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Εισαγωγή  
Ως εισαγωγή σε αυτόν τον Τόμο V, ας χρησιμεύσουν τα εδάφια 1-10 της Οδηγίας 123, όπου ο Χριστός 

μιλάει για το έργο του Πνεύματός Του: 

1 Ο Λόγος Μου ξεχύνεται πάνω σας ανεξάντλητα. Εγώ είμαι ο Χριστός, που κατοίκησα ανάμεσα 

στους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή και που κατεβαίνω ξανά σε σας για να μαρτυρήσω για τον εαυτό 

Του, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Του και τον Λόγο Του- τότε επιβεβαίωσα με τα έργα Μου τον Νόμο 

που υπαγόρευσε ο Πατέρας στον Μωυσή, ο οποίος δεν ενήργησε σύμφωνα με το δικό του θέλημα, ούτε 

σύμφωνα με το θέλημα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Αιώνιου- γι' αυτό, σας λέω, αν 

δεν ακύρωσα αυτό που είπε ο Μωυσής, ούτε τώρα θα ακυρώσω αυτό που σας δίδαξα στον Ιησού. 

2 Είμαι μαζί σας, γιατί αυτό υποσχέθηκα και ανακοίνωσα στους μαθητές Μου, όταν, σε μια 

ορισμένη περίσταση, ήμουν περικυκλωμένος από αυτούς και Με ρώτησαν με αυτόν τον τρόπο: "Δάσκαλε, 

είπες ότι θα φύγεις, αλλά ότι μετά θα επιστρέψεις. Πες μας, πότε θα γίνει αυτό;" Είδα ότι η απλότητα και 

η επιθυμία τους για γνώση τους έκαναν να ερευνούν τις μυστικές συμβουλές του Κυρίου τους. Παρ' όλα 

αυτά, τους μίλησα με αγάπη: "Αληθινά, δεν είναι μακριά η ημέρα που θα επιστρέψω στους ανθρώπους", 

κάνοντάς τους να καταλάβουν ότι η παρουσία Μου θα είναι τότε στο Πνεύμα, και ταυτόχρονα τους 

ανακοίνωσα τα σημάδια που θα αναγγέλλουν τον επόμενο ερχομό Μου. Τα σημάδια αυτά θα είναι 

πόλεμοι, χάος και μεγάλη δυστυχία σε όλη τη γη. Αλλά αληθινά σας λέω, ακριβώς έτσι, μέσα στο χάος, 

ήταν ο ερχομός Μου αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι εγώ, εσείς οι άνθρωποι, με ένα μήνυμα φωτός και ειρήνης 

για την ψυχή σας, από το οποίο θα φτιάξω τώρα μια (πνευματική) κιβωτό, στην οποία θα εισέλθουν όλοι 

οι πιστοί άνθρωποι που θέλουν να σωθούν, όπου η ανθρωπότητα μπορεί να βρει καταφύγιο. Αυτή η 

κιβωτός θα εδραιωθεί σταθερά μέσω της πίστης, της ελπίδας και της στοργικής καλοσύνης εκείνων που 

Με ακολουθούν, και θα έχει πνευματική ομοιότητα με εκείνη που εμπιστεύτηκε ο Νώε όταν οι δυνάμεις 

της φύσης εξαπολύθηκαν. 

3 Σε ποια εποχή ζείτε; Σκεφτείτε το και συνειδητοποιήστε ότι σας έδωσα τη διδασκαλία Μου σε 

τρεις εποχές. Η πρώτη ήταν αυτή του νόμου, η δεύτερη αυτή της αγάπης, και η τρίτη, που είναι η 

παρούσα, αντιστοιχεί στη σοφία. 

4 Ένα και μοναδικό Πνεύμα, που είναι δικό Μου, ήταν πάντα μαζί σας. Αλλά αν την έχω 

αποκαλύψει σε τρεις διαφορετικές φάσεις, να θυμάστε ότι οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνομαι σε όλη τη 

δημιουργία είναι άπειρες και ταυτόχρονα τέλειες. 

5 την Πρώτη φορά γνωρίσατε τον Πατέρα ως Κριτή και Νομοθέτη. Τη Δεύτερη φορά, έκανα τον 

"Λόγο Μου" να γίνει άνθρωπος στον Ιησού, και ο Λόγος Του μίλησε με θεϊκή αλήθεια. Ο Χριστός είναι 

"Ο Λόγος", ο ίδιος που είπε στους ανθρώπους: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Τώρα 

βρίσκεστε στην Τρίτη Ώρα, κατά την οποία σας μεταγγίζω τη Σοφία Μου. 

6 Σε εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου, έχω έρθει στο πνεύμα, πάνω στο εμβληματικό "σύννεφο" που 

σχηματίζουν οι ψυχές σας όταν υψώνονται σε Μένα, και χτίζω τον αληθινό ναό στις καρδιές των 

ανθρώπων. 

