω εμπνεύσει, ώστε να καταφέρετε να δημιουργήσετε μια υψηλή και άξια ύπαρξη στη γη, ώστε 

όταν τελειώσετε το έργο σας, να θερίσετε τον σπόρο και ο Πατέρας να τον μεταφέρει στην αποθήκη του. 

54 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, θα μπορούσατε να αγνοήσετε τις οδηγίες Μου και να οπισθοχωρήσετε 

αφού σας έχω μιλήσει αυτή την εποχή και σας έχω κάνει γνωστό το θέλημά Μου; Μην αφήσετε τον Λόγο 

Μου να γίνει κοινός για σας, και επειδή σας συγχωρώ, μην αμαρτάνετε ξανά ή μην παραλείπετε να 

προσέχετε και να προσεύχεστε. 

55 Τώρα ξεριζώνω τα ζιζάνια από τη ρίζα. Αν θέλετε ψυχική γαλήνη για τον εαυτό σας και για τους 

γύρω σας εν μέσω αυτής της παγκόσμιας κάθαρσης, εργαστείτε για την ειρήνη αγαπώντας τους 

συνανθρώπους σας. 

56 Οι πληγές και οι απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης θα συνεχίσουν να εξαγνίζουν την 

ανθρωπότητα, και όλοι θα έχουν μεγάλες αποδείξεις και μαρτυρίες της νέας Μου εκδήλωσης σε αυτή την 

εποχή. Όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα γεμάτοι ζήλο και αγάπη θα πετύχουν μεγάλα θαύματα και θα 

είναι πρώτοι, ενώ όσοι είναι πρώτοι σήμερα και γίνονται πνευματικά νωθροί θα είναι τελευταίοι. 

57 Μην κατηγορείτε τον χρόνο για τη δυστυχία ή τον πόνο σας- σκεφτείτε ότι όταν η ανθρωπότητα 

δεν έχει επιτρέψει στον εαυτό της να καθοδηγηθεί από τον Νόμο Μου, ούτε έχει εργαστεί για την ειρήνη 

της, είναι φυσικό να θερίσει τους πικρούς καρπούς που έχει αγαπήσει. 

58 Σας δίνω νέα δύναμη, γιατί σας βλέπω κουρασμένους. Όποιος περνάει κάτω από τη σκιά αυτού 

του δέντρου της ζωής θα δυναμώσει. 

59 Ο Πατέρας σας βοηθάει, γιατί θέλει να βρει μαθητές ανάμεσά σας, όχι αδύναμα παιδιά που 

παραμένουν νήπια σε όλους τους αιώνες. Εργαστείτε για τον εαυτό σας και ανανεωθείτε, ώστε να αξίζετε 

το έλεός Μου. Αυτή τη στιγμή η Δικαιοσύνη Μου θα εξαλείψει τα νέα Σόδομα και τα Γόμορρα, ώστε η 

αμαρτία τους να μην μολύνει άλλα έθνη. Αλήθεια σας λέω, μέσω της συνείδησης έκανα τη φωνή Μου να 

φτάσει σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό και μπορείτε να καταλάβετε ότι αν ο κόσμος είναι τυλιγμένος 

στο σκοτάδι, ο λόγος δεν είναι ότι του αρνήθηκα το φως Μου. 

60 Όταν τα μάτια σας θα δουν την καταστροφή των εθνών και θα γνωρίσετε τις συμφορές τους, η 

καρδιά σας θα νιώσει να βαραίνει από πόνο και θλίψη- αλλά όταν εκείνοι που αμφισβήτησαν τον Λόγο 

Μου σήμερα θα δουν τις προφητείες Μου να εκπληρώνονται, θα κλάψουν κι αυτοί, επειδή υπήρξαν 

άπιστοι. Στη συνέχεια θα δείτε πώς ο "τελευταίος" θα σας δώσει ένα παράδειγμα πίστης, εμπιστοσύνης 

και υπακοής. 

61 Προετοιμαστείτε γι' αυτό το έτος που θα φέρει επισκέψεις και θαυμαστά γεγονότα σε όλο τον 

κόσμο - θαύματα από τα οποία θα κάνω πολλά ανάμεσά σας. 

62 Μεταφέρετε καλή διδασκαλία στα σπίτια, μαζί με το παράδειγμα της ανανέωσης, της αρετής και 

της ειρήνης σας, έτσι ώστε όταν τα πλήθη των ξένων επισκεφθούν το έθνος σας, να δουν έναν λαό 

προετοιμασμένο στην καρδιά και το μυαλό. Θυμηθείτε, αν αυτό δεν συμβεί, θα πρέπει να θρηνήσετε ότι 

σας αιφνιδίασαν στον ύπνο σας. 

63 Μη φοβάστε να χτυπήσετε την πόρτα του αδελφού σας όταν προσπαθείτε να τον σώσετε από έναν 

κίνδυνο, να τον παρηγορήσετε σε μια θλίψη ή να τον συμβουλέψετε σε μια δύσκολη κατάσταση. Φέρσου 

σαν τον Ιησού, τον προσκυνητή, που χτυπάει μια, δύο και τρεις φορές τις πόρτες των καρδιών. Έβαλα 

φως στο βλέμμα σας και υποσχέθηκα να βάλω λόγια αλήθειας στα χείλη σας όταν θα πρέπει να μιλήσετε. 

Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ειρήνη και το φως, τόσο μέσα σας όσο και στα σπίτια σας, ώστε να μην 

δίνετε πρόσβαση στις κακές επιρροές που προέρχονται από τις ψυχές του σκότους που περιβάλλουν την 

ανθρωπότητα. Περπατήστε πάντα στους δρόμους του Νόμου Μου, ώστε να δείτε το μονοπάτι σας 
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φωτισμένο και να μπορέσετε να νικήσετε τις δυσκολίες και τις ασθένειες που σας συναντούν στο δρόμο 

σας σαν πέτρες που σας σταματούν στο ταξίδι σας μέσα στη ζωή. 

64 Βελτιώστε τη ζωή σας, ανυψώστε το πνεύμα σας, μην περιμένετε να έρθει ο τελευταίος και, 

κατανοώντας το μεγαλείο της Διδασκαλίας Μου και της Αποκάλυψής Μου, να σας πει: "Τι κάνατε όλα 

αυτά τα χρόνια της θείας διδασκαλίας;" και μετά να σιωπήσετε. Αλήθεια σας λέω, ακόμα κι αν 

αμφιβάλλετε, ότι έχετε επιλεγεί από Μένα στους Τρεις Καιρούς. Ανάμεσά σας είναι εκείνοι που μπορώ να 

ονομάσω πραγματικά πρωτότοκους. 

65 Σήμερα, βλέποντάς σας λυπημένους, σας ρωτώ: Γιατί δεν βλέπω χαρά στις καρδιές σας; Είστε 

κουρασμένοι από τις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες της ζωής; Έχετε εξαντληθεί από την αναταραχή που 

προκαλεί ο πόλεμος μεταξύ των εθνών; Έχετε επίσης κουραστεί να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε; 

Άνθρωποι, δεν είστε καταδικασμένοι να πεθάνετε. Σας είπα ότι θα ζήσετε, σας έδωσα πνευματικά 

χαρίσματα και σας έδωσα τον χρόνο να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Είδατε ότι το βιβλίο στο οποίο η 

συνείδησή σας καταγράφει όλες τις πράξεις σας δεν είναι καθαρό, και αυτό σας στεναχωρεί γιατί 

θεωρείτε τον εαυτό σας αχάριστο. Ξαναζείς στη μνήμη σου τις μέρες και τους μήνες που πέρασαν, 

θυμάσαι ένα προς ένα τα οφέλη Μου. Φοβάστε το μέλλον, φοβάστε να χάσετε την πίστη στον εαυτό σας, 

φοβάστε να συνεχίσετε να Με παρακούτε και να μην είστε σε θέση να εκπληρώσετε το καθήκον σας. 

Θέλω όμως να γεμίσω το μονοπάτι σας με φως για να ζωντανέψω την πίστη και την ελπίδα σας, έτσι ώστε 

να κάνετε ένα αποφασιστικό βήμα στο μονοπάτι της πνευματικής προόδου. Ενώστε τις καρδιές σας σε 

ένα, αγαπημένοι άνθρωποι. 

66 Θα κάνω τις σημαίες των εθνών που καταστράφηκαν στον πόλεμο να ενωθούν όλες μέχρι να 

σχηματίσουν ένα λάβαρο ειρήνης. Μιλάω με αυτόν τον τρόπο επειδή είμαι ο Θεός της ειρήνης, ένας 

Πατέρας που θέλει χαρά στις καρδιές των παιδιών Του. 

67 Θέλω να σας βλέπω ως μαθητές Μου στους οποίους μπορώ να αποκαλύψω τη σοφία Μου 

αφήνοντάς σας να γνωρίζετε το μέλλον, αλλά σας βλέπω σκεπτικούς σήμερα, επειδή έχετε βιώσει την 

αλήθεια του Λόγου Μου και την εκπλήρωση των προφητειών Μου που δόθηκαν μέσω αυτών των φορέων 

φωνής. Σήμερα ακούσατε τη θεία διδασκαλία Μου και συγκλονιστήκατε, γιατί ξέρετε ότι κάθε 

διδασκαλία Μου είναι προφητεία και νόμος. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί θα έπρεπε να είστε πολύ 

περισσότερο γεμάτοι χαρά, γιατί δεν υπάρχει καμία θρησκευτική κοινότητα ή αίρεση που θα μπορούσε να 

πει όπως εσείς ότι έχει τον θείο, ζωντανό και άμεσο Λόγο Μου, ή που θα μπορούσε να πει ότι ο Κύριος 

κάνει τον εαυτό Του γνωστό σε αυτούς. Εσείς, που είστε οι μόνοι που μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο 

Χριστός θα γίνει γνωστός και θα εκδηλωθεί σε αυτόν τον λαό, δείξτε Μου τις καρδιές σας, οι οποίες 

ωστόσο είναι λυγισμένες από τον πόνο και τις τύψεις που δεν εκπληρώνουν τις Εντολές Μου. Αυτό σας 

εμποδίζει να υψώσετε τη φωνή σας για να βεβαιώσετε την Παρουσία Μου ανάμεσα στην ανθρωπότητα, 

και αυτό γιατί η συνείδησή σας σας κάνει να αισθάνεστε την κρίση Μου, αυτή την κρίση που καλύπτει 

ολόκληρο το σύμπαν και φτάνει σε κάθε πλάσμα αυτή τη στιγμή. 

68 Με τον λόγο της αγάπης Μου σας αποδεικνύω την αξία που έχει το πνεύμα σας για Μένα. Δεν 

υπάρχει τίποτα στην υλική δημιουργία μεγαλύτερο από το πνεύμα σας - ούτε το βασιλικό αστέρι με το 

φως του, ούτε η γη με όλα τα θαύματά της, ούτε κανένα άλλο πλάσμα είναι μεγαλύτερο από το πνεύμα 

που σας έδωσα, γιατί είναι μια θεϊκή σπίθα, είναι μια φλόγα που έχει βγει από το Θείο Πνεύμα. Εκτός από 

τον Θεό, μόνο τα πνεύματα διαθέτουν πνευματική νοημοσύνη, συνείδηση, βούληση και ελευθερία 

βούλησης. Πάνω από το ένστικτο και τις κλίσεις της σάρκας υψώνεται ένα φως, που είναι η ψυχή σας, και 

πάνω από αυτό το φως ένας οδηγός, ένα βιβλίο και ένας κριτής, που είναι η συνείδηση. 

69 Όλα τα πλάσματα Μου αποδίδουν φόρο τιμής, αλλά όχι από πίστη ή αγάπη, αλλά λόγω του 

νόμου- το πνεύμα σας, από την άλλη πλευρά, Μου αποδίδει φόρο τιμής από αγάπη. Όταν γονατίζει και 

Με προσκυνά, αυτό γίνεται με πίστη και με το φως της συνείδησής του. Ο χρόνος, οι χώροι, οι δυνάμεις 

της φύσης, τα αστέρια, τα όντα της φύσης, τα φυτά, όλα ακολουθούν πιστά το πεπρωμένο που έχω ορίσει 

Εγώ. Αλλά αν σας ρωτούσα τι κάνατε με τους πνευματικούς και υλικούς νόμους Μου - εσείς οι άνθρωποι 

που κυβερνάτε τους λαούς της γης και εσείς οι άνθρωποι που οδηγείτε την ανθρωπότητα στο μονοπάτι 

του πνεύματος - θα έπρεπε να Μου δείξετε στην πλειοψηφία σας το αίμα των θυσιών σας και πολλές 

σκοτεινές πράξεις. 

70 Εσείς οι κυβερνήτες: Τι έχετε κάνει στα έθνη; Βλέπω μόνο πόνο και δυστυχία. Είσαι πλούσιος: 

Πώς μπορεί το ψωμί σας να σας αρέσει και πώς μπορείτε να απολαμβάνετε τον πλούτο σας όταν 
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γνωρίζετε ότι πολλοί υποφέρουν από την πείνα; Θα γίνετε σκλάβοι της εξουσίας σας, το ψωμί σας θα 

είναι πικρό και δεν θα έχετε ειρήνη. Αυτό είναι το έργο σας, αυτός είναι ο σπόρος που σπείρατε. 

71 Για να συνέλθει ξανά αυτός ο κόσμος, είναι απαραίτητο ο πόνος να είναι πολύ μεγάλος. Σας 

στέλνω το φως Μου για να αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον και να σέβεστε τη ζωή του συνανθρώπου σας. 

Αφήστε πίσω σας τα αδελφοκτόνα όπλα και επιστρέψτε στον Πατέρα του πνεύματος σας, τον οποίο δεν 

έχετε επισκεφθεί στο ιερό Του για πολύ καιρό. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 87  
1 Μου αρέσει να σας εκπλήσσω με τους πιο απροσδόκητους τρόπους για να δοκιμάσω την πίστη της 

καρδιάς σας. Μου αρέσει να δοκιμάζω τη δύναμη της ψυχής σας, ώστε να δώσετε το παράδειγμα στους 

αδελφούς σας. Στο πνεύμα σας ζει το σπέρμα του Ιακώβ, το οποίο ονόμασα Ισραήλ, που σημαίνει 

"δυνατός". Αυτός ο πατριάρχης υποβλήθηκε από Μένα σε σκληρές δοκιμασίες για να δώσει σπουδαία 

παραδείγματα ψυχικής δύναμης. Του έστειλα έναν άγγελο για να τον πολεμήσει, αλλά το δυνατό χέρι 

αυτού του ανθρώπου δεν μπορούσε να νικηθεί. Από εκείνη τη στιγμή τον ονόμασα Ισραήλ, και με αυτό το 

όνομα έγινε γνωστός στους μεταγενέστερους. Αλλά αν σε ρωτούσα: Τι κάνατε με τον πνευματικό σπόρο 

που σας παρέδωσε ο Ιακώβ; Θα καταλάβαινες την ερώτησή Μου και θα ήξερες πώς να την απαντήσεις; 

Οι άγγελοί μου εμφανίστηκαν στο δρόμο σας για να πολεμήσουν τα λάθη σας, αλλά δεν τους δεχτήκατε. 

Τα όντα του σκότους σας βρήκαν απροετοίμαστους και ήσασταν αδύναμοι μπροστά τους. 

2 Σας ξαναρωτώ: Πού είναι η ρομφαία του Ιακώβ, ο ζήλος και η δύναμή του; 

3 Σας παραχώρησα την παρουσία των Όντων του Φωτός στη γήινη ζωή σας, ώστε να σας 

προστατεύουν, να σας βοηθούν και να σας εμπνέουν. Αυτοί, που είναι πιο εξελιγμένοι από εσάς, 

κατεβαίνουν για να εκπληρώσουν μια αποστολή αγάπης, την αποστολή να σπείρουν οφέλη και 

θεραπευτικό βάλσαμο ανάμεσα στα αδέλφια τους. Τα όντα του σκότους ή οι χαμένες ψυχές εκπληρώνουν 

ακούσια το καθήκον να δοκιμάζουν τους ανθρώπους για την πίστη τους, την αρετή τους και την επιμονή 

τους προς το καλό. Και όταν τελικά νικηθούν με τη δύναμη της ψυχής και την επιμονή στο καλό εκείνου 

που έχουν βάλει σε πειρασμό, λαμβάνουν τη φώτιση και ξαναγεννιούνται στη ζωή και την αγάπη. 

4 Μαθητές, σας έδωσα ευαισθησία για να αντιλαμβάνεστε την παρουσία των πνευματικών σας 

αδελφών. Όποιος δεν έχει το χάρισμα της πνευματικής όρασης, έχει αυτό της αποκάλυψης, ή ο εγκέφαλός 

του είναι ικανός να λαμβάνει τον πνευματικό κόσμο, ή τουλάχιστον έχει το χάρισμα του προαισθήματος- 

αλλά σας λείπει η αγάπη για να αναπτύξετε τα χαρίσματά σας. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να ζείτε σε 

εγρήγορση, ώστε να ακούτε τη φωνή του βοσκού και των φρουρών που σας προστατεύουν, τον θρήνο των 

προβάτων ή το ερπυσμό του λύκου που παραμονεύει στη χαμηλή βλάστηση. 

5 Μην κοιμάστε αυτή την εποχή των ενέδρων και των κινδύνων, των αβύσσων και των πειρασμών. 

Καταλάβετε ότι όποιος έχει πνευματικό χάρισμα ή αποστολή να δώσει πνευματικό φως θα πολιορκείται 

και θα διώκεται συνεχώς. Δεν έρχομαι για να ξυπνήσω προκαταλήψεις ή δεισιδαιμονίες στον λαό Μου. 

Έρχομαι για να ενισχύσω την πίστη σας στην ύπαρξη του πνευματικού και να ανοίξω τα μάτια σας στο 

αιώνιο. Τότε θα είστε σε θέση να δείτε πολύ πέρα από τα υλικά πράγματα και να καταλάβετε ότι δεν είναι 

όλα όσα υπάρχουν στο υπερπέραν καλυμμένα από φως- γιατί ακόμη και στο αόρατο υπάρχει σκοτάδι που 

πρέπει να διαλυθεί και ατέλειες που πρέπει να μετασχηματιστούν σε μεγαλειώδη πνευματικότητα. 

6 Η διδασκαλία που σας έδωσα, ώστε στη ζωή σας να καταφέρετε να προσελκύσετε το φως που 

μετατρέπει το σκοτάδι σε φωτεινότητα, σας διδάσκει να προσεύχεστε και να παρακολουθείτε με πίστη και 

επιμονή το καλό. 

7 Ένα άτομο που έχει πέσει σε μια αμαρτωλή ζωή είναι ικανό να παρασύρει πίσω του μια ολόκληρη 

λεγεώνα όντων του σκότους που θα το κάνουν να αφήσει στο πέρασμά του ένα μονοπάτι από ανθυγιεινές 

επιρροές. 

8 Ο κόσμος έχει χάσει τον δρόμο του με την επιστήμη του σε τέτοιο βαθμό που σήμερα δεν μπορεί 

πλέον να επιστρέψει από μόνος του στις απαρχές της εξελικτικής του πορείας, επειδή δεν θα είναι σε θέση 

να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα λόγω έλλειψης πίστης, αγάπης και επειδή δεν γνωρίζει το νόημα 

της ύπαρξής του- γι' αυτό ήρθα ξανά στον κόσμο. Μακάριοι όσοι με ακούνε, γιατί θα με καταλάβουν, θα 

με ακολουθήσουν και θα βρουν σωτηρία. Θα τους δώσω τη δύναμη να αποκαταστήσουν όλα όσα 

βεβήλωσαν ή κατέστρεψαν. 

9 άνθρωποι, παραμείνετε σταθεροί στη Διδασκαλία Μου, και αληθινά σας λέω, τρεις γενιές μετά τη 

δική σας, η ψυχή των απογόνων σας θα έχει επιτύχει μεγάλη πνευματοποίηση. Αναζητήστε την αληθινή 

ανύψωση, και στη συνέχεια όλη η ανθρωπότητα θα το κάνει- γιατί ο κόσμος σας δεν είναι 

καταδικασμένος να είναι αιώνια μια κοιλάδα δακρύων, μια χώρα της αμαρτίας, μια κόλαση πορνείας και 

πολέμου. Η Ημέρα του Κυρίου είναι ήδη μαζί σας, το Σπαθί της Δικαιοσύνης Μου θα χτυπήσει τη 

διαφθορά. Τι θα συμβεί όταν καταστρέψω τον κακό σπόρο, την κακία και την υπερηφάνεια και 

προστατεύσω τον σπόρο της ειρήνης, της ομόνοιας, της ανανέωσης και της αληθινής πίστης σε Μένα; Ο 
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κόσμος θα πρέπει να αλλάξει, ο άνθρωπος θα αλλάξει μόλις η πνευματική του αφοσίωση στον Θεό και η 

ζωή του γίνουν καλύτερες. 

10 Θα έρθει ο καιρός που θα εμφανιστούν άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον νόμο Μου, που θα 

ξέρουν πώς να ενώνουν τον πνευματικό νόμο με αυτόν του κόσμου, δηλαδή την αιώνια δύναμη με την 

πρόσκαιρη δύναμη. Αυτό δεν θα συμβεί για να υποδουλώσει τα πνεύματα, όπως στο παρελθόν, αλλά για 

να τους δείξει το δρόμο προς το φως, που είναι η αληθινή ελευθερία του πνεύματος. Τότε η ηθική θα 

επιστρέψει στους κόλπους των οικογενειών, θα υπάρχουν πραγματικοί χώροι εκπαίδευσης και 

πνευματικότητας στα έθιμά σας. Θα είναι η εποχή που η συνείδηση θα κάνει τη φωνή της να ακουστεί και 

που τα παιδιά Μου θα επικοινωνούν με τη Θεότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα, όταν οι φυλές θα 

συγχωνευτούν. Όλα αυτά θα καθορίσουν την εξαφάνιση πολλών διαφορών και αμφισβητήσεων- γιατί 

μέχρι τώρα, παρόλο που ο κόσμος σας είναι τόσο μικρός, δεν έχετε καταλάβει πώς να ζείτε μαζί ως μια 

οικογένεια, δεν έχετε καταφέρει να Μου προσφέρετε μια ενιαία μορφή λατρείας. Η αρχαία Βαβέλ σας 

καταδίκασε σε αυτόν τον διαχωρισμό των λαών και των φυλών, αλλά η ανέγερση του πνευματικού Μου 

ναού στην καρδιά των ανθρώπων θα σας απαλλάξει από αυτή την εξιλέωση και θα σας κάνει να αγαπάτε 

αληθινά ο ένας τον άλλον. 

11 Μη νομίζετε ότι επέλεξα αυτό το έθνος μόνο την ύστατη ώρα για τη νέα Μου εκδήλωση. Όλα 

είχαν ήδη προβλεφθεί από την αιωνιότητα. Αυτό το έδαφος, αυτή η φυλή, οι ψυχές σας προετοιμάστηκαν 

από Μένα, όπως ακριβώς και ο χρόνος της Παρουσίας Μου ήταν επίσης προκαθορισμένος από τη Θέλησή 

Μου. 

12 Αποφάσισα να ξεκινήσω τις εκδηλώσεις Μου μεταξύ των φτωχότερων, μεταξύ εκείνων που 

διατηρούσαν το μυαλό και το πνεύμα καθαρό. Τότε επέτρεψα σε όλους να έρθουν κοντά Μου, γιατί στο 

τραπέζι Μου δεν υπάρχει ούτε διάκριση ούτε ευνοιοκρατία. Ο Λόγος Μου που στάλθηκε σε αυτόν τον 

λαό ήταν απλός και ταπεινός στη μορφή του, προσιτός σε εσάς, αλλά το νόημά του, γεμάτο σαφήνεια, 

ήταν βαθύ για το πνεύμα σας, γιατί παρόλο που Εγώ είμαι ο θεματοφύλακας κάθε γνώσης, εκφράζομαι 

και εκδηλώνομαι πάντα απλά και καθαρά. Δεν είμαι μυστήριο για κανέναν, το μυστήριο και το μυστικό 

είναι παιδιά της άγνοιάς σας. 

13 Υπάρχει και αυτή τη στιγμή ο Θωμάς με τις αμφιβολίες στην καρδιά του; Τι άλλο περιμένετε να 

δείτε και να ακούσετε για να πιστέψετε; Θέλετε ο Χριστός να ξαναγίνει άνθρωπος για να ζήσει ανάμεσά 

σας; Δώσε Μου πίσω το σώμα που θυσιάστηκε στο σταυρό και Μου πήρες και σου υπόσχομαι να 

επιστρέψω ως άνθρωπος. Μπορείς να το κάνεις αυτό; Όχι. Εγώ, από την άλλη πλευρά, σας βρήκα νεκρούς 

για το φως και την πίστη και σας ανέστησα πνευματικά. Είχες χάσει το σώμα σου μέσα στη γη και σου 

έδωσα ένα καινούργιο. Μόνο εγώ μπορώ να κάνω αυτά τα θαύματα, αλλά αληθινά σας λέω, η ζωή που 

αρπάξατε από τον Ιησού στο Γολγοθά έχει απλωθεί σαν δροσιά αιώνιας ζωής σε όλη την ανθρωπότητα. 

14 Γι' αυτό σας λέω ότι είστε ο ναός Μου, αυτό το ιερό που υπάρχει στο πνεύμα σας και όπου ζητώ 

τη λατρεία σας, όπου θέλω η φωνή Μου να βρίσκει τον απόηχό της, όπου θα υψωθεί το θυσιαστήριό Μου 

και θα μπορώ να κατοικώ για πάντα. 

15 Όλη η διδασκαλία Μου και ο νόμος Μου δεν είναι παρά μια προετοιμασία για την είσοδο στην 

πνευματική ζωή. Πόσοι από εκείνους που Με έχουν ακούσει αυτή την εποχή ζουν ήδη στο υπερπέραν, 

γεμάτοι χαρά στο πνεύμα τους, επειδή δεν είχαν καμία δυσκολία στο πέρασμά τους σε εκείνον τον άπειρο 

κόσμο, ενώ πολλοί άνθρωποι, σκεπτικιστές στον υλισμό τους, χαμογελούν ειρωνικά όταν τους μιλάνε για 

την πνευματική ζωή. Αλλά θα έρθει η ώρα του θανάτου, όταν δεν θα υπάρχει καρδιά που δεν θα φοβάται, 

ούτε πνεύμα που δεν θα τρέμει μπροστά στην επικείμενη παρουσία της αιωνιότητας. 

16 Να προσέχετε και να προσεύχεστε πάντα, ώστε αυτή η ζωή που δονείται πάνω σας και αναδεύεται 

στα βάθη της ύπαρξής σας να σας βρει προετοιμασμένους. 

17 Κανείς άλλος εκτός από Εμένα δεν μπορεί να διατηρήσει την ψυχή σας, διότι Εγώ είμαι το θεϊκό 

μάννα της ζωής. 

18 Ανθρωπότητα, ξυπνήστε από τον βαθύ ύπνο στον οποίο βρίσκεστε και κοιτάξτε την αλήθεια 

κατάματα, Πόσα ανθρώπινα όνειρα θα γκρεμιστούν αυτή την εποχή υπό την επίδραση της δικαιοσύνης 

Μου. Αλλά μετά θα λάμψει η αυγή μιας νέας εποχής για τους ανθρώπους, κατά την οποία θα τους 

αποκαλύψω νέα φώτα που θα τους φέρουν στη γνώση της υπέρτατης αλήθειας. 

19 Νέες γενιές και νέα πνεύματα θα έρθουν στη γη για να εκπληρώσουν μια υψηλή αποστολή, και αν 

τότε ανακαλύψουν στο δρόμο τους την καλοσύνη και το παράδειγμα που τους άφησαν οι προκάτοχοί 
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τους, θα καταφέρουν να βγάλουν από τις καρδιές τους έναν καθαρό σπόρο που θα αποτελέσει ευλογία για 

τους μαθητές Μου της εποχής της πνευματοποίησης και του φωτός. 

20 Τα έθνη έχουν ταλαιπωρηθεί από τη δικαιοσύνη Μου, θα ταλαιπωρηθεί και το δικό σας- αλλά 

αληθινά σας λέω, αν οι μαθητές Μου παραμείνουν σταθεροί στην πίστη και την καλοσύνη, δεν θα χαθούν, 

γιατί μέσω των προσευχών τους και των έργων αγάπης τους θα επιτύχουν συγχώρεση για την 

ανθρωπότητα. 

21 Ο κόσμος δεν ήταν ούτε ικανός ούτε πρόθυμος να Με αισθανθεί όσο βρισκόταν σε ειρήνη, γι' 

αυτό πρέπει να Με αντιληφθεί μέσα από τον πόνο- γιατί μόνο στις δοκιμασίες ο άνθρωπος στρέφεται στον 

Δημιουργό με τα αιτήματά του, θυμάται τον Πατέρα Του και ξέρει να εκτιμά τις ευεργεσίες Του και να 

αναγνωρίζει τα θαύματά Του. 

22 Καταλάβετε: Όταν η δικαιοσύνη Μου σας χτυπάει, η αγάπη Μου σας προστατεύει ταυτόχρονα. 

23 Ήταν απαραίτητο να επέλθει πνευματικό χάος στην ανθρωπότητα, ώστε σε αυτόν τον αγώνα να 

δείτε τα δώρα που κληροδότησα στο πνεύμα σας να εκδηλώνονται και να μπορέσετε να κατανοήσετε και 

να κατανοήσετε τις θείες διδασκαλίες Μου. 

24 Σε εσάς που έχετε ακούσει τη φωνή Μου αυτή τη στιγμή, σας αναθέτω να είστε σαν προστάτες, να 

είστε σε επαγρύπνηση, ώστε η αγνότητα αυτής της θείας έμπνευσης να μην βεβηλωθεί από οποιονδήποτε 

επιθυμεί να τη διαστρεβλώσει. Μην σχηματίζετε τελετές ή ειδωλολατρικές λατρείες γύρω από αυτές τις 

αποκαλύψεις, γιατί τότε δεν θα Μου προσφέρετε την πνευματική λατρεία που περιμένω από εσάς. 

25 Αγαπήστε Με στον πλησίον σας και προσευχηθείτε με το πνεύμα, μόνο αυτό απαιτώ από εσάς, και 

αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, θα Μου προσφέρετε τέλεια λατρεία μέσω των πράξεών σας. 

26 Ας μην παραπονιέται κανείς που αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή αυτής της πνευματικής 

διδασκαλίας στον Πατέρα ότι είναι φτωχός στην υλική του ζωή και ότι στερείται πολλές από τις ανέσεις 

που οι άλλοι έχουν σε αφθονία, ή ότι υποφέρει από ελλείψεις και στερήσεις. Αυτά τα παράπονα 

γεννιούνται από την υλική φύση, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει μόνο μία ύπαρξη. Το πνεύμα σας δεν έχει 

κανένα δικαίωμα να μιλάει έτσι στον Πατέρα του, ούτε να δείχνει δυσαρεστημένο ή να στεναχωριέται με 

το πεπρωμένο του, γιατί όλες οι ψυχές έχουν περάσει από όλη τη σκάλα των εμπειριών, των απολαύσεων 

και των ανθρώπινων ικανοποιήσεων στο μακρύ ταξίδι της εξέλιξής τους πάνω στη γη. 

27 Η πνευματοποίηση των ψυχών έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό- αυτός ο πόνος και η φτώχεια, που οι 

καρδιές σας αρνούνται να υπομείνουν και να υποφέρουν, σας βοηθά να την επιτύχετε. Κάθε πνευματικό 

και υλικό αγαθό έχει ένα νόημα, το οποίο πρέπει να αναγνωρίζετε, ώστε να μην αρνείστε την αξία του 

ενός ή του άλλου. 

28 Ο καλός πνευματικός θα είναι εκείνος που, παρ' όλη τη φτώχεια των υλικών αγαθών, αισθάνεται 

πλούσιος και ευτυχισμένος ως Κύριος, επειδή γνωρίζει ότι ο Πατέρας Του τον αγαπά, ότι έχει αδελφούς 

να αγαπά και ότι οι θησαυροί του κόσμου είναι δευτερεύοντες σε σχέση με τον πλούτο του πνεύματος. 

Ένας καλός πνευματιστής θα είναι επίσης εκείνος που, ως ιδιοκτήτης υλικών αγαθών, ξέρει πώς να τα 

χρησιμοποιεί για καλούς σκοπούς και τα χρησιμοποιεί ως μέσα που του έδωσε ο Θεός για να εκπληρώσει 

μια σημαντική αποστολή στη γη. 

29 Δεν είναι απαραίτητο να είσαι φτωχός, περιφρονημένος ή άθλιος για να συγκαταλέγεσαι μεταξύ 

εκείνων που Με ακολουθούν, όπως δεν είναι απαραίτητο να είσαι μεταξύ εκείνων που υποφέρουν για να 

σε αγαπώ. Στην πραγματικότητα, σας λέω ότι σύμφωνα με το θέλημά Μου θα πρέπει να είστε πάντα 

δυνατοί, υγιείς και ιδιοκτήτες όλων όσων έχω δημιουργήσει για εσάς. 

30 Πότε θα μάθετε να γίνεστε ιδιοκτήτες της κληρονομιάς σας, να εκτιμάτε κάθε χάρη και να δίνετε 

σε όλα τη σωστή θέση στη ζωή; 

31 Δείτε πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μονοπάτι της αλήθειας- ωστόσο, με την 

παντοδυναμία Μου, όλα τα μέσα είναι στη διάθεσή Μου για να τους κάνω να επιστρέψουν σε αυτό. Θα 

επιτελέσω αυτό το έργο σε μια μέρα, αλλά όχι σε μια μέρα όπως αυτή που καθορίζει ο ήλιος με την 

πορεία του φωτός του πάνω στη γη, αλλά σε μια Πνευματική Ημέρα που θα επισκιάζεται από το φως του 

Θείου Πνεύματός Μου και στην οποία Εγώ, ο Καλός Ποιμένας, θα συνεχίσω να φυλάω τα βήματά σας 

στη μακρά πορεία του προσκυνητή. Δεν νομίζετε ότι πληγώνει το Πνεύμα Μου ως Πατέρα όταν 

απομακρύνεστε από το μονοπάτι που σημάδεψα για εσάς με αίμα ως απόδειξη της άπειρης αγάπης Μου; 

Επιστρέψτε, επιστρέψτε στο μονοπάτι, αγαπημένα πρόβατα, γιατί σε αυτό θα φτάσετε στο εμπόδιο της 

ειρήνης. 
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32 Ελάτε σε Μένα, πλήθη ανθρώπων, αλλά ελάτε ενωμένοι! Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε διαιρέσεις 

ούτε σχίσματα μεταξύ του λαού Μου, γιατί πρέπει να δώσετε το παράδειγμα της αδελφοσύνης και της 

ενότητας στον κόσμο. 

33 "Έχω να σας δώσω περισσότερα από αυτά που Μου ζητάτε", σας έχω πει συχνά, και σας ρωτώ: 

Πιστεύετε ότι εκείνα τα πνεύματα που κατοίκησαν για πρώτη φορά τη γη μπορούσαν ήδη να φανταστούν 

όλα τα θαύματα της φύσης που τα περιέβαλλαν κατά τη διάρκεια της γήινης ύπαρξής τους; Αυτά τα όντα 

ήταν πρόθυμα να γνωρίσουν, να δημιουργήσουν, να αναγνωρίσουν, να αποκτήσουν ελεύθερη βούληση, 

αλλά ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι αυτή η ζωή περιείχε τέτοια δόξα. 

34 Τώρα που έχετε ζήσει (για μεγάλο χρονικό διάστημα) σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο έχετε 

μετατρέψει από παράδεισο σε κοιλάδα δακρύων, επιθυμείτε να επιστρέψετε στην Πνευματική Ζωή και 

Μου ζητάτε να μην υπάρχει έλλειψη φωτός και ειρήνης για το πνεύμα σας σε αυτό το επέκεινα, χωρίς να 

λαμβάνετε υπόψη ότι Εγώ όχι μόνο θα σας τα δώσω αυτά, αλλά θα σας αποκαλύψω πολλά μυστήρια και 

θα σας δείξω την Πηγή της Ζωής, από όπου θα δείτε, θα κατανοήσετε και θα αγαπήσετε πνευματικά το 

έργο του Πατέρα σας. Τότε θα καταλάβετε ότι η υλική δημιουργία, με όλες τις τελειότητές της, δεν είναι 

παρά μια αντανάκλαση ή ένα έμβλημα της ένδοξης και αιώνιας Πνευματικής Ζωής. 

35 Σήμερα Μου ζητάτε μόνο λίγη ειρήνη και μια σπίθα φωτός, αλλά όταν μια μέρα θα δείτε τον 

εαυτό σας να περιβάλλεται από τη λάμψη της πνευματικής ζωής, αφού αφήσετε το σώμα σας στους 

κόλπους της γης, θα θυμηθείτε ότι σας είπα στη γη: "Ο Πατέρας έχει να δώσει στα παιδιά Του 

περισσότερα από όσα Του ζητούν". Αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει να ανεβείτε τη σκάλα του ουρανού που 

οδηγεί το πνεύμα στο επίπεδο της τελειότητας και ότι η προσπάθειά σας και η αγάπη σας θα σας 

οδηγήσουν στην κορυφή, όπου τα προσόντα σας θα σας καταστήσουν άξιους της υψηλής ανταμοιβής που 

σας υπόσχομαι. 

36 Το φως μου λάμπει στο όργανο του νου του φορέα της φωνής και γίνεται ο ανθρώπινος λόγος. 

Ατίθασος είναι ο "λαιμός" αυτών των οργάνων της κατανόησης μέσω των οποίων μιλάω στους 

ανθρώπους, σκληρές είναι οι καρδιές τους και αδέξια τα χείλη τους- ωστόσο, όταν το φως Μου τα αγγίζει, 

όταν η ακτίνα του φωτός Μου φτάνει στο μυαλό τους, οι προτάσεις που λένε είναι ουράνια τροφή για 

όσους πεινούν για αγάπη και αλήθεια, είναι βάλσαμο και παρηγοριά για όσους έρχονται τρυπημένοι από 

τον πόνο, και είναι ένα βιβλίο θεϊκού φωτός για όσους αγαπούν τη σοφία. 

37 Φάτε και πιείτε, λέω στο πνεύμα σας- αυτή τη στιγμή το ψωμί και το κρασί είναι στο τραπέζι: το 

ψωμί είναι ο Λόγος Μου και το κρασί είναι το πνευματικό του περιεχόμενο. 

38 Φάτε και πιείτε, διότι από το τέλος του έτους 1950 δεν θα ακούτε πλέον αυτόν τον λόγο. 

Αξιοποιήστε αυτά τα χρόνια κατά τα οποία εξακολουθείτε να λαμβάνετε την εκδήλωσή Μου, γιατί όταν 

έρθει η ώρα, δεν θα Με ακούσετε ξανά με αυτόν τον τρόπο, και θα κλαίτε πικρά προσπαθώντας να Με 

πείσετε να σας χορηγήσω άλλη μια περίοδο διδασκαλίας- αλλά σας το λέω εκ των προτέρων: Αν ο λόγος 

ενός βασιλιά δεν παίρνεται πίσω - φανταστείτε πόσο περισσότερο ισχύει αυτό για τον λόγο ενός Θεού! 

39 Το θέλημά Μου θα γίνει, γιατί πιο γρήγορα θα πάψει να λάμπει το βασιλικό ουράνιο σώμα ή θα 

χαθεί ο ουρανός και η γη, παρά θα πάψει να γίνεται το θέλημά Μου. 

40 Θα έχετε πολλά να κάνετε αφού πάρω το Λόγο Μου από εσάς. Όλα όσα δεν έχετε κάνει τώρα ή 

δεν μπορείτε να κάνετε, θα πρέπει να τα κάνετε εκείνες τις ημέρες. 

41 Οι άποροι αδελφοί σας θα σας αναζητήσουν και δεν θα κρυφτείτε. Η καρδιά σας θα είναι πηγή 

φιλανθρωπίας και συμπόνιας για τους άπορους και θα Με αναζητάτε στο υψηλότερο πεδίο του νου σας, 

όπου θα λαμβάνετε θεϊκές εμπνεύσεις. 

42 Δεν θα είστε απαλλαγμένοι από τις δοκιμασίες, αλλά αυτές θα χρησιμεύσουν για να χαλυβδώσουν 

το πνεύμα σας και να δείξουν στους ανθρώπους με μικρή πίστη την παράδοσή σας (στο θέλημα του Θεού) 

και την πνευματική σας ανύψωση. 

43 Μακάριοι είναι εκείνοι που ακολουθούν το Θέλημά Μου με πραότητα και υποταγή, γιατί σ' 

αυτούς θα είναι τα δώρα της ειρήνης, της σοφίας και της πνευματοποίησης. 

44 Σήμερα αναζητώ εκείνους που δεν έχουν καταλάβει το νόημα της ζωής, εκείνους που δεν 

γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια, τους αδύναμους που αποτυγχάνουν σε κάθε εγχείρημα, σε κάθε σχέδιο, 

σε κάθε βήμα. Και τους λέω: Ελάτε να ακούσετε αυτόν τον Λόγο και θα νιώσετε ενισχυμένοι όσο ποτέ 

άλλοτε. Η πίστη θα σας δώσει ανίκητη δύναμη και η γνώση της Διδασκαλίας Μου θα σας δώσει ένα φως 

που δεν θα σβήσει ποτέ. 



U 87 

39 

45 Κανείς από αυτούς που ξυπνούν με αυτόν τον τρόπο δεν θα βυθιστεί ξανά στον λήθαργο ή θα 

σταματήσει στο δρόμο της ανάπτυξης. Όποιος βλέπει αυτό το φως, θα μπορεί να λέει ότι η φωνή Μου τον 

καλούσε πάντα και ότι η παρουσία Μου του αποκαλύφθηκε σε κάθε βήμα του μονοπατιού της ζωής, έτσι 

ώστε να μην μπορεί ποτέ ξανά, ούτε καν σε μια κρίσιμη στιγμή, να ισχυριστεί ότι του έλειπε το φως. 

46 Μακάριοι είναι εκείνοι που, χωρίς να φοβούνται τον κόσμο, προσπαθούν να φέρουν αυτό το φως 

στους αδελφούς τους, διαδίδοντας έτσι την αλήθεια και σπέρνοντας την ειρήνη. Θα αναγνωρίσουν το 

μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. 

47 Η ελευθερία της βούλησης, την οποία συχνά χρησιμοποιούσατε για να ακολουθήσετε λάθος 

δρόμο, θα ταλαιπωρηθεί από τη δικαιοσύνη Μου- αλλά θα έρθει η ώρα που θα απολαύσετε πλήρως αυτό 

το δώρο και θα σας χρησιμεύσει για να κάνετε μόνο έργα αντάξια του Πατέρα σας. 

48 Πλήθη, πιστέψτε σε Μένα και δεν θα υπάρξει καταιγίδα που θα σας σκορπίσει. Διότι η αρετή 

προστατεύει όσους ανεβάζουν τις σκέψεις τους στα ύψη του ουρανού. 

49 Στο επέκεινα έχω ένα σπίτι (για σας)- η διαμονή εκεί θα είναι σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο γεμάτο 

ανεξάντλητα θαύματα για το πνεύμα. Όσο είστε φιλοξενούμενοι στη γη, ζήστε όσο καλύτερα μπορείτε και 

υπακούστε πάντα στις εντολές του νόμου Μου. Να είστε αγνοί και να επιδιώκετε την τελειότητα, την 

ομορφιά, την καλοσύνη- να είστε χρήσιμοι στον πλησίον σας. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρώσετε τις 

αξίες που, όταν αποκολληθείτε από την ύλη, θα συνοδεύουν την ψυχή σας στη μετάβαση στην 

αιωνιότητα. 

50 Γνωρίστε τα χαρίσματά σας, ανακαλύψτε τις δυνάμεις σας, κατανοήστε την αποστολή σας και, 

στη συνέχεια, προχωρήστε χωρίς βιασύνη στο μονοπάτι μέχρι να φτάσετε εκεί όπου η αγάπη Μου ως 

Πατέρας σας περιμένει για να σας δώσει την ανταμοιβή σας. 

51 Τώρα που τα πλήθη των ανθρώπων επιθυμούν το Λόγο Μου, όπως έκαναν στη Δεύτερη Εποχή, 

υπάρχουν κάποιες ψυχές ανάμεσά τους που έχουν ακούσει το Λόγο Μου και στις δύο εποχές. Μπορεί να 

τους φαίνεται διαφορετικό στη μορφή του, στη διατύπωσή του, όταν το συγκρίνουν με αυτό που έδωσα 

μέσω του στόματος του Ιησού- αλλά πραγματικά σας λέω, το νόημά του είναι το ίδιο και δεν θα αλλάξει 

ποτέ. Ο Λόγος Μου σας δείχνει τον τρόπο που σας έχω προσφέρει ανά πάσα στιγμή - έναν τρόπο που 

θέλω το πνεύμα σας να λάμπει μέσα από το φως που στέλνει ο Δάσκαλός σας. 

52 Η συνηθισμένη πορεία της ζωής σας θα μαστιγωθεί ξαφνικά από ισχυρές καταιγίδες, αλλά στη 

συνέχεια, στο άπειρο, θα λάμψει το φως ενός άστρου, οι ακτίνες του οποίου θα δώσουν την ειρήνη, το 

φως και την ηρεμία που χρειάζεται το ενσαρκωμένο πνεύμα για να αναλογιστεί την αιωνιότητα. 

53 Νιώστε την Παρουσία Μου, είμαι κοντά, πολύ κοντά, στην καρδιά αυτής της ανθρωπότητας. Του 

μιλάω για να ξυπνήσει από τον βαθύ του ύπνο, και επίμονα φωτίζω το δρόμο κάθε όντος για να ξεκινήσει 

με την επιθυμία του ελέους Μου. 

54 Οι εκδηλώσεις Μου και οι αποδείξεις Μου ανάμεσα στους ανθρώπους θα είναι τόσο σαφείς και 

λαμπερές εκείνη την εποχή που θα αναφωνήσουν: "Είναι ο Κύριος!" Ακριβώς όπως εκείνες τις ημέρες, 

όταν περπατούσα στη γη ως άνθρωπος, οι άνθρωποι αναφωνούσαν με θαυμασμό για τα μεγάλα Μου 

έργα: "Αυτός είναι ο Υιός του Θεού!" 

55 Και πάλι, οι βουβοί θα μιλήσουν, οι τυφλοί θα δουν, οι κουτσοί θα περπατήσουν και οι νεκροί θα 

αναστηθούν. Αυτά τα θαύματα θα συμβούν για κάποιους στο πνευματικό και για άλλους επίσης στο 

υλικό, θα καταπλήξω τους επιστήμονες και όταν θα ρωτήσουν αυτούς που έχουν βιώσει τόσο μεγάλα 

θαύματα πώς το πέτυχαν αυτό, θα τους απαντούν κάθε φορά ότι έγινε μέσω της προσευχής και της πίστης. 

56 Οι φήμες για όλα αυτά τα θαύματα και οι απτές μαρτυρίες της αλήθειας τους θα γίνουν γνωστές 

από όλα τα μέρη του κόσμου, τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στα μικρότερα χωριά. Τότε οι σκληρές 

καρδιές εκείνων που είναι αναίσθητοι στις πνευματικές εκδηλώσεις θα αρχίσουν να αισθάνονται την 

παρουσία Μου, μέχρι να έρθει η στιγμή που μια κραυγή πίστης και αγαλλίασης θα ξεσπάσει από τις 

καρδιές τους, επειδή καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός έχει επιστρέψει στην ανθρωπότητα και ότι είναι παρών 

σε κάθε καρδιά. 

57 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του οργάνου της κατανόησής σας για να σας κληροδοτήσω 

το Βιβλίο των Μηνυμάτων Μου και των Θείων Αποκαλύψεών Μου, τα οποία θα στείλετε στην 

ανθρωπότητα την κατάλληλη στιγμή. Γιατί σε αυτό το Ουράνιο Μήνυμα, το οποίο στέλνω στον κόσμο 

μέσω της δικής σας μεσολάβησης, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν την εξήγηση πολλών μυστηρίων 

που δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν. 



U 87 

40 

58 Μην ξεκινάτε ως πρεσβευτές της διδασκαλίας Μου αν δεν την έχετε κατανοήσει με σαφήνεια και 

αν δεν μπορείτε να μαρτυρήσετε την αγάπη για τους συνανθρώπους σας με τα έργα σας, γιατί τότε δεν θα 

αποδώσετε καλούς καρπούς. Θα είστε σαν εκείνους τους μαθητές που προσεύχονται για την ειρήνη των 

εθνών, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ειρήνη στα σπίτια τους. 

59 Δύσκολη είναι η αποστολή των πλήθους που έχουν ακούσει τον Λόγο του Κυρίου στην Τρίτη 

Εποχή, γιατί πρέπει να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στις καρδιές τους με την καθαρότητα με την οποία το 

έδωσα, αφού το φως τους πρέπει να είναι για την ανθρωπότητα σαν εκείνο το αστέρι της Ανατολής που 

οδήγησε τους αστρονόμους και τους βοσκούς στην παρουσία του Κυρίου τους. 

60 Ξεδιψάστε με το κρυστάλλινο νερό αυτής της ανεξάντλητης πηγής- η φρεσκάδα του θα σας 

βοηθήσει να σηκώσετε το σταυρό σας με υπομονή και κατανόηση. 

61 Είμαι η ζωή που αποκαλύπτεται συνεχώς στο πνεύμα σας- αλλά να θυμάστε: όπως ακριβώς 

κουβαλάτε τη ζωή μέσα σας, έτσι και ο θάνατος, που βάζει τέλος στους δρόμους των ανθρώπων στη γη, 

περπατάει δίπλα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα. 

62 Αυτό σας λέει ο Δάσκαλος για να μην αφήσετε τις ώρες, τις ημέρες και τα χρόνια να περάσουν 

χωρίς να δημιουργήσετε κάτι που το πνεύμα σας θα μπορεί να θερίσει αύριο, όταν έρθει η ώρα να 

παραδώσει τη σοδειά του. 

63 Μεγάλη πίστη, θάρρος και ψυχική παρουσία χρειάζονται οι άνθρωποι σε αυτή την εποχή της 

κρίσης, ώστε να μην υποκύψουν στις μεγάλες δοκιμασίες. Αυτό είναι που θέλω να διαδώσω στη γη με τη 

διδασκαλία Μου για να θρέψω την ελπίδα της ανθρωπότητας. Η ώρα της κρίσης είναι εδώ, όταν, αν 

ήξερες να παρατηρείς, θα έβλεπες το φως να ανατέλλει μέσα στον πόνο και την αμαρτία. 

64 Υλικές και πνευματικές δυνάμεις κινούν την ανθρωπότητα, όλες μιλούν για κρίση, και κάνουν τον 

βαρύ και αμόρφωτο άνθρωπο να τρέμει όσο και τον επιστήμονα να ανησυχεί. 

65 Οι λεγεώνες των ψυχών που περιφέρονται άσκοπα στον κόσμο, χτυπώντας με διάφορους τρόπους 

τις πόρτες των καρδιών των ανθρώπων, είναι συχνά φωνές που θέλουν να σας πουν να αφυπνιστείτε, να 

ανοίξετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα, να μετανοήσετε για τα λάθη σας και να ανανεωθείτε, ώστε 

αργότερα, όταν αφήσετε το σώμα σας στην αγκαλιά της γης, να μην χρειάζεται να κλαίτε, όπως έκαναν 

εκείνες, για τη μοναξιά σας, την άγνοιά σας και τον υλισμό σας. Αναγνωρίστε σε αυτό πώς το φως 

αναβλύζει ακόμη και από το σκοτάδι, γιατί κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται χωρίς τη θέλησή 

Μου.Ομοίως, αυτές οι πνευματικές εκδηλώσεις που αυξάνονται μέρα με τη μέρα θα κατακλύσουν τελικά 

τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος θα κατακτήσουν τον σκεπτικισμό της ανθρωπότητας. 

66 Ο Χριστός, ο οποίος ανάγκασε τις προσκολλημένες στη γη ψυχές να εγκαταλείψουν τις 

δαιμονισμένες και ο οποίος φανέρωσε τη θεία δύναμή Του μέσω της υπακοής τους σ' Αυτόν, βρισκόταν 

πάντοτε στον Πατέρα και από εκεί διατάζει και πραγματοποιεί το θέλημά Του σε κάθε ένα από αυτά τα 

όντα. Χρησιμοποιεί το φως ορισμένων και μερικές φορές ακόμη και τη σύγχυση άλλων για να 

πραγματοποιήσει τις σοφές συμβουλές Του στο πεπρωμένο των πολυαγαπημένων Του παιδιών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 88  
1 Πόσο ευχάριστο είναι για Μένα το τραγούδι των πουλιών και το άρωμα των λουλουδιών- αλλά 

πραγματικά, σας λέω, το Πνεύμα Μου αγαπάει περισσότερο την προσευχή σας όταν έρχεται σε Μένα 

τυλιγμένη σε πιο δυνατές σκέψεις και με σταθερές αποφάσεις για βελτίωση. 

2 Αμφιβάλλετε για την επίτευξη της αθωότητας ενός πουλιού ή της ομορφιάς ενός λουλουδιού, 

επειδή κρίνετε τον εαυτό σας μόνο από τα φτωχά σας ρούχα ή από κάποια σωματική ατέλεια του 

σωματικού σας κελύφους- αλλά δεν βλέπετε το πνεύμα, αυτό το ον που είναι προικισμένο με ομορφιά και 

ουράνια χάρη. Το πνεύμα είναι φως, νοημοσύνη, αγάπη, σοφία, αρμονία, αιωνιότητα, και όλα αυτά 

λείπουν από τα πουλιά και τα λουλούδια. Αναζητήστε την ομορφιά του πνεύματος, θα είναι μέσα σας σαν 

καθρέφτης που αντανακλά πιστά το πρόσωπο του Δημιουργού. Μην αγωνίζεστε τόσο πολύ για την 

εξωτερική σας ομορφιά, αν και σας λέω να μην παραμελείτε τίποτα από την ύπαρξή σας. 

3 Η καθαρότητα του σώματος δεν έρχεται σε αντίθεση με την πνευματικότητα, αλλά μην ξεχνάτε 

ότι το πνεύμα προηγείται του σώματος. Θυμηθείτε ότι σας το έχω ξαναπεί: Διατηρήστε το δοχείο καθαρό 

εξωτερικά και εσωτερικά. 

4 Αν κάποιος σκεφτεί ότι ο Λόγος Μου είναι πολύ απλός για να προέρχεται από τον Θεό, του λέω 

ότι πρέπει να έχει κατά νου ότι είναι οι απλοί και αμόρφωτοι που ήρθαν να Με ακούσουν και πρέπει να 

τους μιλήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να Με καταλάβουν. Αλλά αν θέλετε βαθύτερες ιδέες και εξηγήσεις, 

λέω σε όλους εκείνους που έκριναν την εκδήλωσή Μου ως φτωχή, να προετοιμαστούν εσωτερικά και να 

συνδεθούν με τη Θεότητά Μου από πνεύμα σε πνεύμα, κάτι που περιμένω από τους ανθρώπους. Τότε θα 

φτάσει στο μυαλό τους τέτοια βαθιά έμπνευση που θα πρέπει να Μου πουν να μην τους μιλάω με τέτοιους 

όρους που μόνο ο Θεός μπορεί να καταλάβει. Και πάλι σας λέω, όπως στη Δεύτερη Εποχή: "Σας έδωσα 

γήινες διδασκαλίες και δεν πιστεύετε. Πώς μπορείτε να πιστέψετε όταν σας έχω δώσει ουράνιους; 

5 Όταν η καρδιά έχει καλή πίστη και ο νους είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και ασαφείς 

ιδέες, εκτιμά κανείς τη ζωή καλύτερα και βλέπει την αλήθεια με μεγαλύτερη διαύγεια. Από την άλλη 

πλευρά, όταν υπάρχει αμφιβολία ή ματαιοδοξία στην καρδιά και σφάλμα στο μυαλό, τα πάντα φαίνονται 

ασαφή και ακόμη και το φως εμφανίζεται ως σκοτάδι. 

6 Αναζητήστε την αλήθεια, αυτή είναι η ζωή, αλλά αναζητήστε την με αγάπη, με ταπεινότητα, με 

επιμονή και με πίστη. 

7 Μη νομίζετε ότι αισθάνομαι πληγωμένος αν κάποιος δεν πιστεύει στην παρουσία Μου σε αυτή 

την εκδήλωση, γιατί τίποτα δεν θα επηρεάσει την αλήθεια Μου. Πόσοι άνθρωποι έχουν αμφισβητήσει την 

ύπαρξη ενός Θείου Όντος που δημιούργησε όλα τα θαύματα του σύμπαντος, και όμως ο ήλιος δεν έπαψε 

να τους δίνει το φως του εξαιτίας του. 

8 Πόσα αμφίβολα μονοπάτια και πόσα περιττά πλούτη έπρεπε να αφήσετε πίσω σας για να 

ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι! Αλλά πόσο σύντομα αισθανθήκατε την ειρήνη και τη δύναμη ως 

αντιστάθμισμα για τις απαρνήσεις σας. Ο λόγος είναι ότι δεν θα μπορούσατε να ανήκετε στους 

πρεσβευτές Μου αν δεν είχατε αλλάξει τη ζωή σας εκ των προτέρων. 

9 Είναι οι λαμπτήρες της πίστης που φωτίζουν τον κόσμο, και θέλω να είστε οι φορείς αυτού του 

φωτός. Ω, αν καταλαβαίνατε ότι με την πίστη και τα καλά έργα θα μπορούσατε να πετύχετε τα πάντα! 

10 Εφοδιαστείτε με "όπλα" γιατί πλησιάζουν οι κακές εποχές. Δείτε πώς το κακό έχει καρποφορήσει 

στον κόσμο. Πάνω από τόση αταξία και σύγχυση, το φως του Πνεύματός Μου λάμπει έντονα και 

διαπερνά όλους τους λαούς της γης. Τίποτα δεν θα μπορέσει να επισκιάσει το φως Μου. Παρακολουθήστε 

πώς στοιχειώνω το πνεύμα των ανθρώπων σε κάθε στροφή και τους δείχνω την αλήθεια ως σίγουρο 

μονοπάτι. 

11 Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι αυτή η ζωή σας δόθηκε για να καταφέρει το πνεύμα σας να 

κάνει ένα βήμα μπροστά στη σκάλα της τελειότητας και της προόδου. Δεν αρκεί όμως το πνεύμα να 

γνωρίζει αυτές τις διδασκαλίες αν, στην προσπάθειά του να τις αποκαλύψει στη σάρκα, δεν βρίσκει 

ευήκοα ώτα. 

12 Αυτή τη στιγμή, οι καρδιές είναι άνυδρα χωράφια όπου το Πνεύμα δεν θα μπορούσε να βλαστήσει 

τον σπόρο του, και γι' αυτό, επειδή ήξερα από καιρό ότι η ανθρωπότητα θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο 

υλισμού, σας έδωσα την υπόσχεση να επιστρέψετε - μια υπόσχεση που εκπληρώνω σήμερα μεταξύ των 

ανθρώπων. 
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13 Έχω έρθει ως ο Θείος Σπορέας για να αναζητήσω την ψυχή σας που χάθηκε κάτω από τις σκιές 

της αμαρτίας, να τοποθετήσω μέσα της εκ νέου τον σπόρο της αγάπης και να της πω να τον σπείρει και να 

τον καλλιεργήσει στην καρδιά που της έχει εμπιστευτεί. 

14 Δείτε πώς τρομάζετε με τις ειδήσεις που λαμβάνετε από τα έθνη που βρίσκονται σε πόλεμο, 

γεγονός που σας έκανε να προσεύχεστε. Και σας λέω, είναι καλό να προσεύχεστε, αλλά πέρα από αυτό 

πρέπει να προσπαθήσετε να εισέλθει και η ειρήνη στην καρδιά σας, ώστε να ρέει από αυτήν η αγάπη και 

το έλεος, αν θέλετε να μοιραστείτε αυτά τα δώρα με κάποιον. 

15 Σήμερα έχετε το καθήκον να κάνετε ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, να τους οδηγήσετε στη 

συμφιλίωση, να τους ενθαρρύνετε να αγαπούν ο ένας τον άλλον- γιατί στο βάθος αυτής της μεγαλειώδους 

αποστολής υπάρχει ένα αρχαίο χρέος που οφείλετε στον Κύριό σας και στους αδελφούς σας από τους 

διάφορους λαούς της γης. Ποιος ξέρει τι έσπειρε στο παρελθόν; Ποιος γνωρίζει τα έργα του σε 

προηγούμενες ζωές; 

16 Η διαισθητική γνώση που το πνεύμα σας επέτρεψε να ρέει στη σάρκα σας δεν ήταν αρκετή για να 

σας κάνει να υποψιαστείτε και να αποδεχτείτε έτσι το καθήκον της επανόρθωσης. Έπρεπε να 

εξανθρωπίσω τον εαυτό Μου και να κάνω τη φωνή Μου ακουστή σε σας μέσω των ανθρώπων για να σας 

αφήσω να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα όλα όσα θέλατε οπωσδήποτε να θεωρήσετε μυστικά και τα οποία είναι 

τόσο φυσικά όσο είναι για το σώμα να γεννιέται, να αναπτύσσεται και να πεθαίνει. 

17 Αν η επιστήμη σας σας αποκαλύπτει σταδιακά τα βαθιά μυστήρια της ανθρώπινης ζωής - γιατί 

τότε μια ανώτερη επιστήμη, όπως είναι η Θεία Σοφία Μου, να μη σας έχει φωτίσει με τη γνώση της 

Πνευματικής και Αιώνιας Ζωής; 

18 Έκανα μια αρχή λέγοντάς σας ποιοι ήσασταν και ποιοι είστε, ώστε να σας δώσω μια ιδέα για το 

ποιοι θα είστε μετά. 

19 "Μεγαλώνετε και πληθύνεστε" είπα στον άνθρωπο όταν τον έκανα να εμφανιστεί στη γη. Είπα 

παρόμοια λόγια στο πνεύμα σας όταν το έκανα να αναδυθεί στο φως της ζωής. 

20 Τώρα που αυτό σας είναι γνωστό, ποιος μπορεί να ξέρει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ψυχή 

στην ανοδική της εξέλιξη; Ποιος από εσάς μπορεί να φανταστεί μέχρι πού έχουν φτάσει στην τελειότητά 

τους όσοι έχουν έρθει πολύ κοντά Μου; 

21 Η ψυχή είναι σαν ένας σπόρος που έχω τοποθετήσει σε κάθε ανθρώπινο ον. Αγαπήστε το, αφήστε 

το να αναπτυχθεί, φροντίστε το- θα αναπτυχθεί μέσα σας και θα πολλαπλασιαστεί σε αρετές και 

τελειότητες που θα υπηρετήσουν την ευτυχία σας και τη δόξα Εκείνου που σας έδωσε την ύπαρξη. 

22 Δέχομαι τον φόρο αγάπης σας και σας ευλογώ. Έρχονται επίσης εκείνοι που Μου ζητούν λύση 

στα προβλήματά τους στη γη, εκείνοι που, κουρασμένοι από τις υλικές ανάγκες, έχουν χάσει την ειρήνη 

της ψυχής. Όλοι έρχονται κουβαλώντας στις καρδιές τους μια δέσμη προβλημάτων. Αλλά όταν 

αισθάνονται την παρουσία Μου, ξεχνούν τη θλίψη τους, επειδή συνειδητοποιούν ότι το καλύτερο 

θεραπευτικό βάλσαμο περιέχεται στον θείο Λόγο. Δέχομαι την προσφορά του καθενός, που για κάποιους 

είναι η πίστη και για άλλους η αγάπη. 

23 Εδώ Με έχετε ως Πατέρα και ως Δάσκαλο. Έρχομαι με πνεύμα, αλλά μην αμφιβάλλετε για την 

παρουσία Μου, επειδή τα ανθρώπινα μάτια σας δεν Με βλέπουν. 

24 Από την τελειότητα κατεβαίνω στη σκάλα της πνευματικής ανάπτυξης, η οποία φάνηκε στον 

Ιακώβ σε μια αποκάλυψη, έτσι ώστε η φωνή Μου να ακουστεί σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης. 

25 Προκειμένου η ανθρωπότητα να είναι βέβαιη ότι της μιλάω πνευματικά και ότι είναι η Ουράνια 

Φωνή Μου που χύνει τις διδασκαλίες της στο πνεύμα σας, έγινα γνωστός μέσω του οργάνου του νου των 

αδαών και απλών ανθρώπων, ανακοινώνοντας έτσι σε εσάς τον διάλογο Πνεύμα-προς-Πνεύμα. 

26 Αυτό το μήνυμα προορίζεται για όλη την ανθρωπότητα, αλλά τώρα το αναθέτω σε αυτόν τον λαό, 

ώστε να φτάσει στα έθνη, τους λαούς και τις επαρχίες ως αγγελιοφόρος του Διδασκάλου του. Είναι το 

φως που θα κάνει τους ανθρώπους να μην πηγαίνουν στα τυφλά προς τους καιρούς της μάχης. 

27 Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει έναν νέο Μεσσία. Όταν υποσχέθηκα ότι θα ξανάρθω, σας 

έδωσα επίσης να καταλάβετε ότι ο ερχομός Μου θα είναι πνευματικός.Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν ήξεραν 

ποτέ πώς να προετοιμαστούν για να Με δεχτούν. 

28 Εκείνες τις ημέρες, οι άνθρωποι αμφέβαλλαν ότι ο Θεός μπορούσε να είναι κρυμμένος στον 

Ιησού, τον οποίο θεωρούσαν άνθρωπο σαν τους άλλους και δυστυχισμένο όπως όλοι. Παρ' όλα αυτά, 

λόγω των ισχυρών έργων του Χριστού, οι άνθρωποι πίστεψαν αργότερα ότι σ' αυτόν τον άνθρωπο που 
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γεννήθηκε, μεγάλωσε και πέθανε στον κόσμο ήταν ο Λόγος του Θεού. Αλλά στην παρούσα εποχή πολλοί 

άνθρωποι θα δέχονταν τον ερχομό Μου μόνο αν ήμουν άνθρωπος, όπως ήμουν στη Δεύτερη Εποχή. Η 

απόδειξη ότι έρχομαι με το Πνεύμα και έτσι γίνομαι γνωστός στην ανθρωπότητα δεν θα αναγνωριστεί από 

όλους, παρά τις μαρτυρίες, γιατί ο υλισμός θα είναι σαν μια σκοτεινή παρωπίδα μπροστά στα μάτια 

κάποιων. 

29 Πόσοι θα ήθελαν να δουν τον Χριστό να υποφέρει άλλη μια φορά στη γη και να λάβουν ένα 

θαύμα από Αυτόν, να πιστέψουν στην παρουσία Του ή στην ύπαρξή Του. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν θα 

υπάρξει άλλη φάτνη σε αυτή τη γη που θα Με δει να γεννιέμαι ως άνθρωπος, ούτε άλλος Γολγοθάς που 

θα Με δει να πεθαίνω. Τώρα όλοι όσοι ανεβαίνουν στην αληθινή ζωή θα Με νιώσουν να γεννιέμαι στις 

καρδιές τους, όπως ακριβώς όλοι όσοι επιμένουν πεισματικά στην αμαρτία θα Με νιώσουν να πεθαίνω 

στις καρδιές τους. 

30 Μεταφέρετε όλα όσα έκανε ο Ιησούς εκείνη την εποχή από το υλικό στο πνευματικό και από το 

ανθρώπινο στο θείο, και θα έχετε το Πάθος Του παρόν στη ζωή σας. 

31 Κάποιοι από εκείνους που Με περίμεναν με θέρμη δεν ένιωσαν την παρουσία Μου τη στιγμή που 

ήρθα κοντά τους, επειδή είχαν μια προκατειλημμένη αντίληψη για τη φύση του ερχομού Μου, και αυτή η 

αντίληψη δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όταν παρουσιάστηκα σ' αυτόν τον λαό εδώ, Με 

περίμεναν με ένα προαίσθημα που ήταν η διαισθητική αίσθηση του πνεύματός τους, αλλά ποτέ δεν είχαν 

αποφασίσει για την οριστική μορφή του ερχομού Μου. Έτσι συνέβη ότι όταν ο Ηλίας ο Πρόδρομος τους 

ανακοίνωσε το Λόγο Μου - εκδηλώνοντας τον εαυτό Του μέσω του οργάνου του νου εκείνου που είχε 

επιλεγεί ανάμεσα στους πρώτους καλεσμένους εκείνης της εποχής - και ενέπνευσε εκείνους τους 

μάρτυρες των πρώτων εκδηλώσεων να προετοιμαστούν εσωτερικά, αυτοί γέμισαν με χαρά και πίστη, 

επειδή ένιωσαν ότι ο Κύριος ερχόταν στους ανθρώπους και ότι η μορφή της εμφάνισής Του ήταν σε 

αρμονία με όσα διακήρυξαν οι προφήτες των Πρώτων Καιρών και όσα υποσχέθηκε αργότερα ο Κύριος. 

32 Αγαπητοί μαθητές, εσείς που έχετε ακούσει τη φωνή Μου πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

διακήρυξής Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας - ανανεωθείτε με τις οδηγίες που σας δίνω, 

γιατί αύριο πρέπει να τις εξηγήσετε στους συνανθρώπους σας. 

33 Όταν κατά καιρούς σας επαναλαμβάνω το ίδιο μάθημα, σημειώστε ότι πάντα σας το δίνω με 

διαφορετική μορφή, ώστε να το κατανοήσετε καλύτερα. 

34 Πράγματι, είστε όλοι σας παιδιά του φωτός, αφού γεννηθήκατε από Μένα- αλλά ενώ κάποιοι από 

εσάς παρέμειναν σταθεροί στην καλοσύνη και φρόντισαν να μην εξασθενίσει το φως σας, άλλοι 

παρασύρθηκαν σε λανθασμένα μονοπάτια που οδηγούν την ψυχή στο σκοτάδι. Τα κατώτερα πάθη, ο 

εγωισμός, η αλαζονεία, ο υλισμός, η άγνοια και κάθε βίτσιο είναι οι σκοτεινές δυνάμεις που θολώνουν τη 

λογική, πνίγουν τις αισθήσεις και απομακρύνουν τους ανθρώπους από το μονοπάτι που υποδεικνύει η 

φωνή της συνείδησής τους. 

35 Πόσες τρομερά πολλές ψυχές έχουν απομακρυνθεί από τους δρόμους Μου και έχουν δει το 

εσωτερικό τους φως να σβήνει. Αλλά θα έρθει η ώρα που οι ίδιοι θα ξεκινήσουν να αναζητούν τη διαύγεια 

του φωτός Μου, επειδή κουράστηκαν να περιπλανώνται στο σκοτάδι. 

36 Από το Πνεύμα Μου εκτοξεύονται σπίθες φωτός σε άπειρους αριθμούς, σπίθες που εγκαθίστανται 

σε κάθε ένα από τα παιδιά Μου όπως το μάννα που έθρεψε τους ανθρώπους στην έρημο. 

37 Όλα όσα βλέπετε να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, τόσο στον πνευματικό όσο και στον υλικό 

τομέα, είχαν ήδη ανακοινωθεί. 

38 Υπήρχαν άνθρωποι στο παρελθόν που προέβλεψαν όλα όσα βίωνε η ανθρωπότητα εκείνη την 

εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι προφήτες Μου, παιδιά του φωτός, που νουθετούσαν τους λαούς, ώστε 

να κατευθύνουν τα βήματά τους στους δρόμους του καλού. Αυτοί οι προφήτες προέβλεψαν το σκοτάδι 

της θλίψης και της καταστροφής ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας της ανθρωπότητας στις κλήσεις του 

Κυρίου της. 

39 Τώρα εσείς, που αισθάνεστε ανάξιοι της χάρης Μου, μπορείτε να αναρωτηθείτε: "Πώς γίνεται να 

υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδειξε το φως Του και τους έκανε να ακούσουν τη φωνή Του 

όταν τους έκανε γνωστά τα μηνύματά Του, και από την άλλη πλευρά να έχει κρυφτεί από το βλέμμα της 

πλειοψηφίας των παιδιών Του;" Σ' αυτό σας απαντώ ότι οι άνθρωποι που μπόρεσαν να συνδεθούν με το 

Πνεύμα Μου δεν είχαν κανένα προνόμιο. Φρόντισαν μόνο να διατηρήσουν το φως του πνεύματός τους 

καθαρό, ώστε να επιτρέψουν στη σκέψη και την έμπνευση του Θεού να αντανακλάται στο μυαλό τους. 
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40 Δεν σας είπα μέσω του στόματος ενός από αυτούς τους φωτισμένους ότι θα έρθει καιρός που κάθε 

μάτι θα Με βλέπει; Τώρα σας λέω ότι εκείνη η στιγμή θα είναι όταν οι άνθρωποι προετοιμάσουν το μυαλό 

τους για να νιώσουν την Παρουσία Μου. Πού είναι το προνόμιο των λίγων, όταν πρόκειται για δώρα που 

ανήκουν σε κάθε πνεύμα; 

41 Ακριβώς όπως βιώσατε ότι η ανθρώπινη επιστήμη σας ήταν ικανή να μεταμορφώσει τις ζωές των 

ανθρώπων, έτσι θα βιώσετε επίσης πώς η διδασκαλία Μου θα μεταμορφώσει την ύπαρξή σας σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

42 Η λογική, η δικαιοσύνη και η αγάπη θα πάρουν τη θέση τους στις καρδιές εκείνων που 

προσπάθησαν να ζήσουν χωρίς αρετή, παρόλο που αυτή είναι το πιο ουσιαστικό περιεχόμενο και ο λόγος 

ύπαρξης, τόσο του πνεύματος όσο και του σώματος. 

43 Αλλά μόλις οι άνθρωποι ζήσουν μέσα στην αλήθεια, θα δείτε μια νέα λατρεία του Θεού να ξεπηδά 

από τις καρδιές των ανθρώπων, γεμάτη απλότητα και πνευματικότητα. Ο θρησκευτικός φανατισμός, η 

προκατάληψη και η ειδωλολατρία θα πέσουν, θα εκμηδενιστούν μπροστά στο φως της αλήθειας που θα 

εκπέμπει κάθε συνείδηση. 

44 Οι άνθρωποι θα είναι σπουδαίοι στην αρετή και ταπεινοί μπροστά στο θέλημά Μου και στο νόμο 

Μου, και εκείνοι που νόμιζαν ότι ήταν θεοί στη γη, επειδή αναζητούσαν μόνο τη γήινη δύναμη και 

περιφρονούσαν τους θησαυρούς του πνεύματος, θα πρέπει να περάσουν από σκληρές δοκιμασίες. 

45 Εργαστείτε μαζί Μου, γιατί θα αφήσω τον καθένα να συμμετέχει στο έργο Μου, και έτσι θα δείτε 

τελικά να γίνονται πραγματικότητα όλα όσα σας έχω ανακοινώσει. 

46 Δώσε Μου μια κατοικία στο πνεύμα σου. Καταλάβετε ότι αναζητώ τον άφθαρτο ναό που θα 

χτίσετε για Μένα εδώ. Θέλω να ζήσω στην καρδιά σας και να κάνω αισθητή την παρουσία Μου σε κάθε 

έργο σας, και επιθυμώ να καίει το άσβεστο λυχνάρι της πίστης σας μέσα σε αυτό το ιερό. 

47 Μαθητές της Τρίτης Εποχής: Ενωθείτε όλοι στο Λόγο Μου, έτσι ώστε η στιγμή της αναχώρησης 

για τη διάδοση της Διδασκαλίας Μου να σας βρει εξοπλισμένους. 

48 Η ευθύνη σας απέναντί Μου και απέναντι στον πλησίον σας είναι ανυπολόγιστη. Κάντε την 

αλήθεια να λάμψει, ζήστε γι' αυτήν και, αν χρειαστεί, πεθάνετε γι' αυτήν. 

49 Θυμηθείτε ότι η αγάπη του Πατέρα σας έγινε άνθρωπος στον Ιησού και ότι η ζωή του αφιερώθηκε 

στη διακήρυξη και την υπεράσπιση της αλήθειας. Πάρτε τον Δάσκαλό σας ως παράδειγμα, αλλά αν 

αισθάνεστε πολύ αδύναμοι για να ακολουθήσετε τα βήματά Μου, αφήστε Με να μπω στην καρδιά σας και 

να ζήσω μέσα της, και σας διαβεβαιώνω ότι η παρουσία Μου θα σας ενισχύσει στον αγώνα. 

50 Γιατί φοβάσαι ότι δεν είσαι χρήσιμος; Γυρίστε τα μάτια σας στο παρελθόν και σκεφτείτε ότι στη 

Δεύτερη Εποχή, παρόλο που υπήρχαν άνθρωποι στην Ιουδαία που θεωρούνταν σοφοί και άλλοι που 

καυχιόντουσαν ότι ήταν αγνοί στην καρδιά, δεν επέλεξα ούτε τον ένα ούτε τον άλλο για να σχηματίσουν 

την αποστολική Μου ομάδα. Υπήρχαν δώδεκα φτωχοί, αμόρφωτοι, απλοί και ταπεινοί άνθρωποι που 

άκουσαν το κάλεσμά Μου όταν τους είπα: "Ελάτε και ακολουθήστε Με". 

51 Τώρα σας λέω ότι δεν χρησιμοποιώ τους μορφωμένους ή τους δίκαιους, αλλά τους ταπεινούς, 

εκείνους που διψούν για ειρήνη, αγάπη και φως. Βγείτε λοιπόν στους δρόμους της γης χωρίς να φοβάστε 

ότι οι άνθρωποι θα σας στεφανώσουν με αγκάθια από την αχαριστία τους, από την κοροϊδία και τη 

σκληρότητά τους, και εμπιστευθείτε ότι θα έρθει η ώρα που θα καταλάβουν το μήνυμα που τους φέρατε. 

52 Συγχωρήστε τις προσβολές που μπορεί να σας κάνουν οι άνθρωποι, λέγοντας με τα λόγια Μου 

πάνω στο σταυρό: "Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν", και να θυμάστε ότι οι άνθρωποι 

κουβαλούν έναν τόσο βαρύ σταυρό και ένα τόσο οδυνηρό στεφάνι που κανείς σας δεν μπορεί να 

φανταστεί. 

53 Μεταφέρετε στο λόγο σας, καθώς και στο βλέμμα σας και στην καρδιά σας την αυγή που 

προαναγγέλλει την αυγή μιας εποχής δικαιοσύνης για όσους υποφέρουν. 

54 Στο παρελθόν η καρδιά σας ήταν ένας τάφος στον οποίο κρατούσατε το Όνομά Μου σαν κάτι 

χωρίς ζωή. Σήμερα αυτός ο τάφος έχει μετατραπεί σε βωμό στον οποίο καίει ο πυρσός της πίστης. Γιατί 

να μη μεταμορφωθεί αύριο αυτός ο βωμός σε μια πνευματική σκάλα στην οποία θα ανεβείτε, κάνοντας 

όλους εκείνους που έχετε σώσει να έρθουν σε Μένα; 

55 Η ώρα του κηρύγματός σας πλησιάζει, και όταν εισέλθετε προετοιμασμένοι, όπως είναι το θέλημά 

Μου, θα εκπλαγείτε όταν ακούσετε τους εαυτούς σας να μιλούν για γεγονότα που δεν έχετε βιώσει, 

σκεφτεί ή ακούσει ποτέ. 
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56 Όλα αυτά θα συμβούν όταν τα βήματά σας στο μονοπάτι της αληθινής ζωής αρχίσουν να γίνονται 

σίγουρα, και για στιγμές θα νιώθετε ότι βρίσκεστε στη βασιλεία του Θεού. 

57 Βλέπω ότι τόσοι πολλοί από τους μαθητές Μου εμφορούνται από την ελπίδα και πιστεύουν 

ακράδαντα ότι η δύναμη της αγάπης Μου και η πειστικότητα της αλήθειας πρέπει να μεταμορφώσουν 

αυτή την ανθρωπότητα. 

58 Άλλοι, ωστόσο, δείχνουν σκεπτικισμό επειδή δεν κατανοούν αυτόν τον κόσμο που σας 

ανακοινώνω αυτή τη στιγμή - με ανθρώπους και έθνη που αγαπούν ο ένας τον άλλον και με μια 

ανθρωπότητα που ξέρει πώς να προσφέρει στον Κύριό της πνευματική λατρεία, απαλλαγμένη από κάθε 

αυταπάτη. 

59 Αν πιστεύετε σε Μένα, μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι η δύναμή Μου είναι απείρως μεγαλύτερη 

από εκείνη της αμαρτίας του ανθρώπου και ότι, ως εκ τούτου, ο άνθρωπος και η ζωή του πρέπει να 

αλλάξουν μόλις η αμαρτία υποχωρήσει μπροστά στο φως της αλήθειας και της δικαιοσύνης. 

60 Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο όταν οι άνθρωποι κάνουν το θέλημα του 

Θεού; 

61 Σκεφτείτε, σκεφτείτε όλα αυτά, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά στις καρδιές σας η επιθυμία να 

έρθει αυτή η στιγμή, ακόμη και αν αυτοί που θα τη ζήσουν δεν είστε εσείς, αλλά τα παιδιά των 

μελλοντικών γενεών. 

62 Σας λέω εκ νέου ότι δεν πρέπει να αποφεύγετε την αντιπαράθεση. Πείτε λοιπόν στους 

συνανθρώπους σας με τη μεγαλύτερη φυσικότητα ότι ο Κύριος ήρθε σε σας. 

63 Πείτε τους ότι Αυτός που πέθανε στον Σταυρό ήταν ο Ιησούς, το Σώμα στο οποίο ο Χριστός 

έκρυψε τον εαυτό Του, ο Ζωντανός Ναός στον οποίο κατοίκησε ο Λόγος του Θεού- αλλά ότι ο Χριστός, η 

Θεία Αγάπη, ζει και έρχεται με το Πνεύμα στα παιδιά Του για να τους διδάξει τον δρόμο που θα τα 

οδηγήσει στην Πνευματική Του Βασιλεία. 

64 Αν σας ρωτήσουν πού ήμουν μέχρι να έρθει η Ώρα της Έλευσής Μου, πείτε τους ότι ήμουν σε 

κάθε πνεύμα, περιμένοντας τις καρδιές των ανθρώπων να Με επιθυμήσουν και τη φωνή τους να Με 

καλέσει. 

65 Ναι, άνθρωποι, θα μιλήσετε- θα μιλήσετε για να ακούσουν οι κουφοί, και θα πείτε σε όλους ότι 

δεν ήρθα σήμερα ως άνθρωπος, γι' αυτό και η υπέροχη Μαρία δεν ήρθε στη γη αυτή τη στιγμή για να Με 

υπηρετήσει ως Μητέρα. Αν σας ρωτήσουν γι' αυτήν, πείτε ότι το Πνεύμα της κατοικεί στο Ιερό του 

Αιώνιου, απ' όπου στέλνει σε όλα τα παιδιά της τις ακτινοβολίες της άπειρης μητρικής της αγάπης. 

66 Διαβάζω μέσα στην καρδιά σας, και ενώ μερικοί λένε ότι δεν είναι δυνατόν να έρθω σε σας, 

θεωρώντας ότι οι αμαρτίες σας σας καθιστούν ανάξιους μιας τόσο μεγάλης χάρης, άλλοι πιστεύουν ότι 

αυτές ακριβώς οι παραβάσεις είναι ο λόγος για την παρουσία Μου ανάμεσά σας. Μου είναι ευχάριστο να 

μελετάτε και να μην προσπερνάτε απρόσεκτα τον Λόγο Μου, γιατί από την ενατένιση και τη μελέτη σας 

θα εξαρτηθεί η πρόοδός σας. 

67 Παρατηρήσατε πώς διάβασα τις καρδιές σας; Γι' αυτό σας λέω ότι οι βλεφαρίδες είναι πιο μακριά 

από τα μάτια σας απ' ό,τι είναι η Παρουσία Μου από εσάς. Γι' αυτό, όποιος ντρέπεται για τις αμαρτίες 

του, ας γνωρίζει ότι Εγώ είμαι η συγχώρεση και ας εξαγνίζεται στο Λόγο Μου. 

68 Εκτιμήστε την αξία της κάθε διδασκαλίας Μου, ακούστε Με προσεκτικά, αφυπνιστείτε. Μείνετε 

ενήμεροι ότι έχω υποδείξει το έτος 1950 ως το έτος της αναχώρησής Μου. Θέλετε όμως να τερματίσω το 

Λόγο Μου πριν από εκείνη τη στιγμή, εξαιτίας της έλλειψης αγάπης και ενδιαφέροντος που έχετε γι' 

αυτόν; Αυτό το έτος πλησιάζει ήδη και τι θα Μου προσφέρετε τότε; θα Με αρνηθείτε ξανά και θα Με 

σταυρώσετε; Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα είστε δυνατοί. 

69 Αν αποσύρω το Λόγο Μου πριν από την ώρα που έχω ορίσει, θα είχατε λόγο να αισθάνεστε 

ορφανοί. Αλλά αν το τελειώσω το 1950, δεν θα μπορείτε να δικαιολογήσετε καμία δυσαρέσκεια, αφού 

έχετε λάβει τα πάντα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής Μου. 

70 Αλίμονο σ' αυτούς που ξεχνούν τον Λόγο Μου, παρόλο που τον έχουν ακούσει, γιατί θα χύσουν 

δάκρυα από επιθυμία για τον Κύριό τους και θα βρουν μόνο ψευδοχριστιανούς στο δρόμο τους, οι οποίοι 

θα εμφανίζονται να τους μιλούν με τον ίδιο τρόπο που Εγώ τους έκανα γνωστούς, αλλά με έναν λόγο 

χωρίς ουσία ζωής και χωρίς αλήθεια, που θα τους φέρει σε σύγχυση. Δεν θα το βρίσκατε οδυνηρό αν ένα 

ψεύτικο φως σας έκανε να χάσετε το μονοπάτι που ο Λόγος Μου άνοιξε για σας με τόση αγάπη; Γι' αυτό 

σας μιλάω συχνά, ώστε να παραμείνετε γεμάτοι από τον Λόγο Μου και να αναγνωρίζετε την ουσία του. 
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71 Είστε όλοι αμαρτωλοί, αλλά εγώ σας δέχτηκα ως μαθητές. Διότι όλα ήταν η διδασκαλία Μου, και 

όλα όσα άκουσα, τα παράπονα των ανθρώπων Με φτάνουν. Με την ίδια αγάπη δέχομαι και προσέχω στις 

ανάγκες τους τον πλούσιο τσιγκούνη, τον ισχυρό, τον μονάρχη, τον ηγεμόνα καθώς και τον αδελφοκτόνο 

ή τον κακοποιό, τον ταπεινό καθώς και αυτόν που διψάει για δικαιοσύνη. Έχω απαντήσει στις προσευχές 

όλων τους χωρίς ποτέ να σταματήσω να κρίνω τη θρησκεία ή το δόγμα τους, γιατί και αυτό ανήκει στην 

ελευθερία της βούλησης με την οποία είναι προικισμένο κάθε πνεύμα. 

72 Γι' αυτό στέλνω το φως Μου σε όλους, γιατί όλοι όσοι αγαπούν τη θρησκεία τους ή τρέφουν ένα 

πνευματικό ιδεώδες αναζητούν την αλήθεια και την αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 89  
1 Έχετε κουβαλήσει τον σταυρό σας στην πλάτη σας- τα προβλήματα της ζωής ήταν σαν βάρος 

στην ψυχή σας, αλλά τον πνευματικό σταυρό που υπάρχει στο πεπρωμένο σας δεν τον έχετε σηκώσει 

ακόμα για να Με ακολουθήσετε. 

2 Ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούν οι άνθρωποι για να ζήσουν όλο και περισσότερο το πνευματικό τους 

πάθος και να αγκαλιάσουν τον σταυρό τους. 

3 Αυτό το ρητό που σας δίδαξα και που σφράγισα με το αίμα Μου στον Γολγοθά: "Αγαπάτε 

αλλήλους", θα ανθίσει τελικά στην καρδιά της ανθρωπότητας. 

4 Η αγάπη Μου για σας δεν θα μπορούσε να σας επιτρέψει να χαθείτε, και γι' αυτό σας έδωσα έναν 

Λόγο με αιώνια αξία στον Ιησού, ο οποίος θα σας έδινε τη βοήθειά Του ανά πάσα στιγμή, ώστε να 

μπορέσετε να επιτύχετε τη σωτηρία. Ο Θείος Λόγος έγινε άνθρωπος για να σας σώσει. Ξέρετε αν το 

πνεύμα σας δεν ενσαρκώθηκε αυτή τη στιγμή για να σώσει τα αδέλφια του; 

5 Ο Ιησούς ήταν ο "Λόγος" του Θεού σε αυτή τη γη- τα πάντα πάνω Του μιλούσαν - όχι μόνο τα 

λόγια Του, αλλά και τα έργα Του, η όψη Του, οι σκέψεις Του. Ο Δάσκαλός σας σας το λέει αυτό επειδή 

μπορείτε να μιμηθείτε αυτό το παράδειγμα. Δεν σας λείπουν οι ικανότητες γι' αυτό- αρκεί να αγαπάτε και 

η καρδιά σας να είναι γεμάτη με καλή θέληση, ώστε αυτές οι ικανότητες που κοιμούνται στην ύπαρξή σας 

να ξυπνήσουν και να εκφραστούν. 

6 Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με με ταπεινότητα. Εμπιστευτείτε ότι ενώ παρηγορείτε 

κάποιον, φέρνοντας ειρήνη σε μια καρδιά ή φως σε ένα πνεύμα, θα είμαι προσεκτικός σε όλα όσα 

σχετίζονται με την υλική σας ζωή και δεν θα παραμελήσω τίποτα. 

7 Πιστέψτε ότι όταν μιλάω στο πνεύμα σας, ρίχνω επίσης μια ματιά στην καρδιά σας για να 

ανακαλύψω σε αυτήν τις ανησυχίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. 

8 Η νέα αυγή φωτίζει τους ανθρώπους, το φως της θα ανάψει την πίστη στις καρδιές των ανθρώπων. 

9 Αγαπητοί μαθητές, μη συνηθίσετε το Λόγο Μου, ώστε κάθε φορά που τον ακούτε, η καρδιά σας 

να αισθάνεται ότι αυτός ο θείος σπόρος έχει πέσει στη βαθύτερη ευαισθησία της. 

10 Εσείς οι ψυχές που αναζητάτε το φως, ελάτε σε Μένα και ακούστε αυτόν τον Λόγο. Θλιμμένες 

καρδιές, αφήστε τη φωνή Μου να σας φέρει ξανά την ελπίδα. Εσείς, σώματα που λυγίζετε από ένα 

δύσκολο μονοπάτι ζωής, αναζητήστε δύναμη σε Μένα και ισιώστε ξανά. 

11 Ω, ψυχές που Με ακούτε, μην επιτρέψετε στα προβλήματα της γήινης ζωής να αφήσουν το σημάδι 

τους πάνω σας, ακόμη λιγότερο να σας λυγίσουν. Αναζητήστε το φως που περιέχει κάθε δοκιμασία, ώστε 

να σας βοηθήσει να γίνετε δυνατοί και μετριοπαθείς. 

12 Αν η ψυχή δεν καταφέρει να υποτάξει το σώμα, το τελευταίο θα το λυγίσει και θα το κυριαρχήσει- 

για τον λόγο αυτό οι ψυχές γίνονται αδύναμες και πιστεύουν ότι πεθαίνουν μαζί με τη σάρκα. 

13 Αυτό που ψάχνω τώρα είναι πνεύματα, όπως ακριβώς έψαχνα κάποτε τις καρδιές για να αγαπούν 

η μία την άλλη. 

14 Σήμερα έρχομαι να σας διδάξω μια αγάπη που είναι πέρα από την ανθρώπινη, μια αγάπη που θα 

ενώσει όλους τους κόσμους. 

15 Ο Λόγος Μου σας αποκαλύπτει ότι το πεπρωμένο σας δεν περιορίζεται στη γήινη ζωή, αλλά ότι 

πρέπει να συνεχίσετε την αποστολή σας στην πνευματική. 

16 Σχηματίζω έναν λαό που θα ξεσηκωθεί σαν ένας μεγάλος στρατός, με επικεφαλής τους εκατόν 

σαράντα τέσσερις χιλιάδες που έχουν σημαδευτεί από το φως Μου, σαν δάδες που φωτίζουν το δρόμο. 

17 Στρατιώτες της ειρήνης θα σχηματίσουν αυτόν τον λαό, προφήτες και μάντεις θα αναγγείλουν 

αυτό που έρχεται- γιατροί χωρίς ανθρώπινη επιστήμη θα θεραπεύουν τους αρρώστους με το βάλσαμο του 

ελέους και της αγάπης- σύμβουλοι εμπνευσμένοι από το φως Μου θα μιλούν για θεϊκές διδασκαλίες και 

το σημάδι τους στον κόσμο θα μαρτυρά την αποκατάσταση, την ανανέωση και την πνευματικότητα. 

18 Αυτός ο λαός δεν θα αποτελείται μόνο από ανθρώπους- μεγάλες στρατιές πνευμάτων του φωτός 

θα είναι επίσης μέρος του, των οποίων τα αόρατα όπλα θα βοηθήσουν εκείνους που πολεμούν στη γη. 

19 Θέλετε να γίνετε μέρος αυτού του λαού; Ακούστε τη φωνή Μου, προσευχηθείτε, απομακρύνετε 

την αδυναμία του σώματος και αρχίστε να εφαρμόζετε τις διδασκαλίες Μου ανάμεσα στους 

συνανθρώπους σας. 
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20 Πώς θα μπορούσαν αυτοί που αισθάνονται κουρασμένοι να μεταδώσουν τη δύναμη; Πώς θα 

μπορούσαν οι άρρωστοι να θεραπεύσουν τους συνανθρώπους τους που έχουν χάσει την υγεία τους; 

Ενισχυθείτε και θρέψτε τον εαυτό σας μαζί Μου, ώστε να μπορέσετε να σηκώσετε τον σταυρό σας με 

χαρά. 

21 Αγαπημένοι άνθρωποι, απλώνω το μανδύα της αγάπης Μου πάνω από όλες τις καρδιές. 

22 Αυτή τη στιγμή φωτίζω το φως Μου από το άπειρο και σας προετοιμάζω, ώστε αύριο να είστε σε 

θέση να κατανοήσετε το Λόγο Μου, γιατί η πίστη σας δεν είναι ακόμη γνήσια. Πόσο συχνά έχετε 

αναρωτηθεί αν η ακτινοβολία του Ιησού σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την εποχή είναι 

πραγματικότητα. Αφυπνίζετε έναν αγώνα μέσα σας, στον οποίο, ενώ το Πνεύμα σας λέει ότι η αποκάλυψή 

Μου είναι πραγματική, η ανυποχώρητη σάρκα, με την καρδιά της και το μικρό της μυαλό, αμφιβάλλει, 

αμφιταλαντεύεται και συχνά αρνείται την παρουσία Μου με αυτή τη μορφή. 

23 Μη φοβάστε, γιατί σας ευλογώ τόσο όταν Με πιστεύετε και Με αγαπάτε, όσο και όταν Με 

αμφισβητείτε και παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. Δεν ευνοώ ή διακρίνω κανέναν, έρχομαι μόνο για να 

δώσω στην ανθρωπότητα το φως, ώστε όλοι να έχουν την αλήθεια. 

24 Αυτό το μήνυμα που σας έστειλα όταν ξημέρωσε η Τρίτη Εποχή θα σας φέρει σαφήνεια και 

βεβαιότητα για το τι κρύβει η θεία αγάπη Μου και για το τι μπορείτε να περιμένετε από την τέλεια 

δικαιοσύνη Μου. 

25 Είμαι ο Σπορέας του Φωτός και γνωρίζω ακριβώς την καλύτερη στιγμή για να σπείρω και να 

θερίσω. Αφού οι άνεμοι ταρακουνήσουν τα δέντρα και αποξηράνουν τη γη, ήρθε η ώρα της σποράς, και 

σήμερα είναι ακριβώς η ώρα που οι άνεμοι μαστιγώνουν τον κόσμο και ξεφυλλίζουν τα δέντρα. Αυτή 

είναι μια περίοδος πόνου, όταν αρχίζετε να πίνετε το ποτήρι του πόνου σας. Η μάχη μεταξύ ύλης και 

πνεύματος είναι κοντά, η μάχη του καλού ενάντια στο κακό, του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, της αλήθειας 

ενάντια στο ψέμα. 

26 Έχει γραφτεί εδώ και πολύ καιρό ότι όταν η ανθρωπότητα θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της 

διαφθοράς, όταν ο κόσμος θα είχε πέσει στην αμαρτία, ο Θεός σας θα ερχόταν να σας δώσει το φως Του. 

27 Ενώ οι άνθρωποι θριαμβεύουν σκοτώνοντας αυτή την εποχή, εγώ θα θριαμβεύσω δίνοντάς τους 

ζωή. Το θεϊκό μου καθήκον είναι να σώζω ψυχές, δεν έχετε ακόμη καταφέρει να κατανοήσετε τι σημαίνει 

"Σωτήρας του κόσμου". 

28 Η ζωή χτυπάει στις καρδιές σας χωρίς να Με αισθάνεστε εκεί, κι όμως εξακολουθείτε να 

αναρωτιέστε ότι το Πνεύμα Μου φωτίζει το μυαλό σας. Τι σας φαίνεται παράξενο που ο Σωτήρας 

αναζητά χαμένες ψυχές; Έχετε αναρωτηθεί πότε ένας βοσκός πάει να βρει ένα πρόβατο που έχει χάσει; 

29 Ήξερα, ακόμη και πριν από τη δημιουργία σας, ότι θα Με παρακούγατε και ότι θα σας έσωζα 

μέσω της αγάπης. Ήξερα ότι θα έπρεπε να ενσαρκώσω τη Θεία Αγάπη Μου στον Ιησού, στον οποίο οι 

άνθρωποι θα έδιναν ένα σταυρό για να τον θρονιαστεί. 

30 Ήμουν στον Ιησού για να σας διδάξω τη δύναμη της αγάπης, η οποία δεν έχει όρια και την οποία 

χύνω συνεχώς με λόγια, θεραπείες, με το Αίμα Μου και τη συγχώρεσή Μου. Αυτή η αγάπη ξύπνησε τον 

Λάζαρο και συγχώρεσε τη Μαγδαληνή. Ωστόσο, νομίζετε ότι είναι αδύνατο να έχω επιστρέψει στον 

κόσμο, επειδή Μου δώσατε τον θάνατο σε αυτόν. Αλλά επέστρεψα στην αγκαλιά του Πατέρα και δεν 

έχετε καταλάβει ότι δεν πρέπει πλέον να Με αισθάνεστε και να Με φαντάζεστε ως άνθρωπο, αλλά μόνο 

ως Αγάπη. 

31 Είναι αλήθεια ότι εκείνη την εποχή η Θεία Αγάπη μιλούσε μέσα από αγνά χείλη, όπως ήταν τα 

χείλη του Ιησού, και ότι τώρα εκδηλώνεται μέσα από τα χείλη των αμαρτωλών, μέσω των οποίων σας 

διακηρύσσω τον Λόγο Μου για να σας μεταδώσω τη Διδασκαλία Μου. Αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι 

η ουσία είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, και ότι αυτή τη στιγμή η αγάπη Μου εκδηλώνεται με μια 

πιο τέλεια μορφή, αφού σας κάνω τους εαυτούς σας τα φερέφωνά Μου, δίνοντάς σας έτσι την απόδειξη 

ότι τα ελαττώματά σας δεν μπορούν να Με κάνουν να σας περιφρονήσω. 

32 Ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου είναι 

βλάσφημοι, σας λέω: είναι κορυδαλλοί που αναγγέλλουν με το τραγούδι τους τον ερχομό μιας νέας 

ημέρας. 

33 Ήδη σε πολλά μαθήματα σας έχω διαφωτίσει σχετικά με την πνευματική μου ακτινοβολία πάνω 

στους ανθρώπους, και όμως η αμφιβολία σας εξακολουθεί να επιμένει. Θα θέλατε να σας δώσω υλικές 
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αποδείξεις, όπως αυτές που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, τις οποίες απαιτούσαν οι άνθρωποι με μικρή 

πίστη για να πιστέψουν σε Μένα. 

34 Αν ο ήλιος ακτινοβολεί φως ζωής σε όλη τη Φύση και σε όλα τα όντα, και αν τα αστέρια 

ακτινοβολούν επίσης φως στη γη, - γιατί να μην ακτινοβολεί το Θείο Πνεύμα φως στο πνεύμα του 

ανθρώπου; 

35 Τώρα σας λέω: Άνθρωποι, πηγαίνετε μέσα σας, αφήστε το φως της δικαιοσύνης, που έχει την 

καταγωγή του από την αγάπη, να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Αφήστε την αλήθεια Μου να σας πείσει 

ότι χωρίς πραγματική αγάπη δεν θα επιτύχετε τη σωτηρία για τις ψυχές σας. 

36 Ξέρετε τι ήρθα να κάνω εκ νέου. Γι' αυτό μείνετε στη διδασκαλία Μου, η οποία σας υπενθυμίζει 

το σωστό μονοπάτι. Μέχρι ο κόσμος να αποκτήσει την αληθινή πνευματικότητα, δεν θα πάψω να 

πλησιάζω τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας όλα τα υλικά και ανθρώπινα μέσα για να επικοινωνήσω μαζί 

τους. Περιμένω την έμπνευσή σας και την ανοδική σας εξέλιξη, καθώς και την άφιξή σας στην 

αιωνιότητα. 

37 Μπορείτε ήδη να επιτύχετε πνευματική άνοδο εδώ, σε αυτόν τον κόσμο που σας φαίνεται τόσο 

εχθρικός και που στην πραγματικότητα είναι ένας κατάλληλος και ευνοϊκός τόπος για όσους ξέρουν να 

χρησιμοποιούν την αρετή και την αγάπη. 

38 Υπάρχουν πολλές ψυχές που υποφέρουν, πολλές μητέρες που κλαίνε και πολλές καρδιές γεμάτες 

θλίψη. Ο κόσμος είναι γεμάτος αίμα, αρρώστια και θλίψη. Βοηθήστε την ανθρωπότητα, εξευγενίστε τα 

συναισθήματά σας, εξασκήστε περισσότερο έλεος. Απλώστε το χέρι σας για να βοηθήσετε τον πλησίον 

σας σαν να ήταν παιδιά σας, ακούστε τους σαν να ήταν αδέρφια σας, τότε θα δώσετε αγάπη στον κόσμο, 

και στα βάθη της καρδιάς σας θα νιώσετε την αντανάκλαση της αγάπης του Πατέρα σας σαν ένα χάδι που 

έρχεται πάνω σας για να σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε τον αγώνα. 

39 Βήμα-βήμα, στιγμή-στιγμή, πλησιάζει ο καιρός που θα έρθω να κατοικήσω στο αγιαστήριό Μου, 

το οποίο μέχρι τώρα ήταν κλειστό στις καρδιές των ανθρώπων. 

40 Όποιος νομίζει ότι για να Με πλησιάσει πρέπει να αφιερώσει τη ζωή του μόνο στο να δίνει χωρίς 

να περιμένει να λάβει κάτι σε αντάλλαγμα, ή ότι πρέπει να θυσιάσει τον εαυτό του χωρίς άμεση 

ανταμοιβή, κάνει λάθος- γιατί επειδή είστε όπως είστε - ατελείς και αμαρτωλοί - αυτός που θα σας 

αναζητήσει για να σας ζητήσει κάτι, θα είναι αυτός που θα σας κάνει χάρη. Γιατί με το να σας χρειάζεται, 

σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά στον Πατέρα με τον τρόπο του ελέους. 

41 Γι' αυτό, μαθητές, βγείτε στον κόσμο για να πείτε στους συνανθρώπους σας ότι αυτή την εποχή, 

αν περιμένουν τον ερχομό Μου, δεν θα Με δουν ως άνθρωπο. Αν περιμένουν τον ερχομό του Διδασκάλου 

στη γη για να φέρει τους τυφλούς, τους παράλυτους, τους ανίατους και τους δαιμονισμένους κοντά Του, 

όπως στη Δεύτερη Εποχή, δεν θα Με δουν ως άνθρωπο, γιατί η παρουσία Μου ανάμεσα στους ανθρώπους 

είναι καθαρά πνευματική. Παρ' όλα αυτά, μπορούν να διατάξουν τους αρρώστους τους σε Μένα, να Μου 

πουν τις θλίψεις και τα βάσανά τους, γιατί είμαι κοντά και παρών σε όλα τα παιδιά Μου. 

42 Αυτό το φως, αυτός ο Λόγος, μέσω του οποίου σας έδωσα τη διδασκαλία Μου αυτή την εποχή, θα 

σας δείξει τον πνευματικό και απλό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τον άλλον, να 

παρηγορήσετε ο ένας τον άλλον και να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον στο μονοπάτι της ζωής. Αυτό θα 

συμβεί όταν οι άρρωστοι θα επιτύχουν τη θεραπεία τους μέσω της αγάπης ο ένας για τον άλλον. 

43 Ναι, ανθρωπότητα, έχετε ανάψει τη φωτιά των παθών και μετά έχετε φωνάξει στον Ουρανό για να 

ζητήσετε να μην σας τιμωρήσει, χωρίς να είστε σε θέση να καταλάβετε, ως αποτέλεσμα της τύφλωσής 

σας, ότι ο Πατέρας δεν σας τιμωρεί. Εσείς είστε που δεν έχετε καταλάβει πώς να βρείτε τον τρόπο να 

σβήσετε τη φωτιά του μίσους και των πολέμων σας με τα κρυστάλλινα νερά της επανόρθωσης και της 

αρετής. Γιατί δεν είχατε αυτή την αρετή μέσα σας και πρέπει τώρα να αρχίσετε να σβήνετε τη φωτιά με τα 

δάκρυά σας, ακόμη και με αίμα. 

44 Εγώ είμαι Εκείνος που ήθελε να σας εμποδίσει να κλάψετε, να νιώσετε πόνο. Εγώ είμαι Εκείνος 

που θέλει να σηκωθείτε και να θριαμβεύσετε πάνω στον εαυτό σας. 

45 Κάντε την ταπεινότητα έναν από τους καλύτερους συμμάχους σας για να επιτύχετε πνευματική 

άνοδο. Γιατί οι πύλες του ουρανού, που είναι η βασιλεία του πνεύματος, είναι εντελώς κλειστές για τους 

αλαζόνες. Δεν έχει περάσει ποτέ μέσα από αυτές, ούτε θα το καταφέρει ποτέ, αλλά αν γίνει ταπεινός, θα 

είμαι ο πρώτος που θα τον επαινέσω και θα είναι το έλεός Μου που θα του ανοίξει την πόρτα της 

αιωνιότητας. 
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46 Μιλώντας σας με αυτόν τον τρόπο μέσα από όργανα της διάνοιας που δεν είναι ικανά να 

εμπνευστούν από μόνα τους, σας δίνω την καλύτερη απόδειξη της παρουσίας Μου και της αλήθειας της 

ακτινοβολίας Μου. Γιατί τότε απαιτείτε αποδείξεις από Μένα με ανέντιμες προθέσεις; Βλέπετε, μόλις σας 

είπα ότι μόνο οι ταπεινοί θα μπουν στη Βασιλεία Μου. Να είστε ταπεινοί και θα καταλάβετε την αγάπη 

και το έλεος που περιέχει ο Λόγος Μου. 

47 Μην Με προκαλείς, γιατί τότε θα σε ρωτήσω ποιο δικαίωμα είχες όταν σε είδα να αρνείσαι το 

έλεος σε κάποιον που σου το ζήτησε. 

48 Αφήστε τον Λόγο Μου να ανθίσει στις καρδιές σας- δεν ξέρετε ακόμη πόσοι από εσάς θα γίνουν 

οι σπορείς Μου. Αφήστε στην άκρη το φόβο που αισθάνεστε για τις προκαταλήψεις των ανθρώπων, γιατί 

εκείνοι που θα έπρεπε να αισθάνονται τέτοιο φόβο δεν θα Με υπηρετήσουν για να σπείρουν αυτόν τον 

σπόρο στις καρδιές των αδελφών τους. Ο φόβος είναι μόνο μια αδυναμία της υλικής φύσης, ενώ η 

εμπιστοσύνη και η πίστη είναι ιδιότητες του πνεύματος. 

49 Σκεφτείτε ότι υπήρξατε πολύ ψυχροί απέναντι στην αγάπη του Χριστού, του Διδασκάλου και 

Κυρίου σας, αλλά σας ζητώ: Ποια ήταν η αιτία αυτής της ψυχρότητας των συναισθημάτων; 

50 Σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "οι αλεπούδες έχουν φωλιές, τα πουλιά έχουν τις φωλιές τους, αλλά 

ο Υιός του Θεού δεν έχει πού να βάλει το κεφάλι του"- και σήμερα, καθώς χτυπάω τις πόρτες των 

καρδιών σας, δεν θέλετε να Μου ανοίξετε. Αλλά θα σας κάνω όλους μαθητές Μου, γιατί η αγάπη Μου 

δεν θα νικηθεί ποτέ. 

51 Αυτός ο πλανήτης, ο οποίος προετοιμάστηκε από τον Πατέρα ως εικόνα της Πνευματικής Ζωής, 

ώστε τα ανθρώπινα όντα να ζήσουν μέσα στα θαύματά του, λατρεύοντας και δοξάζοντας τον Δημιουργό 

τους, μετατράπηκε αργότερα από τον άνθρωπο σε μια κοιλάδα δακρύων και αίματος. Από τότε, αυτός ο 

κόσμος παραμένει μια κοιλάδα εξιλέωσης για εκείνα τα όντα που έπρεπε να περάσουν από μια πύρινη 

δοκιμασία δοκιμασιών και εξαγνισμών. Και όμως - πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να βλέπουν σε αυτή τη 

γη τη βασιλεία του ουρανού και την αιωνιότητα! 

52 Εδώ η ανθρώπινη ματαιοδοξία έχει στήσει τα παλάτια της και τους θρόνους της, εδώ ο άνθρωπος 

έχει στεφθεί βασιλιάς και στην τύφλωσή του έχει επιτρέψει να τον λατρεύουν νομίζοντας ότι είναι Θεός. 

Δεν ματαίωσα τις επιθυμίες του, ούτε του στέρησα ποτέ το δώρο της ελεύθερης βούλησης. Ήθελα να 

ανακαλύψει από μόνος του το φως της αλήθειας και να γνωρίσει την ουσία της ζωής. 

53 Η Δύναμή Μου δεν δημιούργησε ποτέ έναν κόσμο, ένα σπίτι ή έναν τόπο εξιλέωσης για να 

τιμωρήσει τα παιδιά που αμαρτάνουν. Αν η γη είναι ένα χωνευτήρι πόνου και πικρίας, αυτό είναι έργο 

των ανθρώπων. 

54 Σας ξαναλέω ότι αυτός ο κόσμος, με την ειρήνη του, τα θαύματά του και τις αποκαλύψεις του, 

διατηρούσε στην αρχή μια ομοιότητα με την Πνευματική Βασιλεία. 

55 Ξέρετε τι ήθελα να σας πω όταν σας μίλησα για την επανόρθωση;: Να επιστρέψετε στην ψυχή και 

σε αυτόν τον κόσμο την αγνότητά της, ώστε να γίνει για τα παιδιά Μου αυτό που έχω προορίσει για εσάς 

από την αιωνιότητα: Ένας κόσμος αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, όπου κάποιος ασκεί μια λατρεία 

αρμονίας με όλα τα δημιουργημένα πράγματα και μια πνευματική λατρεία για τον Κύριο. 

56 Είμαι δικαστής σας ή όχι; Ναι, ανθρωπότητα, η κρίση Μου είναι ανελέητη και αυστηρή μαζί σου, 

αλλά γεννιέται από την αγάπη Εκείνου που είναι ο Δημιουργός της ζωής. Θα μπορούσα να είχα 

καταστρέψει όλους εκείνους που βεβήλωσαν, αμάρτησαν ή δεν υπάκουσαν στους Νόμους Μου, αλλά τι 

αξία θα είχε να σας νικήσω μέσω του θανάτου; Η αλήθεια και η αγάπη δεν έχουν δύναμη; 

57 Δεν θέλω τους νεκρούς, δεν θέλω να ακούω για πάντα τους θρήνους εκείνων που κλαίνε για μια 

εξιλέωση. 

58 Σε αυτούς που είναι παρόντες, δέχομαι αυτούς που είναι απόντες- αύριο, όταν αυτός ο λόγος δεν 

θα ακούγεται πλέον, θα μεταδοθεί μέσω των χειλιών των μαρτύρων Μου σε αυτούς που δεν τον άκουσαν. 

Αγαπάτε ο ένας τον άλλον, μαθητές, ώστε η καρδιά σας να είναι σαν σωσίβιο για τους αδελφούς σας. 

59 Τα καλά νέα αυτής της εποχής θα φτάσουν σε κάθε καρδιά και σε κάθε γωνιά της γης. Το μήνυμα 

που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή μέσω του Ιησού έχει ήδη γίνει το σώμα της γνώσης της 

ανθρωπότητας. Σε αυτόν τον ευλογημένο σπόρο θα πέσει η καρποφόρα βροχή του Πνευματισμού για να 

φωτίσει και να εξηγήσει το μήνυμα των περασμένων αιώνων. 

60 Μην αναζητάτε μόνο εκείνους που ζουν ευτυχισμένοι, που γνωρίζουν ελάχιστα την αμαρτία ή τον 

πόνο- ελάτε στον λεπρό, στον ανθρωποκτόνο, στον βλάσφημο και σε αυτόν που βρίσκεται σε σύγχυση 
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στη ζωή του. Μη δειλιάζετε μπροστά στη δυστυχία που σας παρουσιάζει εξωτερικά αυτό το ον, θυμηθείτε 

αμέσως ότι ένα πνεύμα κατοικεί σε αυτό το πρόσωπο, ότι ένα παιδί του Κυρίου κατοικεί σε αυτό το ον, 

ένας από τους αδελφούς και τις αδελφές σας, ενωμένος μαζί σας με αιώνιους και θεϊκούς δεσμούς. Να 

κρατάτε πάντα τον Λόγο Μου ζωντανό μέσα σας, ώστε να μην αφήνετε τον πόνο να σας προσπερνά χωρίς 

να τον νιώθετε ή να τον απαλύνετε. 

61 Όποιος αισθάνεται τον πόνο του πλησίον του, όποιος βιώνει εσωτερικά τις δοκιμασίες του 

αδελφού του, θα του επιτραπεί να άρει μέσω της προσευχής του και των λόγων του τη βαριά εξιλέωση 

που βαραίνει αυτούς για τους οποίους χρησιμοποιεί τον εαυτό του ή με τους οποίους υποφέρει. 

62 Βεβαιωθείτε ότι οι άποροι δεν θα σας βρουν απροετοίμαστους όταν χτυπήσουν την πόρτα σας, 

γιατί τότε το πνεύμα σας δεν θα μπορέσει να μαρτυρήσει Εκείνον που το έστειλε στη γη για να 

εκπληρώσει μια τόσο δύσκολη αποστολή. 

63 Το πνεύμα σας πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ανθρωπότητα, και για να το κάνει αυτό πρέπει να 

πολεμήσει ενάντια στο κακό που αγκαλιάζει τον κόσμο. Προσέξτε τα παιδιά, ενισχύστε το καλό στη 

νεολαία, γιατί οι νέες γενιές θα είναι αυτές που θα συνεχίσουν τα γενναιόδωρα έργα σας. 

64 Νομίζετε ότι το βλέμμα Μου δεν ανακαλύπτει τις αβύσσους στις οποίες πέφτουν όσοι αρχίζουν να 

ζουν, και τους κινδύνους που καραδοκούν για όσους δεν έχουν όπλα για να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους; 

65 Άνθρωποι, μη συνηθίζετε πλέον τη διαφθορά, πολεμήστε την χωρίς να καυχιέστε για την 

καθαρότητα, ούτε να αγανακτείτε με τις παραβάσεις των συνανθρώπων σας. Να είστε διακριτικοί, 

ακριβείς και καλοπροαίρετοι στην ομιλία σας και στις πράξεις σας, και ο κόσμος θα σας ακούσει και θα 

δώσει προσοχή στα διδακτικά σας λόγια. Είναι απαραίτητο να σας ξαναπώ ότι πριν μεταδώσετε αυτή τη 

διδασκαλία, πρέπει να τη ζήσετε; 

66 Μελετήστε το Λόγο Μου, μαθητές, για να ανακαλύψετε την ουσία του. Σας κάνω τους πρώτους 

φύλακες αυτής της αποκάλυψης, την οποία θα γνωστοποιήσετε στον κόσμο αύριο. 

67 Αυτή η αποκάλυψη δεν φαίνεται να περιέχει κάτι σπουδαίο, αλλά θα δείτε στο μέλλον τι σημασία 

θα έχει για την ανθρωπότητα. 

68 Ανάμεσα σε αυτόν τον λαό υπάρχουν μαθητές όλων των ειδών- κάποιοι έχουν μια ιδέα για το 

μεγαλείο αυτού του έργου και ήδη αισθάνονται το σοκ που θα προκαλέσει η εμφάνισή του στον κόσμο- 

άλλοι αρκούνται να πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας καλός δρόμος, και υπάρχουν επίσης εκείνοι που δεν 

μπορούν να ανακαλύψουν το μεγαλείο αυτής της διδασκαλίας και που αμφιβάλλουν για τη νίκη της και 

την είσοδό της στις καρδιές των ανθρώπων. Σας λέω, είναι ένα κόσμημα που σας εμπιστεύτηκα, του 

οποίου τις θεϊκές ακτίνες φωτός δεν θέλατε να αναγνωρίσετε, επειδή δεν έχετε κατανοήσει τη διδασκαλία 

Μου. 

69 Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και στην εποχή Του οι άνθρωποι αμφέβαλλαν για τον λόγο του Χριστού, 

γιατί οι άνθρωποι έκριναν τον Ιησού με βάση την καταγωγή Του και την ενδυμασία Του, και όταν έμαθαν 

ότι ήταν γιος ενός ξυλουργού από τη Ναζαρέτ και μιας φτωχής γυναίκας - που αργότερα θα ξεκινούσε με 

την παρέα φτωχών ψαράδων της Γαλιλαίας, για να κηρύξει μια διδασκαλία που τους φαινόταν παράξενη - 

δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ο πλανόδιος κήρυκας, που πήγαινε από χωριό σε χωριό, 

επιδεικνύοντας την πενιχρότητα των ρούχων του, ήταν ο βασιλιάς που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στον λαό 

του Ισραήλ. 

70 Σας δίνω αυτές τις ενδείξεις επειδή οι άνθρωποι αναζητούν την εξωτερική λάμψη που θαμπώνει 

τις αισθήσεις για να μπορέσουν να πιστέψουν στο μεγαλείο αυτού που μπορεί να δει και να αισθανθεί 

κανείς μόνο με το πνεύμα. 

71 Έπρεπε να χύσω το αίμα Μου, να δώσω τη ζωή Μου και να αναστηθώ για να ανοίξουν οι 

άνθρωποι τα μάτια τους. Ποιο ποτήρι θα πιει τώρα το Πνεύμα Μου για να πιστέψετε σε Μένα; 

Ανθρωπότητα: Τι δεν θα έκανα για να σε δω να σώζεσαι; 

72 Μένει ακόμη λίγος χρόνος για να σας μιλήσω. Γνωρίζω ότι εκείνοι που δεν έχουν ακόμη λάβει 

υπόψη τους την εκδήλωσή Μου, θα την κατανοήσουν αργότερα και στη συνέχεια θα αγκαλιάσουν την 

αποστολή τους με ακλόνητη πίστη. 

73 Έρχομαι οπλισμένος με υπομονή- είμαι Δάσκαλος για εκείνον που έρχεται για χάρη της 

διδασκαλίας Μου- είμαι Ιατρός για εκείνον που αναζητά μόνο την υγεία σε Μένα- είμαι επιεικής 

Δικαστής για εκείνον που έχει αμαρτήσει πολύ και μετά έρχεται μπροστά στο Πρόσωπό Μου με το 
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κεφάλι του ταπεινά σκυμμένο για να ζητήσει τη συγχώρεσή Μου. Αύριο, όταν δουν την επιθυμία τους να 

εκπληρώνεται, τα ίδια τους τα χείλη θα μιλήσουν για να διδάξουν τους αδαείς. Θα έρθουν στον Θείο 

Ιατρό, αλλά μόνο για να ζητήσουν βάλσαμο και παρηγοριά για τα βάσανα του πλησίον τους, και θα 

στραφούν επίσης στη Δικαιοσύνη Μου για να μεσολαβήσουν για εκείνον που τους προσέβαλε. 

74 Σας είπα ότι για να γίνετε δάσκαλοι πρέπει πρώτα να γίνετε μαθητευόμενοι και μαθητές. 

75 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 90  
1 Είμαι ο περιπλανώμενος που χτυπά τις πόρτες των καρδιών σας. Χτυπάω και δεν ξέρετε ποιος 

είναι- ανοίγετε και δεν Με αναγνωρίζετε. Είμαι σαν τον περιπλανώμενο που έρχεται σε ένα χωριό και δεν 

έχει κανέναν που να τον γνωρίζει, σαν τον ξένο που μπαίνει σε μια ξένη χώρα και δεν τον καταλαβαίνουν 

στη γλώσσα του. Έτσι αισθάνομαι ανάμεσά σας! Πότε θα νιώσετε την παρουσία Μου; Ω λαέ, πότε θα Με 

αναγνωρίσετε, όπως στην εποχή του αναγνωρίστηκε ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του στην Αίγυπτο; 

2 Ο Ιωσήφ, γιος του Ιακώβ, είχε πουληθεί από τους ίδιους τους αδελφούς του σε κάποιους εμπόρους 

που πήγαιναν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ ήταν ακόμη μικρός και είχε ήδη δώσει δείγματα του μεγάλου 

χαρίσματος της προφητείας. Ο φθόνος κατέλαβε τους αδελφούς του, οι οποίοι τον ξεφορτώθηκαν, 

νομίζοντας ότι δεν θα τον ξαναδούν. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος πρόσεχε τον δούλο του, τον προστάτευσε 

και τον έκανε μεγάλο στον Φαραώ της Αιγύπτου. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο κόσμος μαστιζόταν από 

ξηρασία και λιμό, η Αίγυπτος, καθοδηγούμενη από τις συμβουλές και τις εμπνεύσεις του Ιωσήφ, είχε 

συγκεντρώσει επαρκείς προμήθειες για να αντέξει την επίσκεψη. Τότε συνέβη να έρθουν οι γιοι του 

Ιακώβ στην Αίγυπτο σε αναζήτηση τροφής. Ο τρόμος τους ήταν μεγάλος όταν συνειδητοποίησαν ότι ο 

αδελφός τους Ιωσήφ είχε γίνει υπουργός και σύμβουλος του Φαραώ. Όταν τον είδαν, έπεσαν στα γόνατά 

τους στα πόδια του μετανιωμένοι για την παράβασή τους και συνειδητοποίησαν ότι οι προφητείες του 

αδελφού τους είχαν βγει αληθινές. Αυτός που νόμιζαν νεκρό ήταν εδώ μπροστά τους γεμάτος δύναμη, 

αρετή και σοφία. Ο προφήτης, τον οποίο είχαν πουλήσει, τους απέδειξε την αλήθεια της προφητείας που ο 

Κύριος είχε βάλει στα χείλη του από παιδί. Ο αδελφός που είχαν βασανίσει και πουλήσει τους συγχώρεσε. 

Καταλαβαίνετε, παιδιά; Τώρα ξέρετε γιατί σας είπα αυτή τη μέρα: Πότε θα Με αναγνωρίσετε όπως ο 

Ιωσήφ αναγνώρισε τους αδελφούς του; 

3 Κι εγώ κάποτε σας έδωσα προφητείες, κι εγώ πουλήθηκα και παραδόθηκα στον θάνατο. Αλλά 

θυμηθείτε ότι σας είπα ότι θα ξανάρθω. Γιατί λοιπόν δεν Με δέχεστε τώρα που χτυπάω τις πόρτες σας; Θα 

είναι απαραίτητο να εμφανιστούν στη γη ξηρασία και πείνα, όπως συνέβη και τότε, ώστε να Με 

αναζητήσετε επιτέλους; 

4 Πόσα σας έχω μιλήσει και σας έχω δώσει από την αρχή του χρόνου για να σας σώσω από το κακό 

και να σας φέρω στην τελειότητα. Αλλά χρειάζεστε ακόμα χρόνο για να φτάσετε στην κορυφή του 

βουνού, όπου σας περιμένω για να σας φυλάξω σαν κοσμήματα που ξεπήδησαν από την αγάπη Μου και 

που επιστρέφουν σε Μένα. 

5 Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι Εγώ είμαι ο Πατέρας όλων των δημιουργημένων πραγμάτων και 

ότι το πεπρωμένο των όντων βρίσκεται σε Μένα. Ωστόσο, δεν έλαβα ούτε την προσοχή ούτε τον σεβασμό 

τους. Δημιουργούν επίσης, είναι επίσης αφέντες και πιστεύουν ότι έχουν εξουσία πάνω στο πεπρωμένο 

των γειτόνων τους - οπότε γιατί να υποκλιθούν μπροστά Μου; 

6 Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δοκίμασε την υπομονή Μου και προκάλεσε τη δικαιοσύνη Μου. 

Του έδωσα χρόνο να βρει την αλήθεια, αλλά δεν ήθελε να δεχτεί τίποτα από Μένα. Ήρθα ως Πατέρας και 

δεν αγαπήθηκα- στη συνέχεια ήρθα ως Δάσκαλος και δεν έγινα κατανοητός- αλλά επειδή είναι 

απαραίτητο να σωθεί η ανθρωπότητα, έρχομαι τώρα ως Κριτής. Ξέρω ότι ο άνθρωπος θα επαναστατήσει 

ενάντια στη δικαιοσύνη Μου, γιατί δεν θα Με καταλάβει ούτε ως Δικαστή και θα πει ότι ο Θεός 

εκδικήθηκε. 

7 Μακάρι όλοι να καταλάβαιναν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τρέφει αισθήματα εκδίκησης, επειδή η 

αγάπη Του είναι τέλεια. Ούτε εγώ μπορώ να στείλω τον πόνο- εσείς οι ίδιοι τον προσελκύετε με τις 

αμαρτίες σας. Η Θεία Δικαιοσύνη Μου είναι πάνω από τα βάσανά σας και ακόμη και από τον θάνατό σας. 

Ο πόνος, τα εμπόδια, οι αποτυχίες είναι οι δοκιμασίες που ο άνθρωπος συνεχώς επιβάλλει στον εαυτό του, 

και οι καρποί της σποράς του είναι αυτό που θερίζει σιγά-σιγά. Μου αρκεί να αφήσω το φως Μου να 

φτάσει στο πνεύμα σας σε κάθε μια από αυτές τις κρίσεις της ζωής, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τη 

σωτηρία του. 

8 Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τις διδασκαλίες του Χριστού, ότι δεν ξέρουν από τι 

να απομακρυνθούν και πού να κατευθύνουν τα βήματά τους. Αλλά τους ρωτώ: Σας φαίνονται πολύ 

υψηλές αυτές οι διδασκαλίες; Τότε ακούστε Με τώρα και θα τα καταλάβετε. 

9 Ήξερα ότι έπρεπε να επιστρέψω για να σας εξηγήσω όλες αυτές τις διδασκαλίες. Γι' αυτό σας είπα 

ότι το Πνεύμα της Αλήθειας θα έρθει και θα σας εξηγήσει όλα τα μυστήρια, για να σας κάνει να 
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καταλάβετε όσα δεν είχατε καταλάβει. Αυτή είναι η εποχή που το Πνεύμα της Αλήθειας πλανάται πάνω 

από κάθε σάρκα και κάθε πνεύμα. Αρκεί να συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της συνείδησής σας για να 

ακούσετε τη φωνή Μου. Ήθελα όμως να σας δώσω, ως τους πρώτους καρπούς αυτής της εποχής, τη 

διακήρυξή Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, ώστε αυτό το μήνυμα να είναι ο σπόρος που 

θα σας δώσει σταθερότητα και πίστη στο δρόμο της ανάπτυξής σας. 

10 Αυτή τη στιγμή σας δίνω αγάπη, ειρήνη και πνευματική διδασκαλία, και η καρδιά σας - φτωχή και 

με ανάγκη από όλα αυτά - εξαγνίζεται για να δεχτεί το θείο δώρο. 

11 Ό,τι οι ισχυροί και οι γνώστες της μεγάλης γνώσης έχουν απορρίψει, το δέχονται οι ταπεινοί, και 

ό,τι περιφρονήθηκε στα λαμπρά παλάτια φτάνει στις φτωχικές καλύβες και γίνεται δεκτό με χαρά. 

12 Εσείς που κουραστήκατε από τη μακρά αναμονή και την τόση ταλαιπωρία, ελάτε σε Μένα. Έχω 

προετοιμάσει τα πάντα και όλα είναι έτοιμα για αυτή τη στιγμή. Έχω δώσει στον άνεμο αρώματα, ώστε να 

μπορείτε να αναπνέετε την αναζωογονητική Μου πνοή, γιατί θέλω να σας πλησιάσω με άπειρη αγάπη. 

13 Τα παιδιά των ισχυρών Μου λένε όταν ακούνε το κάλεσμά Μου στην πόρτα τους: "Ελάτε ξανά 

αύριο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει χώρος για σας", ενώ οι άνθρωποι με απλό μυαλό Μου λένε: "Έλα σε μας, 

Δάσκαλε, έλα να τιμήσεις την καλύβα μας με την Παρουσία Σου. Μην κοιτάς τους λεκέδες της ντροπής 

μας. Εσύ που επισκέφθηκες το σπίτι της αμαρτωλής Μαγδαληνής, δώσε μας την ευτυχία να σε δούμε". 

14 Όταν αυτό το επείγον αλλά ταπεινό κάλεσμα Με φτάσει, πλησιάζω και εισέρχομαι σε αυτές τις 

καρδιές που είναι προετοιμασμένες για αυτή την ώρα σαν να ήταν ένα ιερό. 

15 Ανακαλύπτω ανάμεσά σας εκείνους που χρίστηκαν με δάκρυα πόνου, εκείνους που υπέστησαν 

διωγμούς, που υπέμειναν ταπεινώσεις. 

16 Έρχομαι επειδή Με καλέσατε μέσα στη σιωπή των (εσωτερικών) αγώνων σας και των 

απογοητεύσεών σας- αλλά θα εκτιμήσετε ότι έχω έρθει στο κάλεσμά σας χωρίς καθυστέρηση, όπως ο 

βοσκός σπεύδει όταν ακούει το κλάμα του προβάτου που έχει ξεστρατίσει ή κινδυνεύει. 

17 Με καλέσατε με μεγάλη πίστη, Με αναζητήσατε ακούραστα, και αληθινά σας λέω, η πίστη σας 

δεν θα μπορούσε να σας εξαπατήσει. 

18 Να ξέρετε ότι ξεχύνω τις ευλογίες Μου σαν μια πλημμύρα αγάπης σε όλους εκείνους που ήξεραν 

να πιστεύουν και να περιμένουν. Ακούστε τη φωνή Μου που έρχεται σε σας σαν να ήταν ένα ερωτικό 

τραγούδι που σας κάνει να ξεχάσετε τα βάσανα και σας συγχωρεί για όλα όσα ήταν τόσο πικρά και που η 

καρδιά σας μάζεψε σιγά-σιγά στο μονοπάτι της ζωής. 

19 Μαθαίνετε να αισθάνεστε την πνευματική Μου παρουσία στις καρδιές σας και αυτή η γνώση ήταν 

σαν ανάπαυλα για κάποιους, σαν όαση για άλλους. Ψάχνω τους πάντες, αλλά πρώτα ήρθα βιαστικά για να 

γίνω γνωστός μεταξύ εκείνων που, όταν Με άκουσαν, δεν Με αρνήθηκαν, που ήξεραν πώς να υπομένουν 

την κοροϊδία των αδελφών τους επειδή είναι μαζί Μου. 

20 Να είστε υπομονετικοί στις δοκιμασίες και θα γίνετε μάρτυρες του Έργου Μου, αλλά θα γίνω 

επίσης μάρτυρας των πιστών μαθητών Μου, ώστε η ανθρωπότητα να καταλάβει ότι στέκεται στην 

Αλήθεια. 

21 Όχι μόνο εσείς θα είστε μάρτυρες του Έργου Μου, όχι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες του λαού 

Μου θα μαρτυρούν τον ερχομό Μου, αλλά τα πάντα θα μιλούν για τον ερχομό Μου και θα μαρτυρούν την 

Αλήθειά Μου, όπως συνέβη σε εκείνη τη Δεύτερη Ώρα, κατά την οποία την ώρα του θανάτου πάνω στον 

ίδιο τον σταυρό ο ήλιος κρύφτηκε, η γη σείστηκε και όλη η Ιερουσαλήμ ήταν έρημη και θλιμμένη. 

22 Αγαπημένοι μαθητές, μην κλαίτε πια για Μένα, τα δάκρυά σας θα μετατραπούν σε ευδαιμονία, 

γιατί θα εξακολουθείτε να κλαίτε με απέραντη χαρά όταν βιώσετε τη νίκη της διδασκαλίας Μου στη γη, 

και κανείς δεν θα μπορέσει να σας στερήσει αυτή την ευδαιμονία. Προς το παρόν, συνεχίστε να παίρνετε 

τη θέση σας σε αυτό το πνευματικό συμπόσιο και να τρώτε το γλυκό ψωμί της ζωής. 

23 Απολαύστε αυτή τη γιορτή που αντανακλά στο πνεύμα σας, έτσι ώστε τη στιγμή που θα 

αποκτήσετε κοινωνία μαζί Μου, να ξεχάσετε τις θλίψεις σας. Οι πληγές σας θα επουλωθούν και θα 

ξεκουραστείτε από τους κόπους σας. Η καρδιά σας, όταν έρθουν αυτές οι στιγμές, θα λάμπει όπως ένα 

σπίτι όταν στολίζεται για μια γιορτή, και ούτε τα πιο βασιλικά παλάτια της γης δεν θα έχουν τη λάμψη 

που λάμπει στο πνεύμα σας εκείνη την ώρα. 

24 Μακάριοι οι πράοι στην καρδιά, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 



U 90 

55 

25 Μακάριοι είναι εκείνοι που υποφέρουν βαθιά όταν ο Ποιμένας προσβάλλεται. Αλλά μη φοβάστε 

για Μένα, φοβάστε για τον εαυτό σας, τον οποίο ο πόνος μπορεί πράγματι να καταθλίψει και ο πειρασμός 

να νικήσει. 

26 Αναζωογονείστε όταν Με ακούτε και Με ρωτάτε: "Δάσκαλε, γιατί μας επέλεξες, αν και είμαστε 

τόσο μικροί και αδύναμοι;" Αλλά σας απαντώ: Ο Κύριός σας δεν κάνει ποτέ λάθος. 

27 Αναγνωρίστε ότι ακόμη και πριν έρθετε για πρώτη φορά να Με ακούσετε, όταν δεν ξέρατε τίποτα 

για τον ερχομό Μου, η καρδιά σας ήδη σας έδειχνε ότι ο Δάσκαλος επρόκειτο να στείλει το Φως Του στον 

κόσμο σαν φάρος που καθοδηγεί τους ναυαγούς μέσα στην καταιγίδα. 

28 Σας κάλεσα για να σας κάνω εργάτες Μου και να σας στείλω στο δρόμο σας για να διακηρύξετε 

αυτά τα καλά νέα. Αλλά πρώτα περιμένω να μάθετε να συγχωρείτε τους εχθρούς σας, όλους εκείνους που 

σας έβαλαν αγκάθια, όλους εκείνους που σας έδωσαν χολή και ξύδι να πιείτε, έτσι ώστε να μπορείτε να 

πείτε ότι είστε τώρα αρκετά δυνατοί για να βγείτε έξω και να σκορπίσετε το σπόρο της πνευματοποίησης. 

29 Μόλις αυτό είναι αληθινό, θα ξεκινήσετε να σπέρνετε, και παρόλο που θα συναντήσετε βάσανα 

και πίκρες στο στενό μονοπάτι των πνευματικών ιεραποστόλων σας, θα έχετε επίσης μεγάλες χαρές που 

θα σας αποζημιώσουν. Όταν φεύγετε για να σπείρετε τον σπόρο της αγάπης Μου, προσευχηθείτε και 

έχετε πίστη. Μερικές φορές θα κλαίτε, αλλά από την άλλη πλευρά, θα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα 

σας προσφέρουν χαρά, αν εκπληρώνετε το Νόμο Μου. 

30 Θα συναντήσετε δάκρυα και χαρές στο καθημερινό σας έργο μέχρι να φτάσετε στο τέλος του 

ταξιδιού της εξιλέωσης και να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας, όπου όλα είναι ειρηνικά, αρμονικά και 

τέλεια ευτυχία. 

31 Μερικές φορές το ποτήρι σας θα είναι γεμάτο μέλι, άλλες φορές γεμάτο πίκρα, αλλά σας λέω ξανά 

ότι αυτός που προσεύχεται, παρακολουθεί και εμπιστεύεται Εμένα δεν θα υποκύψει στην αδυναμία, γιατί 

η καρδιά του θα είναι γεμάτη πίστη και δεν θα μπορέσει ποτέ να Με αρνηθεί, γιατί τα χείλη του θα 

διακηρύσσουν ακλόνητα την Αλήθειά Μου στη γη. 

32 Ο δρόμος είναι θλιβερός και μακρύς, αλλά η αγάπη Μου θα ξεδιψάσει τη δίψα της καρδιάς σας. 

Θυμηθείτε ότι πάντα έρχομαι στους ανθρώπους όταν βλέπω ότι είναι κοντά στο να πεθάνουν από την 

πείνα ή τη δίψα. 

33 Εκείνος που πάντα ερχόταν για τη σωτηρία σας, σας μιλάει αυτή τη στιγμή: ο Χριστός, η Θεία 

Υπόσχεση, που έγινε άνθρωπος στον Ιησού στη Δεύτερη Εποχή, ο Θεϊκός Λόγος που έγινε Λόγος του 

ανθρώπου- το Πνεύμα της Αγάπης, του Φωτός, της Σοφίας, που περιορίζεται σε μια ακτίνα που αγγίζει το 

πνεύμα και το νου του ανθρώπου μέσω της συνείδησης για να τον διδάξει να μεταδίδει τις σκέψεις Μου. 

34 Κάποιοι Μου λένε στις καρδιές τους: "Κύριε, πώς μπόρεσες να κατέβεις στις καρδιές μας με 

αυτόν τον τρόπο;" - Ω, παιδιά Μου! Δεν έχετε δει καμιά φορά μια μητέρα να πηγαίνει σε ένα βρώμικο 

μέρος της πόλης, όπου ένα από τα παιδιά της αναστενάζει και την παρακαλάει, σάπιο μέσα στη βρωμιά ή 

τη δυστυχία; 

35 Μόνο αυτές οι μητέρες θα μπορούσαν να σας πουν πώς ένιωσαν τους χτύπους της καρδιάς του 

χαμένου παιδιού που τις φώναζε, ικετεύοντας για την παρουσία τους και τη μητρική τους αγάπη, 

ελπίζοντας να κερδίσουν τη συγχώρεσή τους. 

36 Και εγώ, που είμαι Εκείνος που είναι η επιτομή κάθε αγάπης, στον οποίο υπάρχει η αγάπη όλων 

των πατέρων και όλων των μητέρων, θα μπορούσα να παραμείνω αναίσθητος στο κάλεσμα του πνεύματός 

σας; Θα πρέπει να αποφύγω να σπεύσω στο μέρος -όποιο κι αν είναι αυτό- όπου ένα από τα παιδιά Μου 

βρίσκεται στο έλεος της καταστροφής και Με καλεί; Πόσο λίγο Με γνωρίζετε, παρόλο που σας έχω 

εκδηλώσει την αγάπη Μου σε τόσες πολλές και απεριόριστες μορφές! 

37 Δεν θυμάστε πόσες φορές έδειξα την αγάπη Μου, όχι μόνο σε εκείνους που πίστεψαν σε Μένα, 

αλλά και σε εκείνον που Με πρόδωσε και σε εκείνους που Με καταδίωξαν και Με έκριναν; Τώρα μπορεί 

να Με ρωτήσετε ποιος ήταν ο λόγος που Με ώθησε να επιτρέψω όλες αυτές τις κοροϊδίες. Αλλά σας 

απαντώ: Ήταν απαραίτητο για Μένα να τους αφήσω πλήρη ελευθερία σκέψης και δράσης, έτσι ώστε να 

υπάρξουν οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκαλυφθώ και να βιώσουν όλοι το έλεος και την αγάπη που 

δίδαξα στον κόσμο. 

38 Δεν κίνησα την καρδιά του Ιούδα να Με προδώσει- ήταν το όργανο μιας κακής σκέψης, όταν η 

καρδιά του ήταν γεμάτη σκοτάδι. Αλλά μπροστά στην απιστία αυτού του μαθητή, αποκάλυψα τη 

συγχώρεσή Μου. 
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39 Δεν θα ήταν απαραίτητο ένας από τους δικούς Μου να Με προδώσει για να σας δώσω αυτό το 

παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Ο Δάσκαλος θα το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία που Του προσέφεραν οι 

άνθρωποι. Έπεσε σε εκείνον τον μαθητή να γίνει το όργανο μέσω του οποίου ο Δάσκαλος έδειξε στον 

κόσμο τη Θεϊκή Του ταπεινότητα, και ακόμη και αν νομίζατε ότι η αδυναμία εκείνου του ανθρώπου ήταν 

αυτή που προκάλεσε τον θάνατο του Ιησού, σας λέω ότι κάνετε λάθος, γιατί ήρθα για να σας δοθώ 

ολοκληρωτικά, και αν δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο, να είστε σίγουροι ότι θα γινόταν με άλλον τρόπο. 

Επομένως, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταριέστε ή να κρίνετε αυτόν που είναι αδελφός σας, ο οποίος 

σε μια στιγμή σκότους δεν έδειξε την αγάπη και την πίστη που όφειλε στον Δάσκαλό του. Αν τον 

κατηγορείτε για τον θάνατό Μου, γιατί δεν τον ευλογείτε, γνωρίζοντας ότι το Αίμα Μου χύθηκε για τη 

σωτηρία όλων των ανθρώπων; Θα ήταν καλύτερα για σας να προσεύχεστε και να ζητάτε να μην πέσει 

κανένας σας σε πειρασμό- διότι η υποκρισία των γραμματέων και των Φαρισαίων υπάρχει ακόμα σε 

αυτόν τον κόσμο. 

40 Εναπόκειται σε εσάς να προσεύχεστε και να παρακολουθείτε, ώστε να είστε πάντα όργανα του 

φωτός και να μην υπηρετείτε ποτέ το σκοτάδι. Θα έχω πάντα την ευκαιρία να δείξω σε αυτή την άπιστη 

και υλιστική ανθρωπότητα την αλήθεια όλων όσων της έχω αποκαλύψει. 

41 Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα αφήνω στον άνθρωπο την ελευθερία της δικής του 

απόφασης της βούλησής του, ώστε να κάνει χρήση του δώρου της βούλησής του και να έρθει σε Μένα με 

δική του πρωτοβουλία. 

42 Σας δημιούργησα ελεύθερους - όχι για το κακό, αλλά ελεύθερους όπως η ροή του νερού, όπως η 

ανάπτυξη των φυτών, όπως το τραγούδι των πουλιών. 

43 Εκείνη την εποχή δεν δελέασα τους ανθρώπους να Με καλέσουν ή να Με αναζητήσουν, ούτε 

αντιστάθηκα όταν Με απέρριψαν. Τους επέτρεψα να κάνουν το θέλημά τους για να κάνω στη συνέχεια το 

θέλημά Μου πάνω σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα. Με αυτό θέλω να σας πω ότι θα σας αφήσω να 

έρθετε σε Μένα κάνοντας χρήση της θέλησής σας. Γιατί αν προσπαθήσετε να πιέσετε αυτή τη θαυμάσια 

δύναμη, που κρατάει την ανθρωπότητα σε κίνηση, προς μια άλλη κατεύθυνση, δεν θα επιτύχετε την 

τελειότητα. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι το θέλημά σας είναι το δικό Μου, και θα φτάσετε στον τελικό 

προορισμό του μονοπατιού, που είναι η Καρδιά του Πατέρα Μου. 

44 Θα σας καλέσω όπως έκανα πάντα χωρίς ποτέ να κουραστώ, και η Φωνή Μου θα επαναλαμβάνει 

με αγάπη μέρα με τη μέρα: "Έλα σε Μένα". Αλλά για να ακούσετε το 

Όταν ακούσετε αυτό το κάλεσμα, πρέπει να εξαγνίσετε την καρδιά σας, ώστε οι σκοτεινές δυνάμεις που 

αντιτίθενται στην αρετή, την αγνότητα και την καλοσύνη να μη βρουν συγγένεια μαζί σας και, αν και σας 

βάζουν σε πειρασμό, να μη σας ρίξουν. 

45 Οι πύλες της Βασιλείας Μου είναι ανοιχτές, μέσα από αυτές ρέουν μεγάλες πλημμύρες φωτός, η 

λάμψη τους φτάνει σε αυτόν τον κόσμο αναζητώντας καρδιές, μυαλά και πνεύματα για να 

εγκατασταθούν. 

46 Σας προειδοποιώ εκ των προτέρων για όλα, γιατί σας έχω ήδη πει ότι θα υπάρξει αγώνας και ότι η 

Διδασκαλία Μου θα πολεμηθεί με πολλούς τρόπους. Πολλοί είναι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να την 

εξαφανίσουν από τη γη, αλλά πριν εξαφανιστεί η Διδασκαλία Μου, θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστεί η 

τελευταία ψυχή, δηλαδή το τελευταίο ανθρώπινο ον σε αυτόν τον κόσμο. 

47 Μη φοβηθείτε αν σας αποκαλέσουν βλάσφημους όταν πείτε ότι Αυτός που σας μίλησε στο 

Πνεύμα ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ακόμη και όταν ο Ιησούς είπε στη Δεύτερη Εποχή ότι ήταν ο Υιός του 

Θεού, οι άνθρωποι εξοργίστηκαν. Θα συγχωρήσω τη δυσπιστία τους και θα τους επιτρέψω να Με 

αποκαλούν όπως τους αρέσει καλύτερα. 

48 Πολλοί θα αρνηθούν ότι σας μίλησα μέσα από το στόμα αμαρτωλών ανθρώπων. Αλλά τότε θα 

τους πω: Μην εστιάζετε στο σκεύος, αξιολογήστε το περιεχόμενο, και τότε θα χύσω την καθαρότητα της 

διδασκαλίας Μου στην καρδιά των αρνητών Μου. Θα Με αναγνωρίσουν, γιατί έχω ένα σημάδι για να 

καλέσω τα πρόβατά Μου, και αναγνωρίζουν τη φωνή του Ποιμένα τους. 

49 Θα έρθουν και θα Με δοκιμάσουν γιατί θέλουν να σας αποδείξουν ότι κάνετε λάθος. Αν δεν τους 

πω το όνομά Μου, θα πουν ότι δεν είμαι Εγώ, και αν απαντήσω στις ερωτήσεις τους με κακές προθέσεις, 

θα Με αρνηθούν με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο. 

50 Τότε θα τους πω: Όποιος θέλει να μπει στη βασιλεία του φωτός πρέπει να την αναζητήσει με την 

καρδιά του. Όποιος όμως θέλει να ζήσει χωρίς να Με αναγνωρίσει, θα έχει αποκρύψει τη θεία γνώση από 
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το ίδιο του το πνεύμα και έτσι θα κάνει ό,τι είναι ξεκάθαρο και φωτεινό αποκάλυψη να είναι γι' αυτόν 

μυστήριο και μυστικό. 

51 Σας δίνω την ειρήνη Μου, όχι αυτή που υπόσχεται ο κόσμος, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά 

μόνο αυτή που σας κάνω να αισθάνεστε. Κουβαλάτε την ειρήνη Μου μαζί σας, γιατί το μονοπάτι που 

βαδίζετε είναι γεμάτο αγκάθια, το ξέρω. Η ανθρωπότητα πλέει σε έναν ωκεανό πόνου. Η αμαρτία 

εξαπολύεται και δεν έχετε αρκετή δύναμη για να πολεμήσετε ενάντια σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γι' 

αυτό ήρθα να σας δώσω δύναμη και να σας βγάλω από αυτό το χάος. Κάθε φορά που έχετε χάσει το 

δρόμο σας και αισθάνεστε ανησυχία, αναρωτιέστε μέσα στη βαθιά σας σύγχυση αν αυτός είναι ο δρόμος 

Μου- αλλά σας απαντώ ότι πάντα σας δείχνω το σωστό δρόμο. 

52 Κάποια άπιστη καρδιά Με ρωτάει σήμερα: "Εσύ είσαι, Δάσκαλε, που μας μιλάς;" Και του 

απαντώ: Εγώ είμαι, εν πνεύματι και αληθεία, που σας παρουσιάζομαι ταπεινά μέσα στα όρια της 

κατανόησής σας, ώστε να Με γνωρίσετε και να φωτιστείτε από αυτό το φως, ώστε να σας καθαρίσει και 

να προετοιμάσει την καρδιά σας, αναζωογονώντας την και δείχνοντάς της την πνευματική ζωή που την 

περιμένει. 

53 Ανοίγω το Βιβλίο των Οδηγιών Μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να παραμείνει ανοιχτή μπροστά στις 

καρδιές σας και να απομνημονεύετε ακούραστα τις διδασκαλίες της. Σας δίνω οδηγίες, γιατί τώρα είναι η 

ώρα που υποδεικνύεται από την αγάπη Μου, όταν θα σας κάνω κατόχους της σοφίας που σας ανήκει. 

54 Καθαροί βγήκατε από Μένα, αλλά με την πάροδο του χρόνου λερώσατε την ψυχή σας, και μετά 

από εξαγνισμούς και κακουχίες έρχεστε σε Μένα και σας επιστρέφω την αξία και τη χάρη που χάσατε. 

Σας σημαδεύω με μια σφραγίδα φωτός για να σας αναγνωρίζουν οι συνάνθρωποί σας. Σας κάλεσα 

μαθητές και θέλω να μιμηθείτε εκείνους της Δεύτερης Εποχής. Δεν συμφωνείτε ότι σας επέλεξα; - Μου 

λέτε σιωπηλά: "Ας γίνει το θέλημά Σου". Δεν μπορώ ακόμη να σας αφήσω να πάρετε τη θέση Μου, ούτε 

είστε επαρκώς εξοπλισμένοι για να διδάξετε. τι θα μπορούσε να μεταδώσει ένας φορέας φωνής, ακόμη 

και αν έχει το χάρισμα του Λόγου, αν η Ακτίνα Μου δεν τον φώτιζε; Είναι ακόμα αδέξιοι και μόνο 

έτοιμοι να λάβουν την έμπνευσή Μου και να τη μεταδώσουν- αλλά η καρδιά τους δεν είναι ακόμα πηγή 

ελέους και αγάπης, επειδή είναι άπειροι. Μακάριοι είναι εκείνοι που ένιωσαν πίστη όταν άκουσαν το 

Λόγο Μου και οι οποίοι, χωρίς να τους έχω παράσχει μεγάλες αποδείξεις, Μου προσφέρουν την 

ευγνωμοσύνη τους. 

55 Κανείς δεν ήρθε τυχαία, εγώ σας έφερα εδώ. Αλλά αν έχετε μιλήσει μαζί Μου, Μου οφείλετε να 

Με αναγνωρίσετε και να Με αγαπήσετε. - Άνδρες και γυναίκες που έχουν ζήσει σε υπέροχες κατοικίες 

μέχρι σήμερα, θέλετε να Με ακολουθήσετε; Δεν ξέρετε ότι έχετε χαρακτηριστεί ως οι εκλεκτοί Μου και 

ότι είναι θέλημά Μου να υπηρετήσετε στο Έργο Μου; Ακόμη και αν έχετε αγαπήσει πολύ τον κόσμο, 

σήμερα θα πρέπει να αγαπάτε την πνευματική ζωή, να υπηρετείτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας και 

να βασίζετε τη χαρά της ζωής σας σε αυτήν. Αλλά αν οι συγγενείς και οι φίλοι σας σας κρίνουν 

εσφαλμένα για χάρη αυτής της πνευματικής ολοκλήρωσης, μην αισθάνεστε πόνο, να είστε δυνατοί και 

πάρτε Εμένα ως παράδειγμα. 

56 Όταν έζησα ανάμεσά σας στη Δεύτερη Εποχή, βρήκα τα παιδιά Μου να γίνονται αλαζονικά μέσα 

από τη γνώση και τη δύναμή τους. Ήθελα ο Λόγος Μου να εισέλθει στις καρδιές τους και τους βρήκα 

αδιάφορους για τα χαρίσματα του Πνεύματος. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο 

απομακρύνθηκα από το δρόμο τους. Για να τους βοηθήσω να μεταμορφώσουν τις σκληρές καρδιές τους, 

ετοίμασα δοκιμασίες για να τους διαφωτίσω. 

57 Σε μια περίπτωση, ένας από εκείνους τους ανθρώπους που είχαν ακούσει τον Λόγο Μου ήρθε 

χωρίς να τον πιστέψει. Ήρθε γεμάτος φόβο, και η απελπισία αντικατοπτριζόταν στο πρόσωπό του επειδή 

δεν μπορούσε να βρει τα μέσα για να αποκαταστήσει την υγεία της γυναίκας του που πέθαινε. Νικημένος 

από τον πόνο, στράφηκε προς Εμένα, αφού συμβουλεύτηκε μάταια την επιστήμη του, χωρίς να 

ανακαλύψει θεραπεία για την ασθένεια που επρόκειτο να τερματίσει τη ζωή του συντρόφου του, και είπε: 

"Είσαι Εκείνος που θεραπεύει;". Και του απάντησα: "Τι είναι αυτό που είναι αγαπητό στην καρδιά σου, 

καλέ μου άνθρωπε;" Στη συνέχεια μίλησε και παρακάλεσε για την ανάρρωση της συζύγου του. Του είπα: 

"Ίσως η γνώση Μου να είναι άχρηστη και η δύναμη με την οποία είμαι προικισμένος να είναι 

αναποτελεσματική;" Αλλά ακολούθησα τα βήματά του και έφτασα στον καταυλισμό των ετοιμοθάνατων 

ασθενών και άγγιξα το μέτωπό της. Ο σύζυγος κοίταξε με δυσπιστία, ενώ εκείνη ανέκτησε την υγεία της. 

Η σύζυγος σηκώθηκε και ήταν καλά, και με πλήρη συνειδητοποίηση έκλαψε από χαρά, έπεσε στο έδαφος 
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και Μου είπε: "Δάσκαλε, Εσύ είσαι ο Θεϊκός Ιατρός, ο Θεός μας. Γιατί δεν σε αναγνωρίζουν και δεν σε 

ακολουθούν, παρόλο που κάνεις τέτοια θαύματα;" "Περίμενε, γυναίκα", της απάντησα, "είναι απαραίτητο 

να φύγω από εσένα για να γίνω κατανοητός- αλλά εκείνοι που ήδη αναγνωρίζουν την Αλήθειά Μου είναι 

οι εκλεκτοί". 

58 Το ίδιο θα συμβεί και στην Τρίτη Εποχή. Πολλοί που έχουν δει άμεσα τις εκδηλώσεις και τα 

θαύματά Μου δεν έχουν πιστέψει. Όμως ο χρόνος περνάει και τα γεγονότα που θα συμβούν θα μιλήσουν 

και θα μαρτυρήσουν όλα αυτά τα θαύματα, και ακόμη και τότε θα εξακολουθούν να απαιτούν νέες 

αποδείξεις. Άλλοι Με ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή και είναι μαζί Μου. Αυτοί είναι εκείνοι που 

ζουν περισσότερο για το πνεύμα τους παρά για το σώμα τους και που δεν περίμεναν μέχρι να πάψω να 

μιλάω για να καταλάβουν ποιος τους δίδαξε. 

59 Αν εσείς, οι μαθητές Μου, ξεκινήσετε με λίγη πίστη και εργαστείτε για την ανθρωπότητα, θα 

κάνετε θαύματα, γιατί θα σας χρησιμοποιήσω για να δώσετε αποδείξεις σύμφωνα με το θέλημά Μου σε 

όσους το ζητήσουν. 

60 Όταν έρθει η ώρα, δεν θα υπάρχουν βιβλία στα χέρια των εκλεκτών Μου, γιατί η πίστη και τα 

καλά τους έργα θα τους οδηγήσουν στην εκπλήρωση του πεπρωμένου τους. 

61 Κανείς που θέλει να Με ακολουθήσει ας μη φοβάται την κρίση των αδελφών του. Πολλοί 

φοβισμένοι Μου λένε: "Πώς μπορώ να σε ακολουθήσω; Αν οι γονείς μου, οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου 

μάθουν ότι ακούω αυτόν τον λόγο, δεν θα με γνωρίσουν πια, θα με διώξουν από ανάμεσά τους". Ο 

Δάσκαλος μιλάει σε αυτές τις καρδιές και τους λέει: Δεν είναι όλοι όσοι είναι μαζί Μου σε ειρήνη με τον 

εαυτό τους- για να Με ακολουθήσουν έχουν υποστεί μια πορεία πόνου. Αλλά ρωτώ εκείνους που τους 

προκάλεσαν βασανιστήρια: Τι κακό σας έχουν κάνει αυτά τα πλάσματα; Γιατί τους έκανες να κλαίνε; 

62 Έρχεται μια εποχή μεγαλύτερης δικαιοσύνης και αυστηρότητας. Θέλω να έχετε σπείρει την 

καλοσύνη και τα έργα της αλήθειας στους γείτονές σας μέχρι τότε, ώστε να θερίσετε τους καρπούς τους. 

Μην περιμένετε από τον κόσμο να πληρώσει για τα έργα του ελέους σας. Επιτρέψτε Μου να ανταμείψω 

την αγάπη σας για τους ανθρώπους με την ευλογία Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 91  
1 Εσείς που έρχεστε εδώ επιθυμώντας πνευματική τροφή, ελάτε πιο κοντά, και αν είστε 

κουρασμένοι, μείνετε κάτω από τη σκιά αυτού του δέντρου, για να δυναμώσετε τον εαυτό σας. Όταν είστε 

λυπημένοι, ακούστε το αηδόνι να τραγουδάει στην κληματαριά του δέντρου, και καθώς το ακούτε, θα 

νιώσετε μια γλυκιά παρηγοριά στην καρδιά σας. 

2 Αν κάποιος από εσάς καταληφθεί από απιστία, δεν θα τον κατηγορήσω γι' αυτό, ούτε θα 

καταδικάσω την κοσμοθεωρία ή το δόγμα που Μου προσφέρει στα βάθη της καρδιάς του. 

3 Η φωνή μου φτάνει στο πνεύμα σας για να σας πει να προχωρήσετε μπροστά και να περπατήσετε 

με πίστη μέσα στην απέραντη έρημο της ζωής, πάντα εμψυχωμένοι από τη Θεία υπόσχεση να φτάσετε 

στην αληθινή γη της υπόσχεσης, που είναι η Πνευματική Βασιλεία. 

4 Ακούστε και αποτυπώστε τον Λόγο Μου στην καρδιά σας, ώστε η μνήμη του να είναι ανεξίτηλη. 

Σας διαβεβαιώνω ότι όταν έρθει η ώρα που έχω ορίσει και η φωνή Μου δεν θα μπορεί πλέον να ακούγεται 

με αυτή τη μορφή, θα έχει έρθει η τελευταία οδηγία που θα σας δώσω μέσω του φορέα της φωνής. Γι' 

αυτό πρέπει να το φυλάτε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Μόλις χτυπήσει αυτή η ώρα - πανηγυρικά για 

τον Δάσκαλο και για τους μαθητές - το προετοιμασμένο πνεύμα σας θα πρέπει να παραμείνει ήρεμο, 

απορροφημένο στην περισυλλογή και την προσευχή, γιατί ακριβώς εκείνες τις στιγμές θα κατανοήσει τον 

τρόπο με τον οποίο θα λάβει αργότερα τις πνευματικές εμπνεύσεις. 

5 Θέλω, ακόμη και πριν τελειώσει αυτή η διακήρυξη με τη μορφή με την οποία σας έχω γίνει 

γνωστός σε αυτή τη στιγμή, να κατανοήσετε το βαθύ νόημά της και την εξωτερική της μορφή, ώστε αύριο 

να μπορείτε να την εξηγήσετε σε όσους δεν Με έχουν ακούσει. Η μαρτυρία σας θα θεωρηθεί αληθινή αν 

την επιβεβαιώσετε με τα έργα της αγάπης σας για τους αδελφούς σας. 

6 Προετοιμαστείτε έτσι ώστε, όταν εξηγηθούν οι εκδηλώσεις Μου, να μπορείτε να πείτε ότι δεν 

ήταν απαραίτητο για το Πνεύμα Μου να κατέβει σε όλη Του την πληρότητα στο νου του φορέα της 

φωνής, επειδή είναι άπειρο. Μια ακτίνα του φωτός Μου ήταν αρκετή για να μεταφέρει εμπνεύσεις στο 

μυαλό του. Ούτε θα πρέπει να ξεχάσετε να πείτε ότι κατά τη διάρκεια του σύντομου χρόνου της 

εκδήλωσής Μου, οι φορείς της φωνής Μου είχαν το χάρισμα της πνευματικής έκστασης - ένα χάρισμα 

που τους επέτρεψε να γίνουν όργανα και μεταδότες του Λόγου Μου. 

7 Αυτός ήταν - με σύντομους και απλούς όρους - ο τρόπος με τον οποίο οι φορείς της φωνής Μου 

παρέδωσαν το πνευματικό Μου μήνυμα στην ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

8 Αλλά για να μην πέσετε σε φανατισμό και να μη διατηρήσετε πεισματικά την άποψη ότι έχω 

μιλήσει στους ανθρώπους αυτής της εποχής μόνο μέσω της μεσολάβησης των φορέων της φωνής, θέλω 

να ξέρετε ότι κάθε ανθρώπινο πλάσμα που έχει το καθήκον να ηγείται πλήθους, λαών ή εθνών είναι ένα 

μέσο που χρησιμοποιώ για να μιλήσω στην ανθρωπότητα. 

9 Η αγάπη Μου είναι πάνω από τις διαφορές των θρησκειών, των δογμάτων, των γλωσσών και των 

πολιτισμών, αφού Μου αρκεί να βρω πνευματική προετοιμασία σε αυτόν που ετοιμάζεται να απευθύνει 

ένα μήνυμα στους συνανθρώπους του. Στη συνέχεια, η στοργική Μου αγάπη τον χρησιμοποιεί ως 

μεσολαβητή για να κάνει γνωστή την αλήθεια Μου μέσω αυτού. 

10 Όταν ακούτε από τα χείλη ενός ομιλητή λόγια που έχουν βαθύ νόημα ή που κάνουν τις κρυφές 

χορδές της καρδιάς των ακροατών του να τρέμουν, έχετε εδώ την απόδειξη ότι από την πλευρά αυτού που 

μίλησε υπήρχε πνευματική προετοιμασία και καλό ταλέντο. Αλλά πάνω απ' όλα έχετε την απόδειξη ότι 

εμπνεύστηκε από Μένα. Αν, από την άλλη πλευρά, ακούτε ομιλητές να λένε λόγια που περιέχουν 

αναλήθειες - όσο λαμπρά και ευήκοα και αν είναι στη μορφή τους - να είστε βέβαιοι ότι δεν υπήρξε 

πνευματική προετοιμασία, ούτε η δική Μου έμπνευση. 

11 Σύντομα θα πάψω να σας δίνω αυτό το μήνυμα, το οποίο, όταν έρθει η ώρα του, θα επιφέρει την 

πνευματική αφύπνιση των εθνών, διδάσκοντας τους ανθρώπους να διακρίνουν το πνευματικό από το 

απλώς ανθρώπινο και να διαχωρίζουν το πιο δυνατό, το ανώτερο, το αγνό και το φωτεινό από όλα εκείνα 

που περιέχουν μόνο ατέλεια, ανεντιμότητα ή ψέμα. 

12 Σε όλες τις εποχές η αγάπη Μου ως Δάσκαλος ήταν επιμελής για τις οδηγίες που χρειάζονταν οι 

άνθρωποι, και πάντα ερχόμουν να τους μιλήσω σύμφωνα με την πνευματική τους ωριμότητα και τη 

διανοητική τους ανάπτυξη. 
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13 Ήρθα σε σας γιατί είδα ότι ο λόγος των ανθρώπων και οι διδασκαλίες που έχετε δημιουργήσει δεν 

σβήνουν την καυτή δίψα του πνεύματός σας - δίψα για φως, δίψα για αλήθεια, για αιωνιότητα και αγάπη. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τοποθετήθηκα μαζί σας και υπηρετώ τον εαυτό Μου σε ταπεινούς, 

αδαείς και αμόρφωτους ανθρώπους, κάνοντάς τους να πέσουν στην έκσταση του νου και του πνεύματος, 

ώστε το μήνυμα της Τρίτης Εποχής να ρέει από τα στόματά τους. Για να είναι άξιοι να λαμβάνουν και να 

μεταδίδουν τις θεϊκές Μου σκέψεις, έπρεπε να αγωνιστούν ενάντια στην πραγμάτωση και τους 

πειρασμούς του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, σπρώχνοντας πίσω την προσωπικότητά τους και 

τιμωρώντας τη ματαιοδοξία τους, έφτασαν σε μια πλήρη παράδοση της ύπαρξής τους στις σύντομες 

χρονικές περιόδους κατά τις οποίες προσέφεραν το όργανο του νου τους στη Θεία έμπνευση, 

επιτρέποντας έτσι να βγει από τα χείλη τους ένας λόγος γεμάτος σοφία, τρυφερότητα, δικαιοσύνη, 

βάλσαμο και ειρήνη. 

14 Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που δεν θα μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν οι φορείς της 

φωνής να εκφράζουν τόση γνώση με λόγια και να ρίχνουν τόση ουσία ζωής στα μυαλά των πλήθους των 

ακροατών, χωρίς το Πνεύμα Μου να κατεβαίνει σε αυτά τα μυαλά, και μόνο μια ακτίνα του φωτός Μου 

τα φωτίζει. Με αυτό σας λέω ότι ακόμη και το βασιλικό αστέρι -όπως εσείς αποκαλείτε τον ήλιο- δεν 

χρειάζεται να έρθει στη γη για να τη φωτίσει, αφού το φως που στέλνει στον πλανήτη σας από απόσταση 

είναι αρκετό για να τον λούσει με φως, ζεστασιά και ζωή. 

15 Ομοίως, το Πνεύμα του Πατέρα, σαν ένας ήλιος άπειρης ακτινοβολίας, φωτίζει και ζωογονεί τα 

πάντα μέσω του φωτός που στέλνει σε όλα τα πλάσματα, πνευματικά και υλικά. 

16 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι όπου υπάρχει το φως Μου, υπάρχει και το Πνεύμα Μου. 

17 Κρατήστε αυτές τις εξηγήσεις στη μνήμη σας, γιατί αύριο θα είστε εσείς που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε αυτά τα παραδείγματα για να κάνετε τους συνανθρώπους σας να κατανοήσουν τη φύση 

της εκδήλωσής Μου μέσω του οργάνου κατανόησης του ανθρώπου. 

18 Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουν εύκολα πώς το Πνεύμα Μου, χωρίς να κατεβαίνει σε αφθονία 

σε οποιοδήποτε από αυτά τα όργανα της διάνοιας, κάνει αισθητή την παρουσία Του μέσω της 

πνευματικής δόνησης που στέλνω στους φορείς της φωνής Μου. 

19 Είναι η Πατρική Μου αγάπη που έρχεται σε σας αυτή τη στιγμή και μετατρέπεται σε ανθρώπινο 

λόγο όταν αγγίζει το μυαλό του φορέα της φωνής. 

20 Ανοίξτε τις πύλες του ναού που διαθέτετε στο εσωτερικό της ύπαρξής σας και δείτε το αόρατο. 

Χαρείτε με τη γνώση ότι έφερα κοντά σας το πνευματικό που νομίζατε ότι ήταν τόσο μακριά. 

21 Ω άνθρωποι, που αποτελούνται από πλήθος μαθητών αυτής της πνευματικής διδασκαλίας, πόσο 

πολύ αναζωογονείστε στις σελίδες του Βιβλίου της Σοφίας Μου χωρίς ποτέ να φτάσετε στο τέλος! 

22 Ακριβώς η σοφία είναι το δώρο και η μεγαλύτερη κληρονομιά του Πνεύματος, η οποία θεμελιώνει 

την αιώνια δόξα και ευδαιμονία Του. 

23 Ακριβώς όπως δημιούργησα για τον ανθρώπινο νου σας έναν κόσμο ανεξάντλητης διδασκαλίας, 

έτσι δημιούργησα για το πνεύμα σας έναν ουρανό αιώνιας και άπειρης σοφίας. 

24 Ένα νέο κομμάτι του μονοπατιού που πρέπει να διανύσετε εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σας, 

και σας αφήνω τις οδηγίες Μου σε αφθονία, ώστε να μπείτε σε αυτό το μονοπάτι με σταθερό βήμα που θα 

σας οδηγήσει στην αιωνιότητα. 

25 Γνωρίζω καλά ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι την ίδια στιγμή την αλήθεια αυτού του 

μηνύματος- γιατί ενώ κάποιοι θα πιστέψουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να Με δεχτούν, άλλοι θα 

αμφισβητήσουν το μήνυμά Μου όταν μάθουν τον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτό. Θα πουν ότι, για να 

είμαστε ειλικρινείς, είναι υπερβολικά εκπληκτικό το γεγονός ότι το Θείο Πνεύμα θα μπορούσε να γίνει 

γνωστό μέσω του ανθρώπινου νου. Στη συνέχεια, θα τους ρωτήσετε αν δεν πιστεύουν ότι ήταν επίσης 

εκπληκτικό το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος στον Ιησού - ένα γεγονός που πάντα 

θεωρούσαν ως ύψιστη αλήθεια. 

26 Θα δείτε ότι μόλις το σκεφτούν, θα καταλάβουν ότι σας έδωσα τη μεγαλύτερη απόδειξη της 

αγάπης Μου για σας όταν έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή, και ότι όταν εκδηλώθηκα τώρα μέσω του 

ανθρώπινου οργάνου του νου, αυτό έγινε για να σας οδηγήσω στο διάλογο μεταξύ πνεύματος και 

πνεύματος, που θα είναι η τέλεια μορφή με την οποία τα παιδιά θα μπορούν να επικοινωνούν με τον 

Επουράνιο Πατέρα τους. 
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27 Ο Λόγος σας μιλάει, ο ίδιος που μίλησε στον Ιησού στη Δεύτερη Εποχή, γιατί ο Λόγος του Θεού 

είναι αιώνιος και παντοδύναμος. Σας μίλησα τόσο μέσα από τα χείλη του Ιησού, όσο και μέσα από τα 

στόματα των προφητών και των αποστόλων, όπως σας μιλάω τώρα μέσω αυτών των φορέων φωνής και 

όπως θα μιλήσω απευθείας στο πνεύμα σας όταν θα έχετε εισέλθει στην εποχή της πνευματικής 

ανύψωσης. 

28 Ήταν ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, που μίλησε μέσω του στόματος του Ιησού, του αγνού και 

φωνακλά. 

29 Ο άνθρωπος Ιησούς γεννήθηκε, έζησε και πέθανε- αλλά όσον αφορά τον Χριστό, δεν γεννήθηκε, 

ούτε μεγάλωσε στον κόσμο, ούτε πέθανε, γιατί είναι η Φωνή της Αγάπης, το Πνεύμα της Αγάπης, ο Θείος 

Λόγος, η έκφραση της Σοφίας του Δημιουργού, που ήταν πάντα στον Πατέρα. 

30 Όταν ο Χριστός μίλησε στον Ιησού, η φωνή Του ακούστηκε παντού, γιατί ήταν ο Αιώνιος Λόγος 

που μίλησε, η φωνή του Πατέρα σας. Όλα αυτά πρέπει να τα κατανοήσετε και να τα αναλογιστείτε, έτσι 

ώστε κάθε φορά που σκέφτεστε τον Χριστό ή ακόμα και όταν αναφέρετε το όνομά Του, να το κάνετε με 

τον Επουράνιο Πατέρα σας στο μυαλό σας, αλλά ποτέ σαν να πρόκειται για ένα άλλο ον διαφορετικό από 

το Πνεύμα Μου. 

31 Ο Λόγος Μου που αποκαλύπτεται αυτή την εποχή θα καταστρέψει, σαν σπαθί, κάθε ψέμα με το 

οποίο οι άνθρωποι προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια Μου- αλλά θα είναι επίσης σωσίβιο για όλους 

τους ναυαγούς που, γεμάτοι φόβο, αναζητούν το φως της πνευματοποίησης. 

32 Μαθητές, ο Χριστός είναι η υπέρτατη εκδήλωση της Θείας Αγάπης, είναι το φως που είναι η ζωή 

στις περιοχές του πνεύματος, το φως που διαπερνά το σκοτάδι και αποκαλύπτει την αλήθεια μπροστά σε 

κάθε πνευματικό βλέμμα, διαλύει τα μυστήρια, ανοίγει την πόρτα και δείχνει το δρόμο προς τη σοφία, την 

αιωνιότητα και την τελείωση των ψυχών. 

33 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Χριστός - ο ίδιος που σας μιλάει αυτή τη στιγμή - έγινε άνθρωπος και 

κατοίκησε στη γη. Αλλά τώρα είναι μαζί σας στο πνεύμα, εκπληρώνοντας μια υπόσχεση που έδωσε στην 

ανθρωπότητα: την υπόσχεση να επανέλθει σε μια νέα εποχή για να σας φέρει την ύψιστη παρηγοριά και 

το φως της αλήθειας, φωτίζοντας και εξηγώντας όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. 

34 Δείτε στο Θείο ένα Πνεύμα, το οποίο έχει φανεί σε σας σε διάφορες φάσεις εκδήλωσης, αλλά το 

οποίο έχει πάντοτε εκδηλώσει τη δικαιοσύνη, τη δύναμη και την τελειότητά Του. 

35 Μην προσπαθήσετε ποτέ να εγκλωβίσετε μέσα στα όρια της ανθρώπινης νοημοσύνης σας τη 

γνώση που προορίζεται μόνο για το πνεύμα, γιατί τότε θα δείτε μπροστά σας έναν Θεό μειωμένο και 

στερημένο από την τελειότητα. 

36 Είναι καλό που Με καταλαβαίνετε ως την Υπέρτατη Αγάπη, ως το Απόλυτο, ως Δημιουργό, ως 

τον Παντοδύναμο. Αλλά καταλάβετε ότι πρέπει να αναζητήσετε πνευματική έμπνευση για να βρείτε 

βαθύτερες εκφράσεις όταν μιλάτε για τον Κύριό σας. Πραγματικά, σας λέω, η δύναμη, η σοφία και η 

αγάπη Μου ξεπερνούν όλα όσα μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, γιατί όλα αυτά είναι πέρα από 

αυτά που ξέρετε και πέρα από αυτά που θα μάθετε. 

37 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω το μέλλον της ψυχής σας- γι' αυτό η ήρα* καίγεται τώρα στη φωτιά 

της Θείας Δικαιοσύνης, γιατί υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι για εσάς: ο ένας είναι αυτός της 

πνευματοποίησης, ο άλλος αυτός του εξαγνισμού. 
Αυτό σημαίνει τις επιθυμίες και τα ελαττώματα που εξακολουθούν να προσκολλώνται στην ψυχή. 

38 Σε αυτόν τον καιρό, αυτός που δεν είναι έτοιμος να ανανεωθεί, θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη πίκρα 

και θα απομακρυνθεί από τη γη, χάνοντας έτσι την πολύτιμη ευκαιρία να εξιλεωθεί για τις παραβάσεις 

του και να συμφιλιωθεί με τον Νόμο, την Αλήθεια και τη Ζωή. 

39 Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που περνούν από αυτή την υλική ζωή στην Πνευματική Στέγη με 

την ειρήνη και την ικανοποίηση που δίνει η εκπλήρωση του καθήκοντος, θα αισθάνονται φωτισμένοι από 

το Φως Μου, και αν είναι ανάμεσα σε εκείνους που πρέπει να μετενσαρκωθούν, θα τους προετοιμάσω 

πριν επιστρέψουν στην ανθρώπινη ζωή, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτήν καθαροί, 

πνευματοποιημένοι και με μεγαλύτερη σοφία. 

40 Δεν θα είστε πλέον τόσο απρόσεκτοι ώστε να ξεχνάτε τους όρκους σας να παραμείνετε στο 

μονοπάτι της καλοσύνης. Θα κρατάτε πάντα τη μνήμη αυτής της πνευματικής διαθήκης που έχετε κάνει 
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μαζί Μου χωρίς να ξεφεύγετε από το μονοπάτι της καλοσύνης - παρά τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς 

που συναντάτε στο δρόμο σας. 

41 Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του και ας ακολουθήσει το μονοπάτι 

Μου. Περιμένω ανθρώπους καλής θέλησης που επιθυμούν την ειρήνη, τη σωτηρία και την ευημερία του 

πλησίον τους. Θα πάρω υπό τον μανδύα της αγάπης Μου εκείνους που Με αναζητούν με αυτό το ευγενές 

ιδανικό και θα τους στείλω σε όλους τους δρόμους του κόσμου για να μετατρέψουν τις σκέψεις Μου σε 

λόγια και τα λόγια Μου σε πράξεις και με αυτόν τον τρόπο να κάνουν γνωστή τη διδασκαλία Μου μέσω 

αυτών. Κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν απλές λέξεις, ενώ σε άλλους ο Λόγος θα ανθίσει και μια πλημμύρα 

πνευματικού νερού θα ρέει από τα χείλη τους για να σβήσει τη δίψα των ανθρώπων για αλήθεια. 

42 Μη φοβάστε να μιλήσετε όταν βρίσκεστε στις τάξεις των αγγελιοφόρων και των αποστόλων Μου 

και μη σκέφτεστε ότι αυτό το μήνυμα δεν γίνεται κατανοητό από τους ανθρώπους. 

43 Έρχομαι για να φωτίσω τα μυαλά σας, να σας απαλλάξω από τον υλισμό, να σας δείξω τον δρόμο 

προς την αληθινή ευτυχία. Αυτά είναι τα καλά νέα που πρέπει να μεταφέρετε παντού. 

44 Ετοιμαστείτε για μάχη, όλοι όσοι έχετε καλή θέληση, ώστε να έρθετε στους αδελφούς σας την 

κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτή τη σωστή στιγμή σας δίνω ένα παράδειγμα, όταν έρχομαι τη στιγμή που Με 

χρειάζεστε. Θα ήταν δίκαιο για τον Σωτήρα να έρθει πολύ αργά, παρόλο που βλέπει την ανθρωπότητα να 

βυθίζεται στην άβυσσο; 

45 Ακούστε Με, άνθρωποι, και φτάστε στο βάθος αυτού του λόγου συνειδητοποιώντας ότι τον έχετε 

χρησιμοποιήσει ελάχιστα, επειδή έχετε πιστέψει ελάχιστα και η αμφιβολία έχει εισέλθει στην καρδιά σας 

πολλές φορές. Ωστόσο, θα έρθει η ώρα που εκείνοι που έχουν μικρή πίστη θα δουν τον καρπό που 

έσπειρα να ωριμάζει, και σε όλο τον κόσμο θα εμφανιστούν εκείνοι που έχουν μυηθεί στην 

πνευματοποίηση. 

46 Τότε θα ακούσετε τη φωνή Μου να τους λέει: Αγαπητοί μαθητές, ας σπείρουμε την αγάπη σε όλο 

τον κόσμο, θα αφήσω τον σπόρο Μου να μπει στις καρδιές μέσα από τα έργα σας. Σπείρετε με το 

παράδειγμά σας και σύντομα θα δείτε τη διδασκαλία Μου να αποδίδει καρπούς. 

47 Όπως ο Ιωάννης, ο πρόδρομος του ερχομού Μου στη Δεύτερη Εποχή, είπε στα πλήθη: 

"Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ετοιμάσου να γνωρίσεις τον Βασιλιά σου", έτσι και εσείς, οι νέοι πρόδρομοί 

Μου, πρέπει να πείτε στον κόσμο: "Ετοιμαστείτε να δεχτείτε στο πνεύμα σας την παρουσία του Θείου 

Πνεύματος που θέλει να σας κάνει να νιώσετε τη δόξα της Βασιλείας Του". - Μερικές φορές λέτε: "Θα 

πρέπει να είσαι θεολόγος για να διεισδύσεις στα βάθη αυτής της σοφίας που μας αποκαλύπτει ο Κύριος. 

Πρέπει να γίνεις επιστήμονας για να καταλάβεις τα θαύματα που κρύβει η ζωή". Σε αυτό απαντώ ότι αν 

μελετούσατε αυτές τις επιστήμες, δεν θα καταλαβαίνατε την αποκάλυψή Μου. 

48 Έχω προετοιμάσει το μυαλό σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να Με καταλάβει μέσα στα όρια 

της ταπεινής του κατανόησης. Γιατί έτσι απαλλαγμένη και ελεύθερη από κάθε επιρροή ξένη προς τη 

διδασκαλία Μου, μπορεί πιο εύκολα να διεισδύσει στη διδασκαλία Μου. Θα σας εμπιστευτώ ένα βιβλίο 

στο οποίο το πνεύμα σας θα μάθει να διαβάζει και να γνωρίζει την πνευματική σοφία. Μάταια αναζητάτε 

αυτή τη σοφία στα βιβλία της γης, γιατί ο σπόρος που περιέχουν τα βιβλία των ανθρώπων δεν θα 

βλαστήσει πλέον μέσα σας. Η αποστολή σας είναι διαφορετική από εκείνη εκείνων που έρχονται στη Γη 

για να εξερευνήσουν τα μυστικά της Φύσης. Είστε εκείνος ο λαός που το πεπρωμένο του είναι να φέρει το 

φως του πνεύματος στον κόσμο. 

49 Δεν έχετε ακούσει για τις επτά σφραγίδες; Για να καταλάβετε, φανταστείτε ένα βιβλίο που 

αποτελείται από επτά κεφάλαια, ένα βιβλίο που περιέχει τη γνώση της ζωής και την πνευματική σοφία και 

που έχει ανοίξει μπροστά στην ανθρωπότητα. Έξι από αυτές τις επτά σφραγίδες έχουν λυθεί, επομένως 

έχετε φτάσει τώρα στην έκτη σφραγίδα και λαμβάνετε από αυτήν το φως και τις αποκαλύψεις της. 

50 Μακάριος είναι εκείνος που με αγάπη, ταπεινότητα και σεβασμό κατανοεί αυτό το σύμβολο της 

σοφίας Μου, γιατί θα γίνει φως στο μυαλό του. Το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων είναι σαν ένα ιερό στο 

οποίο το πνεύμα σας θα βρει τη σκάλα που οδηγεί στο σπίτι της ειρήνης και της τελειότητας. Είναι το 

Βιβλίο της Σοφίας Μου, το οποίο δίνεται στους ανθρώπους σε επτά στάδια. 

51 Η "γλώσσα" στην οποία είναι γραμμένο αυτό το Βιβλίο είναι θεϊκή, διότι το Πνεύμα του Αιώνιου 

Πατέρα σας το έγραψε για τα παιδιά Του. Ο "Λόγος Μου" τον μετέφρασε σε ανθρώπινη γλώσσα για σας, 

ώστε ο άνθρωπος να τον γνωρίσει και να τον ζήσει από τις πρώτες του σελίδες. 
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52 Προς το παρόν σας εισάγω στη μελέτη αυτής της αποκάλυψης. Αύριο, όταν ο Φωνοφόρος 

σιωπήσει, το πνεύμα σας θα αρχίσει να προετοιμάζεται για να λάβει τη συνέχεια των θείων διδασκαλιών 

απευθείας από τον Πατέρα. 

53 Είναι το θέλημά Μου ότι, όταν η Έβδομη Σφραγίδα λυθεί, η ανθρωπότητα θα ασκεί διάλογο 

πνεύματος προς πνεύμα, ώστε να μπορεί να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Κύριό της. 

54 Αναλογιστείτε αυτές τις διδασκαλίες, μαθητές, και θα αισθανθείτε το μεγαλείο αυτής της 

αποκάλυψης. 

55 Καλώς ήρθαν οι άνθρωποι που έρχονται να υποδεχτούν τον Κύριό τους. Τους καλωσορίζω γιατί 

έχουν καταλάβει ότι ζουν στην εποχή της εκπλήρωσης των προφητειών και των υποσχέσεων που έδωσα 

στην ανθρωπότητα σε άλλη εποχή. 

56 Η νέα μου εκδήλωση βρήκε τον κόσμο χωρίς ειρήνη. Σήμερα τα έθνη καταστρέφουν το ένα το 

άλλο χωρίς να θέλουν να καταλάβουν ότι είστε όλοι αδελφοί και αδελφές. 

57 Όταν οι ένθερμοι χριστιανοί των πρώτων χρόνων έμαθαν ότι ο Κύριός τους θα επέστρεφε στον 

κόσμο σε μια εποχή πολέμων και μίσους, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν 

να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, αφού αυτή η μεγαλειώδης διδασκαλία (του Ιησού) είχε περάσει από 

στόμα σε στόμα και από καρδιά σε καρδιά. 

58 Ω, αν ήξεραν μόνο ότι τα έθνη που ήταν χριστιανικά θα ξεσηκώνονταν το ένα εναντίον του άλλου 

για να καταστρέψουν το ένα το άλλο, και ότι η καρδιά των ανθρώπων θα μετατρεπόταν σε έναν τεράστιο 

τάφο στον οποίο θα θάβονταν όλες οι αρετές που τους δίδαξε η Διδασκαλία Μου! Η ανθρωπότητα είναι 

σαν μια ψυχή κλεισμένη στο σκοτάδι, στη σαπίλα και στη μοναξιά, όπως ο νεκρός στον ταφικό του 

θάλαμο. Αλλά η φωνή Μου ξύπνησε αυτόν τον νεκρό στον τάφο του στην αλήθεια, στην αγάπη, στο φως. 

Η φωνή μου, που ακούγεται στο πνεύμα του, του λέει: Μην κοιμάσαι, αυτή είναι η Τρίτη Ημέρα που θα 

αναστηθείς, η Τρίτη Ώρα, που προορίζεται για το πνεύμα για την επανόρθωση και την εξύψωσή του, με 

την οποία εξοφλείται για πάντα κάθε χρέος και ολοκληρώνεται η αποστολή του στη γη. 

59 Είδα ότι οι θρησκευτικές κοινότητές σας δεν έχουν την απαραίτητη δύναμη για να σταματήσουν 

τόσο πολύ κακό, ούτε αρκετό φως για να φωτίσουν τη λογική σας, και αυτό γιατί έχουν απομακρυνθεί 

από την ουσία της Διδασκαλίας Μου, η οποία προορίζεται πάνω απ' όλα για το πνεύμα. 

60 Για πολλούς ανθρώπους ο Ιησούς είναι η μορφή ενός όμορφου και αρχαίου θρύλου, του οποίου τα 

υποδειγματικά έργα δεν μπορούν να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη στους σημερινούς 

καιρούς του υλισμού. Σε αυτό σας λέω ότι ο λόγος και τα έργα του Ιησού δεν είναι παρελθόν, ούτε θα 

είναι ποτέ, διότι δεν ανήκουν σε μια εποχή, ούτε σε ένα έθνος, αφού η ουσία των έργων Του στον κόσμο 

ήταν η αγάπη και η ταπεινότητα, και η ανθρωπότητα χρειάζεται τις διδασκαλίες Του για την πνευματική 

της πρόοδο. 

61 Όταν οι νεκροί - με όρους αγάπης - αναστηθούν στην αληθινή ζωή, θα δείτε το Όνομά Μου και το 

Λόγο Μου να εμφανίζονται εκ νέου στον κόσμο και θα ακούσετε πολλά χείλη να λένε: "Ο Χριστός 

αναστήθηκε από τους νεκρούς!" Αλλά τότε θα τους πω ότι ήμουν πάντα παρών και ότι ποτέ δεν ήμουν 

νεκρός, ενώ ήταν η πνευματική απομάκρυνση της ανθρωπότητας από Μένα που δεν της επέτρεψε να Με 

αισθανθεί. 

62 Μαθητές, σήμερα εντοπίζω κούραση στο σώμα σας και ανησυχία στις ψυχές σας- ο λόγος είναι 

ότι οι συνάνθρωποί σας σας πληγώνουν επειδή έχετε αγκαλιάσει αυτόν τον σταυρό. Εσείς όμως 

επιθυμείτε τον Λόγο Μου, και σε αυτόν βρίσκετε γαλήνη και παρηγοριά. 

63 Στην Πρώτη Εποχή, οι άνθρωποι προσεύχονταν στην έρημο για να τους σταλεί το μάννα. Σήμερα 

υψώνετε το πνεύμα σας για να ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, που είναι τροφή και ζωή αιώνια. 

64 Πολλές φορές ευχηθήκατε να ακουστεί αυτή η λέξη σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό ο Δάσκαλος σας 

λέει: Μόνο ένα μικρό πλήθος θα Με ακούσει μέσω του οργάνου του νου, αλλά στη συνέχεια όλοι θα 

λάβουν αυτό το μήνυμα. Το φως μου ξεχύνεται πάνω σε κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα, ή, που είναι το 

ίδιο, η γη προετοιμάζεται για να διεισδύσει ο σπόρος και να καρποφορήσει. 

65 Μόνο εκείνοι που επιμένουν στην αμαρτία δεν θα νιώσουν την Παρουσία Μου. Αλλά θα κάνω τον 

κόσμο να καταλάβει ότι ήρθα για όλους και ότι φάνηκα σε όλους. 

66 Το φως μιας νέας ημέρας έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα και ένα βιβλίο έχει ανοίξει μπροστά στα 

μάτια σας. Η πνευματική μου διδασκαλία θα παλέψει για να διαλύσει τις σκιές και τελικά η αλήθεια της 

θα επικρατήσει. 
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67 Δεν πρέπει να υπερηφανεύεστε για τα πνευματικά χαρίσματα που σας εμπιστεύτηκα, ούτε για τη 

χάρη που σας δόθηκε να Με ακούτε. Τα έργα σας πρέπει να μιλούν και να μαρτυρούν τις διδασκαλίες της 

αγάπης που έχετε λάβει. 

68 Οι άνθρωποι θα σας βάλουν σε δοκιμασία, αλλά τότε θα αφεθείτε στο θέλημά Μου γεμάτοι πίστη 

και θα σας βοηθήσω να το ξεπεράσετε. 

69 Θα σας φέρουν τον ανίατα άρρωστο για να τον θεραπεύσετε, θα σας καλέσουν στον ετοιμοθάνατο 

για να τον επαναφέρετε στη ζωή, και θα σας φέρουν μπροστά σας αυτόν που έχει χάσει το μυαλό του ή 

τον δαιμονισμένο, για να δώσετε φως στο πνεύμα του και ελευθερία στο μυαλό του. 

70 Μη φοβάστε την απόδειξη (του θεραπευτικού σας χαρίσματος), πιστέψτε σ' αυτό, να είστε 

ταπεινοί απέναντι στους συνανθρώπους σας και τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ. Θα δείξω στους ανθρώπους 

ότι πράγματι σας έχω δώσει εξουσία. Θα επηρεαστούν και πολλοί θα μεταστραφούν. Αλλά εκείνοι που 

είχαν σκοπό να σας βλάψουν θα νιώσουν ότι ηττήθηκαν από τη βοηθητική σας αγάπη. 

71 Έχει έρθει η ώρα του αγώνα και της πραγματικής πνευματοποίησης. Από τους ναούς, τις 

εκκλησίες και τις συναγωγές θα βγουν εκείνοι που, δοσμένοι στις εξωτερικές λατρείες, θα ξυπνήσουν από 

το όνειρό τους και θα αναζητήσουν τα χωράφια του Κυρίου, όπου είναι η δουλειά, η σπορά και ο αγώνας. 

72 Απομακρύνετε την υπερβολική αγάπη για το σώμα σας και ελεήστε την ψυχή σας και βοηθήστε 

την να εξαγνιστεί και να εξυψωθεί. Όταν το πετύχετε αυτό, θα βιώσετε πόσο δυνατοί θα είστε ψυχικά και 

σωματικά. 

73 Θυμηθείτε: Αν η ψυχή είναι άρρωστη - πώς θα μπορούσε να υπάρχει ειρήνη στην καρδιά; Και αν 

υπάρχουν τύψεις στην ψυχή - μπορεί να απολαύσει την ειρήνη; 

74 Προετοιμαστείτε, γιατί αληθινά σας λέω, υπάρχουν ήδη πολλοί που περιμένουν το Άγιο Πνεύμα. 

Οι γραφές και οι προφητείες ερευνώνται και μελετώνται από τους ανθρώπους, και μέσα σε αυτές 

ανακαλύπτουν ότι τα γεγονότα αυτής της εποχής δείχνουν ότι τα σημάδια που έδωσα σχετικά με τον 

ερχομό Μου γίνονται τώρα πραγματικότητα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας 

εξακολουθεί να κοιμάται. Αν όλοι οι λαοί Με περίμεναν και οι προφητείες είχαν ερμηνευτεί σωστά, οι 

άνθρωποι θα είχαν ήδη ξεκινήσει την πορεία προς το αστέρι που θα τους αποκάλυπτε τον διάλογο 

πνεύματος προς πνεύμα. 

75 Εσείς που ακούτε το Λόγο Μου, είστε κριτές εκείνων μέσω των οποίων Με γνωστοποιώ. Αλλά 

αυτόν που ήταν ο πιο αυστηρός και άδικος, τον κάλεσα και του έδωσα το ίδιο πνευματικό χάρισμα, ώστε 

όταν βρεθεί κι αυτός ενώπιον δικαστών και απίστων, να γνωρίζει το δύσκολο και βαρύ έργο που αναλογεί 

σε έναν φορέα φωνής. 

76 Προχωρήστε, μαθητές, μην περιμένετε μέχρι να έρθουν οι "τελευταίοι" για να σας διδάξουν τι 

σημαίνει πίστη, υπακοή και ζήλος στο Έργο Μου, γιατί είστε υποχρεωμένοι να τους περιμένετε με 

ανοιχτές πόρτες, ένα έτοιμο σπίτι και ένα στρωμένο τραπέζι. 

77 Δέχομαι όλους όσοι έρχονται με την επιθυμία να ακούσουν το Λόγο Μου - τόσο εκείνους που 

προετοιμάζονται νωρίς και στρέφουν το μυαλό τους μακριά από κάθε αχρηστία, όσο και εκείνους που 

έρχονται να Με ακούσουν μόνο από συνήθεια. Ποια πιστεύετε ότι θα κάνει καλύτερη χρήση της 

διδασκαλίας Μου; Ποιοι νομίζετε ότι θα είναι οι δυνατοί όταν έρθει η ώρα της αναχώρησής Μου, όταν θα 

πάψω να σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου μέσω αυτού του διαμεσολαβητή; Είναι, φυσικά, εκείνοι που 

προετοιμάζονται πραγματικά για να λάβουν τις διδασκαλίες Μου. Γι' αυτό, ακούστε Με με το πνεύμα, 

κάντε το μυαλό σας αμερόληπτο και αφήστε την καρδιά να συγκινηθεί- με αυτόν τον τρόπο θα νιώσετε το 

Λόγο Μου να διεισδύει στο βαθύτερο μέρος της ύπαρξής σας και να σας γεμίζει με ευγενείς αισθήσεις. 

78 Κάποιοι που δεν είναι παρόντες σε αυτόν τον λόγο είναι πιο κοντά στην παρουσία Μου από 

πολλούς που παίρνουν θέση σε αυτήν την εκδήλωση, και αυτό συμβαίνει επειδή ο διδακτικός λόγος του 

Διδασκάλου έρχεται στο πνεύμα και όχι στη σάρκα. Ω, ψυχές που έχουν μολυνθεί από τα πάθη του 

κόσμου, αν ξέρατε ότι τις στιγμές που ακούτε αυτή τη λέξη, σας προσφέρω μαζί της μια βάρκα για να σας 

σώσω και ένα δίχτυ για να σώσετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας που κινδυνεύουν! 

79 Επιτέλους είμαι μαζί σας, όπως σας είχα υποσχεθεί, επιτέλους έφτασα και δεν θα υπάρξει μέρα 

που δεν θα σας δώσω αποδείξεις της παρουσίας Μου και της δικαιοσύνης Μου με πολλούς τρόπους. 

80 Ο καιρός που οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν την ελεύθερη βούληση για να την αφιερώσουν σε 

απολαύσεις, ποταπά πάθη, έχθρες και εκδικήσεις φτάνει τώρα στο τέλος του. Η δικαιοσύνη μου 
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μπλοκάρει τα μονοπάτια της αμαρτίας και αντ' αυτού ανοίγει τον δρόμο της συμφιλίωσης και της 

ανανέωσης, ώστε οι άνθρωποι να βρουν τον δρόμο της ειρήνης που μάταια αναζητούσαν με άλλα μέσα. 

81 Αποκαλείτε τους εαυτούς σας αδελφούς και αδελφές μεταξύ σας, αλλά μόνο σε σπάνιες 

περιπτώσεις υπήρξατε έτσι! Γι' αυτό σας είπα σήμερα να προετοιμαστείτε για να λάβετε τον Λόγο Μου. 

Διότι σε αυτήν θα ακούσετε την τρυφερή και στοργική φωνή Μου που θα σας κάνει να νιώσετε σαν 

πραγματικοί αδελφοί και αδελφές στον Θεό. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 92  
1 Για εσάς, εκείνη η ημέρα είναι μια γιορτή όταν ακούτε το Λόγο Μου. Εσείς που έχετε πίστη 

αναζωογονείστε και εσείς που έχετε αμφιβολίες βασανίζεστε, επειδή θέλετε να Με δείτε ως άνθρωπο για 

να έχετε την απόλυτη βεβαιότητα της παρουσίας Μου. 

2 Αλλά μην ανησυχείτε, σας λέει ο Δάσκαλος, γιατί ακόμη και χωρίς να Με δείτε ή να Με αγγίξετε, 

τελικά θα πιστέψετε. Ενώ ο Λόγος Μου σας πείθει, ευαισθητοποιεί επίσης όλες τις πνευματικές ίνες της 

ύπαρξής σας, και τελικά θα νιώσετε τις πνευματικές αποκαλύψεις κοντά σας, όταν η ειρήνη χτυπά την 

πόρτα σας ή η αγάπη πλησιάζει την καρδιά σας, όταν ο θάνατος παραμονεύει ή ο πειρασμός παραμονεύει. 

Η καλύτερη κληρονομιά που θα σας αφήσω θα είναι αυτή η διδασκαλία, γιατί όποιος ξέρει πώς να την 

ερμηνεύει και να την εφαρμόζει όπως απαιτεί, θα επιτύχει την υψηλότερη ψυχική γαλήνη. Αλλά εκείνοι 

που την παραποιούν στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή της θα πρέπει να κλάψουν πικρά. Αλλά αυτοί δεν θα 

μπορούν να Με κατηγορήσουν, γιατί η συνείδησή τους θα τους πει ότι αυτός ο πόνος είναι η απόδειξη ότι 

ήταν εκτός του Νόμου. 

3 Στη γη, επίσης, οι γονείς σας αφήνουν μια κληρονομιά διδασκαλιών και συμβουλών, και όσοι τις 

ακολουθούν και τις προσέχουν καρπώνονται σταθερά καλούς καρπούς στην πορεία τους στη ζωή. Όσοι 

όμως δεν ακούνε τα λόγια τους και τα ξεχνούν, και όσοι δίνουν μεγαλύτερη αξία στα υλικά αγαθά που 

λαμβάνουν ως μέρος της κληρονομιάς τους παρά στα μαθήματα αγάπης που έχουν λάβει, είναι 

καταδικασμένοι να πέφτουν και να αλλάζουν την τύχη τους. Αναρωτηθείτε: Θα ήταν άραγε δίκαιο για 

αυτά τα παιδιά που έκαναν λάθος να λένε ότι ο Πατέρας τους είναι αυτός που τα τιμωρεί όταν 

αισθάνονται τις κακουχίες και τα βάσανα που είναι οι συνέπειες της ανυπακοής τους; Όχι, παιδιά Μου, τα 

έργα σας είναι αυτά που πάντα σας φέρνουν ανταμοιβή ή τιμωρία. 

4 Αγαπημένοι μαθητές, αυτή τη στιγμή σας δίνω τη Διδασκαλία Μου για την Αγάπη. Μέσα σ' αυτή 

την ένδεια, όπου λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις Μου, είναι το ιερό Μου, αυτός ο πνευματικός ναός όπου 

δεν τελούνται τελετές, ούτε η ψεύτικη αίγλη των λειτουργιών σας τυφλώνει, όπου ακούτε μόνο μια φωνή 

που είναι άλλοτε στοργική και παρηγορητική, άλλοτε βαθιά σοφή και άλλοτε αυστηρή και δικαιοσύνη-

λατρεύει. 

5 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κουράζεστε ποτέ να την ακούτε και νιώθετε πάντα 

κατακτημένοι από αυτήν, γιατί παρόλο που οι διδασκαλίες Μου έχουν εξωτερικές ομοιότητες μεταξύ 

τους, έχετε ανακαλύψει ότι είναι διαφορετικές ως προς το περιεχόμενο και σας οδηγούν σταδιακά στην 

πνευματική συνειδητοποίηση της αλήθειας Μου. 

6 Έρχεστε από διάφορα μέρη της γης για να Με ακούσετε, και σας καλώ αντιπροσώπους. Αν είστε 

πατέρας ή μητέρα μιας οικογένειας, σας δέχομαι ως εκπροσώπους του σπιτιού- αν είστε παιδί, σας 

δέχομαι ως εκπροσώπους της οικογένειας. Αν έρχεστε από μια συγκεκριμένη περιοχή, σας δέχομαι ως 

εκπροσώπους της, και αν έρχεστε από μια μακρινή χώρα, σας αποκαλώ εκπροσώπους του έθνους σας. Για 

Μένα, είστε όλοι παιδιά Μου, οι αγαπημένοι Μου μαθητές, τους οποίους διδάσκω χωρίς εύνοια. 

7 Σε εκείνους που αμφιβάλλουν για τον Λόγο Μου λέω ότι πρέπει να περιμένουν, ότι πρέπει να 

κρατήσουν την αμφιβολία στην καρδιά τους και να κλείσουν τα χείλη τους, αλλά ότι πρέπει να ανοίξουν 

τα αυτιά τους, το μυαλό τους και την καρδιά τους, γιατί τώρα είναι η ώρα των εκπλήξεων και των 

θαυμάτων, τα οποία μόνο όσοι είναι εξοπλισμένοι θα μπορέσουν να αντιληφθούν και να επιβεβαιώσουν. 

8 Ήδη η τελική μάχη διεξάγεται και είναι απαραίτητο να έχετε όπλα για να πολεμήσετε και ασπίδα 

για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Επειδή όμως αυτή η κρίση δεν είναι όπως την περίμενε ο κόσμος, 

δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται ήδη στην ίδια κρίση. Κάθε ένας που αφυπνίζεται, αν λυπάται 

τους συνανθρώπους του, ας τους προειδοποιήσει και ας μαρτυρήσει τα καλά νέα ανάμεσά τους. Μεταξύ 

αυτού του λαού βλέπω πολλούς που σιωπούν, αν και θα μπορούσαν να μιλήσουν για να μαρτυρήσουν- 

άλλοι, ωστόσο, που δεν έχουν κατανοήσει τη διδασκαλία Μου, μιλούν αδιάκοπα γι' αυτήν χωρίς να 

γνωρίζουν το νόημα και τη σημασία της, και έτσι συχνά πέφτουν σε ανεύθυνα ψεύδη. Σ' αυτούς λέω ότι 

πρέπει να μελετήσουν και να εξοπλιστούν εκ των προτέρων, ώστε να μην υπάρχει καμία ευκαιρία για 

κανέναν να μπερδευτεί ή να κρίνει άσχημα το έργο Μου. 

9 Σας επισημαίνω επίσης ότι δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή Μου εκείνος που 

χρησιμοποιεί τον Λόγο Μου ως σπαθί για να τραυματίσει τον συνάνθρωπό του ή ως σκήπτρο για να τον 
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ταπεινώσει. Ούτε εκείνος που ενθουσιάζεται όταν μιλάει γι' αυτή τη Διδασκαλία και χάνει την ψυχραιμία 

του, γιατί δεν θα σπείρει κανένα σπόρο πίστης. 

10 Ένας εξοπλισμένος μαθητής θα είναι εκείνος που, όταν βλέπει την πίστη του, την πιο ιερή από τις 

πεποιθήσεις του, να δέχεται επίθεση, ξέρει πώς να παραμένει ήρεμος, γιατί θα είναι σαν φάρος εν μέσω 

καταιγίδας. 

11 Ακούστε Με ακούραστα, ώστε να αυξηθεί η πίστη σας και να ικανοποιήσετε την επιθυμία της 

ψυχής σας για ανύψωση. 

12 Αυτή τη στιγμή θα κάνω τη διδασκαλία που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, την οποία πολλοί δεν 

έχουν κατανοήσει και άλλοι έχουν ξεχάσει, να γίνει κατανοητή από όλους, και επιπλέον, να ακολουθηθεί 

εξαιτίας των νέων διδασκαλιών Μου. 

13 Εσείς που έχετε λάβει αυτές τις αποκαλύψεις είστε προορισμένοι να διακηρύξετε τη νέα Μου 

εκδήλωση στην ανθρωπότητα μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Ποιος θα δώσει αυτή τη 

μαρτυρία εκτός από εσάς; Αν περιμένετε από τους αξιωματούχους ή τους κληρικούς των θρησκευτικών 

κοινοτήτων να φέρουν αυτά τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα, κάνετε λάθος. Γιατί αληθινά σας λέω, 

ακόμα κι αν Με έβλεπαν, δεν θα άνοιγαν τα χείλη τους για να πουν στην ανθρωπότητα: "Κοιτάξτε, εκεί 

είναι ο Χριστός, πηγαίνετε σ' Αυτόν!" Όχι, μαθητές, δεν θα είναι αυτοί που θα Με διακηρύξουν, ούτε 

αυτοί που θα χαράξουν νέα μονοπάτια για τους ανθρώπους αυτής της εποχής. Εσάς, από την άλλη πλευρά, 

ο Λόγος Μου προετοιμάζει αδιάκοπα, ώστε να μιλάτε πιστά γι' αυτά που είδατε και ακούσατε και, κυρίως, 

για να τα επιβεβαιώνετε με τη λατρεία σας προς τον Θεό και τα έργα αγάπης προς τους συνανθρώπους 

σας. 

14 Αφήστε τον Λόγο Μου να σας γεμίσει με δύναμη, ώστε να μην είστε αδύναμοι στις δοκιμασίες. 

Να θυμάστε ότι ο δρόμος της αρετής είναι μερικές φορές σπαρμένος με αγκάθια και πειρασμούς. 

15 Καταλάβετε πόσο λεπτό είναι αυτό το έργο, αγαπητοί μαθητές, και επίσης όλα όσα πρέπει να 

διερευνήσετε και να λάβετε υπόψη σας, για να μην πέσετε σε πλάνη, ούτε να σπείρετε διχόνοια μεταξύ 

των αδελφών σας. 

16 Κρατήστε το Λόγο Μου και θα είστε δυνατοί, γιατί θα χτίσω ναούς που θα αντέχουν και στις πιο 

δυνατές καταιγίδες. 

17 Μην Μου πει κανείς ότι αισθάνεται πολύ κουρασμένος για να αντιμετωπίσει το έργο της ημέρας, 

γιατί δεν θα είναι το πνεύμα που θα μιλήσει έτσι, αλλά η σάρκα. Σας λέω ότι αρκεί να αποστασιοποιηθείτε 

λίγο από τον υλικό κόσμο στον οποίο ζείτε για να νιώσετε ελεύθεροι από τα επαχθή βάρη. Το ώριμο 

πνεύμα δεν αισθάνεται κόπωση, το σώμα είναι αυτό που κουράζεται στον υλικό αγώνα. Αυτή η 

πνευματική αποστολή, που μεταφέρεται με αγάπη, δεν σας βαραίνει ούτε σας κουράζει, αντίθετα 

απαλύνει τις δυσκολίες της ζωής σας και δυναμώνει το σώμα και το πνεύμα. 

18 Πρέπει να σας πω, μαθητές μου, ότι αυτός που αισθάνεται αγάπη για τον πλησίον του δεν γνωρίζει 

κούραση. Νομίζετε ότι αν δεν σας αγαπούσα όπως σας αγαπώ, θα είχα δεχτεί την κρίση και τον 

θυσιαστικό θάνατο στον οποίο Με υποβάλατε τότε; Αλλά η αγάπη Μου για την ανθρωπότητα έδωσε στον 

Ιησού δυνάμεις και μέσα σ' Αυτόν ολοκλήρωσα το έργο Μου της λύτρωσης. Καταλάβετε: Όσο είναι η 

αγάπη σας για τον πλησίον σας, τόσο θα είναι και η δύναμη με την οποία θα μπορείτε να αντέχετε τις 

προσβολές τους και τις δυσκολίες που μπορεί να σας προκαλέσει το έργο σας. 

19 Προσευχηθείτε, γίνετε δυνατοί στο καλό, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε τις ατέλειές σας 

και να νιώθετε κάθε μέρα πιο άξιοι της αγάπης Μου. 

20 Αυτή την ευλογημένη ώρα η Θεία Ακτίνα Μου άγγιξε τα μυαλά των φωνητικών Μου φορέων 

στους διάφορους χώρους συνάθροισης που είναι αφιερωμένοι σε αυτή την εκδήλωση, και αυτό το φως 

μετατράπηκε σε λόγια ζωής για το πνεύμα του λαού Μου. Αυτή η εκδήλωση είναι παρόμοια με εκείνη 

κατά την οποία το μάννα έπεσε πάνω στον πεινασμένο λαό και τον έθρεψε κατά τις ημέρες της θλίψης 

στην έρημο. Ας μη φοβάται κανείς ότι θα εγκαταλειφθεί, γιατί έχετε βιώσει ότι σας έχω δώσει αποδείξεις 

της παρουσίας Μου ανά πάσα στιγμή. 

21 Δεν αισθάνεστε τη στοργική Μου αγάπη να σας απομακρύνει σταδιακά από όλα όσα είναι 

άχρηστα και επιβλαβή; Είναι επειδή Μου αρέσει να καθαρίζετε τους εαυτούς σας στην πηγή του καθαρού 

νερού που σας προσφέρουν οι διδασκαλίες Μου, ώστε να είστε άξιοι των αποκαλύψεών Μου, έτσι 

καθαρισμένοι. 
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22 Ακούστε, μαθητές: Ο προαναγγελθείς καιρός που το Πνεύμα Μου θα ξεχυθεί σε κάθε πνεύμα και 

σε κάθε σάρκα, που η ανθρωπότητα θα έχει πνευματικά οράματα και συμβολικά και προφητικά όνειρα, 

είναι τώρα. Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα πνευματικά χαρίσματα γίνονται αισθητά μεταξύ 

ανθρώπων από διαφορετικές κοινότητες πίστης. Αλλά ανάμεσα σε όλους υπάρχει ένας - άγνωστος και 

δυσδιάκριτος - στον οποίο οι πνευματικές εκδηλώσεις ήταν σαφείς, ακριβείς και με τον σωστό τρόπο. 

Μέσα σ' αυτήν έκανα να ακουστεί η φωνή Μου ως Δάσκαλος, της αποκάλυψα τον απώτερο σκοπό αυτών 

των πνευματικών χαρισμάτων και της έδειξα τον ασφαλή δρόμο για την εκπλήρωση της αποστολής της. 

23 Αυτός είναι ο λαός Μου, (Πνευματικός Ισραήλ), στον οποίο θα κατέλθουν οι αποκαλύψεις Μου, ο 

διάδοχος εκείνου του αρχαίου λαού που ονομάστηκε Ισραήλ στην Πρώτη Εποχή και ο οποίος τώρα 

ανατέλλει ξανά στον κόσμο, φέρνοντας μαζί του στο πνεύμα του το καθήκον να κάνει γνωστή την 

αλήθεια Μου στην ανθρωπότητα. 

24 Αυτός ο λαός ακούει τη φωνή Μου αυτή τη στιγμή και τρέφεται από Μένα ως κλαδί από την 

Αιώνια Άμπελο. Όλα τα παιδιά του θα δώσουν στον κόσμο τον καρπό του δέντρου από το οποίο πήραν τη 

ζωή. Ο Λόγος Μου θα τους κάνει καρποφόρους όπως η άρδευση με το αγνότερο νερό και θα τους 

εξοπλίσει έτσι ώστε να μην ποτίζονται ποτέ με ακάθαρτο νερό, διότι τότε η γεύση και ο χυμός του 

πνευματικού καρπού αυτού του λαού δεν θα είναι πλέον αυτός του Θείου Δέντρου. 

25 Σε αυτούς τους καιρούς του υλισμού, οι διδασκαλίες Μου για την αγάπη έχουν ξεχαστεί εξαιτίας 

του σκότους που περιβάλλει την ανθρωπότητα. Αλλά σας λέω να τα αναζητήσετε στο πνεύμα σας, από το 

οποίο δεν μπορούν να σβηστούν, γιατί εκεί όλα τα χαρίσματά σας παραμένουν κρυφά σαν μια άσβεστη 

λυχνία που φωτίζει το μονοπάτι που θα ακολουθήσετε μέχρι να επιτύχετε την ανταμοιβή που σας 

υποσχέθηκα. 

26 Συγκεντρώνω τώρα το λαό Μου για να του μεταδώσω τη σοφία Μου. Μόνο Εγώ μπορώ να 

ανακαλύψω αυτούς που πρόκειται να Με υπηρετήσουν. Σε τρεις εποχές αναζήτησα μαθητές για να τους 

δώσω τις οδηγίες Μου και να τους προετοιμάσω ως απεσταλμένους Μου. Σε κάθε μια από αυτές τις 

εποχές έχω γίνει γνωστός με διαφορετικές μορφές, και η παρουσία Μου εξέπληξε τους ανθρώπους, επειδή 

δεν ήξεραν πώς να προετοιμαστούν για να Με περιμένουν, παρόλο που ήξεραν ότι είχε έρθει η ώρα να 

συμβούν αυτά τα γεγονότα. Όταν τους αντιμετώπισα, δεν Με αναγνώρισαν, παρόλο που ο Λόγος Μου 

τους πρόσφερε πάντα την ίδια ουσία, γιατί ο σκοπός των διδασκαλιών Μου ήταν πάντα ο ίδιος. Σας λέω: 

Όποια και αν είναι η μορφή με την οποία σας αποκαλύπτομαι, μπορείτε να Με αναγνωρίσετε, αφού πάντα 

σας δείχνω την αγάπη Μου. Οι μορφές που χρησιμοποίησα για να γίνω παρών στους ανθρώπους δεν ήταν 

μια μάσκα για να Με κρύψω από το βλέμμα τους, αλλά ένα μέσο για να περιορίσω τον εαυτό Μου, για να 

γίνω κατανοητός, για να δοκιμάσω την πίστη τους και να τους εμφυσήσω εμπιστοσύνη σε Μένα. 

27 Εσείς που δεν είστε σίγουροι για αυτή τη διακήρυξη - σιωπήστε μέχρι να πειστείτε μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα. 

28 Πολλές από τις αμφιβολίες σας έχουν προκύψει από το γεγονός ότι βλέπετε σε αυτούς τους φορείς 

της φωνής ατελή όντα, και αυτό σας δίνει την ιδέα: Είναι δυνατόν το Θείο Πνεύμα να μας μιλάει μέσω 

αυτού του μέσου; Αλλά σας ρωτώ: Πού είναι οι αγνοί στην καρδιά και οι δίκαιοι για να γίνω γνωστός σε 

αυτούς; Δεν τους βρίσκω στη γη, ούτε μεταξύ των ηλικιωμένων, ούτε μεταξύ των παρθένων, ούτε καν 

μεταξύ των παιδιών, και ακόμη λιγότερο μεταξύ των φιλοσόφων ή των επιστημόνων, ούτε μεταξύ των 

κληρικών των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Έτσι, αναζήτησα ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους 

εκείνους που, εκτός από μια μη βελτιωμένη διάνοια, διαθέτουν επαρκή πνευματική ανάπτυξη, και Με 

υπηρέτησαν με πραγματική αγάπη. 

29 Αν σας μεταφέρω το Λόγο Μου μέσω ανθρώπινων χειλιών χωρίς να γίνομαι ορατός, είναι για να 

σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε αξία και να επαναλάβετε το Λόγο που σας έδωσα στη Δεύτερη 

Εποχή, όταν σας είπα: "Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν και όμως πιστεύουν". 

30 Μόλις περάσουν αυτοί οι καιροί της εκδήλωσής Μου, θα καταλάβετε ότι επέλεξα εσάς ως το πιο 

άξιο μέσο -αφού είστε παιδιά Μου- για να εκφράσω μέσω του οργάνου της διάνοιάς σας την αγάπη Μου 

και την επιθυμία Μου να σας αναδείξω κοντά Μου. 

31 Μην αμφιβάλλετε για την αξία που αντιπροσωπεύετε σε Μένα. Έχω αποδείξει την αγάπη Μου για 

σας από τη στιγμή που σας έστειλα στον παράδεισο της δημιουργίας Μου. Εκεί σας έδωσα όλα όσα 

χρειάζεστε για την αναζωογόνηση και τη συντήρησή σας, αλλά και για την πνευματική ανοδική σας 

ανάπτυξη. Σε αυτόν τον υπέροχο κήπο μπορείτε να γνωρίσετε και να αγαπήσετε τον Δημιουργό σας, 
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ανακαλύπτοντας μέσα στο πνεύμα σας τις ικανότητες και τις ιδιότητες Εκείνου που σας έδωσε την 

ύπαρξη. 

32 Ο άνθρωπος στη γη είναι ένας πρίγκιπας στον οποίο η αγάπη Μου και η δικαιοσύνη Μου έδωσαν 

αυτόν τον τίτλο, και η αποστολή που έλαβε από την αρχή ήταν να κυβερνήσει τη γη. 

33 Πάνω από το θείο δώρο της ελευθερίας της βούλησής του, τοποθέτησα έναν λαμπρό φάρο για να 

φωτίζει την πορεία του στη ζωή: τη συνείδηση. 

34 Η ελευθερία να ενεργείτε και το φως της συνείδησης για να διακρίνετε το καλό από το κακό είναι 

δύο από τα μεγαλύτερα δώρα που η αγάπη του Πατέρα Μου κληροδότησε στο πνεύμα σας. Βρίσκονται 

στον άνθρωπο πριν ακόμα γεννηθεί, αλλά και μετά το θάνατό του. Η συνείδηση τον καθοδηγεί και δεν τον 

αποχωρίζεται ούτε στην απελπισία, ούτε στην απώλεια της λογικής, ούτε στην αγωνία του θανάτου, 

επειδή είναι βαθιά ενωμένη με το πνεύμα. 

35 Όταν καταλαβαίνετε όλα όσα σας διδάσκω, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι ανάξιο για το 

Πνεύμα Μου να γίνει γνωστό στην ανθρωπότητα μέσω των δικών Μου παιδιών; Πόσο ελάχιστα 

γνωρίζετε τον Πατέρα σας και πόσο λίγο γνωρίζετε τον εαυτό σας! 

36 Αυτή είναι μια εποχή εκπλήξεων, σημείων και θαυμάτων, και πρέπει να είστε σε εγρήγορση, ώστε 

οι αποκαλύψεις Μου να μην περάσουν απαρατήρητες από εσάς. Παρατηρήστε, αισθανθείτε και σκεφτείτε. 

Δεν είναι μόνο ο Θείος Λόγος που σας μιλάει - όλη η δημιουργία σας μιλάει επίσης αδιάκοπα στη γλώσσα 

της και σας δείχνει τον δρόμο των καθηκόντων σας. 

37 Θεωρώ ότι έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κατανοήσετε το Βιβλίο της Πνευματικής 

Σοφίας και να σημειώσετε μεγάλη πρόοδο, αν ξέρετε πώς να συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της ύπαρξής 

σας και να επιτρέψετε στο πνεύμα σας να ανάψει το φως της πίστης του και να φωτίσει έτσι την πορεία 

της ανάπτυξής του. 

38 Αν κάποτε σας είπα να ακούσετε τη διδασκαλία Μου και να σιωπήσετε γι' αυτήν, ήταν επειδή χθες 

η ανθρωπότητα σκότωσε τους προφήτες Μου και ακόμη και τον Ιησού, τον Δάσκαλό σας. Αλλά δεν 

πέρασε πολύς καιρός μέχρι να διαπιστώσουν οι άνθρωποι ότι όλες εκείνες οι αποκαλύψεις και οι 

προφητείες που τους κληροδότησαν αυτοί έγιναν πραγματικότητα. Εσείς που έχετε ήδη αυτή την εμπειρία 

- θα τολμούσατε να απορρίψετε τον προφητικό Μου λόγο για άλλη μια φορά και έτσι να προκαλέσετε 

πνευματικό θάνατο στα νέα Μου φερέφωνα; 

39 Αναζητήστε στη μαρτυρία των προφητών Μου των προηγούμενων εποχών την ανακοίνωση αυτής 

της διακήρυξης μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, και αληθινά σας λέω, θα τη βρείτε εκεί. 

Αν οι άνθρωποι δεν έχουν βρει αυτές τις προφητείες μέχρι τώρα, είναι μόνο επειδή τις διαβάζουν χωρίς να 

κατανοούν ή να ερμηνεύουν τον Θείο Λόγο. 

40 Δέχομαι όλους όσοι θέλουν να ακούσουν τη διδασκαλία Μου - τόσο αυτούς που κρύβουν 

αμφιβολίες ή ακόμα και γελοιοποίηση, όσο και αυτούς που θα έδιναν τη ζωή τους για να επιβεβαιώσουν 

ότι αυτή η διακήρυξη είναι αλήθεια. Αλλά δεν ζήτησα αυτή τη θυσία από τους μαθητές Μου, παρά μόνο 

την επιμονή τους, αν το γεγονός της αγάπης και της επιμονής στο καλό το αποκαλείτε θυσία. 

41 Ήδη πλησιάζει η ημέρα της αναχώρησής Μου και πρέπει να προετοιμαστείτε. Να θυμάστε ότι δεν 

θα σας αφήσω υλικά αγαθά- η κληρονομιά Μου αποτελείται από σοφία, αγάπη και δύναμη. Σας αφήνω το 

Βιβλίο του Λόγου Μου, το οποίο περιέχει όλες τις οδηγίες που χρειάζεστε για να καθοδηγείστε σωστά 

στη ζωή σας. 

42 Αφήστε την πίστη να σας συνοδεύει όπου κι αν πάτε. Αν Με ξεχνούσατε τις ώρες της χαράς, τώρα 

να Με θυμάστε κάθε φορά που υπάρχει χαρά και ειρήνη στις καρδιές σας και να Με ευχαριστείτε. Ακόμα 

και στις ώρες του πόνου, Με αναζητάτε στη μοναξιά, με την οικεία στροφή της ύπαρξής σας προς Εμένα, 

για να Μου εμπιστευτείτε όλα τα παράπονά σας με την επιθυμία για τη δύναμη που χρειάζεστε. 

43 Θα πρέπει πάντα να σέβεστε την πίστη ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των συνανθρώπων σας και 

να θυμάστε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι ο ναός Μου. Αν θέλετε να διεισδύσετε στο εσωτερικό του, 

θα πρέπει να το κάνετε με αγάπη και να προσεύχεστε πριν σηκώσετε το πέπλο αυτού του ιερού. 

44 Μην συμπεριφέρεστε σαν εκείνους που, χωρίς σεβασμό και ευλάβεια, περνούν τα κατώφλια αυτού 

του ιερού που είναι η ψυχή, σβήνουν το λυχνάρι του, ερημώνουν τις προσφορές και καταστρέφουν το 

θυσιαστήριο- γιατί τότε θα γίνετε βεβηλωτές και βεβηλωτές του ναού Μου. 

45 Σε πολλές καρδιές θα βρείτε βωμούς φανατισμού πάνω στους οποίους υψώνεται ένα είδωλο. Αυτό 

δεν θα σας ενοχλήσει, θα καταλάβετε ότι η προσφορά είναι καλή, ότι είναι ειλικρινής και ότι προέρχεται 
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από μια ειλικρινή καρδιά που στρέφεται προς Εμένα. - Με αυτόν τον τρόπο σας διδάσκω τον σεβασμό και 

τη φιλανθρωπία, το μόνο κλειδί με το οποίο μπορείτε να ανοίξετε τις καρδιές. 

46 Θυμηθείτε ότι σας έχω αποκαλύψει τώρα και πάντοτε τη μορφή με την οποία πρέπει να 

προσφέρετε λατρεία στον Πατέρα σας. Πολλοί από εσάς το έχετε διδαχτεί αυτό, αλλά όταν αναλογιστείτε 

πώς οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις έχουν περιπλέξει τη λατρεία του Θεού, σκεφτείτε 

τον αγώνα που πρέπει να προκύψει στην ανθρωπότητα, αν το ιδανικό της πνευματοποίησης πρόκειται να 

βρει τον δρόμο του στον κόσμο και να αγωνιστεί για την απλότητα και την καθαρότητα. 

47 Είναι αλήθεια ότι ο φανατισμός για τις παραδόσεις, η ψεύτικη θρησκευτικότητα και η 

ειδωλολατρία έχουν ριζώσει βαθιά στις καρδιές των λαών, αλλά μη λυπάστε στη σκέψη της μάχης που 

σας περιμένει, γιατί η πίστη σας θα παραμείνει ακλόνητη. Θυμηθείτε το Λόγο Μου ότι προσκαλώ κάθε 

καρδιά να σηκωθεί και να Με πλησιάσει και ότι οι μαθητές Μου θα προστατεύονται και θα ενισχύονται 

από την αγάπη Μου σε αυτή τη μάχη που τους περιμένει σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν θα αισθάνεται ότι 

εξαρτάται από τις δικές του δυνάμεις και η πίστη του θα τον οδηγήσει στη νίκη. 

48 Καταλάβετε γιατί σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου με επίμονο ζήλο. Δεν θέλω να κοιμάστε ή να 

είστε γεμάτοι φόβο για φανταστικούς κινδύνους. Αναζητήστε την πνευματική πρόοδο σε αυτόν τον κόσμο 

και μην έχετε άλλη ιδέα από το ότι αναζητάτε αδελφούς και αδελφές και όχι εχθρούς - αδελφούς και 

αδελφές στους οποίους πρέπει να μεταφέρετε ένα μήνυμα αδελφοσύνης και πνευματοποίησης. - Ω 

μαθητές που είστε φοβισμένοι και αδύναμοι στην πίστη σας, σας λέω, πρέπει να κατανοήσετε τη 

διδασκαλία Μου και να αντλήσετε δύναμη από αυτήν, ώστε να νιώσετε δυνατοί και να μη φοβάστε τη 

μάχη που πλησιάζει. 

49 Για να σας βοηθήσω στο έργο σας, προετοιμάζω το πνεύμα και τη σάρκα σας για να μπορέσετε να 

αντέξετε με θάρρος, γαλήνη και πίστη τις περίπλοκες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. 

50 Μη φοβάστε την απόρριψη των συγγενών και των φίλων σας, μη χάνετε το κουράγιο σας αν σας 

περιφρονούν γι' αυτόν τον λόγο. Ατσαλώστε την καρδιά σας ήδη τώρα στη διδασκαλία Μου, που είναι το 

καλύτερο αμόνι. 

51 Να είστε ταπεινοί σ' αυτές τις δοκιμασίες, να συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια και να αγωνίζεστε 

με ταπεινότητα, ώστε να μπορείτε να συγχωρείτε κάθε προσβολή, αν θέλετε ο σπόρος Μου που σπέρνεται 

μέσα σας να φέρει καρπούς αγάπης και να βλαστήσει στο εχθρικό και άνυδρο έδαφος της ανθρώπινης 

καρδιάς. Αν θέλετε να Με πάρετε ως παράδειγμα στον Ιησού, θυμηθείτε ότι ως ανθρώπινο ον κρίθηκα, 

διώχθηκα, απορρίφθηκα και χλευάστηκα από τη γέννησή Μου μέχρι το τέλος της πορείας Μου, που ήταν 

ο σταυρός. Ακόμη και την ώρα της αγωνίας Μου, πολλοί χάρηκαν με τον πόνο Μου και γιόρτασαν τον 

θάνατό Μου. 

52 Αλλά αυτή η υπενθύμιση δεν θα σας αποθαρρύνει, δεν θα σας φαίνεται δύσκολο να εφαρμόσετε 

τη διδασκαλία Μου. Φαινόταν επίσης δύσκολο για τους μαθητές Μου εκείνης της εποχής, και παρόλα 

αυτά εκπλήρωσαν την αποστολή τους. Είδαν τον Διδάσκαλό τους να θριαμβεύει επί του κόσμου, να νικά 

τον θάνατο, να επιτελεί το έργο της λύτρωσης στο δρόμο Του, και γι' αυτό μπόρεσαν να ακολουθήσουν τα 

βήματά Του μετά την αναχώρησή Του, έκαναν την αγάπη προς τον πλησίον νόμο τους και από την αγάπη 

προς τους συνανθρώπους τους την αληθινή τους ζωή. 

53 Είναι ένα όμορφο παράδειγμα για εσάς, μαθητές της Τρίτης Εποχής, στους οποίους λέω: Ελάτε σε 

Μένα, άρρωστοι από σώμα και ψυχή, γιατί δεν θα σας απορρίψω εξαιτίας της αδυναμίας σας. Ακούστε το 

Λόγο Μου και θα είναι σαν το βάλσαμο που θεραπεύει τις πληγές σας. 

54 Πόσοι από εσάς ξαφνιάζεστε όταν ανακαλύπτετε δάκρυα συγκίνησης που ξεχειλίζουν στα μάτια 

σας όταν ακούτε τον Λόγο Μου, ενώ λίγες στιγμές πριν παραδινόσασταν στις ματαιοδοξίες του κόσμου! 

55 Εδώ και πολύ καιρό σας δίνω αυτή τη διδασκαλία, και δεν βλέπω ακόμη τους μαθητές να 

μετατρέπονται σε μαθητές, αλλά θα συνεχίσω να σας δίνω τον λόγο Μου μέχρι να σας κάνω καλούς 

δασκάλους. Μου άρεσε να επιλέξω τους ανειδίκευτους για τη γνώση αυτού του κόσμου, γιατί το μυαλό 

τους έχει την απλότητα και τη διαύγεια που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της πνευματικής σοφίας. 

Επέλεξα τους φτωχούς, γιατί όταν ένιωσαν να ντύνονται με τη χάρη Μου, αυτοί με την ταπεινότητά τους 

εκτίμησαν την αξία των πνευματικών χαρισμάτων που τους χορήγησα. Αλλά οι πλούσιοι, που 

αγωνίζονται μόνο για την επίγεια δύναμη - πόσο ασήμαντες τους φαίνονται οι ικανότητες που τους έδωσε 

ο Θεός, και πόσο λίγοι έχουν στραφεί σε Μένα με την επιθυμία για ευλογίες και δώρα για το πνεύμα τους. 
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Αλλά είμαι πάντα έτοιμος να ξεδιπλώσω τους μυστικούς μου θησαυρούς σε κάθε παιδί Μου τη στιγμή της 

προετοιμασίας του. 

56 Αυτούς τους φτωχούς που έχω στολίσει, τους διδάσκω ότι δεν πρέπει να κρατούν αυτόν τον 

θησαυρό μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ότι πρέπει να τον μοιράζονται με τους αδελφούς τους. 

57 Το πνεύμα, γνωρίζοντας ότι έχει μέσα του χαρίσματα που του έδωσε ο Κύριος, χαίρεται και 

αγωνίζεται να τα διατηρήσει. Γνωρίζει την εξέλιξή τους και προσπαθεί να αφήσει να λάμψει αυτό το 

κόσμημα που του εμπιστεύτηκαν. 

58 Θυμηθείτε, λοιπόν, ότι αυτός που απομακρύνεται από το μονοπάτι Μου αφού έχει λάβει μια 

κληρονομιά είναι αχάριστος όχι τόσο προς τον Κύριό του όσο προς τον εαυτό του, γιατί κάθε στάδιο 

ανάπτυξης στο οποίο έφτασε του κόστισε μια προσπάθεια, μια ταλαιπωρία ή μια επανόρθωση. 

59 Δεν ξέρετε ότι αυτός που περπατάει εκτός νόμου στερείται τις αρετές και τα πνευματικά του 

χαρίσματα; Γι' αυτό σας βοήθησα αυτή τη στιγμή να δώσετε πίσω στο πνεύμα σας όλα όσα είχε χάσει και 

για τα οποία ένιωθε αδύναμο και χρειαζόταν βοήθεια. Θα λάβετε όλοι φως, δεν θα υπάρχει κανείς που να 

μην αισθάνεται την αφύπνιση του πνεύματός του και τη λαχτάρα να ανυψωθεί πάνω από το ανθρώπινο. 

Τα "φυτά" που ήταν παράσιτα θα μετατραπούν σε ακμάζοντα και καρποφόρα. Επειδή σας αγαπώ, θα σας 

δίνω πάντα την ευκαιρία να σώσετε τον εαυτό σας. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι κάθε ευκαιρία που δεν 

αξιοποιείτε θα κάνει την επιστροφή σας στο μονοπάτι της σωτηρίας πιο θλιβερή. 

60 Σήμερα έρχομαι για να σας χωρίσω από την επικρατούσα διαφθορά, ώστε να μπορείτε να 

ακούσετε το Λόγο Μου με ειρήνη και ταυτόχρονα να τον μελετήσετε και να τον κατανοήσετε. Να 

γνωρίζετε ότι η δίψα της ψυχής σβήνεται μόνο με το καθαρό νερό της αγάπης και του ελέους. 

61 Αν είχατε υπηρέτες στον κόσμο και σας δόθηκαν τιμές, πρέπει να τα απαρνηθείτε όλα αυτά και να 

γίνετε χρήσιμοι, εργατικοί και ταπεινοί υπηρέτες των συνανθρώπων σας. Πολλές φορές υπηρετήσατε τον 

κόσμο, αλλά τώρα θα υπηρετήσετε τον Θεό υπακούοντας στις οδηγίες Μου. Ο κόσμος σας έχει δώσει 

χαρές, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να προετοιμάσετε την ψυχή σας για να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο, 

όπου θα έχετε πλήρη ικανοποίηση, αν έχετε ζήσει εκπληρώνοντας το νόμο της αγάπης Μου. 

62 Χρησιμοποιήστε την παραμονή σας στη γη για να αγαπάτε και να δίνετε καλοσύνη αντί για 

πικρία. Δώστε προσοχή σε αυτά τα πλάσματα εδώ, μέσω των οποίων σας δίνω το Λόγο Μου, και θα δείτε 

πώς, παρά τις ενοχλήσεις που θερίζουν στη ζωή τους, έχουν λόγια αγάπης για σας τις στιγμές της 

εκδήλωσής Μου. Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωογόνο δύναμη που είχαν τότε οι διδασκαλίες του Ιησού 

και την ευχαρίστηση των πλήθους που Τον άκουγαν; Ήταν η φωνή της Βασιλείας των Ουρανών μπροστά 

στην οποία οι ψυχές των μαθητών προσκύνησαν. Κάθε φορά που άνοιγαν τα χείλη του Θείου Δασκάλου, 

τα λόγια Του έπεφταν σαν βάλσαμο στις άρρωστες καρδιές και γιάτρευαν πολλές πληγές. Ήταν όμως το 

μονοπάτι που ακολούθησε ο Ιησούς ένα μονοπάτι γεμάτο λουλούδια; Όχι, μαθητές, ο δρόμος του πόνου 

Του προς τον Γολγοθά ξεκίνησε στη φάτνη της Βηθλεέμ. Επομένως, αυτός ο Λόγος, που ήταν η φωνή 

Εκείνου που υπέφερε για τη σωτηρία σας, έφερε σταθερές αποφάσεις διόρθωσης σε πολλές καρδιές και 

έτσι μεταμόρφωσε την ύπαρξη πολλών ανθρώπων που ζούσαν στο σκοτάδι και που στη συνέχεια ένιωσαν 

να φωτίζονται από τη φωτιά της αγάπης του Λόγου Του. 

63 Εκείνοι που ήταν νεκροί για τη ζωή της χάρης αναστήθηκαν σε μια νέα ζωή γεμάτοι ελπίδα και 

πίστη, και εκείνοι με εγωιστικές, σκληρές και σκληρές καρδιές έκλαψαν από μετάνοια και αισθάνθηκαν 

πιεσμένοι να κάνουν το καλό και να αγαπήσουν εκείνους που είχαν δει με αδιαφορία ή και περιφρόνηση. 

Πολλά από αυτά τα θαύματα μεταστροφής τα είδα μόνο εγώ να γίνονται, γιατί πέρασαν απαρατήρητα από 

πολλούς από τους μαθητές Μου. Και τώρα, σε αυτή την εποχή, αυτό το θαύμα συμβαίνει ξανά, όταν η 

ουσία της ζωής αυτού του Λόγου λαμβάνεται. Ανακαλύπτω ανάμεσα στα πλήθη που Με ακούνε, 

ανθρώπους που ήταν βυθισμένοι στην κακία και οι οποίοι αναδιαμορφώνουν τη ζωή τους και ξαναχτίζουν 

τον εαυτό τους ασκώντας την αρετή που προηγουμένως αγνοούσαν. Βλέπω τις οικογένειες που ενώνονται 

για να ακολουθήσουν το ίχνος Μου και τους γάμους που ενδυναμώνουν τους δεσμούς τους στο ιδανικό 

της πνευματοποίησης που τους έχει δώσει η Διδασκαλία Μου. 

64 Βλέπω επίσης ανάμεσα στους εργάτες Μου εκείνους που κάποτε ήταν παρίες στη γη και σκλάβοι 

της αμαρτίας και που σήμερα έχουν απελευθερωθεί από αυτήν, και βλέπω εκείνους που κουβαλούσαν ένα 

βάρος πόνου και που τώρα έχουν ειρήνη στις καρδιές τους και ξέρουν πώς να τη μοιράζονται με τους 

αδελφούς και τις αδελφές τους. 
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65 Ο λόγος είναι ότι ο Λόγος Μου μέσω του ανθρώπινου νου έχει την ίδια δύναμη, ουσία και 

πειστικότητα με εκείνον που έδωσα στον Ιησού, παρόλο που η διδασκαλία που σας δίνω σήμερα 

προέρχεται από χείλη που αμαρτάνουν και βεβηλώνουν. Πώς θα είναι η επικοινωνία Μου με το πνεύμα 

σας όταν θα έχετε αποκτήσει μεγαλύτερη αγνότητα; Ω μαθητές, κάντε μια προσπάθεια, αναπτύξτε τα 

χαρίσματα της ταπεινοφροσύνης και της ενεργού φιλανθρωπίας, με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε στην 

ψυχή σας την ευκαιρία να εξαγνιστεί και να εξυψωθεί! Προσκολληθείτε σε Μένα για να ζήσετε αιώνια. 

66 Είδα πολλούς από εσάς να περιπλανιέστε με το θάνατο στην καρδιά σας χωρίς να βρείτε ένα χέρι 

να σας δείξει το μονοπάτι της αρετής και της ειρήνης, μέχρι που ο απόηχος του Λόγου Μου έφτασε σε 

εσάς και η φωνή του σας κάλεσε, σας έκανε να ξυπνήσετε σε μια νέα ζωή και να βιώσετε τη χαρά της 

επιστροφής σε Μένα. 

67 Η ψυχή σας είχε παραμείνει τυφλή, βουβή και κουφή σε κάθε πνευματική δραστηριότητα, αλλά 

στην ουσία της λαχταρούσε να αποκτήσει αυτή τη γνώση και ήλπιζε να την αποκτήσει. Η διάνοιά σας δεν 

καταλάβαινε αυτή την εσωτερική πάλη, και γι' αυτό δεν βρίσκατε καμία εξήγηση για την έλλειψη ειρήνης 

και χαράς μέσα στην οποία ζούσατε. 

68 Τότε συνέβη να λάμψει η Παρουσία Μου σαν φάρος μέσα στο σκοτάδι της ψυχής σου, και 

αμέσως Με αναγνώρισες και Μου είπες: "Κύριε, Εσύ είσαι Εκείνος που τόσο πολύ περίμενα". Και από 

εκείνη τη στιγμή σας δέχτηκα ως μαθητές Μου και σας δίδαξα να συλλαβίζετε τις πρώτες συλλαβές αυτού 

του βιβλίου, το οποίο σας αποκάλυπτε μέρα με τη μέρα το περιεχόμενο των σελίδων του. 

69 Σας επέλεξα για την ταπεινότητα των καρδιών σας, ώστε, αφοσιωμένοι σε Μένα, να μεταφέρετε 

τη Διδασκαλία Μου παντού και σε αυτή την εποχή της διαφθοράς και της δυστυχίας να σπείρετε τον 

σπόρο της αγάπης Μου στις καρδιές των συνανθρώπων σας, που είναι το κατάλληλο πεδίο για την αλλαγή 

της καρδιάς και της αρετής. 

70 Ήρθα για να επαναφέρω στη ζωή όλες τις ψυχές που είχαν πεθάνει στη χάρη και να σας διδάξω 

αυτό που δεν μπορούσατε να βρείτε στις επιστήμες ή στη φιλοσοφία: την πνευματοποίηση. 

71 Οι θρησκείες κοιμήθηκαν για αιώνες έναν ύπνο ρουτίνας και στασιμότητας, ενώ η αλήθεια 

παρέμεινε κρυμμένη. Όσοι όμως γνωρίζουν τις εντολές του Ιεχωβά και τον Λόγο του Θείου Διδασκάλου, 

πρέπει να αναγνωρίσουν σε αυτή τη φωνή που σας μιλάει αυτή τη στιγμή, τη φωνή του Πνεύματος της 

Αλήθειας που έχει υποσχεθεί για αυτούς τους καιρούς. 

72 Η ανθρωπότητα απαιτεί υπερφυσικές αποδείξεις για να πιστέψει στην ύπαρξή Μου και στην 

αθανασία της ψυχής, και αληθινά σας λέω, θα τους δώσω αυτές τις αποδείξεις σε αυτή την εποχή των 

μεγάλων γεγονότων και της εκπλήρωσης. 

73 Οι νέες γενιές δεν θα ακούσουν το Λόγο Μου με αυτή τη μορφή, γιατί γι' αυτές έχω παράσχει το 

διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

74 Περιμένω να εκπληρώσετε τις εντολές Μου. Θα σας μιλάω μέσω των φορέων της φωνής μέχρι το 

1950, τη στιγμή που θεωρώ ότι αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Αλλά δεν θέλω να είστε αδύναμοι εκείνη την 

ημέρα της δικαιοσύνης, γιατί τότε θα διχαστείτε και θα πέσετε σε πλάνη. Να είστε εξοπλισμένοι ώστε να 

ακούτε τη φωνή της συνείδησης και να αισθάνεστε υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες σας. 

75 Φροντίστε για την υγεία του σώματός σας, φροντίστε για τη διατήρηση και τη ζωτικότητά του. Η 

διδασκαλία μου σας συμβουλεύει να φροντίζετε με αγάπη την ψυχή και το σώμα σας, διότι και τα δύο 

αλληλοσυμπληρώνονται και χρειάζονται το ένα το άλλο στο δύσκολο πνευματικό έργο που τους έχει 

ανατεθεί. 

76 Ο δρόμος μου είναι στενός, αλλά είναι ασφαλής. Μην κάνετε πλέον μάταιες ασκήσεις μετάνοιας 

και μην κάνετε άγονες θυσίες. Πάρτε από τη φύση ό,τι είναι απαραίτητο για την υλική σας ζωή και 

ανεβείτε σε Μένα με την επιθυμία για πνευματική τροφή. 

77 Αγαπημένοι άνθρωποι, κουβαλάτε μέσα σας ειρήνη, ώστε όπως παρηγορηθήκατε εσείς σε αυτή 

την ώρα της θλίψης, έτσι να ξέρετε πώς να παρηγορείτε εκείνους που αδυνατίζουν κάτω από το βάρος των 

μεγάλων δοκιμασιών της ζωής. 

78 Εσείς που έχετε θεραπευτεί και έχετε λάβει δώρα και χάρες από τον Πατέρα, θα αποκαλείστε 

αύριο από τους ανθρώπους πνευματικά πλούσιοι. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 93  
1 Καλώς ήρθατε, καρδιές που πεινάνε και διψάνε για φως. Μείνετε μαζί Μου και δεν θα πεθάνετε 

ποτέ, γιατί Εγώ είμαι η Ζωή. 

2 Στο παρελθόν νιώθατε ότι πεθαίνατε επειδή είχατε χάσει την ελπίδα και την πίστη σας. Δεν 

υπήρχε φως στις καρδιές σας για να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι της αληθινής ζωής, ούτε μια φωνή 

που να σας λέει με αγάπη: "Ελάτε κοντά, αυτός είναι ο δρόμος της ειρήνης", μέχρι που ακούσατε το Λόγο 

Μου, που είναι πάντα γεμάτος αγάπη και παρηγοριά, και το φως του αποκατέστησε την ειρήνη σας. 

3 Η τύφλωσή σας φωτίστηκε από το φως της συνείδησής σας, και αυτό σας προτρέπει πάντοτε σε 

προσευχή, ενεργό αγάπη προς τον πλησίον και διόρθωση. Έτσι μπήκατε στην Παρουσία Μου, και ο 

Λόγος Μου ήταν σαν ένας λαμπρός και σωτήριος φάρος που φώτιζε το μονοπάτι σας. Από εκείνη τη 

στιγμή καταλάβατε ότι αυτό το φως θα μπορούσε να προέλθει μόνο από Μένα, και Μου είπατε: "Κύριε, 

είσαι Εσύ που τόσο πολύ περίμενα. Σήμερα ξέρω ότι σε αγάπησα και σε χρειαζόμουν, Δάσκαλε". 

4 Ναι, μαθητές, εδώ είμαι, βοηθώντας σας να κάνετε τα πρώτα βήματα στο ανοδικό μονοπάτι μέχρι 

να σας εξοπλίσω ως αληθινούς μαθητές των διδασκαλιών Μου και των αποκαλύψεών Μου, για να σας 

στείλω αργότερα στις επαρχίες και τα έθνη να διαδώσετε αυτή την πίστη. 

5 Η σύγκρουση θα γίνει την εποχή της μεγαλύτερης αμαρτίας, των δυσκολιών και του πόνου, και 

δεν θα έχετε άλλα μέσα από την πνευματικότητά σας, ούτε άλλα όπλα από την αλήθεια. Σας επέλεξα ως 

φτωχούς, αμόρφωτους και ταπεινούς, ως αγρανάπαυση, αλλά κατάλληλους για να γίνετε καρποφόροι και 

να δεχτείτε τον πνευματικό σπόρο. 

6 Δεν έψαχνα για φιλοσόφους, θεολόγους ή επιστήμονες, αλλά για τους απλούς ανθρώπους που 

πάντα Με περίμεναν και έτρεχαν στο κάλεσμά Μου για να επιστρέψουν στο πνεύμα τους την ξεχασμένη ή 

κακομεταχειρισμένη κληρονομιά. 

7 Η ανθρωπότητα δεν μπόρεσε να διεισδύσει στον πυρήνα των αποκαλύψεων των δύο πρώτων 

περιόδων. Αλλά σε αυτό, το Τρίτο, ο Λόγος Μου θα σας κάνει να κατανοήσετε, να ερμηνεύσετε και να 

εφαρμόσετε τις προηγούμενες διδασκαλίες Μου και θα τις ενώσετε με τις σημερινές. 

8 Αυτή τη στιγμή δεν γεννήθηκα ως άνθρωπος για τον κόσμο. Έχω έρθει σε σας με το φως του 

Πνεύματός Μου, το οποίο έχει γίνει ο λόγος του ανθρώπου, και με αυτό σας δίνω την ουσία της ζωής 

Μου για να εγείρει την πίστη στις καρδιές σας. 

9 Σας δίνω νέα ζωή, σας αφυπνίζω και κάνω τα μάτια σας, τυφλωμένα από το σκοτάδι αυτού του 

κόσμου, να δουν την αιώνια αλήθεια. 

10 Σας αποκαλύπτω αυτό που ο επιστήμονας δεν μπορεί να σας διδάξει, επειδή δεν το γνωρίζει. 

Κοιμήθηκε μέσα στο γήινο μεγαλείο του και δεν ανέβηκε σε Μένα με την επιθυμία για τη σοφία Μου. 

11 Οι καρδιές των κληρικών έχουν κλείσει, οι οποίοι στις διάφορες αιρέσεις και θρησκευτικές 

κοινότητες θα έπρεπε να διδάσκουν την πνευματική γνώση που είναι μεγαλείο και πλούτος για το πνεύμα. 

12 Είδα ότι ο νόμος και οι διδασκαλίες που κληροδότησα στην ανθρωπότητα στο παρελθόν είναι 

κρυμμένες και έχουν αντικατασταθεί από τελετές, εξωτερικές λατρείες και παραδόσεις. 

13 Αλλά εσείς, που αντιλαμβάνεστε βαθιά ότι η ουσία αυτού του λόγου είναι η ίδια με εκείνη που 

έλαβε ο Ισραήλ στο όρος Σινά και που τα πλήθη των ανθρώπων στη Δεύτερη Εποχή άκουσαν από τα 

χείλη του Ιησού, θα πρέπει να διδάσκετε με τη λατρεία σας προς τον Θεό και τα έργα σας ότι ο θείος 

νόμος δεν πρέπει να λησμονείται για χάρη της ακολουθίας ανόητων παραδόσεων που δεν ευνοούν το 

Πνεύμα. 

14 Μάθετε από Μένα, μαθητές, μην μένετε πια στα κρυφά, προετοιμαστείτε με πνεύμα και ψυχή, 

ώστε σύντομα να βγείτε στο φως και το μήνυμά Μου να γίνει γνωστό. Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, 

ώστε να μπορέσω να σας γνωστοποιήσω το θέλημά Μου μέσω του δώρου της έμπνευσής σας. 

15 Θέλω το φως του Πνεύματός Μου να λάμπει στο μυαλό σας και τα λόγια που βγαίνουν από τα 

χείλη σας να είναι από το Πνεύμα. Μην επιχειρήσετε να μιλήσετε για το έργο αυτό αν δεν είστε επαρκώς 

προετοιμασμένοι για να νιώσετε τα λόγια σας. Το πνεύμα, η καρδιά και ο νους πρέπει να είναι ενωμένα 

στην ύπαρξή σας, αν πρόκειται να υπηρετήσετε ως μεσολαβητές για τη μετάδοση του Λόγου Μου. 

16 Οι νέες γενιές δεν θα Με ακούσουν πλέον με τη μορφή που βλέπετε τώρα, γιατί η ημερομηνία που 

υποδεικνύεται από Μένα, από την οποία δεν θα εκδηλώνομαι πλέον με αυτόν τον τρόπο, πλησιάζει- είναι 



U 93 

74 

το 1950. Θα σας μιλάω ακούραστα, θα σας ενθαρρύνω, και η χαριτωμένη φωνή Μου γεμάτη 

αναζωογονητική δύναμη και φως θα κατέβει στον λαό Μου σαν μια αστραπιαία πλημμύρα. 

17 Εκείνοι που Με ακούνε μέχρι το τέλος πρέπει να είναι δυνατοί και θα είναι για πάντα 

παραδείγματα υπάκουων μαθητών. Δεν θα αποδυναμωθούν στις δοκιμασίες, δεν θα μείνουν ακίνητοι ούτε 

θα διχαστούν. 

18 Τι θα γινόταν αυτός ο λαός αν κάποιοι αγωνίζονταν για την πνευματικότητα, ενώ άλλοι έμεναν σε 

παλιές και οπισθοδρομικές τελετουργίες και άχρηστες παραδόσεις; Θα πρέπει να αγωνίζεστε μαζί για να 

μην κουράζεστε στο καθημερινό σας έργο, και θα πρέπει να προσέχετε για να ακούτε καθαρά τη φωνή της 

συνείδησης. 

19 Ζήστε σε εγρήγορση ώστε να μην είστε αδύναμα πλάσματα αλλά δυνατά πνεύματα. Κατευθύνετε 

τα βήματά σας στο μονοπάτι του ελέους, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Μην στερείστε από τον εαυτό 

σας αυτό που σας έχω προσφέρει για την υγιή σωματική σας αναζωογόνηση. Σας λέω επίσης να μην 

βασανίζετε την ψυχή σας αρνούμενοι της αυτό που της αναλογεί, ώστε το σώμα και η ψυχή να 

σχηματίσουν μια θέληση και πάνω από αυτήν να παρακολουθεί η συνείδηση, που είναι το Θείο Μου Φως. 

20 Δεν θέλω ο κόσμος να σας παγιδεύσει στον υλισμό του και να σας στερήσει τη χάρη που σας 

εμπιστεύτηκα, γιατί τότε θα επιστρέψετε στη ζωή της δυστυχίας και του πόνου από την οποία σας έσωσα. 

21 Μην ξεχνάτε ότι ήρθα για τη σωτηρία σας και σας βοήθησα να ξεπεράσετε την αδυναμία σας και 

να σπάσετε τις αλυσίδες που σας κρατούν κάτω, ώστε να μπορέσετε τελικά να βιώσετε την ικανοποίηση 

ότι έχετε απαλλαγεί από αδυναμίες, ασθένειες και κακουχίες. 

22 Όποιος ξεκινάει και ακολουθεί το μονοπάτι Μου, θα βρει σε Μένα τη δύναμη και έναν βοηθό που 

θα τον συνοδεύει μέχρι το τέλος του μονοπατιού της ζωής. Όποιος πεινάει και διψάει για φως και 

σωτηρία, θα βρει στο έργο Μου το ψωμί και το νερό της αιώνιας ζωής. 

23 Ενισχύστε το πνεύμα σας για τις δύσκολες στιγμές της κρίσης σε τέτοιο βαθμό, ώστε αν σας 

ρίξουν στη φυλακή επειδή ακολουθήσατε τα ίχνη Μου, θα νιώθετε ενισχυμένοι με την ανάμνηση των 

παθημάτων του Διδασκάλου σας, γνωρίζοντας ότι θα είμαι μαζί σας σε εκείνη την ώρα της δοκιμασίας. 

Όταν βλέπετε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο πεσμένο στο κρεβάτι του πόνου και κοντά στο να αφήσει την 

τελευταία του πνοή, στρέψτε τις σκέψεις σας σε Μένα και αφήστε πρόθυμα να γίνει το Θέλημά Μου. 

Τότε θα δείτε ένα θαύμα να συμβαίνει ως ανταμοιβή για την παράδοση και την πίστη σας στις συμβουλές 

Μου. Όσοι παραμένουν μοναχικοί στο ταξίδι της ζωής τους θα πρέπει να θυμούνται τον Ιησού να βαδίζει 

προς τον Γολγοθά, μακριά από τη Μητέρα Του και τους μαθητές Του, ακολουθούμενος από πλήθος, αλλά 

μόνος στην καρδιά Του. 

24 Κάθε φορά που συνειδητοποιείτε αυτή την εικόνα μνήμης, θα νιώθετε μια αίσθηση γλυκιάς 

παρηγοριάς στη σκέψη ότι υποσχέθηκα να σταθώ δίπλα σας στις δοκιμασίες σας και να αποτρέψω το 

ποτήρι του πόνου σας. 

25 Ο πόνος θα σας εξαγνίσει, και τότε, όταν τελειώσει ο καιρός των δοκιμασιών σας, θα θεωρήσετε 

τους εαυτούς σας τυχερούς που είχατε την ευκαιρία να ζήσετε μετά τον Δάσκαλό σας, και θα νιώσετε ότι 

είστε κάτοχοι μιας πνευματικής κληρονομιάς. 

26 Μελετήστε προσεκτικά τη διδασκαλία Μου και θα διαπιστώσετε πώς μια διδασκαλία Μου 

επιβεβαιώνει την προηγούμενη, με τον ίδιο τρόπο που ο Λόγος Μου αυτή τη φορά επιβεβαιώνει όλα όσα 

σας έχω πει στο παρελθόν. 

27 Λίγοι είναι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τα σημάδια ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει και ότι 

αυτή τη στιγμή αποκαλύπτομαι πνευματικά στην ανθρωπότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς αφιερώνουν 

τη ζωή και τις προσπάθειές τους στην υλική πρόοδο, και σε αυτόν τον ανελέητο και μερικές φορές 

αιματηρό αγώνα για την επίτευξη των στόχων τους ζουν σαν τυφλοί, χάνουν τον προσανατολισμό τους, 

δεν ξέρουν πια για τι αγωνίζονται, δεν μπορούν να δουν τη φωτεινή λάμψη της νέας αυγής, δεν 

αντιλαμβάνονται τα σημάδια και απέχουν πολύ από το να αποκτήσουν τη γνώση των αποκαλύψεών Μου. 

28 Αυτή η ανθρωπότητα πίστεψε περισσότερο στις διδασκαλίες και τα λόγια των ανθρώπων παρά 

στις αποκαλύψεις που της έδωσα ανά τους αιώνες. Περιμένετε τον Πατέρα με τη δικαιοσύνη Του να σας 

στείλει ακόμη μεγαλύτερα σημάδια από αυτά που βλέπετε σε κάθε στροφή, ώστε να νιώσετε και να 

πιστέψετε ότι αυτή είναι η ώρα που έχει προαναγγελθεί για την εκδήλωσή Μου ως Πνεύμα της Αλήθειας; 

Ω, άνθρωποι της μικρής πίστης! Τώρα θα καταλάβετε, μαθητές, γιατί μερικές φορές σας λέω ότι η φωνή 

Μου καλεί στην έρημο, επειδή δεν υπάρχει κανείς να την ακούσει και να την προσέξει πραγματικά. 
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29 Ξυπνήστε, άνθρωποι, για να νιώσετε να τρέμετε από αυτή τη φωνή της δικαιοσύνης, για να 

νιώσετε την ανάγκη να διακηρύξετε στους συνανθρώπους σας ότι ο νόμος, το φως, η κρίση και μαζί με 

αυτήν η σωτηρία της ανθρωπότητας έχουν έρθει στον κόσμο. 

30 Μην θεωρείτε την εκπλήρωση του καθήκοντός σας μέσα σε αυτόν τον αγώνα ως κάτι αδύνατο. 

Ακόμη και τώρα προβλέπω ότι δεν θα είστε εσείς μόνοι σας που θα λυτρώσετε αυτή την ανθρωπότητα ή 

θα μεταμορφώσετε τις ζωές των εθνών- αυτά τα έργα θα τα κάνω εγώ, επειδή είναι υπεράνθρωπα. Θέλω 

μόνο να εκπληρώσετε το καθήκον που σας αναλογεί και να επιτρέψετε στις νέες γενιές να μεταφέρουν τον 

σπόρο Μου πιο μακριά από εκεί που εσείς μπορέσατε να φτάσετε. 

31 Μπορείτε να φανταστείτε την ευδαιμονία εκείνου που επιστρέφει στην Πνευματική Ζωή και έχει 

εκπληρώσει στη γη το πεπρωμένο που ο Πατέρας του έχει χαράξει γι' αυτόν; Η ικανοποίηση και η ειρήνη 

Του είναι απείρως μεγαλύτερες από όλες τις ικανοποιήσεις που μπορεί να αποκομίσει η ψυχή στην 

ανθρώπινη ζωή. 

32 Και σας προσφέρω αυτή την ευκαιρία, ώστε να είστε ανάμεσα σε εκείνους που χαίρονται όταν 

επιστρέφουν στο βασίλειό τους και όχι ανάμεσα σε εκείνους που υποφέρουν και κλαίνε με βαθιά 

απογοήτευση ή τύψεις. 

33 Σπεύδω να ακούσω τις κραυγές σας για βοήθεια, όταν είστε ναυαγοί που παλεύετε ενάντια στα 

φουρτουνιασμένα κύματα αυτής της θάλασσας των παθών, στην οποία ταξιδεύει η ανθρωπότητα αυτής 

της εποχής. Η ικεσία σας Με φτάνει και το έλεός Μου απλώνεται σαν μανδύας ειρήνης, όπως μια άλλη 

φορά, όταν Εγώ, συνοδευόμενος από τους μαθητές Μου, έπλεα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και τα 

αφρισμένα κύματα απειλούσαν να βυθίσουν το πλοίο. Οι φοβισμένοι μαθητές, γεμάτοι φόβο, Μου 

ζήτησαν να τους σώσω, επειδή ένιωθαν ότι θα χαθούν, και Εγώ τους απέδειξα ότι όποιος είναι μαζί Μου 

και Με εμπιστεύεται, δεν θα χαθεί ποτέ. 

34 Αυτή τη στιγμή, το πλοίο είναι το έργο Μου, η θάλασσα είναι η ζωή, η καταιγίδα είναι τα πάθη, οι 

επισκέψεις, οι δοκιμασίες. 

35 Μακάριος είναι αυτός που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη βάρκα όταν ξεσπάσουν οι καταιγίδες, γιατί 

θα σωθεί! 

36 Διασχίστε αυτή τη θάλασσα και πλεύστε με απόλυτη πίστη προς την άλλη όχθη, γνωρίζοντας ότι 

στην όχθη της υπάρχει τέλεια ειρήνη. Ποιος θα μπορούσε να παραστρατήσει σε αυτή τη διάβαση, αν 

καθοδηγούνταν από την πυξίδα της συνείδησής του; 

37 Αν κάποιος αισθάνεται εξαντλημένος, ας με επικαλεστεί. Αν κάποιος άλλος αισθάνεται ότι η 

πίστη του κλονίζεται, προσεύχεται και αμέσως θα είμαι δίπλα του για να τον βοηθήσω. Αλλά ας μην 

προσπαθήσει κανείς να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης ή να παραιτηθεί από το να χαθεί παγιδευμένος 

στα κύματα της καταιγίδας. 

38 Τελειοποιήστε την προσευχή σας, γιατί πρέπει να γνωρίσετε την πνευματική δύναμη που 

μεταδίδει. Είναι η σκάλα προς τον ουρανό με την οποία θα ανεβείτε σε Μένα σε μια αληθινή κοινωνία 

πνευμάτων. 

39 Πόσο σκοτεινός είναι ο δρόμος εκείνου που σβήνει την πίστη του ή χάνει την εμπιστοσύνη του σε 

Μένα! Εσείς που είστε ξύπνιοι - προσευχηθείτε για τον κόσμο που κοιμάται. 

40 Σας φαίνεται παράξενο που νοιάζομαι για εσάς με τέτοιο ζήλο; Αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο 

επειδή δεν έχετε πραγματική γνώση του τι είναι η αγάπη Μου για σας ή του τι σημαίνει για Μένα, επειδή 

έχετε σχηματίσει μια πολύ κακή ιδέα σε σχέση με τον Πατέρα σας, αφού κάποιοι από εσάς αισθάνεστε ότι 

είστε θεοί στη γη, ενώ άλλοι από εσάς, αντίθετα, δεν αισθάνονται άξιοι της αγάπης Μου. Σας λέω ότι αν η 

υλική φύση ήταν εκπληκτική και θαυμαστή για τους ανθρώπους, η πνευματική ζωή είναι ακόμη πιο 

υπέροχη και θαυμαστή, και για την ευδαιμονία και την ευχαρίστησή σας θα ξέρετε ότι ανήκετε και στα 

δύο επίπεδα ύπαρξης. - Με αυτόν τον τρόπο ο Λόγος Μου σας διδάσκει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για 

Μένα και για τον εαυτό σας για την ανοδική σας ανάπτυξη. 

41 Αυτή τη μέρα είναι θέλημά Μου να σας αποκαλύψω ότι μέχρι το έτος 1950 οι εκατόν σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες πνεύματα που έχουν σημαδευτεί και προκαθοριστεί από Μένα θα είναι πλήρεις για να 

φέρουν τον σπόρο της αγάπης Μου στον κόσμο. Κάποιοι θα είναι ενσαρκωμένοι και άλλοι στην 

Πνευματική Στέγη. Όλοι θα παραμείνουν ξύπνιοι κάτω από το φως της έμπνευσής Μου, και ο καθένας 

τους θα είναι ένας πυρσός που θα φωτίζει το δρόμο μεγάλων πλήθους και θα τους οδηγεί στην 

Πνευματική Βασιλεία. 
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42 Την εποχή που ο Ισραήλ διέσχιζε την έρημο αναζητώντας τη Γη της Επαγγελίας, η φυλή του Λευί 

ήταν αυτή που δίδασκε στο λαό τη λατρεία του Θεού, του υπενθύμιζε το Θείο Νόμο και τον βοηθούσε να 

τον κατανοήσει. Στη συνέχεια, όταν οι φυλές εγκαταστάθηκαν στη γη που είχαν κατακτήσει με την πίστη 

και την επιμονή τους, η φυλή του Λευί συνέχισε να είναι αυτή που φύλαγε τον Νόμο. Αλλά οι καιροί 

πέρασαν, η ψυχή του ανθρώπου εξελίχθηκε και ο θείος σπόρος που εμπιστεύτηκα στον Ισραήλ έφτασε σε 

πολλούς λαούς και τώρα είναι διασκορπισμένος σε όλη την ανθρωπότητα. 

43 Αυτός ο λαός του Θεού αναστήθηκε ξανά στη γη γεμάτος φως για να λάβει στο πνεύμα του τις 

νέες αποκαλύψεις που πρόκειται να μεταφέρει στα έθνη. Συνειδητοποιήστε ότι τώρα δεν είναι μόνο η 

φυλή του Λευί που είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του Νόμου, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ψυχών που 

θα ενωθούν με όλους εκείνους που ξυπνούν με την επιθυμία να γίνουν μέρος του λαού του Θεού. 

44 Εδώ, συγκινημένοι από το Λόγο Μου, βρίσκονται πολλοί από εκείνους που εκείνες τις ημέρες 

έπεσαν κάτω από το φόβο όταν άκουσαν την παντοδύναμη Φωνή του Ιεχωβά στο Σινά, πολλοί από 

εκείνους που είχαν αφήσει πίσω τους την αιχμαλωσία, τα δάκρυα και την ταπείνωση για να ξεκινήσουν να 

αναζητήσουν τη γη της ευλογίας και της ειρήνης. Τα μάτια τους έχουν πλέον ανοίξει σε ένα νέο φως που 

τους κάνει να βλέπουν αρκετά καθαρά το μονοπάτι που έχει διανύσει το πνεύμα τους από τότε. 

45 Αυτός ο λαός εδώ θα αγωνιστεί επίσης να απελευθερωθεί από τον Νέο Φαραώ που 

αντιπροσωπεύεται από τον κόσμο που τρέφει την ειδωλολατρία, τη δυστυχία και τους πειρασμούς του. Θα 

διασχίσει επίσης μια έρημο στην οποία θα αισθάνεται εγκαταλελειμμένη και απορριφθείσα από τους 

άλλους ανθρώπους, αντιμέτωπη με πολλούς συνανθρώπους της που θα προσπαθήσουν να την εμποδίσουν 

να προχωρήσει. Όταν όμως επιτύχει την απαραίτητη πνευματοποίηση, θα ακούσει στα βάθη της ύπαρξής 

του τη θεϊκή φωνή που του μιλάει για τον νόμο της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αλλά δεν θα είναι η 

καρδιά στην οποία θα κατέβει αυτό το φως, αλλά θα φτάσει απευθείας στο πνεύμα. 

46 Αν οι άνθρωποι εφαρμόσουν αυτή τη διδασκαλία, κάθε έργο τους θα χρησιμεύσει στην 

οικοδόμηση του Πνευματικού Ναού μέσα στον άνθρωπο. 

47 Όλοι εσείς που επιθυμείτε να γίνετε μέρος αυτού του λαού - συλλογιστείτε εσωτερικά, γεμίστε με 

πίστη, ώστε να είστε δυνατοί στη μάχη και να γίνετε άξιοι να σας αποκαλώ Ισραήλ, όπως στην Πρώτη 

Εποχή αποκάλεσα τον Ιακώβ "δυνατό" στην καλοσύνη, την αγάπη, τη συγχώρεση- δυνατό στο ζήλο για 

το νόμο και την αρετή, δυνατό μπροστά στην αμαρτία, τον πόνο, τη συκοφαντία ή τη δυστυχία. 

48 Αφού σας δώσω αυτές τις οδηγίες, το βλέμμα Μου θα ακολουθήσει τα βήματά σας για να δει με 

ποιον τρόπο εφαρμόζετε τις οδηγίες Μου στην πράξη και για να κρίνει τα έργα της αληθινής αγάπης σας. 

49 Θα σας δώσω την ευκαιρία να εργαστείτε, φέρνοντάς σας το ορφανό, τη χήρα, αυτόν που έχει 

ηττηθεί στον αγώνα της ζωής, αυτόν που έχει ηττηθεί από την κακία, αυτόν που πεινάει για φως, αυτόν 

που διψάει για αλήθεια. Μην αποδίδετε στην τύχη τα περιστατικά που σας έρχονται συνεχώς, θυμηθείτε 

ότι ο Δάσκαλός σας είναι αυτός που χτυπάει τις πόρτες των καρδιών σας. Αλήθεια σας λέω, βρίσκεστε 

στην εποχή που το πνεύμα σας πρέπει να δικαιολογήσει την ύπαρξή του στη γη μέσω της αγαπητικής 

δραστηριότητας. 

50 Η φωνή μου θα φτάνει συνεχώς στο πνεύμα σας και θα σας ρωτάει τι κάνετε, για ποιο λόγο 

χρησιμοποιείτε τη ζωή σας και αν εκπληρώνετε την αποστολή σας. 

51 Καταλάβετε ότι έχετε ένα μεγάλο έργο να κάνετε- είναι το έργο που έχει συσσωρευτεί κατά τη 

διάρκεια μιας μακράς περιόδου παραμέλησης. Μη νομίζετε ότι εγώ είμαι αυτός που σας φορτώνω βαριά 

βάρη. Θέλω μόνο να πληρώσετε το χρέος σας και να εκπληρώσετε την αποστολή σας στη γη - μια 

αποστολή που δεν περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας απέναντι στις οικογένειές σας. 

Έχετε, εκτός από αυτά τα καθήκοντα, αυτά της αγάπης μεταξύ σας χωρίς εύνοια και της υπηρεσίας χωρίς 

να αφήνετε τις διαφορές θρησκείας, γλώσσας ή τάξης να σας εμποδίζουν να το κάνετε. 

52 Η διδασκαλία μου θα καταστρέψει τον σπόρο του εγωισμού και έτσι θα δώσει στο πνεύμα σας ένα 

πεδίο δραστηριότητας χωρίς τέλος, στο οποίο μπορείτε να εκπληρώσετε το καθήκον σας να αγαπάτε. 

53 Μέρα με τη μέρα θα δίνω σημάδια στους ανθρώπους για να ξυπνήσουν: σε κάποιους θα μιλάω 

στις προσευχές τους, σε άλλους θα δίνω διαίσθηση για να αντιληφθούν τη φωνή Μου. Σε εκείνους που 

ζουν μακριά από την πνευματοποίηση θα δώσω αποκαλυπτικά, προφητικά όνειρα- και στους 

υλοποιημένους θα μιλήσω μέσω των δυνάμεων της φύσης, αφού πιστεύουν μόνο σε ό,τι βλέπουν ή σε ό,τι 

μπορούν να αποδείξουν με την επιστήμη τους. 
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54 Αλλά αν παραμείνουν κοιμισμένοι ή κουφοί παρά τις προειδοποιητικές αυτές κραυγές, θα τους 

κάνω να νιώσουν τη δύναμή Μου και τη δικαιοσύνη Μου, την οποία έχουν αμφισβητήσει τόσο πολύ. 

55 Σας μιλάω για δικαιοσύνη, γιατί έχει έρθει η ώρα που το δρεπάνι Μου κόβει το ώριμο σιτάρι. Θα 

μαζέψω τους καρπούς που παρήγαγε η καλοσύνη, το χρυσό σιτάρι που παρήγαγε η αγάπη. Όλα τα 

υπόλοιπα θα καταστραφούν: Οι καρποί της αμαρτίας και τα ζιζάνια του εγωισμού, του μίσους και της 

υπερηφάνειας θα πέσουν κάτω από την αδυσώπητη αιχμή του δρεπανιού της δικαιοσύνης Μου. 

56 Έρχομαι την κατάλληλη στιγμή για να κουρέψω. Θυμηθείτε ότι κάποτε σας είπα ότι το σιτάρι δεν 

πρέπει να κόβεται πρόωρα, αλλά ότι το σιτάρι και τα ζιζάνια πρέπει να αφήνονται να αναπτυχθούν και να 

ωριμάσουν μαζί και μόνο τότε να κόβονται. 

57 Δεν είναι αυτό ακριβώς που κάνω αυτή τη στιγμή; Δείτε πώς τα σημερινά Μου έργα 

επιβεβαιώνουν τη διδασκαλία Μου για τη Δεύτερη Εποχή! 

58 Σας μιλάω μέσω του νου ενός φορέα φωνής, του οποίου το όργανο του νου έχω φωτίσει, και έχω 

τοποθετήσει στα χείλη του λόγια σοφίας, ώστε οι άνθρωποι να λάβουν αυτό το μήνυμα ως τροφή για το 

πνεύμα τους. 

59 Σας βλέπω έκπληκτους μπροστά σ' αυτή την εκδήλωση, γι' αυτό και θέλω να σας πω αμέσως ότι, 

όσο αξιοθαύμαστη κι αν είναι, δεν είναι ωστόσο η τελευταία οδηγία που έχω να σας δώσω, ούτε η 

υψηλότερη έκφραση της σύνδεσής Μου με τους ανθρώπους. Θεωρήστε αυτή την εκδήλωση μόνο ως μια 

σελίδα του βιβλίου της πνευματικής σοφίας, η οποία είναι μια υπόσχεση της νέας αποκάλυψης που θα σας 

δώσω. Το βιβλίο βρίσκεται ανοιχτό μπροστά στο πνεύμα σας, είναι η σοφία Μου, και από αυτό το βιβλίο 

εκπέμπονται ρεύματα φωτός που πλημμυρίζουν την ύπαρξή σας. 

60 Δεν θα μπορέσετε να ξεκινήσετε για τη μάχη με πραγματική δύναμη ψυχής όσο δεν είστε 

πεπεισμένοι για την ουσία και τη σημασία αυτού του έργου. Γι' αυτό το λόγο, σας περιλούζω με τις 

αποδείξεις της αγάπης Μου σε κάθε εκδήλωσή Μου, ώστε ο λαός Μου να πειστεί ότι βαδίζει σε ένα 

ασφαλές μονοπάτι. 

61 Λάβετε με αγάπη αυτό το βιβλίο στο οποίο είναι γραμμένη η αποστολή σας- αλλά μην ξαπλώσετε 

να κοιμηθείτε αυτή την ώρα του φωτός. Ποια ανταμοιβή θα μπορούσατε να λάβετε αύριο, αν δεν έχετε 

καμία αξία; Μην ξεχνάτε ότι ο απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών σας είναι η επίτευξη του φωτός, 

της ειρήνης και της πνευματικής τελειότητας. Ενημερώστε τους πάντες ότι για να επιτύχετε αυτή την 

τελειότητα, σας έχουν δείξει τον σωστό δρόμο, τον οποίο σας έχει δείξει η συνείδησή σας από τότε που 

ήρθατε στη ζωή. Αλλά για να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι όταν ενσαρκώνεστε στη γη, άφησα το 

ίχνος Μου πάνω του. 

62 Αναζητήστε αυτό το ίχνος σε κάθε παρελθοντική και παρούσα στιγμή και σύντομα θα το βρείτε. 

63 Πάντα σας αναζητούσα, γιατί η ψυχή σας, μόλις ενσαρκώθηκε, ξεκίνησε πολλά μονοπάτια, τα 

περισσότερα από τα οποία έχασε τον δρόμο της. Αχ, αδύναμα πλάσματα, που πέσατε εξαιτίας των δικών 

σας αποφάσεων της θέλησης, και μετά με κατηγορήσατε λέγοντας ότι ο δρόμος των παιδιών του Θεού 

είναι γεμάτος πειρασμούς! Σας λέω ότι εκεί που νομίζατε ότι βλέπατε πολλά μονοπάτια, θα έπρεπε να 

είχατε ακολουθήσει μόνο ένα: αυτό που οδηγεί σε Μένα- ότι εκεί που βλέπατε πειρασμούς, ήταν μόνο 

καρποί που έπρεπε να δεχτείτε με γνώση και σεβασμό. Μπορείτε να φανταστείτε τον Πατέρα σας να 

δημιουργεί κάτι που θα είχε σκοπό να σας βάλει σε πειρασμό να αμαρτάνετε; 

64 Αύριο, όταν ο άνθρωπος απελευθερωθεί από το βάρος της άγνοιας και του υλισμού, θα 

ανακαλύψει ότι αυτό που νόμιζε ότι ήταν εμπόδιο ήταν μόνο ένα σκαλοπάτι για να ανέβει η ψυχή του και 

να αποκτήσει εμπειρία- και αυτό που νόμιζε ότι ήταν γκρεμός δεν ήταν παρά μια δοκιμασία για να τον 

ενδυναμώσει. Τότε θα ανακαλύψει ότι αυτό που ο άνθρωπος θεωρούσε αιτία των πτώσεων και των 

αποτυχιών του είναι τα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στην τελειοποίησή του. Μπροστά σε αυτή τη 

γνώση, όλες οι προληπτικές ιδέες που έχει δημιουργήσει σχετικά με το κακό θα εξαφανιστούν από την 

ανθρώπινη καρδιά. 

65 Τι δύναμη και τι ομορφιά θα ανακαλύψει ο άνθρωπος μόλις ανοίξει τα μάτια του στο φως αυτής 

της ζωής! Όλα όσα η άγνοιά του τον έκανε να παρερμηνεύσει, έτσι ώστε να πέσει σε σφάλμα και να 

κατηγορήσει Εκείνον που δημιούργησε όλα τα όντα, θα εξαφανιστούν από το μυαλό του ανθρώπου. 

66 Όσο οι άνθρωποι δεν κατανοούν ή δεν έλκονται από τον αληθινό πνευματικό νόμο, πέφτουν σε 

θρησκευτικό φανατισμό, έχουν να αντιμετωπίσουν μια ζωή γεμάτη παγίδες, αβεβαιότητες και σκιές. 
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67 Πότε θα αρχίσετε να μελετάτε τη Διδασκαλία Μου, η οποία είναι σαν ένας θείος ήλιος που 

φωτίζει την ψυχή και δεν κρύβεται ποτέ; Σύμφωνα με εσάς αυτό είναι αδύνατο, αλλά σας λέω ότι αυτό το 

φως θα φωτίσει σύντομα όλα τα ανθρώπινα όντα. 

68 Η φωνή Εκείνου που αποκαλέσατε "Ραββίνο της Γαλιλαίας" είναι η ίδια που ακούτε αυτή τη 

στιγμή. Και αν τότε σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο του Θεού", τώρα 

απευθύνομαι σε σας για να σας πω ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να τρέφεται μόνο με την επιστήμη ή την 

ανθρώπινη γνώση, αλλά με τη θεία πηγή, διότι μέσα του ζει το Πνεύμα που τρέφεται μόνο με αγάπη, 

σοφία και ειρήνη. Τρέφετε τον εαυτό σας και δυναμώνετε τον εαυτό σας, ω μαθητές Μου, ώστε να έχετε 

αληθινή ζωή μέσα σας. 

69 Έρχονται καιροί αγώνων και πικρίας και πρέπει να προετοιμαστείτε, ώστε να μαρτυρήσετε τη 

διδασκαλία Μου με την πίστη και τη σταθερότητα στην τήρηση των οδηγιών Μου. 

70 Μερικές φορές οι άπιστοι μαθητές Μου θέλουν να τους δείξω το σώμα που είχα στη Δεύτερη 

Εποχή - τα τρυπημένα και αιματοβαμμένα χέρια, ώστε να πιστέψουν ότι βρίσκομαι και πάλι ανάμεσα 

στους ανθρώπους Μου. Και μέσα στην καρδιά τους Μου λένε: "Πώς θα δώσουμε μαρτυρία για Σένα, 

αφού δεν σε έχουμε δει;" Αλλά σας ρωτώ: Γνωρίζετε τα λόγια Μου από εκείνη την εποχή με τα οποία σας 

ανακοίνωσα ότι θα ξανάρθω; Πότε σας ανακοίνωσα ότι θα ερχόμουν ως άνθρωπος; Πρέπει να δείτε για να 

πιστέψετε, γιατί έχετε υλοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που, χωρίς να γνωρίζουν τις 

προφητείες, αισθάνονται την Παρουσία Μου και κατανοούν την Αλήθεια. Αυτοί είναι εκείνοι των οποίων 

το μυαλό και η καρδιά είναι καθαρά. 

71 Το πνεύμα είναι προικισμένο με μια υψηλότερη όραση από εκείνη του ανθρώπου, έτσι ώστε να 

είναι εκείνο που ανακαλύπτει την αλήθεια και να βλέπει σε αυτήν το πρόσωπο του Πατέρα του. Πώς θα 

ανακαλύψετε το θείο με τις αισθήσεις σας, αν το πνεύμα σας δεν το έχει πρώτα μαντέψει; Αυτά τα λόγια 

δεν είναι μομφή εξαιτίας της μικρής σας πίστης, ούτε σας απορρίπτω επειδή αμφιβάλλετε. Αντιθέτως, 

αναζητώ αυτές τις ίδιες τις λάμπες που έχουν σβήσει, για να τις ανάψω με τη φωτιά της αγάπης του 

Πνεύματός Μου. 

72 Κάποιοι τρέμουν από ευδαιμονία όταν ακούνε αυτή τη λέξη- είναι εκείνοι που αισθάνονται την 

παρουσία Μου. Αύριο, όταν δεν θα εκδηλωθώ πλέον με αυτή τη μορφή, εκείνοι που δεν μπόρεσαν να Με 

κατανοήσουν ή που αμφέβαλαν όταν Με άκουσαν, θα θρηνήσουν για τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια της 

πνευματοποίησής τους, όταν θυμηθούν ότι ήταν παρόντες στην εκδήλωσή Μου και δεν πίστεψαν. Θα τους 

λούσω στο Φως Μου και θα ακούσουν τη Φωνή Μου μέσα τους να λέει: Μη φοβάστε, αναζητήστε Με 

στα βάθη της καρδιάς σας, εκεί θα βρείτε πολλά από τα λόγια Μου, φυλαγμένα για την ώρα που θα τα 

χρειαστείτε. 

73 Ελάτε σε Μένα, λαοί και έθνη του κόσμου. Ελάτε, άνθρωποι όλων των φυλών, ο Νόμος Μου σας 

περιμένει στη βασιλεία της ειρήνης, για να σχηματίσετε έναν λαό - τον λαό του Θεού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 94  
1 Ο Λόγος Μου έχει γίνει γνωστός σε σας γεμάτος αγάπη. Ήταν βάλσαμο παρηγοριάς όταν 

ερχόσασταν σε Μένα κλαίγοντας και με πατρική συμβουλή έπρεπε να σας διορθώσω. Όταν πλησιάζει η 

μέρα που θα σιωπήσω αυτόν τον λόγο στα χείλη των φορέων της φωνής Μου, θα νιώσετε ότι προέρχεται 

από έναν δικαστή, αν και θα είναι πάντα ο ίδιος στην αγάπη και την τρυφερότητά του. Αλλά θα περιέχει 

τόσο πολύ φως που θα ανακαλύψετε ακόμη και τα πιο κρυφά ελαττώματα και τα πιο κρυφά σημεία που 

έχετε για τον εαυτό σας. 

2 Ποτέ δεν θα μπορέσετε να πείτε για Μένα ότι δεν επισήμανα τις ατέλειές σας ή ότι σας έδωσα 

παραπλανητικές διδασκαλίες στη Διδασκαλία Μου. Αύριο, όταν ανακαλύψετε τα λάθη σας και 

εκτιμήσετε το μεγαλείο αυτής της αποκάλυψης, θα είστε σε θέση να αποδώσετε δικαιοσύνη στον Πατέρα 

σας. 

3 Δεν έχετε ακόμη κατανοήσει αυτή την αλήθεια. Πρώτα το σκοτάδι έβαλε έναν σκοτεινό επίδεσμο 

στα μάτια σας, μετά ήρθε το φως του Λόγου Μου, αλλά τυφλωθήκατε από αυτό. Είναι αναπόφευκτο να 

βρεθείτε στο σκοτάδι για λίγες στιγμές μέχρι να συνηθίσετε αυτό το φως και να μπορείτε να βλέπετε τα 

πάντα γύρω σας. Μέχρι τότε, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με την κριτική σας, με τα λόγια και τις 

πράξεις σας, γιατί δεν μπορείτε ακόμα να κάνετε ασφαλή βήματα στο μονοπάτι, ούτε να μιλήσετε για την 

αλήθεια όπως θα έπρεπε. 

4 Η αλήθεια είναι μία και αιώνια, και όμως - κοιτάξτε τους ανθρώπους που διατυμπανίζουν 

διαφορετικές αλήθειες! Πόσο πολύ έχουν καταπατηθεί οι διδασκαλίες Μου στη γη! 

5 Από τότε που ο Χριστός σας μίλησε για την αλήθεια, πόσοι προσπάθησαν να μιλήσουν γι' αυτήν! 

Αλλά σας ρωτώ: Με έχουν επίσης ως παράδειγμα στην αγάπη, στην υπακοή και στην αγαπητική 

δραστηριότητα; Μόνο Εγώ ξέρω ποιοι ήταν οι αληθινοί μαθητές και απόστολοί Μου ανά πάσα στιγμή. 

6 Αν αύριο, όταν κρίνουν αυτή τη διακήρυξη, οι άνθρωποι αμφιβάλλουν για την αλήθεια της επειδή 

δόθηκε από αμαρτωλά φερέφωνα, θα τους κάνω να καταλάβουν ότι η αμαρτία δεν Με απωθεί, αντίθετα, 

Με έφερε πιο κοντά σε αυτόν που έχει χάσει το δρόμο του. 

7 Μια άλλη απόδειξη της δύναμής Μου, την οποία οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν, είναι ότι μόνο 

Εγώ θα μπορούσα να κάνω τα στόματα των αμαρτωλών να μιλούν με αγνότητα, τα βλάσφημα χείλη να 

εκφέρουν θεϊκές διδασκαλίες και ένα ανεκπαίδευτο μυαλό να μεταδίδει διδασκαλίες και αποκαλύψεις 

γεμάτες σοφία. 

8 Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα βγουν στο φως αυτή τη στιγμή ως αληθινοί απόστολοι του Λόγου 

Μου; Ποιος από εσάς θα επιδείξει την ομορφιά της διδασκαλίας Μου στους συνανθρώπους του; 

9 Τα έργα σας είναι απαραίτητα- απαραίτητη είναι η ζωντανή μαρτυρία αυτού του λαού που άκουσε 

τον Λόγο Μου. 

10 Η διδασκαλία που σας έφερα είναι σαν ένας απροσμέτρητα μεγάλος πυρσός γύρω από τον οποίο 

πρέπει να συγκεντρωθούν τα πλήθη - οι άνθρωποι που διψούν για αλήθεια και διψούν για δικαιοσύνη, 

αλλά και οι πλανεμένες ψυχές, οι ερευνητές που αναλώνονται στην επιθυμία για φως. 

11 Προετοιμαστείτε για τη στιγμή που μεγάλα πλήθη συνανθρώπων σας θα αναζητήσουν την όαση 

της ειρήνης, αλλά κάντε το ταπεινά. Συγκεντρώστε στην ψυχή σας τις αρετές που σας έφερα στο Λόγο 

Μου. Μην προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τους συνανθρώπους σας με ματαιοδοξίες ή ανυπόστατες 

διδασκαλίες. Έρχονται σε σας σε φυγή από αυτό ακριβώς το πράγμα. 

12 Όχι μόνο εκείνοι που άκουσαν το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης θα 

αποκαλούνται παιδιά αυτού του λαού. Όποιος σηκώνει το σταυρό του, όποιος αγαπά αυτόν το νόμο και 

σκορπά αυτόν τον σπόρο, θα ονομάζεται εργάτης στον αμπελώνα Μου, απόστολος του έργου Μου και 

παιδί αυτού του λαού, ακόμη και αν δεν Με έχει ακούσει μέσω αυτής της διακήρυξης. 

13 Και πάλι σας λέω να μην αναζητάτε εξωτερικές μορφές για να κάνετε γνωστό το Έργο Μου, γιατί 

τότε θα παρουσιάζατε πολλά ευάλωτα σημεία στα οποία θα σας αντιτάσσονταν οι αιρέσεις και οι 

θρησκευτικές κοινότητες. 

14 Αν επιδιώκετε την ηθική βελτίωση, την καθαρότητα στη ζωή σας, την πνευματοποίηση στη 

λατρεία σας, δεν θα υπάρχουν όπλα, ιδέες ή δόγματα που μπορούν να σας νικήσουν. Χτίστε πάνω στο 

πνεύμα και όλα θα διατηρηθούν και θα επιβιώσουν από τις επισκέψεις και τις μάχες, διότι το πνεύμα είναι 
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άφθαρτο. Αν χτίζετε σε υλικά θεμέλια, ενεργείτε όπως ο ανόητος που χτίζει ένα κτίριο στην άμμο, το 

οποίο πρέπει να καταρρεύσει με το παραμικρό κούνημα. 

15 Κάντε τις καρδιές σας θησαυροφυλάκιο για να κρατάτε μέσα σε αυτό τις διδασκαλίες Μου ως τον 

πιο πολύτιμο θησαυρό που έχει λάβει το πνεύμα σας μέχρι σήμερα. 

16 Σας γνωστοποιώ τον εαυτό Μου σε αυτή την εποχή του πνευματικού αγώνα, επειδή έχετε σταλεί 

στον κόσμο για να μιλήσετε για αυτόν τον Νόμο. Έχετε ήδη απελευθερωθεί, έχετε ήδη απομακρυνθεί από 

τα άχρηστα- τώρα προχωρήστε περισσότερο στο μονοπάτι ως αληθινοί εργάτες που αγαπά ο Ιησούς. 

17 Σας έστειλα στον κόσμο αυτή τη στιγμή για να μιλήσετε για Μένα και για να μπορέσει το πνεύμα 

σας να μεταδώσει την εμπειρία του σε άλλους. 

18 Όταν σας αποκάλυψα ότι είστε ο Ισραήλ, ήταν για να ξέρετε ότι ακολουθείτε τον δρόμο Μου στη 

γη για πολύ καιρό, και επίσης για να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας. Δεν νομίζετε ότι είναι σωστό να σας 

επιπλήττω μερικές φορές για την έλλειψη πίστης, ζήλου ή φιλανθρωπίας; 

19 Ένας Θεός σας έχει μιλήσει από την αρχή του χρόνου- ένας Θεός που πρέπει να αναγνωρίσετε και 

να αγαπήσετε. Επιπλέον, θέλω να Μου προσφέρετε ένα είδος λατρείας. 

20 Οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιούργησαν πολλά είδη θεών- ο καθένας τον αισθάνεται, τον 

λατρεύει και τον φαντάζεται με διαφορετικό τρόπο. - Κρατώ αυτόν τον λαό μακριά από κάθε θρησκευτική 

επιρροή, ώστε εδώ, στη μοναξιά του, στην απομόνωσή του, να Με ακούσει και να Με καταλάβει, ώστε να 

Μου προσφέρει τελικά μια λατρεία αντάξια του Δημιουργού του. Το ίδιο έκανα εκείνες τις ημέρες, όταν ο 

Ισραήλ ήταν για αιώνες αιχμάλωτος κάτω από το ζυγό και τη μάστιγα των Φαραώ της Αιγύπτου. Ήταν το 

δικό μου 

Θέληση να χρησιμοποιήσει τον Μωυσή ως αγγελιοφόρο και να αποσπάσει από τη σκλαβιά εκείνον τον 

λαό που προοριζόταν να λάβει τον Νόμο και το Φως που θα φώτιζε την ανθρωπότητα. Συγκρίνετε τα 

γεγονότα εκείνης της εποχής με τα σημερινά και θα καταλάβετε την πρόθεση με την οποία ο Δάσκαλος 

σας μίλησε για τα γεγονότα αυτά. 

21 Το πνεύμα σας Μου λέει ότι η ανθρωπότητα έχει επίσης βιώσει την υλική σκλαβιά, τις θλίψεις και 

το μαστίγωμα σε αυτή την εποχή και ότι έχει περάσει από τη δουλεία του πνεύματος. 

22 Γι' αυτό, έρχομαι και πάλι σε σας για να σας πω: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως σας δίδαξα στη 

Δεύτερη Εποχή, ώστε η πορεία σας να είναι υποφερτή. Έχετε πνευματικότητα, τάξη, υπακοή, πίστη και 

φιλανθρωπία, και θα νιώθετε δυνατοί στη μάχη και θα είστε το παράδειγμα για όλους τους λαούς της γης. 

23 Πολλοί θα σας ρωτήσουν ποιο είναι το μονοπάτι που ακολουθείτε και πού πηγαίνετε, και όταν 

δουν ότι η πορεία σας είναι ταπεινή αλλά γεμάτη βεβαιότητα και σταθερότητα, θα σας ακολουθήσουν με 

μια καρδιά γεμάτη εμπιστοσύνη και πίστη. 

24 Σήμερα το πνεύμα σας έρχεται με την επιθυμία για τροφή, η καρδιά θέλει ειρήνη, ο νους διψάει 

για φως. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Στις αρχές της εξέλιξής σας τα είχατε όλα αυτά, ακόμη και χωρίς να 

έχετε κερδίσει την αξία να τα αποκτήσετε. Τώρα, όμως, πρέπει να τα πετύχετε όλα με τα έργα σας στο 

πλαίσιο του Νόμου, ο οποίος σας διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

25 Τίποτα δεν σας κόστισε εκείνες τις εποχές να έχετε υγεία, δύναμη, ειρήνη και αφθονία, γι' αυτό 

και χάσατε εύκολα τα πάντα. Τώρα σας λέω ότι όταν, με προσπάθεια, με μόχθο και θυσίες, θα έχετε 

ανακτήσει το ξεδίπλωμα αυτών των χαρισμάτων που δεν εκτιμήσατε στην πλήρη αξία τους, δεν θα τα 

χάσετε πια, γιατί τότε θα χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε και δεν θα ξεχάσετε ποτέ τι σας κόστισε για να 

το αποκτήσετε. Έχετε ιδέα πόσο πρέπει να εξελιχθεί αυτή η ανθρωπότητα για να ξυπνήσει από τον βαθύ 

ύπνο της και να ξεκινήσει με στόχο να ανακτήσει (αυτά τα χαρίσματα) και να εξελιχθεί; Αλλά εσείς θα 

τους δείξετε το δρόμο και θα τους διδάξετε το μονοπάτι της πνευματικής τους ανάπτυξης. Τώρα που 

ακούτε αυτόν τον λόγο και ήδη σχηματίζετε μια κοινότητα, σας λέω να έχετε καθαρότητα στην ψυχή σας 

και να επιμείνετε στον εξοπλισμό σας, ώστε να μπορείτε να εκδηλώσετε το έργο Μου με πλήρη σαφήνεια. 

Θέλω να εκτελέσετε με καθαρότητα το έργο που σας έχω αναθέσει. - Ηρεμήστε, γιατί δεν θα τα 

καταφέρετε όλα- η στοργική αγάπη Μου θα σας βοηθήσει. 

26 Από πολλά σημεία της γης, άτομα, ομάδες και πλήθη θα βγουν μπροστά και θα μιλήσουν στην 

ανθρωπότητα για τη νέα εποχή, για την πνευματοποίηση και θα εργαστούν για την απελευθέρωση και την 

αδελφοσύνη των ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. 

27 Υπάρχουν έργα που μόνο εγώ μπορώ να επιτελέσω. Μία από αυτές είναι να σώσουμε αυτή την 

ανθρωπότητα από τις αβύσσους που η ίδια δημιούργησε. Αλλά ο Πατέρας είναι απείρως ευχαριστημένος 
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όταν βλέπει τον εαυτό του να υποστηρίζεται στα θεία καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του από τα 

πολυαγαπημένα του παιδιά. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους. Τους εξηγώ τον σκοπό 

της εκδήλωσής Μου, και στη συνέχεια επιλέγω τις καρδιές καλής θέλησης για να τις προετοιμάσω ως 

στρατιώτες και αγγελιοφόρους της θείας Μου υπόθεσης. 

28 Θέλω να δω αυτόν τον λαό σύντομα να διασκορπίζεται σαν στρατός στους δρόμους, στους λαούς 

και στα έθνη, μεταφέροντας τα Καλά Νέα και τη μαρτυρία του Λόγου Μου και το φως των υποσχέσεών 

Μου. Αν πραγματικά ενωθείτε, θα δείτε μεγάλες εμπνεύσεις να ξεπηδούν από το μυαλό σας, οι οποίες θα 

είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες που είναι ακόμα κλειστές στο χτύπημά σας σήμερα. 

29 Αυτή τη στιγμή σας είπα: Έχει φτάσει η επιρροή του κόσμου σε τέτοιο βαθμό μέσα σας, ώστε να 

έχετε σβήσει κάθε ίχνος των προηγούμενων λόγων διδασκαλίας Μου; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

ήρθα. Ποιος από τους κατοίκους της γης θα μπορούσε να σας κάνει να καταλάβετε όλο τον πλούτο της 

εμπειρίας και του φωτός που διαθέτει το πνεύμα σας, έστω και αν δεν τον εκδηλώνει επειδή οι επιρροές 

του κόσμου το εμποδίζουν να το κάνει; 

30 Ανάμεσα στην ανθρωπότητα υπάρχουν εκείνοι που, σε άλλη εποχή, ακολουθώντας μια θεϊκή 

υπόσχεση, διέσχισαν την έρημο και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου σε ένα βουνό. Ανακαλύπτω επίσης 

άλλους που έζησαν την εποχή του Ιησού, που είδαν τα έργα Του και άκουσαν τον λόγο Του, που Με 

ακολούθησαν στην έρημο και έφαγαν από τα ψωμιά και τα ψάρια που έδωσα στα πλήθη, αφού ανέβηκαν 

στο βουνό για να ακούσουν αυτή τη φωνή- και βλέπω επίσης εκείνους που, την ημέρα της σταύρωσής 

Μου, έτρεξαν φωνάζοντας μαζί με τα πλήθη. Ακόμα και εδώ, ανάμεσα στα πλήθη που έρχονται να 

ακούσουν την ίδια ουράνια Συναυλία (όπως στην εποχή του Ιησού), η οποία τώρα είναι καινούργια γι' 

αυτούς, ανακαλύπτω αυτές τις ψυχές. 

31 Εκείνοι που κλαίνε, εκείνοι που τρέμουν όταν Με ακούνε και που αναγνωρίζουν τη φωνή που 

τους μιλάει, αυτοί είναι εκείνοι των οποίων το πνεύμα κρατάει ακόμα τον απόηχο των λόγων Μου. 

32 Έχετε παρατηρήσει πόσοι από αυτούς που έρχονται σε αυτή την εκδήλωση παραμένουν σε αυτό 

το μονοπάτι για πάντα και αφοσιώνονται σε αυτά τα καθήκοντα εδώ, χωρίς να υπάρχει καμία ανθρώπινη 

δύναμη που θα μπορούσε να τους εμποδίσει να έρθουν εδώ για να ακούσουν το Λόγο Μου; Είναι εκείνοι 

που εξακολουθούν να χρωστούν στον Θεό ένα χρέος αγάπης από μια άλλη εποχή και που δεν είχαν την 

ευκαιρία να Του δοθούν, αλλά που υποσχέθηκαν να Με περιμένουν για να Με ακολουθήσουν και να Με 

υπηρετήσουν μέχρι το τέλος. 

33 Σήμερα τους θυμίζω τα γεγονότα που έχουν ήδη βιώσει. 

34 Εκείνες τις ημέρες οι μαθητές Μου, όταν έμαθαν ότι σύντομα θα έφευγα από κοντά τους, Με 

ρώτησαν: "Κύριε, πότε θα σε ξαναδούμε;". Τότε τους είπα σε ποιον χρόνο θα επιστρέψω και ποια 

σημάδια της επιστροφής Μου θα δώσω. 

35 Τώρα λέω στους νέους μαθητές: Αυτός είναι ο χρόνος που έχει προαναγγελθεί, τα σημεία 

εκπληρώνονται χωρίς να λείπει ένα. 

36 Γνωρίζετε ότι και αυτή η εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης θα φτάσει 

στο τέλος της, και όπως και αυτοί ρωτάτε: "Κύριε, όταν ο Λόγος Σου δεν θα ακούγεται πλέον - δεν θα 

έχουμε πλέον την ευτυχία να αισθανόμαστε την εκδήλωσή Σου με κάποιο τρόπο;" Σε αυτό σας απαντώ: 

Μετά από αυτή την εποχή θα έρθει η εποχή της πνευματοποίησής σας, η εποχή της άμεσης επικοινωνίας 

με τον Κύριό σας, στην οποία θα Με αισθάνεστε αιώνια παρόντα. Μόλις φτάσετε σε αυτόν τον βαθμό 

ανύψωσης, δεν θα πείτε ποτέ ξανά ότι ο Πατέρας έρχεται ή ότι έχει φύγει, γιατί τότε θα έχετε καταλάβει 

ότι είμαι πάντα μαζί σας. Τότε θα θυμηθείτε ότι σας είπα μέσω του Ιησού: "Η Βασιλεία του Θεού είναι 

μέσα σας". 

37 Πηγαίνετε τα καλά νέα στα έθνη. Διαδώστε αυτό το μήνυμα παντού. Σκεφτείτε ότι πολλοί από 

εκείνους που Με περιμένουν πιστεύουν ότι θα εμφανιστώ στη γη ως άνθρωπος. Αλλά ποτέ δεν το είπα 

αυτό, αλλά σας έδωσα να καταλάβετε ότι ο ερχομός Μου θα ήταν πνευματικός, ότι θα ερχόμουν "πάνω 

στο σύννεφο". 

38 Σας έχω ήδη πει ότι θα επισκέπτομαι εκκλησίες και αιρέσεις για να τις ξυπνήσω από τον λήθαργο. 

Τότε θα αναγνωρίσουν το φως αυτής της εποχής και θα θρέψουν το ιδανικό της πνευματοποίησης. Αλλά 

είναι απαραίτητο να εκτελέσετε το ρόλο που σας αναθέτω. Γιατί αυτός ο σπόρος περιμένει μόνο να πέσει 

στο χώμα για να βλαστήσει και να δώσει καρπούς σοφίας και πνευματικής προόδου στην ανθρωπότητα. 
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39 Το παράδειγμα αυτού του απλού λαού εδώ, που πορεύεται χωρίς κληρικούς να τον καθοδηγούν 

και Μου προσφέρει λατρεία χωρίς τελετές και σύμβολα, θα είναι ένα κάλεσμα που θα αφυπνίσει εκείνους 

που κοιμούνται ακόμα στη νύχτα των αιώνων και θα αποτελέσει ένα ερέθισμα για την ανανέωση και τον 

εξαγνισμό πολλών από τα παιδιά Μου. 

40 Μην προσπαθήσετε να αγνοήσετε την ευθύνη σας σε αυτό το έργο. Μην ξεχνάτε ότι σας έστειλα 

στη γη ως πρωτοπόρους και προφήτες της Τρίτης Εποχής. 

41 Αλήθεια σας λέω, αν εμφανιζόμουν αυτή την ώρα με το ίδιο σώμα με το οποίο Με είδατε τότε, θα 

βλέπατε τις πληγές Μου φρέσκες και το Πρόσωπό Μου ακόμα σφραγισμένο με το σημάδι του 

θυσιαστικού θανάτου. Αλλά αυτό θα ήταν μια συνεχής μομφή για την ανθρωπότητα και προτιμώ να 

κρύβω τις πληγές Μου από εσάς και να σας δείχνω μόνο το Φως Μου. Γιατί πολλοί θέλουν να Με δουν 

ως άνθρωπο με τη μορφή του Ιησού; δεν καταλαβαίνετε ότι είμαι κάτι περισσότερο από μια μορφή; Είναι 

αλήθεια ότι επέτρεψα στον εαυτό Μου να εμφανιστεί με τη μορφή του Ιησού τόσο σε αυτή την εποχή όσο 

και σε εκείνη την εποχή. Αλλά αυτή η χάρη δεν ήταν για όλους- δεν είναι απαραίτητο να Με βλέπουν όλοι 

με αυτόν τον τρόπο. Και πάλι σας λέω, "Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν". 

42 Όταν οι άνθρωποι θα έχουν απορρίψει τα εξωτερικά θρησκευτικά έθιμα και αντί να Με αναζητούν 

σε εικόνες που είναι έργο ανθρώπων, θα πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους, θα Με κατανοήσουν ως τόσο 

μεγάλο και παντοδύναμο που δεν θα συμφωνήσουν να Με δουν περιορισμένο και δεν θα έχουν την 

επιθυμία να Με δουν με τη μορφή του Ιησού - ούτε καν πνευματικά. 

43 Πόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσει κανείς το έργο του μάντη σε αυτή την εποχή. Δεν αρκεί να 

έχει το χάρισμα της πνευματικής όρασης, αν δεν έχει εσωτερική φώτιση. Ποιος θα μπορούσε να τον 

καθοδηγήσει εκτός από τη συνείδησή του, και ποιος θα μπορούσε να τον απαλλάξει από το σφάλμα αν όχι 

η προσευχή και η πνευματική επαγρύπνηση; 

44 Ο Ισραήλ είχε επτά μεγάλους προφήτες στην Πρώτη Εποχή. Μίλησαν και έγραψαν για το μέλλον 

της ανθρωπότητας, για τις επισκέψεις που θα έρχονταν στα έθνη και ανακοίνωσαν επίσης τις θεϊκές 

αποκαλύψεις που ο Κύριος θα χάριζε στους ανθρώπους. Δεν ήταν σπουδαίοι επειδή μιλούσαν πολύ, αλλά 

επειδή ανέβηκαν πνευματικά με την επιθυμία για το φως Μου. 

45 Ο Πατέρας θέλει τώρα το ίδιο από τους νέους προφήτες, δηλαδή να προσφέρουν στην 

ανθρωπότητα μια ενιαία εικόνα του πνευματικού, η οποία όμως είναι γεμάτη αλήθεια και για την οποία 

έχω πει στους εργάτες Μου: Φέρτε Μου ως συγκομιδή του σπόρου σας τουλάχιστον τρεις κόκκους, αλλά 

να είναι ικανοί να βλαστήσουν, και όχι ένα κοφίνι στο οποίο κυριαρχούν το άχυρο και η ήρα. Μην 

ξεχνάτε ότι τα έργα σας είναι αυτά που προετοιμάζουν το δρόμο σας προς την αιωνιότητα. 

46 Τώρα που το Θείο Πνεύμα Μου κάνει τον εαυτό Του γνωστό σε σας, σας στέλνω μια ακτίνα 

φωτός που αγγίζει το μυαλό του φορέα της φωνής και σας μεταδίδει το φως Μου που έχει γίνει Λόγος. 

47 Ιδού, εδώ είναι ο "Λόγος" ανάμεσά σας, ο ίδιος που σας μίλησε στη Δεύτερη Εποχή. Είναι η ίδια 

Διδασκαλία και η ίδια ουσία- όμως σήμερα δεν είμαι ντυμένος με ανθρώπινο σώμα. Τότε τα πόδια Μου 

άγγιξαν το χώμα του κόσμου, σήμερα μόνο το Φως Μου αποκαλύπτεται στο πνεύμα σας. προετοιμάστε 

τις καρδιές σας να Με αισθανθούν και να τραφείτε με τον Λόγο Μου, αφού γνωρίζετε πραγματικά ότι ο 

άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Θα σας δώσω το Σώμα Μου και το Αίμα Μου, τα οποία κάποτε 

παρουσίασα ως ψωμί και κρασί. Τώρα, πνευματικά, ο Λόγος Μου θα αντικαταστήσει το ψωμί που είναι 

το Σώμα Μου, και η πνευματική ουσία του Λόγου Μου θα είναι το κρασί που θα πίνετε ως το Αίμα Μου. 

48 Η ψυχή των ανθρώπων τρέμει από ευδαιμονία στην παρουσία Μου. Ο Δάσκαλος ευλογείται 

επίσης από την παρουσία των νέων μαθητών. Ακούστε τώρα τον Διδάσκαλο να μιλάει στους αποστόλους 

Του της Δεύτερης Εποχής*: 
* Αυτοί είναι διανοητικά παρόντες στο συλλαλητήριο. 

49 "Αγαπημένε μου Ιωάννη, που τοποθέτησες τον ναό σου στην Καρδιά Μου, θέλεις όλοι όσοι Με 

ακούνε να γίνουν άξιοι να ακουμπήσουν πάνω Μου, να νιώσουν την Ειρήνη Μου, να είναι κοντά στην 

Πηγή της Ζωής. Ο αγώνας σας δεν έχει τελειώσει, το πνεύμα σας προσεύχεται ακούραστα και στέλνει το 

φως του στην ανθρωπότητα της Τρίτης Εποχής, στην οποία έχετε προφητεύσει πολλά θαυμαστά 

πράγματα. Σε αυτή την εποχή, αγαπητέ Ιωάννη, βιώνεις τώρα την εκπλήρωση των εκδηλώσεων που είδες 

στα οράματά σου και στην αρπαγή σου, το νόημα των οποίων δεν γνώριζες, ούτε ήξερες πότε θα 

πραγματοποιηθούν. Προσέξτε προσευχόμενοι για τον κόσμο". 
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50 "Ιούδα Ισκαριώτη, απόστολε Μου, σήμερα η ταπείνωση είναι στην ψυχή σου, γιατί η εξιλέωση 

ήταν πικρή, πολύ πικρή. Σήμερα, ωστόσο, η επιρροή σας διαχέεται ευεργετικά στην ανθρωπότητα. 

Αόρατα προσφέρεστε ως σύμβουλος στους άνδρες. Σου έδωσα την Ειρήνη Μου, μαθητή, γιατί δεν την 

αισθάνεσαι πλήρως στην ψυχή σου; έχετε κλάψει πολύ, αν και ποτέ δεν σας αρνήθηκα την παρηγοριά 

Μου και τη συγχώρεσή Μου- ο λόγος είναι ότι την περιμένατε. Ο λόγος είναι ότι περιμένετε να σωθεί και 

το τελευταίο από τα παιδιά Μου, ώστε να μπορέσετε να Μου πείτε: "Κύριε, κατέβα από τον Σταυρό Σου, 

τώρα είμαι ειρηνικός, τώρα είμαι άξιος να λάβω τη συγχώρεσή Σου"." 

51 "Όσο βλέπεις την ανθρωπότητα να βυθίζεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο στην αμαρτία, 

βλασφημώντας, προδίδοντας και σταυρώνοντάς Με μέσω αυτής, η ψυχή σου υποφέρει βασανιστήρια που 

ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί, και κάθε αμαρτία που Με πληγώνει, αισθάνεσαι σαν να ήσουν εσύ 

που Με πλήγωσες. 

52 Γιε μου, μαθητή, πάρε από το τραπέζι Μου το ψωμί και το κρασί που άφησες εκείνο το βράδυ που 

ήταν το τελευταίο που έζησα μαζί σου ως άνθρωπος. Σας λέω: Φάτε και πιείτε, σήμερα σας προσφέρω 

αυτό που δεν λάβατε σε εκείνο το γεύμα και αυτό που έλαβαν όλοι οι άλλοι. Απομακρύνω την ένδεια και 

τη δυστυχία σας, και για χάρη της ταπεινότητας που είναι δική σας σήμερα ως καρπός μιας μεγάλης 

μετάνοιας - λάβετε την Ειρήνη Μου μέσα σας και βρείτε σε αυτήν το Σώμα Μου και το Αίμα Μου". 

53 Ιδού, άνθρωποι, αυτά είναι τα νέα Μου μαθήματα αγάπης. Κάντε στον συνάνθρωπό σας ό,τι 

βλέπετε να κάνω Εγώ σε σας. Τι θα κάνετε με το έργο Μου αυτή την εποχή; Βλέπω έναν νέο Γολγοθά και 

έναν Σταυρό μπροστά Μου. Ο δρόμος του πόνου Μου δεν έχει τελειώσει, το Πάθος Μου δεν τελείωσε 

στον Γολγοθά, τα βήματά Μου αφήνουν ακόμα το αιματηρό τους ίχνος. 

54 Λαέ Μου, ανθρωπότητα, ελάτε στο δρόμο Μου και θα μετατρέψω τη θυσία σας σε αιώνια ζωή, 

τον πόνο σας σε χαρά, και όταν φτάσετε στην κορυφή του βουνού, θα δείτε την Αγάπη Μου να σας 

περιμένει. Ο κόσμος Με περιμένει επίσης, πεινάει και διψάει για την αγάπη Μου. Αλλά θα έρθω σε 

όλους, γιατί αυτή ήταν η υπόσχεσή Μου. Μια μέρα, όταν τα έθνη θα έχουν ειρήνη, η αμαρτία θα έχει 

εξαλειφθεί και οι άνθρωποι θα αγαπούν ο ένας τον άλλον σαν αδέλφια, θα σας δείξω το σπαθί με το οποίο 

σας νίκησα: την αγάπη. 

55 Πόσο ταπεινή είναι αυτή η εκδήλωση γι' αυτόν που τη βλέπει με τα μάτια της σάρκας! Αλλά πόσο 

βαθύ και σπουδαίο για εκείνον που το βλέπει με την καρδιά και το πνεύμα! 

56 Ακριβώς όπως είστε γύρω Μου τώρα, έτσι ήταν εκείνο το τελευταίο βράδυ της Δεύτερης Εποχής. 

Ο ήλιος μόλις είχε δύσει όταν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του για τελευταία φορά σε εκείνο το 

δωμάτιο. Ήταν τα λόγια ενός ετοιμοθάνατου πατέρα προς τα πολυαγαπημένα του παιδιά. Υπήρχε θλίψη 

στον Ιησού, αλλά και στους μαθητές, οι οποίοι δεν ήξεραν ακόμη τι τους περίμενε λίγες ώρες αργότερα, 

εκείνον που τους είχε διδάξει και τους είχε αγαπήσει τόσο πολύ. Ο Κύριός τους επρόκειτο να αναχωρήσει, 

αλλά δεν ήξεραν ακόμη πώς. Ο Πέτρος έκλαιγε, σφίγγοντας το δισκοπότηρο στην καρδιά του, ο Ιωάννης 

έβρεχε το στήθος του Δασκάλου με τα δάκρυά του, ο Ματθαίος και ο Βαρθολομαίος ήταν εκτός εαυτού 

με τα προνοητικά μου λόγια. Ο Φίλιππος και ο Θωμάς έκρυβαν την πικρία τους καθώς έτρωγαν. Ο 

Ιάκωβος ο νεώτερος και ο πρεσβύτερος, ο Θαδδαίος, ο Ανδρέας και ο Σίμων ήταν βουβοί από τον πόνο- 

όμως ήταν πολλά αυτά που Μου μίλησαν με την καρδιά τους. Ο Ιούδας Ισκαριώτης έφερε επίσης πόνο 

στην καρδιά του, αλλά και φόβο και τύψεις. Αλλά δεν μπορούσε πλέον να επιστρέψει, γιατί το σκοτάδι 

τον είχε κυριεύσει. 

57 Πλησίαζε το μαρτύριο πάνω στο Σταυρό, από το οποίο ο Χριστός άφησε τη Μητέρα Του, σαν 

κορυδαλλός που θα έδινε ζεστασιά σ' εκείνα τα μικρά παιδιά, ενώ το φως του Αγίου Πνεύματος έπεφτε 

για να φωτίσει εκείνους τους ανθρώπους. Σύντομα, μετά τις στιγμές αδυναμίας, θα αισθάνονταν αρκετά 

δυνατοί ώστε να διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο, διακηρύσσοντας τα καλά νέα και αναγγέλλοντας τη 

Βασιλεία των Ουρανών στους ειδωλολατρικούς και ειδωλολατρικούς λαούς. 

58 Όταν ο Ιησούς είπε τα τελευταία Του λόγια και τις τελευταίες Του νουθεσίες, οι μαθητές 

ξεχείλισαν από δάκρυα. Αλλά ένας από αυτούς δεν ήταν πια εκεί, η ψυχή του δεν μπορούσε να δεχτεί 

τόση αγάπη, ούτε να δει τόσο φως, και έτσι έφυγε, γιατί αυτή η λέξη έκαψε την καρδιά του. 

59 Πιστοί αυτής της εποχής, νέοι μαθητές: επέτρεψα την προδοσία ενός μαθητή στην αποστασία Μου 

της Δεύτερης Εποχής για να σας διδάξω ένα μεγάλο μάθημα σε αυτόν. Μην γίνεστε κριτές αυτού που 

έκρινα με αγάπη και τον οποίο επίσης συγχώρεσα. Αντιθέτως, πάρτε τον ως ανοιχτό βιβλίο και ως 

σύμβολο. Πόσοι από εσάς που τον καταδικάζετε τώρα, κουβαλάτε έναν Ιούδα στην καρδιά σας; 
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60 Σε αυτές τις στιγμές κατά τις οποίες σας μιλάω και σας θυμίζω αυτά τα γεγονότα, το βασιλικό 

αστέρι κρύβεται επίσης. Είναι ο ίδιος ήλιος με εκείνον που έλαμψε στο ανθρώπινο γένος εκείνης της 

εποχής. Αλλά τώρα, καθώς σας μιλάω, ο θρήνος των εθνών και ο βρυχηθμός των πολέμων σας υψώνονται 

στα ύψη του ουρανού. 

61 Πόση δυστυχία βλέπω στον κόσμο σας και πόσο βαθιά θλίψη υπάρχει στο πνεύμα Μου! 

62 Μακάριοι είναι εκείνοι που θυμούνται με πόνο στην καρδιά τους την ημέρα που ο Ιησούς στάθηκε 

μπροστά στο κριτήριο, από το οποίο ανέβηκε στον Γολγοθά, ακολουθούμενος από τα πλήθη. 

63 Σήμερα, το Πνεύμα Μου αισθάνεται ανάμεσά σας σε μια νέα φυλακή, αλλά είναι φτιαγμένη από 

αγάπη, είναι αυτή της καρδιάς σας στην οποία θέλετε να Με φυλακίσετε επειδή αρχίζετε να Με αγαπάτε. 

Βλέπω επίσης τον νέο σταυρό όπου θα Με εξυψώσετε. Αλλά δεν είναι αυτό στο οποίο Με αφήσατε να 

πεθάνω- σήμερα είναι αυτό της πνευματικότητάς σας που λαχταρά την ανοιχτή αγκαλιά Μου και που 

λαχταρά τη ροή του θείου Αίματός Μου, που είναι η Ζωή. Σήμερα δεν Με κατηγορείτε, αντιθέτως, είστε 

οι υπερασπιστές Μου, επειδή τώρα γνωρίζετε την αθωότητά Μου. 

64 Δεν μπορώ να πω το ίδιο για όλους, γιατί οι άνθρωποι έχουν συσσωρεύσει τόσες πολλές ατέλειες 

και τόσες πολλές αμαρτίες στον κόσμο, που και αυτές είναι σαν ένας νέος σταυρός πόνου για Μένα, τον 

οποίο έχουν ετοιμάσει για αυτή τη στιγμή. 

65 Έχετε όλοι απελευθερωθεί από το παράδειγμά Μου και δεν θα μπορέσετε να χαθείτε. Ωστόσο, 

είναι απαραίτητο να σας σώσω από το σκοτάδι που σας τυλίγει και δεν σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε την 

αληθινή ζωή. 

66 Πόσα αντικρουόμενα συναισθήματα κινούν την καρδιά σας όταν ακούτε το Λόγο Μου, 

αγαπημένοι μου άνθρωποι! Αυτός ο θλιμμένος τόνος με τον οποίο σας μιλάω για εκείνες τις ώρες πικρίας 

συγκινεί περισσότερο όσους έχουν υποφέρει πολύ- γιατί αυτή η ζωή είναι ένας δρόμος πόνου και είναι ο 

Γολγοθάς. 

67 Εκείνη την εποχή τρεις δικαστές Με έκριναν: ο Άννας, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, και ο λαός 

εκτέλεσε την ποινή εναντίον Μου. Τώρα σας λέω ότι πολλοί είναι οι κριτές Μου, και ακόμη μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός εκείνων που θα Μου προκαλέσουν πόνο σε αυτόν τον καιρό. Αλλά όσο περισσότερο οι 

άνθρωποι απεχθάνονται το Νόμο Μου και τη Διδασκαλία Μου - όταν θα διώκεται και θα απορρίπτεται 

περισσότερο, η φωνή του λαού της πίστης θα ηχεί, γιατί δεν θα συμβεί το ίδιο όπως στη Δεύτερη Εποχή- 

τώρα δεν θα είμαι μόνος. 

68 Ο "τυφλός" στον οποίο ο Ιησούς αποκατέστησε την όραση, θα φωνάξει με όλη του τη δύναμη ότι 

είδε το φως. Οι "νεκροί" θα αναστηθούν και θα μαρτυρήσουν την αλήθεια Μου. Η ευαίσθητη καρδιά της 

γυναίκας θα είναι πιστή σε Μένα και οι άνδρες με τις δυνατές ψυχές θα είναι οι νέοι βοηθοί Μου στη 

μεταφορά του σταυρού. 

69 Η Μαρία δεν θα λείπει, ούτε θα είναι μακριά από κανένα βήμα Μου, και το Ουράνιο Πνεύμα της 

θα Με ακολουθεί παντού, γιατί ο Χριστός και η Μαρία ήταν ήδη ένα με τον Πατέρα πριν έρθουν στη γη. 

70 Ανθρωπότητα, ανθρωπότητα, σήμερα δεν θα μπορούσα να πω όπως έκανα τότε: "Πατέρα, 

συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν", γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πιει το Αίμα του 

Αρνίου, αυτό που είναι Φως, Αλήθεια και Ζωή. 

71 Μια στιγμή ήταν αρκετή για να βρει ο Δήμας τη σωτηρία, και ήταν η τελευταία της ζωής του. 

Μου μίλησε από το σταυρό, και παρόλο που είδε ότι ο Ιησούς, τον οποίο αποκαλούσαν Υιό του Θεού, 

βρισκόταν στη δίνη του θανάτου, ένιωσε ότι ήταν ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, και παραδόθηκε σ' Αυτόν με 

όλη τη μεταμέλεια της καρδιάς του και όλη την ταπεινότητα της ψυχής του. Γι' αυτό του υποσχέθηκα τον 

παράδεισο για εκείνη την ημέρα. 

72 Σας λέω, θα κάνω όποιον αμαρτάνει ασυνείδητα, αλλά Μου μιλάει στο τέλος της ζωής του με μια 

καρδιά γεμάτη ταπεινότητα και πίστη, να νιώσει την τρυφερότητα της φιλεύσπλαχνης αγάπης Μου, η 

οποία τον ανεβάζει από τις κακουχίες της γης για να τον κάνει να γνωρίσει την ευδαιμονία μιας ευγενούς 

και ανυψωμένης ζωής. 

73 Σε άφησα Μαρία στους πρόποδες του σταυρού, σε εκείνο το βουνό που δέχτηκε το Αίμα Μου και 

τα δάκρυα της Μητέρας. Εκεί παρέμεινε περιμένοντας τα παιδιά της, γιατί αυτή θα είναι που θα πάρει το 

σταυρό από τους ώμους τους και θα τους δείξει το δρόμο για τον ουρανό. 

74 "Διψάω", είπα σε εκείνο το πλήθος που δεν καταλάβαινε τα λόγια Μου και γευόταν τους 

σπαραγμούς του θανάτου Μου. Τι θα μπορούσα να πω σήμερα, όταν βλέπω ότι δεν είναι μόνο ένα 
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πλήθος, αλλά ολόκληρος ο κόσμος που παραβιάζει το Πνεύμα Μου χωρίς να έχει επίγνωση του πόνου 

Μου; 

75 Η δίψα μου είναι άπειρη, ασύλληπτα μεγάλη, και μόνο η αγάπη σου θα μπορέσει να τη σβήσει. 

Γιατί Μου προσφέρετε μια εξωτερική λατρεία αντί για αγάπη; Δεν ξέρετε ότι ενώ εγώ σας ζητώ νερό, 

εσείς Μου προσφέρετε χολή και ξύδι; 

76 Αν και το ποτήρι Μου είναι τόσο πικρό αυτή τη στιγμή, ο σταυρός Μου τόσο αιματηρός και η 

μοναξιά Μου τόσο μεγάλη, δεν θα Με ακούσετε να αναφωνώ: "Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;" 

Για την απόδειξη που σας έδωσε ο Ιησούς δείχνοντας ανοιχτά ότι ο πόνος Του ήταν ανθρώπινος και 

πραγματικός, δεν θα σας την δώσω σήμερα, επειδή έρχομαι με το Πνεύμα. 

77 Ο Χριστός είναι ο Δάσκαλος και σας δίδαξε μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα 

και είδε το έργο Του να τελειώνει, το παρέδωσε ταπεινά στον Πατέρα Του με τα λόγια: 

"Όλα ολοκληρώθηκαν." 

78 Όταν ο Ιησούς, που ήταν η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, τελείωσε την αποστολή Του με εκείνη την 

προσευχή των επτά λέξεων, λέγοντας στο τέλος στον Πατέρα Του: "Στα χέρια Σου παραδίδω το Πνεύμα 

μου", σκεφτείτε αν εσείς που είστε μαθητές αυτού του Δασκάλου μπορείτε να αφήσετε αυτή τη ζωή χωρίς 

να την προσφέρετε στον Πατέρα ως φόρο υπακοής και ταπεινοφροσύνης, και αν μπορείτε να κλείσετε τα 

μάτια σας σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να ζητήσετε από τον Κύριο την προστασία Του, αφού θα τα ανοίξετε 

ξανά μόνο σε άλλες περιοχές. 

79 Όλη η ζωή του Ιησού ήταν μια θυσία αγάπης για τον Πατέρα. Οι ώρες που διήρκεσε η αγωνία Του 

στο σταυρό ήταν μια προσευχή αγάπης, μεσιτείας και συγχώρεσης. 

80 Αυτό είναι το μονοπάτι που σας έδειξα, ανθρωπότητα. Ζήστε ακολουθώντας τον Δάσκαλό σας και 

υπόσχομαι να σας οδηγήσω στη μήτρα Μου, που είναι η πηγή κάθε ευδαιμονίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 95  
1 Τι θα μπορούσατε να ζητήσετε από Αυτόν που σας δημιούργησε και δεν σας το παραχώρησε, αν 

αυτό που ζητάτε είναι για το καλό του σώματος ή της ψυχής σας; Αλλά πρέπει να μάθετε να συμφωνείτε 

με το θέλημά Μου. Ζείτε σε μια περίοδο επανόρθωσης, όπου δεν πρέπει να επαναστατήσετε ενάντια στις 

δοκιμασίες σας. 

2 Αγάπη, γιατί η αγάπη σας θα σας βοηθήσει να επανορθώσετε. Καταστρέψτε κάθε εγωισμό με τη 

δραστηριότητα της αγάπης σας. 

3 Η γη στην οποία περπατάτε είναι παροδική, η περιπλάνησή σας εδώ είναι σύντομη, μετά θα 

εισέλθετε στην αιώνια ζωή. Και όμως, θέλω να ξέρετε το μονοπάτι από αυτή την κοιλάδα των δακρύων, 

το οποίο είναι χαραγμένο με τις εντολές του νόμου Μου. 

4 Μη γίνεστε αδύναμοι στην πίστη ούτε στην ελπίδα. Να έχετε πάντα κατά νου ότι το τέλος αυτού 

του ταξιδιού της ζωής θα έρθει. Μην ξεχνάτε ότι η προέλευσή σας ήταν σε Μένα και ότι ο τελικός 

προορισμός θα είναι επίσης σε Μένα, και αυτός ο προορισμός είναι η αιωνιότητα, γιατί δεν υπάρχει 

θάνατος της ψυχής. 

5 Έχετε την αιωνιότητα ως το ιδανικό της προσπάθειάς σας και μη χάνετε το κουράγιο σας στα 

σκαμπανεβάσματα της ζωής. Γνωρίζετε αν αυτή είναι η τελευταία σας ενσάρκωση στη γη; Ποιος μπορεί 

να σας πει ότι σε αυτό το σώμα που έχετε σήμερα θα πληρώσετε όλα τα χρέη που έχετε δημιουργήσει στη 

δικαιοσύνη Μου; Γι' αυτό σας λέω: Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο, αλλά μην βιάζεστε. Αν δεχτείτε τα 

βάσανά σας με πίστη και παραδοθείτε και αδειάσετε το ποτήρι με υπομονή, αληθινά σας λέω, οι αρετές 

σας δεν θα μείνουν άκαρπες. 

6 Βεβαιωθείτε ότι το πνεύμα προχωράει πάντα, ώστε να μη σταματήσετε ποτέ, μα ποτέ να 

τελειοποιείτε τον εαυτό σας. 

7 Εγώ είμαι που βάζω τις δοκιμασίες στο δρόμο σας για να σταματήσω την ψυχή σας όταν ξεφεύγει 

από το μονοπάτι του Νόμου Μου και θέλει να ζήσει μόνη της σύμφωνα με τις δικές της προτιμήσεις. 

Ερευνήστε τον λόγο των δοκιμασιών, σας επιτρέπω να το κάνετε, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι κάθε μία 

από αυτές είναι σαν καλέμι που δουλεύει την καρδιά σας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 

οποίους ο πόνος σας φέρνει πιο κοντά σε Μένα. 

8 Αλλά ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε τις απολαύσεις, αναζητούσε τη δύναμη και τη λάμψη για 

να εξυψωθεί ως Κύριος στη γη και να γίνει κυρίαρχος των αδελφών του. Αφού σας δημιούργησα όλους με 

την ίδια αγάπη - γιατί τότε υπήρχαν πάντα εκείνοι που προσποιούνται ότι είναι κάτι ανώτερο; Γιατί 

υπήρχαν εκείνοι που κυβερνούσαν τους ανθρώπους με το μαστίγιο κάτω από συνθήκες ταπείνωσης; Γιατί 

υπάρχουν εκείνοι που απορρίπτουν τους ταπεινούς και των οποίων οι καρδιές παραμένουν ασυγκίνητες 

όταν προκαλούν πόνο στον πλησίον τους; Επειδή πρόκειται για ψυχές που δεν Με έχουν ακόμη 

αναγνωρίσει ως τον Πατέρα που αγαπάει όλα τα πλάσματά Του, ούτε ως τον μοναδικό Κύριο όλων των 

ζωντανών όντων. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που σφετερίζονται την εξουσία και αδιαφορούν για τα ιερά 

δικαιώματα του ανθρώπου. Με υπηρετούν ως όργανα της δικαιοσύνης Μου, και παρόλο που νομίζουν ότι 

είναι μεγάλοι άρχοντες και βασιλιάδες, δεν είναι παρά υπηρέτες. Συγχωρέστε τους! 

9 Αυτή είναι η Τρίτη φορά κατά την οποία σας δίδαξα το μάθημα που θα ενώσει πνευματικά την 

ανθρωπότητα. Γιατί είναι το Θέλημά Μου οι γλώσσες, οι φυλές, οι διαφορετικές ιδεολογίες να μην 

αποτελούν πλέον εμπόδιο στην ενοποίησή τους. Η πνευματική ουσία από την οποία δημιούργησα ένα 

πνεύμα είναι η ίδια που διαθέτουν όλοι, και οι ουσίες που συνθέτουν το αίμα που ρέει στις φλέβες του 

ανθρώπου είναι ίδιες σε όλους. Επομένως, όλοι είναι ίσοι και άξιοι για Μένα, και για όλους έχω έρθει εκ 

νέου. 

10 Ήρθα επειδή είδα τις ψυχές σας φτωχές σε αρετές και θέλω να τις κάνω πλούσιες. Αλλά μη Μου 

ζητάτε τα πλούτη της γης, γιατί σας τα έδωσα ως κληρονομιά από την αρχή. Ρωτήστε Με και επιδιώξτε 

τον εξαγνισμό της ψυχής που δεν κατέχετε ακόμη. Συνειδητοποιήστε ότι ο Νόμος Μου εξακολουθεί να 

μην τηρείται. 

11 Έχουν περάσει αιώνες και αιώνες, αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει αφυπνιστεί πραγματικά στη ζωή 

του φωτός και της αλήθειας. Γι' αυτό κάθε φορά που αποβάλλετε το κέλυφος του σώματος επιστρέφετε 

στον πνευματικό κόσμο γυμνοί και άποροι, πεινασμένοι και διψασμένοι. Παρόλα αυτά, τόσο μεγάλη 
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πίστη και θέληση δεν πηγάζει από την καρδιά του ανθρώπου, ώστε να είναι πρόθυμος να Με ακολουθήσει 

στο μονοπάτι που χάραξε ο Πατέρας σας με ίχνη αίματος και αγάπης. 

12 Έτσι, ο πόνος καταθλίβει τους ανθρώπους με όλη του τη δύναμη και τους κάνει να 

συνειδητοποιήσουν ότι είναι εκτός του σωστού δρόμου και τους καλεί να αναζητήσουν τον Πατέρα, όπως 

έκανε ο Άσωτος Υιός στη Θεία Παραβολή Μου. Τι σημασία έχει αν έρχεστε στις πύλες Μου γυμνοί ή με 

κουρέλια, κλαίγοντας και γεμάτοι ντροπή, όταν είναι θέλημά Μου να Με αναζητάτε, να χτυπάτε την 

πόρτα Μου, να Με θυμάστε; Η στοργική αγκαλιά Μου θα ανοίξει τότε γεμάτη συγχώρεση και έλεος, θα 

σας αγκαλιάσει και θα σας δώσει πίσω τη χαμένη και σπαταλημένη κληρονομιά, θα σας καθίσει στο 

τραπέζι Μου για να απολαύσετε την τροφή και τους καρπούς της αιώνιας ζωής. 

13 Αφήστε την αγάπη Μου να διεισδύσει στις καρδιές σας και να σας παρηγορήσει και να σας 

θεραπεύσει, αφήστε την να σας σώσει εκ νέου, αφήστε την να σας ελευθερώσει και να σπάσει τις 

αλυσίδες που σας δένουν στα πάθη, τη δυστυχία και την άγνοια. Θέλω η βασιλεία των ουρανών να έρθει 

στις καρδιές των ανθρώπων και τα πάθη σας να μην εγκαθιδρύσουν τη βασιλεία τους σε αυτόν τον κόσμο. 

14 Μαθητές, καταλάβετε ότι σας έστειλα στον κόσμο για να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας, να 

τους δείχνετε το έλεός σας, να προσεύχεστε γι' αυτούς, να ζείτε γι' αυτούς. Αλλά μην περιμένετε να σας 

ανταποδώσουν την αγάπη για την αγάπη (που λάβατε), μάλλον οπλιστείτε για να αντέξετε τη σκληρότητα 

της ανθρώπινης καρδιάς, την αχαριστία, τον εγωισμό. Να είστε προετοιμασμένοι για συκοφαντίες και 

προδοσίες, αλλά μην χάνετε το θάρρος σας εξαιτίας τους και συγχωρήστε τους εκ των προτέρων με όλη 

σας την καρδιά. 

15 Αν νιώθετε μοναξιά, αν χρειάζεστε αγάπη, αν δεν υπάρχει φωνή φίλου στη γη να σας 

παρηγορήσει, ούτε κάποιος να μοιραστεί το ψωμί του μαζί σας, αναζητήστε Με. Γυρίστε σ' Αυτόν που 

αγαπάει ακόμα και όταν δεν αγαπιέται, σ' Αυτόν που στην αλήθεια συγχωρεί όλους τους αμαρτωλούς, 

τους θεραπεύει και τους παρηγορεί. 

16 Δεν θα είναι όλοι αχάριστοι και δεν θα ανταποκρίνονται στο έργο σας, μερικές φορές θα σας 

παρακινεί η κατανόηση, η φιλανθρωπία και η καλοσύνη των συνανθρώπων σας. 

17 Θέλω να είστε ευσεβείς μέσα στην απλότητά σας και να ανακαλύψετε τις ευλογίες Μου στη 

φτώχεια σας. Ενώ ο κόσμος έχει ανάγκη από την ειρήνη Μου, παραπαίοντας και πέφτοντας παρά την 

επιστήμη και την ψεύτικη αίγλη του, εσείς, οι φτωχοί, κατέχετε τον θησαυρό της ειρήνης. Γιατί δεν 

απλώνετε αυτή την ειρήνη πάνω από την ανθρωπότητα με τις προσευχές, τα έργα και τα λόγια σας σαν 

μανδύα αγάπης και ελέους; 

18 Διαθέτετε όλοι τα χαρίσματα του πνεύματος που αρχίζουν να ξεδιπλώνονται σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή μέσω της ανάπτυξης που έχουν επιτύχει οι ψυχές. Η διαίσθηση, το πνευματικό πρόσωπο, η 

αποκάλυψη, η προφητεία, η έμπνευση εκδηλώνονται ξεκάθαρα μεταξύ των ανθρώπων, και αυτό είναι η 

αναγγελία μιας νέας εποχής, είναι το φως του βιβλίου των επτά σφραγίδων που ανοίγει αυτή τη στιγμή 

στο έκτο κεφάλαιό του. Αλλά εσείς που ξέρετε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και 

καταλαβαίνετε την εποχή στην οποία ζείτε - κατευθύνετε τα πνευματικά σας χαρίσματα στο μονοπάτι της 

αγάπης. Να είστε πάντα έτοιμοι να προσφέρετε την αγαπητική σας βοήθεια, και θα είστε σύμφωνοι με το 

νόμο Μου και θα είστε παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας. Τότε θα είστε μαθητές Μου και θα 

αναγνωρίζεστε ως τέτοιοι. 

19 Αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε το Έργο Μου με αληθινή φιλανθρωπία, θα είναι σαν σωσίβια 

λέμβος στη ζωή σας. Θα σας περιθάλψει σαν μητέρα όταν έχετε χάσει το δρόμο σας κλαίγοντας στα 

μονοπάτια της ζωής. 

20 Μου ζητάτε να μην σταματήσει η διακήρυξη του Λόγου Μου, ζητάτε να παραταθεί ο χρόνος 

αυτής της αποκάλυψης ανάμεσά σας. Αλλά σας λέω: οι Νόμοι Μου είναι αμετάβλητοι, η Θέλησή Μου 

αμετάκλητη. Τίποτα δεν θα μπορέσει να κάνει ο άνθρωπος για να αλλάξει την απόφασή Μου. Ούτε 

δάκρυα ούτε όρκοι θα Με κάνουν να παρατείνω αυτόν τον χρόνο. Λέγεται και είναι γραμμένο ότι ο Λόγος 

Μου δεν θα ακούγεται πλέον από το έτος 1950. Ποιος θα είναι ακόμα μαζί Μου τότε; Δεν ξέρετε τι 

ετοιμάζω τρία χρόνια πριν από την αναχώρησή Μου, αλλά θα πρέπει να είστε ξύπνιοι. 

21 Στο βασίλειο του Πατέρα υπάρχει ένα ον γεμάτο χάρη, τρυφερότητα και ζεστασιά. Είναι η Μαρία, 

η Μητέρα σας, που είναι πάντα μαζί σας. Μάθετε να την δέχεστε επάξια στην καρδιά σας, νιώστε το 

απαλό της χάδι. Καταλάβετε ότι για εκείνη είστε πάντα τα παιδιά της. Η Μαρία θα σας βοηθήσει να Με 
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φτάσετε. Εσείς που είστε άρρωστοι στο σώμα και στην ψυχή, δεν θα σας απορρίψω εξαιτίας της φτώχειας 

σας. Ακούστε το Λόγο Μου, γιατί θα είναι σαν βάλσαμο στις πληγές σας. 

22 Πόσοι από εσάς εκπλήσσεστε που αυτές τις στιγμές Με ακούτε με δάκρυα αγάπης, χαράς, 

μετάνοιας στα μάτια σας, αν και μόλις πριν από λίγες ώρες παραδινόσασταν στα πάθη του κόσμου. 

23 Σας δίνω τις διδασκαλίες Μου για να τις μελετήσετε με ενδιαφέρον και να τις εφαρμόσετε με 

αγάπη αύριο. 

24 Εδώ και πολύ καιρό σας δίνω τις οδηγίες Μου, αλλά δεν ανακαλύπτω ανάμεσα σε τόσους πολλούς 

μαθητές τους μαθητές που θα είναι οι αυριανοί δάσκαλοι. Αλλά θα συνεχίσω να σας δίνω τις οδηγίες Μου 

μέχρι να ξυπνήσει στο πνεύμα σας η λαχτάρα για ανάπτυξη. 

25 Επέλεξα εκείνους που είναι ακατάλληλοι για τις επιστήμες της γης, γιατί δεν είναι κατάλληλοι για 

τις διδασκαλίες του Πνεύματος. Επέλεξα τον φτωχό, γιατί με ένα άτομο της χάρης Μου που του χαρίζω, 

αισθάνεται εξυψωμένος και τιμημένος. Όχι όμως και ο πλούσιος, ο οποίος δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος, 

όσα κι αν του παραχωρήσω. Αλλά τον φτωχό άνθρωπο, που έχει στολιστεί με τη γνώση των πνευματικών 

χαρισμάτων που κατέχει, τον διδάσκω να μην κρατάει τον θησαυρό του για τον εαυτό του, αλλά να τον 

μοιράζεται με τους αδελφούς και τις αδελφές του. Αν η γνώση ότι έχει αυτά τα πνευματικά χαρίσματα 

μέσα του ευχαριστεί το πνεύμα, είναι επειδή έχει συνειδητοποιήσει την αξία που έχουν. 

26 Αυτός που αγωνίζεται να επιμείνει στον δρόμο (του Νόμου) το κάνει επειδή θυμάται όλα όσα 

χρειάστηκε να υποφέρει για να αποκτήσει αυτό που τώρα κατέχει. Καταλάβετε ότι αυτός που ξεφεύγει 

από το μονοπάτι είναι αχάριστος όχι τόσο προς τον Κύριό του όσο προς τον εαυτό του. 

27 Δεν ξέρετε ότι όποιος ζει αντίθετα προς τον Νόμο Μου, στερείται τις αρετές και τα πνευματικά 

του χαρίσματα; 

28 Αυτή τη στιγμή επιστρέφω στους ανθρώπους ολόκληρη την κληρονομιά τους, την οποία είχαν 

σπαταλήσει. Κανείς δεν θα μείνει χωρίς το φως του Πνεύματός Μου. Ακόμη και πριν από το έτος 1950, 

το οποίο -όπως σας έχω ανακοινώσει- θα είναι το έτος της αναχώρησής Μου, κανείς δεν θα αισθάνεται 

άπορος, αδύναμος ή αδαής. 

29 Τα παρασιτικά φυτά θα ανθίσουν και θα καρποφορήσουν, αλλά επειδή Εγώ είμαι η Δύναμη, θα 

υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος για Μένα να σώσω τις ψυχές σας. Αλλά για σας, κάθε ευκαιρία που 

περνάει (αχρησιμοποίητη) και κάθε βήμα που κάνετε προς τα κάτω θα κάνει την επιστροφή σας στο 

σωστό μονοπάτι πιο θλιβερή. 

30 Σήμερα ήρθα για να σας απομακρύνω από τα μεγάλα ελαττώματα, ώστε να Με ακούσετε σε ένα 

μονοπάτι ειρήνης και να σκεφτείτε και να κατανοήσετε τις οδηγίες που σας δίνω. 

31 Μάθετε ότι μόνο το κρυστάλλινο νερό ξεδιψάει το πνεύμα, έτσι ώστε να μην παίρνετε ποτέ θολό 

και μολυσμένο νερό. 

32 Αν στον κόσμο είχατε πάντα κάποιον να σας υπηρετεί και είχατε βιώσει τιμές, με τον τρόπο Μου 

δεν θα έχετε ούτε υπηρέτες ούτε μάταιη δόξα. Θα είστε οι υπηρέτες Μου που υπηρετούν τους 

συνανθρώπους τους. 

33 Σας έκανα να φτάσετε στην κορυφή που λαχταρούσατε, και όταν ήσασταν σε αυτήν, ακούσατε τη 

φωνή του Κυρίου να σας λέει: Έχετε δώσει εδώ και καιρό τον φόρο τιμής σας στον "Αυτοκράτορα", τώρα 

δώστε Μου αυτό που είναι δικό Μου. Έχετε ήδη απολαύσει αρκετά τις ικανοποιήσεις του κόσμου, και 

τώρα ήρθε η ώρα να προετοιμάσετε το ταξίδι σας στην αιωνιότητα- γιατί κανείς δεν ξέρει αν πρέπει να 

επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο ή όχι. 

34 Σας λέω: να είστε ευλογημένοι επειδή υμνήσατε το όνομα της Μαρίας, η οποία σας προετοίμασε 

γεμάτη αγάπη για να λάβετε τις οδηγίες Μου, και επειδή Μου δείχνετε τη χαρά σας και την προθυμία σας 

να προχωρήσετε μπροστά. Η επιθυμία Μου είναι να σας δω να σώζεστε, και υπάρχει πόνος στο Πνεύμα 

Μου, επειδή είναι λίγοι αυτοί που Με ακολουθούν και πολλοί εκείνοι που δεν έχουν ακούσει τον Λόγο 

Μου και των οποίων το πνεύμα εξακολουθεί να παραμένει αδιάφορο και κουφό στις εμπνεύσεις Μου. 

35 Δίνω ζωή και τροφή σε όλα τα όντα και φροντίζω για την ευημερία τους, ενώ εσείς δεν έχετε 

ακόμη κατανοήσει ότι ο προορισμός σας είναι να αγαπάτε και να υπηρετείτε. Γι' αυτό σας μίλησα με 

πολλούς τρόπους και οι διδασκαλίες Μου θα επαναλαμβάνονται μέχρι να πειστείτε για τα καθήκοντά σας 

και να υπακούσετε στους νόμους που σας έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου. 

36 Σας δίνω άλλη μια ευκαιρία να κάνετε έργα ελέους, ώστε να πολλαπλασιάσετε τη σοδειά σας και 

να την αποθηκεύσετε στη σιταποθήκη Μου, όπου οι αρετές σας δεν θα χαθούν, αλλά θα 
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πολλαπλασιαστούν. Δείξε Μου εκείνους που έχεις μετατρέψει από κακό σπόρο σε καλό, τους πενθούντες 

που έχεις παρηγορήσει, εκείνους που έχεις κάνει να φύγουν από το σκοτάδι της κακίας και τους έχεις πάει 

σε ασφαλές μέρος. Αυτό σας ζητώ. Μην ξεχνάτε τα πνευματικά σας καθήκοντα απέναντι σε εκείνους που 

είναι ακόμα υλοποιημένοι. Θυμηθείτε, σας είπα να μην ανησυχείτε για το αύριο. Τα πάντα προβλέπονται 

και χορηγούνται από Εμένα, θα πρέπει να εμπιστεύεστε μόνο το έργο σας, το οποίο θα ευλογείται πάντα 

από τον Πατέρα. Δεν πρέπει να ζείτε μόνο στο πνευματικό σύμφωνα με το θέλημά Μου. Σας έδωσα δύο 

νόμους για να τηρείτε: ο ένας κυβερνά το πνεύμα και σας εμφυσά υψηλά συναισθήματα και σκέψεις- ο 

άλλος σας κρατά σε αρμονία με την υλική φύση, και οι δύο σας κάνουν ένα μαζί Μου στην τέλεια 

αρμονία τους. 

37 Ενωθείτε σε μια σκέψη και εμπιστευτείτε Με. Σας αγάπησα πριν ακόμα σας στείλω στον κόσμο, 

και όπου κι αν ήσασταν, σας προστάτευα. Ήμουν ακούραστος στον ζήλο Μου να σας εξοπλίσω. Ποιοι 

από εσάς θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν στο Έργο Μου και θα δουν την αρχή της αποκατάστασης 

σε αυτόν τον κόσμο; Αλήθεια σας λέω, τα παιδιά των παιδιών σας θα είναι εκείνα που θα μιλήσουν για 

όσα έχετε βιώσει και ακούσει από Μένα. Όταν όμως αποκτήσετε μεγάλη ωριμότητα και έχετε μεγάλα 

πνευματικά οράματα που δείχνουν το μέλλον της ανθρωπότητας, πόσο ευτυχισμένοι θα είστε, γιατί θα 

μπορείτε να αποκαλύψετε πόσο μεγάλα είναι τα δώρα που σας έχει χαρίσει η αγάπη του Θεού. 

38 Όταν όλα τα παιδιά Μου μάθουν ότι αποκάλυψα τον εαυτό Μου για άλλη μια φορά, όταν ο Λόγος 

Μου κατανοηθεί και οι οδηγίες Μου εκπληρωθούν, το φως της Έκτης Σφραγίδας θα φωτίσει κάθε πλάσμα 

και όλοι θα αφυπνιστείτε. Εκείνη την εποχή, η σύγχυση και η κακία θα σταματήσουν, οι πόλεμοι θα 

τελειώσουν και η ζωή του ανθρώπου θα περιβάλλεται από την αγάπη Μου και τη χάρη Μου. Μόνο η 

αγάπη, το έλεος και η συγχώρεση θα είναι ζωντανές στις καρδιές. Η διαίσθηση θα είναι δώρο όλων, και η 

συνείδηση θα μιλάει με πλήρη σαφήνεια, και η φωνή της θα ακούγεται και θα υπακούεται. 

39 Έχετε πίστη σε Μένα για να μπορείτε να κάνετε πνευματικά έργα- γιατί αν δεν έχετε πίστη, δεν θα 

μπορείτε να θεραπεύσετε και θα αισθάνεστε άθλιοι και άποροι, παρόλο που έχετε την εξουσία Μου. Αλλά 

σας λέω και αυτό: Όταν έρχεστε σε βοήθεια των αδελφών σας, μην τους ταπεινώνετε, μην στήνετε 

θρόνους και μην αναζητάτε υποτελείς. Να είστε ταπεινοί, να τους αγαπάτε και να εργάζεστε με 

αυταπάρνηση στον κύκλο των ανθρώπων που σας έχουν ανατεθεί. Ό,τι θα κάνετε για τους αδελφούς σας, 

θα το έχετε κάνει για τον εαυτό σας. Σκεφτείτε πώς θα κριθείτε αν κάνετε έργα αντίθετα προς τον Νόμο 

Μου, λέγοντας ότι είστε μαθητές Μου. 

40 Λαμβάνω τη συγκομιδή σας σε αυτόν τον κόσμο όπου αγωνιστήκατε και υποφέρατε για τον 

Σκοπό Μου. Μια καρδιά Μου λέει: "Ο σπόρος μου είναι μικρός, αλλά θα τον πολλαπλασιάσω, γιατί 

συγκινούμαι από την Αγάπη Σου και τη Θεία Υπομονή Σου". 

41 Η εσωτερική σας ειρήνη εξαρτάται από την πνευματική σας ανάταση. Έχω να σας δώσω 

περισσότερα από όσα μπορείτε να Μου ζητήσετε. Κάθε φορά που αφιερώνεστε στην πνευματική εργασία, 

να το κάνετε με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής σας, και όταν στρέφεστε στον κόσμο για να αποκτήσετε 

ψωμί για το σώμα, να εργάζεστε με αγάπη, ώστε να μπορείτε να εκπληρώσετε τους νόμους που σας 

διέπουν. 

42 Αν υπήρξατε καλά παιδιά και στη συνέχεια καλοί γονείς, μη φοβάστε να εμφανιστείτε μπροστά 

Μου. Αν έχετε βιώσει την εμπειρία της ανυπακοής και δεν μπορείτε να διορθώσετε το παιδί σας που έχει 

διαπράξει μια παράβαση, και γι' αυτό έχετε μια βαθιά πληγή στην καρδιά σας, θυμηθείτε ότι χιλιάδες και 

χιλιάδες φορές έχω δεχτεί την αχαριστία και την ασέβεια των παιδιών Μου, και τότε πάρτε Με ως 

παράδειγμα. Μόνο εγώ κρίνω τα έργα όλων των όντων. Οι γονείς θα δώσουν λογαριασμό σε Μένα για τα 

παιδιά τους και εκείνα για τους γονείς τους. Σας ενέπνευσα την αρετή, ώστε να αποτελέσετε τα θεμέλια 

ενός υγιούς και ισχυρού κόσμου, και όταν σας ρωτώ για τα όντα που έστειλα στους κόλπους της 

οικογένειάς σας, τα φαντάζεστε σαν ευωδιαστά τριαντάφυλλα και φρέσκα κρίνα στον κήπο που 

φροντίζατε. 

43 Ο Λόγος Μου φέρνει ειρήνη σε όσους την έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπόρεσαν όλοι να τη λάβουν. 

Πολλοί δεν συγκινούνται από τις προσπάθειές Μου, ούτε αισθάνονται τον πόνο Μου λόγω της έλλειψης 

αγάπης τους. 

44 Λαχταρώ να δω τη δύναμη της πίστης μέσα σας, γιατί θα έρθει η ώρα του διωγμού, όταν θα 

ανακριθείτε και θα κριθείτε. Όταν θα είστε εξοπλισμένοι, θα μιλήσω μέσω εσάς και θα αποκαλυφθώ στα 

έργα αγάπης σας για τους συνανθρώπους σας. 
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45 Να είστε φιλεύσπλαχνοι και θα λάβετε έλεος από τους συνανθρώπους σας. Υπακούστε στις 

εμπνεύσεις Μου και απορρίψτε τους κινδύνους και τους πειρασμούς. Αυτοί που Με περιβάλλουν σήμερα 

δεν είναι δίκαιοι, αλλά βρίσκονται στο δρόμο για να γίνουν και να επιτύχουν τη σωτηρία. 

46 Ό,τι Μου ζητήσετε με ταπεινότητα και καλή πρόθεση, θα σας το παραχωρήσω. Ό,τι ζητήσετε στο 

όνομα της Μαρίας για το καλό της πνευματικής σας ανάπτυξης θα σας δοθεί. Ζητήστε για όλα, γιατί είστε 

ένα παιδί στα μάτια Μου, το οποίο αγαπώ και το οποίο θέλω να σώσω. 

47 Έχετε έρθει στη γη σύμφωνα με το θέλημά Μου, γι' αυτό σας έκανα γνωστό τον εαυτό Μου. Έχω 

επιλέξει σκόπιμα σκληρές καρδιές για να σας δώσω αποδείξεις για τη δύναμη του Λόγου Μου όταν 

πετύχω την ανανέωσή τους. Η σμίλη της αγάπης Μου τα λείανε, η καλοσύνη Μου τα κατέκτησε. 

48 Οι ψυχές άκουσαν τη φωνή Μου μέσω της συνείδησής τους, η οποία έκανε τον άνθρωπο να 

αναγνωρίσει τις παραβάσεις του. Οι καρδιές έχουν εξομολογηθεί την ενοχή τους στον Πατέρα από πνεύμα 

σε πνεύμα, και στην παρουσία Του έχουν ανακαλύψει πολλές παραβάσεις που ήταν άγνωστες στους 

ίδιους. 

49 Πόσοι Μου λένε στη σιωπή της καρδιάς τους καθώς Με ακούνε: "Πατέρα, το βλέμμα Σου 

διαπερνά το εσωτερικό μου - τι μπορώ να κρύψω από Σένα;" Πολλοί κλαίνε επειδή αναγνωρίζουν τον 

πόνο που προκάλεσαν στους συνανθρώπους τους, ο οποίος ήταν η αιτία για την επιστροφή τους στον 

άλλο κόσμο πριν από τον καθορισμένο χρόνο. 

50 Το Πνεύμα Μου χαίρεται να σας βλέπει, τον λαό Μου, να έρχεστε μαζικά, και σας λέω: Ελάτε, 

ελάτε, δεν είναι αργά για να πάτε στα χωράφια Μου και να γίνετε εργάτες, ούτε για να πάρετε την 

απόφαση να αναμορφωθείτε. Στη συνέχεια, όταν θα νιώσετε τη ζεστασιά του ποιμνιοστασίου και θα 

ανακτήσετε τις δυνάμεις σας, μην είστε αχάριστοι στον Ποιμένα που σας έσωσε, γιατί δεν ξέρετε πόσο θα 

σας κόστιζε να σας αναζητήσει ξανά. 

51 Τι αναζητάτε σε αβέβαιους τρόπους, αφού προέρχεστε από αυτούς; Γιατί να εκθέτετε τον εαυτό 

σας σε νέες πλάνες, αν και θυμάστε ακόμα τον πόνο σας από τους απατηλούς τρόπους του κόσμου; Βγείτε 

στα μονοπάτια, ναι, επιστρέψτε σε αυτά, σας λέει ο Δάσκαλος, αλλά κάντε το μόνο όταν αισθάνεστε 

δυνατοί και η επιστροφή σας έχει σκοπό να πλησιάσετε τον πεσμένο ή να αναζητήσετε τον χαμένο. Είναι 

απαραίτητο να έχετε πλήρη γνώση του τόπου από τον οποίο ήρθατε εδώ, ώστε να μπορείτε να 

κατανοήσετε τις ομορφιές του μονοπατιού στο οποίο βρίσκεστε τώρα. 

52 Αν δεν έχετε γνώση αυτής της διδασκαλίας, επειδή δεν έχετε δώσει αρκετή προσοχή στα 

μαθήματά Μου ή επειδή το έχετε σκεφτεί πολύ λίγο, θα παραστρατήσετε στο μονοπάτι της καλοσύνης, 

και ακόμη και ένα μικρό παραπάτημα θα σας κάνει να παραστρατήσετε. 

53 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ακούστε και σκεφτείτε, τότε θα έχετε αρκετή δύναμη για να 

εφαρμόσετε τις θείες οδηγίες Μου στην πράξη. 

54 Μαθαίνετε να ζητάτε, να αγαπάτε αλλά και να υποφέρετε. Αυτός είναι ένας κόσμος πόνου, όπου 

πρέπει να μάθετε να σέβεστε τη Θέλησή Μου. Η αγάπη που έχετε για τον Πατέρα σας θα σας βοηθήσει να 

υπομείνετε τις δοκιμασίες με υπομονή και παράδοση. 

55 Ήταν θέλημά Μου να γνωρίζετε ήδη σε αυτόν τον κόσμο το μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία 

Μου, υπακούοντας στις εντολές του νόμου Μου. Ολοκληρώστε το έργο σας στη γη, μην χάσετε αυτή την 

ευκαιρία. Ποιος μπορεί να σας πει με βεβαιότητα ότι ο Πατέρας θα σας χαρίσει μια μετενσάρκωση στην 

οποία θα μπορέσετε να επανορθώσετε τα λάθη σας και να αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο; Στο Λόγο 

Μου σας έχω πει: Να είστε επιμελείς, αλλά να μην ενεργείτε βιαστικά. Δώστε δικαιοσύνη στο πνευματικό 

και το ανθρώπινο. Ενώστε όλες τις δυνάμεις και τις αισθήσεις σας σε μια θέληση. 

56 Ο πόνος που υπομένει η υπομονή δεν είναι άκαρπος, διότι αυξάνει την πίστη, εξυψώνει και 

εξαγνίζει. Ποτέ δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, αλλά κίνητρο στην πορεία προς την ανοδική ανάπτυξη και 

την αποκατάσταση. 

57 Να έχετε ταπεινό πνεύμα, τότε θα έχετε αληθινή φιλανθρωπία προς τους συνανθρώπους σας, τότε 

θα είστε αρκετά δυνατοί για να αντισταθείτε στους πειρασμούς του κόσμου. Γιατί κάποιοι ονειρεύονται 

γήινες απολαύσεις, άλλοι κυνηγούν τα πλούτη και άλλοι αποκτούν εξουσία για να ταπεινώνουν τους 

αδύναμους; Επειδή είναι πολύ αδύναμοι για να παραμείνουν σταθεροί στην καλοσύνη και υποκύπτουν 

μπροστά στον πειρασμό. 

58 Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό σε αυτό το σημείο της γης και θα αφήσω τον Λόγο Μου ως δώρο 

για όλους τους ανθρώπους. Αυτό το δώρο θα εξαλείψει την πνευματική φτώχεια της ανθρωπότητας. 
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59 Σας γεμίζω με θάρρος, ώστε να σπάσετε τις αλυσίδες που σας δεσμεύουν και να είστε ελεύθεροι 

να Με ακολουθήσετε. Η αποπλάνηση έχει εγκαθιδρύσει το βασίλειό της στη γη και έχει υποδουλώσει 

τους ανθρώπους. Αλλά σε αυτούς θα δοθεί η εξουσία να νικήσουν την αμαρτία, τα ελαττώματα, τη σάρκα. 

Εσείς που Με ακολουθείτε - ασκείτε τη δραστηριότητα της αγάπης σε όλες τις μορφές της, τότε έχετε 

αγαπήσει πραγματικά. Αλλά μην περιμένετε ευγνωμοσύνη από τους ανθρώπους. Δεν θα λάβετε αγάπη για 

αγάπη, ο κόσμος δεν θα σας παρηγορήσει και μερικές φορές θα σας προδώσει. Αλλά μην ανησυχείτε: Αν 

χρειάζεστε παρηγοριά, αγάπη, ειρήνη, θεραπευτικό βάλσαμο, στραφείτε σ' Αυτόν που σας έδωσε 

αποδείξεις της αγάπης Του με τον Λόγο Του και το Αίμα Του. Αλλά τι θα μπορούσατε να Μου ζητήσετε 

εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που δεν θα μπορούσα να σας παραχωρήσω; 

60 Από την απόλυτη και τέλεια ειρήνη, την οποία θα απολαύσει η ψυχή σας στο υπερπέραν, σας δίνω 

ήδη ένα μέρος εδώ- αλλά αυτός ο κόσμος στερείται αυτής της ειρήνης, στερείται πίστης, περιπλανιέται 

στο σκοτάδι και πέφτει σε βαθιές αβύσσους. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρει πού πηγαίνει γιατί δεν 

υπάρχει χέρι να το καθοδηγήσει. 

61 Γι' αυτό προετοιμάζω ανθρώπους που θα μεταδώσουν το Λόγο Μου με τα χείλη τους, ώστε να 

φέρει φως στα μυαλά των ανθρώπων και ειρήνη στους λαούς της γης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 96  
1 Τρεφτείτε με τον Λόγο Μου, που είναι ο άρτος του Πνεύματος. Αλλά για να φτάσει αυτό το ψωμί 

πραγματικά στις καρδιές σας, είναι απαραίτητο να απελευθερωθείτε - έστω και για λίγες στιγμές - από 

όλα όσα σας δένουν με αυτόν τον κόσμο. Όλοι σας γνωρίζετε τον δρόμο για να ανεβείτε σε Μένα, και 

όμως συχνά σας βλέπω να κλαίτε επειδή αισθάνεστε ανάξιοι, χωρίς να γνωρίζετε ότι αυτό το κλάμα σας 

εξαγνίζει και σας προετοιμάζει για να Με φτάσετε. 

2 Στο Λόγο Μου θα βρείτε αιώνια ζωή για την ψυχή σας. Διερευνήστε το και θα ανακαλύψετε μέσα 

του τη θεϊκή ουσία, την αγάπη και τη δύναμη που εκπέμπω στο σύμπαν. 

3 Μαθητές και μαθήτριες, συνειδητοποιήστε πόσο κοντά σας βρίσκομαι. Αλλά αν το ξέρετε αυτό, 

γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που με φωνάζετε με απελπισία επειδή πιστεύετε ότι δεν σας ακούω; Η 

έλλειψη κατανόησής σας είναι ο λόγος που πρέπει να σας επαναλάβω τις διδασκαλίες Μου. 

4 Θέλω να αποκτήσετε την απαραίτητη πνευματοποίηση ήδη από τώρα για να αισθανθείτε την 

παρουσία Μου, και όταν δεν Με ακούτε πια σε αυτό το μονοπάτι του διαλογισμού και βρείτε αυτά τα 

μέρη όπου συναντιέστε φαινομενικά άδεια και έρημα, η προσευχή στη σιωπή, η ανύψωση του πνεύματός 

σας θα είναι αρκετή για να αισθανθείτε την παρουσία Μου και να γεμίσετε με το πνεύμα Μου. 

5 Μακάριοι είναι εκείνοι που μαθαίνουν να υψώνονται προς Εμένα, γιατί θα λάβουν από το άπειρο 

την έμπνευση που θα τους οδηγήσει στο μονοπάτι που χαράζουν οι διδασκαλίες Μου. Με τι χαρά θα 

ανοίξουν τα χείλη των εμπνευσμένων για να μαρτυρήσουν την Παρουσία Μου στους αδελφούς τους. 

6 Όταν ο Λόγος Μου δεν θα μπορεί πλέον να ακουστεί μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, 

η φωνή των απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης θα μιλήσει στους ανθρώπους και θα μαρτυρήσει το 

γεγονός που σηματοδότησε αυτή τη θεϊκή εκδήλωση. 

7 Τότε, επίσης, όταν η ακτίνα του φωτός Μου ήταν έτοιμη να κατέβει στο ανθρώπινο όργανο 

κατανόησης, η Φύση ταρακουνήθηκε και τα απελευθερωμένα στοιχεία έκαναν τους ανθρώπους να 

τρέμουν, αφύπνισαν τα έθνη και εξέπληξαν τους επιστήμονες. 

8 Μην ξεχνάτε τις υποδείξεις Μου, ώστε κατά τις ημέρες της προετοιμασίας σας να μη φοβάστε τις 

δοκιμασίες στις οποίες θα υποβληθεί η ανθρωπότητα. Καθήκον σας είναι να προσεύχεστε, να 

εσωτερικευτείτε και να ασκείτε την αγάπη, το μόνο προσόν με το οποίο αυτός ο λαός θα σωθεί από τις 

καταιγίδες και μέσω των έργων αγάπης του οι άλλοι λαοί θα λάβουν παρηγοριά. 

9 Αν και ο Λόγος Μου χαϊδεύει το πνεύμα σας, δεν σας κοιμίζει, αντίθετα, σας αφυπνίζει για μια 

ανώτερη ζωή. Πλησιάστε Με με τον τρόπο των αγνών σκέψεων, μην επιτρέψετε στη σάρκα να σας 

παρασύρει να τρέφεστε με αισθησιακές απολαύσεις ή διασκεδάσεις, τότε θα έχετε κάνει ένα σταθερό 

βήμα προς την πνευματοποίηση. 

10 Έχω μιλήσει πολλά στην ερημιά των καρδιών σας, χωρίς η φωνή Μου να αντηχεί στο πνεύμα του 

λαού Μου. Τώρα που σας μιλάω μέσω αυτών των φορέων φωνής, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στον λόγο 

που βγαίνει από τα χείλη τους, αν πιστεύετε σε Μένα και θέλετε να αποκτήσετε ειρήνη. 

11 Κανείς δεν εκπλήσσεται που τον αναζητώ όταν παραστρατεί, ούτε που ακολουθώ τα βήματά του 

στα μονοπάτια του κόσμου, γιατί ανήκετε σε Μένα, είστε το έργο της έμπνευσής Μου ως Πατέρα. Δεν 

έχετε ήδη φανταστεί πόσο όμορφο θα είναι όταν τα παιδιά μια μέρα αναζητήσουν και αγαπήσουν τον 

Πατέρα τους με τον ίδιο τρόπο που Εκείνος τα αγαπάει; Πόσο διαφορετική θα είναι τότε η ζωή σας και 

πόσο κοντά θα Με νιώθετε στην καρδιά σας! 

12 Ο Λόγος Μου ήταν πάντα στοργικός, αμετάβλητος στη συγχώρεση και το έλεος που σας έδειξα. 

Ξέρω ότι θα σηκωθείτε με σταθερή απόφαση να ανανεωθείτε και ότι θα Μου επιστρέψετε όλα όσα σας 

εμπιστεύτηκα με την καθαρότητα με την οποία τα παραλάβατε. Γι' αυτό σας αφήνω να ακούσετε τον 

Λόγο Μου του Θεού και σας δίνω αμέτρητα σημάδια της αγάπης Μου για εσάς. 

13 Η εποχή της δικαιοσύνης στην οποία ζείτε αντιστοιχεί στον πόνο που υποδηλώνει την αρχή του 

εξαγνισμού σας. 

14 Θυμηθείτε ότι σας έχω προφητεύσει έναν πόλεμο θρησκευτικών κοινοτήτων και ότι σας έχω 

αναγγείλει μια μάχη δογμάτων. Αληθινά σας λέω, η μάχη έχει ήδη αρχίσει. Ποιοι θα πετύχουν τον στόχο 

τους; Κανείς δεν ξέρει, αλλά σας λέω ότι δεν είναι ο άνθρωπος που θα νικήσει, σε αυτή τη μάχη θα 

νικήσει η αλήθεια. Θέλω να προετοιμαστείτε σαν καλοί στρατιώτες, ώστε να ξέρετε πώς να 

υπερασπιστείτε αυτόν τον δικό Μου Λόγο. 
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15 Σήμερα έρχεστε αναζητώντας τροφή για το πνεύμα σας, και προσπαθείτε η σάρκα να υποταχθεί 

και να απαρνηθεί τις άχρηστες ικανοποιήσεις. Έρχεστε ως καλοί και προσεκτικοί μαθητές, γι' αυτό και 

ησυχάζετε τις αισθήσεις σας και επιτρέπετε στο πνεύμα να ανυψωθεί προς Εμένα με μια προσευχή αγάπης 

και σεβασμού. Σας δέχομαι, σας παρηγορώ και σας αναζωογονώ. 

16 Εδώ υπάρχουν πολλοί από εκείνους που σε άλλες εποχές ήταν δάσκαλοι του νόμου ή επιστήμονες. 

Τώρα το μυαλό τους αφυπνίζεται στην πνευματική γνώση και είναι πεπεισμένοι ότι δεν θα βρουν την 

ύψιστη αλήθεια στην περιορισμένη ανθρώπινη γνώση. 

17 Εδώ είναι εκείνοι που σε άλλες εποχές ήταν ισχυροί και πλούσιοι στη γη και που τώρα γνώρισαν 

τη φτώχεια και την ταπεινότητα. Τους ευλογώ για την παράδοσή τους και την επιθυμία τους για 

τελειότητα. Αυτή είναι μια απόδειξη της αγαπητικής Μου δικαιοσύνης, αφού τους άφησα να έρθουν ξανά 

στη γη για να τους δείξω άλλη μια σελίδα από το Βιβλίο της Αιώνιας Σοφίας. 

18 Η ανθρωπότητα ζει σε ένα χάος από το οποίο δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Χρειάζεται βοήθεια 

και είμαι πάντα σε ετοιμότητα για να της τη δώσω. Περιμένω μόνο μια λέξη από αυτήν, μια σύντομη 

προσευχή ή μια στιγμή μετάνοιας, τότε φωτίζω το μονοπάτι της και μεταμορφώνω αυτόν τον κόσμο του 

σκότους σε μια κοιλάδα ειρήνης, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται ιδιοκτήτης της ζωής που του έχω χαρίσει. 

19 Το καθήκον σας δεν περιορίζεται στη διάσωση της ψυχής σας. Πρέπει να βοηθήσετε αυτούς που 

έχουν χάσει το δρόμο τους να τον ξαναβρούν. Σε κάθε ευκαιρία σας υπενθυμίζω αυτό το καθήκον. Πότε 

θα αρχίσετε να πνευματοποιείτε τους εαυτούς σας; Πότε θα κάνεις το θέλημά Μου; Αν εκμεταλλευτείτε 

αυτόν τον χρόνο και μεταφέρετε τον Λόγο Μου στις καρδιές σας χωρίς να προσθέσετε ξένες ιδέες στις 

πεποιθήσεις σας, αν αν υψωθείτε προς Εμένα με αγνότητα, θα λάβετε σαφώς την πνευματική έμπνευση 

που θα σας θρέψει και θα κάνει όλους όσους είναι γύρω σας να αποκτήσουν χάρη και ειρήνη στις καρδιές 

τους. 

20 Το έτος 1950 είναι πολύ κοντά, και αληθινά σας λέω, οι ζωές των μαθητών Μου θα 

μεταμορφωθούν. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα δείτε τις δυνάμεις της φύσης να απελευθερώνονται 

και τους ανθρώπους να ξεσηκώνονται σε πολέμους ιδεών, επιστημών και δογμάτων. Όταν συμβεί αυτό, η 

σύγχυση και ο πόνος θα γίνουν τόσο μεγάλοι που θα επιθυμήσετε να ακούσετε ξανά τον Λόγο Μου μέσω 

του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης.Αλλά σας έχω ήδη πει ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα 

επαναληφθεί. Το καθήκον σας είναι να προετοιμαστείτε για τις επερχόμενες δοκιμασίες και να 

ενθαρρύνετε τους συνανθρώπους σας. 

21 Να είστε σε εγρήγορση, γιατί εκείνη την εποχή θα εμφανιστούν ψευδοχριστιανοί, ψευδοηλείοι και 

ψευδοπροφήτες, και οι αφελείς θα κινδυνεύουν, επειδή δεν ξέρουν πώς να ξεχωρίζουν την αλήθεια από 

την απάτη. Ακριβώς τότε θα μιλήσετε χωρίς περιορισμούς και θα επιβεβαιώσετε τα λόγια Μου και θα 

αποδείξετε ότι είστε παιδιά του λαού που διδάχτηκε από Μένα σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

22 Σε αυτό το έθνος άνδρες και γυναίκες θα έρθουν από όλα τα μέρη της γης με την επιθυμία να 

λάβουν μαρτυρίες για τον ερχομό Μου και πάλι, και το Έργο Μου, ενσαρκωμένο στους μαθητές Μου, θα 

τους υποδεχτεί σαν στοργική μητέρα. 

23 Μάθετε από Μένα όσα περισσότερα μπορείτε, ώστε αύριο να γίνετε δάσκαλοι των συνανθρώπων 

σας. Οι πράξεις αγάπης και ανιδιοτέλειας που θα κάνετε θα είναι η καλύτερη υπενθύμιση για Μένα και η 

καλύτερη μαρτυρία που θα δώσετε στο Λόγο Μου. Ενισχύστε το πνεύμα σας στις διδασκαλίες Μου και 

θα διαπιστώσετε ότι όσο υπάρχει πίστη, δεν μπορεί να υπάρξει κούραση, φόβος ή απογοήτευση. Η 

επίτευξη και η προσπάθεια θα είναι η στήριξή σας. 

24 Στη Δεύτερη Εποχή επέλεξα δώδεκα μαθητές και χωρίς να ρωτήσουν ποιος τους καλούσε να τον 

ακολουθήσουν, ένιωσαν το κάλεσμα στο πνεύμα τους και άφησαν τα πάντα πίσω τους για να 

ακολουθήσουν την πορεία Μου. Με τον ίδιο τρόπο, σας επέλεξα να προετοιμαστείτε και να καλέσετε 

άλλους μέσω της διαμεσολάβησής σας. 

25 Προσέξτε ώστε τα έργα σας να σας καταστήσουν άξιους και να αισθάνεστε ικανοί να ηγηθείτε 

των συνανθρώπων σας. Μην ξεχνάτε ότι ένας τυφλός δεν μπορεί να οδηγήσει έναν άλλο τυφλό. Αν οι 

άνθρωποι χρειάζονται φως, δώστε τους το και οδηγήστε τους από το χέρι ως νεότερους αδελφούς και 

αδελφές. Θεραπεύστε ο ένας τον άλλον, ώστε αργότερα να θεραπεύσετε τους γείτονές σας. Να είστε 

δυνατοί στον αγώνα σας και να μοιράζεστε τη δύναμη με τους αδύναμους. 

26 Σας δίνω τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσετε το έργο που σας αναθέτω. Άνδρες και 

γυναίκες, εργαστείτε για την πνευματική άνοδο της ανθρωπότητας. Κάθε σκέψη σας, κάθε έργο σας θα 
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παραμείνει καταγεγραμμένο, και θα κάνω κάθε σπόρο της αγάπης να καρποφορήσει. Αφήστε σε Μένα να 

κρίνω τα έργα σας, και μη δημοσιοποιείτε τη δραστηριότητα της αγάπης που ασκείτε, αν θέλετε να λάβετε 

ανταμοιβή. Μην ζητάτε τιμές, ούτε υποτελείς, ούτε οποιαδήποτε πληρωμή. Να είστε ταπεινοί, ελεήμονες 

και ανιδιοτελείς, και θα σας δοξάσω. 

27 Αν είναι θέλημά Μου να σας κάνω ιδιοκτήτες γήινων αγαθών, σας τα παραχωρώ για να τα 

μοιραστείτε με τους άπορους αδελφούς και αδελφές σας, με εκείνους που δεν έχουν πλούτο ή υποστήριξη, 

με τους αδύναμους και τους ασθενείς. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς που δεν έχουν τίποτα στη γη μπορούν 

να σας αφήσουν να μοιραστείτε τα πνευματικά τους αγαθά. 

28 Αν εσείς που έχετε λάβει το Λόγο Μου δεν μιλήσετε για αυτή την αλήθεια, θα μιλήσουν οι απλοί 

και αμόρφωτοι. Να γνωρίζετε ότι αυτή η διδασκαλία σας έχει εμπιστευθεί, ώστε να μπορέσετε να φέρετε 

πνευματικά τη σωτηρία σε πολλούς που έχουν υποκύψει στο βάρος της απογοήτευσης και της πικρίας που 

έχει αφήσει μέσα τους ο πόλεμος ή η μάχη που δίνει ο καθένας εσωτερικά. 

29 Προσευχηθείτε αληθινά, αγαπημένοι άνθρωποι, μην αρκείστε να υμνείτε τη Θεότητά Μου με 

όμορφα λόγια. Αγαπήστε τους συνανθρώπους σας και υπερασπιστείτε την ειρήνη των εθνών. 

30 Αυτός ο λαός, τον οποίο διδάσκω από την αρχή του χρόνου, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την 

πνευματική του αποστολή. Είναι να είσαι ηγέτης, προφήτης και αγγελιοφόρος μεταξύ των ανθρώπων. Της 

έχω αποκαλύψει την τέλεια λατρεία Μου, και σήμερα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανέγερση 

του ναού που της έχει ανατεθεί από την αρχή. 

31 Το έχω απομακρύνει από κάθε διαφθορά, ώστε να μπορεί να λάβει τη θεία αποκάλυψή Μου σε 

όλη της την καθαρότητα. Μόνο η διδασκαλία του Διδασκάλου και η γλυκιά φωνή της Μαρίας θα 

ακούγονται στο ιερό που ο λαός Μου οικοδομεί αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του πνεύματός του. 

32 Ανά πάσα στιγμή έχω δώσει πνευματικές αποκαλύψεις στα παιδιά Μου. Σε κάθε εποχή 

εκδηλώθηκα με διαφορετικές μορφές, και σε κάθε μια από αυτές τις εποχές βρήκα επίσης ανθρώπους σε 

διαφορετικό πνευματικό επίπεδο. Σήμερα τους εξέπληξα, ενώ ήταν υποδουλωμένοι σε μια υλική, 

εγωιστική και επιστημονική ύπαρξη, και οι ψυχές τους έχουν υλοποιηθεί χωρίς να συνειδητοποιούν την 

αξία των πνευματικών χαρισμάτων. 

33 Ο άνθρωπος της εποχής μας δίνει μέσα του τη μεγαλύτερη πνευματική μάχη που έχει βιώσει ποτέ 

ο άνθρωπος, επειδή η επιστημονική του πρόοδος και η διανοητική του ανάπτυξη έρχονται σε αντίθεση με 

την ανάπτυξη που έχει επιτύχει το πνεύμα του. Αρνούνται να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους και 

προσπαθούν να καταπνίξουν τις παρορμήσεις τους για απελευθέρωση, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ζουν 

σε μια εποχή εξιλέωσης και κρίσης. 

34 Ανοίξτε τα μάτια σας, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και καταλάβετε ότι σας έχω προορίσει να είστε 

το φως του κόσμου, και γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να οδηγηθεί από τα πάθη από 

τα οποία υποτάσσονται οι άλλοι, ούτε να χαθείτε ανάμεσα στα πλήθη που πορεύονται τυφλά στη ζωή. 

35 Μου λέτε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η πνευματοποίηση σε μια εποχή όπως αυτή, σε μια ζωή 

όπως η παρούσα. Αλλά σας λέω ότι δεν είναι αδύνατο και ότι η προσπάθεια που κάνετε για να 

απαλλαγείτε από το κακό και να αφιερωθείτε σε μια συνετή και ανυψωτική ζωή είναι πολύ αξιέπαινη. 

36 Σε αυτή τη μάχη, όσοι διώξουν από την καρδιά τους το φόβο της κρίσης και της κριτικής των 

άλλων θα νικήσουν- και όσοι ξεχάσουν τον εαυτό τους για να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους θα 

ανυψωθούν πνευματικά. 

37 Εγώ, ο Δάσκαλος, ο Πατέρας, κατέβηκα μέσω αυτού του φωτός στο πνεύμα σας, και γι' αυτό το 

λόγο ονομάσατε αυτή την αποκάλυψη πνευματισμό. Έτσι, όταν σας ρωτούν τι είναι ο Πνευματισμός, 

πείτε ότι είναι η διδασκαλία που αποκαλύφθηκε στην Τρίτη Εποχή μέσω του Θείου Δασκάλου: η 

διδασκαλία της πνευματοποίησης. 

38 Αλλά αν σας ρωτήσουν τι είναι η πνευματοποίηση, πείτε ότι είναι η ανύψωση της σκέψης, η 

καθαρότητα στα έργα και στα λόγια, η εξυψωμένη και υψηλή ζωή. 

39 Εσείς, ως μαθητές αυτής της διδασκαλίας, θα πρέπει συχνά να αναρωτιέστε αν καταβάλλετε 

προσπάθεια για να αποκαλείτε σωστά τους εαυτούς σας πνευματιστές. Για να σας βοηθήσω σε αυτό το 

έργο, σας έδωσα το φως Μου, γιατί εσείς είστε αυτοί που σας ανατέθηκε να χτίσετε τον πνευματικό ναό 

της Θεϊκότητάς Μου. Μέσα από τη συνεργασία σας θα σχηματίσετε το ναό: Κάποιοι, με τη σταθερότητά 

τους, θα είναι τα θεμέλια- εκείνοι που θα φτάσουν σε μεγαλύτερη ωριμότητα θα είναι οι τοίχοι- άλλοι, με 

τη δραστηριότητα της αγάπης τους, θα είναι τα σκαλοπάτια του ναού- και άλλοι πάλι, με το χάρισμα του 
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Λόγου τους, θα είναι σαν τις καμπάνες που καλούν τους ανθρώπους με το χτύπημά τους. Κάποιοι, με την 

έμπνευσή τους, θα συμβολίζουν υψηλούς πύργους και θολωτές στέγες τόπων συνάντησης- και υπάρχουν 

και εκείνοι που, με την αγάπη τους για τους ανθρώπους, θα είναι σαν πύλες που είναι πάντα ανοιχτές για 

τους άπορους, τους διψασμένους, τους αρρώστους, τους παρεξηγημένους. 

40 Αυτός ο ναός θα ολοκληρωθεί όταν η ενότητα μεταξύ των μαθητών Μου γίνει αλήθεια. Η βάση 

του θα είναι στη γη και οι θόλοι του θα αγγίζουν τον ουρανό. Μόλις εδραιωθεί, θα το βρείτε σε όλο το 

σύμπαν. Να έχετε πίστη σε αυτό το έργο και να εργάζεστε αδιάκοπα. 

41 Ας μην αποχωρίζεται κανείς από το έργο που του έχει ανατεθεί, για να μην στερείται στερεότητας 

το ιερό του. Πρέπει όλοι σας να προσπαθήσετε να επιτύχετε την ίδια συνειδητοποίηση, ώστε αυτός ο ναός 

να οικοδομηθεί με τη δική σας πνευματοποίηση. 

42 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με αλήθεια, για να μην 

κυριεύσει η υπερηφάνεια τις καρδιές σας, γιατί αυτός είναι ο σπόρος που καταστρέφει την 

ταπεινοφροσύνη και το έλεος. Προσέξτε να μη σας συμβεί ό,τι συνέβη στους οικοδόμους της Βαβέλ, τους 

οποίους η υπερηφάνειά τους κατέστρεψε. Θυμηθείτε ότι ο κακός σπόρος ήταν η αιτία της διαίρεσης 

αυτών των ανθρώπων. Ο πύργος έμεινε ημιτελής και η σύγχυση των φυλών ήταν τόσο μεγάλη που 

χωρίστηκαν σε λαούς που ζουν ακόμη και σήμερα χωριστά. 

43 Ένα μόνο φως έχει πέσει πάνω σας: αυτό του Πνεύματός Μου, το οποίο είναι σαν ένας φωτεινός 

φάρος και μια πρώτη ώθηση για να γίνετε ένα και να εναρμονιστείτε. 

44 Πάρτε ως φως για τη συμπεριφορά σας την εμπειρία των πρώτων εθνών. Σκεφτείτε τις δοκιμασίες 

τους και επωφεληθείτε από το παράδειγμά τους. Οικοδομήστε και εργαστείτε, σήμερα με τη σάρκα και 

αύριο με το πνεύμα, και συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να εισέλθετε όλοι μέσα από τις πύλες της 

αγάπης στο ναό της αλήθειας. 

45 Κανείς δεν θα θέλει να παρεκκλίνει έστω και ένα βήμα από το μονοπάτι που έχει χαράξει ο νόμος 

Μου, γιατί θα θρηνείτε πικρά για κάθε χαμένη στιγμή, για κάθε σκόντο, για κάθε λάθος. 

46 Ο Δάσκαλος περιμένει από τους μαθητές Του της Τρίτης Εποχής να ακολουθήσουν τα βήματά 

Του, καθώς και από εκείνους που με μαρτύρησαν στο παρελθόν. Σε εσάς που Με ακούτε, σας λέω: Μην 

περιμένετε μέχρι να αποκτήσετε πνεύμα για να ξεκινήσετε το έργο σας. Αφού σας μίλησα τώρα που 

κατοικείτε στη γη, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έχετε ένα πεπρωμένο να εκπληρώσετε σε αυτό το σπίτι. Σε 

αυτή την εκπλήρωση ο μεγαλύτερος αγώνας σας θα είναι με τον εαυτό σας. Αλλά αν χρησιμοποιήσετε τις 

ικανότητές σας, θα έχετε ξεπεράσει τις αδυναμίες σας και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα για εσάς. 

47 Όταν αυτός ο λαός ενωθεί και εξοπλιστεί, ο Ηλίας θα διακηρύξει στην ανθρωπότητα την 

ανάσταση του λαού του Κυρίου. Σκεφτείτε τώρα πόσο μεγάλος θα είναι ο αγώνας σας για να κάνετε τη 

ζωή σας διδαχή και μάθημα για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό, σας λέω να εξετάζετε τα έργα σας, για να 

έχετε γνώση του τι κάνετε. Αλλά αν προκύψουν πράξεις ή σκέψεις που δεν μπορείτε να διακρίνετε αν 

είναι εντός ή εκτός του νόμου, υψώστε το πνεύμα σας σε μια αληθινή πνευματική εξομολόγηση σε Μένα, 

τότε η φωνή Μου θα σας δείξει την αλήθεια, εκδηλώνοντας τον εαυτό της μέσω του φωτισμού των 

σκέψεών σας και της ειρήνης των καρδιών σας. 

48 Αυτό το είδος επικοινωνίας δεν θα σας φανεί αδύνατο, γιατί είναι το ίδιο που σας έχω αποκαλύψει 

από την αρχή της ύπαρξης της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή, που ο υλισμός βασιλεύει όσο ποτέ άλλοτε, 

σας εμπνέω στην τέλεια προσευχή, ακριβώς τώρα που ο κόσμος, χωρισμένος σε αιρέσεις και 

θρησκευτικές κοινότητες, προσπαθεί μάταια να θρέψει το πνεύμα του με τελετές και παραδόσεις, 

ξεχνώντας την αληθινή προσευχή που πηγάζει από τα βάθη της ύπαρξής σας για να ανυψωθείτε προς 

Εμένα με τον τρόπο της αγάπης. 

49 Τα πάντα σε αυτή την εποχή μιλούν στον άνθρωπο για κρίση, και όμως η σκληρή του καρδιά 

παραμένει αμετακίνητη. Οι δυνάμεις της φύσης, οι πληγές, οι παράξενες ασθένειες, τα καθημερινά 

γεγονότα σε διάφορα μέρη της γης είναι σημάδια που αναγγέλλουν τη θεία δικαιοσύνη. Ωστόσο, κανείς 

δεν προσεύχεται πραγματικά, και πολύ λίγοι μελετούν τα λόγια που άφησαν οι προφήτες Μου. 

50 Από τους πρώτους χρόνους, όλα όσα βλέπετε σήμερα είχαν προφητευτεί, και επίσης στον παρόντα 

χρόνο προφήτεψα μέσω του στόματος των πρώτων φορέων φωνής γεγονότα που πολύ σύντομα έγιναν 

πραγματικότητα. 

51 Ποιος από εκείνους που σήμερα ακούνε τον Λόγο Μου θα Μου γυρίσει την πλάτη; Μόνο εγώ 

ξέρω. 
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52 Εκείνοι που αναζήτησαν τον Ιησού εκείνες τις ημέρες με την ελπίδα να λάβουν τα πλούτη του 

κόσμου και τα πρόσκαιρα αγαθά ένιωσαν απογοητευμένοι όταν είδαν ότι ο Βασιλιάς για τον οποίο οι 

πρόγονοί τους τους είχαν ανακοινώσει ότι θα έσωζε τον λαό Του ήταν χωρίς στέμμα, χωρίς σκήπτρο και 

χωρίς θρόνο - με άδεια χέρια και γυμνά πόδια. Δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν στον Ιησού τον 

υποσχόμενο Μεσσία. Σκεφτείτε τώρα όλα τα ταξίδια που έπρεπε να κάνουν αυτές οι ψυχές για να 

ανακτήσουν την ειρήνη και τα χαρίσματα της χάρης που δεν χρησιμοποίησαν. Σήμερα βρίσκονται 

ανάμεσά σας. 

53 Καταλάβετε ότι η ψυχή σας δεν γεννήθηκε την ίδια στιγμή με το σώμα σας, αλλά ότι έχει ζήσει σε 

διαφορετικές εποχές, και σήμερα, αντιλαμβανόμενη την παρουσία Μου, έρχεται με ανυπομονησία σε 

Μένα και Μου ζητά να της επιτρέψω να ακούσει το Λόγο Μου μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσής 

Μου. Αισθάνεται ότι σε μια άλλη εποχή δεν ήθελε να Με ακούσει και μάλιστα Με απέρριψε, και τώρα 

θέλει να επανορθώσει το λάθος της. 

54 Έχετε συνειδητοποιήσει ότι καμία παράβαση δεν μένει κρυφή από Μένα, ότι κάθε σφάλμα πρέπει 

να διορθωθεί και κάθε χρέος να εξοφληθεί- αλλά καταλαβαίνετε επίσης ότι αυτή η δικαιοσύνη πηγάζει 

από τη θεία αγάπη, η οποία σας θέλει τέλειους επειδή είστε παιδιά της. 

55 Δεν καταστρέφω κανένα από τα παιδιά Μου, όσο κι αν Με προσβάλλουν- τα κρατώ και τους δίνω 

την ευκαιρία να επανορθώσουν για την παράβασή τους και να επιστρέψουν στο μονοπάτι που είχαν 

εγκαταλείψει. Αλλά παρόλο που τους έχω συγχωρήσει, έρχονται αντιμέτωποι με τους καρπούς των έργων 

τους, και αυτοί είναι που τους κρίνουν και τους δείχνουν τον σωστό δρόμο. 

56 Τα μεγάλα έθνη αυτού του κόσμου θέλουν πόλεμο, απαιτούν αίμα- και όσοι αισθάνονται 

προσβεβλημένοι ζητούν εκδίκηση, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι όλοι πέφτουν αμείλικτα προς την ίδια 

άβυσσο. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η δύναμη που κυνηγούν με τόσο ζήλο θα μετατραπεί σύντομα σε 

ένα δισκοπότηρο που το περιεχόμενό του θα είναι πόνος, απελπισία και θάνατος. Αλλά τότε, όταν εκείνοι 

που διψούν για μεγαλείο, εκείνοι που διψούν για εκδίκηση, θα βρίσκονται σε εκείνη την άβυσσο, όταν θα 

βρίσκονται στη μεγαλύτερη θλίψη τους, θα μπορούν να ακούσουν τη φωνή Μου να τους λέει: "Η ειρήνη 

μου μαζί σας!" Εκείνη τη στιγμή θα γίνει φως σε όλες τις ψυχές και η συνείδησή τους θα μιλήσει με 

καθαρή φωνή και θα ακουστεί από όλους. Μέσα στον άνθρωπο θα ξεσπάσει η μάχη του πνεύματος 

ενάντια στον υλισμό, και στη διδασκαλία Μου θα βρει το φως που χρειάζεται για να επικρατήσει. 

57 Απογοητευτήκατε γιατί δεν φέρνω υλικούς θησαυρούς και πλούτη για να σας κολακεύσω και να 

σας παρακινήσω έτσι να Με ακολουθήσετε. Αντίθετα, κάποιοι από εσάς θα πρέπει να εγκαταλείψετε το 

υψηλό βιοτικό σας επίπεδο για να κατεβείτε στην ταπεινότητα αυτών των πλήθους που Με ακούνε, και 

αυτό συμβαίνει επειδή Με έχουν αναγνωρίσει και ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη μάταιη ζωή τους για 

να αφοσιωθούν στο έργο του αναστοχασμού της διδασκαλίας Μου και της άσκησής της αργότερα. 

58 Αν οι πρώτοι κάτοικοι αυτού του κόσμου, που έζησαν με αρετή, εμφανίζονταν ανάμεσά σας, θα 

σας έδιναν μια μαρτυρία για την ειρήνη, την αθωότητα και την ευδαιμονία που περιέβαλε την 

ανθρωπότητα εκείνων των εποχών. Θα μπορούσαν επίσης να σας πουν ότι δεν υπήρχε πόνος και ότι η γη 

ήταν σαν τη μήτρα και το πρόσωπο μιας μητέρας- ότι μεταξύ των πλασμάτων που την κατοικούσαν 

υπήρχε μόνο φιλία και αδελφοσύνη. Αληθινά, αυτός ο πλανήτης ήταν στολισμένος σαν το ουράνιο σπίτι. 

59 Παρόλο που έστειλα τις ψυχές με βάση την κρίση Μου να ζήσουν σε αυτόν τον προσωρινό 

προορισμό, ήθελα να περιβάλλω την ύπαρξή τους με θαύματα ως απόδειξη της αγάπης Μου, ώστε το 

παιδί να μην ξεχνάει τον Πατέρα του και να Τον αναγνωρίζει και να Τον αγαπάει σε κάθε έργο Του. Αλλά 

τίποτα δεν έχει απομείνει από εκείνον τον κόσμο, από εκείνη τη χλιδή, από εκείνη την αγνότητα με την 

οποία έδωσα τη γη στον άνθρωπο. Αυτό το ιερό έχει βεβηλωθεί, προκαλώντας πόνο με αμέτρητους 

τρόπους. Συνειδητοποιήστε τι κάνατε από αυτό το βασίλειο που σας έδωσε ο Κύριος για να γίνετε σαν 

πρίγκιπες σε αυτό, που θα έχουν τη σοφία και την αγάπη Του ως κληρονομιά τους, ως ιδιοκτήτες ενός 

κόσμου που, παρά την επιστήμη σας, δεν γνωρίζετε ακόμη. 

60 Μην κατηγορείτε κανέναν για την απώλεια της χάρης και της ειρήνης που περιέβαλε αυτή τη ζωή 

στην αρχή. Μην κατηγορείτε τους προγόνους σας, γιατί έχετε δοκιμαστεί σε κάθε εποχή και γενιά και 

σχεδόν πάντα πέφτετε. Ωστόσο, η αγάπη Μου και το έλεός Μου ήταν πάντα παρόντα στη ζωή σας. 

61 Κάποιος λέει στην καρδιά του: "Κύριε, αν οι πρόγονοί μας ήταν αυτοί που αμάρτησαν - γιατί θα 

πρέπει να υποστούμε εμείς τις συνέπειες;" Σας λέω όμως: Τι γνωρίζετε για τις παραβάσεις των πρώτων 

κατοίκων της γης; Ποιος σας λέει ότι δεν ανήκετε σε εκείνους που δημιούργησαν τις πρώτες γενεές; 
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Ξυπνήστε τώρα, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, καταλάβετε ότι δεν είναι η αγάπη σας αλλά ο πόνος 

σας που θα εξαγνίσει την ανθρωπότητα και θα της δώσει πίσω την αξιοπρέπειά της. Στο προετοιμασμένο 

έδαφος θα σκορπίσω τον σπόρο της Διδασκαλίας Μου, τον οποίο αποκαλύπτω σήμερα σε έναν ταπεινό 

λαό που μπόρεσε να Με αναγνωρίσει από την ουσία του Λόγου Μου και που είναι ικανός να μεταδώσει 

τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα την κατάλληλη στιγμή. 

62 Θέλω η μνήμη του Λόγου Μου να είναι ανεξίτηλη μέσα σας, να ζει, να αντέχει και να είναι πάντα 

παρούσα στη μνήμη σας, και να το μαρτυράτε στους συνανθρώπους σας με τα έργα της αγάπης σας. 

63 Σας προετοίμασα στον καιρό της δικαιοσύνης, ώστε να έχετε αποδείξεις της αγάπης Μου και να 

μην παραπονιέστε μετά, λέγοντας ότι δεν ξέρατε τίποτα για το τι σας έρχονταν. Η κρίση Μου θα γίνει 

αισθητή από κάθε ψυχή, καμία από αυτές δεν θα ξεφύγει από αυτόν τον νόμο, και η αιώνια αγάπη Μου θα 

νικήσει κάθε λάθος και πείσμα στο κακό. Το σκοτάδι θα διαλυθεί και μόνο το φως θα παραμείνει σε κάθε 

πλάσμα. 

64 Μελετήστε προσεκτικά αυτή την οδηγία και τελικά θα καταλάβετε ότι κανείς δεν χάνεται για 

πάντα, ότι κανείς δεν μένει μακριά Μου και ότι όλες οι θλίψεις σας θα φτάσουν στο Πνεύμα Μου και όλα 

τα έργα σας θα κριθούν. Αλλά σας λέω: Αφού Με δείτε από κοντά ως Κριτή, θα Με γνωρίσετε ως Πατέρα 

και θα Με αγαπήσετε πραγματικά. 

65 Στη Δεύτερη Εποχή σημάδεψα το δρόμο για εσάς με το Αίμα Μου.Τώρα έχετε τη θεία ουσία του 

Λόγου Μου, και μέσω αυτού θα σωθείτε και θα φτάσετε σε Μένα. 

66 Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι με σκληρή καρδιά δεν πίστευαν σε Μένα, παρόλο που έβλεπαν τα 

έργα Μου άμεσα. Τι θα απογίνουν οι σκληρόκαρδοι του σήμερα, τώρα που οι εκδηλώσεις Μου έχουν 

λιγότερο νόημα; 

67 Καθαρίστε το δοχείο της καρδιάς σας εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε μόνο η ουσιαστική ζωή και 

η αλήθεια να βγαίνουν από τα χείλη σας και να ξεχύνετε το περιεχόμενό του στους αδελφούς και τις 

αδελφές σας χωρίς όρια. Μην είστε τσιγκούνηδες και ενεργήστε όπως εγώ που, ως ιδιοκτήτης των 

πάντων, σας δίνω τα πάντα. Γίνετε διαμεσολαβητές Μου προς τους συνανθρώπους σας και εργαστείτε 

ακούραστα στο έργο της παγκόσμιας πνευματικής ανασυγκρότησης. 

68 Εκπλήσσεστε που ο Κύριός σας ενδιαφέρεται τόσο πολύ για εσάς που είστε ακόμα ατελείς; Ο 

λόγος είναι ότι ανήκετε σε Μένα. Σας αγαπώ, και γι' αυτό ήρθα με την επιθυμία να σας βρω. 

69 Με ρωτάτε γιατί η σάρκα σας σας προκαλεί πόνο και υπάρχει θλίψη στις καρδιές σας κάθε φορά 

που σας έχω πει ότι σας αγαπώ. Σε αυτό σας απαντώ: Δεδομένου ότι στη Δεύτερη Εποχή, αν και αθώος, 

υπέφερα για χάρη σας για να σας καταστήσω άξιους να είστε μαζί Μου, δεν μπορείτε να ξέρετε προς το 

παρόν αν δεν υποφέρετε για να βοηθήσετε με τα προσόντα σας άλλες ψυχές που δεν μπόρεσαν να 

απελευθερωθούν από την αμαρτία. Πάρτε Εμένα ως παράδειγμα στις δοκιμασίες σας, χωρίς να σκέφτεστε 

την ανταμοιβή ή την ανταμοιβή που μπορείτε να λάβετε. Σκεφτείτε ότι δεν έχετε ακόμη αρκετή αξία για 

να κάνετε τους άλλους να λάβουν συγχώρεση για χάρη σας. Γι' αυτό, σας δίνω νέες ευκαιρίες να 

εξελιχθείτε προς τα πάνω, ώστε να αποκτήσετε τελικά αυτό που σας έχει υποσχεθεί από την αρχή του 

χρόνου: την ειρήνη της ψυχής. 

70 Γιατί φοβάστε τον κόσμο και εργάζεστε κρυφά, παρόλο που το έργο Μου είναι πιο δυνατό και 

εμπνέει μόνο αγάπη και διδάσκει έλεος; Θα πρέπει να αισθάνεστε ευτυχισμένοι επειδή σας επέλεξα για να 

σας δώσω αυτή την πνευματική αποστολή. Μην περιμένετε την εποχή ακόμη μεγαλύτερων θλίψεων για 

να επιβεβαιώσετε τις προφητείες Μου και μην αφοσιωθείτε στην εκπλήρωση του καθήκοντός σας μόνο 

και μόνο από φόβο τιμωρίας- γιατί αν το κάνατε αυτό, δεν θα ήσασταν απόστολοι της αγάπης και της 

πίστης. 

71 Αληθινά σας λέω, όσοι Με αγάπησαν και ακολούθησαν τις οδηγίες Μου είναι μαζί Μου. Αυτό 

σημαίνει ότι κατέστησαν τους εαυτούς τους άξιους να κατοικήσουν στην Κατοικία της Ειρήνης. 

72 Εσωτερικά Μου λέτε ότι το περιεχόμενο του Λόγου Μου είναι γνωστό σε σας, ότι είναι ο ίδιος 

νόμος στην ουσία που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή, και πραγματικά σας λέω, ότι αυτός ο Λόγος που 

ακούτε μέσω των φωνοφόρων Μου προέρχεται από την ίδια πηγή με εκείνον τον Λόγο που σας έκανα να 

ακούσετε μέσω του στόματος του Ιησού. 

73 Ακούστε προσεκτικά τη διδασκαλία που ξεκίνησε σε παλαιότερες εποχές. 

74 Ο "Λόγος" είναι το βιβλίο που άνοιξε στην αρχή της πνευματικής σας ανάπτυξης και που δεν θα 

κλείσει ποτέ. 



U 96 

98 

75 Ακολουθήστε Με στη μάχη, κατανοήστε το έργο Μου και επιμείνετε μέχρι τέλους, έχοντας 

εμπιστοσύνη ότι η στοργική Μου αγάπη θα σας συνοδεύει όπου κι αν πάτε. Θέλω να σας δω ενωμένους 

και εξοπλισμένους, γιατί θα θέσω σε υπηρεσία τον καθένα που έχει δυναμώσει για να τον κάνω 

πρεσβευτή της διδασκαλίας Μου. 

76 Κάθε λέξη που βγαίνει από τα χείλη αυτών των φορέων φωνής θα γίνει πραγματικότητα και κάθε 

προφητεία των εκλεκτών Μου που έχουν παρακολουθήσει και προσευχηθεί θα παραμείνει 

καταγεγραμμένη και θα γίνει πραγματικότητα στην ώρα της ως απόδειξη των πνευματικών χαρισμάτων 

που έχω παραχωρήσει σε αυτόν τον λαό και ως μαρτυρία για την αλήθεια του μηνύματός Μου προς την 

ανθρωπότητα. 

77 Ανοίξτε το βιβλίο του παρελθόντος, εκεί είναι η ιστορία σας. Διαβάστε το, φωτισμένοι από το φως 

της συνείδησης, και θα νιώσετε βαθιά την αλήθεια της Νέας Εποχής. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  97 

99 

Οδηγία 97  
1 Η αγάπη μου, η αγάπη του Κυρίου, και το μητρικό θεραπευτικό βάλσαμο της Παναγίας 

κατεβαίνουν στις πληγές σας. Η Μητέρα είναι πάντα μαζί Μου για να ενώνει την τρυφερή της διδασκαλία 

με τη διδασκαλία που σας δίνω, και απλώνει τον προστατευτικό της μανδύα πάνω από αυτή την 

ανθρωπότητα που απομακρύνεται από το μονοπάτι που χάραξα με το παράδειγμά Μου στο σταυρό. 

2 Με πόση αγάπη επιστρέφω σε σας, αφού σταυρώθηκα και απορρίφθηκα στη Δεύτερη Εποχή. 

Έρχομαι ως Πατέρας, ως Αδελφός, ως Δάσκαλος, ως Φίλος. 

3 Τώρα είστε εσείς που κλαίτε, γιατί το πνεύμα σας τρέμει στα λόγια Μου για συγχώρεση. Αλλά 

αυτό το κλάμα σας εξαγνίζει και σας καθοδηγεί στο μονοπάτι που θα πρέπει να περπατήσετε αύριο ως 

μαθητές Μου. 

4 Αλήθεια σας λέω, είναι λίγοι εκείνοι που Με έχουν ακούσει αυτή τη στιγμή και δεν έχουν 

αισθανθεί την καρδιά τους να συγκινείται. Γι' αυτό, ενώ κάποιοι αφοσιώνονται γεμάτοι παράδοση και 

ανιδιοτέλεια στην υπηρεσία Μου, άλλοι συνεχίζουν να Με ακούν περιμένοντας να τους αναθέσω το έργο 

τους. Κάποιοι ευλογούν το όνομά Μου ακόμα και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες- άλλοι στρέφονται σε 

Μένα μόνο όταν Με χρειάζονται. Αλλά τους αντιμετωπίζω όλους ως πολυαγαπημένους μαθητές. Κάποιοι 

χρησιμοποιούν το My 

διδασκαλίες μέχρι τέλους, καθώς αντιλαμβάνονται το νόημα αυτού του μηνύματος. Αυτοί θα είναι οι 

δυνατοί, όταν ο Λόγος Μου δεν θα μπορεί πλέον να ακούγεται με αυτή τη μορφή. Υπάρχουν επίσης 

εκείνοι για τους οποίους η διακήρυξή Μου δεν είχε μεγαλύτερη σημασία και οι οποίοι αρκούνται στο να 

Με ακούνε και για το λόγο αυτό αφήνουν αμέριμνοι το νόημα των οδηγιών Μου να τους προσπεράσει. 

Αυτοί θα είναι μεταξύ εκείνων που θα λαχταρούν τα δώρα της χάρης Μου σε αυτή την εποχή αύριο και 

μεταξύ των οποίων θα εμφανιστούν εκείνοι που θα προσπαθήσουν να αναβιώσουν τις διακηρύξεις Μου, 

ξεχνώντας ότι ο χρόνος που έχω ορίσει για τις αποκαλύψεις Μου είχε πάντα ένα χρονικό όριο. 

5 Σας λέω ότι ακόμη και οι θεϊκές διδασκαλίες έχουν ένα τέλος. Δεν έφυγε ο Μωυσής μόλις 

αποκάλυψε τον Νόμο Μου στον λαό του; δεν θυμάστε ότι στον Ιησού πήγα στον ουρανό εν μέσω των 

ανθρώπων, όταν είχα ολοκληρώσει την αποστολή Μου ως Δάσκαλος και Λυτρωτής, αφού πρώτα σας 

είπα: "όλα ολοκληρώθηκαν"; είναι το ίδιο και αυτή τη στιγμή: όταν η Αποκάλυψή Μου θα έχει μεταδοθεί 

και τα προετοιμασμένα μυαλά θα έχουν πάψει να διακηρύσσουν το Μήνυμά Μου, και όταν εκείνοι που 

αποκάλεσα "χρυσά φτερά" θα έχουν καταγράψει το Λόγο Μου και ο Πνευματικός Μου Κόσμος θα έχει 

παραδώσει το Μήνυμά του, τότε και Εγώ θα σας πω: "όλα ολοκληρώθηκαν". Τότε αυτή η φωνή θα 

σιωπήσει και μια νέα εποχή θα εμφανιστεί μπροστά στους μαθητές: αυτή του διαλόγου πνεύματος προς 

πνεύμα. 

6 Ας μην αγνοήσει κανείς την ημέρα που έχει οριστεί από το θέλημά Μου για να συμβεί αυτό. 

Επομένως, να γνωρίζετε ότι αυτή η στιγμή πλησιάζει. Φάτε και πιείτε το ψωμί και το κρασί της αληθινής 

ζωής, ώστε αύριο να μην υποφέρετε από πείνα και δίψα στο δρόμο. 

7 Είναι η ώρα του φωτός γι' αυτόν τον λαό, τον οποίο καλώ από διάφορα μέρη της γης. Ανάμεσα 

στους ανθρώπους ανακαλύπτω εκείνους που θα Με ακολουθήσουν. Κάποιοι έχουν χρέη σε Μένα, σε 

άλλους έχει υποσχεθεί η κληρονομιά τους. Είναι ψυχές τις οποίες έστειλα να κατοικήσουν στη γη, έτσι 

ώστε να ενσαρκωθούν στη σάρκα ως άνδρας ή και ως γυναίκα, και αυτές τις στιγμές τις βρίσκω στην 

ηλικία των παιδιών, των ενηλίκων και των ηλικιωμένων. 

8 Ψάχνω για τις ψυχές από τις οποίες θα σχηματίσω τον λαό Μου για να τους ενώσω και να τους 

δώσω νέες διδασκαλίες που θα τους οδηγήσουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της 

ανάπτυξής τους. 

9 Κάθε φορά έδειχνα τον εαυτό Μου στο λαό Μου με διαφορετικό τρόπο για να δοκιμάσω την 

πνευματική τους ευαισθησία. Έτσι, αυτή τη στιγμή που κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του 

ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, τους δοκιμάζω στην πίστη και την πνευματικότητά τους όταν τους 

λέω: "Εδώ είμαι μαζί σας στο πνεύμα, όπως σας υποσχέθηκα". 

10 Επίσης, στη Δεύτερη Εποχή δοκίμασα την πίστη αυτών των ανθρώπων όταν τους είπα μέσω του 

Ιησού: "Εγώ έρχομαι από τον Πατέρα- αλλά όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Πολλούς 

αιώνες πριν, στην κορυφή του Σινά, είχα πει στον λαό: "Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας". 
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11 Σε κάθε εποχή Με περιμένατε, και όμως, όποτε ήμουν μαζί σας, δεν Με αναγνωρίζατε λόγω της 

έλλειψης εξοπλισμού και πνευματισμού σας. Σας λέω: Όποια μορφή κι αν πάρει η Παρουσία Μου, θα 

περιέχει πάντα την αλήθεια και τη θεία ουσία της ζωής. 

12 Σας είπα ότι έχω χρησιμοποιήσει διάφορες μορφές για να γίνω γνωστός στον κόσμο. Αλλά αυτά 

δεν ήταν μια μάσκα για να κρύψω το Πνεύμα Μου από εσάς, αλλά για να Με εξανθρωπίσω, να Με 

περιορίσω και να Με κάνω έτσι ακουστό και απτό στους ανθρώπους. Τώρα σας λέω ότι, πριν 

αποφασίσετε, θα πρέπει πρώτα να ακούσετε αυτή τη φωνή, μέχρι να έρθει η στιγμή της πεποίθησής σας ή 

της διαφώτισής σας, όταν θα γίνει φως στο πνεύμα. 

13 Ξέρω ότι κρίνετε τους φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας δίνω το Λόγο Μου και ότι τους 

κρίνετε ως ακάθαρτους, αμαρτωλούς και ατελείς. Αλλά σας λέω ότι δεν αναζήτησα τους άνδρες και τις 

γυναίκες για να είναι αγνοί, αντιθέτως, αναζήτησα τους αμαρτωλούς για να τους εξυψώσω μέσω της 

εκδήλωσής Μου. Νομίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι με καθαρή καρδιά, σώμα και πνεύμα, μέσω της 

μεσολάβησης των οποίων θα έπρεπε να έχω γίνει γνωστός; Σας λέω, δεν θα τους έβρισκα ούτε ανάμεσα 

στα παιδιά! 

14 Αν έγινα γνωστός στους ανθρώπους μέσω του οργάνου του νου κάποιων από αυτούς, ήταν επειδή 

ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο έργο από όλα όσα έχω επιτελέσει στη γη - ενόψει του 

γεγονότος ότι τον προίκισα με πνεύμα. Ποιος καλύτερος διερμηνέας από αυτόν θα μπορούσε να βρει το 

Πνεύμα Μου για να μιλήσει στην ανθρωπότητα; Αυτός είναι ο λόγος που ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος 

ήταν το καλύτερό Μου μέσο για να σας μεταδώσω τις Θεϊκές Μου σκέψεις. 

15 Με αυτόν τον τρόπο φρόντισα το ανθρώπινο πνεύμα με άπειρη αγάπη και φροντίδα, προκειμένου 

να το ανεβάσω στις περιοχές του Αιώνιου και Τέλειου. 

16 Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στη μέση του παραδείσου της δημιουργίας Μου, ώστε να μπορεί να 

χαίρεται το έργο του Πατέρα του, να γίνει γεμάτος σοφία και, ως πνευματικά ώριμο άτομο, να είναι μέρος 

της Θείας Συναυλίας Μου. Έκανα το αγαπημένο παιδί πρίγκιπα στη γη, δίνοντάς του εξουσία πάνω στα 

όντα που βρίσκονται κάτω από αυτόν. Ολόκληρη η πορεία του φωτιζόταν από το φως του Πνεύματός 

Μου, ένα φως που εσείς ονομάζετε συνείδηση. 

17 Ο άνθρωπος έχει βιώσει θαύματα στη μακρά πορεία της ανάπτυξής του, αλλά δεν βρίσκεται 

ακόμη στην αρχή της, διότι έχει ακόμη πολλά να μάθει. Καταλάβετε ότι όταν σας μιλάω για θαύματα, δεν 

εννοώ μόνο αυτά που θα ανακαλύψετε στα μονοπάτια της επιστήμης, αλλά και τις πνευματικές 

αποκαλύψεις. 

18 Αυτή η εποχή στην οποία ζείτε είναι γεμάτη εκπλήξεις και διαφώτιση για το πνεύμα σας - μια 

εποχή κατά την οποία όλες οι ικανότητες και οι ευαισθησίες του πνεύματός σας θα αφυπνιστούν στο 

εσωτερικό της ύπαρξής σας. Ακούστε, προβληματιστείτε, αναδειχθείτε από μαθητές-παιδιά σε μαθητές 

μαθαίνοντας στο βιβλίο που σας αποκαλύπτει ο Λόγος Μου. Μελετήστε τη φύση και συλλογιστείτε το 

σύμπαν, το οποίο επίσης σας μιλάει με τη φωνή του Δασκάλου, αφού είμαι παρών σε όλα. Παρατηρήστε 

με αγάπη, ή τουλάχιστον με ενδιαφέρον, και θα διαπιστώσετε ότι όλα δείχνουν το δρόμο προς την 

αλήθεια. Ποτέ δεν ήσασταν προετοιμασμένοι όπως είστε σήμερα για να καταλάβετε ότι τα πάντα 

μαρτυρούν για Μένα και ότι στα πάντα υπάρχει το ίχνος Μου ως η άφθαρτη σφραγίδα του Συγγραφέα της 

Ζωής. 

19 Η επιστήμη των υλικών σας έχει αποκαλύψει πολλά μυστικά. Ωστόσο, μην περιμένετε ποτέ από 

την επιστήμη σας να σας αποκαλύψει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Η επιστήμη των ανθρώπων εκείνης 

της εποχής είχε επίσης τους προφήτες της, τους οποίους οι άνθρωποι κορόιδευαν και θεωρούσαν τρελούς. 

Αλλά μετά, όταν αυτό που διακήρυτταν αποδείχτηκε αληθινό, μείνατε έκπληκτοι. 

20 Αν με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκε ο λόγος των προφητών της επιστήμης - εκείνων που 

προφήτευσαν τους φθαρτούς καρπούς της ανθρώπινης επιστήμης - ποια θα είναι τότε η εκπλήρωση των 

προφητειών των προφητών του Θεού όταν σας αναγγείλουν την εγκαθίδρυση ενός βασιλείου ειρήνης που 

θα είναι άφθαρτο στις καρδιές των ανθρώπων; 

21 Τώρα οι μάντεις αναγγέλλουν έναν νέο κόσμο. Είναι προφήτες που έχουν σταλεί από Μένα για να 

τους ακούσετε, και αν είχατε προετοιμαστεί με τη μελέτη των λόγων και των υποσχέσεών Μου των 

περασμένων εποχών, τίποτα από όσα σας αποκάλυψα στο παρόν δεν θα σας εξέπληττε. Αλλά σας βρήκα 

κουρασμένους, άρρωστους και απασχολημένους με τα πράγματα της ανθρώπινης ζωής σας, γι' αυτό, πριν 

σας αποκαλύψω μεγάλες διδασκαλίες σοφίας, έπρεπε να σας θεραπεύσω, να σας παρηγορήσω και να σας 
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εμπνεύσω για βελτίωση και ανανέωση, ώστε να σας κάνω να βαδίσετε στο μονοπάτι της ειρήνης, που 

ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσετε να προβληματιστείτε για την πνευματική ζωή. 

22 Μου απομένουν μόνο λίγα χρόνια για να είμαι μαζί σας μέσω αυτής της διακήρυξης, και πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες Μου. Ο χρόνος δεν περνάει για το πνεύμα Μου, αλλά περνάει για τον 

άνθρωπο. Επομένως, χρησιμοποιήστε αυτά τα χρόνια που σας φαίνονται τώρα τόσο μεγάλα, αλλά είναι 

σύντομα για το πνεύμα σας. Υπόσχομαι να χύσω ποτάμια σοφίας στο μυαλό σας, το οποίο θα είναι το 

μόνο πράγμα που θα σας αφήσω μετά την αναχώρησή Μου. Ούτε χρυσάφι, ούτε ονόματα, ούτε τίτλους θα 

σας αφήσω, αλλά μόνο τις διδασκαλίες Μου. 

23 Αυτός ο σπόρος έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει τους καρπούς του ανάμεσά σας, γιατί αν παλαιότερα 

εκφράζατε τη λατρεία σας για Μένα με υλικό τρόπο, σήμερα προσπαθείτε να πνευματοποιήσετε τον 

εαυτό σας για να προσεγγίσετε την αλήθεια. 

24 Μέσα από ένα χωνευτήρι πόνου έπρεπε να περάσει η ψυχή σας για να μπορέσετε να κάνετε ένα 

βήμα μπροστά στο μονοπάτι της πνευματοποίησης και να γίνετε κύριοι της ταπεινότητας και της 

υπομονής, της δύναμης και της πίστης. Από το πνεύμα σας περιμένω κατανόηση και σεβασμό για τους 

άλλους. 

25 Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν τη λατρεία τους. 

Αλήθεια σας λέω, μόνο εγώ ξέρω πώς να ανακαλύπτω στις καρδιές τα λουλούδια της πίστης και της 

αγάπης, των οποίων το άρωμα λαμβάνω ως την καλύτερη προσφορά του πνεύματος. Ούτε απορρίπτουν 

εκείνους που δεν αναγνωρίζουν στη Μαρία τη θεία μητρότητα που έγινε γυναίκα για να πάρει ο Λόγος 

στην παρθενική μήτρα της ανθρώπινη μορφή. Και αυτή σας έχει διδάξει σε αυτούς τους καιρούς, γιατί 

ακόμη και στην καρδιά της Μητέρας δεν υπάρχουν μυστικά για τα παιδιά. Αλήθεια σας λέω, η φωνή της 

ως Μητέρα θα ακουστεί από όλη την ανθρωπότητα αυτής της εποχής. Σε Μένα μπορείτε να βρείτε όλα τα 

είδη της αγάπης, γιατί από τη μια πλευρά σας αφήνω να αισθανθείτε την παρουσία Μου και τη δύναμή 

Μου ως Πατέρα, από την άλλη αφήνω μια μητρική ανάσα να έρθει στην ύπαρξή σας, ή δίνω στο πνεύμα 

σας την απόλαυση να Με ακούει ως Δάσκαλο. 

26 Αφήστε αυτόν τον σπόρο να βλαστήσει μέσα σας, ώστε από τον πυρήνα της ύπαρξής σας να 

ξεπηδήσουν όλα τα συναισθήματα που το πνεύμα μπορεί και πρέπει να εκδηλώνει - τόσο προς τον 

Ουράνιο Πατέρα του όσο και προς τους συνανθρώπους του, αγαπώντας ο ένας τον άλλον. 

27 Μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που θα υπάρχει στο πνευματικό πεδίο όταν, επιτέλους, όλοι 

όσοι έζησαν για να αμαρτάνουν, να τσακώνονται και να οργιάζουν αγαπιούνται μεταξύ τους; Δεν 

μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά του Πατέρα σας, ούτε τη χαρά που θα υπάρχει τότε στον Πνευματικό 

Κόσμο. Το Πνεύμα Μου σας δημιούργησε για να είστε γύρω Μου, γιατί ήμουν μόνος. Αλλά σας 

προορίζω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να Με γεμίζετε με ευτυχία μέσω της αγάπης σας. 

28 Είμαι ο Πατέρας σας και πεινάω και διψάω για την αγάπη σας, γιατί έχετε παρεκκλίνει από το 

μονοπάτι που σας υποδεικνύει η συνείδηση. Σας δημιούργησα για να σας αγαπώ, αλλά δεν βλέπετε ακόμη 

πλήρως αυτό το φως. Είστε διεφθαρμένοι από τις γήινες φιλοδοξίες σας, και ακόμη και αν κατά καιρούς 

στρέφετε τις σκέψεις σας προς Εμένα και είστε ευγνώμονες για τις ευεργεσίες Μου, δεν έχετε καταλάβει 

ότι ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορεί να Μου προσφέρει η ευγνωμοσύνη σας είναι η αγάπη μεταξύ 

αδελφών για την οποία η Διδασκαλία Μου σας μιλάει τόσο πολύ. 

29 Αγαπητοί μαθητές, όταν Με ακούτε να μιλάω έτσι, σας φαίνεται δύσκολο ή αδύνατο να Μου είστε 

αρεστοί- ωστόσο αυτή η αμφιβολία δεν πηγάζει από το πνεύμα σας, αλλά από τη σάρκα, επειδή είναι 

εύθραυστη. Το πνεύμα, από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε για μεγάλα έργα αντάξια Εκείνου που του 

έδωσε ζωή. 

30 Σας φέρνω αυτή τη διδασκαλία για να σας ανυψώσω στην αληθινή ζωή. Να γνωρίζετε, ωστόσο, 

ότι η σωτηρία των ανθρώπων δεν θα γίνει σε μια στιγμή. Γιατί όπως ακριβώς χρειάστηκαν χρόνο για να 

βυθιστούν πνευματικά, έτσι θα χρειαστούν και χρόνο για να αναστηθούν. Αυτόν τον χρόνο, τον οποίο 

μόνο εγώ μπορώ να τους διαθέσω, θα τους δώσω για να ολοκληρώσουν την ανανέωση, τον εξαγνισμό 

τους και να αποκαταστήσουν όλα όσα κατέστρεψαν στον εαυτό τους και στον πλησίον τους. 

31 Παρόλο που μόνο ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας άκουσε το Λόγο Μου κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, ας μη νομίσει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι επιλέχθηκαν ως δίκαιοι, διότι τους βρήκα 

αμαρτωλούς όπως και ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Κι όμως, έτσι είχε οριστεί στις συμβουλές Μου. 
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32 Αύριο, όταν η ουσία αυτού του Λόγου θα έχει φτάσει σε όλες τις καρδιές, θα μάθετε ότι η 

Διαθήκη Μου έχει δοθεί σε όλα τα παιδιά Μου και θα ανακαλύψετε ότι σε κάθε μια από τις σκέψεις Μου 

και σε κάθε μια από τις διδασκαλίες Μου, υπήρχε ένα χάδι για εκείνους στους οποίους έφτασε το μήνυμά 

Μου. 

33 Οι πληγές σας έχουν επουλωθεί, το βάλσαμό Μου ήταν στις καρδιές σας. Ακούστε Με τώρα, γιατί 

σύντομα θα ξεκινήσετε για εκείνους που έχουν επίσης πόνο στην ψυχή και στη σάρκα. Ποιος θα 

μπορούσε να καταλάβει τα βάσανά τους καλύτερα από εσάς που τα έχετε ζήσει; 

34 Η ζωή ως δάσκαλος μετατρέπει τους μαθητές σε δασκάλους, ώστε να μπορούν να είναι σύμβουλοι 

και οδηγοί των συνανθρώπων τους με το φως, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. 

35 Η διδασκαλία μου, μαζί με τα μαθήματα της ζωής, κάνει την ψυχή να φωτίζεται από τον λαμπερό 

φάρο της συνείδησης και τα βήματα του ανθρώπου να γίνονται φως. Όσο αυτό το φως δεν μπορεί να 

αντανακλάται προς τα έξω μέσω καλών έργων, ανυψωτικών σκέψεων και λόγων με πνευματικό 

περιεχόμενο, ο άνθρωπος πρέπει να τρέφει αισθήματα αδυναμίας, φόβου, εγωισμού και δυσπιστίας. Όταν 

όμως αυτό το φως αρχίσει να ξεπερνά το σκοτάδι του νου του, αρχίζει να αποκαλύπτει την ουσία του, 

τότε η ειρήνη θα έρθει στην καρδιά, η πίστη και η εμπιστοσύνη στη ζωή θα αναδυθούν και θα κάνουν την 

ψυχή δυνατή, ώστε να μπορεί να ξεπεράσει με ψυχραιμία τις δύσκολες ώρες, τις μεγάλες δοκιμασίες που 

κάθε πεπρωμένο περιέχει. 

36 Ο Λόγος Μου είναι ο Δρόμος, είναι ο Θείος Νόμος που σας οδηγεί στην τελειότητα, είναι το φως 

που ανυψώνει την ψυχή, το οποίο όμως θαμπώθηκε όταν η σάρκα διεκδίκησε με την αδιαλλαξία της και 

δεν άκουσε το εσωτερικό κάλεσμα της συνείδησής της. Αλίμονο, λοιπόν, στην ψυχή που υπέκυψε στην 

παρόρμηση της σάρκας και επέτρεψε στον εαυτό της να κυριαρχηθεί από την επιρροή του κόσμου που 

την περιβάλλει, ανταλλάσσοντας τη θέση του ηγέτη της με εκείνη ενός ανυπεράσπιστου όντος, το οποίο 

τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες του οδηγούν όπως τα άγονα φύλλα όταν τα πετάει ο άνεμος χωρίς 

κατεύθυνση. Ο άνθρωπος, που αγαπάει περισσότερο την ελευθερία, φοβάται να υποταχθεί στο Θείο 

Θέλημα από φόβο ότι το Πνεύμα Του θα τον υποτάξει τελικά και θα του στερήσει πολλές ανθρώπινες 

ικανοποιήσεις που γνωρίζει ότι είναι βλαβερές γι' αυτόν, και έτσι εγκαταλείπει το μονοπάτι που τον 

οδηγεί στην αληθινή ζωή. 

37 Η σάρκα φοβάται τη μάχη με το πνεύμα και αναζητά έναν τρόπο να το βάλει σε πειρασμό μέσω 

των απολαύσεων του κόσμου, προκειμένου να εμποδίσει την ελευθερία του ή τουλάχιστον να την 

καθυστερήσει. Δείτε πώς ο άνθρωπος έχει τον δικό του πειρασμό μέσα του! Γι' αυτό είπα ότι όταν νικήσει 

τον εαυτό του, έχει κερδίσει τη μάχη. 

38 Πολλά από αυτά που σας λέω σ' αυτή τη διακήρυξη τα λαμβάνει διαισθητικά ένας άπειρος 

αριθμός ανθρώπων, γιατί τώρα είναι η εποχή που η ζωή με τα μαθήματά της έχει φωτίσει πολλές ψυχές, 

τις έχει κάνει να προβληματιστούν και να μάθουν να ακούνε τη φωνή της συνείδησης. Βρίσκονται στο 

δρόμο προς την αλήθεια και καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ειρήνη, στην 

αληθινή ελευθερία και στην ύψιστη ευδαιμονία που δίνει ζωή σε αρμονία με Εκείνον που σας 

δημιούργησε. 

39 Μελετήστε προσεκτικά τις διδασκαλίες Μου, μαθητές, γιατί όπως ακριβώς είδατε να 

εκπληρώνονται όλα όσα σας ανακοίνωσαν οι προφήτες της Πρώτης Εποχής, έτσι θα δείτε να 

πραγματοποιούνται όλα όσα σας ανακοίνωσα μέσω του στόματος αυτών των φορέων φωνής. Σε κάθε 

στροφή και μέρα με τη μέρα, ένα από τα λόγια Μου γίνεται πραγματικότητα χωρίς να το 

συνειδητοποιείτε. 

40 Ο Λόγος Μου πρέπει να βγει έξω από το έθνος σας για να γίνει πιστευτός και να υπακούσει, όπως 

συνέβη με τον Ιησού, ο οποίος έπρεπε να εγκαταλείψει το χωριό της Ναζαρέτ, όπου πέρασε τα παιδικά 

Του χρόνια, για να βρει πίστη σε άλλους τόπους. 

41 Μετά το 1950, δεν θα σας δίνω πια τον Λόγο Μου μέσω αυτών των φορέων φωνής, αλλά θα 

διατηρηθεί στις καρδιές όπου τρέφει την πίστη, και θα τον μεταφέρουν σε άλλα έθνη. 

42 Θα χρησιμοποιήσω ανθρώπους καλής θέλησης και καρδιάς που αγωνίζονται για την καθαρότητα 

της διδασκαλίας Μου, ώστε να φτάσει αυτό το μήνυμα της αγάπης και της συγχώρεσης στην 

ανθρωπότητα. Εκείνοι που βγαίνουν ως αγγελιοφόροι θα μαρτυρούν την καλοσύνη με τα λόγια και τα 

έργα τους, αλλά ποτέ δεν θα φέρουν πικρία. Τα μάτια τους θα χύνουν δάκρυα για τον πόνο του άλλου, και 

οι κροτάφοι τους θα ασπρίσουν επειδή υποφέρουν για χάρη των συνανθρώπων τους. Θα ζήσουν και θα 
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πεθάνουν αγαπώντας, συγχωρώντας και ευλογώντας, και θα φτάσουν στο τέλος του ταξιδιού τους χωρίς 

πικρία, κούραση ή απογοήτευση. 

43 Ο μαθητής της Τρίτης Εποχής πρέπει να γνωρίζει στη ζωή του ότι ο καρπός του πνευματικού 

σπόρου δεν θερίζεται στη γη. Γιατί τότε πολλοί από αυτούς που αποκαλούν τους εαυτούς τους μαθητές 

Μου χάνουν το κουράγιο τους μπροστά στην αχαριστία ή την αδιαφορία των ανθρώπων; 

44 Έφερα άπειρη καλοσύνη στο Λόγο Μου, ώστε να σας συνοδεύει σε όλη σας τη ζωή, αφού ο 

Λόγος Μου στο πνεύμα σας είναι δύναμη, θάρρος, χαρά στην αγάπη και την υπηρεσία. Ο καλός μαθητής 

δεν θα έχει τίποτα να φοβηθεί και θα περνά με χαρά μέσα από δύσβατους δρόμους και επώδυνες 

δοκιμασίες. Τα μάτια του, πάντα σε εγρήγορση μέσω της προσευχής, θα ανακαλύψουν τις παγίδες που οι 

εχθροί του στήνουν μπροστά στα πόδια του. 

45 Θα αφήσω αυτά τα λόγια γραμμένα και θα φτάσουν στους μαθητές Μου στο μέλλον, και όταν τα 

μελετήσουν θα τα βρουν φρέσκα, ζωντανά, και το πνεύμα τους θα ανατριχιάσει από ευχαρίστηση καθώς 

θα νιώθουν ότι ο Δάσκαλός τους είναι αυτός που τους μιλάει εκείνη τη στιγμή. 

46 Νομίζετε ότι όλα όσα σας είπα είναι μόνο για εκείνους που Με άκουσαν; Όχι, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι, με τον λόγο Μου μιλάω για εκείνους που είναι παρόντες και για εκείνους που απουσιάζουν, για 

σήμερα, για αύριο και για πάντα- για εκείνους που πεθαίνουν, για τους ζωντανούς και για εκείνους που 

πρόκειται να γεννηθούν. 

47 Λέτε ότι ο Λόγος Μου και το Έργο Μου είναι πολύ μεγάλα, άπειρα, αλλά έχετε βάλει στόχο να τα 

περιορίσετε με τα έργα σας. Ω, αν μπορούσατε μόνο να εξοπλίσετε τον εαυτό σας ξεπερνώντας την 

υλοποίησή σας και ανυψώνοντας την ψυχή σας μέσω της καλής προσπάθειας για γνώση και μια δίκαιη 

ζωή, τι θαύματα θα βλέπατε! 

48 Σας φαίνεται γελοίο το γεγονός ότι μερικές φορές σας δίνω διδασκαλίες μέσω του στόματος του 

φορέα της φωνής που απευθύνονται σε όλη την ανθρωπότητα, επειδή θεωρείτε ότι ο κόσμος σας είναι 

άπειρος και ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τη διακήρυξή Μου είναι ανυπολόγιστος. 

Απαντώντας σας λέω ότι όταν μιλάω στην ανθρωπότητα, το κάνω όχι μόνο για εκείνους που είναι 

παρόντες, αλλά και για εκείνους που περιμένουν τη στιγμή που θα ζήσουν τελικά στη γη. Αλλά να ξέρετε 

ότι στα μάτια Μου ο κόσμος σας είναι σαν ένα άτομο, και ο αριθμός των ανθρώπων που τον κατοικούν 

είναι ασήμαντος σε σύγκριση με όλα τα πνευματικά πλάσματα που απαρτίζουν το βασίλειό Μου. 

49 Μήπως τα μέσα που έχω επιλέξει για να γίνω γνωστός σας φαίνονται πολύ φτωχά μερικές φορές; 

Δεν είναι η πρώτη φορά που Εγώ, ως Πατέρας, χρησιμοποιώ τον ανθρώπινο νου για να ακούσετε τον 

Λόγο Μου, τις εντολές Μου και τις αποκαλύψεις Μου. Αυτό είναι ένα μέσο που έχω χρησιμοποιήσει ανά 

πάσα στιγμή για να μιλήσω στον άνθρωπο, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο θείος Λόγος έρχεται πάντα 

μέσω ταπεινών, απλών και φαινομενικά αμόρφωτων μεταφορέων. 

50 Μελετήστε και εργαστείτε, μαθητές. Θυμηθείτε ότι χτύπησα με επιμονή τις πόρτες των καρδιών 

σας μέχρι να Μου τις ανοίξετε. Μερικές φορές σας μιλάω μεταφορικά, αλλά το κάνω πάντα με την ίδια 

απλότητα με την οποία μιλάτε κι εσείς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Λόγος Μου εξηγεί τώρα αυτό 

που κάποτε σας έδωσα με παραβολές και που ως εκ τούτου δεν ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε με την 

πραγματική του έννοια. Γιατί να περπατάτε σε σκοτεινά μονοπάτια, όταν σας έχω δείξει ένα φωτεινό 

μονοπάτι με τον Λόγο Μου; 

51 Σε όσους Με ακούνε, τους λέω να ανοίξουν τα μάτια τους στο φως αυτής της διδασκαλίας για να 

θαυμάσουν το μεγαλείο της. 

52 Όταν αυτή η διακήρυξη ξεκίνησε μέσα από το μυαλό των πρώτων φωνοφόρων, και μίλησα στους 

πρώτους μαθητές για την πρόοδο που θα έκαναν εκείνοι που θα έρχονταν μετά από αυτούς, λέγοντάς τους 

ότι ο Λόγος Μου θα τελειοποιηθεί στα χείλη των νέων φωνοφόρων, εκείνα τα πλήθη αναστέναξαν και 

ζήλεψαν εκείνους που θα έρχονταν μετά από αυτούς στο τραπέζι του Κυρίου για να απολαύσουν τον 

ώριμο καρπό. Αληθινά σας λέω, ότι ο ώριμος καρπός που προείπα είναι ο ίδιος ο καρπός που 

απολαμβάνετε τώρα. Γιατί θα ξέρετε ότι ο Λόγος Μου φτάνει τώρα στο αποκορύφωμά του με αυτόν τον 

τρόπο εκδήλωσης σε εσάς. Μόνο λίγα χρόνια έχουν απομείνει μέχρι το 1950, και στο τέλος αυτού του 

έτους ο Δάσκαλος θα σας αποχαιρετήσει. 

53 Στο μέλλον θα κάνω το μήνυμά Μου να φτάσει σε εκείνους που στην εποχή τους δεν Με άκουσαν 

μέσω αυτής της διδασκαλίας. Κάποιοι θα το λάβουν μέσω της μαρτυρίας εκείνων που Με άκουσαν, άλλοι 

θα το λάβουν μέσω των απομαγνητοφωνημένων κειμένων και άλλοι μέσω των χαρισμάτων της 
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διαίσθησης και της έμπνευσης. Έτσι θα πραγματοποιηθεί η προφητεία ότι το Πνεύμα Μου θα εκχυθεί 

πάνω σε κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα αυτή τη στιγμή. 

54 Το καθήκον σας είναι να ανοίξετε το δρόμο, απομακρύνοντας τα εμπόδια και τις δυσκολίες, 

αφήνοντας ένα μονοπάτι ελέους και αγάπης για όσους αργότερα περπατήσουν αυτό το μονοπάτι με την 

επιθυμία για πνευματοποίηση. 

55 Η πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας είναι ήδη κοντά. Μην απελπίζεστε όταν βλέπετε ότι τα 

χρόνια περνούν χωρίς καμία αλλαγή προς το καλύτερο στα ήθη των ανθρώπων. Παρακολουθήστε, 

μάθετε, εργαστείτε και μάθετε να περιμένετε. Πιστεύετε στο Λόγο Μου; Μην ξεχνάτε ότι σας έχω πει ότι 

κάθε μάτι θα Με δει, κάθε νους θα Με καταλάβει και κάθε στόμα θα μιλήσει για τον Λόγο Μου. 

56 Ο καιρός αυτός πλησιάζει, αλλά είναι απαραίτητο οι άνθρωποι που Με άκουσαν να είναι καθαροί 

από την αμαρτία και δυνατοί στην πίστη τους, ώστε να μπορούν να δώσουν μαρτυρία για Μένα, όπως εγώ 

έδωσα μαρτυρία για εσάς όταν έγινα γνωστός μέσω του οργάνου της κατανόησής σας. 

57 Τα λόγια Μου είναι γραμμένα στο "Χρυσό Βιβλίο", ώστε μετά το 1950 κανείς να μην μπορεί να 

πει ότι του λείπει η εκδήλωσή Μου. Στις διδασκαλίες Μου, που είναι για όλους τους καιρούς, σας αφήνω 

σοφία, εντολές, προφητείες, πνευματική τροφή και θεραπευτικό βάλσαμο. 

58 Πρέπει να μάθετε να διαβάζετε στο βιβλίο των διδασκαλιών Μου, έτσι ώστε όταν διαβάζετε στους 

συνανθρώπους σας, αυτές οι λέξεις να είναι εμποτισμένες με θεϊκή ουσία και όσοι τις ακούν να βιώνουν 

και να αισθάνονται όπως εσείς βιώσατε και αισθανθήκατε όταν Με ακούσατε μέσω του φορέα της φωνής. 

59 Μαθητές, απομακρύνετε τις ανησυχίες σας από τις καρδιές σας καθώς ακούτε τη διδασκαλία Μου. 

Νιώστε το θείο χρίσμα και κρατήστε τη δύναμή Μου στην ύπαρξή σας. Θέλω να σε βλέπω υγιή, να μην 

είσαι ποτέ άρρωστη, να μην κλαις ή να μην είσαι αδύναμη. 

60 Συχνά πιστεύετε ότι σας τιμωρώ όταν ο πόνος προκαλεί πληγές. Αλλά εγώ μόνο σας διδάσκω, 

εσείς είστε αυτοί που φέρνετε τα βάσανα στον εαυτό σας. Πριν από πολύ καιρό κληθήκατε να επιτελέσετε 

ένα μεγάλο έργο και δεν ακούσατε τη φωνή Μου. Αλλά τώρα σας ενημερώνω ότι αυτή η ειρήνη που 

συχνά αναζητούσατε χωρίς να τη βρείτε, θα σας δοθεί μέσω της εκπλήρωσης των Νόμων Μου. Δείτε πώς 

όσοι εκπλήρωσαν το καθήκον τους είναι ολόκληροι, απαλλαγμένοι από τα χτυπήματα της μοίρας. 

61 Σας είπα ότι δεν ήρθατε στη γη μόνο μία φορά, αλλά ότι η ψυχή σας έχει πάρει τα περιβλήματα 

του σώματος τόσες φορές όσες ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη και την τελειοποίησή της. Τώρα 

πρέπει να προσθέσω ότι εξαρτάται επίσης από εσάς αν ο χρόνος είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος για να 

φτάσετε στο στόχο, ανάλογα με την επιθυμία σας. 

62 Το φως Μου λάμπει σε όλα τα μέρη όπου ζουν τα παιδιά Μου. Έτσι και η γη περιβάλλεται από 

αυτή τη φωτεινότητα. Σας ξαναλέω ότι αυτή η προφητεία γίνεται τώρα πραγματικότητα, ότι κάθε μάτι θα 

Με δει, κάθε νους θα Με καταλάβει και κάθε στόμα θα προφέρει τον Θείο Λόγο Μου μόλις η ψυχή 

προετοιμαστεί. Αυτό σας το ανακοίνωσα, και τώρα έχει έρθει ο καιρός που τα λόγια Μου θα 

εκπληρωθούν. 

63 Πόσοι μαθητές και πόσες παιδικές πιστές ψυχές της Δεύτερης Εποχής ένιωσαν τη λαχτάρα να 

είναι παρόντες στην εκπλήρωση των υποσχέσεών Μου, να βιώσουν και να γίνουν άμεσα μάρτυρες αυτού 

που συμβαίνει σήμερα. Αυτή η λαχτάρα να το βιώσουν αυτό τους ώθησε να προετοιμαστούν εσωτερικά 

και να επιτύχουν μεγαλύτερη ανύψωση. Παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να 

δουν κάποιες προφητείες να πραγματοποιούνται, επειδή είχε προγραμματιστεί μια διαφορετική εποχή γι' 

αυτό. 

64 Έπρεπε να έρθω όταν ο κόσμος θα βρισκόταν στο απόγειο του υλισμού για να αποκαλυφθώ στο 

πνεύμα και να σας μιλήσω μέσω ανδρών, γυναικών και παιδιών και να σας διδάξω την τέλεια κοινωνία με 

τη Θεότητά Μου. 

65 Θέλω να σας κάνω σπορείς της αλήθειας, και αυτό θα φανεί στα λόγια σας και στα έργα σας. Στον 

καθένα από εσάς θα ανατεθούν κάποια καθήκοντα, έτσι ώστε να συμμετέχετε όλοι στην πνευματική 

αποστολή που πρέπει να φέρει εις πέρας το Έργο Μου. 

66 Έχω υποσχεθεί σε αυτό το έθνος ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος σε αυτό, αν οι μαθητές Μου 

ακολουθήσουν τη διδασκαλία Μου. Όταν αυτοί αναλογίζονται την καταστροφή σε άλλα έθνη που 

προκαλείται από τη διχόνοια και το μίσος, Μου ζητούν να μη χυθεί αίμα σε αυτό το έδαφος εδώ. Τότε 

τους ζητώ μόνο να προσευχηθούν και να παρακολουθήσουν, ώστε να γίνουν άξιοι να εκπληρωθεί αυτή η 

υπόσχεση. Δεν θέλω να σε δω να κλαις. Αν βασιλεύει η αδικία και υποφέρετε από την τυραννία και τη 
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σκληρότητα εκείνων που σας κυβερνούν, μην κατηγορείτε Εμένα. Σας έδωσα τη δύναμη να κάνετε 

μεγάλα έργα που θα μετατρέψουν την πατρίδα σας σε κοιλάδα ειρήνης. 

67 Προφητικά ανακοινώνεται ότι πολλά έθνη θα εξαφανιστούν. Αυτή η οικογένεια, η οποία 

αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα, θα δει να μαστιγώνεται από ισχυρές καταιγίδες, και σε αυτή την 

επίσκεψη, λόγω της ζωντανής πίστης τους σε Μένα, θα επιβιώσουν όσοι έχουν "παρακολουθήσει" και 

προετοιμάσει τις ψυχές τους μέσω της αγάπης. 

68 Αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο, γιατί η ώρα της κρίσης πλησιάζει και το έτος 1950 είναι κοντά. 

Εκείνη τη στιγμή πολλοί από εσάς θα είναι ήδη στο πνεύμα και άλλοι ακόμα στη σάρκα, αλλά όλοι θα 

κριθούν. 

69 Αυτό θα είναι η αρχή για όλους τους ανθρώπους που θα βαδίζουν σε διαφορετικά μονοπάτια προς 

την πνευματοποίηση. Οι επιστήμονες θα Με αναγνωρίσουν και θα γίνουν σύμβουλοι των ανθρώπων. Θα 

τους ανοίξει το Βιβλίο της Σοφίας, από το οποίο θα λάβουν πολύ μεγάλες αποκαλύψεις. Μόνο τότε το 

πνεύμα θα ανοίξει το δρόμο προς την αληθινή γνώση για τον ανθρώπινο νου και η συνείδηση θα 

ομαλοποιήσει τις πράξεις των ανθρώπων. 

70 Η γη θα είναι καθαρή και οι επιζώντες θα Με ακολουθούν με την ίδια θέρμη όπως οι μαθητές Μου 

της Δεύτερης Εποχής. Αλλά θα είστε εκείνοι στους οποίους θα αφήσω τους πρώτους σπόρους της 

πνευματοποίησης. 

71 Ως Παγκόσμιος Ποιμένας, αναζητώ ακούραστα τα πρόβατά Μου. Στη γη θα ηγηθούν της 

ανθρωπότητας εκείνοι που θα φτάσουν στη μεγαλύτερη πνευματική ωριμότητα μέσω της αγάπης και της 

ταπεινότητας. Ο αληθινός σοφός είναι αυτός που γνωρίζει τους νόμους Μου και κάνει το θέλημά Μου. 

Έτσι, με άπειρη υπομονή, θα εκπαιδεύσω τους μαθητές Μου στην Τρίτη Εποχή. Σας αγαπώ και γι' αυτό 

θέλω να σας δω όλους σπουδαίους στο πνεύμα. 

72 Μην ξεχνάτε τα λόγια Μου- αλλά αν δεν είστε σε θέση να κρατήσετε στη μνήμη σας όλα όσα σας 

έχω πει, θα υπάρχουν τα βιβλία που περιέχουν τις διδασκαλίες Μου, τις αποκαλύψεις Μου από αυτή την 

εποχή και τις πράξεις των μαθητών Μου. 

73 νιώστε και υπακούστε στην έμπνευση που σας στέλνω, γιατί όποιος ανεβαίνει σε Μένα με καθαρή 

καρδιά θα λάβει την παρηγοριά Μου, θα έχει χαρά στην καρδιά του και ο Θείος Λόγος Μου θα ανθίσει 

στα χείλη του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 98  
1 Σας δίνω τον καρπό της αμπέλου για να τρέφεστε με την αγάπη Μου, ξεχνώντας τους πόνους και 

τους κόπους και νιώθοντας ότι ενώ σας δίνω τον Λόγο Μου, μένετε μαζί Μου στο σπίτι της ειρήνης. 

Νιώστε την Παρουσία Μου, άνθρωποι, εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα, και αν κατά τη διάρκειά του 

θέλετε να επανορθώσετε για τις παραβάσεις σας, μάθετε από Μένα, γιατί σας δίνω αυτή τη στιγμή την 

ευκαιρία να ανυψωθείτε πνευματικά. 

2 Εσείς οι άνθρωποι της ώριμης ηλικίας και εσείς οι γέροντες, μη λυπάστε για τον χρόνο που 

αφήσατε να περάσει χωρίς να με ακούσετε- σήμερα είστε μαζί μου. Αν Με αγαπάτε, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα θα γνωρίσετε τη διδασκαλία Μου και θα είστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσετε. Βρίσκεστε ήδη 

στο μονοπάτι και μπορείτε να ξεκινήσετε το έργο σας, και ο οδηγός σας θα είναι η φωνή της συνείδησής 

σας. Θα προχωρήσω μπροστά σας και δεν θα υπάρξει καμία δοκιμασία, όσο δύσκολη κι αν είναι, που θα 

σας χωρίσει από Μένα. Αν Με αγαπάτε, μη γυρίσετε πίσω, γιατί η πίστη σας θα λάμψει σαν μια νέα αυγή 

και θα γνωρίσετε το μονοπάτι που θα ταξιδέψετε λουσμένοι στο φως. 

3 Είστε έτοιμοι να Με ακολουθήσετε ακόμα κι αν χρειαστεί να υποφέρετε; Αν σας ρωτούσαν οι 

γύρω σας, θα απαντούσατε και θα λέγατε ότι είστε μαθητές Μου και ότι Με ακολουθείτε λόγω της πίστης 

σας; Θα είχατε το θάρρος να δώσετε αυτή την απόδειξη (της πίστης); Σκεφτείτε το και θυμηθείτε ότι αν 

είστε μαθητές Μου, πρέπει να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας για να δώσετε μια αληθινή μαρτυρία της 

διδασκαλίας Μου. 

4 Θα στείλω το μήνυμά Μου σε όλα τα έθνη. Όλα είναι προετοιμασμένα για να γίνουν 

πραγματικότητα οι σκοποί Μου, αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη που θα δώσω στους ανθρώπους για τη 

δύναμή Μου και την αγάπη Μου θα είναι να αλλάξουν τον εγωισμό τους σε ειλικρινή αγάπη ο ένας για 

τον άλλον. 

5 Μέσω της αγάπης θα επιτύχουν μεγάλα έργα. Χωρίς διάκριση φυλής ή καταγωγής, θα καλέσω 

όλους να σας δώσω ένα καθήκον σε αυτό το έργο. 

6 Σε όσους λαχταρούν τη γνώση και την πνευματοποίηση λέω: Ακούστε το Λόγο Μου και 

αναγνωρίστε την ουσία του. Διαβάστε το μεγάλο Βιβλίο της Ζωής και μελετήστε το, γιατί υπάρχει ένα 

μάθημα για τον καθένα από τους μαθητές Μου. 

7 Αλλά προσέξτε να μην διαβάζετε βιβλία στα οποία ο Λόγος Μου ή οι προφητείες έχουν 

διαστρεβλωθεί, και επίσης εκείνα στα οποία οι θείες αποκαλύψεις έχουν λάβει διαστρεβλωμένες 

ερμηνείες. Μην επιτρέπετε να εισέλθει στο μυαλό σας ψεύτικο φως. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, 

προετοιμαστείτε εσωτερικά, και η διαίσθησή σας και η ευαισθησία του πνεύματός σας, καθοδηγούμενη 

από τη συνείδηση, θα σας αποκαλύπτουν πάντα την αλήθεια. 

8 Αυτό το βιβλίο που γράφω για εσάς στην Τρίτη Εποχή - χρησιμοποιήστε το και ερμηνεύστε 

σωστά τις διδασκαλίες του, και θα βιώσετε ότι το φως του διαλύει τις σκιές και ότι κάθε μυστήριο 

διαλευκάρεται. Τότε θα νιώσετε την παρουσία Μου και θα αντιληφθείτε τη φωνή Μου στο βάθος της 

ψυχής σας να σας μιλάει και να σας καθοδηγεί. 

9 Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να κρύψετε καμία εργασία ή σκέψη που δεν γνωρίζω. Αν όμως 

συχνά μπαίνετε στον πειρασμό του κόσμου, ο οποίος σας ελκύει και σας βάζει σε αλυσίδες, ενώ μερικές 

φορές δεν έχετε τη δύναμη να απορρίψετε το κακό, τότε καταφύγετε σε Μένα, ώστε να μάθετε από τις 

διδασκαλίες Μου να χρησιμοποιείτε την εξουσία που σας έχω δώσει πάνω στον κόσμο και τη σάρκα- και 

όταν κερδίσετε και ανακτήσετε την ειρήνη της καρδιάς σας, μπορείτε να συνεχίσετε το έργο σας. 

10 Αν δεν έχετε πρότυπα, στραφείτε σε Μένα και αναζητήστε αυτό που χρειάζεστε σε Μένα, και θα 

σας δώσω δύναμη ώστε να φτάσετε στο στόχο που σας έχω υποδείξει. Με τι πατρική χαρά θα κοιτάξω το 

παιδί που Με παίρνει ως παράδειγμα και Με δοξάζει με τις πράξεις του! Εργαστείτε αδιάκοπα για τους 

ανθρώπους, και αφού κάνετε όλο το καλό για το οποίο είστε ικανοί, μη σκέφτεστε τις ανταμοιβές και μην 

περιμένετε καμία ανταμοιβή στον κόσμο. Να θυμάστε ότι μόνο Εγώ γνωρίζω τα έργα σας και ξέρω πώς 

να τα αξιολογήσω για να σας δώσω τη δίκαιη ανταμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μεγάλο μόχθο 

και πραγματική αξία, θα καταφέρετε να πάρετε τη θέση που έχω επιφυλάξει για το πνεύμα σας. 

11 Άνδρες και γυναίκες από μακρινές χώρες θα έρθουν σε σας και θα γίνουν μαθητές Μου. Αλλά 

όταν νιώσουν ότι γεμίζουν με το φως Μου, θα επιστρέψουν στους λαούς τους, στα έθνη τους, για να 

μεταφέρουν τη διδασκαλία Μου στους αδελφούς τους. Το ίδιο συνέβη και στη Δεύτερη Εποχή, όταν 
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πολλοί ξένοι Με πλησίασαν, προσελκύονται από τη φήμη για τα θαύματα του Ιησού, και όταν άκουσαν το 

Λόγο Μου και είδαν τα Έργα Μου, πείστηκαν για την Αλήθειά Μου και, επιστρέφοντας στις χώρες τους, 

ομολόγησαν ότι Εγώ ήμουν ο Μεσσίας. 

12 Στην εποχή μας, η πλειοψηφία των ανθρώπων έρχεται σε Μένα επειδή ο πόνος τους κάνει να 

αναζητούν τη θεραπεία που μπορούν να βρουν μόνο στη δύναμή Μου. Διαμαρτύρονται για τη φτώχεια 

τους χωρίς να γνωρίζουν όλα όσα διαθέτουν στο πνεύμα τους. Η μόνη τους φτώχεια είναι ότι δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τι κουβαλούν μαζί τους και ότι αγνοούν τα πνευματικά χαρίσματα που κατέχουν. Λίγοι 

είναι εκείνοι που Μου ζητούν φως για το πνεύμα τους, στην πλειοψηφία τους Με αναζητούν για να Μου 

ζητήσουν μικρά πράγματα που ανήκουν στην ανθρώπινη ζωή - εκείνα τα πράγματα που πάντα δίνω από 

πάνω αφού έχω ξεχειλίσει το πνεύμα τους με την πατρική Μου αγάπη. 

13 Ένας προς έναν, λαμβάνετε τη γνώση που σας αποκαλύπτει ένα φως το οποίο, αν και βρίσκεται 

μέσα σας, δεν το είχατε δει. Αυτό το φως είναι η συνείδησή σας. Όποιος είναι σε θέση να το ανακαλύψει 

και να κοιτάξει τον εαυτό του σε αυτόν τον εσωτερικό καθρέφτη γίνεται ταπεινός και αισθάνεται αμέσως 

τον δεσμό που τον ενώνει με τον Δημιουργό του. 

14 Κάποιοι νομίζουν ότι γνωρίζουν τον εαυτό τους- επειδή, γνωρίζοντας τα πολλά χαρίσματα που 

διαθέτει ο άνθρωπος στο πνεύμα του, φουσκώνουν μπροστά στους αδαείς, φαντάζονται κάτι από το δικό 

τους μεγαλείο, γίνονται αυταρχικοί και τελικά χάνονται από το σκοτάδι της αλαζονείας τους. Δεν 

καταλαβαίνουν ότι στη συνείδηση η ψυχή κατέχει το μυστικό θησαυροφυλάκιο του Θεού και ότι μπορεί 

κανείς να εισέλθει σε αυτό μόνο με ευλάβεια. 

15 Ακόμα και εδώ, ανάμεσα στους εργάτες Μου - πόσοι είναι αυτοί που, χωρίς να έχουν κατανοήσει 

τη διδασκαλία Μου, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερα όντα, άξια θαυμασμού και σεβασμού, ενώ 

γνώριζαν ότι ήταν προικισμένοι με ένα πνευματικό χάρισμα. Σε αυτό σας ρωτώ αν μπορείτε να εγκρίνετε 

την έπαρση ενός ανώτερου πνεύματος για τα χαρίσματά του, όταν η ταπεινοφροσύνη και η φιλανθρωπία 

είναι οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει. 

16 Μέσα στη σιωπή και στην απλότητα της ζωής σας, φέρτε σε πέρας κάθε μία από τις διδασκαλίες 

Μου και θα δείτε να εμφανίζεται στην ψυχή σας εκείνο το φως που δεν γνωρίζετε ακόμη, επειδή το πέπλο 

της ύλης και η επιφανειακότητα που σας περιβάλλει δεν του επέτρεψαν να εκπληρώσει το καθήκον που 

του ανήκει στην ανθρώπινη ζωή. 

17 Μελετήστε τις διδασκαλίες Μου και μην παραστρατήσετε, ώστε να μην πέσετε θύματα ενός νέου 

φανατισμού στην προσπάθειά σας να βρείτε την αλήθεια. 

18 Είμαι ο δρόμος που προσκαλεί αυτόν που τον έχει ξεχάσει να τον περπατήσει. Πάνω του έχει 

χυθεί το φως του Λόγου Μου, ώστε αύριο να τον διδάξετε και να τον μαρτυρήσετε. θα περάσει καιρός και 

πολλοί θα έρθουν να αναζητήσουν τα απλά σπίτια όπου έγινα γνωστός, ώστε να τους εξηγήσετε τη μορφή 

με την οποία εμφανίστηκα στους νέους μαθητές Μου και τα θαύματα που έκανα ανάμεσά σας. μόνο η 

μνήμη του Λόγου Μου θα παραμείνει στο μυαλό σας και μόνο ο απόηχος των θείων συμβουλών Μου στις 

καρδιές σας, αλλά και τα γραπτά για τους μεταγενέστερους θα παραμείνουν. Προετοιμάζω ήδη εκείνους 

που δεν άκουσαν τον Λόγο Μου για να βρουν τα μονοπάτια που θα τους οδηγήσουν στους μαθητές Μου 

και στους μάρτυρές Μου. Πόσοι θα κλάψουν επειδή δεν Με άκουσαν! Αλλά και εγώ σας λέω: Πόσοι από 

εκείνους που Με άκουσαν θα κλάψουν επειδή δεν εργάστηκαν για τον εαυτό τους! Και όταν δουν τον 

Λόγο Μου να μην εκδηλώνεται πλέον, θα στρέψουν το βλέμμα τους στο μέρος όπου ο φορέας της φωνής 

κάθισε για να αποδώσει τον Θείο Λόγο, και τότε θα δουν μόνο κενό. 

19 Τα χρόνια περνούν γρήγορα και σύντομα δεν θα Με ακούτε πια. Γι' αυτό σας λέω: Αφήστε Με να 

σας θεραπεύσω, να σας χαϊδέψω και να σας παρηγορήσω, αφήστε Με να σας διδάξω. Ήρθα να σας 

αφήσω εξοπλισμένους. Αλλά αν παραμείνετε αδύναμοι στην πίστη και στη θέληση, θα αισθάνεστε πάντα 

άρρωστοι - και τότε ποιος θα σας θεραπεύσει και θα σας διδάξει όπως έκανα εγώ; 

20 Μέσω του Λόγου Μου σας πλησιάζω όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα σας οδηγώ σε τέλεια 

κοινωνία με το Πνεύμα Μου. Αναλογιστείτε τις εκδηλώσεις Μου στο παρελθόν και θα ανακαλύψετε ότι 

πάντα αναζητούσα μια μορφή για να γίνω γνωστός στο πνεύμα σας και να του στείλω τα μηνύματά Μου 

ως μαρτυρία της θεϊκής αγάπης του Πατέρα σας για εσάς. 

21 Βιώνετε μια νέα μορφή πνευματικής εκδήλωσης αυτή τη στιγμή, αν και μοιάζει πολύ με εκείνη 

που χρησιμοποιούσα σε προηγούμενες εποχές. Τώρα βρίσκεστε σε μια θαυμάσια εποχή φωτός κατά την 



U 98 

108 

οποία ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει τη φωνή του Πνεύματός Μου μέσω των πολλών πνευματικών 

χαρισμάτων και ικανοτήτων που διαθέτει. 

22 Αληθινά σας λέω, τόσο στην έκσταση όσο και μέσω της προσευχής, ή ακόμη και μέσω του 

φυσικού ύπνου, μπορείτε να λάβετε αποκαλύψεις και μηνύματα του πνευματικού βασιλείου, αν ξέρετε 

πώς να γίνετε δεκτικοί σε αυτά. Αλλά σας έλειπε η προετοιμασία και η πίστη για να μπορέσετε να 

χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρίσματα, και έτσι έπρεπε να ετοιμάσω μάντεις και προφήτες που σας 

διακηρύσσουν το μέλλον, που σας κρατούν ξύπνιους και σας νουθετούν ώστε να προσέχετε και να 

προσεύχεστε. 

23 Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος, μέσω του οποίου γνωστοποιώ τον εαυτό Μου, είναι αυτός που 

σας δίνει τον Λόγο; Ανακαλύψτε το νόημά του και θα καταλάβετε ότι είναι ο Δάσκαλός σας που σας 

μιλάει. Πιστεύετε ότι το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται στον φορέα της φωνής ενώ μιλάει; Ούτε αυτό είναι 

αλήθεια. Σας είπα ότι μια ακτίνα του Φωτός Μου είναι αρκετή για να φωτίσω και να εμπνεύσω αυτά τα 

μυαλά, τοποθετώντας στα χείλη τους μια ανεξάντλητη ροή λέξεων με βαθύ νόημα ως απόδειξη της 

Παρουσίας Μου και της Αλήθειας Μου, για χάρη των απίστων. Ακούστε Με προσεκτικά κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου και θα ενισχυθείτε για τους καιρούς και τις δοκιμασίες που έρχονται. 

24 Ετοιμάστε την καρδιά σας, συγκεντρώστε το πνεύμα σας και κάντε το νου σας δεκτικό να ακούσει 

και να κρατήσει το Λόγο Μου. 

25 Δείτε πώς το Βιβλίο της Πνευματικής Διδασκαλίας ανοίγει τις σελίδες του για να σας δείξει μια 

νέα διδασκαλία. Πραγματοποιήστε πρώτα τα απλά μαθήματα, ώστε αύριο να μπορέσετε να εφαρμόσετε 

στην πράξη τα μεγάλα μαθήματα. Πρέπει να καταλάβετε ότι για να γίνετε δάσκαλος πρέπει πρώτα να 

γίνετε μαθητής. 

26 Σήμερα μελετάτε τα πρώτα λόγια και μέσα από αυτά καταλαβαίνετε σταδιακά αυτή τη 

διδασκαλία- γιατί στην προσευχή έχετε πνευματική κοινωνία μαζί Μου, όταν Μου λέτε: "Δάσκαλε, 

ακολουθούμε την πορεία Σου και Σου ζητάμε να μας συνοδεύεις στο μονοπάτι μας, να μας προστατεύεις 

από τους κινδύνους, αφού μας προκαλούν σε κάθε στροφή οι πειρασμοί του κόσμου". Σας λέω, όμως, 

μαθητές: να είστε δυνατοί, να χρησιμοποιείτε την εξουσία σας για να εξουσιάζετε τη σάρκα. 

27 Θέλω να σας διαμορφώσω σε μια ισχυρή και ενάρετη οικογένεια γεμάτη υπακοή, την οποία θα 

περιλούσω με τη χάρη Μου και τις ευεργεσίες Μου. 

28 Θα έρθει η ώρα της μαρτυρίας σας για την εκδήλωσή Μου και οι άνθρωποι, άπιστοι από τη φύση 

τους, θα απαιτήσουν αποδείξεις από Μένα για να πιστέψουν. Αλλά τότε θα τους πω: Εδώ είναι αυτοί οι 

μαθητές Μου, τους οποίους έκανα να εισέλθουν σε μια νέα ζωή. Είναι η απόδειξη της δύναμης της 

διδασκαλίας Μου. Ο Λόγος Μου διαμόρφωσε το μυαλό τους και σήμερα είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις 

διδασκαλίες Μου στα έθνη της γης. Θέλετε να είστε ανάμεσα σε εκείνους που μπορώ να χρησιμοποιήσω 

ως μάρτυρες της Αλήθειας Μου; Τότε ετοιμαστείτε, αγαπητοί εργάτες. Σε εμπιστεύομαι. Θα 

χρησιμοποιήσω την αγάπη σας για να κάνω θαύματα για εκείνους για τους οποίους Μου το ζητάτε, και 

για χάρη μιας σπίθας πίστης που βλέπω μέσα σας, θα κάνω θαυμαστά έργα. 

29 Έχετε αδειάσει το ποτήρι του πόνου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά αυτό δεν ήταν εις 

βάρος σας, αυτός ο πόνος ήταν σαν μια ευεργετική βροχή που έκανε τον σπόρο Μου γόνιμο στις καρδιές 

σας και σας αποκάλυψε κάποιες κρυμμένες χορδές στο βάθος της ύπαρξής σας. 

30 Σας έχω πει ότι αυτή τη στιγμή περνάτε μια δύσκολη εξιλέωση, επειδή χρωστάτε ένα χρέος σε 

Μένα και στους συνανθρώπους σας, το οποίο τώρα πληρώνετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

παραμένετε σιωπηλοί και δέχεστε το ποτήρι σας με αγάπη, αρκούμενοι μόνο στο να Μου ζητάτε δύναμη 

για να γίνει το θέλημά Μου. 

31 Στον κόσμο δεν θα βρείτε την κατανόηση που χρειάζεστε στους αγώνες σας και στα 

σκαμπανεβάσματα της ζωής σας, γιατί η αληθινή αγάπη και το έλεος δεν είναι ακόμα στις καρδιές. Αλλά 

εσείς, ενισχυμένοι σε Μένα, θα περνάτε τα αγκάθια με χαμόγελο στα χείλη σας και ειρήνη στις καρδιές 

σας. 

32 Γιατί ο Δάσκαλος σας μιλάει τόσο πολύ για πόνο; Επειδή η εποχή που ζείτε είναι εποχή κρίσης και 

όλα τα ανθρώπινα πλάσματα φέρουν έναν βαρύ σταυρό. Κοιτάξτε τα έθνη που μαστιγώνονται από τον 

πόλεμο- δεν υπάρχει καρδιά σε αυτά που να έχει ξεφύγει από τον πόνο, γιατί ούτε καν τα άπορα παιδιά 

στην ευαλωτότητά τους δεν έχουν ξεφύγει από τη Θεία Δικαιοσύνη, η οποία βοηθά τους ανθρώπους να 

εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους και να ξεπλύνουν τους λεκέδες τους. 



U 98 

109 

33 Σε όλες τις εποχές έχω σπείρει τον σπόρο Μου στις καρδιές των ανθρώπων και τον καλλιεργώ. Η 

σπορά μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή δεν θα είναι μάταιη, γιατί ο σπόρος θα ανθίσει στις καρδιές. 

34 Για χάρη ενός μικρού αριθμού καρδιών που θα εξοπλιστούν, θα χύσω άφθονη τη χάρη Μου για να 

θέσω τα θεμέλια ενός νέου κόσμου. Θα ανυψώσω το πνεύμα σας, ώστε να καταλάβετε ποια είναι η 

ομοιότητά σας με τη Θεότητά Μου. 

35 Εγώ, ο Κύριος των κόσμων και όλων των πνευματικών σπιτιών, στον οποίο υπακούουν όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα, σας λέω αυτές τις στιγμές ότι εσείς οι άνθρωποι δεν ζήσατε σύμφωνα με τους 

νόμους Μου, γεγονός που σας έκανε να μείνετε στάσιμοι πνευματικά. Ωστόσο, το Πνεύμα Μου περιμένει 

την επιστροφή σας στο αληθινό μονοπάτι και την τελειοποίησή σας με άπειρη υπομονή. Μην Με αφήνετε 

να αγωνίζομαι μόνος μου για τη σωτηρία σας, ούτε να αφήνετε τον πνευματικό κόσμο να μοχθεί χωρίς να 

συνεργάζεστε μαζί του. Μην κάνετε έργα που αξίζουν μόνο φαινομενικά, προσπαθήστε ώστε οι πράξεις 

σας να περιέχουν ειλικρίνεια και αγάπη. 

36 Εφόσον έχετε λάβει αγάπη από τη στιγμή της δημιουργίας σας, θα πρέπει επίσης να δίνετε αγάπη. 

Αν το παράδειγμά Μου σας έχει εντυπωσιάσει, τότε μιμηθείτε Με επίσης! 

37 Στην παρούσα εποχή, ο Λόγος του Θεού σας μιλάει, ο οποίος είναι αιώνιος, για να σας οδηγήσει 

στο Φως. Γνωρίζω την ψυχή που είναι κρυμμένη στον καθένα από εσάς, και γι' αυτό είμαι ο μόνος που 

μπορεί να σας αποκαλύψει ότι σε άλλες εποχές υπήρξατε ήδη μάρτυρες των εκδηλώσεών Μου στην 

ανθρωπότητα. 

38 Μήπως δεν πρέπει πλέον να μην είστε αρχάριοι στη διδασκαλία Μου; Μήπως ο Πατέρας σας δεν 

έχει πραγματικά λόγο να το κάνει αυτό όταν σας καλεί μάρτυρες και μαθητές Του και σας προετοιμάζει 

να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα; 

39 Δείτε πώς όλα φεύγουν εκτός από το Λόγο Μου. Ιδού οι ανθρώπινες γενιές που κατοικούν σήμερα 

στη γη και εξαφανίζονται αύριο. Δείτε τα έθνη που αναδύονται σήμερα γεμάτα λάμψη που φαίνεται να 

διαρκεί για πάντα, και όμως σύντομα θα γίνετε μάρτυρες της παρακμής και της κατάρρευσής τους. 

Οτιδήποτε ανθρώπινο φεύγει και παύει να υπάρχει. Μόνο ο αναλλοίωτος και αιώνιος Νόμος Μου 

συνεχίζει να λάμπει σε κάθε συνείδηση. 

40 Αποκαλείτε αυτή την εποχή Εποχή του Φωτός, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι το Φως 

Μου μόλις τώρα φώτισε το πνεύμα ή το νου του ανθρώπου - αυτό πάντα έλαμπε σε κάθε πνεύμα. Είμαι το 

Θεϊκό Αστέρι που δεν κρύβεται ποτέ. Αλλά αν βλέπετε σήμερα ότι το πνευματικό φως λάμπει στους 

ανθρώπους όσο ποτέ άλλοτε, είναι επειδή, λόγω της ανάπτυξής τους, μπορούν τώρα να αντιληφθούν την 

παρουσία της πνευματικής ζωής με μεγαλύτερη σαφήνεια απ' ό,τι στο παρελθόν. 

41 Αν οι άνθρωποι ζούσαν πάντα σύμφωνα με τους νόμους Μου, οι νέες αποκαλύψεις Μου δεν θα 

τους εξέπλητταν ποτέ. Παρατηρήστε πώς κάθε φορά που έρχομαι με ένα νέο πνευματικό μάθημα, 

συζητείται, πολεμάται ή απορρίπτεται. 

42 Αλλά η ώρα της αφύπνισης πλησιάζει, και τότε θα εμφανιστούν παντού ομάδες ανθρώπων που θα 

μιλούν για μια νέα αποκάλυψη. Θα διερευνηθούν και θα κριθούν από τους γείτονές τους, οι οποίοι τελικά 

θα πουν ότι μια μάστιγα από παράξενες και άγνωστες αιρέσεις έχει ξεσπάσει στον κόσμο. Ακριβώς τότε 

θα πρέπει να προσεύχεστε για όλους αυτούς και ταυτόχρονα να ευχαριστείτε για την εκπλήρωση του 

Λόγου Μου, διότι λόγω της διδασκαλίας που σας έχω αποκαλύψει, θα είστε μεταξύ εκείνων που θα 

κατανοήσουν τον λόγο για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά θα είστε επίσης μεταξύ εκείνων που φέρουν 

τη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα. 

43 Σκεφτείτε, αγαπημένοι μαθητές, το βαθμό στον οποίο πρέπει να προετοιμαστείτε πνευματικά, 

ώστε οι απεσταλμένοι σας, οι οποίοι θα μεταφέρουν το φως των αποκαλύψεών Μου, να φτάσουν σε όλα 

εκείνα τα μέρη όπου έχουν εμφανιστεί άνθρωποι που έχουν καταπλήξει τους συνανθρώπους τους με τις 

πνευματικές τους ικανότητες. 

44 Μεγάλος θα είναι ο αγώνας σας, γιατί δεν θα περιοριστείτε στην προσευχή, την πνευματική 

ενατένιση και τις ευχές, αλλά θα κάνετε και έργα ελέους. 

45 Δεν αρκεί να πείτε: "Πιστεύω". Αυτό δεν είναι αρκετό. Ενώ η πίστη είναι απολύτως απαραίτητη, 

άλλες ικανότητες που διαθέτετε πρέπει να αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν, ώστε να μεταφέρετε τον 

Λόγο Μου όχι μόνο με τα χείλη σας, αλλά και με τα έργα σας. Για να λάμψει η διδασκαλία Μου στις 

πράξεις της ζωής σας, πρέπει να αφιερώσετε ένα μέρος του χρόνου σας στη μελέτη και την ανάπτυξη των 

πνευματικών σας χαρισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα υπομένετε με υπομονή τις δοκιμασίες που θα 
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συναντάτε στην πορεία σας και θα εφαρμόζετε τις διδασκαλίες Μου σε κάθε μία από αυτές. Όταν θα είστε 

έτοιμοι, θα θερίσετε τους καρπούς της προσπάθειάς σας και της επιθυμίας σας για πνευματική ανανέωση, 

και αυτή η ανταμοιβή θα είναι η ατσαλένια δύναμη που θα αποκτήσετε για τον αγώνα, για την κυριαρχία 

πάνω στον εαυτό σας και για την αγάπη προς τους συνανθρώπους σας. 

46 Μην κοιμάστε άλλο, μαθητές, καταλάβετε ότι η ανθρωπότητα πρόκειται να ξυπνήσει πνευματικά 

και δεν θα σας βρει ανεπαρκώς εξοπλισμένους. Ούτε θέλω να ξεκινήσετε χωρίς πρώτα να αποκτήσετε όλα 

όσα είναι απαραίτητα για να γίνετε ένας από τους αληθινούς στρατιώτες Μου. Αξιοποιήστε αυτές τις 

στιγμές ειρήνης, στις οποίες λαμβάνετε τις οδηγίες Μου, και περπατάτε πάντα υπό την προστασία αυτών 

που έχετε μάθει σε αυτές. Προσπαθήστε να διεισδύετε όλο και περισσότερο στις αποκαλυφθείσες 

διδασκαλίες, αλλά μην προσπαθείτε να λύσετε γρίφους για όσα δεν σας έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα. 

47 Όταν το πνεύμα του Ηλία ενέπνευσε το μυαλό του Ρόκε Ρόχας, οι πρώτοι μάρτυρες αυτών των 

εκδηλώσεων δεν είχαν ιδέα για τη χάρη που θα δινόταν στις επόμενες γενιές που θα άκουγαν το Λόγο 

Μου, ούτε κατάλαβαν ότι μια νέα πνευματική εποχή ανατέλλει για την ανθρωπότητα. Ο Δάσκαλός σας 

ήταν εκείνος που, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Του, αποκάλυψε στα πλήθη το μεγαλείο αυτού του 

έργου. Αυτός ήταν που τους έκανε να καταλάβουν ότι μια νέα εποχή γεμάτη φως και λαμπρότητα άρχιζε. 

48 Το πνεύμα του ανθρώπου, που οδηγείται στο χάος από τα πάθη, πιστεύει ότι μόνο ένα θεϊκό 

θαύμα μπορεί να σώσει τους ανθρώπους, από τις καρδιές των οποίων έχει φύγει η ειρήνη, αφού έχασαν 

την ελπίδα και την πίστη στην αγάπη, στη δικαιοσύνη και στην ανθρώπινη λογική. 

49 Θέλω να γεμίσω αυτό το εσωτερικό κενό, το οποίο Μου δείχνουν οι άνθρωποι στις ψυχές τους, με 

το φως αυτής της διδασκαλίας, η οποία φαίνεται να είναι καινούργια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 

αιώνια. Αυτή η διδασκαλία φέρνει φως στα πνεύματα και τις καρδιές, επειδή αποκαλύπτει όλο το 

περιεχόμενο της εντολής που δίδαξα στους αποστόλους Μου: να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτή τη 

στιγμή σας εξηγώ το νόημα αυτού του υπέρτατου κανόνα της ζωής, το νόημα του οποίου δεν έχει 

κατανοηθεί από τη διάνοιά σας, και αυτό γιατί ο Λόγος του Χριστού ήταν μια νεκρή λέξη για πολλούς 

ανθρώπους σε αυτή την εποχή. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι ζει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων και ότι 

στον καιρό της θα αναδυθεί γεμάτη λάμψη από τα βάθη αυτών των καρδιών που πριν ήταν σαν τάφος γι' 

αυτήν. 

50 Πιστεύετε ότι εκπληρώνετε την εντολή Μου να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όταν περιορίζετε 

εγωιστικά την αγάπη σας στην οικογένειά σας; Πιστεύουν οι θρησκευτικές κοινότητες ότι εκπληρώνουν 

αυτή την ύψιστη εντολή όταν αναγνωρίζουν μόνο τους πιστούς τους και απορρίπτουν όσους ανήκουν σε 

άλλη αίρεση; Οι μεγάλοι λαοί του κόσμου, που καυχώνται για τον πολιτισμό και την πρόοδο, μπορούν να 

ισχυρίζονται ότι έχουν σημειώσει πνευματική πρόοδο και ότι έχουν υπακούσει στην εντολή του Ιησού, 

όταν όλη τους η προσπάθεια είναι να προετοιμάσουν έναν αδελφοκτόνο πόλεμο; 

51 Αχ, εσείς οι άνθρωποι, ποτέ δεν εκτιμήσατε την αξία του Λόγου Μου, ούτε θέλατε να καθίσετε 

στο τραπέζι του Κυρίου επειδή σας φαινόταν πολύ ταπεινό! Ωστόσο, το τραπέζι Μου συνεχίζει να σας 

περιμένει με το ψωμί και το κρασί της ζωής για το πνεύμα σας. 

52 Κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι σας κάλεσα να λογοδοτήσετε για τον θάνατό Μου. Μόλις 

συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχετε ακόμη πραγματικά μετανιώσει για τις αμαρτίες σας, και ήδη το Χέρι 

Μου, το ίδιο που τρυπήσατε στο σταυρό, χτυπάει ξανά την πόρτα σας. Καταλάβετε, μαθητές, ότι είναι η 

αγάπη Μου που καλεί το πνεύμα σας. 

53 Η αγάπη μου πρέπει να σε κατακτήσει, δεν έχω άλλο όπλο. Αν πιστεύετε ότι χρησιμοποιώ επίσης 

τον πόνο για να σας λυγίσω και να σας ξεπεράσω, κάνετε λάθος. Εσείς δημιουργείτε τον πόνο και μέσω 

αυτού κρίνετε τον εαυτό σας. Εγώ είμαι Αυτός που σας σώζει από τον πόνο και τον θάνατο. 

54 μαθητές, σας αφήνω με μια άλλη διδασκαλία Μου. Αλλά εκείνοι που ξέρουν πώς να 

προετοιμάζονται εσωτερικά θα είναι εκείνοι που θα αισθάνονται την Παρουσία Μου πιο βαθιά, αν και η 

χάρη Μου χύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Όσοι δεν έχουν νιώσει πνευματοποίηση ακούγοντας τον 

Λόγο Μου, τους προτρέπω να προετοιμαστούν, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τη θεϊκή ουσία και να 

χρησιμοποιήσουν αυτό το μήνυμα πριν τελειώσει η εκδήλωσή Μου ανάμεσά σας. Να θυμάστε: Αν έρθει 

εκείνη η ώρα χωρίς η καρδιά σας να έχει πραγματικά γευτεί και τραφεί, η πίστη σας δεν θα είναι μεγάλη 

στη μάχη, ούτε η αγάπη σας θα είναι ικανή να καίει όταν θα μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου. 
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55 Αλήθεια σας λέω, δεν θέλω πόνο στις καρδιές σας, ούτε θέλω να ακούσω τα λόγια μετάνοιάς σας. 

Η επιθυμία Μου είναι όταν σας δώσω το Λόγο Μου για τελευταία φορά μέσω αυτού του φερέφωνου, να 

Μου πείτε: "Δάσκαλε, εδώ είμαστε, ας γίνει σε μας σύμφωνα με το θέλημά σου". 

56 Σε κανέναν δεν λείπει το φως Μου. Εκτός από τη διδασκαλία Μου, σας μιλάω μέσα από τα όνειρά 

σας, τα οποία ονομάζετε αποκαλύψεις, επειδή ξέρετε ότι σε αυτά σας αποκαλύπτω βαθιές διδασκαλίες 

που δεν θα μπορούσατε να γνωρίσετε με κανένα άλλο μέσο. Αλλά καταλάβετε, μαθητές, ότι κάθε γνώση 

που σας έρχεται από Μένα είναι αποκάλυψη. Μην αποδίδετε σημασία στα μέσα ή τη μορφή που 

χρησιμοποιώ για να σας δώσω τα μηνύματά Μου. 

57 Σωστά σας αποκάλεσα παιδιά του φωτός- αλλά οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να ακολουθήσετε 

τον δρόμο σας εντελώς τυφλά - όχι επειδή ο δρόμος είναι σκοτεινός, αλλά επειδή θέλετε να κρατήσετε τα 

μάτια σας κλειστά στην αλήθεια. Θέλετε να περιμένετε μέχρι να ξυπνήσουν άλλοι, που δεν έχουν καν 

ακούσει αυτόν τον Λόγο, πριν από εκείνους που έχουν ακούσει τη φωνή Μου; Θα ήταν λυπηρό αν αυτοί 

απελευθέρωναν τους νέους μαθητές Μου από τα λάθη τους. 

58 Τώρα εξοικειώνω τους προφήτες της Τρίτης Εποχής με τα πνευματικά τους χαρίσματα, ώστε να 

μπορούν να διακηρύξουν αυτά τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι πρέπει 

να επιτύχουν την πνευματοποίηση για να εκδηλωθούν αυτά τα χαρίσματα μέσα τους. 

59 Ακούστε τις οδηγίες Μου, μαθητές μου, κουβαλήστε τες στην καρδιά σας, και όταν βρίσκεστε στο 

σπίτι σας, μελετήστε και ερευνήστε τες, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε τις οδηγίες Μου στην πράξη 

την επόμενη μέρα, όταν θα συνεχίσετε τον αγώνα της ζωής σας. 

60 Δεν υπάρχει στιγμή της ύπαρξής σας που να μην σας προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία να 

εκπληρώσετε το νόμο Μου. Μην περιμένετε μόνο μεγάλες ευκαιρίες για να μπορέσετε να εφαρμόσετε τις 

διδασκαλίες Μου για την αγάπη. 

61 Σκεφτείτε: Αν η συγκέντρωσή σας όταν ακούτε αυτόν τον Λόγο δεν είναι τόσο έντονη όσο απαιτεί 

αυτός, και αν το μυαλό σας δεν έχει την προσοχή που πρέπει να δώσει στη διδασκαλία Μου, τότε η 

καρδιά σας δεν θα μπορέσει να μαζέψει τον σπόρο που θα σπείρει αύριο και του οποίου τους καρπούς θα 

θερίσετε στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 99  
1 Καλώς ήρθατε, μαθητές, στο ουράνιο τραπέζι. Απολαύστε το νόστιμο φαγητό που σας φέρνω στο 

Λόγο Μου. Σαν κλέφτης που μπαίνει σε κοιμισμένο δωμάτιο, μπήκα στην καρδιά σας και ανακάλυψα ότι 

πεινάτε για πνευματική γνώση. 

2 Κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί από την παρουσία Μου. Ήδη, μέσω του Ιησού, σας υπέδειξα τα 

γεγονότα που θα προαναγγείλουν την εκδήλωσή Μου ως το Πνεύμα της Αλήθειας. Σας είπα επίσης ότι ο 

ερχομός Μου θα είναι εν Πνεύματι, ώστε κανείς να μην περιμένει υλικές εκδηλώσεις που δεν θα έρθουν 

ποτέ. Σκεφτείτε τον εβραϊκό λαό, πώς περιμένουν ακόμα τον Μεσσία χωρίς να έρθει με τη μορφή που 

περιμένουν, επειδή ο αληθινός ήταν ήδη μαζί τους και δεν τον αναγνώρισαν. Ανθρωπότητα, δεν θέλετε να 

αναγνωρίσετε τη νέα Μου εκδήλωση για να συνεχίσετε να Με περιμένετε σύμφωνα με τις πεποιθήσεις 

σας και όχι σύμφωνα με αυτό που σας υποσχέθηκα; 

3 Ξυπνήστε από τον ύπνο σας και γίνετε παιδιά του φωτός, γιατί σας φέρνω έναν θεϊκό σπόρο που 

θα σας δώσει ειρήνη και ζωή, και θέλω να αρχίσετε να τον σπέρνετε. 

4 Μην περιμένετε άλλο για να πιστέψετε στο κάλεσμά Μου. Σκεφτείτε ότι στη μεγάλη μάχη που 

σας αναγγέλλεται, η κρίση θα γίνει αισθητή. Θέλω να είστε καλά οπλισμένοι στρατιώτες σε αυτή τη μάχη, 

έτοιμοι να φέρετε την πίστη στις αδύναμες καρδιές με τα έργα της αγάπης σας. 

5 Άνθρωποι, διώξτε κάθε φόβο για τις απόψεις των συνανθρώπων σας, γιατί δεν είναι αυτοί που θα 

σας δώσουν ειρήνη, δεν είναι αυτοί που θα σας φέρουν στη Γη της Επαγγελίας. Μη φοβάστε άνθρωποι, 

ακολουθήστε Με με επιμονή σε αυτό το μονοπάτι. Γιατί την ώρα της κρίσης για την ανθρωπότητα θα 

θρηνήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας που δεν ήσασταν πιστοί, που δεν ενθαρρυνθήκατε από τις 

οδηγίες Μου, που δεν μάθατε να λύνετε τις μεγάλες δοκιμασίες σύμφωνα με το Νόμο Μου. Η νίκη θα 

ανήκει στους επίμονους και τους πιστούς. 

6 Η σωτήρια βάρκα μου εμφανίστηκε στη βαθύτερη καταιγιστική νύχτα. Ελάτε σε αυτόν, όλοι εσείς 

που φοβάστε να βυθιστείτε στην αμαρτία, σαν ναυαγοί που έχουν χάσει την πορεία τους. 

7 Το θόλωμα του νου, η έλλειψη πίστης, η άγνοια της αλήθειας είναι σκοτάδι για το πνεύμα, και γι' 

αυτό η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται σε λανθασμένη πορεία. Πόσο έχουν πολλαπλασιαστεί αυτοί οι 

άνθρωποι που ζουν χωρίς να ξέρουν ή να θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνουν! 

8 Ήξερα ότι μια τέτοια εποχή θα ερχόταν για τους ανθρώπους, γεμάτη πόνο, σύγχυση, αβεβαιότητα 

και δυσπιστία. Υποσχέθηκα να σας σώσω από αυτό το σκοτάδι, και να 'μαι: είμαι το Πνεύμα της 

Αλήθειας. Γιατί Με θέλεις ξανά ως άνθρωπο; δεν θυμάστε ότι πέθανα ως άνθρωπος και σας είπα ότι θα 

σας περιμένω στη Βασιλεία Μου; Με αυτό σας έκανα να καταλάβετε ότι η ψυχή είναι αιώνια, αθάνατη. 

9 Ήταν το Θείο Πνεύμα που μίλησε μέσω του στόματος του Ιησού και που σφράγισε το τίμημα της 

σωτηρίας σας με το αίμα Του. Ποια ήταν η ποινή σας; Να ζήσετε για να Με δείτε να έρχομαι ως φως 

αργότερα στο δρόμο πάνω από τη συνείδησή σας. Σας έδωσα αποδείξεις για την αθανασία Μου και σας 

τύλιξα με τον μανδύα της συγχώρεσής Μου για να σας κάνω να καταλάβετε ότι εκείνο το Αίμα που 

χύθηκε στον Γολγοθά ήταν το πιο μεγαλειώδες μάθημα για την εκπλήρωση μιας αποστολής αγάπης για 

την επίτευξη της ειρήνης στην αιωνιότητα. Επομένως, σας λέω ότι πρέπει να επιτύχετε τη δική σας 

ευδαιμονία. 

10 Σας αποκάλεσα "Ισραηλίτες" επειδή το πνεύμα σας προέρχεται από εκείνο το σπόρο που 

εμπιστεύτηκα στους ιδρυτές του λαού που ονομάστηκε "λαός του Θεού". 

11 "Ισραήλ" ήταν το όνομα που έδωσα στον Ιακώβ και στο σπέρμα του. Γιατί αυτό το όνομα 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα για να προσδιορίσει μια φυλή, αν και αναφέρεται μόνο σε πνευματικές 

αποστολές; 

Εμπνεύστηκα τους πατριάρχες και τους προφήτες να ονομάσουν αυτόν τον λαό λαό του Θεού. Ξέρετε 

γιατί; Επειδή, ανάμεσα σε όλους τους άλλους λαούς της γης, έφεραν στον κόσμο μια πνευματική 

αποστολή μαζί τους. Ενώ κάποιοι λαοί κρατούσαν στα χέρια τους την επιστήμη, άλλοι τις τέχνες και 

άλλοι τους ανθρώπινους νόμους, αυτός ο λαός ήρθε με τον Πνευματικό Νόμο, τη Διδασκαλία της 

Καρδιάς, το Φως της Αιωνιότητας. Ενώ άλλοι λαοί έδωσαν στον κόσμο φιλοσόφους και επιστήμονες, 

αυτός του έδωσε προφήτες που έδωσαν θεϊκά μηνύματα στους ανθρώπους, πατριάρχες που δίδαξαν με τη 

ζωή τους τον δρόμο προς τον Θεό, αποστόλους που έζησαν και πέθαναν ως μάρτυρες της αλήθειας, και 
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πάνω απ' όλα τον Θεϊκό Δάσκαλο που έγινε άνθρωπος στους κόλπους του λαού του Ισραήλ και έφερε 

στους ανθρώπους το πιο μεγαλειώδες μήνυμα του ουρανού. 

12 Γι' αυτό ο λαός αυτός ονομάστηκε λαός του Θεού, αν και σας λέω ότι όλοι οι λαοί είναι δικοί μου 

και τους αγαπώ όλους εξίσου- ωστόσο, ο καθένας φέρνει στη γη την αποστολή του. 

13 Αυτός ο πνευματικός σπόρος προκαλώ να εμφανιστεί στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα εμφανιστεί 

διασκορπισμένο ανάμεσα στην ανθρωπότητα - όχι ως φυλή ή με τη μορφή φυλών, αλλά σε όλες τις φυλές, 

διότι ο Ισραήλ είναι θεμελιωμένος στο πνεύμα και το πνευματικό είναι πάνω από το ανθρώπινο. 

14 Και πάλι ο λαός Μου θα εμφανιστεί με την αποστολή να φέρει φως στο πνεύμα. Οι πνευματικές 

του ικανότητες θα εισρεύσουν στην ανθρώπινη ζωή όπως πάντα. Οι προφήτες, οι αγγελιοφόροι και οι 

μαθητές Μου έφεραν (πάντα) φως και ειρήνη στους ανθρώπους. 

15 Εσείς που Με ακούτε σίγουρα καταλαβαίνετε αυτές τις διδασκαλίες. Αλλά μην αρκείστε στην 

κατανόησή τους- πρέπει να συνεχίσετε να εκπληρώνετε τον αιώνιο προορισμό σας, να φωτίζετε το 

πνευματικό μονοπάτι των συνανθρώπων σας. Εκπληρώστε την αποστολή σας, και για άλλη μια φορά το 

φως θα λάμψει μέσα σας, το οποίο πρέπει να είναι πάντα παρόν στον λαό του Θεού. 

16 Δείτε πώς το πνεύμα σας έχει προβλέψει τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται τώρα, και έχει σπεύσει 

με την επιθυμία για την εκπλήρωση των υποσχέσεών Μου. Η καρδιά σας δεν ήξερε τίποτα για τον ερχομό 

Μου, γιατί σε αυτούς τους καιρούς η ανθρωπότητα αποδίδει ελάχιστη ή καμία σημασία στις προφητείες 

Μου- αλλά το πνεύμα κράτησε αυτόν τον Λόγο στο βαθύτερο εσωτερικό του. 

17 Η καρδιά σας κοιμόταν, αλλά από τότε που ακούσατε τον πρώτο Μου Λόγο ή την πρώτη Μου 

διδασκαλία, ξύπνησε, και όταν κατάλαβε την αλήθεια, συνειδητοποίησε αμέσως ότι οι ψυχές έχουν έρθει 

στη γη για να εκπληρώσουν μια θεϊκή αποστολή, και όχι για να ενεργεί ο καθένας σύμφωνα με το θέλημά 

του. Όποιος έχει βιώσει αυτή την αφύπνιση Με ακολουθεί βήμα προς βήμα και χτίζει ένα ιερό μέσα του. 

18 Ο λόγος της αγάπης μου δίνεται σε όλους τους εκλεκτούς ανθρώπους. Ανανεωθείτε με αυτό, 

μαθητές. Αν μερικές φορές σας διορθώνω και σας κρίνω, σκεφτείτε προσεκτικά αυτές τις διδασκαλίες, 

ώστε ο καθένας να πάρει κατάκαρδα αυτό που τον αφορά. Μη χαίρεστε όταν επιπλήττω μια παράβαση 

που δεν θα διαπράττατε, παρόλο που γνωρίζετε αυτούς που την έχουν διαπράξει. Διότι εκείνη τη στιγμή η 

συνείδησή σας θα σας θυμίσει εκείνη τη διδασκαλία στην οποία σας είπα: "Μη βλέπετε το στίγμα στο 

μάτι του αδελφού σας χωρίς πρώτα να αναγνωρίσετε το δοκάρι που σέρνετε μαζί σας". 

19 Θυμηθείτε ότι όλοι σας αποτελείτε την ομάδα των αποστόλων Μου, τους οποίους θα στείλω αύριο 

για να μαρτυρήσουν το Λόγο Μου, και ότι θα πρέπει να αρχίσετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον ακόμη και 

τώρα. Δεν νομίζετε ότι η διακήρυξή Μου μέσω του οργάνου της κατανόησής σας έχει μεγάλη σημασία; Ή 

μήπως νομίζετε ότι πρόκειται για μια από τις πολλές αιρέσεις που αναδύονται σήμερα και διακηρύσσουν 

τη σωτηρία του κόσμου και στη συνέχεια εξαφανίζονται και πάλι χωρίς να αφήσουν ίχνη της ειρήνης 

Μου; 

20 Παρατηρήστε πώς αυτός ο σπόρος, αν και τον φροντίσατε άσχημα, δεν πεθαίνει, δείτε πώς έχει 

νικήσει το σκοτάδι και τις παγίδες, τα εμπόδια και τις δοκιμασίες και συνεχίζει να βλασταίνει και να 

αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα. Γιατί αυτός ο σπόρος δεν πεθαίνει; Επειδή η αλήθεια είναι αθάνατη, 

αιώνια. Γι' αυτό θα δείτε ότι όταν αυτή η διδασκαλία φαίνεται να εξαφανίζεται κατά καιρούς, θα είναι 

ακριβώς τότε που θα βλαστήσουν νέοι και πλούσιοι βλαστοί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 

κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

21 Μη νομίζετε ότι αυτό συνέβη μόνο σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όχι, ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή, 

αφού ο Δάσκαλος και οι μαθητές Του είχαν ποτίσει με το αίμα τους τον σπόρο που έσπειραν στις καρδιές 

των ανθρώπων, υπήρξαν στιγμές που φαινόταν σαν να είχε εξαφανιστεί η διδασκαλία του Χριστού από 

τον κόσμο. Πόσοι στην εποχή μας έχουν τελικά αμφιταλαντευτεί στην πίστη τους και έχουν αμφισβητήσει 

την αλήθεια που προηγουμένως ήταν ο φάρος και ο νόμος τους, θεωρώντας άχρηστο τον θυσιαστικό 

θάνατο του Ιησού και εκείνων που τον ακολούθησαν. Τότε δεν είχα παρά να στείλω νέους υπηρέτες στον 

κόσμο για να αφαιρέσουν όλες τις αναλήθειες που οι άνθρωποι είχαν προσθέσει στη διδασκαλία Μου και 

με τις οποίες την είχαν διαστρεβλώσει, και ο σπόρος βλάστησε ξανά και έφερε άνθη και καρπούς. 

22 Σας διδάσκω αυτούς τους δεσμούς για να μην ανήκετε σε εκείνους που αποκρύπτουν την αλήθεια 

Μου, διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία Μου ή βεβηλώνουν το νόμο Μου, αλλά σε εκείνους που φροντίζουν 

με όλη την αγάπη του πνεύματός τους το σπόρο που σας εμπιστεύτηκα, ο οποίος είναι ο ίδιος που 
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σύμφωνα με το θέλημά Μου πρέπει να ανθίζει στις καρδιές των ανθρώπων ανά πάσα στιγμή: ως αγάπη 

μεταξύ των ανθρώπων. 

23 Τον Δάσκαλο που ήταν μαζί σας στον κόσμο μπορείτε να τον αποκαλείτε "Ραββίνο από τη 

Γαλιλαία", γιατί σε εκείνη τη γη έγινε άνθρωπος. Αλλά για τον Δάσκαλο που έρχεται σήμερα σε σας 

αόρατα, αν και είναι ο ίδιος, δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι από τη Γαλιλαία, διότι έρχομαι εν Πνεύματι. 

24 Οι νέες μου διδασκαλίες είναι η επιβεβαίωση εκείνων που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, αλλά 

είναι ακόμη πιο εκτεταμένες. Θυμηθείτε, τότε μιλούσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά τώρα μιλάω στο 

πνεύμα. 

25 Δεν αρνούμαι κανένα από τα λόγια Μου που σας έδωσα στο παρελθόν, αντιθέτως, τους δίνω τη 

δέουσα εκπλήρωση και την κατάλληλη ερμηνεία. Με τον ίδιο τρόπο, είπα τότε στους Φαρισαίους που 

πίστευαν ότι ο Ιησούς ήθελε να καταστρέψει τον Νόμο: "Μη νομίζετε ότι ήρθα για να διαλύσω τον Νόμο 

ή τους Προφήτες, αντίθετα, ήρθα για να τους εκπληρώσω". Πώς θα μπορούσα να αρνηθώ αυτόν τον Νόμο 

και τις προφητείες, αφού αποτελούν το θεμέλιο του ναού που έπρεπε να οικοδομηθεί στις καρδιές των 

ανθρώπων σε τρεις αιώνες, και την αναγγελία του ερχομού Μου στον κόσμο; 

26 Όσο οι άνθρωποι επιμένουν στην τύφλωσή τους και στην άγνοιά τους, θα είναι η αιτία που ο 

Θεός, ο οποίος είναι Πατέρας πάνω απ' όλα, θα εξανθρωπίζει, θα περιορίζει και θα μειώνει τον εαυτό Του 

προς τα παιδιά Του, προκειμένου να γίνει κατανοητός. Πότε θα Μου επιτρέψετε να εμφανιστώ μπροστά 

σας με τη δόξα με την οποία θα Με δείτε; 

27 Πρέπει να είστε σπουδαίοι για να μπορείτε να φανταστείτε το μεγαλείο Μου, και γι' αυτό το λόγο 

έρχομαι ξανά και ξανά για να σας δώσω πνευματικό μεγαλείο, ώστε να βιώσετε την απέραντη απόλαυση 

του να γνωρίζετε τον Πατέρα σας, να αισθάνεστε την αγάπη Του, να ακούτε τη Θεία Συναυλία να αντηχεί 

πάνω σας. 

28 Αυτή είναι η Τρίτη φορά, αγαπητοί μαθητές, και γι' αυτό πρέπει να προσθέσετε ένα ακόμη στα 

προηγούμενα μαθήματα. Έχετε πολλά να μελετήσετε, αλλά να είστε ήρεμοι, γιατί η διδασκαλία αυτής της 

εποχής θα σας κάνει να κατανοήσετε καλύτερα εκείνη των περασμένων εποχών. Το ίδιο συνέβη και με 

εκείνους που ακολουθούσαν το νόμο του Μωυσή, μελετούσαν τους προφήτες και δεν καταλάβαιναν την 

ουσία των διδασκαλιών μέχρι που ήρθε ο Ιησούς. 

29 Αντί για τους ψαλμούς που τραγουδούσατε στον Πατέρα σας την Πρώτη φορά, σήμερα κάνετε 

πνευματικό διάλογο μέσω της πνευματικής προσευχής. 

30 Πόσο αργά κινείται η ανθρωπότητα προς την τελειοποίηση της λατρείας της προς τον Θεό! 

31 Κάθε φορά που σας παρουσιάζω ένα καινούργιο μάθημα, φαίνεται να είναι πολύ μπροστά από το 

στάδιο της ανάπτυξής σας. Αλλά καταλάβετε ότι σας δίνω μια ηλικία, ώστε να την εκμεταλλευτείτε όσο 

διαρκεί και να την ενσωματώσετε στη ζωή σας. 

32 Κάθε φορά που ο θάνατος τερματίζει την ύπαρξη του σωματικού σας κελύφους, είναι σαν μια 

ανάπαυση για την ψυχή, η οποία, όταν ενσαρκώνεται ξανά, επιστρέφει με νέες δυνάμεις και μεγαλύτερο 

φως και συνεχίζει τη μελέτη εκείνου του θείου μαθήματος που δεν είχε ολοκληρώσει. Έτσι, με την 

πάροδο των αιώνων, το σιτάρι που είναι η ψυχή σας ωριμάζει. Πολλά σας έχω αποκαλύψει σχετικά με την 

πνευματική ζωή, αλλά σας λέω ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα τώρα, αλλά μόνο αυτά που είναι 

απαραίτητα για τον ερχομό σας στην αιώνια πατρίδα. Εκεί θα σας πω όλα όσα είναι γραφτό να μάθετε. 

33 Για να σας αποκαλύψω νέες διδασκαλίες σε αυτή την εποχή, άνοιξα την εποχή του φωτός και του 

πνεύματος με την εκδήλωσή Μου μέσα από τα μυαλά των αμόρφωτων και αδαών αλλά απλών ανθρώπων. 

Αύριο, όταν θα έχετε κατανοήσει και εφαρμόσει τα πρώτα Μου μαθήματα, θα έχετε το διάλογο πνεύματος 

με πνεύμα, που είναι ο υψηλότερος στόχος που μπορείτε να επιδιώξετε. Αλλά θα περάσει καιρός μέχρι να 

διαδοθεί αυτή η μορφή επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, και δεν ξέρετε πόσοι αιώνες θα περάσουν 

μέχρι να τελειοποιηθεί. 

34 Ανά πάσα στιγμή αναζητούσα μια μορφή για να σας μιλήσω, για να γίνω ακουστός και 

κατανοητός, αλλά δεν είχατε πάντα την τάση ή την προθυμία να ακούσετε τη θεϊκή φωνή. Λόγω της 

γήινης ιδιαιτερότητάς σας, έπρεπε να εξανθρωπιστώ και να γίνω αισθητός στις αισθήσεις σας, για να γίνω 

αισθητός, ώστε να σας δώσω την εκδήλωσή Μου μέσω του ανθρώπινου φορέα της φωνής, όπως έχετε 

βιώσει αυτή τη στιγμή. Αλλά σας ανακοίνωσα ότι αυτή η μορφή διακήρυξης θα τελειώσει το 1950. 

35 άνθρωποι, μην ξεχνάτε ότι ο Πατέρας σας σας είπε σήμερα ότι πάντα αναζητούσε έναν τρόπο να 

επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι όταν αύριο δεν θα λαμβάνετε πλέον τον Λόγο 
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Μου μέσω των οργάνων Μου, θα έχετε φτάσει σε ένα νέο στάδιο του χρόνου, στο οποίο θα αρχίσετε να 

αισθάνεστε την αληθινή επικοινωνία μεταξύ του πνεύματός σας και του Θείου Πνεύματος. 

36 Στην εποχή μας, χαίρονται οι ψυχές που αισθάνονται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτό 

το φως που φωτίζει το νου και γεμίζει τις καρδιές με χαρά και έμπνευση. Όσοι δεν έχουν αφυπνίσει την 

ευαισθησία τους αρκετά ώστε να Με αντιληφθούν, διψούν και στερούνται ειρήνης. Γι' αυτό λέω σ' αυτούς 

που λαμβάνουν θεία έμπνευση να καλέσουν τους συνανθρώπους τους και να τους αφυπνίσουν με τα καλά 

νέα της πνευματικής μου έλευσης. 

37 Αυτή η ζωή είναι μια συνεχής δοκιμασία για τον άνθρωπο, από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τον 

επίγειο θάνατό του. 

38 Η ανθρώπινη ζωή είναι για το πνεύμα το χωνευτήρι στο οποίο καθαρίζεται και το αμόνι στο οποίο 

σφυρηλατείται. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει ένα ιδανικό στο πνεύμα του, πίστη στον Δημιουργό 

του και αγάπη για το πεπρωμένο του, ώστε να σηκώσει τον σταυρό του με υπομονή μέχρι την κορυφή του 

Γολγοθά του. 

39 Χωρίς πίστη στην αιώνια ζωή, ο άνθρωπος πέφτει σε απόγνωση σε όλες τις σκληρές δοκιμασίες, 

χωρίς υψηλά ιδανικά βυθίζεται στον υλισμό, και χωρίς δύναμη να αντέξει την απογοήτευση χάνεται στην 

απελπισία ή στην κακία. 

40 Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν όλα αυτά από τη δική τους εμπειρία, γιατί ήταν απαραίτητο να 

γνωρίσουν τη θλιβερή πλευρά της ζωής και το σκοτάδι, ώστε να μπορούν να αντιληφθούν το φως όταν 

αυτό έρχεται μπροστά στα μάτια τους. Γι' αυτό σας είπα σήμερα ότι υπάρχει χαρά στις ψυχές που έχουν 

ανοίξει τα μάτια τους για να δουν το θείο φως της σοφίας και της αγάπης. 

41 Αληθινά σας λέω, πολλοί θα αποφύγουν τη Διδασκαλία Μου από φόβο μήπως πνευματοποιηθούν- 

όμως δεν θα είναι ούτε η λογική ούτε το Πνεύμα που θα μιλήσει μέσα τους, αλλά τα ποταπά πάθη της 

σάρκας. 

42 Όταν ένα πνεύμα ζει αφοσιωμένο στην αλήθεια, φεύγει από τον υλισμό όπως κάποιος που 

απομακρύνεται από ένα μολυσμένο περιβάλλον. Το ανώτερο πνεύμα βρίσκει την ευτυχία στην ηθική, 

όπου βασιλεύει η ειρήνη, όπου κατοικεί η αγάπη. 

43 Το φως μου λάμπει σε όλους τους ανθρώπους, είναι μια αμείλικτη αλλά ευγενική φωνή που μιλάει 

αδιάκοπα σε όλους τους ανθρώπους. 

44 Μην ανησυχείτε για εκείνους που, φαινομενικά, επιμένουν να μην Με ακούνε, γιατί σε εύθετο 

χρόνο μπορούν να γίνουν οι πιο ένθερμοι και σταθεροί στη μεταστροφή και την πίστη τους. Δεν θυμάστε 

τη μεταστροφή του Παύλου; 

45 Δεν κάνω βιαστικά βήματα. Γνωρίζω ότι μέσα στην αιωνιότητα τα παιδιά Μου θα Με 

αναζητήσουν κάποια στιγμή στην επιθυμία τους για λύτρωση. Μόνο οι άνθρωποι πρέπει να βιαστούν, 

γιατί όσο περισσότερο καθυστερούν την ανανέωσή τους, τόσο περισσότερο παρατείνουν τον χρόνο 

εξιλέωσής τους. 

46 Το φως αυτής της Τρίτης Εποχής έχει γεμίσει τις καρδιές σας με την πιο ζωντανή ευτυχία, και η 

ελπίδα της ειρήνης στον κόσμο αναδύεται μέσα σας εκ νέου. Κάθε μέρα ασχολείστε όλο και περισσότερο 

με τα Έργα του Κυρίου σας με την αυξανόμενη επιθυμία να συνεργαστείτε σε αυτό το Έργο 

πνευματοποίησης. Αλήθεια σας λέω, θα σας ανταμείψω για όλο το χρόνο που ξοδεύετε στο Έργο Μου. 

Αλλά μην παραμελείτε τα καθήκοντά σας στη γη για να αφοσιωθείτε στα πνευματικά, μέχρι να 

βεβαιωθείτε ότι σας έχω διατάξει να το κάνετε. Τότε θα πρέπει να αφήσετε πίσω όχι μόνο τη δουλειά σας, 

αλλά ακόμη και τους αγαπημένους σας για να ξεκινήσετε για τη μία ή την άλλη περιοχή και να φέρετε τα 

καλά νέα στους συνανθρώπους σας. 

47 Ανάμεσα σε αυτόν τον λαό θα αναδειχθούν εκείνοι που θα αφιερωθούν στην υπηρεσία Μου. 

Προετοιμάζονται για να μην αμφιταλαντεύονται στις αυριανές δοκιμασίες. Δεν ξέρουν όλοι οι άνθρωποι 

πώς να προετοιμαστούν για τη μάχη, γιατί βλέπετε ότι πολλοί που άκουσαν τον ζωντανό Μου Λόγο 

παρέμειναν ανεπηρέαστοι και ότι οι καρδιές τους δεν είναι έτοιμες να υπακούσουν. 

48 Μακάρι να μπορούσατε να δείτε τα πνεύματα του φωτός που σας παρακολουθούν, πόσο 

υποφέρουν μπροστά στη σκληρότητα της καρδιάς και την ανυπακοή των ανθρώπων- μακάρι να 

μπορούσατε να ακούσετε τους πνευματικούς λυγμούς τους! Γιατί δεν ακολουθείτε τις αλάνθαστες 

συμβουλές που σας δίνουν αυτά τα όντα; Δεν βρήκατε σ' αυτούς τον στοργικό και συμπονετικό αδελφό 

σας, τον πιστό και ανιδιοτελή φίλο σας; 
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49 Έχετε υπόψη σας ότι πολύ σύντομα θα βρεθείτε στο πνευματικό και ότι θα πρέπει να θερίσετε ό,τι 

έχετε σπείρει σε αυτή τη γη. Το βήμα από αυτή τη ζωή στην άλλη συνεχίζει να είναι μια σοβαρή και 

αυστηρή κρίση για το πνεύμα. Κανείς δεν ξεφεύγει από αυτή την κρίση, ακόμη κι αν θεωρεί τον εαυτό 

του τον πιο άξιο από τους υπηρέτες Μου. 

50 Το Θέλημά Μου είναι ότι από τη στιγμή που θα εισέλθετε σε αυτή την άπειρη Πατρίδα, δεν θα 

βιώνετε πλέον τα άγχη της γης και θα αρχίσετε να αισθάνεστε την ευδαιμονία και την απόλαυση του να 

έχετε ανέβει άλλο ένα σκαλοπάτι. 

51 Μην αφήνετε τίποτα μισοτελειωμένο στον κόσμο. Αγαπήστε τους ανθρώπους σαν την οικογένειά 

σας. Προσευχηθείτε για τους ανθρώπους, όσο μακριά κι αν βρίσκονται από εσάς, όπως προσεύχεστε όταν 

κάποιος δικός σας απουσιάζει και υποφέρει. Θεραπεύστε τους αρρώστους, και καθώς το κάνετε αυτό, 

θυμηθείτε όλους εκείνους που πίνουν το ποτήρι του πόνου εκείνη την ώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας στην απέραντη θάλασσα που διασχίζετε, αφήστε ένα ίχνος φωτός μέσα από τη ζωή σας. Μην 

κοιμάστε ενώ το φως Μου φωτίζει τις συνειδήσεις. Να θυμάστε ότι όσοι είναι ξύπνιοι λαμβάνουν την 

έμπνευσή Μου για να μεταδώσουν το μήνυμά Μου στους συνανθρώπους τους. Διαχωρίστε τους εαυτούς 

σας από κάθε τι άχρηστο και κακό, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή άξιοι να κατέχετε τη χάρη Μου. 

52 Υποδεχθείτε την ψυχή ανάμεσά σας που έρχεται στη γη για να ενσαρκωθεί σε ένα παιδί, και 

ομοίως συμπαρασταθείτε με τις προσευχές σας στην ψυχή που αποκολλάται από το σώμα της και σας 

εγκαταλείπει. Οδηγήστε το με τις προσευχές σας στα κατώφλια του υπερπέραν. Να αγαπάτε τους πλησίον 

σας και να τους υπηρετείτε κάθε ώρα και σε κάθε δύσκολη κατάσταση που πρέπει να περάσουν. 

53 Να ζείτε πάντα σε πνευματική εγρήγορση, ώστε να μπορείτε να συγχωρείτε από την καρδιά σας 

αυτούς που σας πλήγωσαν. Σκεφτείτε εκ των προτέρων ότι όποιος πληγώνει τον αδελφό του το κάνει 

μόνο επειδή του λείπει το πνευματικό φως, και σας λέω ότι η συγχώρεση είναι το μόνο πράγμα που 

μπορεί να φέρει φως σε αυτές τις καρδιές. Η μνησικακία ή η εκδίκηση αυξάνουν το σκοτάδι και φέρνουν 

πόνο. 

54 Να είστε σοφοί και γενναίοι στις δοκιμασίες, ώστε να αφήσετε αυτόν τον σπόρο στις καρδιές των 

παιδιών σας και να σας θυμούνται με αγάπη και ευγνωμοσύνη, όπως θυμάστε τους πατριάρχες των 

Πρώτων Χρόνων που σας άφησαν την κληρονομιά της πίστης, της γενναιότητας, όπως συνέβη με τον 

Αβραάμ, τον οποίο ένας ολόκληρος λαός αναγνώρισε και αγάπησε ως πατέρα. 

55 Σήμερα σας έδωσα μια συμβουλή, αλλά είναι ουράνια συμβουλή. Γιατί χαίρομαι να σας μιλάω ως 

Πατέρας, αφού αισθάνομαι στο Πνεύμα Μου την παιδική σας αγάπη. 

56 Οι άνθρωποι, στην εποχή του ο Ιωάννης, που ονομάζεται επίσης Βαπτιστής, βάφτισε με νερό 

όσους πίστεψαν στην προφητεία του. Η πράξη αυτή συμβόλιζε την κάθαρση από την αρχική ενοχή. Είπε 

στα πλήθη που ήρθαν στον Ιορδάνη για να ακούσουν τα λόγια του Οδοιπόρου: "Ιδού, εγώ σας βαπτίζω με 

νερό, αλλά ήδη έρχεται Εκείνος που θα σας βαπτίσει με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος". 

57 Από αυτή τη Θεία Φωτιά γεννήθηκαν όλα τα πνεύματα, βγήκαν καθαρά και αγνά. Αλλά αν στην 

πορεία τους έχουν λερωθεί με την αμαρτία που έφερε μαζί της η ανυπακοή, η φωτιά του Πνεύματός Μου 

χύνεται πάνω τους εκ νέου για να καταστρέψει την αμαρτία τους, να σβήσει τους λεκέδες τους και να τους 

επαναφέρει στην αρχική τους καθαρότητα. 

58 Αν, αντί να κατανοήσετε αυτό το Πνευματικό Βάπτισμα ως τον εξαγνισμό που επιτυγχάνει ο 

άνθρωπος μέσω μιας πράξης ειλικρινούς μετάνοιας προς τον Δημιουργό του, το μετατρέψετε σε 

τελετουργικό και αρκεστείτε στο συμβολικό περιεχόμενο μιας πράξης - πραγματικά σας λέω, το πνεύμα 

σας δεν θα επιτύχει τίποτα. 

59 Όποιος ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο ζει ακόμα στην εποχή του Βαπτιστή και είναι σαν να μην 

έχει πιστέψει στις προφητείες και τα λόγια του που μιλούσαν για το Πνευματικό Βάπτισμα, για τη Θεία 

Φωτιά με την οποία ο Θεός εξαγνίζει τα παιδιά Του και τα κάνει αθάνατα στο φως. 

60 Ο Ιωάννης καλούσε τους ανθρώπους ως ενήλικες να τον πλησιάσουν για να τους περιλούσει με 

αυτό το νερό ως σύμβολο εξαγνισμού. Ήρθαν σ' αυτόν όταν είχαν ήδη επίγνωση των πράξεών τους και 

μπορούσαν ήδη να έχουν τη σταθερή βούληση να παραμείνουν στο δρόμο της καλοσύνης, της 

δικαιοσύνης και της αρετής. Δείτε πώς η ανθρωπότητα προτίμησε να εκτελέσει τη συμβολική πράξη του 

εξαγνισμού μέσω του νερού, αντί για την αληθινή ανανέωση μέσω της μετάνοιας και της σταθερής 

απόφασης για διόρθωση, που γεννιούνται από την αγάπη για τον Θεό. Η τελετουργική πράξη δεν σημαίνει 

καμία προσπάθεια- ωστόσο, ο καθαρισμός της καρδιάς και ο αγώνας για να παραμείνει καθαρή σημαίνει 
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προσπάθεια, παραίτηση και ακόμη και θυσία για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

άνθρωποι προτιμούν να καλύπτουν τις αμαρτίες τους με την εξωτερική εμφάνιση, αρκούμενοι στην 

τήρηση τελετουργιών, ορισμένων πράξεων και τελετών που δεν βελτιώνουν στο ελάχιστο την ηθική ή 

πνευματική τους κατάσταση, αν δεν τους μιλάει η συνείδηση. 

61 Μαθητές, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θέλω να γίνονται τελετουργικές πράξεις ανάμεσά 

σας, ώστε μέσω της εκτέλεσής τους να μην ξεχνάτε αυτό που πραγματικά επηρεάζει την ψυχή. 

62 Το προπατορικό αμάρτημα δεν προέρχεται από την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Εγώ, ο 

Δημιουργός, διέταξα αυτή την ένωση όταν είπα και στους δύο: "Αναπτυχθείτε και πολλαπλασιαστείτε". 

Αυτός ήταν ο πρώτος νόμος. Η αμαρτία έγκειται στην κατάχρηση που έκαναν οι άνθρωποι από το δώρο 

της ελεύθερης βούλησης. 

63 Ετοιμαστείτε να συνεχίσετε να δέχεστε ανάμεσά σας τα παιδιά που σας εμπιστεύομαι. Να έχετε 

πλήρη επίγνωση του καθήκοντος και της ευθύνης σας. Θα βρείτε αυτό το φως στη διδασκαλία Μου. 

64 Να ξέρετε ότι όταν η ψυχή ενσαρκώνεται, φέρνει μαζί της όλες τις ικανότητές της, ότι το 

πεπρωμένο της είναι ήδη καταγεγραμμένο και ότι επομένως δεν χρειάζεται να λάβει τίποτα στον κόσμο. 

Φέρνει ένα μήνυμα ή ένα έργο εξιλέωσης. Μερικές φορές θερίζει έναν (καλό) σπόρο και άλλες φορές 

πληρώνει ένα χρέος. Αλλά πάντα σε αυτή τη ζωή λαμβάνει ένα μάθημα αγάπης που της δίνει ο Πατέρας 

της. 

65 Εσύ που καθοδηγείς τα παιδιά σου σε αυτή τη ζωή, φρόντισε, όταν τελειώσει ο καιρός της 

παιδικής αθωότητας, να βαδίσουν στο μονοπάτι του Νόμου Μου. Αφυπνίστε τα συναισθήματά τους, 

αποκαλύψτε τους τις ικανότητές τους και εμπνεύστε τους πάντα για το καλό, και πραγματικά σας λέω, 

όποιον φέρνετε σε Μένα με αυτόν τον τρόπο θα ξεχειλίζει από το φως που ακτινοβολεί από τη θεϊκή 

φωτιά που είναι η αγάπη Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 100  
1 Όταν έρθω σε σας ως κριτής, θα ακούσετε ξανά τη φωνή του Ιεχωβά που έκανε το σώμα και το 

πνεύμα σας να τρέμουν στην Πρώτη Εποχή. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι έκλειναν τα αυτιά τους σε μια 

προσπάθεια να μην ακούσουν την παντοδύναμη φωνή του Πατέρα τους. Σήμερα λέω σε αυτόν τον λαό: 

μην κλείνετε τα αυτιά σας, μην κλείνετε τις καρδιές σας σε Μένα, συνειδητοποιήστε πώς η άπειρη χάρη 

Μου εξαπλώνεται σε όλο το σύμπαν. Μη φοβάσαι, θέλω μόνο την προσφορά της αγάπης σου. 

2 Όποιος αμάρτησε με προσέβαλε. Έχετε αμαρτήσει; Αν ναι, συνειδητοποιήστε ότι έχω έρθει επίσης 

ως Πατέρας και ως Δάσκαλος για να σας συγχωρήσω και να σας διδάξω για άλλη μια φορά τον δρόμο 

προς τη σωτηρία. 

3 Η κρίση μου γεννιέται από αγάπη, όχι από εκδίκηση. Όταν ταλαιπωρώ τους ανθρώπους με τη 

δικαιοσύνη Μου, είναι επειδή θέλω να τους σώσω. Όταν αφαιρώ το σκήπτρο των βασιλιάδων, είναι 

επειδή θέλω να τους δω ταπεινούς. Όταν καλώ σε λογοδοσία αυτούς που ηγούνται της ανθρωπότητας, 

είναι επειδή έχω δει ότι δεν είναι η αγάπη, η ειρήνη ή η δικαιοσύνη που έχουν σπείρει στις καρδιές των 

λαών τους. Βλέπω μόνο ότι τα χωράφια έχουν σπαρθεί με θάνατο, θλίψη, διαμάχη και δυστυχία. 

4 Οι νεκροί φωνάζουν σιωπηλά για δικαιοσύνη, και όσοι πεινάνε σωματικά και πνευματικά είναι 

γεμάτοι μίσος στην καρδιά τους για να το βγάλουν όταν έρθει η στιγμή. 

5 Ανθρωπότητα, ζητώ τη συμφιλίωσή σας. Δεν ζείτε μέσα στο Νόμο Μου. Καταστρέφεται η 

αρμονία μεταξύ εσάς και του Θεού σας και όλων όσων έχουν δημιουργηθεί. Δεν αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον ως αδελφούς και αδελφές, και αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας που σας αποκάλυψε ο Ιησούς. 

Αλλά αν έχετε χάσει την αρμονία μεταξύ σας, πιστεύετε ότι μπορείτε να τη διατηρήσετε με τα φυσικά 

βασίλεια της δημιουργίας; 

6 Το χέρι του ανθρώπου έχει προκαλέσει κρίση πάνω του. Μια καταιγίδα μαίνεται στο μυαλό του, 

μια θύελλα μαίνεται στην καρδιά του, και όλα αυτά αποκαλύπτονται και στη φύση. Τα στοιχεία της 

εξαπολύονται, οι εποχές γίνονται άκακες, οι πληγές αναδύονται και πολλαπλασιάζονται, και αυτό επειδή 

οι αμαρτίες σας αυξάνονται και προκαλούν ασθένειες, και επειδή η ανόητη και αλαζονική επιστήμη δεν 

αναγνωρίζει την τάξη που όρισε ο Δημιουργός. 

7 Αν σας το έλεγα αυτό, δεν θα το πιστεύατε. Επομένως, είναι απαραίτητο να μπορείτε να πιάσετε 

με τα χέρια σας το αποτέλεσμα των έργων σας, ώστε να απογοητευτείτε από αυτά. Αυτή τη στιγμή έχετε 

φτάσει σε εκείνη τη στιγμή στη ζωή σας που βιώνετε το αποτέλεσμα όλων όσων έχετε σπείρει. 

8 Εσείς που έχετε ακούσει αυτόν τον Λόγο, ρωτήστε Με μέσα στις καρδιές σας γιατί δεν σταματάω 

αυτή την καταστροφή που οι άνθρωποι έχουν προετοιμάσει με τη βοήθεια της επιστήμης τους. Σε αυτό 

σας απαντώ: Ο άνθρωπος πρέπει να αδειάσει το ποτήρι που γέμισε. Τα έθνη, με τη φυλετική τους μανία 

και τους φιλόδοξους στόχους τους, έχουν από καιρό προετοιμαστεί για μάχη για να καταστρέψουν το ένα 

το άλλο. Μόνο η αγάπη Μου για σας το σταμάτησε (μέχρι στιγμής)- αλλά η ανθρωπότητα δεν ήθελε να 

αναγνωρίσει ή να κατανοήσει αυτή την απόδειξη του θείου ελέους. 

9 Μόνο για μια στιγμή θα την αφήσω, αλλά αυτή η σύντομη περίοδος της θείας δικαιοσύνης θα 

είναι αρκετή για να θυμηθεί την αγάπη του Δημιουργού της, γιατί κανείς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον 

Νόμο Μου ή χωρίς την Ειρήνη Μου. 

10 Άνθρωποι, αφού Με έχετε επίσης βιώσει ως Δικαστή, πείτε αν η δικαιοσύνη Μου είναι σαν τη 

δική σας. Αναρωτηθείτε αν μου αξίζει να με φοβούνται ή να με αγαπούν; 

11 Δείτε πώς ο ευλογημένος σπόρος αυτής της διδασκαλίας έχει εξαπλωθεί σε εκπλήρωση του Λόγου 

Μου. Από τις μεγάλες πόλεις έφτασε στις φτωχότερες χώρες, καλύπτοντας τεράστιες αποστάσεις. Δεν θα 

παρέλθει, αν και μπορεί να πάψει να υπάρχει σε μια καρδιά όπου η πίστη πεθαίνει- αλλά μέχρι τότε θα 

έχει σπαρθεί και σε άλλες καρδιές. Ο Λόγος Μου θα πάει από αυτή τη γη σε άλλες χώρες, αναζητώντας 

καρδιές όπου μπορεί να βλαστήσει. Κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τη διάδοση αυτής της 

διδασκαλίας. 

12 Ακόμη και τώρα το σιτάρι είναι αναμεμειγμένο με ανθρώπινο σπόρο με όλες τις ατέλειές του, 

επειδή δεν έχετε συνειδητοποιήσει την ουσία της διδασκαλίας Μου. Αλλά όταν ανοίξετε τα μάτια του 

πνεύματος και ξυπνήσει η αίσθηση της αλήθειας, θα δείτε τη Θεϊκή καθαρότητα αυτής της αποκάλυψης, 

και τότε θα την αγκαλιάσετε με όλη την αγάπη και τη θέρμη της καρδιάς σας, θα την μεταφέρετε καθαρή 
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και δυνατή μέσα σας και θα την κάνετε γνωστή στην ανθρωπότητα, η οποία είναι διχασμένη και μακριά 

από τον δρόμο του Νόμου Μου. 

13 Αν νομίζετε ότι ο Λόγος Μου μιλάει μόνο σε όσους είναι παρόντες, κάνετε λάθος. Ο Λόγος Μου 

είναι για όλους όσους τον λαμβάνουν, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε στο απώτερο μέλλον. Είναι το ίδιο είτε 

το λαμβάνει μέσω φωνητικού φορέα, είτε μέσω μάρτυρα, είτε μέσω απομαγνητοφώνησης. 

14 Σε εσάς που είστε παρόντες και σε εσάς που πρόκειται να έρθετε, ο Πατέρας σας λέει: Αν θέλετε 

να είστε σπορείς της αλήθειας, καλλιεργητές του πνευματικού, φίλοι της ειρήνης, αναγνωρίστε την 

τελειότητα του σπόρου Μου και καθαρίστε τις καρδιές σας. Θα προετοιμάσω έναν προς έναν για τη μάχη 

(για τη διάδοση του Λόγου), θα τους δείξω το δρόμο και θα προετοιμάσω τη γη για τη σπορά. 

15 Εκ πρώτης όψεως, θα είναι οι υλικές ανάγκες που θα σας οδηγήσουν σε άλλα μέρη, αλλά η 

αλήθεια θα είναι ότι ήταν το καθήκον σας που σας οδήγησε εκεί, για να σας δείξει την έκταση των 

ακαλλιέργητων ή αραιά καλλιεργημένων αγρών, ώστε να μπορέσετε να τοποθετήσετε σε αυτά τον 

ευλογημένο σπόρο που σας έδωσε το Πνεύμα Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

16 Προσευχηθείτε για όλους τους εργαζόμενους, τους αδελφούς και τις αδελφές σας, ενώστε τους 

όλους σε μια προσευχή ισότητας και αδελφοσύνης. Να προσέχετε τις εκκλησίες, είτε είναι μεγάλες είτε 

μικρές, είτε κοντά είτε μακριά. 

17 Αφήστε τον χυμό του δέντρου της ζωής να ρέει μέσα στην ύπαρξή σας, ώστε οι καρποί σας να 

είναι επίσης γεμάτοι ζωή. 

18 Η διδασκαλία μου είναι βαθιά, μαθητές, αλλά σας έχω δώσει τα μέσα για να την κατανοήσετε. 

Δεχθείτε τα όντα του υπερπέραν που σας έστειλα με ένα μήνυμα φωτός για να σας βοηθήσω να 

προχωρήσετε από το πνευματικό στο θείο. Ακούστε τους όταν σας συμβουλεύουν να απομακρύνετε κάθε 

υλική προσκόλληση από την καρδιά σας, προκειμένου να μπορέσετε να ανυψωθείτε στο Θείο. Ποιος 

μπορεί να σας μιλήσει καλύτερα για την πνευματοποίηση από αυτούς; Όταν αναφέρουν την πνευματική 

πατρίδα, σας μιλούν ως γνώστες, διότι από εκεί έρχονται σε σας. 

19 Αυτά τα όντα πέρασαν από το χωνευτήρι του εξαγνισμού. Ο αγώνας τους, η μετάνοια για τις 

παραβάσεις τους, η εμπειρία τους και η πνευματική τους ανύψωση ήταν τα προτερήματα που βρήκα σ' 

αυτούς, και έτσι τους έστειλα να εκδηλωθούν ανάμεσα στο λαό Μου. 

20 Είναι αγνές και γι' αυτό μπορούν να μιλήσουν για την αγνότητα στον κόσμο- με αγαπούν και σας 

αγαπούν, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για την αγάπη- είναι εμποτισμένες με υγεία και γι' αυτό 

μπορούν να μεταδώσουν υγεία στους ασθενείς. 

21 Τους έστειλα ως παράδειγμα για την ανθρωπότητα. Μιμηθείτε τους και γίνετε άξιοι να μιλάτε για 

αγάπη, ανανέωση, ειρήνη και πνευματισμό. Αληθινά σας λέω, αν πράξετε έτσι, δεν θα υπάρχουν 

υποκριτές Φαρισαίοι ανάμεσα στο λαό Μου αυτού του είδους, οι οποίοι ασχολούνταν πολύ με την 

εξωτερική εμφάνιση και έκρυβαν σάπια και βρωμιά στις καρδιές τους. 

22 Ας αφήσουν εκείνους που δέχονται στο μυαλό τους την ακτινοβολία αυτών των όντων, και 

εκείνους που ακούν τα μηνύματά τους, να τους επιτρέψουν να αποκαλυφθούν πλήρως, έτσι ώστε η μνήμη 

τους να παραμείνει ανεξίτηλη στις καρδιές του πλήθους των ακροατών και ο σπόρος τους αθάνατος στις 

καρδιές των ανθρώπων. Να θυμάστε ότι η (άμεση) σύνδεσή τους με αυτόν τον λαό θα τελειώσει το 1950. 

23 Η έμπνευση αυτού του ανώτερου κόσμου θα συνεχίσει να καθοδηγεί και να εμπνέει τους μαθητές 

του Κυρίου, αν και σας επισημαίνω ότι, καθώς η πνευματοποίησή σας αυξάνεται, η εκδήλωσή της θα 

γίνεται πιο λεπτή και φωτεινή με την πάροδο του χρόνου. 

24 Σε αυτό το μονοπάτι θα προχωρήσετε χωρίς να σταματάτε, αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι 

πρέπει να το διανύσετε βήμα-βήμα και όχι με μια ανατριχιαστική πορεία. 

25 Μη βυθίζεστε στη συνήθη ρουτίνα, καταλάβετε πότε έχει έρθει η ώρα να κάνετε ένα ακόμη βήμα 

στο μονοπάτι του φωτός. Μη βιαστείτε να το πάρετε, αλλά ούτε και να διστάσετε να το πάρετε. 

26 Ο σωστός τρόπος για να μην πέσετε σε στασιμότητα είναι να τηρείτε ακριβώς τον Λόγο Μου και 

να απέχετε από κάθε απλώς εξωτερική ενέργεια με την οποία θα θέλατε να αντικαταστήσετε την 

πραγματική τήρηση των οδηγιών Μου. 

27 Είμαι επίσης μαζί σας ως Δάσκαλος, ως Πατέρας, ως Ιατρός. Ανοίξτε τις καρδιές σας, ω πλήθος 

ανθρώπων, που έρχεστε εδώ με το βάρος του πόνου σας. Κλείστε τα μάτια σας για μια στιγμή στα 

εγκόσμια και θα νιώσετε την παρουσία του πνευματικού. Ο κουρασμένος περιπλανώμενος θα νιώσει τη 

σκιά ενός αόρατου δέντρου που του δίνει σκιά και τον δυναμώνει. Η καρδιά που έχει ανάγκη από αγάπη 
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θα νιώσει ότι έχει εισέλθει στο θείο σπίτι όπου η φωνή του Πατέρα ακούγεται σαν συναυλία. Ο άρρωστος 

θα νιώσει ότι ένα ευεργετικό και φιλεύσπλαχνο χέρι έχει γλιστρήσει πάνω από την πληγή του, γεμίζοντάς 

την με επουλωτικό βάλσαμο και καταπραΰνοντας τον πόνο του. 

28 Μάθετε να έρχεστε πιο κοντά Μου, μάθετε να Μου ζητάτε να λαμβάνετε και να ελπίζετε. Στη 

συνέχεια θα βιώσετε πώς τα θαύματα αποκαλύπτονται στη ζωή σας. 

29 Είναι η ώρα που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το χρέος του στην πνευματοποίηση και την πίστη, 

ώστε τα νέα θαύματα να γίνουν πραγματικότητα. Ο κόσμος θέλει να βιώσει για άλλη μια φορά τα έργα 

που έκανε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να επιθυμείτε 

πεισματικά να συνεχίσετε να ζείτε σε μια εποχή που έχει ήδη παρέλθει. Έχετε εισέλθει σε μια νέα εποχή, 

και σε αυτήν θα σας δώσω διδασκαλίες που δεν σας έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, και θα επαναλάβω τα 

έργα Μου, αλλά τώρα με πνευματική μορφή. 

30 Πρέπει να είστε ξύπνιοι, μαθητές, γιατί δεν θα σας μιλήσω μόνο μέσω αυτού του φερέφωνου, 

αλλά θα γίνω επίσης γνωστός στο πνεύμα σας τις στιγμές που το σώμα σας κοιμάται. Θα σας διδάξω να 

παραδοθείτε στον προετοιμασμένο ύπνο και να αποσπάσετε την ψυχή σας από τα γήινα, ώστε να ανέλθει 

στις περιοχές του φωτός, όπου θα λάβει την προφητεία με την οποία θα φωτίσει την πορεία της και στη 

συνέχεια θα μεταφέρει το μήνυμά της στη διάνοια. 

31 Ο μαθητής που ξέρει πώς να δέχεται τον Δάσκαλό του τη στιγμή που τον αναζητά δεν σκοντάφτει 

στο μονοπάτι, ούτε θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο ή εγκαταλελειμμένο στον αγώνα. 

32 Μάθετε να καταλαβαίνετε ποια είναι η πνευματοποίηση που θέλω από εσάς, ώστε να μην πέσετε 

σε έναν εκστατικό μυστικισμό που, αντί να βοηθήσει το πνεύμα σας να κατανοήσει τις θείες διδασκαλίες, 

συσσωρεύει νέες ασάφειες μπροστά του. 

33 Ενσωματωθείτε, μαθητές, αφήστε το πνεύμα σας να αρχίσει να βλέπει αυτή τη ζωή που το 

περιμένει, αυτόν τον κόσμο που κρύβει στο θησαυροφυλάκιό του άπειρες δόξες για τα παιδιά της 

Θεότητάς Μου. 

34 Μην καθυστερείτε την ώρα που το πνεύμα σας θα φτάσει σε αυτή την ευδαιμονία. 

35 Ο λαός μου μεγαλώνει, πολλαπλασιάζεται, όχι μόνο στη γη αλλά και στον πνευματικό κόσμο. 

Ανάμεσα σε αυτά τα πνευματικά πλήθη είναι και εκείνοι που είχαν δεσμούς αίματος μαζί σας, είτε ήταν 

γονείς, είτε αδέλφια, είτε παιδιά σας. 

36 Μην εκπλαγείτε όταν σας λέω ότι ο λαός Μου είναι τόσο πολυάριθμος που η γη δεν θα είχε 

αρκετό χώρο γι' αυτόν, και ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Μόλις τα ενώσω και δεν λείπει ούτε ένα από 

τα παιδιά Μου, θα τους δοθεί το άπειρο ως σπίτι, αυτή η σφαίρα του φωτός και της χάρης που δεν έχει 

τέλος. 

37 Εδώ στη γη σας προετοιμάζω μόνο, σας δίνω τις απαραίτητες οδηγίες μέσω της διδασκαλίας Μου, 

ώστε να ξέρετε πώς να προσεγγίσετε αυτή τη ζωή. Αυτή η ανθρωπότητα είναι μόνο ένα μέρος του λαού 

του Θεού. Είναι απαραίτητο για όλους να γνωρίζουν αυτές τις εξηγήσεις, ώστε να μπορούν να 

κατευθύνουν τη ζωή τους προς το ιδανικό της τελειότητας. Αυτό το θείο μήνυμα, το οποίο είναι ο Λόγος 

Μου που εκφράζεται μέσα από τα χείλη του ανθρώπου-φορέα της φωνής, θα φτάσει σε όλους τους 

ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά Μου. Ο Λόγος μου είναι η καμπάνα που καλεί τον κόσμο, η ουσία του 

θα αφυπνίσει και θα αφυπνίσει τους λαούς να προβληματιστούν για την πνευματοποίηση, για το 

πεπρωμένο της ψυχής μετά από αυτή τη ζωή. 

38 Όσο οι θρησκευτικές κοινότητες παραμένουν βυθισμένες σε βαθύ ύπνο και δεν εγκαταλείπουν τα 

συνηθισμένα μονοπάτια τους, δεν θα υπάρξει πνευματική αφύπνιση, ούτε πραγμάτωση των πνευματικών 

ιδανικών, και επομένως δεν θα υπάρξει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, ούτε χώρος για ενεργό 

φιλανθρωπία- το φως που επιλύει τις σοβαρές ανθρώπινες συγκρούσεις δεν θα μπορέσει να λάμψει. 

39 Εσάς που Με ακούτε, σας αποκάλεσα "λαό Μου", επειδή σας εμπιστεύτηκα τη διδασκαλία Μου, 

ώστε να μπορείτε να προσκαλέσετε τους ανθρώπους - όχι πρωτίστως να σας ακολουθήσουν, γιατί 

υποφέρετε ακόμα από πολλές ατέλειες - αλλά να βαδίσουν πραγματικά στο μονοπάτι του Νόμου Μου, ο 

οποίος είναι σίγουρα τέλειος. 

40 Μακριά από εσάς, διασκορπισμένοι ανάμεσα στους λαούς της γης, κρυμμένοι ανάμεσα στις 

μεγάλες μάζες των ανθρώπων, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι παιδιά του λαού Μου, επειδή ζουν 

μέσα στο νόμο Μου και το ιδανικό τους είναι να επιτύχουν την πνευματοποίηση που εμπνέεται από τον 

Πατέρα μέσω της αγάπης για τον πλησίον τους. Από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στους παρόντες που 
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ακούνε το Λόγο Μου μέρα με τη μέρα, υπάρχουν κάποιοι τους οποίους δεν μπορώ ακόμα να θεωρήσω ότι 

ανήκουν στο λαό Μου, παρόλο που Με έχουν ακούσει χρόνο με το χρόνο- γιατί αντί για αγάπη δείχνουν 

κακή θέληση, αντί για εξυπηρετικότητα εγωισμό- αντί να έχουν το ιδανικό της πνευματικής τελειότητας 

επικρατεί μέσα τους ο εγωισμός και επιδιώκουν οτιδήποτε κολακεύει τη ματαιοδοξία τους. 

41 Είπα στους μαθητές Μου εκείνη την εποχή: "Θα σας κάνω κληρονόμους της Βασιλείας Μου"- 

αλλά μη νομίζετε ότι έγιναν άξιοι αυτής της χάρης επειδή έζησαν με τον Δάσκαλό τους. Θυμηθείτε ότι 

υπήρχε κάποιος που, αν και είχε καθίσει να φάει με τον Δάσκαλό του πολλές φορές, είχε ζήσει μαζί Του 

και είχε ακούσει συχνά τον Λόγο Του, δεν ήταν άξιος να λάβει την Ουράνια Διαθήκη που ο Δάσκαλος 

εμπιστεύτηκε στους μαθητές Του όταν κάθισε στο τραπέζι μαζί τους για τελευταία φορά. 

42 Η βασιλεία του Πατέρα είναι η κληρονομιά όλων των παιδιών, αυτή η χάρη μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο με μεγάλες αρετές του πνεύματος. Θέλω να μη θεωρείτε αδύνατο να αποκτήσετε τη χάρη που σας 

φέρνει πιο κοντά σε Μένα. 

43 Μην λυπάστε όταν ακούτε στο Λόγο Μου ότι θα φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας μόνο με μεγάλη 

προσπάθεια και κόπο. Να χαίρεστε, γιατί αυτός που κατευθύνει τη ζωή του προς αυτόν τον στόχο δεν θα 

υποστεί απογοήτευση, ούτε θα δει τον εαυτό του να εξαπατάται. Δεν θα του συμβεί όπως συμβαίνει σε 

πολλούς που αγωνίζονται για τη δόξα του κόσμου και δεν την επιτυγχάνουν μετά από πολλές 

προσπάθειες, ή που την επιτυγχάνουν αλλά σύντομα βιώνουν το μαρτύριο να τη βλέπουν να διαλύεται 

μέχρι να μην απομείνει τίποτα από αυτήν. 

44 Μαθητές, η διδασκαλία Μου σας δείχνει ότι χωρίς να απομακρύνεστε ούτε ένα βήμα από τα 

ανθρώπινα καθήκοντά σας και τους ευγενείς στόχους αυτής της ζωής, θα πρέπει να έχετε πάντα μέσα σας 

την επιθυμία να κινηθείτε προς τον Θεό και να γίνετε άξιοι να αποκτήσετε την υψηλή ανταμοιβή που σας 

έχει υποσχεθεί. 

45 Το σώμα είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την ψυχή που όταν αυτή γνωρίζει ότι το σωματικό της 

περίβλημα υποφέρει, αισθάνεται σαν το κακό να βρίσκεται μέσα της. Χρησιμοποιήστε το θεραπευτικό 

μου βάλσαμο, ψυχές, και θεραπεύστε το σώμα σας- αφήστε το να ξεπεράσει τον πόνο, ενσταλάξτε του 

πίστη και ελπίδα. 

46 Έρχεστε θλιμμένοι και Μου παραπονιέστε για τα βάσανά σας. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει ότι, 

παρόλο που έχει πολύ πόνο να θεραπεύσει ανάμεσα στα παιδιά Του, απλώνει το φιλεύσπλαχνο χέρι Του 

και σας αγγίζει, ώστε να νιώσετε το θαύμα του χαϊδέματός Του και να σηκωθείτε υγιείς και να το 

μαρτυρήσετε, ώστε να έρθουν και άλλοι σ' Αυτόν. 

47 Εκείνοι που ξέρουν πώς να νικούν τις δοκιμασίες της ζωής δεν επιτρέπουν ποτέ σε αυτές να 

ταλαιπωρούν την ψυχή τους. Δείτε πώς δέχονται την παρουσία Μου εδώ με μεγάλη χαρά στις καρδιές των 

μαθητών τους, ενώ εκείνος που άφησε τον εαυτό του να νικηθεί από τις δοκιμασίες έρχεται λυπημένος και 

καταβεβλημένος. Αντί να Μου στείλει έναν πνευματικό ύμνο δοξολογίας, Μου δείχνει μόνο τον πόνο και 

τα δάκρυά του. Δέχομαι αυτή την προσφορά πόνου, αλλά θέλω να τη μετατρέψετε σε προσφορά πίστης, 

εμπιστοσύνης και ειρήνης. 

48 Με ρωτάς αν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα; Αχ, μικρά Μου παιδιά, πριν ακόμη Μου το 

ζητήσετε, έχω τοποθετήσει αυτό που χρειάζεστε στα χέρια σας! Αλλά, παλεύοντας στη ζωή και 

βαδίζοντας το δρόμο σας χωρίς το φως της πίστης, δεν είστε σε θέση να νιώσετε την παρουσία Μου, ούτε 

να αναγνωρίσετε αυτό που δίνω στο πνεύμα σας, ούτε να δείτε το φως της νέας ημέρας που περιμένει 

μόνο την αφύπνισή σας για να το δείτε να λάμπει πλήρως. 

49 Ρωτήστε αυτούς που είδαν το θαύμα να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή τους, ρωτήστε αυτούς 

που έρχονται εδώ με χαρά που αντανακλάται στο πρόσωπό τους. Θα σας ανοίξουν ένα βιβλίο με τη 

μαρτυρία τους, στο οποίο θα διαβάσετε μια ιστορία που θα αποτελέσει διδακτικό παράδειγμα και κίνητρο 

για την πίστη σας. 

50 Πώς μπορείς να πιστέψεις ότι αγαπώ λιγότερο αυτόν που υποφέρει περισσότερο; Πώς μπορείς να 

θεωρείς τον πόνο σου σημάδι ότι δεν σε αγαπώ; Μακάρι να καταλάβαινες ότι ήρθα σε σένα ακριβώς από 

αγάπη! Δεν σας έχω πει ότι ο δίκαιος έχει ήδη σωθεί και ότι ο υγιής δεν χρειάζεται γιατρό; Αν αισθάνεστε 

άρρωστοι και, όταν εξετάζετε τον εαυτό σας στο φως της συνείδησής σας, αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως 

αμαρτωλό, να ξέρετε ότι εσάς ήρθα να αναζητήσω. 
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51 Αν πιστεύετε ότι ο Θεός έχει χύσει κατά καιρούς δάκρυα, σίγουρα δεν το έκανε για χάρη εκείνων 

που απολαμβάνουν την Ουράνια Βασιλεία Του, αλλά για χάρη εκείνων που βρίσκονται σε σύγχυση ή 

κλαίνε. 

52 Δείτε εδώ τον τέλειο δρόμο, γιατί στο Λόγο Μου υπάρχει το φως που οδηγεί στην τελειότητα. 

53 Το Πνεύμα Μου εισέρχεται στον αληθινό Ναό Του, που είναι η καρδιά σας. Από εκεί Με 

καλέσατε και Μου ζητήσατε να έρθω και να σας δώσω το Λόγο Μου, και έτσι είμαι εδώ. 

54 Πιστεύετε σε Μένα και μιλάτε πιστά το όνομά Μου. Όποιος τηρεί τις διδασκαλίες Μου και 

ενεργεί αναλόγως, θα λυτρωθεί. 

55 Η ψυχή σας δεν μπορεί να χαθεί στο σκοτάδι της σύγχυσης, επειδή το Αίμα Μου που χύθηκε στο 

σταυρό του Γολγοθά ενθάρρυνε την ψυχή σας να ξεκινήσει τις περιπλανήσεις της εξέλιξής της, 

ακολουθώντας τα βήματα του Δασκάλου της. Σε αγόρασα στην τιμή του Αίματός Μου, της Αγάπης Μου. 

Από τότε ετοιμάζεστε να αναστηθείτε από τους νεκρούς. 

56 Όταν Με ακούτε να μιλάω με αυτόν τον τρόπο, ομολογείτε μέσα σας ότι είστε αμαρτωλοί ενώπιον 

Μου, και όταν αισθάνεστε το πνεύμα σας ήρεμο επειδή ακούσατε την επίπληξη της συνείδησης, βρίσκετε 

κοινωνία αγάπης με τη Θεότητά Μου. 

57 Αυτή η αγάπη που σας πλησιάζει είναι η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών που ανοίγεται 

μπροστά στο πνεύμα σας ως αιώνια πρόσκληση. 

58 Ποιο από τα παιδιά Μου έγινε αδύναμο στην πίστη και έχασε το δρόμο του στο μονοπάτι της 

ζωής, στο οποίο δεν θα είχα στραφεί για να του δώσω ζωή; Ποιος από εκείνους που υποφέρουν σιωπηλά 

δεν έχει εισακουστεί από Μένα; Ποιο ορφανό παιδί στη γη δεν έχει νιώσει στη ζωή του την παρουσία και 

την παρηγοριά της Παναγίας που το παρηγορεί; Ποιος ανίατα άρρωστος δεν έχει ακούσει μέσα του την 

ίδια φωνή που κάποτε είπε στον Λάζαρο: "Σήκω και περπάτα"; Είμαι ο Χριστός, η παρηγοριά και το φως 

του κόσμου. Σας ακολουθώ στην πίστη σας ή στην αμφιβολία σας, επειδή γνωρίζω ότι ακόμη και αυτός 

που Με αρνείται περισσότερο θα είναι μαζί Μου στο τέλος, υποκύπτοντας στο εξιλαστήριο βάρος των 

έργων του. 

59 Ελάτε σε Μένα, όλοι εσείς που είστε φορτωμένοι με βάσανα, και θα σας δώσω καθαρότητα με τον 

Λόγο Μου. Τότε, όταν δεν θα Με ακούτε πια, θα συνεχίσετε να αισθάνεστε την αγαπητική συντροφιά 

Μου. 

60 Λάβετε το φως Μου για να φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σας και να σας απαλλάξει από το 

θόλωμα της συνείδησης την ώρα του θανάτου. Τότε, τη στιγμή που θα περάσετε τα κατώφλια του 

υπερπέραν, θα ξέρετε ποιοι είστε, ποιοι υπήρξατε και ποιοι θα γίνετε. 

Ακούστε την παραβολή Μου: 

61 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που, περιτριγυρισμένος από τους υπηκόους του, 

γιόρτασε μια νίκη που κέρδισε επί ενός επαναστατημένου λαού που έγινε υποτελής του. 

62 Ο βασιλιάς και ο λαός του τραγούδησαν έναν ύμνο νίκης. Τότε ο βασιλιάς μίλησε ως εξής στον 

λαό του: "Η δύναμη του βραχίονα μου θριάμβευσε και έκανε το βασίλειό μου να μεγαλώσει- αλλά τους 

κατακτημένους θα τους αγαπώ όπως σας αγαπώ, θα τους δώσω χωράφια στα κτήματά μου για να 

καλλιεργούν το αμπέλι, και είναι θέλημά μου να τους αγαπάτε όπως τους αγαπώ εγώ". 

63 Ο καιρός πέρασε, και ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν κερδίσει την αγάπη και τη δικαιοσύνη 

του βασιλιά αυτού, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που επαναστάτησε εναντίον του αφέντη του και 

προσπάθησε να τον σκοτώσει στον ύπνο του, αλλά μόνο τον τραυμάτισε. 

64 Αντιμέτωπος με το έγκλημά του, ο άνθρωπος αυτός έφυγε φοβισμένος για να κρυφτεί στα πιο 

σκοτεινά δάση, ενώ ο βασιλιάς θρηνούσε για την αχαριστία και την απουσία του υπηκόου του, γιατί η 

καρδιά του τον αγαπούσε πολύ. 

65 Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη κατά τη φυγή του από έναν εχθρικό προς τον βασιλιά λαό, και όταν 

τον κατηγόρησαν ότι ήταν υπήκοος εκείνου του οποίου την εξουσία δεν αναγνώριζαν, ο τελευταίος, 

τρομοκρατημένος, φώναξε με όλη του τη φωνή ότι ήταν φυγάς επειδή μόλις είχε σκοτώσει τον βασιλιά. 

Όμως δεν τον πίστεψαν και τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά, αφού προηγουμένως είχε 

μαρτυρήσει. 

Όταν ήταν ήδη αιμόφυρτος και έτοιμος να ριχτεί στη φωτιά, έτυχε να περάσει ο βασιλιάς με τους 

υπηρέτες του που έψαχναν τον επαναστάτη, και όταν είδε τι συνέβαινε εδώ, εκείνος ο άρχοντας σήκωσε 
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το χέρι του και είπε στους μπράβους: "Τι κάνετε, επαναστάτες;". Και στο άκουσμα της μεγαλοπρεπούς και 

επιβλητικής φωνής του βασιλιά, οι επαναστάτες γονάτισαν μπροστά του. 

66 Ο αχάριστος υπήκοος, ο οποίος βρισκόταν ακόμη κοντά στη φωτιά με αλυσίδες, περιμένοντας 

απλώς να εκτελεστεί η ποινή του, έμεινε έκπληκτος και τρομοκρατήθηκε όταν είδε ότι ο βασιλιάς δεν 

ήταν νεκρός και ότι τον πλησίαζε βήμα-βήμα και τον έλυνε. Τον οδήγησε μακριά από τη φωτιά και του 

περιποιήθηκε τα τραύματά του. Τότε του έδωσε κρασί να πιει, τον έντυσε με καινούργιο λευκό χιτώνα, 

και αφού τον φίλησε στο μέτωπο, του είπε: "Υποχείριό μου, γιατί έφυγες από μένα; Γιατί με τραυμάτισες; 

Μην μου απαντάς με λόγια, θέλω μόνο να ξέρεις ότι σε αγαπώ και σου λέω τώρα, έλα και ακολούθησέ 

με". 

Εκείνοι οι άνθρωποι που είδαν αυτές τις σκηνές ελέους φώναξαν κατάπληκτοι και εσωτερικά 

μεταμορφωμένοι: "Ωσαννά, ωσαννά!" Δήλωναν ότι ήταν υπάκουοι υποτελείς αυτού του βασιλιά και 

λάμβαναν μόνο ευεργετήματα από τον κύριό τους, και ο υπήκοος που κάποτε επαναστάτησε, 

συγκλονισμένος από την τόση αγάπη του βασιλιά του, αποφάσισε να ανταποδώσει αυτές τις αποδείξεις 

απεριόριστης στοργής αγαπώντας και λατρεύοντας τον κύριό του για πάντα, κατακτημένος από τα τόσο 

τέλεια έργα του. 

(τέλος της παραβολής) 

67 Ιδού, άνθρωποι, πόσο σαφής είναι ο Λόγος Μου! Ωστόσο, οι άνθρωποι πολεμούν εναντίον Μου 

και χάνουν τη φιλία τους μαζί Μου. 

68 Τι κακό έχω κάνει στους ανθρώπους; Τι μειονέκτημα τους φέρνει η διδασκαλία Μου και ο νόμος 

Μου; 

69 Να ξέρετε ότι όσες φορές και αν Με προσβάλλετε, θα συγχωρεθείτε κάθε φορά. Αλλά τότε είστε 

επίσης υποχρεωμένοι να συγχωρείτε τους εχθρούς σας όποτε σας προσβάλλουν. 

70 Σας αγαπώ και όταν απομακρύνεστε ένα βήμα από Μένα, κάνω το ίδιο βήμα για να σας 

πλησιάσω. Αν Μου κλείσετε τις πύλες του ναού σας, θα τις χτυπήσω μέχρι να ανοίξετε και να μπορέσω 

να μπω. 

71 Αν πιστεύετε ότι είστε ήδη λυτρωμένοι επειδή ήμουν στο σταυρό, καταλάβετε και αυτό, ότι πρέπει 

να αποδείξετε ότι αξίζετε αυτή τη σωτηρία και να ακολουθήσετε το παράδειγμα. 

72 Μαζί Μου είναι εκείνοι που αμάρτησαν και είναι ευλογημένοι σήμερα, εκείνοι που βλασφήμησαν 

και λαμβάνουν σήμερα το λόγο Μου της αγάπης στα χείλη τους. Οι μοιχαλίδες που δεν είχαν γαλήνη στη 

συνείδησή τους έχουν λάβει συγχώρεση, ώστε να μην αμαρτάνουν ξανά, διότι εγώ είμαι η Ανάσταση και 

η Ζωή. 

73 Αφού είστε μαθητές και κληρονόμοι του Θείου Λόγου, μη βλασφημείτε πλέον. Να θυμάστε ότι 

σας έχω δώσει μια ευχάριστη γλώσσα για να εκφράζετε κάθε ιδέα, έμπνευση και συναίσθημα. 

74 Αυτός είναι ο Λόγος Μου, για τους αμόρφωτους και τους μορφωμένους. 

75 Να είστε "οι καλοί άνθρωποι", να είστε σαν ένας άδειος καθρέφτης, ώστε όλοι να πιστεύουν ότι 

είμαι μαζί σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 101  
1 Αν τα πρόβατα δεν φωνάξουν τον βοσκό, ο βοσκός τα αναζητά για να τα οδηγήσει στο εμπόδιο. 

2 Μαθητές, σας προετοιμάζω, ώστε μετά την αναχώρησή Μου να πηγαίνετε από επαρχία σε επαρχία 

διαδίδοντας τα καλά νέα ότι ο Δάσκαλος βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή τα 

μυαλά των φορέων της φωνής Μου θα είναι κλειστά σε αυτή τη διακήρυξη, η Θεία Ακτίνα Μου και τα 

πνευματικά Μου παιδιά δεν θα εκδηλώνονται πλέον με αυτή τη μορφή. Όλα θα αλλάξουν μετά το 1950. 

Αν όμως εκείνοι που υπήρξαν φερέφωνα και φορείς πνευματικών χαρισμάτων επιμείνουν στον εξοπλισμό 

τους και στην πνευματική ανύψωσή τους, θα είναι αυτοί που πρώτοι θα επιτύχουν τη συζήτηση πνεύματος 

προς πνεύμα και στη συνέχεια θα τη διδάξουν στα πλήθη των πιστών. 

3 Τα χείλη των μαθητών Μου ας είναι έτοιμα να προσφέρουν παρηγοριά σε όσους έχουν ανάγκη, 

και τα σπίτια τους ας είναι έτοιμα να υποδεχτούν όσους έρχονται με την επιθυμία της ειρήνης. 

4 Δεν θα φύγουν όλοι οι εργάτες Μου για να κάνουν γνωστή την αλήθεια Μου. Κάποιοι θα 

συνεχίσουν να περιμένουν τους συνανθρώπους τους, ενώ άλλοι θα τους αναζητήσουν στα χωριά, τις 

επαρχίες και τα έθνη τους. 

5 Τα πνευματικά όντα που σας προστάτεψαν θα είναι γύρω σας και θα σας δίνουν έμπνευση, 

δύναμη και πίστη στο δρόμο σας. 

6 Πρώτα ακούστε Με, μάθετε από Μένα, εφαρμόστε το στην πράξη και προσευχηθείτε για αυτόν 

τον κόσμο που χάνεται και αιμορραγεί μέχρι θανάτου. Αν περιμένετε ότι ο Πατέρας θα φροντίσει μόνος 

του τον κόσμο, κάνετε λάθος: έχετε να σηκώσετε ένα μεγάλο μέρος του βάρους αυτού του σταυρού. 

7 Τα δικά σας βάσανα δεν πρέπει να σας κάνουν να ξεχνάτε εκείνους που ζουν σε συνεχή απόγνωση 

και φόβο. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες και οι δυσχέρειές σας στην καθημερινή ζωή, αλλά δεν μπορείτε να 

τις συγκρίνετε με αυτές που βαραίνουν κάποιους συνανθρώπους σας. 

8 Γνωρίζω καλά ότι πολλές καρδιές είναι κουφές στο κάλεσμά Μου προς το παρόν, μακριά από 

Μένα, πλήρως απασχολημένες με τα φιλόδοξα σχέδιά τους και τις εχθρότητές τους. Αλλά γιατί έχετε 

επίσης στιγμές που είστε κουφοί στις εμπνεύσεις Μου και αμελείτε το πνευματικό μονοπάτι που έχω 

χαράξει για σας; Μην προσποιείστε ότι είναι η αταραξία της σάρκας σας και οι συνεχώς αυξανόμενες 

ανάγκες και ανησυχίες σας που σας απομακρύνουν από Μένα. 

9 Είμαι παντού, σε κάθε στροφή μπορείτε να βρείτε μια ευκαιρία να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες 

Μου, γιατί πάντα θα υπάρχει χρόνος και ευκαιρία για το πνεύμα να εκπληρώσει την αποστολή του, ακόμη 

και στα υλικά έργα. 

10 Σκεφτείτε τα έργα σας για πέντε λεπτά κάθε μέρα, κρίνετε τον εαυτό σας και πάρτε την απόφαση 

να βελτιώνεστε όλο και περισσότερο. 

11 Η προσευχή είναι η προστατευτική άμυνα, το όπλο και η ασπίδα του πνεύματος. Πάντα να 

βρίσκετε καταφύγιο σε αυτό και δεν θα είστε αδύναμοι. 

12 Σας μιλάω με απλά λόγια που είναι κατανοητά σε όλους. Δεν σας εντυπωσίασα με εξαίσιες 

εκφράσεις, ούτε με ακατανόητες φιλοσοφίες, ούτε σας μίλησα με ξένες λέξεις. Το μεγαλείο του Λόγου 

Μου έγκειται στην απλότητά του. Ανακαλύψτε και κατανοήστε το. 

13 Εξομολογηθείτε Μου πνευματικά, γνωρίζοντας ότι ανακαλύπτω τι κρύβετε στο βάθος της καρδιάς 

σας. Αφήστε την αληθινή μετάνοια να γεννηθεί στις καρδιές σας και αγωνιστείτε να έρχεστε σε Μένα όλο 

και πιο καθαρά. 

14 Μάθετε όλα αυτά και θα αναγνωριστείτε ως μαθητές Μου στο δρόμο σας. Κάποιοι, όταν 

αναγνωρίσουν το δώρο της σωτηρίας σας, θα θελήσουν να αγοράσουν το μυστικό σας - κάποιοι με καλές 

προθέσεις, άλλοι με σκοπό το κέρδος. Αλλά θα τους πείτε ότι το μυστικό της βοήθειας προς τους 

πάσχοντες συνανθρώπους σας είναι η αγάπη του πλησίον και ότι όλοι διαθέτουν αυτή την ικανότητα. 

15 Έχετε ικανότητες με τις οποίες μπορείτε να καταπλήξετε τον κόσμο. Με το χάρισμα της 

πνευματικής όρασης θα προφητεύετε και θα είστε ανώτεροι ακόμη και από τις προβλέψεις της επιστήμης. 

16 Μέσα από τους εργάτες Μου, ακόμη και τους πιο λίγους από αυτούς, κάνω θαύματα. Είναι η 

στιγμή που ο απλός και ο αμόρφωτος Με ευχαριστεί επειδή του έδειξα το έλεός Μου και τον έκανα 

υπηρέτη Μου. Γιατί σε ένα άτομο με ανεκπαίδευτο μυαλό μπορεί να κρύβεται ένα υψηλό πνεύμα, το 

οποίο μόνο εγώ αναγνωρίζω. 
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17 Έχω δει πολλούς να στενάζουν και να αναστενάζουν στην άκρη της αβύσσου επειδή το σωματικό 

τους κέλυφος ήταν ατίθασο και αδάμαστο. Αλλά η ψυχή τους, που αγωνίζεται να ξεπεράσει τις 

παρεκτροπές της σάρκας, έχει υψωθεί σε Μένα με προσευχή για να πει: "Κύριε, αν δεν έρθεις να με 

βοηθήσεις, θα χαθώ". - Τότε ο Δάσκαλος στράφηκε προς αυτούς για να κάνει την επαναστατική αυτή ύλη 

να υποχωρήσει με μια λέξη ή με μια δοκιμασία και να δώσει στην ψυχή τη δύναμη να ξεπεράσει τα 

ανθρώπινα πάθη και τις αδυναμίες. 

18 Αυτοί είναι εκείνοι που, αν και φτωχοί στο πνεύμα και ταπεινοί στη γη, είναι σήμερα προικισμένοι 

με δύναμη, και τα χείλη τους μιλούν βαθιές διδασκαλίες, και με αγάπη θεραπεύουν ασθένειες που ήταν 

αδύνατο να θεραπεύσουν άλλοι. 

19 Θα μπορούσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις Μου σχετικά με την προηγούμενη διδασκαλία 

Μου; 

20 Το βιβλίο παραμένει εκεί, ανοιχτό στην ίδια σελίδα που σας έδειξα την προηγούμενη φορά- αλλά 

είναι απαραίτητο να συνεχίσετε χωρίς να καθυστερήσετε. Γι' αυτό, αναγκάζω τον Λόγο Μου να 

παραμείνει αποτυπωμένος στη συνείδησή σας, ώστε να σας έρχεται όταν τον χρειάζεστε. 

21 Είμαι το Βιβλίο της Ζωής. Θα φροντίσω ο καθένας από εσάς να είναι ένα μικρό βιβλίο γνώσης- 

για το σκοπό αυτό γράφω αυτή τη στιγμή τις διδασκαλίες Μου στην καρδιά σας. Αύριο αυτή η 

διδασκαλία θα φτάσει σε όλους τους λαούς και τα σπίτια, αλλά ήδη μπορείτε να πείτε ότι είχατε το 

προνόμιο να είστε οι ακροατές Μου κατά τη διάρκεια αυτής της διακήρυξης. 

22 Κάλεσα εκείνους που νόμιζαν ότι ήταν αποκληρωμένοι, εκείνους που έμοιαζαν περιττοί μέσα 

στην ανθρωπότητα, εκείνους που υπέστησαν ταπεινώσεις, ορισμένοι ακόμη και από τα χέρια των 

αγαπημένων τους προσώπων, και τους έδωσα αυτό το βιβλίο αγάπης στα χέρια τους. 

23 Είδατε την αυγή μιας νέας εποχής, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι έχετε ήδη βιώσει τα πάντα. Γι' 

αυτό σας προετοιμάζω προσεκτικά. Όταν δείτε αυτή τη διδασκαλία να λάμπει λαμπρά στο μέλλον, δεν θα 

μπερδευτείτε ούτε θα τυφλωθείτε από το φως της. Από μαθητές θα γίνετε στρατιώτες της αλήθειας έτοιμοι 

να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας- για τον σκοπό αυτό σας αποκαλύπτω ποια είναι τα όπλα με τα οποία θα 

πολεμήσετε. Αλλά σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, δεν είναι περιττό να σας υπενθυμίσω ότι τα όπλα 

με τα οποία θα είστε ανίκητοι είναι αυτά: προσευχή, έλεος, συγχώρεση, ειλικρίνεια, πραότητα, ζήλος για 

το δίκαιο και το καλό και αγάπη. 

24 Προοριζόταν να ζήσετε στη γη, και όταν οι απογοητεύσεις και οι δυσκολίες σας σας ώθησαν να 

ρωτήσετε για την κρυφή συμβουλή του Θεού, είχατε αμέσως τη θεϊκή απάντηση, όταν κληθήκατε να 

ακούσετε το Λόγο Μου, που είναι χάδι και βάλσαμο και ταυτόχρονα και νόμος. 

25 Καθώς Με ακούτε να μιλάω ως Πατέρα, ως Δάσκαλο και ως Θεό, θα αναπροσαρμόσετε τη ζωή 

σας, γιατί τώρα ξέρετε ότι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργηθήκατε και σταλθήκατε στον κόσμο είναι να 

Με προσεγγίσετε. 

26 Ποιος άλλος εκτός από εμένα θα σας αποκάλυπτε το πεπρωμένο σας και θα σας αποκάλυπτε τα 

πνευματικά σας χαρίσματα; 

27 Ο μαθητής μου ο Ιωάννης, κατά την αρπαγή του, είδε αυτή τη στιγμή, το ξεδίπλωμα των 

πνευματικών σας χαρισμάτων- αλλά μόνο το είδε. Πρώτα έπρεπε να έρθει ο Θείος Αμνός σε σας για να 

ξεσφραγίσει την έκτη σφραγίδα αυτού του βιβλίου της Αιώνιας Σοφίας και της Τέλειας Δικαιοσύνης, 

ώστε να μπορέσετε να το καταλάβετε. 

28 Το μονοπάτι που σας δείχνω σήμερα φωτίζεται από το φως της αλήθειας, ώστε να μπορέσετε να 

Με φτάσετε. Σε αυτό το μονοπάτι θα αντιμετωπίσετε πολλές δοκιμασίες, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες 

για να μελετήσετε το Νόμο Μου, να γνωρίσετε το πεπρωμένο σας και να αφιερωθείτε στην εκπλήρωσή 

του. 

29 Κάθε μέρα φέρνει τις δοκιμασίες της, και βλέπω πώς τις δέχεστε και σκέφτομαι τους καρπούς που 

Μου προσφέρετε. Πολλές από αυτές τις δοκιμασίες είναι μικρές, αλλά μέσα από αυτές θα μπορούσατε να 

ξεκινήσετε μια ζωή βελτίωσης και τελειότητας. Αλλά χωρίς να φτάσετε στην ουσία τους, τους 

απορρίπτετε, και αν το κάνετε αυτό, πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για πιο σοβαρές δοκιμασίες; Η 

κρίση που ασκώ στα έργα σας δεν είναι αυστηρή, είναι η κρίση ενός τρυφερού Πατέρα που σας αγαπά, 

που σας συμβουλεύει ώστε να προοδεύετε πάντα στην εφαρμογή του Νόμου Μου και να δείχνετε την 

ειρήνη και την πνευματική σας δύναμη. Αλλά αναζητώ και αγαπώ όλα τα παιδιά Μου, δεν 
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απομακρύνομαι από αυτόν που παρανομεί, αλλά τον συγχωρώ και του προσφέρω την ευκαιρία να 

διορθώσει τους τρόπους του και να επιστρέψει στο σωστό δρόμο. 

Μεταξύ εκείνων που Με ακολουθούν είναι εκείνοι που δεν έχουν καταφέρει να απελευθερωθούν από 

τις αμαρτίες τους- αλλά άλλοι, που προσεύχονται με θέρμη όσο πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει τη νίκη (στη 

ζωή), ξεχνούν τις οδηγίες Μου όταν πληγώνονται από την αυτο-αγάπη ή την υπερηφάνειά τους και 

επιτρέπουν στις κακές τους τάσεις να αποκαλυφθούν. Ποιος θα μπορούσε να κρυφτεί από Μένα που 

γνωρίζω τις σκέψεις σας και την προέλευση της ύπαρξής σας; 

30 Ενώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να διεισδύσει στην καρδιά του συνανθρώπου του για να υπερασπιστεί 

την υπόθεσή του, εγώ φροντίζω γι' αυτό, είτε είναι δίκαιο είτε άδικο, σας υπερασπίζομαι και σας αγαπώ. 

31 Ακούστε τα λόγια Μου για να μην σκοντάψετε ούτε να φέρετε στα χείλη σας το δισκοπότηρο του 

πόνου. Γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε το πεπρωμένο σας να αγαπάτε, τη μεγάλη σας αποστολή; Γιατί δεν 

κάνετε έργα σαν τα δικά Μου, νιώθοντας ότι είστε ικανοί να επιτελέσετε αυτό που σας ζητώ, αφού είστε 

μέρος της Ύπαρξής Μου και επομένως προικισμένοι με σπουδαίες ιδιότητες; 

32 Δεν θέλω να αισθάνεστε πληγωμένοι όταν λαμβάνετε τον Λόγο Μου, αλλά θέλω να σας 

ενσταλάξω νέο θάρρος με αυτόν. Αν κάποτε σας είπα: "Το θέλημά σας είναι δικό Μου", να θυμάστε ότι 

όταν υποτάσσεστε στους Νόμους Μου, κάνετε το Θέλημά Μου. Εγκρίνω τις καλές αποφάσεις και τις 

αποφάσεις σας και έχετε νιώσει την ειρήνη Μου και τις ευλογίες Μου να κατεβαίνουν στην καρδιά σας 

κάθε φορά που εκπληρώνετε το καθήκον σας να αγαπάτε. 

33 Προσπαθήστε να κάνετε το καλό, να προσεύχεστε με θέρμη και να αγαπάτε τον πλησίον σας. 

Αφήστε το πνεύμα σας να αναπτυχθεί και να νιώσει δυνατό και σπουδαίο στην εκπλήρωση της αποστολής 

του. 

34 Μου άρεσε που είστε φτωχοί αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα σας αφήσω χωρίς καθημερινό ψωμί. Αν 

σας στερήσω κάτι, θα σας δώσω σε αντάλλαγμα το ψωμί του Πνεύματος, το ψωμί της αιώνιας ζωής, και 

θα σας αποκαλέσω ευεργέτες της ανθρωπότητας. 

35 Οι χρόνοι επίσκεψης που ανακοινώθηκαν από Εμένα μέσω της Damiana Oviedo έφτασαν. Τα 

έθνη πολεμούν μεταξύ τους στους πολέμους τους, και η πείνα και ο λοιμός εξαπλώνονται στην 

ανθρωπότητα. Οι δυνάμεις της φύσης απελευθερώνονται. Είπα μέσω του πρώτου φορέα της φωνής: "Οι 

καιροί θα αλλάξουν, και όταν δείτε την ανθρώπινη επιστήμη να εκδηλώνει μεγάλα σημάδια προόδου, θα 

μετανοήσετε και θα μάθετε από Μένα για να φέρετε ένα μήνυμα ειρήνης στην ανθρωπότητα. 

36 Είστε όλοι φωτισμένοι, και ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της γης, όπου υπάρχει ένας 

από τους μαθητές Μου, το Πνεύμα Μου θα είναι παρόν, σκορπίζοντας φως και δύναμη, λύνοντας 

προβλήματα και απομακρύνοντας εμπόδια. Εσείς που έχετε σημαδευτεί από Μένα αυτή την εποχή - 

πρεσβεύστε για εκείνους που δεν είχαν το προνόμιο να γνωρίσουν αυτή την αποκάλυψη που σας δίνω. 

37 Ξεκουραστείτε κατά τη διάρκεια αυτού του σύντομου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο σας 

ευλογώ και σας δίνω την ειρήνη Μου, γιατί πρέπει να εκπληρώσετε το καθήκον σας για εξιλέωση- γι' 

αυτό σας έχω δώσει τη χάρη να πάρετε ένα νέο γήινο σώμα. Η αγάπη Μου σας δίνει αυτή την ευκαιρία 

για να μπορέσετε να Με προσεγγίσετε. Πώς θα μπορούσε να είναι το θέλημά Μου να έρχεστε στην 

παρουσία Μου με πόνο στην ψυχή σας; Αλλά εσείς που Με ακούτε, θα ξέρετε ότι ο Λόγος Μου δεν θα 

απομακρύνεται πλέον από τη συνείδησή σας. Αλλά πόσοι είναι εκείνοι που δεν θέλουν να έρθουν, παρόλο 

που τους καλώ: Είναι εκείνοι που κυνηγούν την ευχαρίστηση ως τον ύψιστο στόχο της ζωής τους και που 

έχουν ως νόμο μόνο τις επιταγές της ελεύθερης βούλησής τους. Δεν τους εγκαταλείπω επειδή δεν θέλουν 

να Με ακολουθήσουν, αντίθετα, είναι αυτοί που αναζητώ περισσότερο, επειδή ξέρω ότι αυτοί από όλους 

τους ανθρώπους θα σηκώσουν τα μάτια τους σε Μένα όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος στις καρδιές τους. 

38 Σε αυτές τις στιγμές μετάνοιας δέχομαι τα πάντα και τα συγχωρώ όλα. Αλλά ενώ κάποιοι 

ανανεώνονται για μια ζωή, άλλοι ξεχνούν την απόδειξη της αγάπης Μου μόλις ανακτήσουν την ειρήνη 

και την υγεία τους και νιώσουν ξανά δυνατοί, και απομακρύνονται ακόμη περισσότερο. Αυτοί δεν ήξεραν 

πώς να χρησιμοποιήσουν την καλή ευκαιρία που τους έδωσε η ζωή για να επιστρέψουν στον αληθινό 

δρόμο. Τότε τους καλώ μακριά στο υπερπέραν, έτσι ώστε το πνεύμα τους να μπορεί να αναστοχαστεί τον 

εαυτό του, έξω από την επιρροή της ύλης και όλων όσων το συνδέουν με τον κόσμο. 

39 Σε πόσους ανθρώπους στέλνω αυτό το κάλεσμα μέρα με τη μέρα! Θα εξαγνιστούν στο φως της 

Θείας Δικαιοσύνης Μου πριν επιστρέψουν, και όσοι εξαγνιστούν με αυτόν τον τρόπο δεν θα λερωθούν 
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ξανά με βρωμιά, επειδή θα έρθουν με σταθερή απόφαση να κάνουν έργα αξίας - έργα που είναι ευχάριστα 

μπροστά στον Κύριο και Του αξίζουν. 

40 Πόσοι από εσάς θα πρέπει να επιστρέψετε στη Γη σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσετε το έργο 

που δεν καταφέρατε να κάνετε ή σε αναζήτηση μιας ευκαιρίας να επανορθώσετε για τα λάθη που κάνατε! 

41 Σκεφτείτε ότι αν και πολλοί από εσάς είχατε αρκετό χρόνο για να Με ακούσετε και να μάθετε από 

Μένα, είστε στα τελευταία χρόνια της ζωής σας και δεν έχετε πλέον το χρόνο να σπείρετε όσα έχετε 

συσσωρεύσει στο πνεύμα σας με τόση αγάπη. Αλλά μην ανησυχείτε, Εγώ είμαι η Ζωή και θα σας αφήσω 

να ζήσετε, ώστε να μπορέσετε να σπείρετε στις καρδιές εκείνον τον σπόρο που τόσο διακαώς επιθυμείτε 

να καλλιεργήσετε. 

42 Ανάμεσα στο πλήθος που Με ακούει, δεν λείπει ούτε ένας που νομίζει ότι καταλαβαίνει πολλά 

από τις θείες διδασκαλίες, αλλά εσωτερικά αμφιβάλλει και αρνείται αυτόν τον λόγο. Αυτό όμως που δεν 

μπορεί να αρνηθεί είναι το γεγονός ότι η καρδιά του έτρεμε και χτυπούσε με τρόπους που δεν γνώριζε. Θα 

προσπαθήσει να ξεχάσει ορισμένες λέξεις που του απηύθυνα, αλλά δεν θα μπορέσει, και θα χάσει ακόμη 

και μερικές ώρες ύπνου, στις οποίες θα ακούει τον απόηχο αυτής της δυσδιάκριτης και απλής λέξης. Ο 

λόγος γι' αυτό είναι ότι η συνείδησή του θα του πει ότι πίσω από αυτή τη λέξη υπήρχε ένα φως που 

ανακάλυψε αυτό που έκρυβε στην καρδιά του και του μίλησε γι' αυτό που μόνο εκείνος γνώριζε. 

43 Εδώ είναι μια άλλη σελίδα του Βιβλίου της Ζωής, γραμμένη από το φιλεύσπλαχνο Χέρι Μου. 

Μίλησα στο πνεύμα σας, γιατί ανά πάσα στιγμή έχω γίνει γνωστός στους ανθρώπους. Η μορφή με την 

οποία εκδηλώνομαι τώρα δεν είναι ούτε νέα ούτε παράξενη. Μόνο σ' αυτόν που έχει υλοποιηθεί μπορεί να 

φανεί παράξενο ή αδύνατο. Για εκείνον, από την άλλη πλευρά, που Με περίμενε, είναι το πιο φυσικό και 

σωστό πράγμα να ακούσει τη φωνή του Πατέρα του μέσα του. Μόνο οι παρθένες που ήξεραν να φυλάνε 

σκοπιά με αναμμένες λάμπες άκουσαν τη φωνή του Νυμφίου όταν ήρθε τα μεσάνυχτα. 

44 Υπήρχαν εκείνοι τους οποίους έπρεπε να καλέσω μία, δύο και τρίτη φορά, κάποιοι που έπρεπε όχι 

μόνο να Με ακούσουν, αλλά και να φτάσουν στο βάθος των πάντων για να αναζωπυρώσουν την πίστη 

τους, και κάποιοι βλασφημούσαν το Έργο Μου- αλλά αργότερα, όταν έκανα ένα θαύμα στο δρόμο τους, 

ομολόγησαν με μετάνοια και φόβο ότι Αυτός που μίλησε ήταν ο Λόγος του Θεού, ο Θείος Δάσκαλος. 

Αυτή είναι η καλύτερη διδασκαλία Μου: να έχετε υπομονή με τους συνανθρώπους σας- αν αμφιβάλλουν 

για τη διδασκαλία, ποτέ μην ανταποδίδετε βρισιές για βρισιές. 

45 Μακάριοι είναι εκείνοι που προσπαθούν να κρύψουν από τα μάτια Μου τον πόνο που τους 

προκαλούν οι άνθρωποι με την κοροϊδία και την άκαρδη συμπεριφορά τους. Μακάριοι είναι εκείνοι που 

δεν παραπονιούνται, αλλά Με ευχαριστούν, γιατί παρά τις δοκιμασίες τους, η χάρη Μου τους ακολουθεί 

παντού. 

46 Τι μπορείς να κρύψεις από το βλέμμα Μου για να μην το ανακαλύψει; Θα σας ανταμείψω, θα 

βλέπετε πάντα το ουράνιο τόξο της ειρήνης να εμφανίζεται μετά τις καταιγίδες. Συνεχίστε να 

συσσωρεύετε τη διδασκαλία Μου σαν θησαυρό, αφήστε την να γίνει πράξη, ώστε η φιλανθρωπία να 

εξαγνιστεί στις καρδιές σας. 

47 Ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που στο παρελθόν είχαν την ευχαρίστησή τους στο κακό, που 

ένιωθαν άνετα στο μίσος και τη διαφθορά, αλλά φοβόντουσαν την αγάπη, το έλεος και την ταπεινότητα. 

Τώρα αναζωογονούνται από την εσωτερική τους μεταμόρφωση, από την ανανέωσή τους. Το πνεύμα σας 

κερδίζει ήδη δύναμη πάνω στη σάρκα σας. Τώρα χαίρεσαι όταν κάνεις το καλό, χαίρεσαι όταν ασκείς το 

έλεος και νιώθεις ικανοποίηση όταν είσαι ευγενικός και ταπεινός. Αρχίζετε να αισθάνεστε ανατριχίλα και 

απέχθεια απέναντι στη διαφθορά. Δεν υπάρχει κανένας που, αφού Με άκουσε, δεν άλλαξε τη ζωή του με 

κάποιο τρόπο. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν έχει νιώσει πραγματική υγεία να διατρέχει την ύπαρξή 

του αφού έλαβε το θεραπευτικό βάλσαμο του Υπέρτατου Ιατρού στο σώμα και την ψυχή του; Πόσα 

θαύματα έχει κάνει μόνο ο Λόγος Μου! Όλα σας τα έχω παραχωρήσει για να σας βοηθήσω να ξεπεράσετε 

την πνευματική σας οκνηρία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ήρθα για να θυσιάσω τον εαυτό μου ως άνθρωπος, 

αλλά για να σας εμπνεύσω να αποκτήσετε αξία, ώστε να κερδίσετε τη σωτηρία σας. Πάνω σας υπάρχει 

ένας πνευματικός θησαυρός που είναι η κληρονομιά του πνεύματός σας. Πότε θα αποκτήσετε όλα όσα 

έχω προορίσει για εσάς; 

48 Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσα έχουν ήδη επιτύχει. 

49 Πόση ανάγκη νιώθεις για στιγμές! Κάποιοι κλαίνε και δεν ξέρουν γιατί, είναι συνεχώς άρρωστοι. 

Άλλοι, οι οποίοι είναι πατέρες, αναρωτιούνται γιατί θερίζουν μόνο καρπούς ακατανόητους και 
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αχάριστους, παρόλο που έχουν φροντίσει την οικογένειά τους και την έχουν φροντίσει με αγάπη. Και οι 

γυναίκες που είχαν την επιθυμία για χάδια και βοήθεια στη γη, αναρωτιούνται επίσης γιατί δεν μπόρεσαν 

να σβήσουν αυτή τη δίψα για τρυφερότητα στη ζωή. Τα αδέλφια του ίδιου αίματος αισθάνονται μακριά ο 

ένας από τον άλλο, δεν αγαπιούνται ούτε καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Αναρωτιέστε για τον λόγο 

όλων αυτών και αδυνατείτε να καταλάβετε γιατί η καλοσύνη αποτυγχάνει μπροστά στα μάτια σας. Σας 

λέω: Όταν το καλό κάποιων θα βρει ανταπόκριση στους άλλους και οι καρδιές τους θα αισθανθούν 

αναζωογονημένες από αυτό - όταν οι πνευματικές αρετές και αξίες εκτιμηθούν δεόντως, τότε η πείνα, η 

δίψα για δικαιοσύνη, για αγάπη και κατανόηση θα φύγει από τις καρδιές των ανθρώπων. 

50 Σας λέω επίσης ότι εδώ στη γη δεν ξέρετε ποιοι είστε πνευματικά, ούτε ξέρετε ποιο είναι το 

πνεύμα του συζύγου σας, των γονέων σας ή των παιδιών σας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσατε 

να σηκώσετε το βάρος των πολλών καθηκόντων εξιλέωσης που αποτελούν τον σταυρό σας. Κουβαλήστε 

αυτόν τον σταυρό με αγάπη, μην προσπαθείτε να ξέρετε ποιος θα μπορούσατε να είστε αυτή τη στιγμή. 

Αρκεί να ξέρετε ότι είστε όλοι αδελφικά παιδιά ενός Πατέρα και ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εχθροί 

μεταξύ αδελφών. Αγαπήστε ο ένας τον άλλον και θα προχωρήσετε στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

51 Η Εδέμ έκλεισε προ πολλού τις πύλες της για την ανθρωπότητα, εξαφανίστηκε και το άρωμά της 

ανέβηκε στο άπειρο. Τότε η γη μετατράπηκε σε κοιλάδα δακρύων και άρχισε η πνευματική εξιλέωση, το 

πεδίο μάχης όπου η ψυχή εξαγνίζεται. Αλλά ένας καλύτερος παράδεισος από αυτόν που χάσατε είναι 

αυτός που θα βρείτε- σας περιμένει με ανοιχτές πύλες. Προσευχηθείτε για να λάβετε τη δύναμή Μου και 

να συνεχίσετε να προχωράτε στο πνευματικό μονοπάτι της ανάπτυξής σας. Αλλά κάντε το με το πνεύμα 

σας, όχι με μαθημένες προσευχές - όσο όμορφες κι αν είναι - αν δεν τις αισθάνεστε βαθιά. Γι' αυτό 

αγαπήστε και συγχωρήστε τους συνανθρώπους σας. Τότε θα βιώσετε την ευδαιμονία που ρέει από τη 

συνείδησή σας στην καρδιά σας όταν ακολουθείτε τις οδηγίες Μου. 

52 Εδώ και πολύ καιρό σας προετοιμάζω, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο να σας αποκαλούν 

διαταράκτες της τάξης και της πνευματικής ειρήνης στον κόσμο, επειδή θα συκοφαντηθείτε. Η 

διδασκαλία μου εκπαιδεύει εκείνους που αύριο θα είναι υπομονετικοί, ταπεινοί και ευγενικοί δάσκαλοι, 

εκείνοι που απαντούν με αγάπη σε όλες τις ερωτήσεις των συνανθρώπων τους. 

53 Κάθε διδασκαλία Μου είναι ένα βιβλίο από το οποίο μπορείτε να μάθετε όλα όσα χρειάζεται το 

πνεύμα σας για να διδάξετε αργότερα τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Οι διδασκαλίες μου 

προετοιμάζουν για εσάς έναν νέο κόσμο, μια νέα ζωή ήδη σε αυτή τη γη. Αλλά όταν σας μιλάω γι' αυτή 

την αλήθεια και σκέφτεστε τον πόλεμο που διεξάγουν τα έθνη, όπου βασιλεύει μόνο πόνος, φόβος και 

δυστυχία, σκέφτεστε ότι αυτή η λέξη δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα. Αλλά πραγματικά, σας 

λέω, αυτό που μοιράζομαι μαζί σας δεν είναι μόνο μια διδασκαλία αλλά και μια προφητεία. 

54 Αν η επιστήμη σας και η αμαρτία σας σας έκαναν να χάσετε τον παράδεισο της ειρήνης, της 

ειλικρίνειας και της αδελφοσύνης, η πνευματοποίηση θα σας δώσει πίσω αυτή τη χάρη, η οποία θα 

εκτιμηθεί περισσότερο από τον υψηλό βαθμό ανάπτυξης που διαθέτετε σήμερα, από (εκείνη την ύπαρξη) 

όταν ήσασταν ακόμα στην κατάσταση της αθωότητας. 

55 Η διδασκαλία Μου είναι απλή και κατανοητή, ώστε οι αρχάριοι να μπορούν να την καταλάβουν. 

Παρόλο που εκδηλώνομαι μέσα από αμαρτωλά σώματα, ο Λόγος Μου παραμένει ως ίχνος αγάπης στην 

καρδιά των ανθρώπων. Αυτή η μορφή εκδήλωσης είναι άλλη μια απόδειξη της ταπεινότητας που έχω 

δώσει στα παιδιά Μου. Σας διδάσκω συνεχώς αυτή την αρετή, γιατί είναι μία από εκείνες που το πνεύμα 

πρέπει να εξασκεί περισσότερο. Σε κάποιους έδωσα μια ταπεινή καταγωγή στον κόσμο, ώστε στη ζωή 

τους να πάρουν ως παράδειγμα τον Δάσκαλο- σε άλλους έδωσα μια πλούσια πατρίδα, ώστε να μιμηθούν 

τον Ιησού, ο οποίος, αν και βασιλιάς, άφησε το θρόνο Του για να υπηρετήσει τους φτωχούς, τους ασθενείς 

και τους αμαρτωλούς. 

56 Η αξία εκείνου που κατεβαίνει από την κοινωνική του θέση για να υπηρετήσει τους 

συνανθρώπους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί, είναι τόσο μεγάλη όσο εκείνη εκείνου που ανεβαίνει από τη 

μίζερη και άγνωστη ζωή του στο ύψος των δικαίων στο μονοπάτι της αγάπης. 

57 Ω, αν μόνο μια ταπεινή καρδιά θα μπορούσε να ξεπηδήσει ανάμεσά σας για να χρησιμεύσει ως 

παράδειγμα στους άλλους! Γιατί πόσοι από αυτούς που έχουν μια έκφραση ταπεινοφροσύνης στο 

πρόσωπό τους σπέρνουν την υπερηφάνεια που έχουν κρυφά στην υπερήφανη καρδιά τους; Είναι θέλημά 

Μου να πέσει αυτή η μάσκα της υποκρισίας από αυτόν τον λαό, ώστε οι άνθρωποι να σας αναγνωρίζουν 

ως μαθητές του Αγίου Πνεύματος λόγω της ταπεινότητάς σας. 
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58 Η ζωή του Δασκάλου σας είναι παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους. Επειδή όμως η γυναίκα δεν 

είχε οδηγίες για το έργο της ως μητέρα, η Μαρία στάλθηκε σε αυτήν ως η ενσάρκωση της Θείας 

Τρυφερότητας, η οποία εμφανίστηκε ως γυναίκα ανάμεσα στους ανθρώπους, για να σας δώσει ομοίως το 

Θεϊκό της παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. 

59 Κάθε φορά που Με ακούτε να επαινώ την αρετή, νιώθετε την ανθρώπινη αμαρτία και ατέλεια να 

εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σας σε όλο της το μεγαλείο. Τότε, με λύπη, σκύβεις τον λαιμό σου και 

κάποιος Μου λέει: "Κύριε, έρχεσαι με την αγνότητα και την αγιότητά Σου για να μας ταπεινώσεις για τις 

αμαρτίες μας, Εσύ που έβαλες την ταπεινοφροσύνη στις καρδιές μας;" Απαντώ σ' αυτή την καρδιά ότι δεν 

έχει καταλάβει τον Λόγο Μου, ότι είναι μόνο ένα άτομο του Φωτός Μου και της Αγιότητάς Μου που 

βάζω μπροστά σας για να μην αισθάνεστε ταπεινωμένοι μπροστά Μου ούτε ανίκανοι να Με 

ακολουθήσετε στην αρετή. 

60 Μην συγχέετε την ταπεινότητα με την πενιχρότητα του ντυσίματος. Ούτε νομίζετε ότι είναι 

ταπεινός εκείνος που έχει ένα αίσθημα κατωτερότητας μέσα του και για το λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος 

να υπηρετεί τους άλλους και να υποκλίνεται μπροστά τους. Σας λέω ότι η αληθινή ταπεινοφροσύνη 

βρίσκεται σε εκείνον που, αν και είναι σε θέση να κρίνει ότι είναι κάποιος και γνωρίζει ότι έχει κάποιες 

γνώσεις, είναι πρόθυμος να ταπεινωθεί απέναντι στους άλλους και χαίρεται να μοιράζεται μαζί τους ό,τι 

έχει. 

61 Η ταπεινοφροσύνη είναι το φως της ψυχής, και αντίθετα, η απουσία της είναι το σκοτάδι της. Η 

ματαιοδοξία είναι ο καρπός της άγνοιας. Εκείνος που είναι μεγάλος με γνώση και διακρίνεται με αρετή 

διαθέτει αληθινή σεμνότητα και πνευματική ταπεινότητα. 

62 Τι ευγνωμοσύνη που νιώθετε όταν βιώνετε ότι ένα πρόσωπο που είναι σεβαστό μεταξύ των 

ανθρώπων δείχνει αγάπη, κατανόηση, σεμνότητα προς εσάς. Μπορείτε να δώσετε το ίδιο συναίσθημα σε 

όσους είναι από κάτω σας ή νιώθουν έτσι. Μάθετε πώς να υποκλίνεστε, μάθετε πώς να σφίγγετε το χέρι 

χωρίς να αισθάνεστε υπεροχή, μάθετε να δείχνετε κατανόηση. Σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

είναι ευτυχισμένος μόνο αυτός που λαμβάνει την απόδειξη αγάπης, τη βοήθεια ή την παρηγοριά, αλλά και 

αυτός που τη δίνει, γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει Κάποιος πάνω από αυτόν που ο ίδιος του έχει δώσει 

αποδείξεις αγάπης και ταπεινότητας, και Αυτός είναι ο Θεός και Κύριός του. 

63 Βιώστε στις καρδιές σας την απόλαυση του να αισθάνεστε αγαπημένοι από τον Πατέρα σας, ο 

οποίος ποτέ δεν σας ταπείνωσε με το μεγαλείο Του, αλλά το αποκάλυψε με την τέλεια ταπεινοφροσύνη 

Του για να σας κάνει μεγάλους και να σας φέρει να απολαύσετε την αληθινή ζωή στη Βασιλεία Του, η 

οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 102  
1 Η ικεσία σας έφτασε στον ουρανό, και ως απόδειξη αυτού αισθάνεστε την ειρήνη Μου αυτές τις 

στιγμές. Αν, σε μια περίπτωση, νιώσετε μια γλυκιά ειρήνη να διαπερνά την καρδιά σας, μπορείτε να πείτε 

με βεβαιότητα ότι ο Δημιουργός σας ήταν κοντά σας. Αν η καρδιά σας χτυπάει πιο γρήγορα και μια 

ανεξήγητη ευδαιμονία σας γεμίζει, είναι επειδή το πνεύμα σας άκουσε τη φωνή του Κυρίου του. 

2 Σηκώστε το σταυρό σας με τη σκέψη ότι η παρουσία Μου είναι μαζί σας για να σας ενθαρρύνει 

στο δρόμο της ανάπτυξής σας. 

3 Όλοι σας μπορείτε και πρέπει να ανήκετε στους φωτισμένους από τον Κύριο. Δεν υπάρχει καρδιά 

που να μην φέρει μέσα της τον θείο σπόρο της αγάπης και της αρετής. Εκείνοι που ασπάζονται τη 

διδασκαλία Μου για να γίνουν μαθητές Μου είναι εκείνοι που, μέσα από αληθινές μαρτυρίες αγάπης και 

ελέους προς τα πλήθη, παρουσιάζουν τον Δάσκαλό τους ως τέλεια αγάπη και άπειρη σοφία. Αυτός είναι ο 

τρόπος με τον οποίο πρέπει να κάνετε γνωστά τα Καλά Νέα στη γη με αγνά έργα, λόγια και σκέψεις. 

4 Θέλω να αποκτήσετε τόσο μεγάλη ευαισθησία στο πνευματικό αυτό διάστημα, ώστε μια σκέψη 

Μου που αντανακλάται στο μυαλό σας να είναι αρκετή για να Με υπακούσετε με αληθινή πραότητα. 

5 Εκείνες οι ημέρες έχουν παρέλθει, όταν οι άνθρωποι απαιτούσαν από τον Θεό τους μια 

αναμφισβήτητη υλική εκδήλωση για να πιστέψουν στον Λόγο Του, στην Ύπαρξή Του ή στη Δικαιοσύνη 

Του. Εκείνες τις εποχές που οι άνθρωποι έτρεμαν μόνο μπροστά στη φοβερή φωνή των προφητών τους ή 

μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη που αποκαλύφθηκε μέσα από τα εξαπολυμένα στοιχεία, μέσα από πληγές, 

λοιμούς και πολέμους, θα πρέπει να τις θεωρήσετε ως παρελθόν- μην τρέφετε την επιθυμία να συνεχίσουν 

να υπάρχουν και στις μέρες σας. Το πνεύμα σας είναι εξελιγμένο και θα παλέψει με την υλοποιημένη 

ψυχή μέχρι να την κάνει δεκτική στις δονήσεις, τις εμπνεύσεις και τα μηνύματα που σας έρχονται από τον 

πνευματικό κόσμο. 

6 Σε κάθε εποχή βοήθησα το πνεύμα σας να προχωρήσει όλο και περισσότερο στη γνώση της 

αλήθειας. Φροντίστε να έρθει η ώρα που το τελευταίο πέπλο θα εξαφανιστεί και θα μπορέσετε να δείτε τη 

δόξα του Πατέρα σας. 

7 Όποιος -χωρίς να πει σε κανέναν ότι είναι μαθητής Μου- σκορπίζει καλοσύνη στο δρόμο του, θα 

ερωτηθεί παντού από τους συνανθρώπους του ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος για να φτάσει στον 

Πατέρα. 

8 Όποιος καυχιέται ότι είναι στρατιώτης Μου, υπηρέτης Μου ή μαθητής Μου, το μόνο που θα 

προκαλέσει είναι υποψίες, γελοιοποίηση, περιφρόνηση και καταδίκη. 

9 Αφού ο Ιησούς είχε επιτελέσει μεγάλα και ισχυρά έργα μπροστά στα μάτια των μαθητών Του, 

ρώτησε κάποτε τον Πέτρο: "Κι εσύ, ποιος πιστεύεις ότι είμαι;". Σε αυτό ο μαθητής απάντησε με 

θαυμασμό, αλλά γεμάτος πίστη: "Εσύ είσαι ο Υιός του ζωντανού Θεού". Έτσι θα πορεύεστε μέσα στον 

κόσμο σύμφωνα με το θέλημά Μου: Με την ευγένεια που σας δίδαξε ο Ιησούς. Τότε δεν θα λείψουν 

εκείνοι που, βλέποντας τα έργα σας, θα πιστέψουν ότι είστε μαθητές Μου και ότι μεταδίδετε τη 

διδασκαλία Μου στους συνανθρώπους σας. Θυμηθείτε ότι Εγώ είμαι ο καλός δρόμος, ο Λόγος Μου σας 

έχει δώσει μαρτυρία γι' αυτό. Πολλά πράγματα σας έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι έστω και 

ένα από τα λόγια Μου σας δίδαξε κάτι εκτός του νόμου Μου. 

10 Σας συνάντησα σαν μαραμένα και ξερά φυτά κάτω από τις ακτίνες ενός ανελέητου ήλιου και σας 

έκανα να νιώσετε το χάδι του Λόγου Μου, που ήταν σαν ουράνια δροσιά επάνω σας. Περπατούσατε σε 

ένα μονοπάτι γεμάτο γαϊδουράγκαθα και δεν θέλατε να προχωρήσετε παραπέρα από φόβο μήπως 

πληγωθείτε. Αλλά αφού ακούσατε τον Λόγο Μου, χάσατε τον φόβο της ζωής, η δυσπιστία και η 

καχυποψία έφυγαν από τις καρδιές σας και συνεχίσατε το ταξίδι της ζωής γεμάτοι ελπίδα και πίστη στο 

πεπρωμένο σας. Για κάθε στιγμή που περνούσε, ο Λόγος του Πατέρα αντηχούσε στο πνεύμα σας, ο 

οποίος είναι η τροφή της αιώνιας ζωής για όποιον τον προσλαμβάνει. 

11 Άνθρωποι, την ίδια στιγμή που εγώ σας εξοπλίζω για να διεισδύσετε στην πνευματική ζωή, 

λεγεώνες ανθρώπων ετοιμάζονται στον κόσμο να ξεριζώσουν από τις καρδιές των συνανθρώπων τους 

κάθε σπόρο πνευματικής προέλευσης. Σας δίνω τον απαραίτητο χρόνο για να ενισχύσετε την πίστη σας 

και να επιτρέψετε στη θεία γνώση αυτών που σας έχω αποκαλύψει να ξεδιπλωθεί στις καρδιές σας. Αν 

προετοιμαστείτε πραγματικά, δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε από τον κόσμο, ούτε από τα λόγια του 

ούτε από τα βιβλία του, ούτε οι υποσχέσεις ή οι απειλές του θα καταφέρουν να διώξουν από τις καρδιές 
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σας την ουσία της διδασκαλίας Μου, ούτε την υπόσχεση της Γης της Επαγγελίας που σας έχω προσφέρει. 

Δεν θα την ανταλλάξετε ποτέ με τις πιο δελεαστικές υποσχέσεις του κόσμου. 

12 Κάθε φορά που αυτή η δοκιμασία έρχεται πάνω σας και οι εχθροί σας παρακολουθούν τα βήματά 

σας, να θυμάστε ότι ο Χριστός είναι αυτός που σας μιλάει εκείνη τη στιγμή και σας υπενθυμίζει πώς ο 

Ιησούς μπήκε σε πειρασμό στην έρημο και πώς νίκησε τον κόσμο και τη σάρκα με τη δύναμή Του. Θέλω 

να είστε το ίδιο - δυνατοί απέναντι σε κάθε αντίπαλο, χωρίς να ξεχνάτε ότι έχετε τον πιο ισχυρό από τους 

εχθρούς σας μέσα σας και ότι μόνο η πίστη και η δύναμη που προέρχεται από Μένα θα σας δώσει τη νίκη. 

13 Ο αγώνας σας δεν θα είναι χωρίς ανταμοιβή- θα είναι απείρως μεγαλύτερος από αυτόν που θα 

μπορούσατε να περιμένετε από τη γη. Από αυτή τη μεγάλη ανταμοιβή θα σας δώσω μόνο ένα μικρό μέρος 

εδώ σε αυτόν τον κόσμο προκαταβολικά, και αυτό θα είναι η ικανοποίηση να δείτε τους εχθρούς της 

αλήθειας Μου να μεταστρέφονται σε αυτήν. 

14 Σκεφτείτε προσεκτικά τις διδασκαλίες Μου, αγαπημένοι μαθητές, και από αυτόν τον 

προβληματισμό θα αποκτήσετε τη δύναμη που θα σας βοηθήσει να μη χάνετε το κουράγιο σας στη μάχη. 

15 Κάντε το μυαλό σας ελεύθερο από κάθε ακαθαρσία, αν θέλετε να καταλάβετε το Λόγο Μου. Ο 

Δάσκαλος εργάζεται πάνω του για να τον ξυπνήσει από τον ύπνο στον οποίο είναι παγιδευμένος και να 

του δείξει το λαμπερό φως του νέου πρωινού. 

16 Στην αγάπη Μου για σας κάνω το θείο ανθρώπινο για να το κάνω κατανοητό για σας. 

Μεταμορφώνω τη θεία σοφία Μου σε ανθρώπινα λόγια και σας κάνω να ακούσετε τις οδηγίες του 

Ουράνιου Πατέρα σας μέσω αυτού του πνευματικού δώρου, ο οποίος ενισχύει το σώμα σας μέσω της 

αγάπης Του και καθαρίζει την ψυχή σας από τους λεκέδες της. 

17 Ο Πατέρας όλων των όντων σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Η αγάπη που σας δημιούργησε γίνεται 

αισθητή σε κάθε έναν που ακούει αυτόν τον λόγο. 

18 Πριν Με ακούσετε μέσω αυτών των φορέων φωνής, μια κρυφή φωνή μέσα σας ανακοίνωνε την 

παρουσία Μου στο μονοπάτι σας. Όσοι μπόρεσαν να ακούσουν αυτή τη φωνή στην καρδιά τους, όταν 

έλαβαν τα Καλά Νέα, στα οποία τους οδήγησε ένας αδελφός με τα λόγια: "Ελάτε, γιατί ο Θείος Δάσκαλος 

μιλάει τώρα και σας περιμένει", επιβεβαίωσαν ότι το προαίσθημα που είχαν δεν τους εξαπάτησε, ότι η 

αναγγελία της καρδιάς τους ήταν πραγματική. Αλήθεια σας λέω, αυτοί είναι εκείνοι που έμειναν μαζί 

Μου, εκείνοι που πίστεψαν στην εκδήλωσή Μου, επειδή Με περίμεναν ήδη. 

19 Όταν δεν θα σας μιλάω πια με τη μορφή που βιώνετε σήμερα, θα σας γίνω ξανά γνωστός 

απευθείας από πνεύμα σε πνεύμα, και τότε δεν θα αμφιβάλλετε πλέον, ούτε θα ρωτάτε: "Είναι πράγματι ο 

Κύριος;". Τότε θα έχετε τη βεβαιότητα και την απόλυτη πίστη ότι το πνεύμα σας θα αρχίσει να 

επικοινωνεί με τον Δημιουργό του. 

20 Μην γίνεστε αδύναμοι στην προσπάθειά σας να έρθετε πιο κοντά Μου επειδή θεωρείτε ότι η 

πνευματική σας ωριμότητα είναι χαμηλή. Εισέρχεστε σε μια εποχή πνευματοποίησης, αλλά δεν θα 

φτάσετε ακριβώς στην τελειότητα στον πνευματικό σας διάλογο- μετά από εσάς θα έρθουν άλλοι, και 

μετά από αυτούς άλλοι που θα ακούσουν τη φωνή Μου, θα λάβουν θεϊκή έμπνευση και θα αναπαράγουν 

τα μηνύματά Μου με τρόπο που δεν μπορείτε τώρα να φανταστείτε. Δεν μπορεί να είναι ότι εσείς οι ίδιοι 

θα είστε αυτοί που θα ζήσετε εκείνες τις εποχές; Αλλά σε αυτά τα μελλοντικά πράγματα μόνο εγώ μπορώ 

να διεισδύσω, και μόνο εγώ μπορώ να ξέρω ποια θα επιστρέψουν και ποια θα παραμείνουν στο 

πνευματικό, για να μην επιστρέψουν ποτέ στη γη. 

21 Κάποιοι από τους μαθητές Μου θα βάλουν τον πρώτο λίθο, άλλοι θα βάλουν τον τελευταίο λίθο 

στο πιο όμορφο κτίριο που έχει ανεγείρει ο άνθρωπος για τον Κύριό του. 

22 Αυτό το έργο θα είναι ο καρπός της πνευματικής αρμονίας μεταξύ όλων των ανθρώπων. Σήμερα 

αισθάνεστε πολύ μακριά από το να μπορέσετε να παράγετε αυτόν τον καρπό, επειδή αναγνωρίζετε ότι 

υπάρχει διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μην απελπίζεστε, γιατί το δρεπάνι πλησιάζει 

ήδη, το οποίο θα κόψει τα ζιζάνια που έχουν διχάσει την ανθρωπότητα, έτσι ώστε όταν η επίσκεψη 

περάσει, να δείτε και πάλι τη δικαιοσύνη, τη λογική και την αδελφοσύνη να λάμπουν. 

23 σήμερα ανοίγω μπροστά σας το Θείο Βιβλίο της Αγάπης Μου- κάντε το ίδιο και με τις καρδιές 

σας, αγαπημένοι μαθητές. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί πριν σας δώσω τις οδηγίες Μου, σταματάω για να 

ακούσω τις θλίψεις σας και να σας θεραπεύσω από τα βάσανά σας. Η επιθυμία Μου είναι όταν έρχεστε σε 

Μένα να υπάρχει βαθιά ειρήνη στο πνεύμα σας. Ξέρω ποιοι από εσάς έχετε πολλά να παλέψετε, και γι' 

αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να λάβετε μεγάλη ενθάρρυνση ακόμη και τώρα. Η δύναμη σας δίνεται 
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από τον Λόγο Μου, ο οποίος διαπνέεται από ζωή και υγεία. Αυτός ο Λόγος πηγάζει από τον Θείο Λόγο 

που αυτή τη στιγμή διεισδύει στο εσωτερικό του πνεύματός σας για να πραγματοποιήσει την τέλεια 

κοινωνία μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών Του. 

24 Για μερικούς, η διδασκαλία Μου θα μείνει αξέχαστη, γιατί στη ζωή τους θα είναι το αστέρι που θα 

καθοδηγεί τα βήματά τους. Αυτοί θα έρθουν εν ευθέτω χρόνω για να Με ακολουθήσουν και να γίνουν 

μάρτυρες των αποκαλύψεών Μου. Άλλοι θα απομακρυνθούν από το μονοπάτι χωρίς να φαίνεται να 

γνωρίζουν ποιον άκουγαν, ούτε ποια ήταν η αλήθεια που περιείχε ο λόγος. Τότε θα πρέπει να 

περιπλανηθούν λίγο περισσότερο, μέχρι να έρθει η ώρα των δοκιμασιών τους και να νιώσουν την 

έμπνευση να ανεβαίνει στο εσωτερικό της ύπαρξής τους, θυμίζοντάς τους αυτά που κάποτε άκουσαν και 

στα οποία η καρδιά τους δεν έδινε σημασία εκείνη τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, ακούστε Με, όλοι σας, είτε 

απομακρύνεστε είτε Με αρνείστε. Σπέρνω στο πνεύμα σας, όπου μόνο εγώ βρίσκω πρόσβαση, γιατί 

υπάρχει μόνο ένα κλειδί γι' αυτό, και το κατέχω. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό, το φως θα 

ξεπηδήσει από τα βάθη της καρδιάς σας, τα οποία αφήνω σήμερα στο πιο κρυφό σημείο της ύπαρξής σας. 

25 Εξαλείψτε το σκοτάδι από τη ζωή σας, την άγνοια, τα ελαττώματα, όλα όσα αρρωσταίνουν το 

σώμα σας. Φέρτε φως στην ύπαρξή σας και διαδώστε την αγάπη του πνεύματός σας στο μονοπάτι της 

ζωής των συνανθρώπων σας. 

26 "Εποχή της νέας γνώσης" έχουν ονομάσει οι άνθρωποι αυτόν τον αιώνα, αλλά σας λέω να 

εμπιστευτείτε όχι μόνο το φως που έρχεται από την επιστήμη, αλλά και τα πνευματικά σας χαρίσματα. 

Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που προέρχεται από τον 

Θεό. 

27 Κρατήστε τον Λόγο Μου στις καρδιές σας, και αν τον χρησιμοποιήσετε, ας μην είναι για να 

καυχηθείτε μπροστά σε εκείνους που δεν γνωρίζουν αυτή τη διδασκαλία. Μην επιθυμείτε να εμφανιστείτε 

ως οι νέοι φωτισμένοι, διότι κανένας από τους συνανθρώπους σας δεν είναι χωρίς φως. Αν δεν είστε 

ταπεινοί όταν μεταβιβάζετε την κληρονομιά Μου, δεν θα είστε σε θέση να δώσετε φως. 

28 Αυτή τη στιγμή κληροδοτώ στην ανθρωπότητα ένα νέο βιβλίο, μια νέα διαθήκη: τον Λόγο Μου 

της Τρίτης Εποχής, τη Θεία Φωνή που μίλησε στον άνθρωπο κατά την απελευθέρωση της Έκτης 

Σφραγίδας. 

29 Δεν είναι απαραίτητο τα ονόματά σας ή οι πράξεις σας να μείνουν στην ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο 

ο Λόγος Μου θα είναι σαν μια ηχηρή και καθαρή φωνή που θα μιλάει αιώνια στην ανθρώπινη καρδιά, και 

ο λαός Μου θα αφήσει στους μεταγενέστερους τα ίχνη των βημάτων του σε αυτό το μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. 

30 Αφήστε την ανάμνηση των καλών σας έργων ως παράδειγμα σε όσους έρχονται μετά από εσάς. 

Βιαστείτε να εξαφανίσετε όλους τους λεκέδες σας σήμερα, ώστε να μην τους δουν οι αδελφοί και οι 

αδελφές σας. 

31 Οι Γραφές της Πρώτης Εποχής παρέδωσαν την ιστορία του λαού του Ισραήλ, διατηρώντας το 

όνομα των παιδιών του, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, τα έργα της πίστης του και τις αδυναμίες του, 

τις δόξες και τις πτώσεις του, έτσι ώστε αυτό το βιβλίο να μιλάει σε κάθε νέα γενιά για την εξέλιξη αυτού 

του λαού στη λατρεία του Θεού. Το βιβλίο αυτό παρέδωσε επίσης τα ονόματα των πατριαρχών που 

αγάπησαν την αρετή και τη δικαιοσύνη, τα πρότυπα της δύναμης της πίστης, και τα ονόματα των 

προφητών, των μάντεις των μελλοντικών πραγμάτων, από το στόμα των οποίων μιλούσε πάντα ο Κύριος 

όταν έβλεπε το λαό Του στο χείλος του κινδύνου. Παρέδωσε επίσης τα ονόματα των διεφθαρμένων, των 

προδοτών, των ανυπάκουων, γιατί κάθε περιστατικό, κάθε παράδειγμα είναι ένα μάθημα και μερικές 

φορές ένα σύμβολο. 

32 Όταν κατοικούσα ανάμεσα στους ανθρώπους εν Χριστώ, χρησιμοποιούσα την ουσία αυτών των 

γραπτών, το νόημα αυτών των έργων, μόνο όταν ήταν απαραίτητο για να μεταφέρω τη διδασκαλία Μου- 

ποτέ δεν εξύμνησα το υλικό και το ανυπόστατο. Δεν θυμάστε ότι ανέφερα τον δίκαιο Άβελ, ότι εξήρε την 

υπομονή του Ιώβ και θυμήθηκα τη σοφία και τη δόξα του Σολομώντα; Δεν θυμήθηκα πολλές φορές τον 

Αβραάμ και δεν μίλησα για τους προφήτες, και δεν σας είπα αναφερόμενος στον Μωυσή ότι δεν ήρθα για 

να καταργήσω τον νόμο που είχε λάβει, αλλά για να τον εκπληρώσω; 

33 Αν ο Χριστός ήταν ο Αμνός του Θεού που παίρνει μακριά τις αμαρτίες του κόσμου - ακόμη και 

τότε θα μπορούσα να επαινέσω μόνο το καλό και θα έπρεπε να ακυρώσω το κακό. 
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34 Η ζωή μου μεταμόρφωσε τις ζωές των ανθρώπων. Ο θάνατός μου άνοιξε τα μάτια που είχαν 

τυφλωθεί από το σκοτάδι του υλισμού στο φως της αλήθειας, και η λατρεία του Θεού έκανε ένα μεγάλο 

βήμα προς την τελειότητα, διότι η αγάπη του Μεσσία έκανε τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια νέα 

αντίληψη για τη θεία δικαιοσύνη. Σαν να είχε εμφανιστεί ένας νέος Θεός σ' εκείνον τον λαό, η διδασκαλία 

Μου και τα έργα Μου έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει την αλήθεια που οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να 

δουν πριν. 

35 Ο Θεός, ο αναλλοίωτος, δεν θα μπορούσε να έχει αλλάξει στο εσωτερικό Του προς τα παιδιά Του. 

Το ανθρώπινο ον ήταν αυτό που ανακάλυψε την αληθινή φύση του Πατέρα όταν ανέβηκε πνευματικά 

προς τον Δημιουργό του πάνω στη σκάλα της αγάπης και της πνευματοποίησης που του έδειξε ο Χριστός. 

Ακόμη και όταν οι απόστολοί Μου δίδασκαν τα πλήθη σε προαύλια, συναγωγές ή αγορές και έπρεπε να 

αναφερθούν σε παρελθοντικές εποχές, χρησιμοποιούσαν μόνο εκείνα τα παραδείγματα που άφηναν μια 

αληθινή πνευματική δήλωση και απαρνιόντουσαν κάθε τι άχρηστο. 

36 Τώρα που έχω έρθει σε σας με εκτεταμένη πνευματική διδασκαλία, δεν έχω ξεχάσει ότι όλοι σας 

αισθάνεστε την ανάγκη να ερευνήσετε αυτά τα βιβλία, γιατί σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε μάθημα, σας 

δίδαξα και σας υπενθύμισα τι ήταν - τα παραδείγματα που δεν πρέπει να ξεχνάτε, τις διδασκαλίες που 

έχουν αιώνια ζωή. Αλλά σας ξαναλέω: ακόμη και τώρα έχω μιλήσει μόνο για τα πνευματικά. Μη νομίζετε 

ότι σας απαγορεύω να διαβάσετε αυτό το βιβλίο των Πρώτων Ημερών, διότι είστε τριαδικός λαός. Δεν 

ξέρετε ότι είπα: "Ερευνήστε τις Γραφές"- αλλά τώρα προσθέτω: Προσευχηθείτε πριν διαβάσετε, ώστε 

μελετώντας να βρείτε το αληθινό φως και να μην πέσετε σε πλάνη, όπως συνέβη σε πολλούς, επειδή 

έδωσαν λανθασμένη ερμηνεία στα γεγονότα. Διαβάστε, ερευνήστε, αλλά θα βρείτε την εξήγηση του 

νοήματος στο Λόγο Μου της Τρίτης Εποχής. 

37 Γιατί θα πρέπει, αυτή τη στιγμή, να κληροδοτήσετε στους επόμενους τις ατέλειές σας, την ψεύτικη 

λατρεία της πνευματικότητάς σας, τις ανυπακοές σας και τη συνήθειά σας στο ιερό; Πιστεύετε ότι τα έργα 

σας σας καθιστούν άξιους να σας παραδώσει η ιστορία; 

38 Όταν έρθει η ώρα, θα σας φωτίσω, ώστε ο λαός Μου, ο μάρτυρας της εκδήλωσής Μου και του 

Λόγου Μου, να διαμορφώσει από τις διδακτικές ομιλίες Μου το βιβλίο που θα φτάσει σε όλους τους 

ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να βρουν σε αυτό μόνο τη Θεία Ουσία του Διδασκάλου, την Αιώνια 

Αλήθεια, την Αγάπη και την Αποκάλυψή Του, και να μην ανακαλύψουν ποτέ το υπερβολικά ανθρώπινο 

του φορέα της φωνής. 

39 Εκείνοι που υπήρξαν μαθητές Μου σε αυτό το έργο θα ξέρουν πώς να διαχωρίζουν την ήρα, ώστε 

να μείνει το καθαρό σιτάρι- γιατί για να βλαστήσει ο σπόρος Μου, πρέπει να είναι καθαρός. 

40 Σήμερα είμαι παρών μπροστά στο πνευματικό σας βλέμμα, ώστε να Με δείτε μέσω των 

πνευματικών σας ικανοτήτων. Μέσω αυτών σας στέλνω τη Θεία Μου ζεστασιά, ώστε να Με νιώσετε στις 

καρδιές σας. Θέλω να σας απομακρύνω από κάθε τι περιττό, από κάθε τι κακό. Σας εμπιστεύομαι έναν 

κήπο όπου μπορείτε να καλλιεργήσετε όλες τις αρετές. Είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η 

αμαρτία- σκεφτείτε πώς άνθισε το κακό. 

41 Βλέπω ότι η καρδιά σας τρέμει από ευχαρίστηση όταν Με ακούτε να μιλάω έτσι, επειδή 

αισθάνεστε την ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα ανανεωθούν. Καθώς Με ακούτε, αισθάνεστε την παρόρμηση 

να αναζητήσετε τον πλανεμένο, τον αμαρτωλό, τον φαύλο, να του μιλήσετε με την αλήθεια Μου και να 

τον στρέψετε από τον κακό δρόμο. Ευλογώ αυτά τα ευγενή συναισθήματα που αρχίζουν να ξυπνούν στις 

καρδιές σας, αλλά σας λέω: Αν δεν έχετε πρώτα διορθώσει τα λάθη σας, αν δεν έχετε εξαγνίσει τις 

καρδιές σας, δεν θα είναι σωστό να εμφανιστείτε ενώπιον των συνανθρώπων σας για να επισημάνετε τις 

αμαρτίες τους. Ο Λόγος Μου στα χείλη σας από μόνος του δεν θα επιτελέσει το θαύμα της μεταστροφής 

των ανθρώπων, το παράδειγμα της ζωής σας θα είναι απαραίτητο γι' αυτό. Τότε ο Λόγος Μου θα γίνει 

αποδεκτός ως αλήθεια. 

42 Όταν οι μαθητές Μου διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή για να διακηρύξουν 

τις διδασκαλίες Μου, δεν αρκέστηκαν στην επανάληψη των λόγων Μου, αλλά τους δίδαξαν και με τα 

έργα τους, και όταν έλεγαν ότι είναι μάρτυρες Εκείνου που πέθανε στο σταυρό για την αγάπη των 

ανθρώπων, το έκαναν με 

με λόγια και έργα, πεθαίνοντας ως θυσία όπως ο Δάσκαλός τους. Σας λέω: Αυτός που υπερασπίζεται μια 

αλήθεια και πεθαίνει γι' αυτήν θα γίνει πιστευτός. Ωστόσο, δεν σας ζητώ να κάνετε αυτή τη θυσία. Δεν 
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θέλω να πεθάνετε για να αποδείξετε την αλήθεια Μου, θέλω να ζήσετε και να μαρτυρήσετε με τη ζωή σας 

το Λόγο Μου που σας διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

43 Μια νέα ευτυχία σας περιμένει: να υπηρετείτε τους συνανθρώπους σας, να τους βοηθάτε να 

ξαναχτίσουν τη ζωή τους, να τους απομακρύνετε από τους κακούς δρόμους. 

44 Βλέπετε πόσο απαραίτητη είναι η προετοιμασία σας για να μπορέσετε να πάρετε τα όπλα της 

αλήθειας και να τη βοηθήσετε να νικήσει στη μάχη; 

45 Πολλοί είναι εκείνοι που, αφού άκουσαν τον Θείο Λόγο Μου, τον μαρτύρησαν. Αλλά όταν δεν 

επιβεβαίωναν με έργα αυτά που έλεγαν τα χείλη τους, απορρίπτονταν και χλευάζονταν. Ωστόσο, μόλις 

αυτή η μαρτυρία συνοδευόταν από καλά έργα, άναβε την πίστη σε κάποιους και έκανε άλλους να 

σκεφτούν. 

46 Όλη η διδασκαλία Μου αποσκοπεί στο να σας προετοιμάσει για αυτή τη μάχη για την οποία σας 

μιλάω, να ενισχύσει την πίστη σας και να φωτίσει το πνεύμα σας, ώστε η μαρτυρία σας να είναι ισχυρή. 

47 Σας λέω ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι περιμένουν διαισθητικά τον ερχομό κάτι άγνωστου. Αυτό 

το προαίσθημα σας δίνει το φως του πνεύματος, το οποίο καίει σαν λυχνάρι εν αναμονή της εκπλήρωσης 

της υπόσχεσής Μου. 

48 Δεν θέλετε να είστε εσείς αυτοί που θα φέρουν τα Καλά Νέα σε αυτές τις καρδιές; Ναι; Τότε 

ακούστε και κατανοήστε τη διδασκαλία του Διδασκάλου, υπακούστε και αγαπήστε τον Πατέρα, και θα 

είστε άξιοι να υπηρετείτε τους συνανθρώπους σας. 

49 Αν αγωνίζεστε για την αθανασία της ψυχής, μη φοβάστε τον ερχομό του θανάτου, που βάζει τέλος 

στην ανθρώπινη ζωή. Περιμένετε την προετοιμασμένη, είναι υπό τις διαταγές Μου, και ως εκ τούτου 

έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή και σωστά, ακόμη και αν οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν το αντίθετο. 

50 Το σκληρό δεν είναι ότι το άτομο πεθαίνει, αλλά ότι όταν φεύγει από το σώμα η ψυχή του δεν έχει 

φως και δεν μπορεί να δει την αλήθεια. Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά τη μετάνοιά του. 

Αλλά αν ο θάνατος γίνει κάποτε απαραίτητος - είτε για να ελευθερωθεί μια ψυχή είτε για να σταματήσει η 

πτώση ενός ανθρώπου στην καταστροφή - τότε η Θεία Δικαιοσύνη Μου κόβει το νήμα της ζωής αυτής 

της ανθρώπινης ύπαρξης. 

51 Εκείνη την εποχή, όταν το πλήθος, εξοργισμένο από το παράπτωμα της μοιχαλίδας, περίμενε μόνο 

την κρίση Μου για να τη σκοτώσει, αφού οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να 

εξαλειφθεί εντελώς η αμαρτία εκείνης της γυναίκας, τους έδειξα ότι η συγχώρεση και ο Λόγος της αγάπης 

είναι ζωή για την καρδιά και θάνατος για την αμαρτία. Το αξιέπαινο είναι να πετύχουμε ότι η αμαρτία 

πεθαίνει, αλλά το πλάσμα ζει. Επομένως, δεν ήταν απαραίτητο να εξαφανιστεί εκείνη η γυναίκα, αλλά η 

αμαρτία της. 

52 Αν δεν ήταν έτσι, θα σας είχα ήδη καταστρέψει με την απροθυμία Μου να αμαρτάνω. Αλλά δείτε, 

όχι μόνο δεν σας παίρνω τη ζωή, αλλά σας δίνω ακόμη και το ένα σώμα μετά το άλλο, ώστε να μπορείτε 

να μάθετε αυτό το ευλογημένο Δόγμα στη γη - ένα Δόγμα που, επειδή δεν είχε γίνει κατανοητό από την 

ανθρωπότητα, έγινε η αιτία για να γίνει ο "Λόγος" του Θεού άνθρωπος για να σας διδάξει, με τη γέννηση, 

τα έργα και το θάνατό Του, ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή 

είναι η διδασκαλία που δεν έχετε ζήσει, που δεν έχετε εφαρμόσει. Τι σας διδάσκει; Ταπεινότητα, 

προσήλωση στο Θείο Θέλημα, αυταπάρνηση για την αγάπη των άλλων, αφοσίωση σε ένα ιδανικό 

πνευματικής ανοδικής εξέλιξης. Αυτός που θα εκπληρώσει αυτό το έργο στη γη δεν θα έχει λόγο να 

επιστρέψει σε αυτήν, διότι έχει ήδη αφήσει το καλό του σπέρμα. Σε αυτό θα του χρησιμεύσει ως 

παράδειγμα ο Χριστός, ο οποίος, αφού έδωσε το τέλειο παράδειγμα για την ανθρωπότητα με τη ζωή Του, 

δεν επέστρεψε στον κόσμο ως άνθρωπος. 

53 Μάθετε να αφήνετε αυτό το σώμα πίσω στην αγκαλιά της γης όταν έρθει η ώρα, αν θέλετε να 

συνεχίσετε να ζείτε για εκείνους που αγαπάτε και αν θέλετε να σας νιώθουν. Αν δεν επιθυμείτε να 

βυθιστείτε στη σιωπή και το κενό, και αντ' αυτού να συνεχίσετε να επηρεάζετε τους γήινους αδελφούς και 

αδελφές σας, επειδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι που πραγματικά ονομάζεται ζωή, μάθετε ακόμη και 

τώρα ότι όπως ακριβώς το πνεύμα σας εγκατέλειψε το πνευματικό του σπίτι για να ζήσει στη γη, ομοίως 

εγκατέλειψε και το 

Θα πρέπει να εγκαταλείψει τα μικροπράγματα του κόσμου όταν επιστρέψει στον πνευματικό κόσμο. 
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54 Αν οι άνθρωποι είχαν μάθει να αφήνουν τα σώματά τους και όλα όσα κατέχουν στη γη με 

παράδοση, ο θάνατός τους θα ήταν εύκολος- αλλά όσο υπάρχει η γήινη δέσμευση και η επανάσταση, ο 

πόνος θα χωρίζει την ψυχή από τη σάρκα, σε συνδυασμό με το φόβο και για τα δύο μέρη. 

55 Μελετήστε τη διδασκαλία Μου, μαθητές, και θα καταλάβετε γιατί σας είπα μέσω του Ιησού: "Η 

Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 103  
1 Δώστε προσοχή στο τι συμβαίνει όταν αφήνετε ό,τι σας ανήκει στη γη για να έρθετε να ακούσετε 

το Λόγο Μου ή να ανακουφιστείτε από κάποιον πόνο. Όταν επιστρέφετε στη δουλειά σας ή στο σπίτι σας, 

σας φαίνεται σαν κάποιος να ήταν εκεί για να σας εκπροσωπήσει κατά την απουσία σας. Και έτσι είναι 

πράγματι, μαθητές, γιατί εγώ είμαι αυτός που προσέχω ό,τι χάνετε στις σύντομες χρονικές περιόδους που 

είστε απασχολημένοι με την εκπλήρωση του πνευματικού σας καθήκοντος. 

2 Πάρτε αυτό ως απόδειξη ότι κάθε φορά που αφήνετε πίσω σας αυτόν τον κόσμο για να 

αφιερώσετε την ύπαρξή σας στην υπηρεσία Μου, θα προσέχω αυτούς που αφήνετε πίσω, τους οποίους θα 

καλύπτω με τον μανδύα της ειρήνης Μου, γεμίζοντας το κενό που αφήνετε μαζί τους με την Παρουσία 

Μου. 

3 Καταλάβετε ότι αν σας έχω διδάξει εδώ και καιρό τον τρόπο να ζείτε στον κόσμο ως παιδιά του 

Θεού, τώρα σας προετοιμάζω ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στην Πνευματική Ζωή που σας περιμένει 

μετά από αυτή. Διανύστε αυτή την ύπαρξη εκπληρώνοντας το καθήκον που φέρατε μαζί σας στη γη, ώστε 

να μπορέσετε να κατανοήσετε το νόημα της πνευματικής ζωής όταν εισέλθετε σε αυτήν. 

4 Μην αποφεύγετε τους ανθρώπους με το πρόσχημα ότι οι αμαρτίες τους σας φοβίζουν. Αν Με 

αγαπάτε, δεν πρέπει να παραλείπετε να Με αγαπάτε στον πλησίον σας. Ακριβώς τώρα, που οι κίνδυνοι 

και οι απειλές συγκεντρώνονται πάνω από τους ανθρώπους, πρέπει να Μου αποδείξετε ότι τους αγαπάτε, 

ότι συμπάσχετε με τον πόνο τους και ότι είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε για τη σωτηρία όλων. Δεν έχετε δει 

πώς έρχομαι πάντα σε βοήθειά σας στις στιγμές της μεγαλύτερης πικρίας για την ανθρωπότητα; 

5 Προσέξτε και προσευχηθείτε, άνθρωποι, η αποστολή σας είναι σαφώς καθορισμένη, οπότε ας μην 

επιστρέψει κανείς σε Μένα και Μου πει ότι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα επειδή δεν γνώριζε τον σκοπό 

για τον οποίο στάλθηκε. Τα έργα σας θα είναι έργα φιλανθρωπίας, κοινοτικής σκέψης και ειρήνης. 

6 Οι νέοι μαθητές Μου που Με άκουσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν αναλάβει την 

ευθύνη να διαδώσουν τη διδασκαλία Μου και να διασφαλίσουν ότι τα έργα τους είναι η καλύτερη 

μαρτυρία για την αλήθεια που περιέχει αυτή η διδασκαλία. 

7 Ζώντας έτσι σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, θα έχουν εκπληρώσει το έργο για το οποίο στάλθηκαν 

σε αυτόν τον κόσμο και η μαρτυρία τους θα γίνει αποδεκτή ως αληθινή. 

8 Σε όλες τις εποχές έγινα γνωστός στους ανθρώπους που προορίζονταν να διαδώσουν τη γνώση και 

την πίστη στη Θεότητά Μου σε όλο τον κόσμο - ένας λαός επιλεγμένων πνευμάτων και όχι μιας 

συγκεκριμένης φυλής, γιατί δεν έχει καμία διαφορά αν τους βρίσκω ενσαρκωμένους στο ένα ή στο άλλο 

έθνος, αν μιλούν τη μια ή την άλλη γλώσσα. 

9 Γιατί να στολίσω το σώμα του ανθρώπου με ομορφιές που ανήκουν μόνο στο πνεύμα; Γιατί ο 

Κύριος να ευχαριστηθεί μόνο με μία από τις φυλές που αποτελούν την ανθρωπότητα; 

10 Αυτή την εποχή το πνεύμα του αληθινού Ισραήλ εργάζεται παντού. Είναι τα πνεύματα που 

αισθάνονται την παρουσία Μου, που περιμένουν τον ερχομό Μου, που εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη Μου. 

11 Όταν αυτά τα λόγια φτάσουν σε άλλα μέρη, πολλοί θα τα κοροϊδέψουν- αλλά σας λέω, θα ήταν 

καλύτερα γι' αυτούς να μην τα κάνουν αντικείμενο της κοροϊδίας τους, γιατί θα έρθει η ώρα που θα 

ξυπνήσουν από τον βαθύ τους ύπνο και θα συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί είναι παιδιά του λαού του 

Θεού. 

12 Αυτά τα πλήθη των ανθρώπων που Με ακούνε σήμερα μπορούν να πέσουν σε σφάλμα αν δεν 

μελετήσουν τον Λόγο Μου και αν δεν απελευθερωθούν από τον γήινο-υλικό τρόπο σκέψης τους. Μπορεί 

να υποστούν την ίδια μοίρα με τους Ισραηλίτες των πρώτων χρόνων, οι οποίοι άκουσαν τη φωνή του 

Κυρίου, έλαβαν το νόμο και είχαν προφήτες, γι' αυτό και τελικά πίστεψαν ότι ήταν ο μόνος λαός που 

αγαπούσε ο Θεός - μια σοβαρή πλάνη από την οποία οι μεγάλες θλίψεις, η ταπείνωση, η εξορία και η 

αιχμαλωσία θα έπρεπε να τους απαλλάξουν. 

13 Πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη Μου δεν θα μπορούσε να σας χωρίσει ανάλογα με τη φυλή ή το 

θρήσκευμα, και ότι όταν μιλάω για "λαό Μου" είναι μόνο επειδή από τους πρώτους χρόνους προετοιμάζω 

πνεύματα που στέλνω στη γη για να φωτίσουν με το φως τους το μονοπάτι της ανθρωπότητας. 

14 Ήταν οι αιώνιοι περιπλανώμενοι που έζησαν σε διάφορα έθνη και πέρασαν από πολλές 

δοκιμασίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διαπίστωσαν ότι οι ανθρώπινοι νόμοι είναι άδικοι, ότι 



U 103 

137 

οι ανθρώπινες εκφράσεις συναισθημάτων δεν είναι αληθινές και ότι υπάρχει ειρηνοποίηση στις ψυχές των 

ανθρώπων. 

15 Όλοι σας έχετε βιώσει μια νέα ενσάρκωση και ο πόνος που βιώνετε είναι τόσο σοβαρός που Μου 

ζητάτε να τερματίσω την ύπαρξή σας. Αλλά σας ρωτώ: Δεν ξέρετε ότι δεν μπορείτε να πάψετε να 

υπάρχετε και ότι αν υποφέρετε σήμερα στη γη, η ψυχή σας θα συνεχίσει να ζει κάτω από την ίδια 

δοκιμασία μετά τη μετάβασή της στον πνευματικό κόσμο, μέχρι να εξοφλήσει το χρέος της ή να μάθει το 

μάθημά της; Προς το παρόν αδειάζετε ένα πολύ πικρό ποτήρι, επειδή βρίσκεστε στο τέλος ενός σταδίου 

ανάπτυξης και στην αρχή ενός άλλου. Είναι η ώρα του θερισμού, όταν θα λάβετε τους καρπούς αυτών που 

σπείρατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας "εργασίας της ημέρας". Πρέπει να συμβεί, λοιπόν, ώστε όταν τα 

χωράφια καθαρίσουν, να δώσω και πάλι στους σπορείς Μου τον σπόρο της αγάπης για να σπείρουν, ο 

οποίος, καλά καλλιεργημένος, θα σας δώσει τους καρπούς της ειρήνης και της σωτηρίας. 

16 Ήσασταν πολύ άρρωστοι και πολύ αδύναμοι για να συνεχίσετε, νιώθατε ότι δεν είχατε καμία 

βοήθεια. Ψάχνατε για ένα φως που θα σας οδηγούσε στο ασφαλές καταφύγιο, και τότε ήρθα σε εσάς που 

ήσασταν χαμένοι στη βαθιά νύχτα και δεν ξέρατε πού πηγαίνατε. Είχα ακούσει τους θρήνους σας και 

έστειλα τον Ηλία σε σας, ώστε να σας παράσχει τη βοήθειά του και να σας αναγγείλει τον ερχομό Μου. 

17 Η Παρουσία Μου σας έκανε να τρέμετε από ευδαιμονία και αμέσως νιώσατε παρηγοριά. 

Μαθητές, μην ξεχνάτε τη διδασκαλία Μου αυτής της ημέρας. Σήμερα μάθατε ότι όλα όσα έχετε 

συγκομίσει είναι ο καρπός των έργων σας και ότι μετά τον εξαγνισμό θα αισθάνεστε ελεύθεροι και 

απαλλαγμένοι από όλες τις ατέλειες. - Βλέπετε πολλά σημάδια που σας μιλούν για τις μεγάλες δοκιμασίες 

που πρέπει να έρθουν στον πλανήτη σας, και παρόλο που Με ακούτε, δεν θέλετε ακόμα να Με 

καταλάβετε και δεν έχετε προσευχηθεί. Συνειδητοποιήστε ότι αυτή είναι η ώρα της μετάνοιας και της 

υπέρβασης για εσάς που ξέρετε τι πρέπει να έρθει. Βρίσκεστε στο κατώφλι μιας νέας εποχής και όλα σας 

καλούν να εργαστείτε. Ιδού τα εύφορα χωράφια, τα παρθένα λιβάδια, ο δυνατός και αναζωογονητικός 

ήλιος και τα κρυστάλλινα νερά. Όλα είναι σχεδιασμένα για να ζείτε, να αναπνέετε και να εκπληρώνετε το 

πνευματικό σας καθήκον. Σας μιλάω μεταφορικά, και επίσης σας δείχνω τι πρόκειται να έρθει, ώστε να 

μελετήσετε τα λόγια Μου και να κατανοήσετε την πατρική μου λαχτάρα. 

18 Δεν θέλω να παρερμηνεύσετε τη διδασκαλία Μου και να κλειστείτε σε μοναστήρια για να 

προσεύχεστε και να εγκαταλείψετε τους ανθρώπους. Εργαστείτε γι' αυτούς, ελευθερώστε τους από την 

άγνοια και τον υλισμό τους και ανάψτε τους την πίστη. 

19 Να ζείτε με χάρη, να αγαπάτε τη δικαιοσύνη, να είστε ευγενικοί, να μην ευνοείτε το κακό, 

αντίθετα, να του αντιστέκεστε προτρέποντας τους συνανθρώπους σας στο καλό, τότε θα έχετε 

προετοιμάσει το δρόμο για το Πνεύμα, ώστε να μην σκοντάψει. Κάντε όλα αυτά χωρίς να σας φαίνονται 

ως θυσία. 

20 Υπομείνετε τις δοκιμασίες που πρέπει να περάσετε με υπομονή, γιατί κανείς δεν θα γλιτώσει από 

αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα διδάξετε στους συνανθρώπους σας την επιμονή στον Νόμο Μου. 

21 Ενωθείτε, μην αρνείστε ο ένας τον άλλον επειδή εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου με 

διαφορετικούς τρόπους. Αν διχαστήκατε γι' αυτό το λόγο, αναζητήστε τους αδελφούς και τις αδελφές σας 

και αγαπήστε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγαπώ. 

22 Όπως προσευχήθηκα στον ελαιώνα για να μη χαθούν οι ψυχές των ανθρώπων, έτσι πρέπει να 

προσεύχεστε και εσείς για τους συνανθρώπους σας. Βλέπω πόσα δάκρυα πρέπει ακόμη να χύσουν οι 

άνθρωποι για να εξαγνιστούν, αλλά το έλεός Μου τους στηρίζει και τους δυναμώνει, ώστε να μην 

καταρρεύσουν στην πορεία. 

23 Μαθητές, εσείς που λάβατε το βιβλίο του Λόγου Μου από Μένα - δυναμώστε ακόμα και τώρα, 

ώστε όταν χτυπάτε μια πόρτα και δεν την ανοίγουν, να μην υποχωρείτε. Μην ξεχνάτε ότι σας είπα να 

χτυπήσετε μία, δύο και τρίτη φορά στο Όνομά Μου και ότι αν διαπιστώσετε ότι η προσπάθειά σας δεν 

μπόρεσε να βελτιώσει τη συμπεριφορά των συνανθρώπων σας, αφήστε το θέμα σε Μένα και συνεχίστε το 

δρόμο σας χωρίς να κουβαλάτε πικρία στην καρδιά σας και χωρίς να επιθυμείτε ακόμη λιγότερο να 

υποφέρουν όσοι δεν ήθελαν να σας ακούσουν. Οπλιστείτε με καλοσύνη, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα ή ποια 

ώρα θα χρειαστεί να χτυπήσετε την ίδια πόρτα ή αν δεν θα σας ζητήσουν. Μόνο η αγάπη και η υπομονή 

θα μπορέσουν να μαλακώσουν τις πέτρινες καρδιές και γι' αυτό θα πρέπει να είστε πάντα 

προετοιμασμένοι. 
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24 Σας ξαναλέω ότι δεν πρέπει να ενεργείτε ως κριτές στις πράξεις των συνανθρώπων σας. Κάθε 

φορά που οι μαθητές Μου, οι αγγελιοφόροι Μου και οι απεσταλμένοι Μου δεν εισακούονται, θα κάνω τη 

φωνή Μου να ακουστεί στη συνείδηση εκείνων που απέρριψαν τα καλέσματά Μου. Αυτή η φωνή θα είναι 

η φωνή του Κριτή, αλλά γνωρίζετε ήδη ότι στον Θεϊκό Κριτή υπάρχει πάντα η Πατρική Μου Αγάπη. Δεν 

συμβαίνει το ίδιο με εσάς τους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά, όταν γίνεστε κριτές των συνανθρώπων σας, 

δεν αποδεικνύεστε πλέον γείτονές τους. Πρέπει να απομακρύνετε κάθε κακό συναίσθημα από τις καρδιές 

σας, ώστε να μπορέσετε να προσεγγίσετε τις ψυχές των ανθρώπων με αγάπη. 

25 Μην αγαπάτε αυτόν που σας δέχεται και σας δίνει πίστη περισσότερο από αυτόν που δεν δέχεται 

τον λόγο σας. Όταν επιτύχετε αυτή την πρόοδο, θα μπορείτε να πείτε ότι αρχίζετε να Με καταλαβαίνετε 

και να αισθάνεστε μέσα σας μια δύναμη που θα σας δώσει το κουράγιο να αντιμετωπίσετε τις 

μεγαλύτερες δοκιμασίες στις οποίες θα μπορούσε να σας υποβάλει ο κόσμος. 

26 Για αυτή την οδηγία που σας δίνω, σας έδωσα ήδη ένα παράδειγμα στη Δεύτερη Εποχή. Ο Ιησούς 

κρεμάστηκε στο σταυρό, ο Σωτήρας πέθανε μπροστά στα πλήθη που είχε αγαπήσει τόσο πολύ. Κάθε 

καρδιά ήταν μια πόρτα στην οποία είχε χτυπήσει. Ανάμεσα στο πλήθος των θεατών ήταν ο άνθρωπος που 

κυβερνούσε πολλούς, ο άρχοντας της εκκλησίας, ο τελώνης, ο φαρισαίος, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο 

καταφρονεμένος και ο απλοϊκός. Ενώ όμως κάποιοι γνώριζαν ποιος ήταν Εκείνος που πέθανε εκείνη την 

ώρα, επειδή είχαν δει τα έργα Του και είχαν λάβει τις ευεργεσίες Του, άλλοι, διψώντας για αθώο αίμα και 

αχόρταγοι για εκδίκηση, επιτάχυναν τον θάνατο Εκείνου που αποκαλούσαν χλευαστικά "Βασιλιά των 

Εβραίων", μη γνωρίζοντας ότι δεν ήταν μόνο Βασιλιάς ενός λαού, αλλά ότι ήταν όλων των λαών της γης 

και όλων των κόσμων του σύμπαντος. Ενώ ο Ιησούς έριχνε μια από τις τελευταίες Του ματιές σε εκείνα 

τα πλήθη, ύψωσε την παράκλησή Του προς τον Πατέρα, γεμάτος φιλεύσπλαχνη αγάπη και συμπόνια, 

λέγοντας: "Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν". 

27 Αυτό το βλέμμα περιλάμβανε τόσο εκείνους που έκλαιγαν γι' Αυτόν όσο και εκείνους που 

γλεντούσαν με την αγωνία Του, γιατί η αγάπη του Διδασκάλου, που ήταν η αγάπη του Πατέρα, ήταν για 

όλους εξίσου. 

28 Σας λέω, μαθητές μου, στον Νόμο της Αγάπης Μου, ότι αν δεν μπορείτε να κάνετε τέλεια έργα 

σαν αυτά που έκανα Εγώ στον Ιησού, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνετε μια προσπάθεια στη ζωή σας να 

τα πλησιάσετε. Μου αρκεί να δω λίγη καλή θέληση να Με μιμηθείτε και λίγη αγάπη για τον πλησίον σας, 

και θα σταθώ δίπλα σας και θα αποκαλύψω τη χάρη Μου και τη δύναμή Μου στο δρόμο σας. 

29 Δεν θα είστε ποτέ μόνοι στον αγώνα σας. Αφού δεν σας αφήνω μόνους όταν σας βαραίνει το 

βάρος των αμαρτιών σας, νομίζετε ότι θα σας αφήσω όταν θα ακολουθήσετε τον δρόμο σας υπό το βάρος 

του σταυρού αυτής της αποστολής της αγάπης; 

30 Καταλάβετε Με, μαθητές, για να με πάρετε ως παράδειγμα. Φτάστε στο βάθος των έργων Μου και 

των λόγων Μου, ώστε να ανακαλύψετε την ουσία της διδασκαλίας Μου. Περιμένω μόνο την 

προετοιμασία σας για να σας δείξω την ώρα που θα εργαστείτε, γιατί θα φέρω το φως της σωτηρίας στους 

ανθρώπους μέσω εσάς. 

31 Ναι, αγαπητοί μαθητές, εγώ είμαι η άμπελος. Πάρτε το κρασί της χάρης Μου- αύριο θα το 

χρειαστείτε για να πολεμήσετε. Προετοιμαστείτε τώρα που κάθεστε στο τραπέζι Μου. Τότε, όταν έρθει η 

ώρα, δεν θα διστάσετε ούτε θα παραπατήσετε ούτε θα παραπατήσετε. Θα είστε οι σπορείς Μου και με την 

πίστη σας θα ενεργείτε σαν τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, σπέρνοντας τον σπόρο, 

εναποθέτοντας όλη την εμπιστοσύνη, την παράδοση και την ελπίδα τους στον Θεό. Έτσι μιλάω σε εσάς 

που δεν ξέρετε από πού θα έρθει η βροχή για τον σπόρο σας ή το ψωμί για τα χείλη σας- αλλά σας 

διαβεβαιώνω ότι δεν θα σας λείψει τίποτα. 

32 Μην ξεχνάτε ότι η νίκη ανήκει στους επίμονους. Εκπληρώστε το έργο σας στη γη, και όταν το 

ολοκληρώσετε, μπορείτε να φύγετε από αυτόν τον κόσμο και να πάτε στη γη που σας έχω υποσχεθεί - την 

Πνευματική Πατρίδα που προορίζεται για τα παιδιά του Κυρίου. Τοποθετήστε την ελπίδα σας στην 

Αιώνια Ζωή και μην ακούτε τους υλιστές που νομίζουν ότι η διδασκαλία Μου αποτελεί εμπόδιο στην 

υλική πρόοδο της ανθρωπότητας, γιατί πάντα σας μιλάει για την Πνευματική Ζωή. 

33 Ούτε έχει δίκιο εκείνος που νομίζει ότι πρέπει να σκέφτεται πάντα τον θάνατο και να απορρίπτει 

όσα σου προσφέρει αυτή η ζωή επειδή είναι παροδικά. Δεν έχει κατανοήσει την ορθή ερμηνεία του Λόγου 

Μου, και μάλιστα δεν τον γνωρίζει καν. 
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34 Ο πρώτος νόμος που ήρθε στο μυαλό του ανθρώπου μέσω της συνείδησης ήταν εκείνος που του 

έλεγε: "αυξάνεστε και πληθύνεστε". Αλλά τώρα σας λέω ότι ο νόμος αυτός δεν περιορίζεται στην αύξηση 

του ανθρώπινου είδους, αλλά περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των ικανοτήτων, των αρετών και των 

γνώσεών σας. 

35 Σας διδάσκω να περνάτε μέσα στον κόσμο αφήνοντας ένα έργο αγάπης για εκείνους που έρχονται 

μετά από εσάς. Όποιος το κάνει αυτό έχει τα μάτια του στραμμένα στο αιώνιο. Αν η ύπαρξή σας στη γη 

σας φαίνεται πολύ σύντομη για να εκτελέσετε ένα μεγάλο έργο, μην ανησυχείτε ότι ο θάνατος θα 

σταματήσει το έργο σας, γιατί δεν θα είναι έτσι, αφού η στοργική Μου φροντίδα είναι παντοδύναμη και 

έχω τα μέσα για να το ολοκληρώσετε. Σας έδωσα μερίδιο στο έργο της δημιουργίας, στο έργο της 

ανάπτυξης και στο έργο της τελειοποίησης, και τίποτα δεν θα μπορέσει να σας εμποδίσει να φτάσετε στο 

στόχο της πορείας σας. 

36 Εκπληρώστε το έργο σας σε αρμονία με τον Δημιουργό και με τον πλησίον σας, και στο τέλος, 

όταν όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, θα είστε απείρως ευτυχείς, αναλογιζόμενοι το Θείο Έργο στο οποίο 

συνεργαστήκατε με τον Πατέρα σας. Πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η ευτυχία στο Πνεύμα Μου, και τι 

ανείπωτη ευδαιμονία θα υπάρχει σε όλα τα παιδιά Μου! 

37 Βλέπω τη δίψα σας για αγάπη, τη δίψα σας για φως και την τόσο μεγάλη επιθυμία που έχετε για 

Μένα, και Εγώ, ο Πατέρας σας, που έχω όλα τα μέσα στη διάθεσή Μου για να αφήσω τη φωνή Μου να 

σας φτάσει, θέλησα να σας μιλήσω μέσω της ανθρώπινης διάνοιας ως μια μορφή προσιτή σε εσάς για να 

σας βοηθήσω να κατανοήσετε τα πνευματικά Μου μηνύματα. 

38 Μόνο η δύναμή Μου έχει κάνει τον αμαρτωλό να γίνει φερέφωνο του Λόγου Μου. Όποιος όμως 

αμφέβαλε γι' αυτό, σύντομα έγινε μάρτυρας της μεταμόρφωσης των ανθρώπων μέσω των οποίων σας 

έδωσα το Λόγο Μου. Έχετε δει σκέψεις άπειρης σοφίας να ξεπηδούν από ένα αμόρφωτο μυαλό, έχετε δει 

πώς στα χείλη των αμαρτωλών ανθίζει ο Θείος Λόγος γεμάτος φως και καλοσύνη. Οι φέροντες τη φωνή, 

ακούραστοι σε αυτή την υπηρεσία και αφοσιωμένοι σε Μένα, κατέστησαν δυνατό για το Πνεύμα Μου να 

εκφράσει αυτό το μήνυμα στην ανθρωπότητα. 

39 Έχω δεχτεί μεγάλα πλήθη χωρίς να ευνοήσω κανένα από τα παιδιά Μου. Ανάμεσά τους ήταν τόσο 

εκείνος που Με αγαπάει όσο και εκείνος που Με αρνείται, τόσο εκείνος που πιστεύει στην Παρουσία Μου 

με αυτή τη μορφή όσο και εκείνος που αμφιβάλλει, και τους δέχτηκα όλους με τον ίδιο λόγο αγάπης και 

το ίδιο πατρικό χάδι. 

40 Σε αυτά τα πλήθη έχω δεχτεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Όταν μίλησα σε αυτόν τον λαό εδώ, 

απηύθυνα τον Λόγο Μου σε όλους τους ανθρώπους, γιατί το μήνυμά Μου ήταν για τους ανθρώπους αυτού 

του καιρού και για εκείνους του μέλλοντος. Όποτε ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη ήρθαν άνθρωποι από άλλες 

χώρες, τους δέχτηκα με αγάπη για λογαριασμό των λαών τους και τους προετοίμασα να είναι 

απεσταλμένοι και προφήτες ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν σε αυτούς από φυλή και γλώσσα, και τους 

δίδαξα να προσεύχονται και να αγρυπνούν για τους λαούς τους και τους έκανα φύλακες για τους καιρούς 

της δοκιμασίας και του διωγμού. 

41 Η διακαής επιθυμία Μου, την οποία θα πρέπει να ερμηνεύσετε ως θεία εντολή, είναι να φέρετε τον 

Λόγο Μου σε κάθε καρδιά όπου τον έχει ανάγκη- να μην ξεχνάτε ότι όπως ακριβώς ήρθατε στην 

Παρουσία Μου κλαίγοντας από πείνα και δίψα, έτσι και όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πραγματική 

αγωνία ψυχής αυτή την ώρα. 

42 Η ημέρα είναι ήδη κοντά που οι άνθρωποι θα καταλάβουν το νόημα που έχει το πνεύμα, γιατί 

πολλοί που φαντάζονται ότι πιστεύουν δεν πιστεύουν, και άλλοι που νομίζουν ότι βλέπουν, δεν βλέπουν. 

Αλλά μόλις κατανοήσουν την αλήθεια, θα συνειδητοποιήσουν ότι θα ήταν παιδαριώδες, άδικο και 

παράλογο να συνεχίσουν να τρέφουν μια οντότητα που ανήκει σε μια άλλη ζωή με καρπούς του κόσμου. 

Τότε θα αναζητήσουν το φως στις θρησκείες, και μέσα στην αγωνία της ψυχής τους και στην αγωνιώδη 

επιθυμία τους να βρουν την αλήθεια, θα καταργήσουν το ψεύδος των δογμάτων και θα εξαλείψουν κάθε τι 

επιφανειακό και εξωτερικό που θα βρουν στις διάφορες λατρείες, μέχρι να ανακαλύψουν τη θεία ουσία. 

43 Θέλω, όταν έρθουν αυτοί οι καιροί, να έχετε πλήρη γνώση όλων όσων συμβαίνουν και της 

αποστολής που πρόκειται να εκτελέσετε. Γι' αυτό, σας λέω για άλλη μια φορά: Ακούστε, κατανοήστε και 

κατανοήστε τον Λόγο Μου. 

44 Διψάω για την αγάπη σου, γι' αυτό σε πλησίασα αυτή την εποχή- γιατί δεν βρήκα αγάπη ανάμεσα 

στους ανθρώπους, αλλά αμαρτία και εγωισμό. 
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45 Οι άνθρωποι αυτής της εποχής έχουν ξεχάσει τα διδακτικά παραδείγματα και τα έργα που σας 

άφησε ο Ιησούς ως κληρονομιά της αγάπης Του. 

46 Δεν αποτυπώσατε αυτόν τον Λόγο στις καρδιές σας, γιατί αν τον είχατε πραγματικά κρατήσει, η 

υπόσχεσή Μου να επιστρέψω σε σας θα ήταν παρούσα σε σας, και θα παρακολουθούσατε και θα 

προσευχόσασταν προσδοκώντας τον ερχομό Μου. Αλλά όταν ήρθα, σας εξέπληξα καθώς κοιμόσασταν. 

Τότε είπα: Μακάριοι είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά Μου χωρίς επιφυλάξεις, γιατί θα 

τους κάνω κατόχους μεγάλης σοφίας. Κάποιοι πλησίασαν με καλή πίστη, άλλοι περίμεναν μέχρι να δουν 

τον εαυτό τους απελευθερωμένο από το σωματικό κέλυφος για να Μου πουν: "Εδώ είμαι, Κύριε- σαν 

πουλί που αφήνει τη φυλακή του και ανοίγει τα φτερά του, έρχομαι σε Σένα για να κάνω το θέλημά Σου". 

Αλλά το θέλημά Μου, άνθρωποι, ήταν να κάνετε σταθερά βήματα στο πνευματικό μονοπάτι ήδη σε αυτόν 

τον κόσμο, γιατί θέλω το σώμα που σας εμπιστεύτηκα να μην είναι πλέον αλυσίδα ή φυλακή για την 

ψυχή. Η ψυχή δεν δημιουργήθηκε για να είναι σκλάβα της σάρκας ή του κόσμου: είναι ελεύθερη. 

Ωστόσο, η πνευματική άγνοια και ο θρησκευτικός φανατισμός έχουν κάνει την ψυχή του ανθρώπου 

σκλάβο, σέρνοντας μαζί της αλυσίδες σκότους από αιώνα σε αιώνα. 

47 Τώρα σας δείχνω τον δρόμο για άλλη μια φορά, γλυκαίνοντας το ταξίδι της ζωής σας με τη γεύση 

του Λόγου Μου και δίνοντας στον καθένα τον σταυρό της αγάπης του, ώστε να μπορέσει να ανέβει στην 

κορυφή του βουνού με το φορτίο του και να ολοκληρώσει το έργο του πάνω σε αυτό. Ας μην έχει κανείς 

μαθητής Μου την πρόθεση να έρθει σε Μένα χωρίς τον σταυρό του, γιατί τότε δεν θα αναγνωριστεί ως 

απόστολος της διδασκαλίας Μου. 

48 Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τη διδασκαλία Μου, άλλοι που 

πιστεύουν ότι Με αγαπούν, αλλά η αγάπη τους είναι ψεύτικη, επειδή δεν εφαρμόζουν τη διδασκαλία Μου 

και επειδή ποτέ δεν έζησαν μέσα στο νόμο Μου. Δεν θέλω να γίνετε σαν αυτούς, αλλά να αρχίσετε 

πραγματικά να αισθάνεστε αγάπη και έλεος. Μην υπερηφανεύεστε για όσα σας έδωσα, ούτε για όσα 

κάνετε, ακόμη και αν συχνά αισθάνεστε ότι η καρδιά στο στήθος σας φαίνεται να σκάει από ευχαρίστηση 

αφού έχετε κάνει ένα καλό έργο ή έχετε γίνει άξιος ενός θαύματος. 

49 Η διδασκαλία μου χαρακτηρίζεται από απλότητα. Αποκαλύπτει σε πνευματική γλώσσα την αξία ή 

την αξία που πρέπει να έχει κάθε έργο σας για να αναγνωριστεί από τον Κύριό σας. Αλήθεια σας λέω, το 

πνεύμα σας διακρίνει ήδη, χάρη στο φως που έχει αποκτήσει, αν ένα έργο είναι αρκετά πολύτιμο ή όχι για 

να το προσφέρετε στον Πατέρα. Αυτή είναι η διδασκαλία με την οποία θα θρέψω το πνεύμα σας αυτή τη 

στιγμή. 

50 Από το κρασί που είναι σε αυτό το ποτήρι θα στάζω σταγόνα-σταγόνα στα χείλη σας μέχρι την 

ημέρα της αναχώρησής Μου. Αλλά μη λυπάστε, γιατί όπως ακριβώς Με ακούτε, έτσι Με άκουσαν και οι 

απόστολοί Μου στη Δεύτερη Εποχή, όταν τους είπα: "Σύντομα θα φύγω και θα σας αφήσω στη θέση Μου 

για να διδάξετε τους συνανθρώπους σας". Είχαν ζήσει μαζί Μου, είχαν υποφέρει με τον Δάσκαλό τους, 

είχαν δει τα έργα Μου και είχαν ακούσει τα λόγια Μου. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι, γιατί η ζωή Μου ήταν 

δημόσια, και μάρτυρες του Λόγου Μου ήταν τόσο οι απλοί άνθρωποι, οι φτωχοί και οι πράοι στην καρδιά, 

όσο και οι αμαρτωλοί, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι τελώνες, ο κυβερνήτης, ο δημόσιος υπάλληλος και 

ο εκατόνταρχος. 

51 Μίλησα σε όλους και τους έδωσα το φως Μου ανάλογα με την πνευματική τους ανάγκη. 

52 Με τον ίδιο τρόπο, σας μίλησα αυτή τη στιγμή και έγινα γνωστός σε όλους μέρα μεσημέρι, ώστε ο 

καθένας να αναλάβει τον ρόλο που του αξίζει στο έργο Μου και να τον εκπληρώσει. Πόσο όμορφη θα 

είναι η ανταμοιβή που θα λάβει το πνεύμα σας όταν αφήσει κάποτε το κέλυφος του σώματος. Κάντε τους 

εαυτούς σας άξιους αυτής της ανταμοιβής, αλλά γι' αυτό απελευθερωθείτε από το σκοτάδι της άγνοιας, 

ώστε να μη γίνετε περιπλανώμενες ψυχές χωρίς κατεύθυνση και χωρίς στόχο. 

53 Υπηρετήστε και αγαπήστε την ανθρωπότητα, η οποία είναι αδελφή σας και η οποία πλήττεται από 

τη δικαιοσύνη Μου αυτές τις στιγμές. Ιδού, δεν υπάρχει καρδιά που να μην έχει πιει το ποτήρι της 

πικρίας. Αυτήν την εποχή, ο πόνος είναι με όλους τους ανθρώπους, αλλά μέσω αυτού θα με αναζητήσουν, 

και μέσω αυτού οι άνθρωποι θα νιώσουν τη θλίψη ότι Με πλήγωσαν. 

54 Κάποιοι περιμένουν την επιστροφή του Μεσσία, αλλά με ποιον τρόπο περιμένουν Εμένα; πότε 

επιτέλους θα λάβετε υπόψη σας ότι εκδηλώνομαι ξανά στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή; Αληθινά σας 

λέω, το Φως Μου έχει φτάσει σε όλα τα έθνη μέσω των αγγελιοφόρων Μου που ήρθαν στην 

ανθρωπότητα ως πρόδρομοι της Τρίτης Αποκάλυψής Μου. 
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55 Επτά έθνη θα επιλεγούν για να δημιουργήσουν παγκόσμια ειρήνη και αληθινή αδελφοσύνη μεταξύ 

των ανθρώπων- σε αυτά θα αποκαλυφθώ. Σήμερα τους βρήκα μπλεγμένους σε αδελφοκτόνους πολέμους, 

δοσμένους στα όνειρά τους για μεγαλείο και στην ακόρεστη πείνα τους για εξουσία. Από αυτό το 

(μεξικανικό) έθνος θα στείλω έναν πρεσβευτή καλής θέλησης στα μεγάλα έθνη του κόσμου για να τους 

μιλήσει για την ειρήνη, και όταν τελειώσει ο πόλεμος, το φως της ομόνοιας και της ειρήνης θα φτάσει στα 

πνεύματά τους. Αλλά αυτό το φως δεν θα εμφανιστεί από την Ανατολή ή τη Δύση, θα κατέβει από το 

Πνεύμα Μου πάνω στο πνεύμα των ανθρώπων. 

56 Προετοιμαστείτε ώστε εκείνοι που προορίζονται για αυτή την αποστολή να φύγουν για τα έθνη 

την κατάλληλη στιγμή, και όταν θα έχουν κάνει το νέο Μου Λόγο να ακουστεί παντού, το ισχυρό δέντρο 

θα αφήσει τα κλαδιά του, τη σκιά του και τους καρπούς του να φτάσουν σε όλα τα παιδιά του. Θα πρέπει 

τότε να διπλασιάσετε τις προσπάθειές σας και τον ζήλο σας, ώστε η Διδασκαλία Μου να μην υποστεί 

φθορά, και ώστε οι αδαείς και απερίσκεπτοι άνθρωποι να μην κόβουν κλαδιά από το δέντρο που σας 

εμπιστεύτηκαν με σκοπό να φυτέψουν ξένα δέντρα από αυτά. 

57 Το έργο Μου θα γίνει γνωστό με την καθαρότητα και την τελειότητα με την οποία σας το 

αποκάλυψα - χωρίς εξωτερικές τελετές ή έθιμα. 

58 Όταν το αναγνωρίζετε ως τόσο τέλειο, αισθάνεστε ανάξιοι γι' αυτό και αναρωτιέστε: "Γιατί ο 

Πατέρας στράφηκε σ' εμάς από όλους τους ανθρώπους για να μας το αποκαλύψει;" Αλλά σας λέω ότι η 

ψυχή σας, παρά τις ατέλειες που έχετε πάνω της, έχει επιτύχει μεγάλη ανάπτυξη στο μακρύ ταξίδι της 

ζωής της. Αλλά όχι ακόμα θα συνειδητοποιήσετε το μέγεθος αυτής της εκδήλωσης, αλλά μόνο όταν 

αποσύρω το Λόγο Μου ανάμεσά σας. Τότε θα καταλάβετε το καλό που είχατε και θα γεμίσετε με 

ευδαιμονία που Με είχατε ανάμεσά σας. 

59 Αληθινά σας λέω, στο τραπέζι της αγάπης Μου φάγατε και ήπιατε, αγαπημένοι μου μαθητές. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 104  
1 Ανθρωπότητα, Μου δείχνετε την πείνα σας για ειρήνη. Σε αυτό σας λέω ότι ο άνθρωπος που δεν 

αγαπάει δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Έχω ακούσει τα αιτήματά σας στα οποία λέτε: "Ειρήνη επί της γης 

στους ανθρώπους καλής θέλησης". Αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι η καλή θέληση μπορεί να προέλθει μόνο 

από τη στροφή προς την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη, που είναι καρποί της αγάπης. 

2 Μόλις η αγάπη κυριαρχήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, θα νιώσετε παντού την παρουσία της 

ειρήνης Μου. Διότι η αρμονία με τα βασίλεια της φύσης και ολόκληρο το περιβάλλον σας, το οποίο 

καταστρέψατε, θα επιστρέψει, και αυτή η ευτυχία θα είναι σαν το μήνυμα που σας έφεραν οι άγγελοι όταν 

σας είπαν: "Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί της γης ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης". 

3 Υπάρχουν πολλά που έχετε εξερευνήσει με τη βοήθεια της επιστήμης, και όμως δεν έχετε 

καταφέρει να ανακαλύψετε μια τόσο στενή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του πνευματικού, μεταξύ του 

ανθρώπινου πλάσματος και του Δημιουργού του. 

4 Πώς μπορεί να είναι φυσιολογική η ζωή ενός όντος που απομακρύνεται από το μονοπάτι που του 

δείχνει ο Νόμος του Δημιουργού; Δείτε πόσο πολύ έχει κοπιάσει ο άνθρωπος προσπαθώντας να 

ανακαλύψει δρόμους που είναι μακριά από τα μονοπάτια που δείχνουν οι Νόμοι Μου της αγάπης και της 

δικαιοσύνης. 

5 Ο κόσμος σας είναι γεμάτος τεχνητότητα και ψέμα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχετε από 

καιρό απομακρυνθεί από αυτό που ήθελε ο Πατέρας. 

6 Υπερβολικά μεγάλη είναι η δοκιμασία στην οποία υποβάλλω το πνεύμα κάθε φορά που το στέλνω 

να ζήσει στη γη με την αποστολή της επιμονής στο Νόμο Μου. Γι' αυτό, σας αναζήτησα κάθε φορά που 

παραστρατούσατε, συγχώρησα την ανυπακοή και τις παρεκκλίσεις σας και σας πρόσφερα νέες ευκαιρίες. 

Ήταν θέλημά Μου μέσα από τη σκληρότητα των δοκιμασιών σας να αισθανθείτε τη δύναμη και τις 

ικανότητες που έχω τοποθετήσει στο πνεύμα σας, καθώς και την ανταμοιβή που έχω υποσχεθεί στα πιστά 

παιδιά που παραμένουν στις εντολές Μου. 

7 Να γνωρίζετε πάντα ότι αν η ανταμοιβή που σας υπόσχομαι είναι μεγάλη, οι δικές σας αρετές 

πρέπει επίσης να αποδειχθούν αντάξιες της υπόσχεσης. 

8 Φύτεψα το δέντρο της επιστήμης και δεν θα το κόψω γιατί οι καρποί του ανήκουν στη ζωή. Αλλά 

η ανθρώπινη ανυπομονησία, η περιέργεια και η φιλοδοξία έχουν λυγίσει τα κλαδιά του. 

9 Με τη Θεϊκή Μου αγάπη για τα ανθρώπινα πλάσματα, τους επιτρέπω να ερευνούν τα έργα Μου 

και να χρησιμοποιούν ό,τι έχει δημιουργηθεί, ώστε να μην έχουν ποτέ λόγο να ισχυριστούν ότι ο Θεός 

είναι άδικος επειδή κρύβει τη σοφία Του από τα παιδιά Του. Σας διαμόρφωσα και σας έδωσα το δώρο της 

ελεύθερης βούλησης και το σεβάστηκα, αν και ο άνθρωπος καταχράστηκε αυτή την ελευθερία και έτσι 

Με προσέβαλε και βεβήλωσε τον Νόμο Μου. Αλλά σήμερα τον κάνω να νιώσει το χάδι της συγχώρεσής 

Μου και φωτίζω το πνεύμα του με το φως της σοφίας Μου, ώστε ένα προς ένα τα παιδιά Μου να 

επιστρέφουν στο μονοπάτι της αλήθειας. 

10 Το Πνεύμα της Αλήθειας, που είναι το φως Μου, λάμπει στις συνειδήσεις, επειδή ζείτε στους 

αναγγελθέντες καιρούς, στους οποίους κάθε μυστήριο θα σας φωτιστεί, ώστε να καταλάβετε όσα δεν 

έχουν ερμηνευτεί σωστά μέχρι τώρα. 

11 Η λανθασμένη αντίληψη που είχε ο άνθρωπος για τη δικαιοσύνη Μου στους Πρώτους Καιρούς θα 

εξαφανιστεί τελικά για να δώσει τη θέση της στην αληθινή γνώση της. Η θεία δικαιοσύνη θα γίνει τελικά 

κατανοητή ως το φως που πηγάζει από την τέλεια αγάπη που υπάρχει στον Πατέρα σας. 

12 Αυτός ο Θεός, τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούσαν εκδικητικό, σκληρό, εκδικητικό και 

ασυγχώρητο, θα γίνει αισθητός από τα βάθη της καρδιάς ως Πατέρας που δίνει τη συγχώρεσή Του για τα 

αδικήματα των παιδιών Του, ως Πατέρας που πείθει με αγάπη τον αμαρτωλό, ως Δικαστής που, αντί να 

καταδικάσει αυτόν που έχει σφάλει βαρύτατα, του προσφέρει μια νέα ευκαιρία για σωτηρία. 

13 Πόσες ατέλειες Μου απέδωσαν οι άνθρωποι, στην άγνοιά τους, επειδή Με θεώρησαν ικανό να 

οργίζομαι, αν και η οργή και μόνο είναι μια ανθρώπινη αδυναμία! Όταν οι προφήτες σας μιλούσαν για την 

"ιερή οργή του Κυρίου", σας λέω τώρα να ερμηνεύσετε αυτή την έκφραση ως Θεία Δικαιοσύνη. 

14 Οι άνθρωποι της Πρώτης Εποχής δεν θα είχαν καταλάβει άλλη μορφή έκφρασης, ούτε οι 

ακόλαστοι ή οι ελευθεριάζοντες θα είχαν πάρει στα σοβαρά τις παραινέσεις των προφητών, αν δεν τους 

είχαν μιλήσει με αυτή τη μορφή. Ήταν απαραίτητο η έμπνευση των αγγελιοφόρων Μου να εκφραστεί με 
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λόγια που θα εντυπωσίαζαν τον εγκέφαλο και την καρδιά αυτών των ανθρώπων με μικρή πνευματική 

ανάπτυξη. 

15 Για να σας δώσω μια πιστή και αληθινή εικόνα του τι είναι η αγάπη και η δικαιοσύνη του Πατέρα, 

σας έστειλα τον Λόγο Μου για να σας αποκαλύψω την αγάπη Μου μέσω του Ιησού. Στον Χριστό είδατε 

τον Βασιλιά της ταπεινοφροσύνης και της πραότητας, τον Βασιλιά που προτίμησε το ταπεινωτικό και 

επώδυνο στεφάνι των αγκαθιών από το βασιλικό στεφάνι της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Ως Κριτής Τον 

είδατε να κρίνει τις πράξεις των αμαρτωλών με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που οι άνθρωποι έχουν 

συνηθίσει. Κήρυξε τη συγχώρεση όταν σας έδωσε εκείνη τη διδασκαλία στην οποία σας είπε: Αν λάβετε 

ένα χαστούκι στο μάγουλο από έναν συνάνθρωπό σας, προσφέρετε του και το άλλο μάγουλο ως ένδειξη 

συγχώρεσης με ευγένεια- αλλά στη συνέχεια επιβεβαίωσε τα λόγια Του με έργα. 

16 Πόσο τρομερή ήταν η μετάνοια του αμαρτωλού όταν ένιωσε να τον αγκαλιάζει το φως του 

ευγενικού και ευγενικού βλέμματος του Ιησού! 

17 Πόσα θαύματα συνέβησαν υπό την επίδραση της συγχώρεσης αυτού του Διδασκάλου της Αγάπης! 

Ο λόγος ήταν ότι η συγχώρεσή Του ήταν αληθινή και η κρίση Του τέλεια, αφού πηγάζουν από την άπειρη 

αγάπη που έχει ο Θεός για τα πλάσματά Του. Αλλά έπρεπε να αποκαλυφθούν στην ανθρωπότητα πολύ 

περισσότερα από αυτά που είχαν διδαχθεί για να καταλάβουν το νόημα αυτών των διδακτικών 

παραδειγμάτων. Και έτσι μια νέα εποχή και μια νέα αποκάλυψη του πνεύματός Μου ανακοινώθηκε στην 

ανθρωπότητα, και την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης βλέπετε να πραγματοποιείται σε αυτόν τον Λόγο 

του φωτός, που είναι σοφία για το πνεύμα σας και παρηγοριά για την καρδιά σας. Ποιος άλλος εκτός από 

Εμένα θα μπορούσε να είναι το Πνεύμα της αλήθειας και της παρηγοριάς; 

18 Εδώ είμαι - παρών, φανερός, ορατός σε κάθε πνευματικό βλέμμα, σκορπίζοντας φως στα 

μονοπάτια του Πνεύματος, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέσα στους 

αιώνες. 

19 Τώρα μπορείτε να πείτε από τα βάθη της καρδιάς και του πνεύματός σας: "Πατέρα, επιτέλους σε 

είδα, επιτέλους σε γνώρισα". Αλλά πότε θα μπορέσετε να Με αγαπήσετε πραγματικά; 

20 Σας μιλάω με τον ίδιο τρόπο έκφρασης με τον οποίο μίλησα στη Δεύτερη Εποχή, με την ίδια 

αγάπη και την ίδια σοφία, γιατί είμαι αμετάβλητος- αλλά εσείς, ως μαθητές, κάνετε τώρα ένα άλλο βήμα 

στο μονοπάτι Μου. Τρέφεστε από αυτόν τον Λόγο και είστε εκτός εαυτού από ευδαιμονία καθώς νιώθετε 

την Παρουσία Μου κοντά σας. 

21 Ένα τραγούδι αγάπης και ευχαριστίας υψώνεται από το πνεύμα σας προς Εμένα, επειδή σας 

χορήγησα αυτή τη χάρη. 

22 Άνθρωποι, συνεχίστε να αναζωογονείτε το πνεύμα σας, και εσείς, ανθρωπότητα, γυρίστε ξανά σε 

Μένα, επιστρέψτε στο σωστό μονοπάτι. Να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον και να κάνετε στον συνάνθρωπό 

σας ό,τι κάνω σε σας, γιατί έτσι θα Με υπηρετήσετε και θα Με αγαπήσετε. 

23 Αναζητήστε Με ως Πατέρα, ως Ιατρό, ως Δάσκαλο, και θα είμαι πολύ κοντά σας. Ζητήστε Μου 

και θα σας δώσω, αλλά κάντε μια προσπάθεια να Με πάρετε ως παράδειγμα, ακόμη και αν είναι μόνο σε 

μια από τις πράξεις ή τις σκέψεις σας κάθε μέρα- τότε θα το αναλάβω Εγώ για να κάνω καρποφόρα όσα 

θα κάνετε στο όνομά Μου. 

24 Να γνωρίζετε ότι η ζωή σας στη γη είναι σύντομη και ότι όταν φτάσετε στο τέλος της θα πρέπει να 

δώσετε λογαριασμό για όσα σπείρατε. 

25 Όταν ο Λόγος Μου φτάσει στο βάθος της καρδιάς σας και είστε έτοιμοι να Με ακολουθήσετε, θα 

ενωθείτε μαζί Μου για να πολεμήσετε και δεν θα ησυχάσετε μέχρι να δείτε τον κόσμο να μεταστρέφεται 

και να επιστρέφει στον αληθινό δρόμο. 

26 Η ανθρωπότητα φοβάται και υποφέρει, και ο πόνος της φτάνει και στο πνεύμα της Ουράνιας 

Μητέρας σας. Ποιος πόνος θα μπορούσε να βασανίσει το παιδί που δεν θα τον ένιωθε εκείνη; Αλλά η 

μεσιτεία της σας σώζει και η έμπνευσή της σας καλεί να βαδίζετε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

27 Σας έστειλα αγνούς στη γη, και έτσι θα επιστρέψετε σε Μένα. Αλλά πόσο θα πρέπει να παλέψετε 

για να ανακτήσετε την αγνότητα που ήταν δική σας. Επομένως, είναι απαραίτητο να προσέχετε, να 

προσεύχεστε και να διαλογίζεστε, ώστε να μην πέφτετε πλέον σε πειρασμό και να αρχίσετε να ανεβαίνετε 

το βουνό χωρίς να καθυστερείτε άλλο στην ανάβασή σας, ώστε να φτάσετε στην κορυφή. 
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28 Προσευχηθείτε αυτή τη στιγμή, ώστε το πνεύμα σας να φέρει ένα μήνυμα ειρήνης στους 

συνανθρώπους σας. "Ζητήστε, και θα σας δοθεί- αναζητήστε, και θα βρείτε". Αυτό σας έχω διδάξει, και ο 

λόγος Μου γίνεται πραγματικότητα ανά πάσα στιγμή. 

29 Αγαπημένοι εργάτες, έχω χαρίσει στο πνεύμα σας τη σωτηρία, ώστε να μπορέσει να βρει τη 

σωτηρία και με τη σειρά του να ελευθερώσει τους αδελφούς και τις αδελφές του από την αμαρτία. Προς 

το παρόν εξαγνίζεστε για να γίνετε άξιοι της Παρουσίας Μου. Αύριο, όταν θα είστε πραγματικά δυνατοί, 

θα βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας να απελευθερωθούν από την αμαρτία. Αγαπώ το πνεύμα σας, 

αγαπώ όλα τα παιδιά Μου και γι' αυτό αγωνίζομαι για τη σωτηρία σας. 

30 Εδώ είμαι, σας προσκαλώ στην ειρήνη, αυτή την ειρήνη που οι άνθρωποι επίσης λαχταρούν 

κρυφά, μόνο που στην αναζήτησή της δεν έχουν επιλέξει τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτήν. Αλήθεια 

σας λέω, το μυστικό της ειρήνης βρίσκεται στην εφαρμογή των διδασκαλιών Μου, και ακριβώς από αυτό 

έχει απομακρυνθεί η ανθρωπότητα. Πείτε Μου αν αυτός ο κόσμος, που αμαρτάνει, τραυματίζει, σκοτώνει, 

ατιμάζει και βεβηλώνει, ζει σύμφωνα με τη Διδασκαλία που δίδαξε ο Ιησούς, και θα δείτε ότι ζει πολύ 

μακριά από τις διδασκαλίες Μου. 

31 Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θεωρούν τη διδασκαλία Μου άκαιρη, αλλά ο λόγος είναι ότι η 

υλοποίησή τους δεν τους επιτρέπει να ανακαλύψουν το αιώνιο νόημα των διδασκαλιών Μου. 

32 Ο νόμος μου είναι αμετάβλητος. Είναι οι άνθρωποι με τις κουλτούρες τους, τους πολιτισμούς τους 

και τους νόμους τους που είναι παροδικοί, ενώ από όλα αυτά επιβιώνει μόνο αυτό που το Πνεύμα έχει 

οικοδομήσει με τα έργα αγάπης και ελέους του. Είναι αυτός που, μετά από κάθε "έργο της ημέρας", μετά 

από κάθε δοκιμασία, όταν συμβουλεύεται την πηγή της Θείας Σοφίας, βλέπει τον αμετακίνητο βράχο του 

Νόμου Μου και το πάντα ανοιχτό βιβλίο που περιέχει τη διδασκαλία του Πνεύματος. 

33 Ω, αν όλοι οι άνθρωποι ήθελαν να δουν το φως που ανατέλλει σε αυτή την εποχή - πόση ελπίδα θα 

υπήρχε στις καρδιές τους! Αλλά κοιμούνται. Δεν ξέρουν καν πώς να δέχονται το φως που τους στέλνει 

καθημερινά το βασιλικό αστέρι, αυτό το φως που είναι σαν εικόνα του φωτός που εκπέμπει ο Δημιουργός. 

Σας χαϊδεύει και σας αφυπνίζει στον καθημερινό αγώνα της ύπαρξης, χωρίς εκείνοι που είναι αναίσθητοι 

στις ομορφιές της δημιουργίας να σταματούν για λίγα λεπτά για να Με ευχαριστήσουν. Η Ουράνια Δόξα 

θα μπορούσε να τους προσπεράσει χωρίς να το καταλάβουν, γιατί πάντα ξυπνούν γεμάτοι έγνοιες και 

ξεχνούν να προσευχηθούν για να αναζητήσουν πνευματική δύναμη σε Μένα. Ούτε αναζητούν ενέργεια 

για το σώμα στις πηγές της φύσης. Όλοι τρέχουν βιαστικά και κοπιάζουν χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο, 

χωρίς να έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό τους. Ακριβώς σε αυτόν τον ανάλγητο και παράλογο 

αγώνα για την ύπαρξη έχουν υλοποιήσει τις ψυχές τους και τις έχουν κάνει εγωιστές. 

34 Τότε, όταν ξεχνιούνται οι νόμοι του πνεύματος, που είναι το φως της ζωής, οι άνθρωποι 

αυτοκαταστρέφονται, αυτοκτονούν και αρπάζουν το ψωμί τους, χωρίς να ακούνε τη φωνή της 

συνείδησης, χωρίς να το σκέφτονται, χωρίς να σταματούν να σκέφτονται. Αλλά αν κάποιος τους ρωτούσε 

πώς κρίνουν την παρούσα ζωή τους, θα απαντούσαν αμέσως ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε λάμψει τόσο 

πολύ φως στην ανθρώπινη ζωή όσο τώρα και ότι ποτέ η επιστήμη δεν τους είχε αποκαλύψει τόσα πολλά 

μυστικά. Αλλά θα έπρεπε να το λένε αυτό με μια μάσκα ευτυχίας μπροστά στο πρόσωπό τους, γιατί στην 

καρδιά τους θα έκρυβαν όλη την ψυχική τους δυστυχία και δυστυχία. 

35 Καθώς η ανθρωπότητα αφυπνίζεται και βλέπει το φως αυτής της αυγής, η Φωνή Μου δεν παύει να 

μιλάει στο πνεύμα σας και ο πόνος δεν παύει να καθαρίζει τις καρδιές. 

36 Ευλογημένοι είστε εσείς, παιδιά Μου, που έχετε ενωθεί στην προσευχή, γιατί αυτή τη στιγμή οι 

δυνατοί σηκώνουν τους αδύναμους, ο άνθρωπος της πίστης έχει δώσει κουράγιο στους 

αμφιταλαντευόμενους, και αυτός που μπορεί να μιλάει με τον Πατέρα του έχει διδάξει την προσευχή σε 

αυτόν που δεν ξέρει πώς να το κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχάριοι παίρνουν ως πρότυπο τους 

μαθητές. 

37 Όταν ο Λόγος Μου βγαίνει από τα χείλη του φορέα της φωνής, συναντώ τους ανθρώπους που 

είναι προετοιμασμένοι και Με περιμένουν. Τότε το έλεός Μου εισέρχεται στις καρδιές για να δώσει στον 

καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Ξέρω σε αυτές τις στιγμές της εκδήλωσής Μου ποιοι από εσάς Με 

αναζητούν μόνο με την επιθυμία να βρουν μια θεραπεία για ένα κακό, και ανακαλύπτω εκείνους που, 

παρά την ανάγκη τους για βοήθεια, ξεχνούν τις ανάγκες τους επειδή θέλουν πάνω απ' όλα να γίνουν 

μαθητές Μου. Η Θεία κατανόηση και η καλοσύνη με την οποία μιλάω σε κάθε καρδιά είναι η φωτιά με 

την οποία αποτυπώνω το Λόγο Μου στο πνεύμα σας, ώστε να μείνει αξέχαστος. Αλήθεια σας λέω, όποτε 
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η Διδασκαλία Μου έχει φτάσει στο βάθος μιας καρδιάς, είναι ένας σπόρος που βλασταίνει και 

πολλαπλασιάζεται. 

38 Η στιγμή που ακούσατε τον Λόγο Μου για πρώτη φορά ή που δεχτήκατε τον σπόρο στην καρδιά 

σας φέρνει κρίση στο πνεύμα σας, όπως ακριβώς θα γίνει όταν θα έχετε τον καρπό (της ζωής σας) να Μου 

δείξετε. Αυτή τη στιγμή σας δίνω μια πολύτιμη ευκαιρία στη γη να εξαγνίσετε την ψυχή σας, και όταν 

επιστρέψετε στην αιώνια πατρίδα, θα έρθετε ήρεμοι και χαρούμενοι, γεμάτοι φως και αξία, για να 

απολαύσετε την ειρήνη Μου. 

39 Ο κόσμος είναι μια κοιλάδα εξιλέωσης στην οποία ο άνθρωπος αμαρτάνει από τη μια πλευρά και 

εξαγνίζεται από την άλλη. Αλήθεια σας λέω, το υπερπέραν είναι διαφορετικό από αυτό που ξέρετε στη γη, 

γιατί όποιος φτάνει εκεί ταλαιπωρημένος από την αμαρτία και την ακαθαρσία πρέπει να υποστεί πολύ 

μεγάλα βάσανα, απείρως μεγαλύτερα από εκείνα που υπέστη ως άνθρωπος, γιατί -βρισκόμενος πλέον στο 

πνευματικό- η συνείδηση ακούγεται με μεγαλύτερη σαφήνεια από την ψυχή, η οποία μπροστά σε μια 

τόσο μεγάλη καθαρότητα θα ήθελε να χαθεί ή τουλάχιστον να επιστρέψει στον υλικό κόσμο που άφησε, 

όπου, κατά τη γνώμη της, οι πολλαπλές ατέλειές της δεν εισακούστηκαν. 

40 Εκτός από όλα αυτά, σας λέω ότι όλα όσα σας περιβάλλουν στη γη δεν είναι λιγότερο αγνά από 

αυτά που υπάρχουν στο πνευματικό βασίλειο, και ότι αν σας φαίνεται ότι είστε λιγότερο ακάθαρτοι εδώ 

στη γη από ό,τι στο υπερπέραν, αυτό είναι μόνο μια άποψη που προέρχεται από τη μικρή διαύγεια με την 

οποία κρίνετε το καλό και το κακό όσο βρίσκεστε στο υλικό σώμα. 

41 Ένας από τους λόγους για τους οποίους σας αποκάλυψα την Πνευματική Μου Διδασκαλία αυτή 

τη στιγμή είναι για να βοηθήσω την ψυχή σας να ανέλθει σε εκείνη τη ζωή που την περιμένει, 

μαθαίνοντας να υποτάσσεται πρόθυμα στον εξαγνισμό και να αντλεί από τα βάσανα και τις δοκιμασίες 

όλα τα οφέλη και το φως που περιέχουν, και έτσι ώστε να μπορεί ήδη να αναγνωρίσει εδώ - στο βαθμό 

που της επιτρέπεται - το μονοπάτι που πρέπει κάποτε να διανύσει. Δείτε τι πολύτιμη ευκαιρία είναι η ζωή 

στη γη, ώστε η ψυχή, όταν επιστρέψει (στο υπερπέραν), να μην χρειάζεται να ντρέπεται για τα έργα της 

και το παρελθόν της, ώστε να μην σκοντάψει σε αυτό το μονοπάτι ούτε να παραστρατήσει επειδή πιστεύει 

ότι βλέπει σκοτάδι εκεί που υπάρχει μόνο φως. Ο άνθρωπος αυτής της εποχής είναι τώρα έτοιμος να 

κατανοήσει τις πνευματικές αποκαλύψεις. Ο λόγος μου ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, αυτή της 

αφύπνισης της ανθρωπότητας. 

42 Αν παρατηρήσετε ανθρώπους στα μονοπάτια σας που επιδεικνύουν πνευματική καθυστέρηση με 

τα έργα τους ή τον τρόπο σκέψης τους απέναντι στις αποκαλύψεις Μου, μην απογοητεύεστε, γιατί πρέπει 

να ξέρετε ότι ποτέ όλοι οι άνθρωποι δεν βάδισαν στον ίδιο ρυθμό. Εμπιστευτείτε ότι τους αφήνω ήδη τα 

λόγια που θα τους αφυπνίσουν όταν έρθει η ώρα. 

43 Αυτές οι λέξεις που δεν μπορείτε να καταλάβετε προς το παρόν είναι οι ίδιες λέξεις που θα 

καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. 

44 Σήμερα Με καλέσατε και Μου είπατε: "Κύριε, Κύριε, έλα σε μας". Κάποιοι το έκαναν για να 

ζητήσουν συγχώρεση για τις παραβάσεις τους, άλλοι για να ζητήσουν ανακούφιση για τα βάσανά τους και 

άλλοι, οι λιγότεροι, για να Με ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες Μου. Αμέσως ήρθα σε όλους, χωρίς να 

σταματήσω να κρίνω για ποιο σκοπό Με καλέσατε, γιατί το μόνο που έχει σημασία για Μένα είναι ότι Με 

καλέσατε. 

45 Αν όλοι με ζητούσαν, θα τους έλεγα το ίδιο με εσάς: Δεν έρχομαι για να κοιτάξω τους λεκέδες σας 

ή να κρίνω τις αμαρτίες σας, αλλά για να ακούσω τα παράπονά σας και να απαλύνω τον πόνο που σας 

κάνει να υποφέρετε. 

46 Εκείνοι που Με ξέχασαν για ένα διάστημα ή εκείνοι που τελικά Με αρνήθηκαν, έχουν αισθανθεί 

μερικές φορές τη λαχτάρα να Με δουν και να Με ακούσουν, αναρωτώμενοι εσωτερικά πού βρίσκομαι και 

πώς θα μπορούσαν να Με βρουν. 

47 Είναι το πνεύμα που χρειάζεται το θείο, και στη δίψα του για φως κλαίει θλιμμένα στη φυλακή της 

σάρκας. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούει μια ευγενική φωνή να του λέει: "Εδώ είμαι". Δεν σας 

ξέχασα, ούτε απομακρύνθηκα από εσάς. Δεν θα μπορούσα να αφαιρέσω τον εαυτό Μου γιατί είμαι μέσα 

στον καθένα από εσάς. Αλλά αν θέλετε να Με βρείτε - ο ναός Μου είναι παντού: στην κρεβατοκάμαρά 

σας, στη δουλειά σας, στο δρόμο, μέσα και έξω από εσάς, σε κάθε μέρος όπου χτίζετε ένα βωμό 

πνευματοποίησης ή όπου, μέσω της πίστης σας, ανάβετε ένα λυχνάρι που φωτίζει το μονοπάτι του 

πλησίον σας. 
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48 Όταν ένας άνθρωπος έχει ρωτήσει τον Κύριό του και έχει καταφέρει να ακούσει την απάντηση 

μέσα στη σιωπή της καρδιάς του, έχει ανακαλύψει μεγαλύτερα μυστικά από όλα εκείνα που η φύση θα 

μπορούσε να του αποκαλύψει με τη βοήθεια της επιστήμης. Αυτό το άτομο έχει πραγματικά ανακαλύψει 

την πηγή από την οποία προέρχεται όλη η σοφία. 

49 Το άτομο που -οδηγούμενο από τον πόνο και το φόβο του- έχει καταφέρει να συνδεθεί πνευματικά 

με τον Κύριό του και που αισθάνεται ότι Εκείνος αποκαλύπτεται στην προσευχή του, στη διαισθητική του 

γνώση ή στις δοκιμασίες του, έχει χτίσει ένα ιερό όπου μπορεί να βρίσκει την παρουσία του Πατέρα του 

κάθε φορά που προετοιμάζεται εσωτερικά. 

50 Τα βάσανα που βαραίνουν τους ανθρώπους αυτής της εποχής τους οδηγούν βήμα προς βήμα, 

χωρίς να το συνειδητοποιούν, στις πύλες του εσωτερικού αγιαστηρίου, μπροστά στις οποίες -ανίκανοι να 

συνεχίσουν- θα ρωτήσουν: "Κύριε, πού είσαι;". Και μέσα από το ναό, θα ακουστεί η ευγενική φωνή του 

Διδασκάλου, που θα τους λέει: "Είμαι εδώ, όπου πάντα κατοικούσα - στη συνείδησή σας". 

51 Για να σας βοηθήσω στην ανάπτυξή σας, το φως Μου βρίσκεται στο μονοπάτι σας- γι' αυτό, μη 

φοβάστε να παραστρατήσετε. Ντυθείτε με υπακοή και κάντε το θέλημά Μου. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσετε να επιτελέσετε μεγάλα έργα, όπως είναι το καθήκον κάθε μαθητή Μου. 

52 Αυτός που ζει με υπακοή δεν χρειάζεται να ζητήσει τίποτα από τον Κύριό του, γιατί καταλαβαίνει 

ότι δεν μπορεί να του λείψει τίποτα. Από την άλλη πλευρά, αυτός που βαδίζει στην άκρη της αρετής θα 

πρέπει να ρωτήσει την κατάλληλη στιγμή, επειδή αισθάνεται ότι η ειρήνη τον εγκαταλείπει και ότι δεν έχει 

δύναμη. Τότε θα συνειδητοποιήσει ότι τα αγαθά του πνεύματος δεν είναι τόσο εύκολο να αποκτηθούν όσο 

οι ικανοποιήσεις του κόσμου. 

53 Στη βασιλεία Μου υπάρχει μια πάντα ανοιχτή πόρτα και ένα πάντα στρωμένο τραπέζι που 

περιμένει την άφιξη του κουρασμένου περιπατητή της γης. Πόσο ήλπιζα ότι οι άνθρωποι θα αναζητούσαν 

αυτές τις πνευματικές τροφές εν μέσω ειρήνης. Αλλά όταν το ζητήσουν, θα είναι με βαθύ πόνο. Ωστόσο, 

το τραπέζι θα βρίσκεται πάντα στη θέση του και κανείς δεν θα στερηθεί το ψωμί. 

54 Το έλεός Μου περιμένει τη μετάνοια και την ανανέωση της ανθρωπότητας για να χυθεί σε 

εκείνους που κάποτε λερώθηκαν με τη λάσπη της αμαρτίας, αλλά στη συνέχεια εξαγνίστηκαν από αγάπη 

για τον Κύριό τους. Αυτό είναι το συμπόσιο στο οποίο είστε όλοι καλεσμένοι και στο οποίο ο Πατέρας 

σας θα μοιράσει το ψωμί και θα προσφέρει το κρασί της ζωής στα πολυαγαπημένα Του παιδιά. 

55 Σας προειδοποίησα ακόμη και τότε, όταν κατέβηκα στη γη για να μιλήσω στην ανθρωπότητα. 

Ήθελα η ανθρωπότητα να παρακολουθεί και να προσεύχεται, ώστε το σκοτάδι να μην τους κυριεύσει 

απροετοίμαστους. Αλλά τα μεγάλα έθνη της γης δεν πρόσεξαν, και ο πόλεμος πέρασε από πάνω τους, 

τιμωρώντας την αλαζονεία τους και την έλλειψη αμοιβαίας φιλανθρωπίας. Ιδού τα αρχαία έθνη, πώς 

βαρύνονται από το βάρος της μεγάλης δυστυχίας τους. Πόσο έχουν υποφέρει από την αλαζονεία τους. 

Τώρα έχουν αναδυθεί νέα έθνη, τα οποία έχουν επίσης τυφλωθεί από τον εθισμό στην εξουσία και τον 

πλούτο, χωρίς οι εμπειρίες των προηγούμενων να τους έχουν αποτρέψει από αυτό ή να έχουν ακούσει τη 

φωνή της λογικής ή της συνείδησης. Τυφλωμένοι από την εμπιστοσύνη που έχουν στη δύναμή τους, έχουν 

τελικά πιστέψει ότι είναι παντοδύναμοι, και γι' αυτό κυνηγούν έναν στόχο που θεωρούν σωστό, χωρίς να 

καταλαβαίνουν ότι πρόκειται να πέσουν στην άβυσσο με ταχύτητα που κόβει την ανάσα. 

56 Ποιοι είναι εκείνοι που, εν μέσω χάους, υψώνουν τα μάτια τους προς το στερέωμα ικετεύοντας για 

ειρήνη και συγχώρεση για εκείνους που, μέσα στην πλάνη τους, δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν ή 

να ακούσουν τη φωνή της δικαιοσύνης της συνείδησής τους; Ποιοι είναι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη; 

Θα είναι οι φύλακες που "φυλάνε σκοπιά" για όλη την ανθρωπότητα στις ημέρες της επίσκεψης που 

πλησιάζουν. 

57 Οι προσευχές τους θα προκαλέσουν ειρήνη σε όσους χρειάζονται φως στο πνεύμα τους. Η 

πνευματική προσευχή είναι ένα μήνυμα που φτάνει στην καρδιά εκείνων για τους οποίους προσεύχεται 

κανείς, και είναι σαν ένας μανδύας ειρήνης πάνω από τους αναξιοπαθούντες, όταν πολλές καρδιές έχουν 

ενωθεί για να προσευχηθούν γι' αυτούς. Λαμβάνω από πολλά σημεία της γης αυτή την προσευχή που 

στέλνουν όσοι υπερασπίζονται την ειρήνη του κόσμου. 

58 Να είστε επίμονοι στην προσευχή σας για την ειρήνη, γιατί έτσι θα ενωθείτε με όλους εκείνους 

που προσεύχονται με τον ίδιο τρόπο. Κρατήστε τον μανδύα της ειρήνης πάνω από τον πόλεμο που 

παγιδεύει την ανθρωπότητα, και τις ώρες της μάχης απλώστε τον πάνω από τους συνανθρώπους σας. 

Θυμάστε ότι σας έδωσα το δώρο της αιώνιας ειρήνης και ότι σας αποκάλεσα Ισραήλ, που σημαίνει 
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"δυνατός"; - λαέ, μην αποσιωπάτε από την καρδιά σας τη μνήμη αυτών που σας αποκάλυψα, ούτε τα 

πλούτη που ξέρετε ότι το πνεύμα σας κατέχει. Προφήτεψα στον Ιακώβ ότι ο λαός του θα 

πολλαπλασιαζόταν σαν την άμμο της θάλασσας και ότι θα έφερνε ειρήνη στα έθνη. Προσευχηθείτε, 

αγαπημένοι μαθητές, και ο Λόγος Μου θα εκπληρωθεί μέσα σας, γιατί είστε μέρος του λαού Μου, του 

οποίου ο προορισμός είναι να γίνει η ευλογία ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 105  
1 Από αυτή τη λέξη θα φτιάξετε ένα βιβλίο που θα παραμείνει στη γη, ώστε οι άνθρωποι να βρουν 

το μονοπάτι της πνευματοποίησης. Πολλοί από αυτούς θα αρνηθούν την αλήθεια της, αλλά πολλοί θα 

επιβεβαιώσουν επίσης ότι όλες οι δηλώσεις της είναι σωστές. 

2 Από γενιά σε γενιά τα χαρίσματα του Πνεύματος θα αποκαλύπτονται όλο και πιο έντονα και 

ξεκάθαρα, και αυτό το γεγονός, το οποίο θα φανεί ακόμη και στους πιο δύσπιστους και άπιστους, θα είναι 

η μαρτυρία της αλήθειας όλων όσων σας ανακοίνωσα σε περασμένους καιρούς και σας επιβεβαίωσα σε 

αυτόν. 

3 Συνειδητοποιείτε με τι διαπεραστική δύναμη έχει ηχήσει ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή, όταν έγινε 

γνωστός μέσα από τον εγκέφαλο του φορέα της φωνής; Ούτε μπορείτε να φανταστείτε το θαύμα του 

διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα όταν φτάνει στην κορύφωσή του. 

4 Δεν θαυμάζετε όταν ακούτε την περιγραφή ενός πνευματικού προσώπου μέσω του χαρίσματος της 

όρασης ή της προφητικής δύναμης ενός ονείρου; Αλήθεια σας λέω, μόλις που αρχίσατε να βλέπετε μια 

αχτίδα από αυτό που θα δουν οι άλλοι στο μέλλον. 

5 Έχετε εκπλαγεί με το χάρισμα της διαίσθησης, και το χάρισμα της θεραπείας σας έχει εκπλήξει- 

αλλά είναι απαραίτητο να αφήσετε ένα καλό παράδειγμα για τους πνευματιστές του αύριο. 

6 Ο καιρός που ο Ιωήλ είχε προαναγγείλει, όταν οι άνθρωποι θα λάμβαναν το Πνεύμα του Θεού στο 

πνεύμα και τη σάρκα τους, είναι τώρα εδώ. Αλλά είναι μόνο η αυγή, και είναι απαραίτητο εσείς, οι πρώτοι 

μαθητές, να αφήσετε καλό σπόρο, ώστε τα έργα σας να είναι καλός καρπός για να ενθαρρύνουν τους 

αυριανούς περιπλανώμενους στο ταξίδι τους στη ζωή, και όχι εμπόδια για να σκοντάφτουν. 

7 Λόγω του φωτός που έχετε λάβει, είστε μεταξύ εκείνων που θα ερμηνεύσουν σωστά τη 

διδασκαλία που σας έχω ήδη αποκαλύψει στο παρελθόν. 

8 Η ενδελεχής μελέτη που θα δώσετε στο Λόγο Μου και η τήρησή του από εσάς θα είναι το 

καλύτερο πνευματικό έργο που θα αφήσετε στις μελλοντικές γενιές. Θα σας είναι ευγνώμονες και εγώ θα 

σας ευλογήσω. 

9 Εσείς, οι πρώτοι αυτής της εποχής, θα είστε στυλοβάτες, οδηγοί και φύλακες εκείνων που θα 

έρθουν μετά από εσάς, και θα απολαύσετε την εκπλήρωση της αποστολής σας. 

10 Ζήστε για να σώσετε τους συνανθρώπους σας και εγώ θα σας σώσω. Ανοίξτε τις βάρκες σας και 

πηγαίνετε να αναζητήσετε τους ναυαγούς, και όταν δείτε τα κύματα να βρυχώνται και να γίνονται 

απειλητικά, προσευχηθείτε και αμέσως θα νιώσετε το μανδύα της ειρήνης Μου πάνω από το πνεύμα σας. 

11 Μαθητές, μη νομίζετε ότι μόνο στους κόλπους του λαού του Ισραήλ εμφανίστηκαν οι 

αγγελιοφόροι Μου, οι προφήτες Μου, οι πρόδρομοι και οι φωτισμένοι, γιατί τότε θα αρνείστε πολλούς 

από τους αγγελιοφόρους Μου που έχω στείλει σε διάφορα μέρη της γης με μηνύματα φωτός, ειρήνης και 

αγάπης. 

12 Η ανθρωπότητα είναι το έδαφος στο οποίο σπέρνω τον σπόρο της αγάπης. Αυτό ποτίστηκε με τη 

θεία δροσιά, έτσι ώστε όταν θα γινόταν η σπορά του Λόγου Μου, να βρει το κατάλληλο χωράφι για να 

καρποφορήσει. 

13 Κάθε φορά που μια αποκάλυψη του Θεού πρόκειται να φωτίσει τους ανθρώπους, τους έχω στείλει 

οδοιπόρους ή προφήτες για να τους προετοιμάσουν, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το φως αυτό. 

Αλλά μη νομίζετε ότι μόνο εκείνοι είναι οι αγγελιοφόροι Μου που φέρνουν μηνύματα για το πνεύμα. Όχι, 

μαθητές, όλοι όσοι σπέρνουν το καλό ανάμεσα στους ανθρώπους σε οποιαδήποτε μορφή του είναι 

αγγελιοφόρος από Μένα. 

14 Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους αγγελιοφόρους σε όλα τα μονοπάτια της ζωής σας, τόσο στις 

θρησκευτικές κοινότητες όσο και στις επιστήμες - μεταξύ των ανθρώπων που κυβερνούν ή μεταξύ 

εκείνων που δίνουν καλές διδασκαλίες. 

15 Ένας καλός υπηρέτης Μου δεν παρεκκλίνει ποτέ από το μονοπάτι που πρέπει να διανύσει- 

προτιμά να πεθάνει στο δρόμο παρά να υποχωρήσει. Το παράδειγμά του είναι ένας σπόρος φωτός στη ζωή 

των γειτόνων του και τα έργα του είναι παραδείγματα για τους άλλους. Ω, μακάρι η ανθρωπότητα να 

μπορούσε να καταλάβει τα μηνύματα που της στέλνω μέσω αυτών! Αλλά δεν είναι έτσι, διότι υπάρχουν 

πολλοί άνθρωποι που έχουν ευαίσθητες αποστολές στον κόσμο, αλλά αφήνουν το βλέμμα τους να 
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ξεστρατίσει από αυτά τα μεγάλα παραδείγματα για να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι που τους αρέσει 

περισσότερο. 

16 Έχετε κυβερνήτες που στις καρδιές τους δεν υπάρχει η δικαιοσύνη και η γενναιοδωρία για να 

κυβερνήσουν το λαό τους, επειδή κυνηγούν τον ευτελή στόχο της εξουσίας και του πλούτου - ανθρώπους 

που ισχυρίζονται ότι είναι εκπρόσωποί Μου και δεν γνωρίζουν καν την αγάπη για τους γείτονές τους - 

γιατρούς που δεν γνωρίζουν την ουσία της αποστολής τους, που είναι το έλεος - και δικαστές που 

συγχέουν τη δικαιοσύνη με την εκδίκηση και καταχρώνται το νόμο για βλαβερούς σκοπούς. 

17 Κανείς που βαδίζει σε στραβά μονοπάτια και αποστρέφει το βλέμμα του από το φως που έχει μέσα 

του ως φάρο της συνείδησής του δεν έχει ιδέα για την κρίση που ετοιμάζει για τον εαυτό του. 

18 Υπάρχουν επίσης εκείνοι που έχουν σφετεριστεί καθήκοντα που δεν τους ανήκουν και οι οποίοι, 

με τα λάθη τους, αποδεικνύουν ότι στερούνται απολύτως τις απαραίτητες δεξιότητες για να φέρουν εις 

πέρας το έργο που ανέλαβαν μόνοι τους. 

19 Ομοίως, μπορείτε να βρείτε υπηρέτες του Θεού που δεν είναι, επειδή δεν στάλθηκαν γι' αυτό το 

σκοπό - άνδρες που ηγούνται εθνών και που δεν είναι καν ικανοί να κατευθύνουν τα βήματά τους - 

δάσκαλοι που στερούνται το χάρισμα της διδασκαλίας και που, αντί να διαδίδουν φως, μπερδεύουν το νου 

- γιατροί που στην καρδιά τους δεν έχει χτυπήσει καμία αίσθηση συμπόνιας μπροστά στον πόνο του 

άλλου και που δεν γνωρίζουν ότι αυτός που κατέχει πραγματικά αυτό το χάρισμα είναι απόστολος του 

Χριστού. Όλες οι θεμελιώδεις αρχές Μου έχουν βεβηλωθεί από τους ανθρώπους, αλλά τώρα έχει έρθει η 

ώρα που όλα τα έργα τους θα κριθούν. Αυτή είναι η κρίση Μου, αφού Μου ανατίθεται να την εκτελέσω. 

Γι' αυτό σας λέω: Προσέξτε και εκπληρώστε τις εντολές Μου για αγάπη και συγχώρεση. 

20 Σας είπα ότι ανήκετε στον λαό του Ισραήλ, τον ιδιοκτήτη του θείου σπόρου; Δουλέψτε λοιπόν για 

τον εαυτό σας, ώστε να γίνετε άξιοι να μεταφέρετε τον σπόρο της αγάπης, της ειρήνης και του φωτός. 

21 Σκεφτείτε τα μαθήματα που σας δίδαξα σήμερα, ώστε να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι που 

σας έχω χαράξει, ώστε να μην αναλαμβάνετε καθήκοντα που δεν σας ανήκουν και να μην κάνετε 

λανθασμένη χρήση των ικανοτήτων σας. Διότι αν, μετά από όλα όσα έχετε ακούσει στις διδασκαλίες Μου, 

διαπράξετε τα λάθη που σας υπέδειξα, η κρίση σας θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή από εκείνη εκείνου 

που, κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν γνώρισε μια διδασκαλία τόσο φωτεινή όσο η διδασκαλία που 

έχετε λάβει. 

22 Αγαπημένοι άνθρωποι, πολλαπλασιαστείτε, επιμείνετε και εκπληρώστε την αποστολή σας. 

23 Έχω ανάψει ένα φως στο μονοπάτι της ψυχής, έτσι ώστε να μην παραστρατήσει και να 

ακολουθήσει με ασφάλεια το δρόμο της - όπως ένα πρόβατο που ξέρει πού είναι το εμπόδιο. 

24 Αυτό το φως, το οποίο είναι αυτό της πνευματικής συνείδησης, φωτίζει το ρήγμα και ανακαλύπτει 

τον λύκο που παραμονεύει στο δάσος. 

25 Δεν βαδίζουν όλοι οι άνθρωποι στο ασφαλές μονοπάτι. Υπάρχουν πολλοί χαμένοι που έχουν χάσει 

το δρόμο τους, περιπλανώμενοι ταξιδιώτες, όντα χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν διασταυρώνω το 

δρόμο τους και τους ρωτάω: "Πού πας; Τι ή ποιον αναζητάς;" Μου λένε με σκυμμένα κεφάλια: "Δάσκαλε, 

δεν ξέρω πού πηγαίνω, πού με πάνε τα πόδια μου, ούτε τι είναι αυτό που αναζητώ". Τότε τους είπα, 

"Ακολουθήστε Με", και αυτή η λέξη που διείσδυσε στην καρδιά τους ήταν αρκετή για να ανάψει ένα φως 

ελπίδας, μια φλόγα πίστης που τους έδωσε νέο κουράγιο να ακολουθήσουν το δρόμο Μου. Γιατί από τη 

στιγμή που άρχισαν να Με ακολουθούν ένιωσαν μια άγνωστη δύναμη που δεν τους άφησε ούτε στιγμή 

και τους έκανε να νιώσουν μια άνευ όρων εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο τους. 

26 Θέλω όλοι εσείς που ακούτε αυτόν τον λόγο να καταλάβετε ότι με την πρόσκληση να 

περπατήσετε σε αυτό το μονοπάτι δεν σας προσφέρω μόνο πνευματικές ικανοποιήσεις και απολαύσεις σε 

αυτό, αλλά και δοκιμασίες, μαθήματα και εμπειρίες εξιλέωσης, αλλά ότι την ίδια στιγμή μια ανώτερη 

δύναμη ρέει προς τα κάτω για να ενισχύσει αυτόν που δοκιμάζεται, και ότι αυτή η δύναμη είναι το ραβδί 

στο οποίο πρέπει να στηριχθεί ο οδοιπόρος καθ' όλη τη διάρκεια του μονοπατιού της ζωής. Αυτή η 

δύναμη περιέχει τα πάντα: πίστη, αγάπη, υπακοή και εμπιστοσύνη. 

27 Να το γνωρίζετε αυτό, μαθητές, που αρχίζετε να ακολουθείτε τον Δάσκαλο, ώστε όταν προκύψουν 

δοκιμασίες στην πορεία της ζωής σας, να σκέφτεστε: "Είμαι ήδη προετοιμασμένος γι' αυτές, ο Δάσκαλος 

μου τις έχει υποδείξει, και έχω την αυτοπεποίθηση να τις περάσω με τη θεία βοήθειά Του". Αληθινά, σας 

λέω, αν επωφεληθείτε από αυτά τα μαθήματα με ισχυρό και ανοδικό πνεύμα, θα διαπιστώσετε ότι καμία 

δοκιμασία δεν είναι μάταιη. Γιατί αυτό που προορίζεται για έναν άνθρωπο, καθώς και αυτό που 



U 105 

150 

εμφανίζεται στους κόλπους μιας οικογένειας ή αυτό που πλήττει ένα έθνος - όλα και το καθένα από αυτά 

έχουν βαθύ νόημα και συχνά μεγάλα μαθήματα ζωής. Ποιος θα μπορούσε να πει αυτή τη στιγμή ότι είναι 

απαλλαγμένος από δοκιμασίες; Κανείς, γιατί είναι η ώρα της πνευματικής επανόρθωσης. 

28 Ανοίξτε τα μάτια σας στην πραγματικότητα και συνειδητοποιήστε την ευθύνη που αναλαμβάνετε 

όταν ακούτε το Λόγο Μου και γίνεστε μάρτυρες των εκδηλώσεών Μου αυτή την εποχή. 

Θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να αρκείστε στο να ακούτε το Λόγο Μου και να ικανοποιείτε τις 

πνευματικές σας ανάγκες χωρίς να σκέφτεστε τις ανάγκες των άλλων. Διότι αυτή η ικανοποίηση δεν θα 

είναι πλήρης αν σκεφτείτε ότι τις στιγμές της πνευματικής σας έκστασης εκατομμύρια συνάνθρωποί σας 

πολεμούν, απελπίζονται ή πέφτουν στη φωτιά των φονικών πολέμων. 

29 Η διδασκαλία μου σας προετοιμάζει για μια αντιπαράθεση υπέρ της ειρήνης και της 

πνευματοποίησης στον κόσμο. Η διδασκαλία μου σας λέει τι πρέπει να κάνετε, ώστε να μπορέσετε όλοι 

να συνεργαστείτε σε αυτό το σωτήριο έργο. Τότε το πνεύμα σας θα βιώνει όλο και περισσότερο την 

ειρήνη και την ικανοποίηση που έρχεται σε όσους συνεργάζονται μαζί Μου στα έργα της αγάπης Μου. 

30 Μην χάνετε την ευαισθησία που αποκτά η καρδιά σας ακούγοντας τον Λόγο Μου όταν 

επιστρέφετε στον υλικό αγώνα της ζωής σας, γιατί εκεί, σε αυτά τα μονοπάτια, οι συνάνθρωποί σας 

περιμένουν από εσάς έναν λόγο που περιέχει παρηγοριά ή μια ρήση που φέρνει το μήνυμα του φωτός 

Μου στις καρδιές τους. Αλλά αν η καρδιά σας έχει επανέλθει στη συνηθισμένη σκληρότητά της, όταν 

στρέφονται προς εσάς, δεν θα είστε καν σε θέση να κοιτάξετε στο εσωτερικό εκείνου που ζητούσε από 

εσάς κάτι που δεν ήταν δικό σας, αλλά προοριζόταν γι' αυτόν: το φως Μου, την ειρήνη Μου, το βάλσαμό 

Μου. 

31 Μη νομίζετε ότι η έλλειψη αγάπης σας για τους ανθρώπους μπορεί να μείνει ατιμώρητη, γιατί αν 

παραβιάσετε τα πνευματικά σας καθήκοντα, τα πλήθη, όταν εισέλθουν στους κόλπους των κοινοτήτων 

σας και μάθουν το μήνυμα που τους κρύψατε ή τους αποκρύψατε, θα αναρωτηθούν εσωτερικά αν αυτοί 

είναι οι νέοι Μου απόστολοι, ενώ άλλοι που διεισδύουν στη διδασκαλία Μου θα σας διδάξουν ένα 

μάθημα για το πώς να εκπληρώνετε τις θεϊκές εντολές. 

32 Πρέπει να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για να σας εμποδίσω να αποκοιμηθείτε και για να μην 

αιφνιδιαστείτε στον ύπνο σας. Σας καλώ να αγωνιστείτε, και γι' αυτό σας δίνω το παράδειγμά Μου για 

συνεχή αποτελεσματικότητα. 

33 Μην Μου πει κανείς ότι βρίσκει πολύ μεγάλα εμπόδια στο δρόμο του για να μπορέσει να φέρει εις 

πέρας το έργο του. Διότι αν πιστεύετε ότι κανένα φύλλο δεν μετακινείται από το δέντρο χωρίς τη θέληση 

του Πατέρα, πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι πρέπει να εκτελέσετε την αποστολή σας πάνω σε αυτό που 

εσείς ονομάζετε εμπόδια. 

34 Μην έχετε την εντύπωση ότι απλώς και μόνο με το να βρίσκεστε σε αυτά τα μέρη έχετε ήδη 

εκπληρώσει το πνευματικό σας καθήκον, ή ότι μόνο και μόνο με το να μιλάτε για τη διδασκαλία Μου με 

έχετε ήδη υπηρετήσει. Γιατί το πεδίο της δραστηριότητάς σας είναι τόσο ευρύ και τόσο γεμάτο ευκαιρίες 

για να εξασκήσετε την αγάπη στα μονοπάτια σας, ώστε δεν χρειάζεται να καταβάλλετε προσπάθειες για 

να βρείτε τις κατάλληλες ευκαιρίες για να σπείρετε. Ωστόσο, δεν έχετε δώσει προσοχή σε όλα αυτά, και 

γι' αυτό λέτε ότι έχετε πάρα πολλά εμπόδια μπροστά σας για να μπορέσετε να τα εκπληρώσετε, επειδή δεν 

έχετε κατανοήσει όλα όσα συνεπάγεται το πνευματικό σας καθήκον. 

35 Αγαπήστε, υπηρετήστε, γίνετε χρήσιμοι, σώστε και παρηγορήστε, κάντε τη ζωή σας ένα όμορφο 

παράδειγμα, ένα πρακτικό μάθημα, ώστε οι άνθρωποι να σας μιμηθούν. Τότε θα ακτινοβολείτε 

πνευματικό φως στους συνανθρώπους σας. Όταν μιλάτε για τη διδασκαλία Μου, θα εκπληρώσετε την 

αποστολή να σπείρετε τον σπόρο της πνευματοποίησης. Αλλά κάντε το με ταπεινότητα και να γνωρίζετε 

ότι κάθε έργο που περιέχει ματαιοδοξία θα είναι ένας άγονος σπόρος που δεν θα βλαστήσει ποτέ. 

36 Σας διαβεβαιώνω ότι αν εργαστείτε στη ζωή σας με την διακριτικότητα, την ειλικρίνεια και τη 

δικαιοσύνη που σας συμβουλεύω, οι σκληρές καρδιές για τις οποίες Μου μιλάτε στις προσευχές σας θα 

μαλακώσουν και θα συγκινηθούν από την αρετή σας, και θα φτάσετε να πιστέψετε ότι το προηγμένο 

πνεύμα δεν μπορεί ποτέ να εμποδιστεί από την εκτέλεση αυτής της αποστολής, επειδή είναι πάνω από 

όλες τις μικρότητες αυτής της ζωής. 

37 Μην σκέφτεστε ποτέ άσχημα για όσους δεν σας συμπαθούν και μην είστε πικρόχολοι με όσους 

δεν σας καταλαβαίνουν, γιατί ακόμη και το πιο εσωτερικό συναίσθημα που έχετε για τον πλησίον σας το 

μεταδίδετε νοερά σε αυτούς. 
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38 Σας προσφέρω τόσες πολλές διευκολύνσεις αυτή την εποχή για να γίνετε μαθητές Μου που δεν 

χρειάζεται να αφήσετε τους γονείς, τους συζύγους ή τα παιδιά σας για να πάτε σε χώρες όπου θα 

διαδώσετε τις διδασκαλίες Μου, ούτε χρειάζεται να κηρύξετε με δυνατή φωνή σε δρόμους και πλατείες, 

ούτε χρειάζεται να φοβάστε ότι στο τέλος της ιεραποστολικής δραστηριότητας σας περιμένει 

αναπόφευκτα το ικρίωμα του αίματος. Ταξίδεψα αυτό το μονοπάτι και το ίδιο έκαναν και οι απόστολοί 

Μου, αλλά αυτό το αίμα καθάρισε το μονοπάτι ώστε οι νέοι μαθητές να μην παγιδευτούν σε αυτό. Το 

μόνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσετε το πνευματικό νόημα αυτού του μηνύματος, ώστε να το 

συνειδητοποιήσετε και να το εφαρμόσετε με απλό τρόπο στη ζωή σας, ώστε να ζήσετε πραγματικά το 

Λόγο Μου. 

39 Έχω δώσει στο πνεύμα δύναμη πάνω στην ύλη, ώστε να βγει νικητής από τις δοκιμασίες και να 

φτάσει στον τελικό στόχο του μονοπατιού. Αλλά ο αγώνας θα είναι μεγάλος, διότι από τη στιγμή που ο 

άνθρωπος δημιούργησε το μοναδικό βασίλειο στον κόσμο στο οποίο πιστεύει, κατέστρεψε την αρμονία 

που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ αυτού και όλων όσων τον περιβάλλουν. Από τον υπερήφανο θρόνο του 

επιθυμεί να υποτάξει τα πάντα στη δύναμη της επιστήμης του και να επιβάλει τη θέλησή του στα στοιχεία 

και τις δυνάμεις της φύσης. Όμως δεν τα κατάφερε, γιατί εδώ και πολύ καιρό έσπασε τους δεσμούς φιλίας 

με τους πνευματικούς νόμους. - Τώρα, όταν είπα σ' αυτούς τους ανθρώπους εδώ ότι οι δυνάμεις της φύσης 

μπορούν να τον υπακούσουν, υπήρχαν κάποιοι που δεν το πίστευαν αυτό, και σας λέω ότι έχουν λόγο να 

αμφιβάλλουν, γιατί η φύση δεν θα υπακούσει ποτέ σ' αυτούς που την περιφρονούν, την ατιμάζουν ή την 

κοροϊδεύουν. Από την άλλη πλευρά, όποιος ξέρει πώς να ζει σε αρμονία με τους νόμους του πνεύματος 

και της ύλης, δηλαδή όποιος ζει σε αρμονία με όλα όσα τον περιβάλλουν, θα γίνει ένα με τον Δημιουργό 

του κατά τη διάρκεια της ζωής του και θα γίνει άξιος, έχοντας τα στοιχεία της φύσης να τον υπηρετούν 

και να τον υπακούν, όπως είναι το καθήκον κάθε παιδιού που υπακούει στον πατέρα του, τον Δημιουργό 

όλων όσων υπάρχουν. 

40 Δεν είπα ότι αυτή η κοινότητα εδώ έχει επιτύχει την απαραίτητη πνευματική ανύψωση για να 

κάνει τέτοια θαύματα πραγματικότητα, ούτε ότι επί του παρόντος επιτυγχάνει ήδη την αρμονία μεταξύ 

του υλικού και του πνευματικού. Το μόνο που τους ενθαρρύνω είναι να προσπαθήσουν για αυτόν τον 

στόχο μέσω της πνευματοποίησης. 

41 Για να σας ενθαρρύνω στην πίστη σας και για να σας αποδείξω την αλήθεια των λόγων Μου, 

μερικές φορές κάνω μαζί σας έργα που τα ονομάζετε θαύματα και τα οποία δεν είναι παρά η ανταμοιβή 

για όσους έχουν μάθει πώς να τοποθετούνται στη συμπαντική αρμονία, έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα. 

42 Η ιστορική παράδοση των πρώτων ανθρώπων που κατοίκησαν τη γη μεταβιβάστηκε από γενιά σε 

γενιά μέχρι που καταγράφηκε στο βιβλίο της Πρώτης Εποχής. Πρόκειται για μια ζωντανή παραβολή των 

πρώτων ανθρώπων που έζησαν στη γη. Η αγνότητα και η αθωότητά τους τους επέτρεπαν να αισθάνονται 

το χάδι της Μητέρας Φύσης. Υπήρχε μια φιλική σχέση μεταξύ όλων των όντων και μια απεριόριστη 

αδελφοσύνη μεταξύ όλων των πλασμάτων. Στη συνέχεια, τα ανθρώπινα πάθη απομάκρυναν τους 

ανθρώπους από αυτή τη ζωή, γι' αυτό και αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να προσπαθήσουν, μέσω της 

επιστήμης, να ανακτήσουν αυτό που είχαν χάσει λόγω της έλλειψης πνευματικότητας. Έτσι έφτασε η 

ανθρωπότητα στη σημερινή εποχή, όπου, για να επιβιώσει, αναγκάστηκε να κλέψει από τα στοιχεία και τις 

δυνάμεις της φύσης ό,τι ήταν απαραίτητο για τη ζωή της. 

43 Δεν σας απαγορεύω να χρησιμοποιείτε την επιστήμη, ούτε την καταδικάζω. Θέλω μόνο να 

καταλάβουν οι άνθρωποι, μέσω της διδασκαλίας Μου, ότι υπάρχει μια ανώτερη γνώση από αυτή που 

γνωρίζουν και την οποία μπορούν να αποκτήσουν μέσω της αγάπης, η οποία είναι η ουσία όλων των 

διδασκαλιών Μου. 

44 ανθρώπινα όντα, πώς θα μπορούσα να μη σας πω ότι αυτοί οι καιροί στους οποίους ζείτε 

χαρακτηρίζονται από σύγχυση, αφού βλέπω ότι δεν αφήνετε το φως Μου να διαπεράσει τα σκοτεινά 

σύννεφα των σκέψεών σας; Σας λέω επίσης ότι το Φως Μου θα θριαμβεύσει, γιατί δεν υπάρχει σκοτάδι 

που να μπορεί να αντισταθεί στη λάμψη του. Τότε θα καταλάβετε ότι ο Πατέρας δεν θα σας εγκαταλείψει 

ποτέ την ώρα της Επίσκεψης. 

45 Πολλοί λαοί έχουν πέσει στη βαθιά άβυσσο της υλοποίησης, και άλλοι είναι κοντά στην πτώση- 

αλλά ο πόνος της πτώσης τους θα τους κάνει να ξυπνήσουν από τον βαθύ τους ύπνο. 
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46 Είναι εκείνα τα έθνη που, μετά από μια περίοδο λάμψης, γνώρισαν την παρακμή και βυθίστηκαν 

στο σκοτάδι του πόνου, της κακίας και της δυστυχίας. Σήμερα δεν είναι ένα έθνος, αλλά ολόκληρη η 

ανθρωπότητα που τρέχει τυφλά προς το θάνατο και το χάος. Η αλαζονεία των εθνών θα πληγεί από τη 

δικαιοσύνη Μου. Θυμηθείτε τη Νινευή, τη Βαβυλώνα, την Ελλάδα, τη Ρώμη και την Καρχηδόνα. Σε αυτά 

θα βρείτε βαθιά παραδείγματα της Θείας Δικαιοσύνης. 

47 Κάθε φορά που οι άνθρωποι κατέλαβαν το σκήπτρο της εξουσίας και επέτρεψαν στις καρδιές τους 

να γεμίσουν με αθεΐα, αλαζονεία και τρελά πάθη, παρασύροντας μαζί τους τους λαούς τους στον 

εκφυλισμό, η δικαιοσύνη Μου πλησίασε για να τους αφαιρέσει την εξουσία τους. Ταυτόχρονα, όμως, έχω 

ανάψει μπροστά τους έναν πυρσό που φωτίζει τον δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής τους. Τι θα γινόταν με 

τους ανθρώπους αν τους άφηνα στις δικές τους δυνάμεις τη στιγμή των δοκιμασιών τους; Στρέψτε το 

βλέμμα σας σε όλους εκείνους τους λαούς που κάποτε ήταν σπουδαίοι και τώρα βρίσκονται σε ερείπια. 

Θα ανθίσουν εκ νέου, αλλά όχι η αλαζονεία και η επιθυμία για γήινη μεγαλοσύνη θα τους σηκώσουν 

ξανά, αλλά το ιδανικό που εμπνέεται από τη δικαιοσύνη και την αρετή που διαδίδουν οι διδασκαλίες Μου. 

Από τα ερείπιά τους θα αναδυθούν νέα έθνη και πάνω στα ερείπια των εκκλησιών και των ειδώλων τους 

θα προσφέρουν αληθινή λατρεία στον Θεό τους. 

48 Η υπερηφάνεια έχει ταπεινωθεί, και η αμαρτία έχει ξεπλυθεί από τον πόνο- αλλά μην ξεχνάτε ότι 

υπάρχουν ακόμη πολλοί λεκέδες που πρέπει να αφαιρεθούν, και ότι -όσο καθαρή κι αν γίνει ακόμη η ζωή 

των ανθρώπων στη γη- αυτός ο πλανήτης δεν θα είναι ποτέ η αιώνια πατρίδα του πνεύματος. Διότι όποιος 

το πιστεύει αυτό, έχει ερμηνεύσει κακώς το Λόγο Μου ή δεν έχει κατανοήσει το αληθινό νόημα της ζωής. 

49 Αυτός ο κόσμος θα είναι πάντα μόνο το προσωρινό σπίτι της ψυχής, μόνο ένα στάδιο στο δρόμο 

προς τον εξαγνισμό, την ανάπτυξη και την τελειοποίησή της. Η ζωή που σας περιμένει για να σας δεχτεί 

για πάντα είναι διαφορετική. 

50 Στην παρουσία Μου έρχονται οι άρρωστοι, οι αποτυχημένοι, οι πνευματικά φτωχοί, και ενώ 

κάποιοι ευλογούν το θέλημά Μου, άλλοι επαναστατούν μπροστά στον πόνο και αποδίδουν τα βάσανά 

τους σε θεϊκή τιμωρία ή σε αδικίες της μοίρας. Τότε είναι απαραίτητο να σας ελευθερώσω από την άγνοιά 

σας και να σας αποκαλύψω τον πυρήνα της αλήθειας. 

51 Όσο ζείτε στη σάρκα, η ψυχή σας εξαγνίζεται από τους σκοτεινούς λεκέδες των προηγούμενων 

ζωών και γι' αυτό κατέστη αναγκαίο να σας τα αποκαλύψω όλα αυτά, ώστε να υπομείνετε υπομονετικά τα 

βάσανα της γης. 

52 Από την αρχή της ανθρωπότητας υπάρχει η μετενσάρκωση της ψυχής ως νόμος της αγάπης και 

της δικαιοσύνης και ως ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Πατέρας έχει επιδείξει το άπειρο έλεός 

Του. Η μετενσάρκωση δεν είναι θέμα μόνο αυτής της εποχής, αλλά όλων των εποχών, ούτε πρέπει να 

νομίζετε ότι σας αποκάλυψα αυτό το μυστήριο μόλις τώρα. Ήδη από τους πρώτους χρόνους υπήρχε στον 

άνθρωπο η διαισθητική γνώση της επανενσωμάτωσης της ψυχής. Όμως οι άνθρωποι που αναζητούσαν τις 

υλιστικές επιστήμες και τους θησαυρούς του κόσμου επέτρεψαν στον εαυτό τους να κυριαρχηθεί από τα 

πάθη της σάρκας, τα οποία σκλήρυναν τις ίνες εκείνες της ανθρώπινης καρδιάς με τις οποίες 

αντιλαμβάνεται κανείς το πνευματικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι έγιναν κουφοί και τυφλοί σε ό,τι ανήκει στο 

πνεύμα. Τι καλό μπορεί να τους κάνει να στρέψουν τα μάτια τους στις Γραφές που περιέχουν τον Νόμο 

και τη Διδασκαλία που σας αποκάλυψα στους προηγούμενους χρόνους, αν ο νους τους δεν μπορεί να 

διεισδύσει στο νόημά τους και η καρδιά τους δεν αντιλαμβάνεται την ουσία τους; Συνειδητοποιήστε ότι η 

ευαισθησία και η πνευματική διαίσθηση των ανθρώπων έχουν ατονήσει και ότι, επομένως, όταν 

αναζητούν την αλήθεια Μου σε αυτά τα κείμενα, πέφτουν συνήθως θύματα λανθασμένων ερμηνειών. 

Έχουν το φως ακριβώς μπροστά στα μάτια τους, αλλά αντί να διεισδύσουν στον πυρήνα των 

διδασκαλιών, μένουν στα γράμματα, δηλαδή στην εξωτερική μορφή, με αποτέλεσμα να υποκύπτουν 

συχνά στο λάθος. Αλλά τώρα είμαι εδώ για να φέρω φως στα μυστήρια και στα σκοτεινά μέρη, καθώς και 

για να σας απαλλάξω από τη σύγχυση και το λάθος. 

53 Μακάριοι είναι εκείνοι που με κάλεσαν, γιατί έτσι απέδειξαν τη λαχτάρα τους για αγάπη και 

γνώση. Έχουν βιώσει πώς η βοηθητική Μου αγάπη τους βοηθάει. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι 

δεν μπορείτε να λάβετε όλα όσα θέλετε να μάθετε ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Γιατί 

είναι απαραίτητο να προσεύχεστε, να διαλογίζεστε και να ζείτε τις διδασκαλίες Μου, προκειμένου να 

λάβετε όλα όσα επιθυμείτε. 
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54 Τόσο ο άνθρωπος που αναζητά το φως της γνώσης στη φύση όσο και εκείνος που αναζητά τη 

σοφία Μου στις πνευματικές αποκαλύψεις πρέπει να διανύσει με τα δικά του πόδια το μονοπάτι από το 

οποίο θα βρει όλες εκείνες τις αλήθειες που δεν μπορεί να ανακαλύψει από άλλα μονοπάτια. Ακριβώς γι' 

αυτό το λόγο έστειλα την ψυχή σας να ζήσει τη μία ζωή μετά την άλλη εδώ στη γη, ώστε, μέσω της 

εξέλιξης και της εμπειρίας της, να ανακαλύψει όλα όσα υπάρχουν μέσα της και σε όσα την περιβάλλουν. 

55 Αν θέλετε, εξετάστε τα λόγια Μου διεξοδικά, αλλά στη συνέχεια μελετήστε και παρατηρήστε τη 

ζωή από τη δική τους σκοπιά, ώστε να μπορέσετε να διαπιστώσετε την αλήθεια που περιέχεται σε όλα 

όσα σας έχω πει. 

56 Θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα σας φανεί ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών που σας λέω 

σήμερα και αυτών που σας αποκαλύφθηκαν στο παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι είναι αυτοί 

που κάνουν λάθος. Αλλά τώρα όλα θα έρθουν στο φως. 

57 Αν αισθάνεστε ότι σας επιτίθενται εξαιτίας αυτού του τρόπου κατανόησης της διδασκαλίας Μου, 

μην ανησυχείτε, γιατί αληθινά σας λέω, κανείς δεν στέκεται ακόμη στη σωστή γνώση, γι' αυτό και κανείς 

δεν μπορεί να σας αποδείξει ότι έχει ήδη διεισδύσει στον πυρήνα της αλήθειας. 

58 Μελετήστε τη διδασκαλία Μου, αποκτήστε φως μέσω της προσευχής, κάντε την καλοσύνη τον 

κανόνα της ζωής σας και θα βιώσετε πώς, σε στιγμές που δεν το περιμένετε, θα εκπλαγείτε από 

εμπνεύσεις και σκέψεις που είναι αληθινές αποκαλύψεις του Πνεύματός Μου. 

59 Όταν αισθάνεστε ότι οι εμπνεύσεις που πηγάζουν από Μένα φτάνουν σε σας, θα πρέπει να δείξετε 

τον εαυτό σας ταπεινά, έτσι ώστε να μη θεωρείτε ποτέ τον εαυτό σας μεγαλύτερο από τους άλλους, και 

έτσι ώστε με την αγάπη με την οποία σας έστειλα το φως Μου, να το μοιραστείτε με τους συνανθρώπους 

σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 106  
1 Μαθητές, εδώ είναι ο Δάσκαλός σας. Θα τραβήξω από πάνω σας το πέπλο πολλών μυστικών. 

Ζητήστε, ζητήστε, και θα σας δοθεί. Αλλά μη Μου ζητάτε περισσότερα από όσα χρειάζεται να ξέρετε. 

2 Στο παρελθόν δεν μπορούσα να σας αποκαλύψω τα μυστικά που σας κάνω γνωστά σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, επειδή το πνεύμα σας δεν ήταν σε θέση να καταλάβει ή να κατανοήσει περισσότερα από 

όσα του επέτρεπε η πνευματική του ανάπτυξη. Αλλά ο Λόγος Μου είναι ο ίδιος - αμετάβλητος, αιώνιος. 

Είναι το πνεύμα σας που γεννήθηκε, που μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέχρι να φτάσει στην τελειότητα. 

Το Θείο Πνεύμα δεν έχει αρχή, ούτε θα έχει τέλος, είναι αμετάβλητο. 

3 Το πνεύμα σας είναι μέρος ενός λαού τον οποίο χρησιμοποίησα ως μέσο ή όργανο για να 

παραδώσω τις μεγάλες διδασκαλίες Μου στην ανθρωπότητα. Υπήρξαν τρεις αποκαλύψεις που δόθηκαν 

από τον Πατέρα σε αυτόν τον λαό: Το πρώτο μάθημα ήταν ο Νόμος της Δικαιοσύνης στην Πρώτη Εποχή, 

στην πρώιμη παιδική ηλικία αυτού του λαού- το δεύτερο ήταν ο Νόμος της Αγάπης, που αποκαλύφθηκε 

στη Δεύτερη Εποχή, όταν μόλις είχε φτάσει στην πνευματική νεότητα- το τρίτο μάθημα είναι αυτό που 

σας δίνω στην παρούσα Εποχή, την οποία έχω ονομάσει "Τρίτη Εποχή". Σε αυτό σας αποκαλύπτω τον 

Πνευματικό Νόμο πλήρως - έναν Νόμο που περιλαμβάνει όλα όσα σας έχουν δειχθεί στο παρελθόν και 

όλα όσα το πνεύμα σας χρειάζεται να γνωρίζει και να κατέχει. Πνευματικά έχετε πλέον φτάσει στην εποχή 

της νεότητας. 

4 Αφού εξελίσσεστε συνεχώς, γιατί να σας δίνω πάντα το ίδιο μάθημα; Γι' αυτό η κρυμμένη σοφία 

Μου σας αποκαλύπτει βαθύτερα μυστικά σε κάθε εποχή. 

5 Λόγω του υλισμού και του κακού που επικρατούν στην εποχή μας, αμφιβάλλετε αν έχετε επαρκή 

πνευματική κατανόηση για να κατανοήσετε τις νέες διδασκαλίες Μου, να τις εκπληρώσετε και να τις 

ζήσετε. Αλλά σας λέω: Πέρα από τον υλισμό της ανθρωπότητας, τη μιζέρια, τη βλακεία και την επιδίωξη 

της εξουσίας, υπάρχει το πνεύμα που έχει περάσει από μακρά ταξίδια ανάπτυξης και δύσκολους αγώνες 

και που περιμένει μόνο τη στιγμή να αποβάλει το ψεύτικο ένδυμά του για να ξεκινήσει με δύναμη το 

δρόμο της δικαιοσύνης και της αγάπης που ανήκει στο πνεύμα. 

6 Η ανθρώπινη επιστήμη είναι η υλοποιημένη έκφραση της πνευματικής ικανότητας που έχει 

αποκτήσει ο άνθρωπος σε αυτή την εποχή. Το έργο του ανθρώπου σε αυτή την εποχή δεν είναι μόνο 

προϊόν της διάνοιας, αλλά και της πνευματικής-ψυχικής του ανάπτυξης. 

7 Ο Δάσκαλος που συνάντησε τους μαθητές Του στην πνευματική τους νιότη - ήδη τόσο 

προετοιμασμένους ώστε να κατανοήσουν το νέο μάθημα - θα ενώσει τις τρεις θείες αποκαλύψεις σε ένα 

βιβλίο ως διαθήκη αγάπης προς τον άνθρωπο. Ο λόγος που αποκαλείτε τους εαυτούς σας Τριαδικούς είναι 

ότι μεταφέρετε στο πνεύμα σας τον σπόρο αυτών των τριών εποχών διδασκαλίας. Παρ' όλα αυτά, δεν θα 

Με ακολουθήσουν όλοι αυτή την εποχή, ούτε καν όλοι όσοι Με ακούνε, γιατί δεν έχουν αφυπνιστεί όλοι, 

ούτε έχουν καταλάβει όλοι πώς να χρησιμοποιήσουν τις δοκιμασίες που είχαν στη ζωή τους. Υπάρχουν 

εκείνοι που αδιαφορούν για τις πνευματικές διδασκαλίες, εκείνοι που παραμένουν σε στασιμότητα, 

εκείνοι που είναι παγιδευμένοι σε λάθη, αλλά ο καθένας προορίζεται για τη στιγμή που θα ξυπνήσει και 

θα ακούσει τη φωνή της συνείδησής του. 

Εκείνοι που έτρεμαν στο άκουσμα του Λόγου Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν εκείνοι 

που περίμεναν με ανυπομονησία τη νέα Μου εκδήλωση, που θυμόντουσαν την υπόσχεσή Μου να 

επιστρέψω, ακριβώς όπως ο χαμένος περιπλανώμενος περιμένει μέσα στη βαθιά νύχτα να εμφανιστεί η 

αυγή για να βρει το δρόμο και να συνεχίσει το οδοιπορικό. 

8 Η φωνή Μου, την οποία κάνω να ακούγεται σήμερα σε αυτή την υλική μορφή, σύντομα δεν θα 

ακούγεται πια, και τότε θα δω τον καρπό της σποράς Μου στα έργα σας. 

Θα αφήσω στον καθένα από εσάς ένα "στάχυ" και έναν "καρπό", ώστε όταν νιώσετε πείνα ή όταν σας 

πλησιάσει ένας (πνευματικά) άπορος με ένα αίτημα, να έχετε ψωμί και να μην πείτε στον Πατέρα ότι 

έφυγε και σας άφησε χωρίς κληρονομιά. 

Θέλω, αυτές τις ώρες, όταν αισθάνεστε την ανάγκη για τα θεία δώρα της χάρης Μου, να καταφύγετε 

στο πνεύμα σας και να ζητήσετε βοήθεια από αυτό, γιατί εκεί θα βρείτε πολλούς θησαυρούς που η 

στοργική αγάπη Μου τοποθέτησε σε αυτό. Θα βρείτε επίσης τον σπόρο Μου σε αφθονία, που σας 

περιμένει να προετοιμάσετε τα χωράφια για να τον σπείρετε. Σας δίδαξα να καλλιεργείτε αυτά τα χωράφια 
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και να προσέχετε τους σπόρους. Αύριο το πνεύμα σας θα φέρει τους καρπούς των έργων του ως 

συγκομιδή άξια να προσφερθεί στον Πατέρα και να αποθηκευτεί στις αποθήκες Του. 

9 Θα υπάρξει μια σύντομη χρονική περίοδος κατά την οποία ο Λόγος Μου που δόθηκε κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου θα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης. Τότε οι άνθρωποι 

θα αρχίσουν να επινοούν πνευματικά δόγματα, να διδάσκουν νέους νόμους και εντολές. Θα αποκαλούν 

τους εαυτούς τους δασκάλους, αποστόλους, προφήτες και αγγελιοφόρους του Θεού, και θα τους αφήσω 

να μιλούν και να σπέρνουν για ένα διάστημα. Θα τους αφήσω να φυτέψουν τον σπόρο τους, ώστε όταν 

θερίσουν τον καρπό, να γνωρίζουν τι έσπειραν. Ο χρόνος και οι δυνάμεις της φύσης θα περάσουν πάνω 

από τις σπορές τους, και τα βήματά τους θα είναι σαν κρίση για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά των 

ανθρώπων. 

10 Ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει την απάτη για να γνωρίσει την αλήθεια. Τότε η αλήθεια και η ουσία 

της ζωής που σας παρέδωσα αυτή την εποχή θα αναδυθούν ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλη τους 

την καθαρότητα και την πνευματικότητα. 

11 Κοιτάξτε τους ανθρώπους που ηγούνται των εθνών, δημιουργούν δόγματα και τα επιβάλλουν 

στους ανθρώπους. Ο καθένας διακηρύσσει την ανωτερότητα του δόγματός του, αλλά σας ρωτώ: Ποιος 

ήταν ο καρπός όλων αυτών; Οι πόλεμοι με τα επακόλουθα της εξαθλίωσης, της δυστυχίας, της 

καταστροφής και του θανάτου. Αυτή ήταν η συγκομιδή που οι υποστηρικτές τέτοιων θεωριών έχουν 

θερίσει εδώ στη γη. 

Σημειώστε ότι δεν αντιτάχθηκα στην ελευθερία της βούλησης της ανθρωπότητας, αν και πρέπει να σας 

πω ότι, χωρίς να θίγεται αυτή η ελευθερία, η συνείδηση μιλάει αδιάκοπα στην καρδιά εκείνου που 

απομακρύνεται από τη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία και τη λογική. 

12 Και στην ανθρώπινη ζωή, επίσης, θα κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν πώς είναι οι καρποί 

της σποράς τους, επιτρέποντας στις συνέπειες των πράξεών τους να έρθουν στο φως αργά ή γρήγορα ως 

κριτές τους. Μετά από αυτή την κρίση όλοι θα Με αναζητήσουν και τότε θα ανακαλύψουν ότι ο Λόγος 

Μου προσαρμόζεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και πολιτισμών. Διότι ο θείος Λόγος, η διδασκαλία 

Μου, δεν ανήκει σε μια συγκεκριμένη εποχή, διότι είναι αιώνιος. 

13 Η διδασκαλία μου μεταδίδει δύναμη στο πνεύμα, ώστε να ξεπερνά όλες τις δοκιμασίες- ο αριθμός 

τους καταγράφεται στο πεπρωμένο κάθε πλάσματος. Γιατί να τους αποφεύγετε; Γιατί να απελπίζεστε 

μπροστά στο βουνό που υψώνεται μπροστά στα μάτια σας; Δεν ξέρετε ότι αφού ξεπεράσετε αυτά τα 

εμπόδια θα φτάσετε στο στόχο που επιδιώκετε; 

14 Πόση αδυναμία βλέπω ακόμα στη σάρκα σου - μια αδυναμία που συχνά σε κάνει να βλασφημείς. 

Όταν οι δυνάμεις της φύσης εμφανίζονται αγενείς, καταριέστε- όταν κάποιος πόνος ταλαιπωρεί το σώμα 

σας, απελπίζεστε- όταν η δουλειά σας βαραίνει, χάνετε την υπομονή σας- ακόμη και η ζέστη και το κρύο 

σας θυμώνουν, και το σκοτάδι της νύχτας σας εμπνέει φόβο. Πώς θα πρέπει να μην απελπίζεστε όταν 

αφήνετε τον εαυτό σας να οδηγηθεί από τις απαιτήσεις της σάρκας, η οποία αναδεικνύει τα κατώτερα 

πάθη; Πότε επιτέλους θα γίνετε καλοί μαθητές Μου που θα μαρτυρούν την αλήθεια της διδασκαλίας Μου 

με τα έργα της αγάπης τους; 

15 Το να είσαι μαθητής του Χριστού δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθείς πολύ από τα γήινα 

υλικά. Σημαίνει ότι πρέπει να διαχωρίζετε τον εαυτό σας από τα κακά και τα περιττά, αλλά όχι να 

απομακρύνεστε από τα γήινα καθήκοντα και τις απολαύσεις σας. Δεν θέλω να είστε φανατικοί, ούτε 

σκλάβοι του πνευματικού, όσο είστε ακόμα στη σάρκα. Ο καλός μαθητής του Ιησού είναι αυτός που ξέρει 

πώς να δίνει στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον "αυτοκράτορα" ό,τι ανήκει στον "αυτοκράτορα". 

16 Μια δύσκολη αναμέτρηση περιμένει τον λαό Μου, γιατί θα συναντήσει ένα υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης του πνεύματος και της διάνοιας των ανθρώπων στην πορεία του. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο 

θέλω να αναπτύξετε τον εαυτό σας σε αυτή την εποχή της διακήρυξής Μου, ώστε να μην μπορεί κανείς να 

σας εξαπατήσει. Έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Λόγο Μου, γνωρίζοντας ότι περιέχει περισσότερη 

σοφία από τη διάνοια των μορφωμένων και γνώση που δεν μπορεί να βρεθεί σε όλα τα βιβλία της γης. 

17 Σπείρετε την αγάπη και την ειρήνη ακούραστα- με αυτόν τον τρόπο θα προετοιμάσετε το 

πνευματικό σας μονοπάτι, και τότε, όταν ο θάνατος πλησιάσει ξαφνικά το σώμα σας και το πνεύμα έχει 

ήδη διανύσει ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής του, θα δει γεμάτο ευδαιμονία πόσο πολύ το έχουν 

ανυψώσει οι αρετές των έργων αγάπης προς τους συνανθρώπους του. 
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18 Άνθρωποι, συνειδητοποιήστε πώς, καθώς βυθίζεστε στη διδασκαλία Μου, αφήνετε πίσω σας 

παλιές συνήθειες και έθιμα, επειδή εισέρχεστε σε μια νέα, καθαρότερη, πιο πνευματική ζωή. Είναι ένας 

νέος κόσμος που αναδύεται από τα βάθη της καρδιάς σας. 

19 Πόσα μυστήρια έχει διαλευκάνει ο Λόγος Μου και πόσες λανθασμένες ερμηνείες έχω διορθώσει. 

Ομοίως, θα πρέπει να πάτε στους δρόμους του κόσμου και να εξηγήσετε το Νόμο Μου στους 

συνανθρώπους σας. Σας λέω: Θα φύγεις, γιατί κανείς δεν είναι προφήτης στη χώρα του, Εγώ ο ίδιος 

αναγκάστηκα να φύγω από τη Ναζαρέτ τότε, όπου ζούσα, για να βρω πίστη εκεί, όπου με θεωρούσαν 

ξένο, όπου δεν θα έλεγαν για Μένα: "Αυτός ο άνθρωπος που αυτοαποκαλείται "Υιός του Θεού" είναι γιος 

της Μαρίας και του Ιωσήφ του ξυλουργού". 

20 Σας το λέω αυτό, επειδή ανάμεσα σε εσάς που έχετε λάβει τα πνευματικά Μου χαρίσματα 

υπάρχουν και εκείνοι που ακόμη και οι γονείς τους, τα παιδιά τους ή οι αδελφοί και οι αδελφές τους έχουν 

αμφιβάλει. Ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που έχουν ονομαστεί μάγοι, μάγισσες, εξαιτίας της μαρτυρίας 

της διδασκαλίας Μου, όπως Εγώ. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια, γιατί κάποιοι θα πρέπει να παραμείνουν 

στην πατρίδα τους- άλλοι θα πρέπει να την εγκαταλείψουν και το έθνος τους για να μεταφέρουν το Λόγο 

Μου σε άλλους λαούς. 

21 Αυτό το έθνος, που έγινε καρποφόρο από τον πόνο, δέχτηκε τον σπόρο Μου και φύτρωσε- αλλά 

μη νομίζετε ότι μόνο εσείς έχετε αυτό το φως. Αν μεταφέρετε τη διδασκαλία Μου σε άλλα έθνη, θα δείτε 

πόσο σύντομα θα βλαστήσει και θα εξαπλωθεί. Σε αυτές τις χώρες θα είστε προφήτες και αγγελιοφόροι, 

και γι' αυτό θα βρείτε πίστη. 

22 Το φως μου εξαπλώνεται από τη μια άκρη της γης στην άλλη και φωτίζει ολόκληρο το σύμπαν. Το 

φως του Θείου Πνεύματος είναι η γλώσσα που μιλάει σε όλα τα όντα. Εσείς, ως ανθρώπινα όντα, 

λαμβάνετε το Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Σ' αυτούς που αποκαλείτε αγγέλους αφήνω τη 

φωνή Μου να φτάσει σ' αυτούς με τη μορφή της θείας έμπνευσης- και σε κάθε κόσμο ή πνευματικό σπίτι 

αφήνω τον εαυτό Μου να ακουστεί και να γίνει κατανοητός ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης των 

κατοίκων του. 

23 Θέλω να σας μιλάω όπως μιλάω στους αγγέλους - όχι επειδή έχετε την αγνότητά τους, αλλά 

επειδή θέλω να απολαμβάνετε αυτή τη χάρη και να μοιάζετε όλο και περισσότερο με αυτά τα όντα στη 

μεγαλοπρέπειά τους. Ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα θα φέρει όλα τα όντα και όλους τους κόσμους πιο 

κοντά. Αλλά πρέπει να είστε έτοιμοι να καταλάβετε ο ένας τον άλλον, και γι' αυτό σας δίνω μια ενιαία 

γλώσσα, ένα ενιαίο φως, έναν ενιαίο τύπο διαλόγου: αυτόν της αληθινής αγάπης. 

24 Η εποχή της πνευματικής επικοινωνίας αρχίζει για εσάς. Είναι μακρύς ο δρόμος που πρέπει να 

διανύσετε και θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να δείτε αυτό το δώρο να φτάνει στο ζενίθ του, αλλά από τα 

πρώτα βήματα και σε κάθε επόμενο θα βρείτε ενθάρρυνση για να συνεχίσετε στο μονοπάτι. 

25 Δεν χαρήκατε από την εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης φωνής; Δεν χαρήκατε από την 

παρουσία του πνευματικού κόσμου μέσω της ικανότητας της κατανόησης; Διότι αυτά ήταν τα 

προπαρασκευαστικά βήματα για τον πνευματικό διάλογο που θα επιτύχετε στη συνέχεια. Και εκείνες τις 

στιγμές που αναζητάτε τη φωνή Μου στη σιωπή της προσευχής σας, δεν είναι η γαλήνη που νιώθετε και η 

έμπνευση που λαμβάνετε καταπραϋντική; 

26 Γνωρίζετε για τους καιρούς της ειρήνης που θα έρθουν, επειδή έχετε λάβει την έμπνευσή Μου και 

τις αποκαλύψεις Μου- υπάρχουν όμως κάποιοι που, χωρίς να Με έχουν ακούσει αυτή την εποχή, 

ονειρεύονται και λαχταρούν την παγκόσμια αρμονία, χωρίς να γνωρίζουν αν θα έρθει σε εσάς- είναι η 

προαίσθηση που μιλάει μέσα τους. 

27 Ακόμα και οι επιστήμονες έχουν ένα προαίσθημα της ανταλλαγής ιδεών μέσω των πνευματικών 

χαρισμάτων, και αυτό γιατί στη συνεχή έρευνα και διείσδυση στο εσωτερικό του ανθρώπου έχουν 

ανακαλύψει την ύπαρξη εκείνου του όντος που, αν και ανήκει σε έναν άλλο κόσμο, ζει μέσα στον 

άνθρωπο: την ψυχή. 

28 Σήμερα σας λέω σε όλους σας: Περπατήστε με προσοχή και στοχασμό σε αυτό το μονοπάτι, ώστε 

να μην παρεκκλίνετε από αυτό. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε στο ταξίδι της ζωής σας, ώστε να 

φτάσετε στο στόχο και η ευδαιμονία σας θα είναι πολύ μεγάλη, όταν ο Πατέρας μιλήσει και ολόκληρο το 

πνευματικό σύμπαν Τον ακούσει και Τον καταλάβει, και εσείς καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον με τον 

ίδιο τρόπο. 
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29 Θέλω να νιώσετε στην καρδιά σας την αγάπη του Πατέρα σας- αυτή η αγάπη λάμπει πάνω σας 

από το Πνεύμα Μου. Επειδή όμως δεν έχετε φτάσει ακόμη στην αληθινή ένωση του πνεύματος, σας 

μιλάω μέσω αυτών των πλασμάτων, σε μια απλή και κατανοητή από όλους γλώσσα. Είναι θέλημά Μου να 

σας κάνω γνωστό το Λόγο Μου με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα, ώστε να ανακαλύψετε εύκολα την 

ουσία του και να μη χάνεστε σε έναν συγκεχυμένο χείμαρρο λέξεων, ο οποίος είναι ως επί το πλείστον 

άχρηστος. 

30 Καθαρίστε το μυαλό σας και εξαγνίστε τα χείλη σας, ώστε κάθε φορά που πρέπει να εξηγήσετε τη 

Διδασκαλία Μου, από τα χείλη σας να βγαίνει το κρυστάλλινο ρεύμα του Λόγου Μου, χωρίς ο λόγος σας 

να αναμειγνύεται με μεγαλοστομίες που του στερούν την απλότητα και τη δύναμή του. Αν εξηγούσατε 

την πνευματική Μου διδασκαλία με επιστημονικούς ή φιλοσοφικούς όρους, δεν θα εντυπωσιάζατε τον 

κόσμο, ούτε θα σας καταλάβαιναν οι συνάνθρωποί σας, ούτε θα μεταφέρατε μια αληθινή ιδέα του τι είναι 

η διδασκαλία Μου. Όταν μίλησα στον κόσμο εν Χριστώ, δεν χρησιμοποίησα τη γλώσσα των μελετητών, 

των φιλοσόφων ή των επιστημόνων για να σας μιλήσω για τη Βασιλεία των Ουρανών. Χρησιμοποίησα τις 

απλούστερες εκφράσεις της γλώσσας σας, γιατί αυτές είναι που εκφράζουν καλύτερα τα υπερφυσικά 

πράγματα. Χρησιμοποίησα παραβολές και αναφέρθηκα στα αντικείμενα που σας ήταν οικεία, ώστε μέσα 

από αυτές να αναγνωρίσετε το νόημα της πνευματικής ζωής. 

31 Αλήθεια σας λέω, ο Ιησούς δεν χρειάστηκε να μάθει τίποτα από τους ανθρώπους, γιατί τότε δεν θα 

ήμουν ο Θείος Δάσκαλος, αλλά ο μαθητής των ανθρώπων. Αν κάποιος έχει πει ότι ο Χριστός διδάχθηκε 

από θεολόγους, θεοσοφιστές ή σοφούς, δεν λέει την αλήθεια. Διότι πριν από τον Χριστό και κατά τη 

διάρκεια του χρόνου που έζησε στη γη, δεν υπήρχε καμία διδασκαλία που θα Τον δίδασκε να έρθει στον 

κόσμο, να ζήσει και να πεθάνει όπως Εκείνος. Αλλά σας λέω επίσης ότι οι διδασκαλίες του Ουρανού δεν 

μπορούν να μαθευτούν από τον κόσμο και ότι αυτό που δίδαξε ο Ιησούς ήταν η αλήθεια που ισχύει στην 

αιώνια βασιλεία του Πνεύματος. 

32 Ακριβώς όπως οι άνθρωποι έχουν την τάση να περιπλέκουν το απλό, έτσι και αυτοί επιθυμούν να 

ανακαλύψουν στο θείο τη σύνθεση και τις ουσίες που ενυπάρχουν στην υλική φύση. Η έκπληξή τους θα 

είναι μεγάλη όταν ανακαλύψουν ότι το πνευματικό ή το θείο χωρίς ουσία και χωρίς μορφή είναι το όλον, 

η αρχή και το τέλος, η αλήθεια, το αιώνιο. 

33 Οι άνθρωποι ήταν πάντα πολύ απασχολημένοι με τις δόξες της γης για να αναλογιστούν τη 

σημασία της προσευχής και της πνευματικής ενατένισης αυτού που βρίσκεται πέρα από αυτή τη ζωή, 

ώστε να μπορέσουν να ανακαλύψουν την ουσία τους. Όποιος προσεύχεται, μιλάει με τον Πατέρα, και 

όταν ζητάει, λαμβάνει αμέσως την απάντηση. Η άγνοια των ανθρώπων για τα πνευματικά είναι συνέπεια 

της έλλειψης προσευχής. 

34 άνθρωποι, αφού σε αυτή τη γη δεν μπορέσατε να εξαλείψετε τη σύγχυση των γλωσσών της 

Βαβυλώνας, αφού οι φυλές δεν ήξεραν πώς να ενωθούν ούτε να αγαπήσουν, θα ενώσω την Οικογένειά 

Μου στην Πνευματική Στέγη. Οι πεισματάρηδες και σκληροί αμαρτωλοί θα έρθουν ενώπιόν Μου στο 

πνευματικό, και όταν λάβουν την κρίση τους, η διαφώτισή τους και η μετάνοιά τους θα είναι τόσο μεγάλη 

όσο μεγάλη ήταν η αμαρτία τους στη γη. 

35 Προσευχηθείτε για εκείνους που απομακρύνονται από εσάς και ξεκινούν για το υπερπέραν, διότι 

δεν καταφέρνουν όλοι να βρουν το δρόμο, δεν είναι όλοι ικανοί να ανυψωθούν πνευματικά, ούτε όλοι 

αποκτούν ειρήνη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

36 Κάποιοι ζουν στο πνευματικό υπό τον καταναγκασμό της υλικής ζωής*, κάποιοι υποφέρουν από 

βίαιες τύψεις- άλλοι είναι μουδιασμένοι, θαμμένοι κάτω από τη γη μαζί με τα σώματά τους, και άλλοι 

πάλι δεν μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους αγαπημένους τους, από εκείνους που έμειναν 

πίσω στον κόσμο, επειδή ο θρήνος, ο εγωισμός και η ανθρώπινη άγνοια τους κρατούν πίσω, τους 

δεσμεύουν στην ύλη και τους στερούν την ειρήνη, το φως και την πρόοδο. 
Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ψυχές των αποθανόντων εξακολουθούν να ζουν στη γη με την αυταπάτη ότι 

εξακολουθούν να βρίσκονται στο σπίτι τους ως ανθρώπινα όντα στον υλικό κόσμο. 

37 Επιτρέψτε στις ψυχές που βρίσκονται ακόμη σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να είναι ακόμη δικός τους- 

αφήστε τις να εγκαταλείψουν τα αγαθά που κατείχαν και αγάπησαν σε αυτή τη ζωή, ώστε να μπορέσουν 

να ανυψώσουν το πνεύμα τους στο άπειρο, όπου τις περιμένει η αληθινή κληρονομιά. 

38 Μην κρατάτε κακία και μη σκέφτεστε πια τις κακές πράξεις εκείνων που έχουν φύγει από τη ζωή. 

Μην επιθυμείτε να είναι γονατιστοί μπροστά σας, εκλιπαρώντας συνεχώς τη συγχώρεσή σας. 
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39 Πόσο τυφλή είναι η ανθρωπότητα! 

40 Γνωρίστε τους εαυτούς σας και γνωρίστε Εμένα, ώστε να μάθετε να βαδίζετε στο μονοπάτι της 

αγάπης και να κάνετε έργα αντάξια για Μένα. Ιδού, θέλω να μάθετε πολλά για Μένα, ώστε να γίνετε σαν 

τον Πατέρα σας. 

41 Πρέπει όλοι να έρθετε σε Μένα, κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι αργότερα, αλλά όλοι θα φτάσετε. Δεν 

θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού όλοι σας είστε σπίθες του Θείου Φωτός Μου, αφού είστε μέρος 

του εαυτού Μου. Μάθετε από Μένα να αγαπάτε και να συγχωρείτε και έτσι να εκπληρώνετε την εντολή 

που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

42 Θέλετε Εγώ να σας συγχωρώ ανά πάσα στιγμή, αλλά εσείς αργείτε να συγχωρήσετε τους 

συνανθρώπους σας ή αρνείστε να το κάνετε! Γιατί θέλετε να χαθείτε στην άβυσσο, παρόλο που διαθέτετε 

τόσο μεγάλες ικανότητες στο πνεύμα σας; 

Ο Λόγος Μου έρχεται αυτή τη στιγμή για να φωτίσει τα μυαλά σας. Αναζητήσατε την αλήθεια στα 

βιβλία και βρήκατε μόνο ψυχαγωγία για το μυαλό, αλλά καμία ωφέλεια για το πνεύμα, καμία τροφή ή 

ενθάρρυνση για να σας στηρίξει στην αδυναμία σας ή στην εξάντλησή σας. 

43 Δεν σας δίνω τον Λόγο Μου σε επιστημονική ή γλωσσικά επιλεγμένη μορφή για να μπορείτε να 

τον καταλάβετε. Αλλά στο βάθος της απλότητάς της κρύβει μεγάλους θησαυρούς σοφίας και φωτός για 

τους ανθρώπους. 

44 Αφού Με αναζητήσατε τόσο πολύ και η καρδιά σας Με περίμενε, είμαι τώρα εδώ εκπληρώνοντας 

την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω σε σας και απαντώντας στην ανυπόμονη επιθυμία σας να Με ακούσετε. 

45 Το Θείο Πνεύμα Μου σας ακολουθεί παντού στους δρόμους του κόσμου, σαν να ήταν η σκιά του 

σώματός σας. Σας άφησα να γνωρίσετε τις χαρές αλλά και τις λύπες, ήθελα να βιώσετε τον αγώνα και την 

ειρήνη, να προσπαθήσετε και να γνωρίσετε τα πάντα. Αλλά υπήρχε κάτι που αναζητούσατε μάταια σε 

αυτόν τον κόσμο χωρίς να μπορείτε να το βρείτε, γιατί αυτό το κάτι μπορεί να βρεθεί μόνο μαζί Μου: Η 

σοφία μου. Γι' αυτό το πνεύμα σας, όταν Με άκουσε, ένιωσε ότι βρήκε επιτέλους αυτό που έψαχνε: την 

αλήθεια. 

46 Ναι, άνθρωποι, είμαι η αρχή και το τέλος σας, είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, αν και δεν μοιράζομαι 

ακόμα μαζί σας ή δεν σας αποκαλύπτω όλα τα μαθήματα που κρατώ ακόμα σε ετοιμότητα για το πνεύμα 

σας και που θα βιώσετε μόνο όταν θα είστε ήδη πολύ μακριά από αυτόν τον κόσμο. Πολλά νέα μαθήματα 

θα σας αποκαλύψω στον παρόντα χρόνο, αλλά θα σας δώσω αυτά που είστε ικανοί να κατέχετε χωρίς να 

υπερηφανεύεστε για το μεγαλείο σας ή να επιδεικνύεστε στους ανθρώπους με υπερήφανη ανωτερότητα. 

Ξέρετε ότι αυτός που ματαιοπονεί για τα έργα του τα καταστρέφει μέσω αυτής ακριβώς της ματαιοδοξίας. 

Γι' αυτό σας δίδαξα να εργάζεστε σιωπηλά, ώστε τα έργα σας να φέρουν τον καρπό της αγάπης. 

47 Απορρίψτε την κολακεία, γιατί είναι ένα όπλο που θα καταστρέψει τα ευγενή σας αισθήματα. 

Είναι ένα σπαθί που μπορεί να σκοτώσει την πίστη που έχω ανάψει στις καρδιές σας. 

48 Πώς μπορείτε να επιτρέψετε στους ανθρώπους να καταστρέψουν τον βωμό που κατέχετε στον 

πυρήνα της ύπαρξής σας; 

49 Γνωρίζω ότι έχουν γίνει μεγάλα έργα στους κόλπους αυτού του λαού, αλλά Μου αρκεί να το 

γνωρίζω, ακόμη και αν τα ονόματά σας είναι άγνωστα στον κόσμο. 

50 Εγώ μόνο γνωρίζω την πραγματική αξία ή την αξία των έργων σας, γιατί ούτε εσείς δεν μπορείτε 

να τα κρίνετε. Μερικές φορές ένα μικρό έργο θα σας φαίνεται πολύ μεγάλο, και για άλλα δεν θα 

γνωρίζετε καν ότι η αξία τους έχει φτάσει σε Μένα. 

51 Γίνετε δυνατοί στην ταπεινότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν θα χαθείτε. Σας έδωσα τα 

όπλα για να το κάνετε. Πολεμήστε και δεν θα χάσετε ούτε μια μάχη. Η δάφνη που θα κοσμεί το μέτωπό 

σας θα είναι ένα φιλί της αγάπης του Πατέρα σας. 

52 Μην ξαναπέσετε στον λήθαργο αφού απελευθερωθείτε από αυτόν. Μην είστε σαν τις άπιστες 

παρθένες που δεν ήξεραν πώς να περιμένουν τον γαμπρό με αναμμένες λάμπες. Γιατί αν η προηγούμενη 

αφύπνισή σας ήταν πικρή, η επόμενη δεν θα είναι συγκρίσιμη. 

53 Φυλάξτε την κληρονομιά σας και δεν θα υπάρχει κανείς να σας την αρπάξει, γιατί ο άνθρωπος δεν 

έχει τη δύναμη να κλέψει τα χαρίσματα του πνεύματος. 

54 Άνθρωποι, σύντομες είναι οι στιγμές της παρουσίας Μου ανάμεσά σας, όταν σας δίνω τις οδηγίες 

Μου μέσω αυτού του Λόγου. Αλλά πριν αναχωρήσω, θέλω να σας αφήσω τη διδασκαλία Μου ως 

θησαυρό, ως παρακαταθήκη αλήθειας και αγάπης, έτσι ώστε κάθε φορά που αισθάνεστε πολύ μικροί σε 
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σχέση με την ανθρωπότητα λόγω της υλικής σας φτώχειας και πενίας, η συνειδητοποίηση ότι έχετε μια 

κληρονομιά άπειρης πνευματικής αξίας θα σας ενθαρρύνει να σηκώσετε το πρόσωπό σας χωρίς ντροπή 

και να ανοίξετε τα χείλη σας απροκάλυπτα για να μεταδώσετε το Λόγο Μου. Αυτό είναι το μόνο μεγαλείο 

που το Θέλημά Μου θέλει να έχετε: αυτό του πνεύματος. 

55 Μακάρι να καταλαβαίνατε ότι πολλά ανθρώπινα όντα που βλέπετε δυστυχισμένα - άλλα τυφλά, 

άλλα λεπρωμένα, άλλα πεινασμένα - συχνά έχουν περισσότερο φως και ωριμότητα στο πνεύμα τους από 

κάποιους που καυχιούνται για την υγεία, τη δύναμη και τη μόρφωση! Επομένως, μην αγωνίζεστε για 

χρυσό, τιμές ή σπίτια. Προσπαθήστε για ειρήνη, υγεία και αρετές. 

56 Στα υψηλά μου σχέδια έχει προβλεφθεί ότι θα είστε ηγέτες και σύμβουλοι των ανθρώπων. 

Εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε να γίνετε άξιοι να φέρετε τον σπόρο του Πατέρα στις καρδιές των 

ανθρώπων. Τα πανίσχυρα "δέντρα" θα πολλαπλασιαστούν- από αυτά θα κόψω κλαδιά που θα 

μεταφερθούν από τους εργάτες Μου στις επαρχίες όπου τα παιδιά Μου λαχταρούν από καιρό να 

ακούσουν το Λόγο Μου. 

Οι διδασκαλίες Μου είναι λεπτομερείς επειδή τα πλήθη των ανθρώπων Μου ζητούν να τους μιλήσω, 

να τους δώσω εξηγήσεις, να τους κάνω να ξεχάσουν τα βάσανα και τη δυστυχία του κόσμου- και έτσι 

παραμένω ανάμεσά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να αισθάνονται το πέρασμα του χρόνου 

ή την κούραση. Μόνο έτσι θα κάνετε τελικά τις διδασκαλίες Μου δικές σας και θα καταλάβετε και θα 

κατανοήσετε το νόημά τους. 

57 Πόσο ένδοξο θα είναι όταν αυτά τα πλήθη εδώ, με την απλότητα και την ταπεινότητά τους, 

ξεκινήσουν να μεταφέρουν τα καλά νέα αυτής της εποχής, τόσο γεμάτα πνεύμα και ηθική! Θα 

υπενθυμίζετε στους πατέρες που έχουν γίνει κριτές των παιδιών τους να τα συγχωρούν και να τα αγαπούν- 

τις μητέρες που αρνήθηκαν τα παιδιά τους και τους αρνήθηκαν την αγκαλιά τους θα τις προτρέπετε να 

απλώνουν τα χέρια τους και να πιέζουν τα παιδιά τους στην καρδιά τους για να αγαπήσουν κι αυτές- και 

τα παιδιά θα τα προτρέπετε να μην εξεγείρονται εναντίον των γονέων τους, τους οποίους θα εκτιμούν 

επειδή οι γονείς παίρνουν τη θέση Μου στη γη. Χωρίς δικαιοσύνη, πώς θα μπορούσε η ψυχή να εξελιχθεί 

προς τα πάνω; 

58 Αύριο θα πρέπει να διδάξετε και να επιβεβαιώσετε τα λόγια σας με πράξεις. Αλλά ακόμη και 

τώρα, δώστε στις ζωές σας μια υψηλότερη ηθική, αποκαταστήστε τα σπίτια σας και ενώστε τις 

οικογένειές σας. Ας πάει ο πατέρας να αναζητήσει το παιδί του που έφυγε από το σπίτι του, και ας 

γυρίσουν τα παιδιά σ' αυτόν που τα εγκατέλειψε. Ας επιστρέψει η σύζυγος στην αγκαλιά του συντρόφου 

της, και ας αναζητήσει ο σύζυγος που είχε παραμελήσει τα καθήκοντά του τον σύντροφό του, και ας 

χτίσουν μια νέα και καλύτερη ύπαρξη. 

59 Σήμερα καταλαβαίνετε καλύτερα από ποτέ την ευθύνη σας απέναντι στη δικαιοσύνη Μου, ω 

πατέρες και μητέρες! Διότι τα όντα που αποκαλείτε παιδιά του αίματός σας είναι ψυχές για τις οποίες 

είστε υπεύθυνοι απέναντί Μου. 

60 Θέλω η κοινωνία των καρδιών σας να είναι ο κήπος όπου ανθίζουν αυτά τα τριαντάφυλλα και τα 

κρίνα. Φέρτε τους ανθρώπους να ακούσουν το Λόγο Μου, φέρτε τους στο συμπόσιο που Εγώ ο Ίδιος θα 

στήσω μπροστά τους. Αλήθεια σας λέω, θα φύγουν ενισχυμένοι, έχοντας φάει το ψωμί της αληθινής ζωής 

και έχοντας πιει το κρασί της χάρης Μου. 

61 Όποιος φάει από αυτό το ψωμί δεν θα πεινάσει ποτέ ξανά. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 107  
1 Κρατήστε τον Πατρικό Μου Λόγο στις καρδιές σας, ώστε να είναι σαν φωτεινός φάρος στο 

εσωτερικό της ύπαρξής σας. Από εκεί θα καθοδηγεί τις σκέψεις, τα λόγια και τα έργα σας, και αυτό το 

φως θα ζει στην ψυχή σας ακόμη και όταν το σωματικό σας κέλυφος πεθάνει. 

Αυτή είναι η εποχή που οι άνθρωποι αφυπνίζονται για τις ομορφιές του πνεύματος, που ενδιαφέρονται 

για το αιώνιο και αναρωτιούνται: "Πώς θα είναι η ζωή που μας περιμένει μετά το θάνατο;" Ποιος δεν έχει 

αναρωτηθεί -όσο δύσπιστος κι αν είναι- αν δεν υπάρχει κάτι μέσα του που να ξεπερνά τη σωματική ύλη; 

Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει κανείς που να μην υποψιάζεται αυτό το μυστήριο και που να μην έχει 

αναλογιστεί για μια στιγμή το ανεξιχνίαστο. Κάποιοι θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το μυστήριο της 

Πνευματικής Ζωής, το οποίο μοιάζει μακρινό και όμως στην πραγματικότητα βρίσκεται ακριβώς μπροστά 

στα μάτια σας- άλλοι προβληματίζονται από αυτό και άλλοι το αρνούνται. Κάποιοι μιλούν επειδή 

νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα, άλλοι παραμένουν σιωπηλοί και περιμένουν- αλλά πόσο λίγοι είναι 

εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν κάτι από το υπερπέραν. 

2 Όπως το παιδί Ιησούς που έκανε στους διδασκάλους του νόμου ερωτήσεις που δεν μπορούσαν να 

του απαντήσουν, έτσι και το Θείο Πνεύμα Μου εμφανίζεται αόρατα αυτή τη στιγμή με τους θεολόγους, 

τους φιλοσόφους, εκείνους που ψάχνουν στο άγνωστο, και στις ερωτήσεις Μου για την πνευματική ζωή - 

αν δεν σιωπήσουν, απαντούν ψευδώς. Αυτοί που γνωρίζουν κάτι από αυτό που κρύβει η κρυμμένη σοφία 

Μου είναι οι ταπεινοί, αυτοί που ζουν μια πνευματική ζωή. Ωστόσο, το φως Μου, σαν δροσιά, κατεβαίνει 

αδιάκοπα σε κάθε όργανο του νου ως μήνυμα που του αποκαλύπτει την αλήθεια Μου. Αν ρωτούσα 

εκείνους που ισχυρίζονται ότι κατέχουν το Νόμο Μου και τη Διδασκαλία Μου, ποιες από τις προφητείες 

Μου έχουν πραγματοποιηθεί και ποιες όχι, ούτε αυτοί θα Μου απαντούσαν ικανοποιητικά. 

3 Αυτή είναι η εποχή που το ενσαρκωμένο και το μη ενσαρκωμένο πνεύμα αναζητούν το ένα το 

άλλο και έρχονται πιο κοντά. Η άβυσσος που ανοίγεται μεταξύ των δύο αρχίζει να εξαφανίζεται. Και όταν 

τα πνεύματα όλων των κόσμων θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά το ένα στο άλλο με αληθινή αγάπη, 

αυτό θα σημάνει τη δόξα του Πατέρα σε κάθε ύπαρξη. 

Σήμερα, η άγνοια των ανθρώπων εξακολουθεί να μου προκαλεί πόνο. Αχ, μακάρι, αντί να θρηνήσετε 

το θάνατο των αγαπημένων σας προσώπων, να ακούγατε τις φωνές τους στα βάθη της καρδιάς σας! Αντί 

για πένθος, που είναι σκοτάδι, θα υπήρχε φως! Γι' αυτό σας είπα κάποτε: "Αφήστε τους νεκρούς να 

θάψουν τους νεκρούς τους". Σας ρωτώ: "Έχετε νεκρούς;" - Αυτό που έχει πεθάνει δεν υπάρχει πλέον. 

Αλλά αν οι ψυχές που Μου συστήνετε υπάρχουν, είναι επειδή είναι ζωντανές. Πόσοι από εσάς θα θέλατε 

να φύγουν από κοντά σας αυτοί που είδατε να φεύγουν χωρίς να θέλετε να καταλάβετε ότι ο πόθος τους 

είναι να είστε μαζί τους στη συνέχεια! Αυτό που εσείς αποκαλείτε "θάνατο" προφανώς χωρίζει αυτούς που 

περνούν από εκείνα που παραμένουν εδώ. Αλλά τους ενώνει ένας αιώνιος δεσμός: αυτός της πνευματικής 

αδελφοσύνης. 

4 Στην αιωνιότητα θα επανενωθεί η πνευματική οικογένεια, η οποία αποτελείται από τον Πατέρα 

και τα παιδιά Του. Αφού σε αυτή τη γη ο σπόρος της Βαβέλ εξακολουθεί να αποδίδει τους καρπούς της 

διχόνοιας μεταξύ των παιδιών του Θεού, θα ενώσω την οικογένειά Μου στο υπερπέραν. Κανείς δεν θα 

λείπει και σε πολλές περιπτώσεις οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί θα είναι οι πρώτοι που θα φτάσουν (στη 

Βασιλεία Μου), επειδή η μετάνοια και η ανανέωσή τους θα τους εξαγνίσει και θα τους φέρει σε Μένα 

νωρίτερα. 

Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πολλές ψυχές ζουν ανάμεσά σας σε κατάσταση σύγχυσης, ενώ άλλες 

εκπληρώνουν θλιβερά καθήκοντα εξιλέωσης. Ανάμεσά τους είναι και εκείνοι τους οποίους αποκαλείτε 

συγγενείς σας. Πώς μπορείτε να τους κάνετε να δουν το φως και να απελευθερωθούν από τις αλυσίδες 

τους; Πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε να ανέβουν; Προσευχόμενοι γι' αυτούς, ώστε αυτή η προσευχή να 

είναι η πνευματική φωνή που τους αφυπνίζει, τους φωτίζει και τους οδηγεί σε Μένα. Να τους θυμάστε με 

αγάπη και οι προσευχές σας θα είναι σαν βάλσαμο στα βάσανά τους. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ζείτε 

στο Νόμο Μου, ώστε το παράδειγμα και η επιρροή σας να τους βοηθήσει. Αλλά μη σκέφτεστε μόνο 

εκείνους από τους οποίους έχετε λάβει κάποιο όφελος- σκεφτείτε επίσης εκείνους που βρίσκονται αόρατα 

γύρω σας και τους οποίους δεν γνωρίζατε στη γη. Οι πράξεις ευγνωμοσύνης είναι όμορφες, αλλά είναι πιο 

αξιέπαινο στα μάτια Μου να δίνετε χωρίς να έχετε λάβει τίποτα πρώτα. Αν όμως είστε σε θέση να 

θυμηθείτε και να συγχωρήσετε αυτόν που σας πλήγωσε χωρίς μνησικακία, έχετε πάρει παράδειγμα από 
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τον Δάσκαλό σας, και η συγχώρεσή σας, η οποία είναι έκφραση αγάπης, θα φέρει σωτηρία σε αυτόν στον 

οποίο τη δίνετε. 

5 Ο Πατέρας διεισδύει στο εσωτερικό της καρδιάς σας και σας λέει: Γνωρίστε τον εαυτό σας και θα 

γνωρίσετε τους συνανθρώπους σας. Κρίνετε τον εαυτό σας πριν κρίνετε τον πλησίον σας. Πάρτε Με ως 

παράδειγμα και ακολουθήστε τα βήματά Μου. 

6 Πάντα Μου ζητάτε συγχώρεση για τις παραβάσεις σας, χωρίς να έχετε συγχωρήσει αυτούς που 

σας πλήγωσαν. 

7 Για πολύ καιρό αναζητούσατε το φως της αλήθειας στους δρόμους και στα βιβλία (του κόσμου) 

χωρίς να βρίσκετε αληθινή πνευματική τροφή, αλλά μόνο μια αναζωογόνηση για το μυαλό. Σήμερα έχετε 

την αλήθεια Μου που σας μιλάει για την αληθινή ζωή. 

8 Ήρθατε στη φτώχεια αυτών των τόπων συνάντησης, και όταν ακούσατε αυτόν τον απλό λόγο σε 

αυτούς -γιατί οι φράσεις του δεν είναι ούτε επιλεγμένες ούτε επιστημονικές- αισθανθήκατε συγκίνηση 

στην ψυχή σας, και συνειδητοποιήσατε ότι γινόταν μάρτυρας μιας θεϊκής αποκάλυψης. Είδα τη λαχτάρα 

σας για φως και σας επέτρεψα να δείτε αυτό που τόσο λαχταρούσατε. Σας έκανα να περπατήσετε σε όλα 

τα μονοπάτια για να βρείτε τελικά την αλήθεια σε αυτό. 

9 Πίσω από την απλότητα και τη διακριτικότητα με την οποία σας μιλάω κρύβεται η γνώση των 

πάντων. Φτάστε στο βάθος της λέξης και θα ανακαλύψετε ότι η ουσία της είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η 

αρχή και το τέλος όλων όσων δημιουργούνται. 

10 Θα σας δώσω πολλές διδασκαλίες μόνο όταν βρεθείτε στο βασίλειό Μου. Δεν θα τα γνωρίσετε 

τώρα, όπως δεν θα γνωρίσετε και την υψηλή ανταμοιβή που κερδίζετε για την αιώνια ευτυχία του 

πνεύματος. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ανιδιοτέλεια μέσα σας για να είναι αληθινά τα προσόντα σας. Δεν 

πρέπει να κάνετε γνωστά τα καλά έργα που κάνετε, γιατί τότε θα τα στερήσετε από την αξία που θα 

μπορούσαν να έχουν. Εγώ μόνο γνωρίζω τη μεγάλη ή μικρή αξία των έργων σας, εγώ πρέπει να τα κρίνω. 

Γιατί θέλετε οι άνθρωποι να σας επαινούν για χάρη τους; Η ματαιοδοξία διαφθείρει τους ανθρώπους και 

λερώνει την ψυχή. 

11 Όταν μια μέρα έρθετε σε Μένα, θα σας δώσω ένα στεφάνι που δεν θα είναι φτιαγμένο από 

αγκάθια, όπως αυτά που πατήσατε στους κροτάφους του Ιησού. 

Ο καθένας έχει μια θέση στο υλικό σύμπαν, την οποία ο Πατέρας έχει ετοιμάσει γι' αυτόν και την 

οποία πρέπει να φυλάξει και να υπερασπιστεί για να κερδίσει έναν άλλον με αγάπη για τον Κύριό του. 

12 Σας έχω προετοιμάσει, γιατί η στιγμή της αναχώρησής Μου πλησιάζει ήδη. Αλλά πρώτα θέλω να 

σας αφήσω τις οδηγίες Μου ως θησαυρό. Μην αγωνίζεστε για χρυσάφι, ούτε να επιθυμείτε λαμπρές 

κατοικίες. Κάποιοι που είναι καλυμμένοι με λέπρα ή που περπατούν στη γη ως άθλιοι, κουβαλούν έναν 

θησαυρό στην ψυχή τους. 

13 Τώρα σας λέω: Προετοιμαστείτε, γιατί φέτος τα "δέντρα" θα πολλαπλασιαστούν στις επαρχίες 

όπου τόσο πολύ περίμεναν το Λόγο Μου. 

14 Οι ενσαρκωμένες ψυχές δεν μπόρεσαν να ενωθούν εξαιτίας των διαφορών των φυλών- γι' αυτό θα 

πάρω πολλές από τη γη, και στο υπερπέραν θα σχηματίσω μια οικογένεια από αυτές, και αν η διαφθορά 

τους ήταν μεγάλη, στη συνέχεια η πνευματική τους διορατικότητα και η μετάνοιά τους θα είναι μεγάλη. 

15 Προσευχηθείτε για τις μπερδεμένες ψυχές, για τους προσκολλημένους στη γη, για εκείνους που 

βρίσκονται μέσα στη γη και δεν είναι ακόμη σε θέση να αποκολληθούν από τα σώματά τους, για εκείνους 

που υποφέρουν και κλαίνε εξαιτίας του ακατανόητου πένθους που διατηρείται στη γη για χάρη τους. Και 

συγχωρήστε και εκείνους και μην κρίνετε πλέον εκείνους που έσπειραν κακό στις καρδιές σας. Αν τα 

μάτια σας μπορούσαν να τους δουν να γονατίζουν και να σας ικετεύουν για συγχώρεση, δεν θα ήσασταν 

τόσο άδικοι μαζί τους. Βοηθήστε τους να πετάξουν στο άπειρο, ανυψώστε τους μέσα από την αγαπητική 

σας ανάμνηση, καταλάβετε ότι δεν ανήκουν πια σε αυτόν τον κόσμο. 

16 Σας το ξαναλέω: Όποιος γευτεί το νερό του Λόγου Μου δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. 

17 Μαθητές, θέλω οι αρετές της καρδιάς σας να είναι τα ενδύματα που καλύπτουν τη γύμνια της 

ψυχής σας. Έτσι σας μιλάει το Πνεύμα του Παρηγορητή που υποσχέθηκε στη Δεύτερη Εποχή. 

18 Ο Πατέρας γνώριζε ήδη τον πόνο και τις δοκιμασίες που θα έπλητταν την ανθρωπότητα και τον 

βαθμό διαφθοράς που θα έφταναν οι άνθρωποι. Ο ερχομός του Παρηγορητή σηματοδοτεί για εσάς την 

απελευθέρωση της Έκτης Σφραγίδας, δηλαδή την έναρξη ενός νέου σταδίου στην εξέλιξη της 
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ανθρωπότητας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, μια θεία κρίση ισχύει για όλους τους ανθρώπους- κάθε 

ζωή, κάθε έργο, κάθε βήμα θα κριθεί αυστηρά. Είναι το τέλος μιας εποχής, όχι το τέλος της ζωής. 

19 Είναι το τέλος των καιρών της αμαρτίας και είναι απαραίτητο να χυθεί όλο το περιεχόμενο αυτής 

της Έκτης Σφραγίδας του Βιβλίου του Θεού πάνω στις ψυχές, ξυπνώντας τες από τον λήθαργο, ώστε ο 

άνθρωπος να σηκωθεί και να βιώσει την αρμονία της ψυχής του με όλη τη δημιουργία και να 

προετοιμαστεί για την ώρα που, μέσω του Αρνίου, θα λυθεί η Έβδομη Σφραγίδα, η οποία θα φέρει τις 

τελευταίες μαγιάδες του Ποτηρίου των Θλίψεων, αλλά και τον θρίαμβο της Αλήθειας, της Αγάπης και της 

Θείας Δικαιοσύνης. 

20 Όταν κλείσει η έβδομη σφραγίδα μαζί με τις άλλες έξι, θα παραμείνει κλειστό και αυτό το βιβλίο, 

το οποίο ήταν η κρίση του Θεού για τα έργα των ανθρώπων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Τότε ο 

Κύριος θα ανοίξει ένα νέο, άγραφο βιβλίο για να καταγράψει σ' αυτό την ανάσταση των νεκρών, την 

απελευθέρωση των καταπιεσμένων, την αναγέννηση των αμαρτωλών και τη νίκη του καλού επί του 

κακού. 

21 Αν μελετήσετε την Αποκάλυψη των Επτά Σφραγίδων που δόθηκε στον Ιωάννη, θα συναντήσετε 

μόνο την αμαρτία, τον μολυσμό και τη διαφθορά στα έθνη του κόσμου. Εκεί θα βρείτε την ιστορία των 

πολέμων σας, όλες τις δυστυχίες και τις θλίψεις που υπέστησαν οι άνθρωποι εξαιτίας της απιστίας και της 

αδυναμίας τους, καθώς και την κρίση που ακολούθησε κάθε έργο σας. 

22 Ο Χριστός είχε φτάσει (μόνο) στη μέση του μονοπατιού της ζωής, αλλά μέσω της θυσίας Του, 

μέσω του τέλειου παραδείγματός Του, σας έσωσε από το θάνατο. Το αίμα Του ήταν η ποινή της αγάπης 

μέσω της οποίας έφερε τη σωτηρία στους χαμένους και τους έδωσε τη θεία συγχώρεση σαν με ένα φιλί 

που ξυπνάει τη ζωή. Ο Σταυρός ήταν το κλειδί με το οποίο άνοιξε τις πύλες της αιωνιότητας στις ψυχές 

μετά τη μεγάλη μάχη. 

23 Αυτό είναι "Το Αρνίο" που ο προφήτης είδε να ανοίγει τον πάπυρο και να λύνει τις σφραγίδες, ο 

μόνος άξιος στον ουρανό και στη γη να ανοίξει αυτό το βιβλίο- γιατί μόνο η αγάπη Του θα μπορούσε να 

νικήσει το μίσος σας, η ευγένειά Του να καταστρέψει την εχθρότητά σας και το φως Του να απομακρύνει 

το σκοτάδι σας. Ποιος θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτή την κρίση; Ποιος θα μπορούσε να ξεφύγει από 

αυτό το βιβλίο και να πάψει να υπάρχει; Κανείς δεν θα μπορέσει να κρυφτεί από Μένα, ω άνθρωποι! 

Συνειδητοποιήστε πώς σε αυτούς τους καιρούς που αυτή η κρίση γίνεται αισθητή ακόμη και στον αέρα 

που αναπνέετε, δεν σας λείπει η θεία παρηγοριά. Ο μανδύας της αγάπης του Θεού γίνεται ορατός στη ζωή 

σας και η φωνή του επιδιώκει να ακουστεί από κάθε καρδιά. 

24 Είναι το Πνεύμα της Αλήθειας που κατεβαίνει για να ξεδιαλύνει τα μυστήρια και να σας 

αποκαλύψει τη γνώση που είναι απαραίτητη για να απολαύσετε την αληθινή ζωή. Είναι η Θεία Παρηγοριά 

που χύνεται πάνω στα βάσανά σας για να μαρτυρήσει το γεγονός ότι η Θεία Κρίση δεν είναι τιμωρία ούτε 

εκδίκηση, αλλά κρίση αγάπης για να σας φέρει στο φως, την ειρήνη και την ευδαιμονία. 

25 Δεν βρίσκω ούτε μία ακατοίκητη καρδιά στην οποία να μπορώ να κατοικήσω, όλες είναι 

καταδικασμένες στον κόσμο. Αλλά πόσο άξιος είναι στα μάτια Μου εκείνος που - ξεπερνώντας τον πόνο 

του - είναι σε θέση να ευλογήσει το Θέλημά Μου. 

26 Τι θα γινόταν αν δεν είχατε την παρηγοριά της πίστης σας εν μέσω των δοκιμασιών σας; 

Συνειδητοποιήστε πώς αυτή η πίστη σας κάνει να αισθάνεστε την παρουσία Μου πολύ κοντά και ότι 

εσείς, τώρα κοντά Μου, γεμίζετε με δύναμη και ελπίδα. Συνεχίστε να Μου έχετε αυτή την εμπιστοσύνη, 

ώστε να σας δώσω όλη την άνεση που σας επιφυλάσσω. 

27 Πόσο ευχάριστο είναι για Μένα όταν αισθάνομαι ότι βρίσκω πίστη και ότι με σέβονται στο 

θέλημά Μου. Πόσο ικανοποιητικό είναι για το Πνεύμα Μου όταν βλέπω ότι εμπιστεύεστε τον Πατέρα 

σας, ότι ξέρετε πώς να περιμένετε, ότι είστε ανίκανοι να αποστατήσετε από Μένα, παρόλο που η 

σοβαρότητα των δοκιμασιών σας καταθλίβει μερικές φορές. Σε αυτό σας λέω: Αυτοί έχουν αποδειχθεί 

άξιοι των ευεργεσιών Μου, επειδή έχουν κερδίσει την αξία τους στις επισκέψεις. 

28 Ατσαλώστε το πνεύμα σας στις μεγάλες μάχες της ζωής, όπως ατσαλώθηκε εκείνος ο λαός του 

Ισραήλ στην έρημο. Ξέρετε πόσο απέραντη είναι η έρημος που μοιάζει να μην έχει τέλος, με ανελέητο 

ήλιο και καυτή άμμο; Ξέρετε τι είναι η μοναξιά και η σιωπή και η ανάγκη να προσέχετε τη νύχτα γιατί οι 

εχθροί παραμονεύουν; Αλήθεια σας λέω, εκεί στην έρημο οι άνθρωποι κατάλαβαν το μεγαλείο της πίστης 

στον Θεό και της μάθησης να Τον αγαπούν. Τι θα μπορούσαν να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί από την 
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έρημο; Και όμως είχαν τα πάντα: ψωμί, νερό, ένα σπίτι για να ξεκουραστούν, μια όαση και ένα καταφύγιο 

για να υψώσουν τις ψυχές τους σε ευγνωμοσύνη προς τον Πατέρα και Δημιουργό τους. 

29 Όταν ο Ισραήλ μπήκε στη Γη της Επαγγελίας, ήταν ένας ενισχυμένος, εξαγνισμένος, ενθουσιώδης 

λαός. Πόσο γλυκιά τους φάνηκε αυτή η γη που άνοιξε τη μήτρα της για να δεχτεί τον Υιό που την 

αναζήτησε με τόση πίστη και επιμονή και τελικά τη βρήκε. 

30 Είστε κι εσείς ένας λαός, και η ζωή που περνάτε είναι μια αντανάκλαση της ερήμου. Γι' αυτό σας 

λέω να πάρετε ως πρότυπο την πίστη αυτού του λαού, ώστε να βιώσετε τα θαύματά Μου στο δρόμο σας. 

Αυτά τα θαύματα θα είναι το νερό που αναβλύζει από τους βράχους ή το μάννα που φέρνουν οι άνεμοι. 

31 Η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν για εκείνον τον λαό ο λαμπρός πυρσός που φώτιζε τον δρόμο του. 

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στην καρδιά σας υπάρχει το ιερό όπου μπορείτε να προσεύχεστε για να 

ντυθείτε με τη δύναμή Μου και να ακούσετε τη στοργική φωνή του Πατέρα σας. Εγώ είμαι ο γιατρός 

σας.Αναζητήστε Με σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτουν στη ζωή σας και θα ακούσετε τη φωνή Μου 

και θα δείτε την παρουσία Μου, την αγάπη Μου και την παρηγοριά Μου να εκδηλώνονται. 

32 Παρηγορηθείτε με τη σκέψη ότι το έλεός Μου θα σας αποζημιώσει για όλα τα βάσανά σας στη 

ζωή, όταν φτάσετε στην αγκαλιά της πνευματικής ζωής. Αυτή η Νέα Γη που έχω υποσχεθεί στο πνεύμα 

σας, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα είναι οι ευτυχίες της, οι καρποί της, τα θαύματα και οι τελειότητές 

της; 

33 Αν για τον Ισραήλ η άφιξή του στην πατρίδα του ήταν ένα όνειρο μετά από περιπλάνηση στην 

έρημο, πόσο ένδοξο θα είναι για το πνεύμα σας να εισέλθει στη βασιλεία του φωτός μετά από ένα μακρύ 

προσκύνημα. Καταλάβετε, λοιπόν, ότι ακόμη και το μικρότερο από τα βάσανά σας είναι ένα αγκάθι ή 

ένας ογκόλιθος της ερήμου που διασχίζετε, ώστε να δείξετε υπομονή στις δοκιμασίες και κατανόηση του 

πεπρωμένου σας. 

34 Όλοι σας έχετε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι στη ζωή σας, όπου αναρωτηθήκατε: "Πού πάω;". 

Κάποιες φορές έχετε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι όταν βιώσατε απογοήτευση- άλλες φορές ήταν όταν 

πετύχατε κάτι που επιθυμούσατε διακαώς να πετύχετε, και όταν το πετύχατε συνειδητοποιήσατε ότι αυτός 

δεν μπορεί να είναι ο σκοπός της ζωής σας, ότι πρέπει να είναι κάτι μεγαλύτερο, ευγενέστερο και πιο 

όμορφο που αποτελεί τον στόχο του πνεύματος. 

35 Αυτή η κρίση της ζωής είναι σκληρή, η ώρα είναι πικρή και η μάχη που μαίνεται μέσα σας είναι 

τρομερή. Σας λέω όμως: Μακάριοι όσοι παραμένουν σταθεροί στην πίστη τους κατά τη διάρκεια αυτής 

της δοκιμασίας, γιατί θα βγουν σώοι και αβλαβείς και θα πουν: "Είδα το φως, ξέρω τον δρόμο, η φωνή 

του Κυρίου με καλεί". 

36 Αληθινά σας λέω, είστε σαν τους χείμαρρους που μερικές φορές παρεκκλίνουν από την κοίτη του 

ποταμού τους, αλλά τελικά καταλήγουν στη θάλασσα, που είναι ο προορισμός τους. 

37 Διερευνήστε το Λόγο Μου, μαθητές, και θα μάθετε ότι ξεκαθαρίζει τα μυστήρια που δεν 

μπορούσατε να κατανοήσετε. Σας δίνω την ερμηνεία τους, ώστε να μην πέσετε θύματα λαθών ή 

σφαλμάτων. Κάποτε σας υποσχέθηκα να σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας για να σας εξηγήσει όλα 

όσα ήταν μυστήριο για εσάς: αυτό το Πνεύμα είμαι Εγώ. Από ποιον μπορεί να προέλθει η αλήθεια εκτός 

από Μένα; Η ώρα του φωτός έχει έρθει, αρχίζετε να καταλαβαίνετε τα πάντα, και καθώς η κατανόησή σας 

με το Πνεύμα Μου τελειοποιείται, η γνώση που αποκτάτε θα αυξάνεται και το φως που λαμβάνετε θα 

αυξάνεται. 

38 Το πνεύμα σας έζησε καταπιεσμένο από τη σάρκα- αλλά ήρθε η ώρα της απελευθέρωσής του, και 

όσο η πτήση του φτάνει σε μεγαλύτερα ύψη, τόσο μεγαλύτερα θαύματα θα ανακαλύψετε. Η καρδιά σας 

ήταν σκλάβα του κόσμου, αλλά όταν απελευθερώθηκε από αυτά τα δεσμά, αναγνώρισε τι πρέπει να 

αγαπάει και κατάλαβε επίσης από ποια πάθη πρέπει να διαχωριστεί. 

39 Χαίρεστε στη σκέψη του βήματος που κάνατε, αλλά κρύβετε αυτή τη χαρά στην καρδιά σας από 

φόβο ότι ο κόσμος θα σας τη στερήσει με τις επικρίσεις και τις κρίσεις του. Είστε ακόμα φοβισμένοι, 

αλλά σας λέω ότι θα έρθει η ώρα που τίποτα και κανείς δεν θα σας φοβίζει, που θα νιώθετε μια οικεία 

ικανοποίηση που θα αποκαλείτε τους εαυτούς σας "μαθητές του Αγίου Πνεύματος" αντί να ντρέπεστε, 

όπως σας συνέβη, σαν να είχατε πιαστεί ή αιφνιδιαστεί σε μια αμαρτία. 

40 Είστε αδελφοί και αδελφές εκείνων των χριστιανών που κρύφτηκαν στις κατακόμβες της Ρώμης- 

αλλά μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα πλήθη, όταν βγήκαν από το σκοτάδι στο φως, το έκαναν για να φέρουν 

φως στον άπιστο κόσμο, καταπλήσσοντας τους ανθρώπους με την πίστη τους. Ήταν η βροχή στον θεϊκό 
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σπόρο που έσπειρε ο Κύριος. Αργότερα, τα ειδωλολατρικά και αμαρτωλά έθνη, που μεταστράφηκαν από 

αυτές τις μαρτυρίες, θα προσκολληθούν στον σταυρό της αγάπης Μου σαν ναυαγοί που αναζητούν τον 

σωτήριο φάρο. 

41 Εσείς τα πλήθη που Με ακούσατε - πότε θα βγείτε από την απομόνωση και το σκοτάδι σας; 

Καθυστερείτε σκόπιμα την προετοιμασία σας από φόβο για την αντιπαράθεση; Αληθινά σας λέω, μόνο 

αυτός φοβάται που δεν έχει προετοιμαστεί πνευματικά- γιατί αυτός που γνωρίζει τον Λόγο Μου και αγαπά 

τον Κύριό του και τον πλησίον του δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, και αντί να αποφεύγει τους ανθρώπους, 

επιδιώκει να τους συναντήσει για να μοιραστεί μαζί τους ό,τι έχει λάβει. Έχοντας μελετήσει και 

κατανοήσει τη διδασκαλία Μου, την εφαρμόζει. 

42 Λαέ του Ισραήλ, κατοικείτε σε αυτή την κοιλάδα της γης σε περίοδο εξιλέωσης. Σας δείχνω το 

στενό μονοπάτι που ορίζει ο Νόμος Μου, ώστε να γίνετε καθαροί πάνω σε αυτό και να γίνετε μέρος των 

ανθρώπων που έχω διδάξει. 

43 Σας έδωσα το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή, ώστε να γνωρίσετε τις εντολές Μου και να έχετε μια 

άλλη εκδήλωση της αγάπης του Πατέρα σας. Μην αμφιβάλλετε για Μένα και μη φοβάστε τίποτα από 

Μένα, δεν θέλω να σας εξουσιάσω με τη βία. Αν θέλετε να Με ακολουθήσετε, πρέπει να γνωρίζετε την 

ουσία της διδασκαλίας Μου, η οποία είναι η ίδια που σας έφερα στη Δεύτερη Εποχή. Τότε θα καταλάβετε 

όλα όσα αυτό το κάλεσμα προς εσάς σημαίνει για το πνεύμα σας. Αν δεν το δεχτείτε, θα έρθουν άλλες 

ψυχές που αγαπούν να Με δεχτούν, και θα τους δώσω τη χάρη που εσείς απορρίπτετε. 

44 Πάντα σας έλεγα: "Πολλοί καλούνται, αλλά μόνο λίγοι ανήκουν στους εκλεκτούς". Αλλά δεν 

είμαι εγώ αυτός που διακρίνει ή χορηγεί προνόμια - εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που κερδίζετε το δικαίωμα 

να λάβετε αυτό το όνομα. 

45 Εκείνοι που Με ακολουθούν καλούνται να είναι αυτοί που θα διαδώσουν τη διδασκαλία Μου, η 

οποία θα φέρει παρηγοριά και σωτηρία στην ανθρωπότητα. Μακάριοι είναι εκείνοι που, όταν άκουσαν 

αυτή τη φωνή για πρώτη φορά, ένιωσαν το κενό στην καρδιά τους να γεμίζει, και που αποκατέστησαν το 

αδύναμο σωματικό τους κέλυφος, το οποίο κατέρρεε, επειδή έλαβαν την ενίσχυση και την αναζωογόνηση 

που σας έδωσα. Σας προσκαλώ να σηκώσετε το σταυρό σας και να επαναλάβετε για σας αυτά τα λόγια: 

"Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή". 

46 Πόσο καιρό έχετε περιπλανηθεί στη γη και πόσα δάκρυα έχετε χύσει χωρίς να φτάσετε στον 

προορισμό σας! Σας άφησα να περιπλανηθείτε και να δοκιμάσετε διαφορετικούς καρπούς, ώστε να Με 

αναγνωρίσετε τελικά. Ήμουν μαζί σας σε όλους τους δρόμους σας. Η φωνή που ακούσατε, που σας λέει 

να προσευχηθείτε, είναι η φωνή Μου. Η στοργική αγάπη που οδήγησε τα βήματά σας είναι η δική μου. 

Αλλά θέλω να προβληματιστείτε και να σκεφτείτε το πεπρωμένο σας, ώστε να ακολουθήσετε τα βήματα 

των βημάτων Μου στη γη. 

47 Σε εσάς, που σας έχω συγκεντρώσει σε ταπεινούς οίκους προσευχής, δεν έχω μιλήσει ως κριτής, 

αν και σας λέω ειλικρινά ότι θα σας κρίνω ακόμη. αλλά σας αγαπώ και θέλω να Με αναζητάτε πάντοτε ως 

Πατέρα, ώστε όταν η εκδήλωσή Μου με αυτή τη μορφή τελειώσει, να θυμάστε ότι ο Λόγος Μου δεν 

πλήγωσε ποτέ την καρδιά σας και ότι σας συγκίνησα μόνο εσωτερικά, απευθυνόμενος στις ευαισθησίες 

σας και δουλεύοντας τις καρδιές σας με την καλύτερη σμίλη, που είναι ο Λόγος Μου, και ότι η 

διδασκαλία Μου σας απομάκρυνε από την ανιαρή και πεζή ύπαρξή σας, επειδή βρήκατε τον αληθινό 

δρόμο προς τη σωτηρία. 

48 Φέρτε τις οδηγίες Μου και δεν θα σκοντάψετε- ο πόνος δεν θα σας λυπηθεί, αλλά δεν θα σας 

κάνει να απελπιστείτε. Θα έχετε δύναμη στις ημέρες της δοκιμασίας και θα βρείτε εσωτερική γαλήνη 

ακόμη και όταν περνάτε μια θλιβερή κρίση στη ζωή σας, και τελικά το σωματικό σας κέλυφος θα 

παραδοθεί και θα βυθιστεί πρόθυμα στη γη. Η ψυχή σας θα σηκωθεί και θα Με συναντήσει στο 

"δικαστήριο της δικαιοσύνης", όπου πρέπει να την κρίνω. Ωστόσο, δεν θα βρεθείτε μπροστά σε έναν 

τρομερό δικαστή, αλλά μπροστά σε έναν Πατέρα με κατανόηση και αγάπη, ο οποίος θα επαινέσει τα καλά 

σας έργα και θα σας ξεκαθαρίσει τι είναι ανάξιο να παρουσιαστεί ενώπιόν Του, γι' αυτό και πρέπει ακόμη 

να εξαγνιστείτε. 

49 Δεν θα μπορείτε να πείτε ότι δεν υπακούσατε στον Νόμο μόνο και μόνο επειδή σας έλειπε το φως, 

γιατί το έχω χύσει με χείμαρρους σε κάθε πνεύμα. Δεν σας ζητώ να μοιάσετε στα Έργα Μου της Δεύτερης 

Εποχής, αλλά αυτό, να τα πάρετε ως παράδειγμα. Οι επόμενες γενιές θα προχωρήσουν στην εκπλήρωση 

του Νόμου Μου της Αγάπης, και έτσι η ανθρωπότητα θα προχωράει από γενιά σε γενιά στην πορεία της 
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προς την τελειότητα. Αυτή τη στιγμή θέτετε τα θεμέλια για την τέλεια ένωση μαζί Μου, και τα παιδιά σας 

θα συνεχίσουν τα έργα σας. 

50 Αν κριθείτε για τις διδασκαλίες Μου, μην απελπίζεστε εξαιτίας αυτής της κρίσης, ούτε να 

ντρέπεστε που είστε μαθητές Μου. Θυμηθείτε εκείνους που Με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή και 

ενθαρρυνθείτε από το παράδειγμά τους. 

51 Το έργο μου θα σας στηρίξει στις δοκιμασίες. Συγχωρήστε κάθε αδίκημα, και όποτε θα έπρεπε να 

είχατε κριθεί και καλυφθεί με ντροπή, εγώ θα δώσω αποδείξεις για την αθωότητα και τη δικαιοσύνη σας. 

Πάρτε αυτές τις δοκιμασίες ως την ευκαιρία που σας δίνω για να γίνετε αναγνωρίσιμοι στους ανθρώπους 

ως μαθητές Μου. 

52 Αναζητήστε την αιώνια ζωή και θα βρείτε την ειρήνη σε αυτήν- επιτρέψτε στους συνανθρώπους 

σας να σας κρίνουν άδικα. Οι καιροί των διωγμών που σας έχω ανακοινώσει θα έρθουν, και εκείνη τη 

στιγμή θα πρέπει ήδη να είστε δυνατοί και να με εμπιστεύεστε. Και όταν το ψωμί λιγοστεύει και σας 

αρνούνται τη δουλειά, μη φοβάστε, δεν θα πεινάσετε. 

Προσευχηθείτε και εργαστείτε για τη σωτηρία των συνανθρώπων σας. Τότε θα βιώσετε ότι το πνευματικό 

ιδεώδες σας τρέφει, και θα καταλάβετε τα λόγια εκείνα στα οποία σας είπα: "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με 

ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που προέρχεται από τον Θεό". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 108  
1 Μακάριοι είστε εσείς που έρχεστε από τις φυλές του Ισραήλ - η Φωνή Μου σας κάλεσε. Αυτή τη 

στιγμή ενώνω πνευματικά το λαό Μου που είχε διασκορπιστεί, εκπληρώνοντας έτσι την υπόσχεσή Μου 

να τους σημαδέψω με το φως Μου και να τους δώσω την κληρονομιά τους. Την αναζήτησα, γιατί θα έρθει 

η ώρα που θα της ανατεθεί αυτή η διδασκαλία και κάθε μαθητής θα πρέπει να ξεκινήσει να αναζητά τους 

συνανθρώπους του και να τους κάνει γνωστό το μήνυμά Μου. Αλλά μόνο όταν η αδελφοσύνη, η ενότητα 

και η ειρήνη κυριαρχήσουν στην καρδιά του λαού Μου, θα νιώσουν πλήρως την παρουσία Μου στο 

πνεύμα τους. 

2 Μελετήστε το Λόγο Μου και η ουσία του θα σας κάνει να καταλάβετε ότι είστε ήδη πολύ κοντά 

στην πνευματική απελευθέρωση. 

3 Στη φωνή του Δασκάλου το πνεύμα σας γέμισε με θάρρος και σηκώθηκες και ξεπέρασες όλα τα 

εμπόδια που στέκονταν στο δρόμο σου και δυσκόλευαν την πορεία της ζωής σου. Η φωνή Μου σας 

ενθαρρύνει να παραμείνετε σταθεροί στον αγώνα, ώστε σύντομα να μην είστε πια σκλάβοι του κόσμου 

και να γίνετε μαθητές και υπηρέτες Μου. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να μην πέσετε ξανά σε 

αιχμαλωσία. Συνειδητοποιήστε ότι έχω έρθει για να σας ελευθερώσω μέσα από το φως των αποκαλύψεών 

Μου που σας υπόσχονται μια νέα ζωή. Πάντα ήταν θέλημά Μου ο λαός Μου να είναι μεγάλος και 

δυνατός, όχι για να ταπεινώνει τους συνανθρώπους του, αλλά για να αποτελεί προπύργιο και ηγέτη για τα 

έθνη στον πνευματικό και σε όλους τους άλλους τομείς. 

4 Ήταν αυτός ο λαός πιστός στις οδηγίες Μου; Όχι, δεν ήταν ισχυρή, και για τον λόγο αυτό οι 

εχθροί της την έκαναν πάντα σκλάβα ή της άρπαζαν την κληρονομιά. 

5 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, ο Λόγος Μου σας ξεσηκώνει αυτή τη στιγμή, επειδή αντιλαμβάνεστε 

ότι μόνο Εγώ μπορώ να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, ότι μόνο Εγώ μπορώ να σας προσφέρω σωτηρία 

και να σας αφήσω να ακούσετε τη φωνή Μου της συγχώρεσης. Έτσι επιστρέφω στο πνεύμα σας την 

κληρονομιά που σας είχε παρακρατηθεί. 

6 Όταν σας λέω ότι αυτή η εποχή είναι η πνευματική σας απελευθέρωση, είναι επειδή οι θεοί που οι 

άνθρωποι δημιούργησαν για τον εαυτό τους πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο. Δόγματα, επιστήμες, θεωρίες 

και η επιθυμία για εξουσία - όλα αυτά πλήττονται τώρα από τη δικαιοσύνη Μου. Προτείνω μια νέα ζωή 

στην ανθρωπότητα και της αποκαλύπτω μια νέα επιστήμη, τη θεία επιστήμη- γιατί αληθινά σας λέω, αυτό 

που οι άνθρωποι διατυμπανίζουν και που γεμίζει κάποιους με ματαιοδοξία και άλλους με θαυμασμό, 

απέχει ακόμη πολύ από το να ξεπεράσει το γήινο ανθρώπινο. Εγώ, από την άλλη πλευρά, θα σας δώσω 

ένα φως που θα φωτίσει το πνεύμα σας, και τότε θα θαυμάσετε δικαίως αυτά που θα γνωρίσετε. Αυτό θα 

συμβεί όταν η καρδιά και ο εγκέφαλός σας μάθουν να ακούν τη φωνή της συνείδησης και είναι πρόθυμοι 

να υποταχθούν στις προτροπές της. Επομένως, οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να πουν (αργότερα) ότι 

αντιτάχθηκα στην πορεία της επιστημονικής προόδου, διότι τους επέτρεψα να καλλιεργήσουν το δέντρο 

της επιστήμης μέχρι να το δουν να αποδίδει καρπούς και να γνωρίσουν τη γεύση του. Αλλά κάθε τι 

ανθρώπινο έχει ένα όριο, και η διάνοια του ανθρώπου έχει επίσης ένα "μέχρι εδώ και όχι παραπέρα". Παρ' 

όλα αυτά - όταν η επιστήμη του ανθρώπου θέσει πνευματικούς στόχους και καθαρίσει από κάθε εγωιστικό 

σκοπό, θα τη θέσω στην υπηρεσία της ανθρωπότητας ως μέσο πνευματικής προόδου. Τότε η Φύση θα 

ανοίξει το θησαυροφυλάκιό της, θα αποκαλύψει τα μυστικά της και θα αποκαλύψει στους ανθρώπους 

άγνωστες δυνάμεις και βασίλεια, και τότε αυτή η επιστήμη σας δεν θα έχει κανένα όριο στη μετατροπή 

της σε ευγενή και καλό σκοπό. 

7 Αυτό το φως είναι ακόμα ένα κλειστό βιβλίο που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δουν, γι' αυτό σας 

λέω ότι η πρόοδος της επιστήμης του μέλλοντος θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχετε επιτύχει 

σήμερα. Αλλά αυτό δεν θα γίνει μέσω του νου, αλλά μέσω του πνεύματος. 

8 Σας είπα ότι σας βρήκα σκλάβους του υλισμού, αλλά ήρθα για να σας ελευθερώσω από αυτές τις 

αλυσίδες. 

9 Πριν γίνω γνωστός, ήρθε σε σας ο Ηλίας, τον οποίο αποκαλέσατε Προφήτη της Φωτιάς. Θα 

σπάσει τις αλυσίδες σας με την ακτίνα της Παρουσίας του και θα σας προετοιμάσει για μια καλύτερη ζωή. 

Ο Ηλίας, ο προφήτης, ο αγγελιοφόρος, ο πρόδρομος και ο πνευματικός ποιμένας, θα εκθέσει για άλλη μια 

φορά την ψευτιά των ειδώλων και των ειδώλων που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Μπροστά στον 

αόρατο βωμό θα επικαλεστεί τη δύναμή Μου και για άλλη μια φορά η ακτίνα της δικαιοσύνης Μου θα 
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κατέβει για να καταστρέψει τον παγανισμό και την κακία των ανθρώπων. Ο Ηλίας είναι αυτή τη στιγμή 

σαν ένα λαμπρό αστέρι που αναδύθηκε από το άπειρο και προετοίμασε το ανθρώπινο όργανο κατανόησης 

για τη συζήτηση της Θεότητας με τον άνθρωπο. Ήταν η φωνή του που ακούστηκε πρώτη φορά με αυτό το 

μέσο, επειδή είναι ο πρωτοπόρος Μου. 

10 Την ίδια στιγμή που η ανθρωπότητα πολλαπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε και η αμαρτία της. 

Δεν λείπουν από τον κόσμο πόλεις σαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, των οποίων η προσβολή αντηχεί σε 

όλη τη γη και δηλητηριάζει τις καρδιές. Από τις αμαρτωλές αυτές πόλεις δεν έχουν απομείνει ούτε ίχνη- 

ωστόσο οι κάτοικοί τους δεν ήταν υποκριτές, διότι αμάρτησαν στο φως της ημέρας. Αλλά αυτή η 

σημερινή ανθρωπότητα, η οποία κρύβεται στο σκοτάδι για να ικανοποιήσει τα πάθη της και στη συνέχεια 

προσποιείται τη δικαιοσύνη και την αγνότητα, θα έχει μια πιο αυστηρή κρίση από τα Σόδομα. 

11 Είναι η ανθυγιεινή κληρονομιά όλων των προηγούμενων γενεών, των οποίων οι εξαρτήσεις, τα 

ελαττώματα και οι ασθένειες αποδίδουν τους καρπούς τους σε αυτή την εποχή. Είναι το δέντρο του κακού 

που έχει αναπτυχθεί στις καρδιές των ανθρώπων - ένα δέντρο που έχει καρποφορήσει από τις αμαρτίες και 

του οποίου οι καρποί συνεχίζουν να βάζουν σε πειρασμό τη γυναίκα και τον άνδρα και να ρίχνουν νέες 

καρδιές από μέρα σε μέρα. 

12 Κάτω από τη σκιά αυτού του δέντρου βρίσκονται άνδρες και γυναίκες χωρίς τη δύναμη να 

απελευθερωθούν από την επιρροή του. Υπάρχουν κατεστραμμένες αρετές, στιγματισμένη ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και πολλές ακρωτηριασμένες ζωές που μένουν πίσω. 

13 Δεν είναι μόνο οι ενήλικες που έλκονται από τις απολαύσεις του κόσμου και της σάρκας και 

τρέχουν πίσω από αυτές- ακόμη και οι νέοι, ακόμη και τα παιδιά, σε όλους αυτούς έχει έρθει το δηλητήριο 

που έχει συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου, και εκείνοι που έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από την 

ολέθρια επιρροή του κακού - τι κάνουν για εκείνους που έχουν παραστρατήσει; Τους κρίνουν, τους 

καταδικάζουν και εξοργίζονται με τις πράξεις τους. Λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται για εκείνους 

που έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι, και ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που ξοδεύουν μέρος της ζωής 

τους πολεμώντας το κακό. 

14 Αληθινά σας λέω, η βασιλεία Μου δεν θα εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους ανθρώπους όσο το δέντρο 

του κακού έχει ακόμα ζωή. Αυτή η δύναμη πρέπει να καταστραφεί- γι' αυτό είναι απαραίτητο να 

κατέχουμε το σπαθί της αγάπης και της δικαιοσύνης, το μόνο που δεν μπορεί να αντισταθεί η αμαρτία. 

Καταλάβετε ότι δεν είναι οι κρίσεις ή οι τιμωρίες, αλλά η αγάπη, η συγχώρεση και το έλεος, η ουσία της 

διδασκαλίας Μου, που θα είναι το φως που θα φωτίσει τα μονοπάτια σας και η διδασκαλία που θα φέρει 

τη σωτηρία στην ανθρωπότητα. 

15 Άνθρωποι, θα είστε μεταξύ εκείνων που εργάζονται για τη σωτηρία αυτής της ανθρωπότητας; 

Θέλετε να συνεισφέρετε στο έργο της σωτηρίας; Τότε μην αισθάνεστε ανίκανοι να εκτελέσετε αυτή την 

αποστολή, όταν συγκρίνετε τον ασήμαντο αριθμό σας με αυτόν της ανθρωπότητας- γιατί δεν θα 

καταφέρετε τα πάντα. 

16 Καταλάβετε ότι ο καθένας από εσάς που εγκαταλείπει έναν κακό τρόπο θα κάνει τη δύναμη του 

κακού να χάσει μέρος της δύναμής της- ότι η ζωή σας, αν είναι δίκαιη στα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις 

της, θα αφήσει έναν καλό σπόρο στο δρόμο της- ότι οι συμβουλές σας, αν προέρχονται από μια ευσεβή 

καρδιά, θα έχουν τη δύναμη να κάνουν θαύματα- και ότι η προσευχή, αν γεννιέται από μια συμπονετική 

και αγαπητική σκέψη, θα είναι ένα μήνυμα φωτός για εκείνον για τον οποίο ζητάτε. 

17 Οι δυνάμεις του κακού έχουν γίνει ισχυρές, οι άνθρωποι προσπαθούν να εφεύρουν όπλα με τα 

οποία να εκτονώνουν το μίσος, την εκδικητικότητα και την κακία τους. Οι επιστήμονες αφιερώνουν τη 

ζωή τους στη μελέτη των πιο αποτελεσματικών μέσων για την καταστροφή εκείνων που θεωρούν εχθρούς 

τους. Αλλά αληθινά σας λέω, σε αυτή τη μάχη όλοι θα χαθούν, γιατί η δύναμή Μου θα είναι μόνο στο 

πλευρό της δικαιοσύνης, της αγάπης, της λογικής και της αλήθειας. 

18 Αν όλοι όσοι προσεύχονται και όλοι όσοι υποφέρουν ενωθούν στη σκέψη και, μπροστά στο χάος 

στο οποίο βυθίζεται η ανθρωπότητα, μετατρέψουν τον πόνο τους σε διδασκαλία και καλά έργα, θα τους 

εμπιστευθώ το αήττητο σπαθί Μου, ώστε να κόψουν κλαδί-κλαδί από το δέντρο του κακού που έχει δώσει 

στην ανθρωπότητα τόσους καρπούς θανάτου. 

19 Οι καρποί της βασιλείας του κακού δεν θα επικρατήσουν, αλλά το φως θα βασιλεύει παντού και 

σε κάθε πνεύμα. 
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20 Αυτήν την εποχή αποκαλύπτω τον Θείο Λόγο Μου μέσω ανδρών, γυναικών και παιδιών, 

εκπληρώνοντας εκείνη την υπόσχεση που σας ανακοίνωσε τον καιρό που το Πνεύμα Μου θα ξεχύνονταν 

σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Βρίσκεστε ακόμη μόλις στην αρχή αυτής της εποχής, αλλά στη συνέχεια θα 

βιώσετε την πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας σε όλη τη γη. 

21 Συμβολικά, υπάρχει ένα στρωμένο τραπέζι στο οποίο σας καλώ να καθίσετε και να φάτε την 

τροφή της αιώνιας ζωής που προσφέρω στο πνεύμα σας. Μπορείτε να καταλάβετε καλά το νόημα αυτών 

των λόγων, επειδή από τις πρώτες φορές σας μίλησα για την αληθινή ζωή, που είναι η αιώνια ζωή, αν και 

δεν έχετε καταλάβει αυτή τη διδασκαλία μέχρι τώρα. 

22 Καθώς ήξερα ότι θα εμβαθύνατε ελάχιστα στις διδασκαλίες Μου και προέβλεψα τα λάθη στα 

οποία θα υποπέφτατε κατά την ερμηνεία των αποκαλύψεών Μου, σας ανακοίνωσα την επιστροφή Μου 

λέγοντάς σας ότι θα σας έστελνα το Πνεύμα της Αλήθειας για να ξεκαθαρίσει πολλά μυστήρια και να σας 

εξηγήσει ό,τι δεν καταλαβαίνατε. γιατί στον πυρήνα του προφητικού Μου Λόγου σας έδωσα να 

καταλάβετε ότι σε αυτή την εποχή δεν θα ερχόμουν με βροντές και αστραπές όπως στο Σινά, ούτε θα 

γινόμουν άνθρωπος και θα εξανθρωπίσω την Αγάπη Μου και τα λόγια Μου όπως στη Δεύτερη Εποχή, 

αλλά ότι θα ερχόμουν στο πνεύμα σας με τη λάμψη της Σοφίας Μου, εκπλήσσοντας το νου σας με το φως 

της έμπνευσης και καλώντας στις πόρτες των καρδιών σας με μια φωνή που το πνεύμα σας καταλαβαίνει. 

Αυτές οι προβλέψεις και οι υποσχέσεις μόλις τώρα γίνονται πραγματικότητα. 

23 Αρκεί να προετοιμαστείτε λίγο για να δείτε το φως Μου και να νιώσετε την παρουσία του 

Πνεύματός Μου, του ίδιου που σας ανακοίνωσα ότι θα έρθει να σας διδάξει και να ανακαλύψει την 

αλήθεια. 

24 Η εποχή στην οποία ζείτε είναι περίοδος κρίσεων και δοκιμασιών, αλλά δεν είστε 

εγκαταλελειμμένοι. Χτυπήστε την πόρτα Μου και θα ακούσετε αμέσως τη φωνή Μου να σας απαντά. 

Πόσο δυνατοί θα γίνετε όταν μάθετε πώς να Με αναζητάτε πνευματικά, πόσο υψηλή θα είναι η 

πνευματοποίησή σας όταν εισέλθετε στο μονοπάτι της αγάπης και πόσο όμορφη θα είναι η ζωή σας όταν 

καταλάβετε το νόημά της! 

25 Ελάτε στο μονοπάτι Μου με συνειδητό και σταθερό βήμα. Δεν σας ζητώ να φέρετε καρπούς 

τελειότητας αμέσως, γιατί η ανανέωσή σας θα είναι αρκετή για Μένα ώστε να αποτελέσει την αρχή της 

πνευματικής σας ανόδου. 

26 Μαθητές, φάτε και πιείτε στο τραπέζι Μου το ψωμί της γνώσης και το κρασί της αγάπης. Αληθινά 

σας λέω, όποιος παίρνει το ψωμί και το κρασί που προσφέρω, θα με κουβαλάει στο πνεύμα του. 

27 Μέσω ενός δρόμου φωτός έστειλα το πνεύμα σου να κατοικήσει στη γη, και μέσω ενός δρόμου 

φωτός θα επιστρέψει σε Μένα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να περιπλανηθείτε όπως ο περιπλανώμενος που 

χάθηκε στην απέραντη έρημο ή όπως ο ναυτικός που χάθηκε στην απέραντη θάλασσα. Αλλά μην Με 

κατηγορείτε για την περιπλάνησή σας, γιατί θα ήσασταν άδικοι, αφού πριν σας στείλω στη γη, σας 

εφοδίασα με πυξίδα και έκανα ένα αστέρι να εμφανιστεί στο άπειρο, ώστε να καθοδηγούν τα βήματά σας. 

Αυτή η πυξίδα και αυτό το αστέρι είναι η συνείδησή σας. Επομένως, όταν εγκαταλείπετε την αρμονία που 

θα έπρεπε να διατηρείτε με όλα όσα σας περιβάλλουν, ακόμη και η σκόνη της γης εμφανίζεται εχθρική 

απέναντί σας- αλλά σε αυτό, δεν είναι η Φύση που στρέφεται εναντίον σας, μάλλον είστε εσείς οι ίδιοι που 

παραβιάζετε τους νόμους της αρμονίας που διέπουν το σύμπαν. 

28 Όταν οι παγανιστές αυτής της εποχής γνωρίσουν αυτή τη διδασκαλία, θα την απορρίψουν και οι 

υλιστές θα επιχειρηματολογήσουν εναντίον της, αλλά όλοι θα εκπλαγούν βλέποντας την Αλήθειά Μου να 

επικρατεί. 

29 Έχετε ήδη αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν, εκτός από το να διακηρύσσω τη διδασκαλία Μου, 

έκανα πολλά έργα του είδους που η ανθρωπότητα ονομάζει θαύματα. Έτσι και σε αυτή την εποχή δεν θα 

διακηρύξω μόνο τον Λόγο Μου, ο οποίος αργότερα θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη, αλλά θα κάνω και νέα 

θαύματα. Θα αποδείξω τη δύναμή Μου και θα καταπλήξω τους ανθρώπους με έργα που θα τους κάνουν 

να υποταχθούν στην αλήθεια. 

30 Έχω πολλά να σας αποκαλύψω. Σήμερα σας δίνω μόνο το κλειδί για να ανοίξετε την πύλη της 

αληθινής σοφίας. Αυτό το κλειδί είναι αυτή η διδασκαλία. 

31 Πραγματικά, σας λέω, με τον δρόμο της αγάπης θα επιτύχετε όλα όσα επιτρέπονται από Μένα και 

θα βιώσετε τα πάντα. Αλλά σας λείπει η γνώση για το πώς θα έπρεπε να είναι η αγάπη που σας μιλάω, και 

πάνω απ' όλα, σας λείπει η ικανότητα να τη νιώσετε βαθιά. 
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32 Η βασιλεία μου προορίζεται για τα παιδιά καλής θέλησης που αγκαλιάζουν τον σταυρό τους από 

αγάπη για τον Πατέρα τους και τον πλησίον τους. Αυτό το βασίλειο για το οποίο σας μιλάω δεν βρίσκεται 

σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορεί να υπάρχει στη γη που κατοικείτε καθώς και σε όλα τα πνευματικά 

σπίτια- γιατί το βασίλειό Μου αποτελείται από ειρήνη, φως, χάρη, δύναμη, αρμονία, και όλα αυτά 

μπορείτε να τα αποκτήσετε - αν και σε περιορισμένη μορφή - ήδη σε αυτή τη ζωή. Θα επιτύχετε 

πνευματική πληρότητα μόνο πέρα από αυτόν τον κόσμο που κατοικείτε σήμερα. 

33 Γιατί πολλοί άνθρωποι λαχταρούν να φύγουν από αυτή τη ζωή και να πάνε στην άλλη; Ο λόγος 

είναι ότι πιστεύουν ότι όλα όσα τους περιβάλλουν είναι εχθρικά προς αυτούς. Αλλά πραγματικά, σας λέω, 

αντί να απελπίζονται, θα πρέπει να προσπαθήσουν να επανέλθουν σε αρμονία με τους νόμους που έθεσα, 

ως ένα μονοπάτι για να ακολουθήσετε προς την πνευματική τελειότητα. 

34 Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς της γης έχουν εμφανιστεί απόστολοι του καλού και 

έχουν αποδείξει το υψηλό επίπεδο του πνεύματός τους μέσα από διάφορες αποστολές. Όλοι τους υπήρξαν 

αγγελιοφόροι Μου, γιατί η καλοσύνη προέρχεται από μία και μόνη πηγή, το Θεϊκό Μου Πνεύμα, και με 

το φως Μου φωτίζω ολόκληρο το σύμπαν. 

35 Από αυτούς τους απεσταλμένους, μερικοί ήταν πνευματικοί σπορείς, άλλοι σας έφεραν το φως της 

επιστήμης και άλλοι έφεραν το μήνυμά Μου της αγάπης στην ανθρωπότητα με την αίσθηση του καλού. 

Άλλους αποκαλέσατε αποστόλους, άλλους αποκαλέσατε αγίους, άλλους θεωρήσατε επιστήμονες, άλλους 

ιδιοφυΐες- αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας που να έχει έρθει στη γη χωρίς να έχει λάβει από Μένα την 

αποστολή που πρέπει να εκπληρώσει ανάμεσα στους ανθρώπους. 

36 Η γη πάντα ποτιζόταν και γινόταν γόνιμη από τα όμορφα παραδείγματα των αγγελιοφόρων Μου, 

και παρόλο που σε αυτή την εποχή οι άνθρωποι έχουν αναμείξει τις διδασκαλίες Μου με τα ζιζάνια που 

φυτρώνουν στον κόσμο, ο σπόρος της ευγένειας, της αγάπης και της αδελφοσύνης δεν έχει πεθάνει, γι' 

αυτό και σας λέω ότι περιμένει μόνο το δρεπάνι της δικαιοσύνης Μου για να καθαρίσει αυτόν τον 

πλανήτη και στη συνέχεια να φωτίσει εκ νέου τις καρδιές. 

37 Πόσοι άνθρωποι, που υποφέρουν από το χάος που περνάει η ανθρωπότητα και λαχταρούν την 

ειρήνη, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πνεύμα μέσα τους που περιμένει την ευκαιρία να βγει και να 

σπείρει τον θείο σπόρο της ειρήνης. 

Γι' αυτό σας λέω ότι οι υπηρέτες Μου πρέπει σύντομα να ξεκινήσουν σε όλο τον κόσμο, ενωμένοι σε ένα 

έργο ανανέωσης και ανασυγκρότησης. Τώρα σας ρωτώ: Δεν θα σας ευχαριστούσε να είστε πνευματικά 

ενωμένοι μαζί τους; 

38 Ο καθένας από εσάς είναι επίσης ένας υπηρέτης και ένας απεσταλμένος Μου στον οποίο έχω 

δώσει οδηγίες να εκπληρώσει μια πνευματική αποστολή στη γη. 

39 Να είστε σε επαγρύπνηση και θα γίνετε μάρτυρες της μεταστροφής εκείνων που Με είχαν 

αρνηθεί, όπως ακριβώς θα γίνετε μάρτυρες της επιστροφής εκείνων που είχαν παρεκκλίνει από το αληθινό 

μονοπάτι. Οι επιστήμονες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αναζήτηση στοιχείων και δυνάμεων 

καταστροφής, όταν αισθανθούν ότι πλησιάζει η κρίση τους, θα επιστρέψουν στο μονοπάτι της αλήθειας 

για να αφιερώσουν τις τελευταίες τους ημέρες στην ηθική και υλική ανασυγκρότηση του κόσμου. Άλλοι, 

που με την αλαζονεία τους προσπάθησαν να πάρουν τη θέση Μου στις ψυχές, θα κατέβουν από τους 

θρόνους τους για να Με μιμηθούν στην ταπεινότητα. Και οι άνθρωποι που κάποτε ξεσήκωσαν τα έθνη και 

ξεκίνησαν πολέμους θα αναγνωρίσουν επίσης τα λάθη τους και θα αγωνιστούν με φόβο για την ειρήνη 

της ανθρωπότητας. 

40 Ποιος από εσάς θα τα βιώσει όλα αυτά; Δεν το ξέρετε, αλλά σας το αναγγέλλω, σας το 

προφητεύω, γιατί σύντομα θα έρθουν στη γη οι νέες γενιές που θα βιώσουν την εκπλήρωση (αυτής της 

προφητείας). Το καθήκον σας είναι να διαδώσετε αυτή τη διδασκαλία και να φέρετε το φως αυτών των 

Καλών Ειδήσεων στα έθνη. Αν το εκπληρώσετε αυτό, οι συνάνθρωποί σας θα σας αποκαλούν επίσης 

"αγγελιοφόρους του Κυρίου". 

41 Η πνευματική μου παρουσία ανάμεσά σας είναι σαν τη σκιά ενός φιλόξενου και ξεκούραστου 

δέντρου. Όποιος προσέρχεται πιστεύοντας βιώνει ένα αίσθημα ζωής, δύναμης και ευεξίας που τον κάνει 

να αναφωνήσει: "Είναι ο Δάσκαλος!" Αλλά ακόμη και αυτός που πλησίασε με αμφιβολία, αναρωτιέται 

εσωτερικά καθώς φεύγει από τον τόπο συνάντησης όπου άκουσε τον Λόγο Μου: "Γιατί αισθάνομαι τόση 

ειρήνη στην ψυχή μου;" Αυτό συμβαίνει επειδή το δέντρο έχει απλώσει τα κλαδιά του για όλους, επειδή 
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το Πνεύμα Μου έχει κατέβει σε κάθε πλάσμα. Επομένως, αν κάποιος δεν καταλάβαινε τη θεϊκή ουσία του 

Λόγου Μου, έπρεπε να πω ότι κάποιοι έχουν απολιθωμένη καρδιά. 

42 Βρίσκομαι ανάμεσά σας ως Πατέρας και κατεβάζω στις καρδιές σας την παρηγοριά που σας 

υποσχέθηκα στη Δεύτερη Εποχή. Ήρθα να σταθώ δίπλα σας στις θλίψεις σας και να ακούσω τους 

θρήνους σας. Γιατί λοιπόν φοβάστε τις δοκιμασίες; δεν βλέπεις πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σε αναζητώ 

στον τόπο της εξορίας σου; Αν έδωσα τον εαυτό μου ολοκληρωτικά ως άνθρωπος για να επιτύχω τη 

σωτηρία σας, σήμερα θα εκχυθώ με πνεύμα στο πνεύμα σας για να σας αναστήσω στη βασιλεία της 

χάρης. 

43 Γι' αυτό, σας λέω να Με αναζητάτε με κάθε τρόπο που Με χρειάζεστε, είτε ως Θεό, είτε ως 

Πατέρα, είτε ως Δικαστή, είτε ως Δάσκαλο, είτε ως Αδελφό, είτε ως Φίλο, είτε ως Γιατρό. Αυτό που θέλω 

είναι η ειρήνη σας και η σωτηρία σας, αγαπημένη ανθρωπότητα. 

44 Ούτε ένας από τους αναστεναγμούς σας δεν θα μείνει αναπάντητος στον ουρανό, κάθε προσευχή 

βρίσκει την αντήχησή της σε Μένα, καμία από τις θλίψεις ή τις κρίσεις της ζωής σας δεν μένει 

απαρατήρητη από την πατρική Μου αγάπη. Γνωρίζω τα πάντα, ακούω τα πάντα, βλέπω τα πάντα και είμαι 

παρών σε όλα. 

45 Επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχω αποτραβηχτεί από αυτούς λόγω των αμαρτιών τους, 

καταλήγουν να αισθάνονται μακριά από Μένα. Ω ανθρώπινη άγνοια που έφερε τόση πικρία στα χείλη 

τους! Να ξέρετε ότι αν αφαιρέσω τον εαυτό Μου από οποιοδήποτε από τα πλάσματά Μου, αυτό το 

πλάσμα θα πάψει αμέσως να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν συνέβη, ούτε θα συμβεί, διότι όταν σας έδωσα το 

Πνεύμα, σας προίκισα όλους με αιώνια ζωή. 

46 Όταν συνειδητοποιήσετε το νόημα της ζωής, την αιτία του πόνου και τον τελικό στόχο της 

ύπαρξής σας, δεν θα Με αισθάνεστε πλέον απόμακρο, θα αντιλαμβάνεστε την παρουσία Μου να γίνεται 

αισθητή στην καρδιά και στο πνεύμα σας και θα ακούτε τη φωνή Μου να επαναλαμβάνει με αγάπη τα 

λόγια της διδασκαλίας Μου και να σας διδάσκει να βαδίζετε με ασφάλεια στο μονοπάτι της αληθινής σας 

ζωής. 

47 Η Θεία Ακτίνα Μου κατεβαίνει αυτή τη στιγμή για να φωτίσει το πνεύμα σας ώστε να κατανοήσει 

τις οδηγίες Μου. Είναι το φως που θα σας βοηθήσει να διακρίνετε την αλήθεια από την απάτη. 

48 Βλέπω ανάμεσά σας εκείνους που έχουν πιστέψει ακράδαντα στο Λόγο Μου, καθώς και άλλους 

των οποίων η πίστη είναι αδύναμη και οι οποίοι, για το λόγο αυτό, είναι αναποφάσιστοι- αλλά ανεξάρτητα 

από αυτό, έχουν μια διακαή επιθυμία για αυτούς τους οίκους προσευχής, προκειμένου να ανακτήσουν 

πνευματική δύναμη και πνευματική ειρήνη στο Λόγο Μου. Θέλω να Με αναγνωρίσετε από την ουσία 

αυτής της διδασκαλίας, να νιώσετε την παρουσία Μου και την εγγύτητα της βασιλείας Μου. 

49 Γιατί νόμιζες ότι ήμουν μακριά, ενώ υποσχέθηκα να επιστρέψω για να σου μιλήσω; Δεν είστε 

μόνοι στα βάσανά σας, γιατί Εγώ προχωρώ μπροστά σας, ακόμη και αν συχνά δεν έχετε πίστη και 

εμπιστοσύνη σε Μένα και έτσι καθυστερείτε την άφιξή σας στο σπίτι που σας περιμένει. 

50 Μην αποτυγχάνετε στα καθήκοντά σας, νομίζοντας ότι ο σταυρός σας δεν είναι βαρύς, αν τον 

σηκώνετε με παράδοση και αγάπη. Θέλω να σας βλέπω να χαμογελάτε και να ζείτε ειρηνικά, θέλω να 

βλέπω τις πιο υγιείς χαρές στα σπίτια σας. 

51 Δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι ο Λόγος Μου δεν είναι σαφής ή ότι περιέχει ατέλειες, διότι καμία 

ασάφεια δεν μπορεί να προέρχεται από Μένα. Αν βρείτε κάποιο λάθος σ' αυτήν, αποδώστε το στην κακή 

μετάδοση από τον φορέα της φωνής ή στην κακή σας κατανόηση, αλλά ποτέ στη διδασκαλία Μου. 

Αλίμονο στον φορέα της φωνής που διαφθείρει τον Λόγο Μου! Αλίμονο σ' αυτόν που μεταφέρει τη 

διδασκαλία Μου με κακό τρόπο και την υποβαθμίζει, γιατί θα υποστεί την αδιάκοπη επίπληξη της 

συνείδησής του και θα χάσει την ειρήνη της ψυχής του! 

52 Μη φοβάστε να εξεταστείτε ή να δοκιμαστείτε στη ζωή σας από τους γύρω σας. Φοβηθείτε να 

αμαρτάνετε, γιατί ακόμα κι αν το κάνατε στα εσώτερα της καρδιάς σας, δεν θα μπορούσατε να κρύψετε 

τίποτα από Μένα. 

53 Αυτή είναι η εποχή της πνευματοποίησης στην οποία θα θέσετε τα θεμέλια του αληθινού ναού, 

στον οποίο θα εισέλθουν εκείνοι που πρέπει να σχηματίσουν μια νέα ανθρωπότητα. Σύντομα δεν θα 

χρειάζεστε πλέον οδηγούς στη γη, γιατί τότε το πνεύμα σας θα στραφεί σε Μένα για δύναμη και θα σας 

καθοδηγεί μόνο μέσω της έμπνευσής Μου. 
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54 Τι χαρά θα νιώσετε όταν εκπληρώσετε τις εντολές Μου και θα δείτε τον αριθμό εκείνων που Με 

ακολουθούν να πολλαπλασιάζεται. Να ξέρετε όμως ότι πρέπει πραγματικά να προετοιμαστείτε, ώστε να 

εισακουστείτε από τους συνανθρώπους σας και να βρείτε πίστη. 

55 Ο Λόγος Μου γίνεται και πάλι αισθητός στις συνειδήσεις, γιατί οι άνθρωποι δεν βαδίζουν στα 

μονοπάτια της αλήθειας. 

56 Αναγνωρίζετε τη διαταραγμένη ισορροπία των δυνάμεων της φύσης και την αναστάτωση που 

έχουν υποστεί; Γνωρίζετε γιατί πλήττεστε από τις απελευθερωμένες δυνάμεις τους; Ο λόγος είναι ότι 

έχετε σπάσει την αρμονία που υπάρχει ανάμεσα στην πνευματική και την υλική ζωή, δημιουργώντας έτσι 

το χάος στο οποίο θα βυθιστείτε. Αλλά μόλις η ανθρωπότητα υπακούσει στους νόμους που διέπουν τη 

ζωή, όλα θα είναι και πάλι ειρηνικά, πλούσια και ευτυχισμένα. 

57 Έχετε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσετε για να πετύχετε αυτόν τον στόχο και πρέπει να αποδείξετε 

την αξία σας στη μάχη για να γίνετε άξιοι να αποκτήσετε πλήρως την κληρονομιά σας. Εξαρτάται από 

εσάς αν θα πλησιάζετε καθημερινά σε εκείνες τις περιοχές όπου κατοικεί η ειρήνη και η χάρη του 

Πνεύματός Μου. Ο δρόμος είναι έτοιμος, ελάτε σε Μένα, σας προσκαλώ. 

58 Μην επαναστατείτε ενάντια στις δοκιμασίες που έρχονται στο δρόμο σας. Συνειδητοποιήστε ότι ο 

πόνος που φέρνετε ενώπιόν Μου έχει αφήσει έναν ευεργετικό σπόρο στο πνεύμα σας. Σας έχω πει ότι σας 

θέλω αγνούς και ξέρετε πώς να εξαγνίζεστε μόνο μέσα από τον πόνο. Δεν θέλατε να ανυψωθείτε μέσα 

από την αγάπη και την υπακοή στους Νόμους Μου. Επομένως, κάθε φορά που σας καλώ για να σας δώσω 

μια νέα αποστολή, πρέπει πρώτα να εξαγνίζεστε στην πηγή του πόνου. 

59 Αν θέλετε να γίνετε άξιοι της ειρήνης Μου, αφήστε τον Κύριο να σας καθοδηγήσει χωρίς να 

αντιστέκεστε στις δοκιμασίες στις οποίες σας υποβάλλει το Θέλημά Μου. Υπάρχουν πλάσματα που έχουν 

υποκύψει κάτω από την αυστηρότητα των δοκιμασιών και έχουν ανέλθει πνευματικά, και άλλα που, 

επειδή δεν επιβεβαίωσαν το Θέλημά Μου, με βλασφήμησαν και έπεσαν στο σκοτάδι της απελπισίας. Οι 

πρώτοι έδειξαν ταπεινότητα και εμπιστοσύνη και ετοιμάζονται να ακούσουν την ηχώ των λόγων Μου στο 

πνεύμα τους. Αυτοί υποκλίθηκαν στο θέλημά Μου και ευλόγησαν τη δικαιοσύνη Μου, ενώ οι άλλοι Με 

απέρριψαν με την αλαζονεία τους και Με εξόρισαν από τις καρδιές τους. 

60 Σε όλες τις εποχές έστειλα προφήτες που θα λειτουργούσαν ως μεσολαβητές μεταξύ του 

πνεύματός Μου και του πνεύματος των ανθρώπων. Αλλά οι άνθρωποι δεν άκουσαν τα λόγια τους με 

πίστη και σεβασμό, και όποτε αυτοί οι αγγελιοφόροι Μου νουθέτησαν τους λαούς και τους συνέστησαν 

προσευχή και μετάνοια, αυτοί τους γύρισαν την πλάτη και τους άφησαν να μιλήσουν στο κενό χωρίς να 

δώσουν καμία σημασία στο μήνυμά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτώ πνευματοποίηση από 

εσάς, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε τα μηνύματα και τα σημάδια που, ξεκινώντας από το βασίλειο 

του φωτός, φτάνουν στο πνεύμα σας. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τίποτα για τον ερχομό Μου ας είναι 

αδιάφοροι απέναντι στις ανακοινώσεις Μου όσο το κάλεσμά Μου δεν τους φτάνει. Αλλά εσύ, που είμαι 

τόσο κοντά σου, μην αμφιβάλλεις! 

61 Βλέπω ότι αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας, αλλά δεν αγαπάτε τον πλησίον σας. Βλέπω επίσης ότι 

φοβάστε την κρίση των ανθρώπων και όχι τη δική Μου, και αυτό γιατί έχετε φιμώσει τη φωνή της 

συνείδησης, που είναι ο εσωτερικός σας οδηγός. Με αυτόν τον τρόπο, ξεχάσατε ότι θέλω να σας 

χαλυβδώσω και να σας εξοπλίσω για να γίνετε ένας ισχυρός, ενάρετος λαός αφοσιωμένος στο θέλημά 

Μου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να σώσετε τους συνανθρώπους σας και να εκπληρώσετε την 

αποστολή που σας δίνω αυτή τη στιγμή. 

62 Αγαπήστε Με και ζητήστε Μου, όπως αρμόζει σε ένα παιδί Μου, αλλά εμπιστευτείτε Με πλήρως, 

ώστε η ύπαρξή σας να είναι γεμάτη εμπιστοσύνη και ειρήνη. 

63 Μην αμφιβάλλετε ποτέ για την εκπλήρωση του Λόγου Μου και μην περιμένετε την 

πραγματοποίησή του για να πιστέψετε ότι είναι αληθινός. Ό,τι έχω πει μέσω των φορέων της φωνής Μου 

- ανδρών, γυναικών και παιδιών - θα γίνει πραγματικότητα. Δεν έχετε δει όλες τις ανακοινώσεις και τις 

προφητείες να γίνονται πραγματικότητα που έχω δώσει μέσω της Damiana Oviedo; Εποχές εξαγνισμού 

και πόνου προφήτευσαν εκείνα τα χείλη, και αληθινά σας λέω, τα λόγια αυτά έγιναν πραγματικότητα. 

Όταν οι οραματιστές είχαν περάσει πέρα από τα όρια της ύλης για να ατενίσουν την Πνευματική Ζωή σε 

κατάσταση έκστασης, Μου ζήτησαν, επιστρέφοντας στο σωματικό τους κέλυφος, να τους επιτρέψω να 

μείνουν για πάντα σε εκείνο το μέρος όπου το πνεύμα τους ένιωσε τόσο μεγάλη ευδαιμονία κατά τη 

διάρκεια της έκστασής τους. Τότε τους είπα ότι δεν ήταν ακόμη καιρός να κατοικήσουν σε αυτά τα 
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σπίτια, αλλά ότι θα έπρεπε να επιμείνουν στον δρόμο Μου, ο οποίος είναι εκείνος που θα τους φέρει 

όλους στο σπίτι της επαγγελίας. 

64 Όταν βλέπετε τις σοβαρές συμφορές που συγκλονίζουν τον κόσμο σήμερα, σας λείπει το κουράγιο 

να συνεχίσετε να ζείτε. Προσευχηθείτε και μαζί Μου θα βρείτε δύναμη, κουράγιο και υπομονή για να 

αγωνιστείτε μέχρι να φτάσετε στην κορυφή του βουνού. 

65 Εργαστείτε στο έργο Μου και θα συνεχίσω να σας εμπιστεύομαι το θεραπευτικό βάλσαμο που 

Μου ζητάτε για τους αρρώστους, ώστε να το μεταδώσετε στους αναξιοπαθούντες. Τον καρπό της ζωής 

που τόσο πολύ χρειάζονται οι καρδιές χωρίς πίστη - δώστε τον σε αυτές, αφού τον έχετε λάβει άφθονο. 

Πασπαλίστε τον δρόμο των συνανθρώπων σας με καλές πράξεις, και μέσω αυτών θα αυξήσετε τα 

προσόντα σας, για να ζήσετε τελικά σε εκείνο το σπίτι του φωτός που περιμένει το πνεύμα σας από την 

αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 109  
1 Έρχεστε ταπεινά στην εκδήλωσή Μου, όπως εκείνοι οι βοσκοί από την Ιουδαία ήρθαν στον 

Σωτήρα όταν μόλις είχε γεννηθεί. Έσκυψαν τα γόνατά τους με ευλάβεια μπροστά στην ομορφιά και την 

ομορφιά της εικόνας που αντίκρισαν τα έκπληκτα μάτια τους. 

2 Αυτοί οι καταπιεσμένοι και ταπεινωμένοι άνθρωποι περίμεναν τον Μεσσία εδώ και αιώνες, γι' 

αυτό και όταν ήρθε στον κόσμο περιτριγυρισμένος από τη φτώχεια, αναγνωρίστηκε από τους ταπεινούς. 

Οι άρχοντες, οι μεγάλοι και οι πλούσιοι περίμεναν επίσης τον Μεσσία, αλλά τον φαντάζονταν 

διαφορετικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το αστέρι που εμφανίστηκε στο στερέωμα και 

ανήγγειλε τον ερχομό του Σωτήρα έγινε αντιληπτό μόνο από εκείνους που παρακολουθούσαν και 

προσεύχονταν, παρόλο που έλαμπε για ολόκληρο τον κόσμο και μπροστά σε όλες τις ψυχές. 

3 Κανείς δεν ήξερε με βεβαιότητα πώς θα ερχόταν ο Μεσσίας, πώς θα ήταν, ούτε με ποια μορφή θα 

εμφανιζόταν. Αλλά αυτό το μυστήριο διαλευκάνθηκε, και όλος ο λαός και μαζί με αυτόν και η 

ανθρωπότητα γνώρισαν εκ των υστέρων ότι προήλθε από τον Πατέρα, ότι συνελήφθη με θεία χάρη και ότι 

η διδασκαλία Του ήταν γεμάτη δικαιοσύνη, αγάπη, έλεος και ταπεινότητα. Μόνο οι απλοί στην καρδιά, οι 

πνευματικά φτωχοί και οι άνθρωποι καλής θέλησης πίστεψαν σε αυτόν τον Δάσκαλο που έκρυβε πίσω 

από την πραότητα και τη φτώχεια Του όλο το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού. Πόσα πολλά έχουν 

συζητηθεί για τον Χριστό από τότε, πόσες διαμάχες και διαφωνίες έχουν γίνει, πόσες κρίσεις και γνώμες 

έχουν δοθεί! Οι πλούσιοι δεν ήθελαν να μάθουν τίποτα για την ανιδιοτέλεια και την αγάπη- οι ισχυροί δεν 

αναγνώριζαν κανένα άλλο βασίλειο ούτε άλλη δύναμη εκτός από εκείνη αυτού του κόσμου- οι 

επιστήμονες αρνούνταν την ύπαρξη πνευματικής ζωής και οι θρησκευτικές κοινότητες παραποιούσαν 

πολλές από τις θεϊκές αποκαλύψεις. 

4 Η παιδική ηλικία του Ιησού πέρασε γρήγορα.Μπορώ να σας πω ότι το οδυνηρό ταξίδι ξεκίνησε 

πριν από τη γέννησή Του και συνεχίστηκε μετά το θάνατό Του στο σταυρό, δεδομένου ότι το Όνομά Μου 

και η Διδασκαλία Μου διώκονταν και κρίνονταν συνεχώς. Γι' αυτό, η πορεία Μου προς τον πόνο ήταν 

πολύ μακρά, όπως ακριβώς ήταν και για το πνεύμα της Μαρίας, της τρυφερής Μητέρας Μου, όταν ήταν 

άνθρωπος. 

5 Αν η καρδιά της αισθανόταν συχνά θανάσιμα πληγωμένη στη γη, έπρεπε επίσης να βιώσει στο 

πνεύμα τον πόνο να βλέπει το όνομα και την αγνότητά της να βεβηλώνονται από τις βλασφημίες, τις 

αμφιβολίες, τις καταδίκες και την κοροϊδία των υλοποιημένων ανθρώπων. 

6 Ο "Λόγος που έγινε σάρκα" συναντούσε πάντα πολλές καρδιές των οποίων οι πόρτες ήταν 

κλειστές στην πραγματικότητα, παρόλο που όλα τα έργα Μου διαπερνούνταν από το λαμπρότερο φως της 

αλήθειας. 

7 Σήμερα ο Λόγος Μου επιστρέφει σε σας, αλλά δεν ήρθε στη σάρκα μέσα στη μήτρα της Παρθένου 

Μαρίας για να γίνει άνθρωπος όπως στη Δεύτερη Εποχή. Ωστόσο, η Μαρία, η επιτομή της μητρότητας, 

είναι πάντα παρούσα στο πνεύμα. 

8 Το άχυρο του στάβλου στον οποίο ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο, καθώς και τον σταυρό του Γολγοθά 

στον οποίο άφησε την τελευταία του πνοή, θα συναντήσω στις καρδιές των ανθρώπων κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Αλλά στο τέλος, μετά το σκοτάδι, θα γίνει φως σε όλες τις ψυχές και θα δοξαστώ. 

9 Η παρούσα περίοδος θα είναι μια περίοδος αγώνων, αλλά τότε, όταν όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, η 

ανθρωπότητα θα υψώσει ένα τραγούδι αγαλλίασης για Μένα. Γιατί στο τέλος, μετά από τόσες διαμάχες, 

οι εχθροί της ειρήνης θα γίνουν άνθρωποι καλής θέλησης. 

10 Η παρούσα ζωή σας ήταν ένας συνεχής μόχθος και όταν βλέπετε τους άλλους να απολαμβάνουν 

τις απολαύσεις και την ικανοποίηση των επιθυμιών τους, αναρωτιέστε γιατί το πεπρωμένο σας είναι τόσο 

σκληρό και αυστηρό. Η απάντηση ήρθε στην καρδιά σας όταν προσευχηθήκατε και Μου παρουσιάσατε 

τις λύπες, τα προβλήματα και τις αντιξοότητές σας. Αυτή ήταν η στιγμή που η διαίσθηση σας είπε να 

δεχτείτε το ποτήρι σας με υπομονή, γιατί κάθε πνεύμα έχει αναλάβει ένα χρέος προς Εμένα που η 

ανθρώπινη καρδιά δεν γνωρίζει. 

11 Μαθητές, ενστερνιστείτε την πεποίθηση ότι δεν ήρθατε στη γη αυτή την εποχή για να λάβετε δόξα 

και τιμή, ούτε για να γευτείτε τους καρπούς της ηδονής, αλλά για να επανορθώσετε και να εξαγνίσετε την 

ψυχή σας στις δοκιμασίες αυτής της ζωής και στην εφαρμογή των διδασκαλιών Μου. Παρ' όλα αυτά, δεν 
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θέλω να σας πω να απορρίψετε όλες αυτές τις υγιείς ικανοποιήσεις που χτυπούν την πόρτα σας, γιατί τότε 

θα πέσετε σε φανατισμό και θα κάνετε το ταξίδι της ζωής σας πολύ θλιβερό. 

12 Προσέξτε αυτά που σας λέω, γιατί αν δεν αφοσιωθείτε στη μελέτη του Λόγου Μου, μπορεί να 

πέσετε σε μοιρολατρία. Αλλά δείτε, η διδασκαλία Μου είναι ο πυρσός της πίστης και της ελπίδας που 

φωτίζει το μονοπάτι εκείνων που έχουν πέσει στο σκοτάδι της απογοήτευσης, της σύγχυσης και της 

απελπισίας. 

13 Διεισδύστε στο εσωτερικό σας, προσπαθήστε να γνωρίσετε τον εαυτό σας μέσω της διδασκαλίας 

Μου και θα ανακαλύψετε τη θαυμάσια ζωή του Πνεύματος που σας αποκαλύπτει ότι δεν είστε φτωχοί, 

ούτε μικροί, ούτε αποκληρωμένοι και σας κάνει να καταλάβετε ότι είστε τα προνομιούχα παιδιά στη 

δημιουργία του Πατέρα σας. Σας διδάσκω, λοιπόν, για να μην παραμείνετε νήπια που δεν γνωρίζουν 

τίποτα και δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους. 

14 Παρόλο που έχετε αποκτήσει πολλές γνώσεις για το σώμα σας μέσω της επιστήμης, γνωρίζετε 

τώρα ότι η ύπαρξή σας δεν περιορίζεται στην ύλη, αλλά ότι μέσα της ζει ένα άλλο ον διαφορετικής φύσης, 

το οποίο δεν γνωρίζετε ακόμη και το οποίο είναι η ψυχή σας. 

15 Πολύ λίγα είναι αυτά που οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν αποκαλύψει στην ανθρωπότητα για 

την ψυχή. Τώρα όμως θα ξυπνήσουν από τον λήθαργο τους και θα ευλογηθούν εκείνοι που θα 

ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς και τους φόβους και θα αποκαλύψουν στην ανθρωπότητα την αλήθεια που 

έκρυβαν. Θα τους φωτίσω με το φως της συγχώρεσής Μου, της χάρης Μου και της σοφίας Μου. 

16 Όταν τότε η ανθρωπότητα συνειδητοποιήσει ότι οι θρησκευτικές κοινότητες δεν υπάρχουν μόνο 

για να ζουν οι άνθρωποι ηθικά στη γη, αλλά ότι έχουν το καθήκον να καθοδηγούν την ψυχή στην αιώνια 

πατρίδα της, η ανθρωπότητα θα έχει κάνει ένα βήμα μπροστά στην πορεία της πνευματικής της 

ανάπτυξης. 

17 Σηκωθείτε, άνθρωποι, για να σας βρίσκω πάντα σε πνευματική επαγρύπνηση, να μην παραβιάζετε 

τον Νόμο Μου, ενωμένοι στα σπίτια σας και να αναζητάτε εκείνους που έχουν παρεκκλίνει από το 

Μονοπάτι Μου. Έτσι θα Με πάρετε ως παράδειγμα για τον Δάσκαλό σας. Αλλά ποτέ δεν σκοπεύετε να 

πάρετε τη θέση Μου ως δικαστής. Οφείλετε να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, και αν θέλετε να πάρετε τη 

θέση Μου με οποιονδήποτε τρόπο, κάντε το διδακτικά, με αγάπη και συγχώρεση. Έχετε πολλά 

παραδείγματα από Εμένα για να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τα έργα σας. Το Πνεύμα Μου δεν θέλει να 

επιδειχθεί μπροστά σας, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι Εγώ, ως Δάσκαλος, πρέπει να σας δείξω τα 

παραδείγματα διδασκαλίας Μου, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. Αν έκρυβα τα έργα Μου, πώς 

θα μπορούσατε να τα κατανοήσετε; Γι' αυτό, σας λέω: αγαπήστε τους εαυτούς σας όπως εγώ σας αγαπώ. 

18 Εκλιπαρείτε τη συγχώρεσή Μου επειδή Με προσβάλλετε συνεχώς, και Εγώ σας συγχωρώ. Εσείς, 

από την άλλη πλευρά, δεν είστε πρόθυμοι να συγχωρήσετε αυτούς που σας προσβάλλουν. Γι' αυτό 

επέτρεψα να συνεχιστεί η εκδήλωσή Μου μέχρι το 1950, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τη 

διδασκαλία Μου μέσω των διδασκαλιών Μου και να της δώσετε την κατάλληλη αξία. 

19 Ο Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου, που έγιναν γνωστά μέσα στους αιώνες, είναι το μόνο βιβλίο 

στο οποίο όλα είναι αλήθεια. Κι όμως, οι άνθρωποι ψάχνουν στα βιβλία της γης για κάτι που θα τους 

αποκαλύψει αυτό που είναι αιώνιο και θα τους αποκαλύψει την αλήθεια, αλλά το μόνο που καταφέρνουν 

είναι να ταΐζουν το μυαλό τους με θεωρίες χωρίς να βρίσκουν αληθινό φως για το πνεύμα τους. 

20 Χρειάστηκε η στοργική Μου αγάπη για να ριζώσει αυτή η διδασκαλία στις καρδιές σας, πολλή 

επίπονη υπομονή και αγάπη που μόνο Εγώ, ο Κύριός σας, μπορούσα να συγκεντρώσω. Αυτό που πρέπει 

να ξέρετε αυτή τη στιγμή, σας το αποκαλύπτω στις διδασκαλίες Μου. Αλλά αυτό που αποκρύπτω θα 

παραμείνει κρυμμένο, ώστε να το γνωρίσετε στους μέλλοντες καιρούς. Αν σας τα έλεγα όλα σήμερα, 

πολλοί θα μπερδεύονταν και άλλοι που νομίζουν ότι καταλαβαίνουν θα γέμιζαν με ματαιοδοξία. Αυτή η 

αίσθηση ανωτερότητας θα τους διέφθειρε, και θα συνειδητοποιήσετε ότι η Διδασκαλία Μου δεν έχει 

σκοπό να σας απομακρύνει από το μονοπάτι της αλήθειας. 

21 Θεωρήστε αυτή τη ζωή ως μάχη, αγωνιστείτε σε αυτήν μέχρι τη νίκη. Ελάτε στην παρουσία Μου 

ως καλοί στρατιώτες και θα σας δώσω μια ανταμοιβή που θα γεμίσει το πνεύμα σας με φως και χάρη. 

Όσοι όμως κοιμούνται πνευματικά και συμπεριφέρονται με την απιστία τους όπως οι ανόητες παρθένες 

της παραβολής, θα εκπλαγούν από τον θάνατο, ο οποίος θα τους βρει με τη λάμπα τους σβηστή. 

22 Κάθε ανθρώπινο ον, κάθε πλάσμα, έχει μια καθορισμένη θέση την οποία δεν πρέπει να χάσει- 

αλλά εξίσου δεν πρέπει να πάρει τη θέση που δεν του αναλογεί. 
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23 Τι ευθύνη έχουν όσοι Με έχουν ακούσει αυτή την εποχή, ακόμα κι αν Με έχουν ακούσει μόνο μια 

φορά! 

24 Όταν λάβατε το κάλεσμά Μου, ξεκινήσατε βιαστικά να συγκεντρωθείτε και να συζητήσετε 

πνευματικά μαζί Μου. Θέλω να δω το πνεύμα σας γεμάτο ελπίδα και πίστη σύμφωνα με την αποστολή 

του, γενναίο και συγκροτημένο στις δοκιμασίες. Μην κουράζεστε να αγωνίζεστε, μην διστάζετε όταν 

αισθάνεστε ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα Μου σας συνοδεύει και ότι μπορείτε 

έτσι να είστε ανίκητοι στις δοκιμασίες. 

25 Το κύπελλο σας περιείχε χαρές και ειρήνη, καθώς και πόνο και αβεβαιότητα. Έχετε γελάσει και 

έχετε κλάψει στη ζωή σας, και κάποιοι έχουν γεράσει πρόωρα, επειδή έγιναν αδύναμοι στη δοκιμασία και 

ένιωσαν ότι οι δυνάμεις τους τους εγκαταλείπουν. 

26 Γυναίκες, βλέπω τις καρδιές σας πληγωμένες. Οι κακουχίες έχουν εξαντλήσει το σωματικό σας 

κέλυφος, αλλά υπάρχει ακόμα δύναμη στο πνεύμα για να συνεχίσετε γενναία. Παρά τα βάσανα, Με 

εμπιστευτήκατε και ελπίσατε σε Μένα, γνωρίζοντας ότι πάντα επεμβαίνω για να στεγνώσω τα δάκρυά σας 

και να ελαφρύνω το έργο σας. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι "το φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη 

θέλησή Μου". Δεν σκεφτήκατε ότι αυτό το δισκοπότηρο του πόνου που αδειάσατε είναι το χωνευτήρι στο 

οποίο καθαρίζεται η ψυχή σας; Δεν ξέρετε ότι ζείτε σε μια εποχή πνευματικού αγώνα στην οποία πρέπει 

να αποδείξετε τη δύναμή σας; Να είστε ευλογημένοι, γιατί σε πολλές δοκιμασίες ήσασταν δυνατοί, και γι' 

αυτό τα προσόντα σας σας δίνουν το δικαίωμα στην ειρήνη Μου. Δεν σας πρόσφερα αιώνιες απολαύσεις 

στη γη. Το πνεύμα γνωρίζει ότι όταν έρχεται σε αυτή τη γήινη κοιλάδα, το περιμένουν δυσκολίες και 

αγώνας για να χαλυβδωθεί και να τελειοποιηθεί. Αλλά στον δύσκολο αγώνα της ζωής σας, η Πατρική 

Μου αγάπη ήταν πάντα σαν μανδύας που σας προστάτευε. 

27 άνθρωποι, δεν είστε ικανοποιημένοι με τη γνώση ότι αποκαλύπτομαι σήμερα με τόσο σαφή τρόπο 

ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι σε όλα τα έθνη περιμένω τους εκλεκτούς Μου; Θέλω να είμαι σαν 

φίλος για όλους, σαν αδελφός και έμπιστος του πνεύματός σας. 

28 Δεν πιστεύετε όλοι σε Μένα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στο να σας αγαπήσω και να έρθω 

κοντά σας. Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει τη δύναμη του Πνεύματός Μου, αφού είμαι γεμάτος αγάπη 

για τα παιδιά Μου; Και ποιος θα μπορούσε να κρίνει το έργο Μου και να διεισδύσει στις μυστικές μου 

συμβουλές; 

29 Σήμερα είστε μαζί Μου, μαθητές- ξεκουραστείτε, γιατί σας προσέχω. Μην υπονομεύετε πλέον την 

υγεία σας με άχρηστα έργα. Πόσα χρειάστηκε να υποφέρετε για να αποκαταστήσετε στην ψυχή σας την 

καθαρότητα και τις αρετές με τις οποίες ήταν προικισμένη. 

30 Ω, μακάρι να είχατε παραμείνει αγνοί όπως ήσασταν στην παιδική ηλικία, σε εκείνη την ηλικία 

που η σάρκα είναι αθώα και η ψυχή ξεκινά ένα νέο ταξίδι ζωής. Πόσο κοντά Μου θα ήσασταν και πόσο 

κοντά θα ερχόντουσαν οι άγγελοι για να τραγουδήσουν μαζί σας ένα τραγούδι δοξολογίας! Καθώς όμως ο 

άνθρωπος μεγαλώνει, η ψυχή του απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το καθαρό και φωτεινό 

μονοπάτι και μπαίνει σε μια αδιάκοπη σύγκρουση με τον κόσμο, στην οποία άλλοτε θριαμβεύει η ψυχή 

και άλλοτε η σάρκα. Όλοι σας έχετε παρεκκλίνει από το μονοπάτι της καλοσύνης και πρέπει να 

προσεύχεστε για να απαλλαγείτε από τον κίνδυνο και να απομακρυνθείτε από το κακό. Σε αυτόν τον 

περίπατο κουβαλάτε ένα ραβδί στο οποίο στηρίζεστε, και αυτό το ραβδί είναι ο φύλακας άγγελος που σας 

συνοδεύει όπου κι αν πάτε. 

31 Ήρθα σε σας για να σας λυτρώσω με αποδείξεις αγάπης και δικαιοσύνης και να σας διδάξω τη 

Διδασκαλία Μου, ώστε να Με ακολουθήσετε. 

32 Από τα καλά σας έργα αποδέχομαι ό,τι αξιέπαινο υπάρχει σ' αυτά, ακόμη και αυτά που θεωρείτε 

πολύ μικρά- γιατί είμαι ο μόνος που μπορεί να κρίνει την πραγματική τους αξία. Όποιος αγαπάει τους 

ανθρώπους και τους υπηρετεί, με αγαπάει και με υπηρετεί. Το μόνο που απαιτώ από εσάς είναι να 

αγαπάτε τους εαυτούς σας, και αυτό θα είναι αρκετό για Μένα, ώστε να πραγματοποιήσω μεγάλα έργα με 

τη βοήθειά σας. Σας έχω δώσει πολλές αποδείξεις γι' αυτό, γιατί ήμουν πάντα παρών όταν απλώνατε το 

χέρι στους άπορους και έκανα το πνεύμα σας να βιώσει την ειρήνη που δίνει η εκπλήρωση του 

καθήκοντος προς τον Πατέρα και τους συνανθρώπους σας. 

33 Έχετε ένα ανεξίτηλο σημάδι που σας διακρίνει από όλες τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Αυτό 

το σημάδι είναι ένα φως που έκανα να λάμψει στην ψυχή σας. Σας έκανα επίσης να εμφανιστείτε σε αυτό 
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το έθνος που ετοίμασα, ώστε η ψυχή σας να προσπαθήσει να ανέβει προς τα πάνω μέσα σε αυτό και να 

βρει ένα κατάλληλο πεδίο δραστηριότητας για την εκπλήρωση του καθήκοντός της. 

34 Φυλάξτε τον θησαυρό που σας έδωσα στον Λόγο Μου και μην αφήσετε άπιστα χέρια να σας τον 

αρπάξουν. Δώστε το σε όποιον επιθυμεί να το γνωρίσει ή αναζητά τη σωτηρία σε αυτό. 

35 Αν δεν είστε σε θέση να υπερασπιστείτε την κληρονομιά Μου, θα την υπερασπιστώ Εγώ- αλλά 

τότε θα πρέπει να λογοδοτήσετε σε Μένα για την μικροψυχία σας. Εργαστείτε με αγάπη για να 

εκπληρώσετε τους πνευματικούς και υλικούς νόμους. Αν τηρείτε τα πνευματικά σας καθήκοντα, η υλική 

εργασία θα σας γίνει εύκολη. Δεν πρέπει να επιδεικνύετε τις αρετές σας.Αν αισθάνεστε πραγματικά τον 

Λόγο Μου και τον εφαρμόζετε, φυλάτε με ζήλο τα έργα σας εκεί που μόνο Εγώ μπορώ να τα δω, τότε το 

παράδειγμα της ταπεινότητάς σας θα ενθαρρύνει τους αδελφούς και τις αδελφές σας να ακολουθήσουν το 

παράδειγμά σας. 

36 Αγαπήστε τον εαυτό σας με την ίδια αγάπη με την οποία σας δίδαξα, γνωρίζοντας ότι προήλθατε 

από Μένα, ότι έχετε όλοι σχηματιστεί από την ίδια ουσία και ότι όπως ήσασταν σε Μένα στην αρχή, έτσι 

θα είστε και στο τέλος, όταν επιστρέψετε στον Κύριό σας. 

37 Σας αναζητώ για να προσεγγίσετε την πηγή της ζωής. Εδώ είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό. 

Για να τη βρει κανείς, πρέπει μερικές φορές να κάνει θυσίες, πρέπει να αγωνιστεί και να επιμείνει στην 

αρετή. 

38 Ακούστε τη φωνή Μου που σας ξυπνάει συνεχώς, αυτή την εσωτερική φωνή που απαιτεί να 

εκπληρώσετε το νόμο Μου. Γιατί μέχρι τώρα ζούσατε όπως σας άρεσε και κάνατε ό,τι σας άρεσε στη ζωή 

σας. 

39 Έκανα τις καρδιές σας, που είχαν σκληρύνει μέσα στις αντιξοότητες της ζωής, να αγαπήσουν, 

δίνοντάς τους να γευτούν το ψωμί της θείας αγάπης, και οι καρδιές σας συγκινήθηκαν εσωτερικά από 

αυτό. 

40 Μέσα Μου είναι ο Κριτής, ο Πατέρας και ο Δάσκαλος - τρεις διαφορετικές φάσεις της 

αποκάλυψης σε ένα ον, τρία κέντρα δύναμης και μια ουσία ύπαρξης: η αγάπη. 

41 Έτσι σας αποκαλύπτομαι για να σας βοηθήσω να εκπληρώσετε την αποστολή που τοποθέτησα στο 

πνεύμα σας από την αρχή του χρόνου. 

42 Σας διδάσκω τώρα εκ νέου, ώστε να διδάξετε στην ανθρωπότητα αυτόν τον Λόγο. Όταν αυτός ο 

λαός Μου προετοιμαστεί, οι άνθρωποι θα βρουν σ' αυτόν παρηγοριά στις θλίψεις τους, βάλσαμο στα 

βάσανά τους και φως για το πνεύμα τους. 

43 Η παρούσα γενιά δεν θα περάσει χωρίς να βγείτε να μαρτυρήσετε τη Δευτέρα Παρουσία Μου. 

Εγώ όμως σας είπα: Αν δεν ξεκινήσετε να εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου, οι πέτρες θα μιλήσουν και θα 

μαρτυρήσουν την παρουσία Μου- αλλά γι' αυτό θα Μου δώσετε λογαριασμό. 

44 Αν υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο σας που σας εμποδίζουν να Με ακολουθήσετε, δείξτε Μου την 

καλή σας θέληση και το ζήλο σας, τότε θα σας ανοίξω το δρόμο, θα σας βοηθήσω. 

45 Θέλω να είστε εξοπλισμένοι, γιατί ο κόσμος θα σας δοκιμάσει και αν δεν είστε σε θέση να 

μαρτυρήσετε τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά σας, θα δημιουργηθούν αμφιβολίες στους 

συνανθρώπους σας. 

46 Βλέπω ανάμεσά σας εκείνους που κατάφεραν να σπάσουν τις αλυσίδες που τους έδεναν με τον 

κόσμο και που Μου ζητούν δύναμη για να παραμείνουν σταθεροί στην ευγενή τους απόφαση για 

ανανέωση, και τους ενθαρρύνω με τα λόγια Μου και την παρουσία Μου. Θα βιώσουν περισσότερες 

δοκιμασίες που θα τους βοηθήσουν να βαδίσουν σταθερά στο μονοπάτι τους. Παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε ώστε οι δοκιμασίες να μην σας αιφνιδιάσουν στον ύπνο σας, γιατί το ξύπνημά σας θα ήταν 

πικρό αν συνειδητοποιούσατε ότι έπρεπε να ξεκινήσετε το ταξίδι από την αρχή. 

47 Αν πέσετε, θυμηθείτε αμέσως τον Πατέρα σας και προσευχηθείτε, ώστε να βρείτε νέα δύναμη σε 

Μένα για να νικήσετε. Αν προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, η φωνή της συνείδησής σας θα ακουστεί 

καθαρά μέσα σας. 

48 Δεν θα είστε πλέον σκλάβοι του πειρασμού. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την πνευματική σας 

ελευθερία. Θέλω οι μαθητές Μου να είναι καλοί αδελφοί και αδελφές ανάμεσα σε ανθρώπους που 

περιμένουν πάντα ένα αδελφικό και ειλικρινές χέρι να τους απλώσει το χέρι. 

49 Οι άνθρωποι αναζητούν με ανυπομονησία το φως της αλήθειας και πολλοί περιμένουν τον ερχομό 

Μου, χωρίς να γνωρίζουν ότι η παρουσία Μου είναι ήδη ανάμεσά σας. 
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50 Δεν θα Με ακούσουν όλοι κατά την ώρα της εκδήλωσής Μου, αλλά προς το παρόν διδάσκω αυτόν 

τον λαό, ώστε καθένας από αυτούς που Με άκουσαν να γίνει ηγέτης των ανθρώπινων καρδιών όταν ο 

Λόγος Μου δεν θα εκδηλώνεται πλέον μέσω αυτών των φορέων φωνής. Μέχρι τότε θα έχετε 

πνευματοποιήσει τους εαυτούς σας και θα λαμβάνετε το Λόγο Μου και τις εντολές Μου μέσω της 

διαίσθησης, και τότε θα μιλάτε για διδασκαλίες που δεν είναι ακόμη γνωστές, οι οποίες θα είναι 

πραγματικές αποκαλύψεις. 

51 Ακόμα και τώρα σας έχω αποκαλύψει πολλά από αυτά που είχαν υποσχεθεί στους ανθρώπους, και 

μέσω εσάς έχω ανακοινώσει γεγονότα τα οποία είδατε να γίνονται πραγματικότητα. Επομένως, μπορείτε 

να πείτε ότι δεν ήσασταν μόνο τα φερέφωνά Μου αλλά και οι προφήτες Μου. 

52 Δεν έχετε φτάσει ακόμη στον πυθμένα του Λόγου Μου, αλλά οι νέες γενιές που σας έχω 

υποσχεθεί θα έρθουν και θα σας δώσουν τη βαθιά και σωστή διαφώτιση αυτού που δεν μπορούσατε να 

καταλάβετε. Αλλά θα έρθουν και άνθρωποι από άλλα έθνη που θα ξέρουν πώς να ερμηνεύουν τις 

διδασκαλίες Μου. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι εκείνοι που Με άκουσαν προφορικά και ένιωσαν την 

παρουσία Μου θα είναι οι πρώτοι που θα καταλάβουν το Έργο Μου για να το διδάξουν και να το 

εξηγήσουν. 

53 Δεν θέλω να κατηγορείτε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια των ετών που μπορείτε ακόμα να Με 

ακούτε, γιατί τότε η διδασκαλία Μου θα σταματούσε, ενώ είναι θέλημά Μου να αποκαλύπτομαι με 

μεγαλύτερη σαφήνεια σε κάθε περαιτέρω μάθημα, ώστε στο τέλος της διακήρυξής Μου να αισθάνεστε 

αρκετά προχωρημένοι για να γίνετε δάσκαλοι. Έχω τοποθετήσει μέσα σας τη θεϊκή μου λαχτάρα να 

αποκτήσετε αγάπη και σοφία, ανοίγοντας την κατανόησή σας στην πνευματική γνώση. 

54 Σας διδάσκω να προετοιμαστείτε για να λάβετε τη θεία έμπνευση να αποκαλύψετε στους 

συνανθρώπους σας ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν κάτοχοι αυτής της χάρης. 

55 Αφήστε το Λόγο Μου να έχει μόνιμη κατοικία στις καρδιές σας, έτσι ώστε όταν γίνετε Δάσκαλοι, 

να τον έχετε πάντα παρόντα στον εσωτερικό σας ναό. 

56 Μη φοβάστε να σας "διαλύσουν" οι άνθρωποι εξαιτίας της διδασκαλίας Μου. Η καρδιά του 

ανθρώπου είναι τόσο κουρασμένη από τις μάταιες θεωρίες και τα λόγια που όταν λάβει αυτά τα καλά νέα 

θα νιώσει στο πνεύμα του το φως της αλήθειας που κατεβαίνει σαν δροσιά που αναζωογονεί και του δίνει 

ζωή. 

57 Ο Τέλειος Φίλος ήρθε σε σας για να σας πει να μη φοβάστε- γιατί αν και θα βρείτε δηλητήριο, 

κακία και προδοσία σε πολλές καρδιές, αυτές οι δοκιμασίες δεν θα μπορέσουν να εκφοβίσουν τον πιστό 

και εξοπλισμένο μαθητή. 

58 Να είστε σαν εκείνους τους αποστόλους που Με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. Αν δεν έχετε 

ακόμη καταφέρει να θεραπεύσετε τον άρρωστο, ενισχύστε την πνευματική σας προετοιμασία 

καθαρίζοντας τον εαυτό σας με τη δραστηριότητα της αγάπης και παραμένοντας σε επαφή με τον πόνο. 

Αν δεν είστε εσωτερικά προετοιμασμένοι, μην αγγίζετε τον άρρωστο με την προσδοκία ότι θα γίνει καλά, 

γιατί τότε δεν θα δείτε αυτό το θαύμα. Αλλά αν προετοιμαστείτε πνευματικά και σωματικά, θα λάβετε 

σύντομα - αν είναι το θέλημά Μου - το θαύμα που ζητάτε από Μένα. 

59 Αν η πίστη σας στη δύναμή Μου δεν είναι μεγάλη και η αγάπη σας για τους συνανθρώπους σας 

δεν είναι αληθινή, το έργο σας δεν θα φέρει σωτηρία και η προσπάθειά σας θα είναι μάταιη. Αλλά αν 

αποκτήσετε πνευματικότητα, θα δείτε πραγματικά θαύματα να συμβαίνουν στο δρόμο σας. 

60 Αν δεν έχετε επιτύχει ειρήνη ανάμεσα στους αγαπημένους σας ή αν οι δεσμοί ομόνοιας και 

αγάπης έχουν σπάσει, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ενωθείτε με το Πνεύμα Μου και η ειρήνη θα 

είναι μαζί σας. 

61 Αν δεν ξέρετε ακόμη πώς να μιλήσετε για Μένα, κλείστε τα χείλη σας, αλλά υψώστε το πνεύμα 

σας, γιατί αυτό θα μιλήσει μέσω της σκέψης σε όσους έχουν πνευματική ανάγκη. 

62 Αν δεν μπορέσατε να κατανοήσετε τη διδασκαλία Μου και θέλετε να διεισδύσετε στο νόημά της, 

πνευματοποιήστε τον εαυτό σας και τότε, όταν Με ακούσετε ή θυμηθείτε το Λόγο Μου, θα εκπλαγείτε 

από τη βαθιά κατανόησή σας. Ο Λόγος Μου είναι απλός και λιτός, ώστε να μπορείτε να τον κατανοήσετε, 

αλλά περιέχει έναν πυρήνα ουσίας που είναι θεϊκός, ώστε να μπορείτε να νιώσετε την παρουσία Μου. 

63 Σήμερα κρατώ ένα νέο δείπνο, περιτριγυρισμένος από μαθητές και μαθήτριες που αναλογίζονται 

και θυμούνται την ημέρα και την ώρα που "ο Λόγος" έγινε άνθρωπος στον Ιησού. Κλείνετε τα μάτια σας 

και προσπαθείτε να φανταστείτε τον τόπο της γέννησής Μου, την επισημότητα εκείνης της ώρας, την 
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αγνότητα της Μητέρας, την ευγένεια της δίκαιης και αγνής συντρόφου της Μαρίας και όλα όσα 

περιέβαλαν εκείνο το γεγονός. Τότε θα καταλάβετε τη θεϊκή ταπεινότητα του Χριστού - μια ταπεινότητα 

που κήρυξε από την πρώτη στιγμή μέσω των έργων Του και του θείου Λόγου Του. 

64 Αγαπημένοι άνθρωποι, βιώστε αυτές τις στιγμές εσωτερικά και αναζωογονηθείτε με την 

ανάμνηση και τον στοχασμό τους, γιατί από την αντανάκλασή σας πάνω σε αυτές θα ρέει το φως που θα 

απομακρύνει την άγνοιά σας. 

65 Αναζητήστε Με στα πιο κρυφά και μεγαλειώδη της ύπαρξής σας, νιώστε την παρουσία Μου στο 

πνεύμα σας και αναγνωρίστε τις εκδηλώσεις Μου στα πιο αφανή πράγματα της ζωής σας. Θυμηθείτε, όσο 

πιο υψηλή και πνευματική είναι η εκδήλωσή Μου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευδαιμονία σας, γιατί θα είναι 

η απόδειξη ότι είστε ήδη ικανοί να κατανοήσετε τα βαθιά μου μαθήματα. 

66 Είστε από εκείνους που αυτή την εποχή επιβεβαίωσαν την έλευσή Μου στο πνεύμα και πίστεψαν 

χωρίς να δουν. Ωστόσο, υπάρχουν εκείνοι που Με περιμένουν με τη μορφή με την οποία ήμουν στον 

κόσμο κατά τη Δεύτερη Εποχή, και άλλοι που Με περιμένουν με διαφορετικές μορφές ανάλογα με την 

ερμηνεία που έχει δώσει ο καθένας στις προφητείες. Ευλογώ όλους όσοι Με περιμένουν και τους στέλνω 

το φως Μου, ώστε όταν μάθουν ότι η παρουσία Μου και η εκδήλωσή Μου αυτή την εποχή είναι 

πνευματική, να μην μπερδευτούν. 

67 Ευλογώ επίσης εκείνους που δεν Με περιμένουν. Κάποιοι έχουν γίνει αδύναμοι στην πίστη και 

άλλοι έχουν μπερδευτεί από τις πολλές ανθρώπινες ιδέες και διδασκαλίες. Αλλά εγώ ρίχνω το φως Μου 

σε όλους τους δρόμους τους, για να μπορέσουν να επιτύχουν τη σωτηρία (των ψυχών τους). 

68 Κάποιοι Με περιμένουν πνευματικά, αλλά θα αρνηθούν ότι Εγώ είμαι αυτός που γίνεται γνωστός, 

επειδή θέλουν να Με δουν να έρχομαι με τη λάμψη ενός εκτυφλωτικού φωτός για να μπορέσουν να 

πιστέψουν. Θέλουν να Με δουν να έρχομαι με τη μεγαλοπρέπεια ενός βασιλιά της γης, επειδή δεν 

καταλαβαίνουν το αληθινό μεγαλείο που βρίσκεται στην ταπεινότητα. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ξανά: "Η 

βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  110 

179 

Οδηγία 110  
1 Μαθητές, ο Ηλίας σας προετοίμασε και άφησε ανύψωση και ειρήνη στο πνεύμα σας. Αλήθεια σας 

λέω, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ηλίας, ούτε ποιος ήταν, ούτε ποιος θα είναι. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα 

τον κοιτάξετε και θα πείτε: "Κύριε, δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε ποιος ήταν ο Ποιμένας μέχρι σήμερα. 

2 Μιλάω τώρα για άλλη μια φορά στη γλώσσα της αγάπης που σας δίδαξα, ώστε να επιτύχετε την 

τέλεια ένωση με τον Πατέρα σας. Δεν είναι το σωματικό σας κέλυφος που αισθάνεται τη Θεία Παρουσία 

Μου, γιατί δεν είναι τα μάτια σας που Με βλέπουν, ούτε τα αυτιά σας που Με ακούν, ούτε τα χείλη σας 

που Μου μιλούν. Οι φυσικές σας αισθήσεις αντιλαμβάνονται την εκδήλωσή Μου μέσα από ένα 

ανθρώπινο σώμα, αλλά η ουσία του λόγου που εκφωνείται από τον φορέα της φωνής είναι η θεϊκή μερίδα 

που λαμβάνει το πνεύμα σας. 

3 Είστε στρατιώτες στην παρατεταμένη μάχη αυτής της ζωής, και όλοι σας θα φτάσετε στη γη που 

αναζητάτε. Τι χαρά θα είναι για τον Πατέρα σας, αλλά και για το πνεύμα σας, όταν φτάσετε στην 

υποσχόμενη βασιλεία, αφού ζήσετε μέσα από τόσες αντιξοότητες και επιβιώσετε από τόσες μάχες! Θα 

είναι όταν το πνεύμα τελικά επικρατήσει επί της σάρκας και μπορέσει να αποκαλύψει το φως του μέσω 

αυτής. Τότε το σώμα δεν θα είναι πλέον το εμπόδιο, η καταστροφή και ο πειρασμός της ψυχής. 

4 Οι σημαδεμένοι μου θα αναγνωριστούν στη γη. Ακόμα κι αν τα χέρια σας κλείσουν για να 

κρύψουν τα δώρα τους, θα τα ανακαλύψουν εκεί- ακόμα κι αν παραμείνετε σιωπηλοί, η διδασκαλία Μου 

στα χείλη σας θα εκπλήξει τους ανθρώπους, και ακόμα κι αν προσπαθήσετε να κρύψετε το σημάδι με το 

οποίο σας έχω σημαδέψει, αυτό θα ακτινοβολεί φως και θα σας κάνει αναγνωρίσιμους. Αλλά γιατί να 

κρυφτείτε; Μήπως επειδή εξακολουθείτε να αισθάνεστε αδύναμοι και αδέξιοι; Θα συνεχίσω να σας 

διδάσκω μέχρι να γίνετε δυνατοί, γεμάτοι πίστη και αγάπη για τον Σκοπό Μου. Τότε δεν θα φοβάστε πια 

τίποτα. 

5 Η αντίληψη των ανθρώπων για το πνευματικό έχει αλλάξει, το φως μου τους έκανε να 

καταλάβουν ότι το πνεύμα είναι ελεύθερο να πιστέψει. Δεν επιβάλλω ένα συγκεκριμένο δόγμα σε 

κανέναν, ούτε εξαναγκάζω κανέναν να Με αγαπήσει. 

6 Τα χωράφια που προετοιμάζονται με τη δροσιά της χάρης Μου θα σας προσφέρουν ευνοϊκές 

συνθήκες για να καλλιεργήσετε αυτόν τον σπόρο. Οι αλυσίδες του θρησκευτικού φανατισμού θα σπάσουν 

αυτή τη στιγμή και το ειδωλολατρικό κακό θα εξαφανιστεί. Το πνεύμα δεν θα είναι πλέον σκλάβος και θα 

σηκωθεί για να Με αναζητήσει στον δρόμο της αλήθειας. Η ανάπτυξη και η γνώση που έχει συσσωρεύσει 

το πνεύμα στη ζωή του, του επιτρέπει σήμερα να φέρει εις πέρας την αποστολή που του έχω αναθέσει. 

7 Είναι αλήθεια ότι δεν ήρθατε στον κόσμο μόνο αυτή τη στιγμή. Είστε πνευματικά οι ίδιοι 

άνθρωποι τους οποίους έχω διδάξει σε όλες τις εποχές, οι οποίοι μετενσαρκώνονται από εποχή σε εποχή, 

επειδή σε μια και μόνο γήινη ύπαρξη δεν θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τη μεγάλη αποστολή που είναι 

το πεπρωμένο τους. Μερικές φορές μια ζωή είναι μόλις αρκετή για να σπείρεις έναν σπόρο και δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος για να τον καλλιεργήσεις, ακόμα λιγότερο για να τον δεις να ανθίζει. 

8 Σε πολλές από τις διδασκαλίες Μου αναφέρω τον λαό του Ισραήλ, επειδή ήταν ένα όργανο της 

Θεότητάς Μου για να δώσω παραδείγματα διδασκαλίας και να μιλήσω στην ανθρωπότητα. Της χάρισα 

την αγάπη Μου και τις χάρες Μου στο έπακρο, αλλά και τα σκληρά βάσανα της δικαιοσύνης Μου. Για να 

του δώσω τη διδασκαλία Μου, χρησιμοποίησα την αγάπη του, καθώς και την αδυναμία και την απιστία 

του- βασιλιάδες, ιερείς, τελώνες και ακόμη και οι πιο αμόρφωτοι άνθρωποι ήταν όργανα για τα μαθήματα 

και τα διδακτικά Μου παραδείγματα. Αλλά κοιτάξτε - ενώ στην παρούσα εποχή κάποιοι έχουν αναστηθεί 

σε μια νέα ζωή σε διάφορες χώρες και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Γη της Επαγγελίας δεν είναι η 

Χαναάν αλλά η Βασιλεία Μου, άλλοι, που έχουν κληρονομήσει μόνο το αίμα αυτού του λαού, 

εξακολουθούν να ζουν προσκολλημένοι στις παραδόσεις τους και δεσμευμένοι στην υλική ερμηνεία που 

έδωσαν οι πρόγονοί τους στις Θείες διδασκαλίες. 

9 Στη νέα Μου εκδήλωση άλλαξα τα πάντα: τους τόπους και τα μέσα εκδήλωσης, προκειμένου να 

εξαλείψω την άγνοια, το λάθος και την παρερμηνεία που δόθηκε στις προηγούμενες αποκαλύψεις Μου. 

Ακριβώς όπως ο ήλιος ανατέλλει στην ανατολή και τον βλέπετε στο υψηλότερο σημείο του το μεσημέρι, 

για να τον δείτε να δύει στη δύση, έτσι και το φως του Πνεύματός Μου έχει μετακινηθεί από την ανατολή 

στη δύση με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μην περιορίζετε τη δόξα Μου και τη δύναμή Μου σε 

συγκεκριμένα μέρη, ανθρώπους ή φυλές. 
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10 Σήμερα κατοικείτε προσωρινά σε μια νέα γη, την οποία επίσης βρήκατε μέσω μιας θεϊκής 

υπόσχεσης, ώστε να είναι η κληρονομιά σας, έστω και προσωρινά. Γεμάτη με υπέροχη ομορφιά, αυτή η 

γη αναπτύχθηκε, αλλά άλλοι λαοί έκαναν τη ζωή σας πικρή και σκληρή. Ωστόσο, αυτός ο λαός δεν θα 

διαπράξει ποτέ πράξεις εκδίκησης, αλλά μόνο πράξεις συγχώρεσης για τους συνανθρώπους του. Η 

Ιουδαία ήταν επίσης θήραμα των ξένων, μέχρι που τη μετέτρεψαν σε ερείπια και χαλάσματα. 

11 Ο πόνος ήταν η δοκιμασία σας μέσα από τη φωτιά, μέσα σε αυτόν το πνεύμα σας ατσαλώθηκε, 

γιατί αύριο πρέπει να μεταδώσει στην ανθρωπότητα τους καρπούς της ανάπτυξης και της εμπειρίας του. Ο 

πόλεμος δεν σας έχει φτάσει - ποια νέα διδάγματα θα μπορούσατε να αντλήσετε από αυτόν; Τι ατσαλένια 

δύναμη θα μπορούσε να δώσει σε εκείνους που έχουν ήδη δυναμώσει στον πόνο; 

12 Το έργο σας είναι διαφορετικό: Μετά το 1950 θα σηκωθείτε ως προφήτες, τα χείλη σας θα μιλούν 

υπό την έμπνευσή Μου και θα κάνετε θαύματα. Εκείνη τη στιγμή δεν θα περιμένετε πλέον ο Λόγος Μου 

να βγαίνει από τα χείλη των φωνοφόρων, όπως συμβαίνει τώρα. Αλλά αν προετοιμαστείτε με προσευχή, 

όλα όσα είχατε φαινομενικά ξεχάσει θα αναδυθούν από τις καρδιές σας, επειδή θα συνεχίσω να σας μιλάω 

μέσω της συνείδησής σας. 

13 Θα εκπλαγείτε με το πώς άνθρωποι από διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες θα σας 

ακολουθήσουν και θα ομολογήσουν ότι αυτός που είχατε ανάμεσά σας ήταν ο Δάσκαλος. Θα είναι σαν 

τον Νικόδημο, ο οποίος μίλησε ιδιαιτέρως με τον Ιησού, τον οποίο αναγνώρισε ως Υιό του Θεού, τον 

οποίο αγάπησε ως Δάσκαλό του, και έκλαψε πικρά όταν Τον είδε να βγαίνει από την Ιερουσαλήμ με τον 

σταυρό της ανομίας και της αχαριστίας στους ώμους Του. Εκείνη τη στιγμή το πνεύμα του Μου είπε με 

δάκρυα: "Δάσκαλε, θα σε ακολουθήσω". Και με ακολούθησε κι αυτός. 

14 Μακάριοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν ομοίως σε αυτόν τον καιρό, χωρίς να φοβούνται τους 

ανθρώπους, γιατί σε αυτούς θα είναι το φως Μου. 

15 Τι σκέφτεστε, παιδιά Μου; Ξέρω: σκέφτεστε το γεγονός ότι ο Πατέρας μόλις σας εμπιστεύτηκε 

ένα νέο έτος, ώστε μέσα σε αυτό να καταφέρετε να κάνετε ένα βήμα μπροστά - ένα έτος που μερικές 

φορές φαίνεται να μην τελειώνει και όμως για το πνεύμα είναι μόνο ένα δευτερόλεπτο στην αιωνιότητα. 

16 Πέρασε ένας χρόνος και άφησε το σημάδι του στους ανθρώπους. Όταν ακούσατε τον λόγο Μου 

για την κρίση, το πνεύμα σας ξύπνησε και μέσα από τη μνήμη σας πέρασε η ανάμνηση των έργων, των 

λόγων και των σκέψεών σας, όλων των παθών και των χαρών σας, όλων όσων έχετε επιτύχει και όσων 

δεν μπορέσατε να επιτύχετε. Όταν ολοκληρώσατε την αυτοεξέτασή σας στο φως της συνείδησής σας, 

ευχαριστήσατε τον Δημιουργό σας για όλα όσα είχατε λάβει από Αυτόν. 

17 Ο άνθρωπος και όλη η δημιουργία μου έχουν προσφέρει τον φόρο τιμής και τη θυσία τους σε 

Μένα. Να είστε ευλογημένοι! 

18 Σαν όλα τα πλάσματα να μαζεύονται αυτή τη στιγμή για να ενωθούν για να τιμήσουν τον Πατέρα, 

βλέπω όλους τους κόσμους και όλα τα όντα ενωμένα μπροστά στο βλέμμα Μου. Βλέπω ακόμη και τα πιο 

μικρά έργα να πραγματοποιούνται για Μένα, ακούω τη φωνή των πλασμάτων Μου όταν Με 

επικαλούνται, και το τραγούδι του επαίνου εκείνων που Με δοξάζουν. 

19 Υπάρχει ζωή και ευαισθησία σε όλα όσα δημιουργούνται. Αλήθεια σας λέω, ακόμη και οι βράχοι 

αισθάνονται το θείο άγγιγμα. Όλα τα πλάσματα βρίσκουν αναζωογόνηση στον εαυτό τους, κάτι που είναι 

σαν να βρίσκουν αναζωογόνηση στη Θεότητά Μου. 

20 Το βασιλικό αστέρι είναι η εικόνα ενός πατέρα που δίνει τη ζωή, την ενέργεια, τη ζεστασιά και το 

φως του στα παιδιά του. 

21 Η γη είναι σαν μια μητέρα της οποίας η μήτρα είναι μια ανεξάντλητη πηγή τρυφερότητας. Μαζί 

της υπάρχει ο μανδύας που προστατεύει τα ορφανά, η αγκαλιά που θρέφει και το ζεστό και άνετο 

καταφύγιο για τα παιδιά της. Ο κρυμμένος θησαυρός της αποκάλυψε τα μεγάλα μυστικά του στους 

άνδρες, και στο πρόσωπό της αντανακλάται πάντα η αγνότητα και η ομορφιά. 

22 Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη δοκιμασίες - μια χρονιά κατά την οποία η Θεία Δικαιοσύνη 

έγινε αισθητή σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Ποιος δεν άδειασε το ποτήρι της πικρίας; 

23 Πόσα αγαπημένα όντα άφησαν αυτή τη γη για να δραπετεύσουν στο υπερπέραν, επειδή η 

Πνευματική Ζωή τους καλούσε. Οι καρδιές τελικά έχυσαν κρυστάλλινο νερό και πολλές λευκές τρίχες 

εμφανίστηκαν στους κροτάφους των ηλικιωμένων. Ωστόσο, υπήρξαν και χαρές: νέα παιδιά ήρθαν στον 

κόσμο με το μήνυμα της αθωότητάς τους, οι άρρωστοι ανέκτησαν την υγεία τους και κάποιοι από εσάς 

που είχατε εγκαταλειφθεί είδατε το αγαπημένο σας πρόσωπο να επιστρέφει. 
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24 Με ακούτε με χαρά στο πνεύμα σας και Μου ζητάτε να σηκώσω το πέπλο του μυστηρίου που 

καλύπτει το νέο έτος, το οποίο σας φαίνεται σαν ένας δρόμος που πρέπει να διανύσετε. Αλλά σας λέω: 

κάντε στο μέλλον ό,τι κάνατε στο παρελθόν. Ακούστε Με σήμερα, καθώς η ουσία του Λόγου Μου 

εξακολουθεί να χύνεται πάνω σας όπως το Αίμα του Σωτήρα που κάποτε χύθηκε σε κάθε ψυχή. 

25 Πέρασε ένας χρόνος, άνθρωποι, αλλά ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν 

συμφιλιώθηκαν, οι ισχυροί ηγέτες δεν έδωσαν τα χέρια ως ένδειξη ειρήνης. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή που 

αναζωογονείστε πνευματικά σε κοινωνία με το Θείο Πνεύμα Μου, ζωές καταστρέφονται, ο αριθμός των 

ορφανών και των χήρων αυξάνεται, και αίμα συνεχίζει να ρέει στη γη και να την ποτίζει, το αίμα των 

ανθρώπων, που είναι το αίμα Μου. 

26 Θα βάλω και πάλι ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και θα τους δώσω λίγο περισσότερο χρόνο, 

ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το ύψιστο αγαθό του πνεύματος. Αλλά αν δεν χρησιμοποιήσουν 

αυτή την ευκαιρία, τα βάσανα και η πικρία τους θα αυξηθούν. 

27 Αναδείξτε την ειρήνη μέσα από την ανανέωσή σας, μέσα από την προσευχή και την πρακτική της 

διδασκαλίας Μου. Κάντε έργα αντάξια του πνεύματός σας καθώς και του δικού Μου. Ήρθε η ώρα να 

εκτιμήσετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας, να δώσετε πραγματική αξία σε αυτό που έχω τοποθετήσει 

στον άνθρωπο: το πνεύμα. 

28 Όταν αποκτήσετε την αληθινή γνώση της αξίας σας, μην γίνεστε αλαζόνες. Συνειδητοποιήστε ότι 

είστε απλοί θνητοί, ότι είστε αγγελιοφόροι και όργανα των θείων συμβουλών Μου. 

29 Κανείς δεν γεννήθηκε τυχαία, κανείς δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Κατανοήστε Με και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι κανείς δεν είναι ελεύθερος στο μονοπάτι της ζωής του, ότι υπάρχει ένας νόμος που 

καθοδηγεί και διέπει όλα τα πεπρωμένα. 

30 Ας μιλήσουμε μεταξύ μας, παιδιά Μου, ας μιλήσουμε στον Κύριο! Δεν θα σας επιπλήξω, αλλά θα 

σας ευλογήσω, και όπως άρχισα τη διδακτική μου ομιλία, έτσι θα την τελειώσω ανάμεσά σας: 

χαϊδεύοντάς σας. 

31 Πείτε Μου τα βάσανά σας σιωπηλά, εκμυστηρευτείτε Μου τους πόθους σας. Αν και γνωρίζω τα 

πάντα, θέλω να μάθετε σιγά-σιγά να διατυπώνετε τη δική σας προσευχή μέχρι να είστε έτοιμοι να 

ασκήσετε την τέλεια κοινωνία του πνεύματός σας με τον Πατέρα. 

32 Γέροι, νέοι και παρθένοι, παιδιά και γονείς: Ζητήστε και θα σας δοθεί. Είμαι η πηγή της 

δικαιοσύνης και της αγάπης και θα σας δείξω το μονοπάτι της ζωής σας φωτισμένο από το φως Μου. 

33 Τι ζητάτε από Μένα για τη γη που σας προστατεύει; Τι αισθάνεστε για όλα τα πλάσματα του 

Πατέρα; Ζήστε σε αρμονία με όλα τα όντα, γιατί στην πραγματικότητα είστε όλοι αδελφοί και αδελφές 

μπροστά Μου. Ευλόγησε όλα τα δημιουργημένα πράγματα και θα ευλογήσεις κι εσύ Εμένα. 

34 Βλέπω ότι φοβάστε το μέλλον επειδή η σκιά του πολέμου και ο απόηχος του βρυχηθμού του σας 

φτάνουν, επειδή η απειλή της πείνας, της πανώλης και της καταστροφής παραμονεύει παντού. Αλλά τι 

μπορείτε να φοβάστε όταν έχετε το φως Μου στην ψυχή σας; Δεν σας έχω καλέσει στρατιώτες της 

υπόθεσής Μου; Αφήστε το φόβο σε εκείνους που δεν έχουν πίστη, σε εκείνους που Με αρνούνται. 

35 Πολλές δοκιμασίες θα πλήξουν την ανθρωπότητα, αλλά μέσα από αυτές θα γνωρίσουν το Λόγο 

Μου και το Έργο Μου. 

36 Θέλω η καρδιά σας να παραμείνει ευαίσθητη στον πόνο, στους αναξιοπαθούντες, στους 

πεινασμένους, στους αρρώστους, ώστε να είναι, τρόπον τινά, το κατώφλι της Νέας Ιερουσαλήμ, όπου 

συγκεντρώνεται ο λαός του Θεού, που είναι η ανθρωπότητα. 

37 Η Έκτη Σφραγίδα λύθηκε, και με αυτήν ακούσατε το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου 

της διάνοιας, που ήταν νόμος, αποκάλυψη και προφητεία ανάμεσά σας. Σας παραχωρώ άλλα επτά χρόνια 

κατά τα οποία θα Με ακούσετε με αυτή τη μορφή - επτά χρόνια κατά τα οποία ο πνευματικός κόσμος θα 

εξακολουθεί να στέλνει τα μηνύματά του μέσω του εγκεφάλου εκείνων που έχουν επιλεγεί γι' αυτό, και γι' 

αυτά τα χρόνια θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό στον Πατέρα την τελευταία ημέρα του έτους 1950, η 

οποία θα είναι ημέρα κρίσης για σας, όταν θα Με ακούσετε να σας μιλάω για τελευταία φορά από το 

βουνό της Νέας Σιών. 

38 Γράφω αυτά τα λόγια στην καρδιά σας και στη συνείδησή σας, γιατί θέλω να σας μείνουν 

αξέχαστα. 



U 110 

182 

39 Μην ξεχνάτε τι έχετε ακούσει από τον Θείο Δάσκαλο, ούτε τι έχετε ακούσει από τη Μαρία, τη 

Συμπαντική Μητέρα, και τι έχετε ακούσει από τον Ηλία, τον αγγελιοφόρο της Τρίτης Εποχής, που σας 

συγκέντρωσε σαν βοσκός στο εμπόδιο της αγάπης Μου. 

40 Έχετε απολαύσει πολλές χάρες, αλλά αυτές θα τελειώσουν, επειδή έχει έρθει η ώρα να εργαστείτε 

πιστά και με αγνότητα σύμφωνα με το νόμο Μου. 

41 Μην επιδιώκετε κανένα προσωπικό κέρδος όταν Με υπηρετείτε. Υπηρετήστε Με από αγάπη, 

χωρίς να σκέφτεστε την αμοιβή ή την ανταμοιβή που σας περιμένει. Σκέψου αυτούς που υποφέρουν, 

αυτούς που έχουν πέσει, αυτούς που δεν βλέπουν το φως ούτε αναγνωρίζουν τον δρόμο, και δώσε τους τις 

οδηγίες Μου με αγάπη. Οδηγήστε τους σε Μένα και μην ανησυχείτε αν φτάσουν στον προορισμό τους 

πριν από εσάς. Να είστε οι "τελευταίοι", έχοντας κατά νου το καθήκον σας, γιατί Εγώ θα ξέρω πώς να σας 

περιμένω, αφού όλοι θα Με φτάσετε. 

42 Άνθρωποι, σας χαρίζω μια νέα χρονιά για να πολεμήσετε. Πάνω από τον πόλεμο, την καταστροφή 

και τον θάνατο, το γαλάζιο του ουρανού θα απλωθεί σαν μανδύας ειρήνης. Θα στολίσω το πρόσωπο της 

γης με λουλούδια, θα φυσήξουν ασβέστη και θα είναι σαν δώρο αγάπης. Η μήτρα των μητέρων όλων των 

ζωντανών όντων θα είναι γόνιμη και η αφθονία τους θα σας ωφελήσει. Φωτίζω την ανθρώπινη 

νοημοσύνη, ώστε να ανακαλύψει νέες δυνατότητες ανάπτυξης στη φύση προς όφελος των παιδιών Μου. 

Ευλογώ τις θάλασσες ώστε τα όντα που ζουν στους κόλπους της να πολλαπλασιάζονται και οι άνθρωποι 

να μην υποφέρουν από πείνα μετά από πόλεμο. Ανοίγω νέους δρόμους ώστε οι διαφορετικές φυλές να 

γνωριστούν και να αγκαλιαστούν μεταξύ τους. 

43 Αφήστε την άνοιξη να σας έρθει ως δώρο ειρήνης και ελπίδας, συμφιλίωσης και συγχώρεσης 

μεταξύ των ανθρώπων. 

44 Το καλοκαίρι, με τη φωτιά του ήλιου του, θα κάψει πολλές περιοχές και ερήμους, όπου οι 

άνθρωποι, περνώντας από αυτές, θα πέσουν κάτω και θα ικετεύουν τον Ιεχωβά για έλεος. Εκείνοι που Με 

είχαν ξεχάσει θα Με θυμηθούν ξανά. Και οι επιστήμονες θα βρεθούν σε αμηχανία μπροστά σε αυτά τα 

φαινόμενα, αλλά στο βάθος της καρδιάς τους θα ακούσουν τη φωνή Μου να τους λέει να καθαρίσουν τις 

πράξεις και τη σκέψη τους για να εισέλθουν στο μονοπάτι της σοφίας. 

45 Το φθινόπωρο θα μου προσφέρει τη συγκομιδή εκείνων που καλλιεργούν τη γη, και αυτή η 

συγκομιδή θα είναι πλούσια, διότι ορισμένα έθνη θα επιστρέψουν στην ειρήνη και θα πάρουν ξανά στα 

χέρια τους τα εργαλεία της εργασίας. 

46 Η ευλογία θα αναπαυθεί στον σπόρο, διότι τα παιδιά και οι γυναίκες θα καλλιεργούν τη γη, όταν 

οι άνδρες θα λείπουν. Τα χέρια που θα αφήσουν τα όπλα τους και θα πιάσουν το άροτρο θα ευλογηθούν, 

το ίδιο και εκείνοι που ήταν εχθροί και μετά θα αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια, γιατί το ψωμί 

του ουρανού θα πέσει σαν μάννα στην έρημο. 

47 Θα έρθει ο χειμώνας και το χιόνι του θα είναι το σύμβολο του εξαγνισμού. 

48 Όλα είναι έτοιμα. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, εργαζόμενοι. Ευλογώ επίσης τα χέρια που 

περιποιήθηκαν τους αρρώστους, τα χείλη που μίλησαν το Λόγο Μου με αγάπη, τα μάτια που νίκησαν τον 

ύπνο και παρακολούθησαν το κεφάλι του ετοιμοθάνατου, την καρδιά που χτύπησε για τον πάσχοντα, γιατί 

είναι τα όργανα του Πνεύματος που είναι ικανό να σηκωθεί στην προσευχή για τους ανθρώπους. 

49 Θέλω να κάνω τις καρδιές σας να χτυπήσουν προς μια νέα ζωή, γιατί τις βρίσκω νεκρές για την 

πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. 

50 Εγώ είμαι ο μόνος κριτής που μπορεί να κρίνει τις ψυχές, και όμως δεν σας θεωρώ 

κατηγορούμενους, αλλά παιδιά και μαθητές. 

51 Αφήστε Με να είμαι ανάμεσά σας ως Πατέρας. Μετράτε την αξία του λόγου που σας δίνω ή 

θέλετε να είμαι Εγώ ο κριτής σας; Θέλετε να κάνω τη δικαιοσύνη Μου αισθητή όχι μόνο στο λόγο αλλά 

και στη ζωή σας, ώστε να αφυπνιστείτε και να Με πιστέψετε; 

52 Δεν έχετε σπείρει πάντα καλά τον σπόρο που σας εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή, και βλέπετε, δεν 

έχετε θερίσει τη σοδειά που περιμένατε. Αλλά μην εγκαταλείπετε τον αγώνα εξαιτίας αυτού, καταλάβετε 

ότι, ακόμη και αν μερικές φορές είναι η αιτία των δακρύων σας, αυτό είναι επίσης αλήθεια, ότι η ειρήνη 

της ψυχής σας βασίζεται σε αυτή την εκπλήρωση του καθήκοντος. 

53 Δεν θέλω να δω αυτόν τον λαό να κλαίει στα μονοπάτια της γης και να διαμαρτύρεται για τις 

κακοτοπιές του δρόμου. 
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54 Ανά πάσα στιγμή σας έχω βάλει στο μονοπάτι που οδηγεί σε εκείνο το σπίτι όπου σας περιμένω. 

Μη φοβάστε να βρείτε την πόρτα του κλειστή. Μόνο όποιος έχει διανύσει όλη τη διαδρομή φτάνει εκεί. 

55 Μου δείχνεις την καρδιά σου και μαζεύω από αυτήν, όπως από μια σιταποθήκη, τον καλό σπόρο 

και αφήνω πίσω τον άχρηστο για να τον καταστρέψεις. 

56 Δεν θα τρέφεστε πλέον με ατελείς ή ανέντιμες πράξεις λατρείας: Βρίσκεστε τώρα στην Τρίτη 

Εποχή. Όποιος εφαρμόζει τη διδασκαλία Μου, όπως σας τη δίνω, θα κάνει το θέλημά Μου, και όποιος 

κάνει το θέλημα του Πατέρα θα βρει τη σωτηρία. 

57 Σας έχω δώσει μεγάλες αποδείξεις της αγάπης Μου ανά πάσα στιγμή. Σας έδωσα ευκαιρίες να 

έρθετε σε Μένα. Ωστόσο, ποτέ δεν Με υπακούσατε και προτιμήσατε τον πόνο του κόσμου με τις 

εφήμερες απολαύσεις του από την εκπλήρωση του Νόμου Μου που σας δίνει αληθινή ειρήνη. 

58 Αν ερχόμουν σε σας μόνο ως δικαστής, θα σας τρόμαζα- αλλά ανάμεσα στη δικαιοσύνη Μου και 

τους ανθρώπους έρχεται πάντα ο σταυρός, και έτσι μόνο λόγια αγάπης και συγχώρεσης έρχονται από 

Μένα. 

59 Πόσο πολύ σας βοήθησα σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μην μετανοήσετε όταν θα βρεθείτε 

ενώπιον του δικαστή ως πνευματικό ον! 

60 Είστε οι ίδιοι που διασχίσατε την έρημο με τον Μωυσή, οι ίδιοι που ακολουθήσατε τον Ιησού 

στην Ιουδαία, και ακόμα και τώρα ζητάτε θαύματα για να πιστέψετε, ή ζητάτε τα αγαθά της γης σαν να 

μην γνωρίζατε τον τελικό σκοπό του πεπρωμένου σας. 

61 Μην αφήσετε αυτή την εκδήλωση να γίνει κοινός τόπος, γιατί τότε θα χάσετε τον σεβασμό και την 

πίστη που θα έπρεπε να έχετε γι' αυτήν. Γιατί τι όφελος μπορείτε να αποκομίσετε από αυτό, αν το πνεύμα 

σας είναι απόν και το μυαλό σας διασκορπισμένο; 

62 Στη Θεότητά Μου ζει η μεσιτική αγάπη- είναι η Μαρία. Πόσες καρδιές που είχαν παραμείνει 

κλειστές στην πίστη άνοιξαν στη μετάνοια και την αγάπη μέσω αυτής! Η μητρική της ουσία είναι 

παρούσα σε όλη τη δημιουργία, την αισθάνονται όλοι, και όμως κάποιοι την αρνούνται με ανοιχτά μάτια. 

63 Θα είστε οι ακούραστοι σπορείς των αποκαλύψεών Μου, ώστε ο κόσμος να έρθει στα συγκαλά 

του και να αποκτήσει ανοδική ανάπτυξη και φως. 

64 Πριν από την αναχώρησή Μου θα ανοίξω τους δρόμους που θα ακολουθήσετε. Δεν ξέρετε τι έχω 

αποφασίσει για τα τελευταία χρόνια της εκδήλωσής Μου. Σας προετοιμάζω, γιατί θα έρθουν μεγάλες 

δοκιμασίες εκείνες τις ημέρες. Θα απομακρύνω από ανάμεσά σας κάθε παραποίηση που έχετε προκαλέσει 

στη Διδασκαλία Μου, ώστε να αναγνωρίσετε το Έργο Μου σε όλη του την καθαρότητα. 

65 Προσέξτε, άνθρωποι, γιατί μετά την αναχώρησή Μου θα εμφανιστούν κάποιοι και θα σας κάνουν 

να πιστέψετε ότι συνεχίζω να εκδηλώνομαι μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Σας κάνω να 

επαγρυπνείτε και προετοιμάζω την καρδιά σας, ώστε, γνωρίζοντας την Ουσία Μου και τη γεύση αυτού 

του καρπού, να μην παρασυρθεί από τους απατεώνες. Αλλά αν δεν προετοιμαστείτε για αυτούς τους 

καιρούς και χάσετε αυτά που σας έχω δώσει, πώς θα διακρίνετε την αλήθεια από το ψέμα; 

66 Μην δέχεστε βλαβερές επιρροές που μπορούν να στερήσουν τη δύναμη της γνώσης και του φωτός 

που σας έδωσα, γιατί τότε θα βρεθείτε μπλεγμένοι στο ίδιο κακό με εκείνους που θα Με προδώσουν. 

Μέρα με τη μέρα πρέπει να σας προειδοποιώ, ώστε να ζείτε σε εγρήγορση και να μην αμφιταλαντεύεστε. 

Πολλοί από εσάς θα κλάψετε για την αναχώρησή Μου και δεν θα βρείτε παρηγοριά. Θα νοσταλγήσετε 

την εποχή που έγινα γνωστός μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Αλλά εκείνες τις στιγμές 

που προσεύχεστε, θα σας φωτίσω και θα σας υπενθυμίσω όλη τη χάρη και τα χαρίσματα που έχω 

τοποθετήσει μέσα σας, ώστε να μην αισθάνεστε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι, αλλά με τη γνώση ότι είμαι 

κοντά στους μαθητές Μου, να ξεκινήσετε με την κληρονομιά σας και να κερδίσετε αξία με έργα αγάπης 

για τους συνανθρώπους σας. 

67 Χρησιμοποιήστε αυτή την ώρα της διδασκαλίας. Σκεφτείτε ότι στο έθνος σας επικρατεί ειρήνη, 

ενώ άλλα έθνη διαλύονται. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα ειρήνης 

μεταξύ του λαού σας, έτσι ώστε κάθε ξένος που έρχεται σε εσάς να μπορεί να ξεκουραστεί και να βρει 

άνεση ανάμεσά σας, και όταν επιστρέψει θα αισθάνεται φωτισμένος από καλές σκέψεις και εμπνευσμένος 

από ευγενείς προθέσεις. 

68 Τώρα θα βγουν από τα έθνη άνθρωποι που θα είναι δυνατοί στην καλοσύνη και γεμάτοι φως. Θα 

κάνουν όλους εκείνους να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και τα σφάλματά τους που ήρθαν στον κόσμο με 

μια μεγάλη αποστολή και δεν την εκπλήρωσαν. 
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69 Επίσης, πλησιάζει ο καιρός που επιδημίες θα ξεσπάσουν σε έθνη και θα καταστρέψουν 

πληθυσμούς. 

70 Αυτή τη μέρα σας ζητώ: Αν σας έστελνα σε αυτές τις χώρες και σας έλεγα: Διασχίστε τις 

θάλασσες και μπείτε στις πόλεις του πόνου και της ερήμωσης - θα το κάνατε, παιδιά Μου; 

71 Πέρα από τον θάνατο, η ζωή περιμένει όλους- ποιοι όμως είναι εκείνοι που πηγαίνουν και 

φέρνουν μια σταγόνα βάλσαμο και μια λέξη φωτός σε εκείνους που μπορούν ακόμη να ανυψωθούν στην 

αλήθεια σε αυτή τη ζωή; Αυτοί θα είναι οι μαθητές Μου. 

72 Πολλοί άνθρωποι θα δουν τα μυστικά των εκδηλώσεών Μου ήδη ξεκαθαρισμένα σε αυτόν τον 

κόσμο, αλλά άλλοι θα πρέπει να εισέλθουν στον πνευματικό κόσμο για να δουν την αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο  
Στίχος αριθ. 

Οδηγία 83 

Η διδασκαλία του πνεύματος στέκεται πάνω από την  

μορφωμένες θρησκείες 

Ο υλισμός ξεχνά ότι το πνεύμα της 

6 

ουσιαστικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης είναι 

Τα παρόντα γεγονότα έχουν περιγραφεί από τους προφήτες 

και από τον Χριστό μέσω της 

9 

Μιλώντας σωλήνες προβλέφθηκε 20 

Το νόημα της Θείας Κοινωνίας 

Στους προάγγελους Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Ηλίας 

25 

το ίδιο πνεύμα λειτούργησε 

Το ανθρώπινο ον πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι το 

παρόν 

39 

του Θεού στον εαυτό του 

Οδηγία 84 

Πάνω στα ερείπια αυτής της ανθρωπότητας, θα χτιστεί ένας 

νέος κόσμος 

51 

να κατασκευαστεί 

Οι δυνάμεις της φύσης θα απελευθερωθούν 

5 

και να εκτελέσει ένα έργο εξαγνισμού 

Έχουμε την ιδέα του Θεού μέσα από 

τελετές 

7 

και εικόνες περιορισμένες και παραμορφωμένες 12 

Ενώπιον του Θεού δεν υπάρχουν ξένοι ή 

αλλοδαποί Η βαριά απαίτηση: Συγχωρήστε, αντί 

να είστε 

20 

υπερασπίσιμη 

Σε αυτή την εποχή του φωτός, η δύναμη του 

28 

Έκλειψη ενεργή 

Η τελική μάχη μεταξύ του φωτός και του 

43 

Το κακό πλησιάζει 44 

Πρέπει να συνδυάσουμε τον πνευματικό νόμο με τον υλικό νόμο στην  

 Συμφιλίωση48 

Εξηγήσεις για το τι είναι η δύναμη του κακού56-57 

Οδηγία 85 

 Κάθε ειλικρινής προσευχή φτάνει στον Θεό1-3 

Το Ισραήλ δεν είναι φυλή, αλλά πνευματικός λαός, 

διασκορπισμένοι σε όλη τη γη10-14 

Η αληθινή προσευχή είναι αυτή του πνεύματος προς το πνεύμα, χωρίς 

υλική εικόνα του Θεού μπροστά στα μάτια μας ....  16-18 

Επιβεβαίωση των απομαγνητοφωνήσεων της Θείας 
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 Αποκαλύψεις22-24 

Η θλιβερή μοίρα των δυστυχισμένων ψυχών που εξακολουθούν να ζουν 

Υλικό που δεσμεύεται να έρθει στη συνέχεια68 

Οδηγία 86 

Το πνευματικό Ισραήλ και η σχέση του με τον Εβραίο μετά 

 η σάρκα12 

Χριστούγεννα27-30 

Αυτή η εποχή θα ονομαστεί "Η Εποχή του Πνεύματος "31  Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα πνεύματα 

που βρίσκονται σήμερα διασκορπισμένα, τα οποία σε παλαιότερες εποχές συνδέονταν με τον 

εβραϊκό λαό με δεσμούς αίματος. 

 συνδέθηκαν33 

Η πνευματική επιστροφή του Χριστού δεν έγινε κρυφά, 

 αλλά συνοδευόταν από σημάδια35 

Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το πνεύμα μας εκτός από τον Θεό68 

Για να συνέλθει και πάλι αυτός ο κόσμος, μια 

 μεγάλος πόνος αναπόφευκτος  71 

Οδηγία 87 

 Η σημασία του ονόματος "Ισραήλ " 1-2 

Τόσο τα πνεύματα του φωτός όσο και τα όντα του 

Το σκοτάδι εκπληρώνει τα καθήκοντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού3-5 

Η γη θα "καθαριστεί" και ο άνθρωπος θα είναι 

 Πνευματοποίηση9-10 

Η πνευματική αποστολή του Μεξικού11-12 

Η προετοιμασία για την πνευματική ζωή15-20 

Οι πνευματικές και οι υλικές αξίες έχουν το νόημά τους27-30 

Το πνευματικό νόημα του ψωμιού και του κρασιού37-38 

Οδηγία 88 

Το μεγαλείο και η μοναδικότητα του πνεύματός μας ....  2 

Αν και μερικοί αμφιβάλλουν ότι υπάρχει ένας Δημιουργός-Θεός, 

 ο ήλιος δεν έπαψε ποτέ να λάμπει πάνω τους7 

Καθήκον μας είναι να προωθήσουμε μεταξύ των ανθρώπων την 

για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης14-15 

Ο κόσμος ─ και οι Εβραίοι ειδικότερα ─ δεν θα έχουν καμία  
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περιμένουν τον νέο Μεσσία27 

Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού πραγματοποιείται εν Πνεύματι28-29 

Οι προφήτες των περασμένων εποχών έχουν περιγράψει τα γεγονότα  

που προβλέπονται στην παρούσα εποχή37-39 

Σαφείς δηλώσεις για τον Ιησού και τον Χριστό63 

Οδηγία 89 

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του1-3 

Ο Πνευματικός Ισραήλ ─ ένας στρατός πνευμάτων του 

 Φως και ειρήνη16-20 

Η Θεία Αγάπη ενσαρκώνεται στον Ιησού29-35 

Έχουμε μετατρέψει τον πλανήτη μας σε μια κοιλάδα δακρύων.  

Μετασχηματισμένο51-54 

Οδηγία 90 

Συγκρίσεις μεταξύ της ζωής του Ιωσήφ στο 

Η Αίγυπτος και ο Ιησούς της Ναζαρέτ1-3 

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας και περιμένει από τα παιδιά Του 

 Αναγνώριση και υπακοή5-6 

Οι αγγελιοφόροι της Πνευματικής Διδασκαλίας θα βρουν πολλά στο δρόμο τους. 

 Βιώστε πικρία αλλά και μεγάλες χαρές28-31 

Ο Θεϊκός Λόγος που έγινε άνθρωπος ─ ή Χριστός 

που έγινε άνθρωπος στον Ιησού κατά τον Δεύτερο Χρόνο33α 

Θεία Αγάπη τυλιγμένη σε μια ακτίνα φωτός, 

γίνεται ο ανθρώπινος λόγος μέσω του μεσολαβητή33β 

Ο Χριστός μετακινεί την εικόνα της ζωής του Ιούδα στην  

 θεϊκό φως37-39 

Ο υψηλότερος στόχος της ανθρώπινης ελεύθερης βούλησης είναι, 

Να κάνουμε το θέλημα του Θεού41-43 

Οδηγία 91 

Ο Χριστός εξηγεί τη διαδικασία στις διακηρύξεις Του3-7+13-14 

Ανά πάσα στιγμή, μέσω των προετοιμασμένων ανθρώπων, ο Θεός έχει 

 spoken8-12 

Χριστός, ο Λόγος του Θεού ─ αγάπη και σοφία 

 27-30  + 32 του Θεού 

Ο Θεός είναι περισσότερο και πέρα από αυτό που μπορεί να κάνει η διάνοιά μας 
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μπορεί να κατανοήσει34-36 

Σε όλο τον κόσμο, οι πνευματοποιημένοι πρωτοπόροι στην 

 Εμφάνιση45-47 

Επεξηγήσεις των επτά σφραγίδων49-54 

Ο καιρός της κατάχρησης της ελεύθερης βούλησης φτάνει στο τέλος του80 

Οδηγία 92 

Η πολυτιμότερη κληρονομιά: ο Λόγος του Χριστού στην 

 Διδασκαλίες2-3 

Χαρακτηριστικά του καλού μαθητή8-10 

Η ουσία των διδασκαλιών του Θεού 

 ήταν η ίδια ανά πάσα στιγμή26 

Γιατί τα φερέφωνα του Θεού προέρχονται από 

 οι απλοί, λίγο μορφωμένοι άνθρωποι;  28 

Οι προσδοκίες του Θεού από τα παιδιά Του61 

Το μονοπάτι για τον εξαγνισμό της ψυχής65 

Η φωνή του Πνεύματος της Αλήθειας ακούγεται τώρα71 

Οδηγία 93 

Ο εξοπλισμός των μαθητών του Θείου Δασκάλου3-6 

 Η θεϊκή ακτίνα φωτός έχει γίνει ανθρώπινη λέξη8 

Για τη λήψη και τη μετάδοση του Θείου Λόγου, πρέπει να 

Το πνεύμα, η καρδιά και ο νους πρέπει να είναι προετοιμασμένοι15 

Σε ώρες θλίψης, πρέπει να στρέφουμε τις σκέψεις μας σ' Αυτόν. 

 στείλτε για παρηγοριά και βοήθεια23-24 

Ο Χριστός και οι διδασκαλίες Του θα λυτρώσουν τους ανθρώπους 

και μεταμορφώνουν- εμείς οι πνευματιστές είμαστε μόνο βοηθοί29-30 

Η καταστολή της θύελλας στη θάλασσα της Γαλιλαίας ─ ένδειξη του θυελλώδους παρόντος και 

της σωτηρίας μας33-37 Ο  πνευματικός Ισραήλ και η αποστολή του σήμερα43-47 Ο 

 άνθρωπος δεν πρέπει να καθοδηγείται μόνο από την επιστήμη και την ανθρώπινη 

 γνώση, αλλά με το πνεύμα της αγάπης68 

Οδηγία 94 

Ποιοι θα είναι οι νέοι απόστολοι της πνευματικής διδασκαλίας;  8-11 Οι συμβουλές του 

Θείου Δασκάλου για τη διάδοση 

Η διδασκαλία του13-17 
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Άλλες πνευματικά αφυπνισμένες ομάδες θα ενωθούν επίσης μαζί μας26  Μόνο ο Θεός 

γνωρίζει τα μυστικά και τις δυνάμεις του πνεύματός μας 

και μπορεί να τα αποκαλύψει29 

 Τα Πάθη του Ιησού56-80 

Οδηγία 95 

Προϋπόθεση για την απάντηση στην προσευχή1 

Το κέρδος των δοκιμασιών που υπομένουν με παράδοση5  + 7 Ο Θεός χρησιμοποιεί τους 

ασεβείς ως όργανα της δικαιοσύνης Του8 

 Η θεραπευτική επίδραση του πόνου12  + 56 

Ο Λόγος του Θεού μέσω των Μεσολαβητών του Λόγου αμετάκλητος 

μόνο μέχρι το τέλος του 195020 

Μαρία, η πνευματική μητέρα της ανθρωπότητας21 

Η ταπεινοφροσύνη πρέπει να είναι το σύνθημα των μαθητών του Χριστού32 

Είναι το πεπρωμένο μας να υπακούμε στους νόμους του Θεού35 

Ήδη στη γη θα βρούμε το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. 

 αναγνώριση55 

Οδηγία 96 

 Προτροπή για πνευματοποίηση και ανύψωση της σκέψης4-5 

Στους επερχόμενους θρησκευτικούς πολέμους, η αλήθεια θα 

 νίκη και όχι ο άνθρωπος14 

Ένας από τους πολλούς λόγους για τη μετενσάρκωση17 

Οι δυνάμεις του νου είναι ανώτερες από τις δυνάμεις της διάνοιας33 

 Τι είναι ο Πνευματισμός;  37-38 

 Ο Χριστός μας λέει πώς να ακούμε τη φωνή Του47-48 

Είναι ώρα δικαστηρίου49 

Περαιτέρω παραδείγματα μετενσάρκωσης 53 + 61 

Η γη έχει βεβηλωθεί από τον άνθρωπο .... 59-60 

Οδηγία 97 

Ο Θεός πάντα εμφανιζόταν με διαφορετικές μορφές 

έγινε γνωστή για να δοκιμάσει την πίστη μας9-12 

Ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητής της θείας βούλησης14 

 Η Θεία Κληρονομιά ─ Οι Διδασκαλίες Του22 

Ο Θεός έχει πάντα μέσω της ικανότητας της κατανόησης 

 απλοί άνθρωποι μας μίλησαν49 

Ο αριθμός των μετενσαρκώσεων εξαρτάται από την πνευματική μας 
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 Τελειότητα στη γη ab61 

Οδηγία 98 

Αν θέλουμε να μαρτυρήσουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό, 

πρέπει πρώτα να τελειοποιήσουμε τους εαυτούς μας3 

Μέσω της διαίσθησης θα γνωρίζουμε αν ένα μήνυμα είναι γνήσιο7 

Καθήκον και ευθύνη των πνευματιστών 

 στον απόγονο19 

Οι διάφορες μορφές της πνευματικής σύνδεσης με τον Θεό 

με τους ανθρώπους20-23 

Είναι η ώρα της κρίσης όταν πληρώνουμε το χρέος μας. 

 must30-32 

Οτιδήποτε ανθρώπινο φεύγει, μόνο ο λόγος του Θεού 

και ο νόμος Του παραμένει για πάντα39 

Προτροπές και συμβουλές του Θείου Δασκάλου 

 για τον πνευματικό μας αγώνα45 

Έχουμε κατανοήσει σωστά την εντολή "Αγαπάτε αλλήλους"; 

 Κατάλαβες;  50-51 

Ο Θεός θέλει να μας κατακτήσει μέσω της αγάπης Του και της 

 να μην λυγίσει μέσα από τον πόνο53 

Οδηγία 99 

Περιμένοντας μάταια από τις θρησκευτικές κοινότητες για την 

Δεύτερη Παρουσία του Χριστού2 

Εμείς οι ίδιοι πρέπει να επιτύχουμε την ευδαιμονία μας9 

Το πνευματικό Ισραήλ, η προέλευση και η αποστολή του10-15 

Οι νέες διδασκαλίες της Τρίτης Εποχής είναι 

πιο εκτεταμένες από εκείνες της Δεύτερης Εποχής24-25 

Μέχρι την επίτευξη του διαλόγου από το πνεύμα στο 

 

Το πνεύμα θα εξακολουθεί να περνάει το χρόνο33 

Ποιος είναι ο γείτονάς μας και ποια είναι η 

Υπηρεσία προς αυτόν;  51-52 

Το βάπτισμα του Ιωάννη στο νερό και το βάπτισμα του Ιησού στο Πνεύμα 
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και η σημασία τους56-60 

Το προπατορικό αμάρτημα της ανθρωπότητας62 

Οδηγία 100 

 Η κρίση μου γεννιέται από αγάπη, όχι από εκδίκηση1-3 

Γιατί ο Θεός δεν εμποδίζει τις παρεμβάσεις των 

 Επιστήμονες στη Δημιουργία;  6-9 

Η βοήθεια των φύλακα αγγέλων μας και η ευθύνη μας 

 προς αυτούς18-24 

Οι αποκαλύψεις του Θεού κατά τη διάρκεια του ύπνου30-31 

Η λύτρωση μέσω του θυσιαστικού θανάτου του Ιησού γίνεται αποτελεσματική μόνο 

 μέσω της διαδοχής μας71 

Οδηγία 101 

Προτροπές για την εκπλήρωση των πνευματικών μας καθηκόντων6-9 

Ζούμε στους καιρούς των επισκέψεων του 

 Θεία Δικαιοσύνη35 

Η δυνατότητα μετενσάρκωσης είναι μια πράξη της 

 της θείας αγάπης και δικαιοσύνης37-40 

Η ταπεινότητα είναι μία από τις αρετές που είναι πιο 

πρέπει να ασκείται55-63 

Οδηγία 102 

Είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε πειρασμούς, 

αλλά ο πιο ισχυρός εχθρός είναι μέσα μας11-12 

Ο τέλειος πνευματικός διάλογος θα είναι μόνο 

 να προσεγγίσουμε τις μελλοντικές γενιές ....  20 

Ο Λόγος του Θεού της Τρίτης Εποχής είναι η Καινή Διαθήκη28 

Η αποστολή να εκδοθεί το βιβλίο των διδασκαλιών 

 του Θείου Δασκάλου38-39 

 Η δυνατότητα μετενσάρκωσης είναι χάρη του Θεού52 

Οδηγία 103 

Ο λαός του Θεού δεν είναι μια συγκεκριμένη φυλή, αλλά  

η κοινότητα των εκλεκτών πνευμάτων8-14 

Ο καιρός της κρίσης του Θεού - τέλος μιας εποχής και αρχή μιας νέας 15-17 
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Πρακτικές συμβουλές για να ακολουθήσετε τον Ιησού28 

Η θαυμάσια μορφή με την οποία ο Θεός αποκαλύπτει τις αποκαλύψεις Του στους 

Οι άνθρωποι έγιναν γνωστοί37-38 

Πλησιάζει η στιγμή που οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της 

 του πνεύματος42-43 

Το Θείο Έργο πρέπει να είναι ανόθευτο και χωρίς 

Οι τελετές εξαπλώνονται56-58 

Οδηγία 104 

Η επίγεια ειρήνη δεν είναι δυνατή χωρίς αγάπη30+1-2 

Διόρθωση των ανθρώπινων απόψεων του 

Πρώτη φορά για τον Θεό11-15 

Η ζοφερή εκτίμηση του Θεού για την ανθρωπότητα σήμερα33-34 

Η μέλλουσα ζωή είναι διαφορετική από ό,τι φανταζόμαστε στη γη39-41 

Η θεία αποστολή στο πνευματικό Ισραήλ:  

να προσεύχονται για την ειρήνη55-58 

Οδηγία 105 

Η ευθύνη των Πνευματιστών να χρησιμοποιούν τα πνευματικά τους χαρίσματα 

 για χρήση3-10 

Τα όργανα του Θεού δεν εμφανίζονται μόνο στη μέση του 

Πνευματικό Ισραήλ11-14 

Καμία εξέταση δεν είναι δωρεάν27 

Το πνευματικά ώριμο άτομο έχει δύναμη πάνω στο 

Δυνάμεις της φύσης39-44 

Πολλά έθνη, ως αποτέλεσμα του υλισμού τους και της 

Το υψηλό φρόνημα πέφτει βαθιά45-47 

Το δόγμα της μετενσάρκωσης δεν είναι νέο, αλλά υπάρχει 

από την πρώτη φορά52-54 

Οδηγία 106 

Δεν πρέπει να εξαρτόμαστε υπερβολικά από τα γήινα 

Αποφυγή απολαύσεων και καθηκόντων15 

 

 Κανείς δεν είναι προφήτης στη χώρα του19-20 
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 Η σημασία της προσευχής32 

Η τύχη του πνεύματος και της ψυχής μετά τον επίγειο θάνατο6-38 

Προτροπές προς γονείς και παιδιά57-59 

Οδηγία 107 

Διαφώτιση σχετικά με το επέκεινα1-4+15 

Ένα νέο στάδιο ─ πρώτα η κρίση, μετά η ειρήνη18-21 

 Το Πνεύμα της Αλήθειας και το έργο του24 

Η περιπλάνηση του Ισραήλ μέσα από την έρημο στην 

Γη της Επαγγελίας28-33 

Οδηγία 108 

 Τα ισχυρά καθήκοντα του Ηλία στους τρεις καιρούς9 

Η αμαρτωλή κληρονομιά των Σοδόμων και των Γόμορρα φέρνει τοξικά 

Φρούτα που πρέπει να καταπολεμηθούν10-16 

Ο ερχομός του Πνεύματος της Αλήθειας ήταν 

που είχε προαναγγείλει ο Ιησούς22-23 

Σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού32 

Η διαταραγμένη αρμονία μεταξύ της ψυχικής και της 

η υλική ζωή είναι η αιτία της σύγχυσης 

 στις δυνάμεις της φύσης56 

Οδηγία 109 

Οι αντιδράσεις των ανθρώπων στην εμφάνιση του 

Ο Σωτήρας και οι Διδασκαλίες Του3-6 

Γιατί η ζωή των παιδιών του Θεού είναι συχνά τόσο 

 ακατανόητα δύσκολο;  11-13 

Το μυστήριο σχετικά με τη φύση της ψυχής θα 

 τώρα θα μεταδοθεί14-16 

Ο Θεός περιμένει από τα παιδιά του να αγαπούν το ένα το άλλο32  + 36 

 Μια εξήγηση της φύσης του Θεού40-41 

Μόνο με την πραγματική πνευματοποίηση μπορούμε να επιτύχουμε θαύματα. 

βλ. πραγματοποίηση58-59 

Σχετικά με τη γέννηση του Ιησού63-64 

Οδηγία 110 
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Από τους 144.000 κληρωτούς του Κυρίου 4 

Μια λογική επιβεβαίωση της μετενσάρκωσης 7 

Το πνευματικό και το εθνικό Ισραήλ 8 

Μια αποκάλυψη για τον Νικόδημο 13 
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