7 Όταν Με ακούτε μέσω αυτών των φωνητικών φορέων, μη νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου 

εγκαθίσταται σε αυτό το μικρό και ακάθαρτο σώμα. Σας έχω ήδη πει ότι είναι το όργανο της διάνοιάς σας 

στο οποίο κατεβαίνει μια ακτίνα του φωτός Μου, που είναι η θεία έμπνευση, που είναι η σοφία και η 

αγάπη. 

8 Καταλάβετε το θαύμα αυτής της επικοινωνίας και συνειδητοποιήστε ότι μέσα από το όργανο της 

κατανόησης αυτών των αμόρφωτων πλασμάτων και τα χείλη τους έρχεται ο λόγος που διαφωτίζει τους 

αδαείς και 

αμαρτωλό, ώστε να δημιουργήσει στην καρδιά του ένα σπίτι αντάξιο του Θεού και να του δώσει το κλειδί 

της πίστης που ανοίγει την πύλη της σοφίας. 

9 Με άπειρη υπομονή περίμενα τη στιγμή που η εξέλιξη της ψυχής σας θα σας επέτρεπε να 

κατανοήσετε την επικοινωνία Μου μέσω του οργάνου του νου του φορέα της φωνής, ως προετοιμασία για 

την τέλεια ένωση μεταξύ του Πνεύματός Μου και του δικού σας. 

10 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο φορέας της φωνής προφέρει τον Λόγο Μου χωρίς να 

κουράζεται ο εγκέφαλός του ή να βραχνιάζει ο λαιμός του. Γιατί Εγώ είμαι Εκείνος που κινώ αυτά τα 
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χείλη για να αφήσω το κάλεσμά Μου να φτάσει στους ανθρώπους. Τους προσκαλώ να ξεκουραστούν 

κάτω από τη σκιά του δέντρου της ζωής και να φάνε τους καρπούς της αιώνιας ζωής.  
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Οδηγία 111  
1 Ανοίξτε τις πόρτες των καρδιών σας σε Μένα, ω άνθρωποι! Έχω δει τις δοκιμασίες της ζωής να 

σας μαστιγώνουν σαν θυελλώδης άνεμος- έχω δει την αρρώστια να εισβάλλει στο σπίτι σας και τη 

δυστυχία να σας κυριεύει. Έρχομαι να σας φέρω ειρήνη. 

Αχ, αγαπημένη ανθρωπότητα, αν ξέρατε πόσο εύκολα θα βρίσκατε τη σωτηρία σας αν είχατε καλή 

θέληση! Μια προσευχή, μια σκέψη, μια λέξη θα ήταν αρκετή για να συμφιλιώσει ανθρώπους, λαούς και 

έθνη, αλλά οι άνθρωποι αναζητούν την επίλυση των συγκρούσεών τους με άλλα μέσα. Το σύνθημα 

πολλών ανθρώπων είναι: "Όλα εκτός από το να συμπεριφέρεσαι σαν τον Χριστό", όλα εκτός από το να 

εφαρμόζεις τη διδασκαλία Του - και να οι συνέπειες! 

2 Τι θα μπορείτε να περιμένετε από τα έργα σας αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αγάπη και έλεος σε 

αυτά; Αυτές δεν είναι οι διδασκαλίες που σας έδωσε ο Ιησούς; Αλήθεια σας λέω, η αγάπη, η δικαιοσύνη 

και το έλεος δεν είναι αντίθετα με τον τρόπο ζωής της εποχής σας, είναι αρετές που αρμόζουν σε 

πνευματικά προηγμένα όντα. 

3 Όταν βλέπω ανθρώπους μπλεγμένους σε πολέμους να σκοτώνονται μεταξύ τους για την κατοχή 

των θησαυρών του κόσμου, δεν μπορώ παρά να συγκρίνω την ανθρωπότητα ξανά και ξανά με μικρά 

παιδιά που τσακώνονται για πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι οι 

άνθρωποι που μάχονται για λίγη δύναμη ή λίγο χρυσό. Τι σημαίνουν αυτά τα αγαθά δίπλα στις αρετές που 

έχουν οι άλλοι άνθρωποι μέσα τους; 

4 Ο άνθρωπος που διχάζει τους λαούς σπέρνοντας μίσος στις καρδιές τους δεν μπορεί να συγκριθεί 

με εκείνον που αφιερώνει τη ζωή του στο έργο της σποράς των σπόρων της ολόπλευρης αδελφοσύνης. 

Αυτός που προκαλεί πόνο στους αδελφούς του δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν που αφιερώνει τη ζωή 

του στο έργο της ανακούφισης των δεινών των γειτόνων του.  

5 Κάθε άνθρωπος ονειρεύεται έναν θρόνο στη γη, αν και η ανθρωπότητα έχει βιώσει από την αρχή 

πόσο λίγο αξίζει ένας θρόνος στον κόσμο. 

6 Σας έχω υποσχεθεί μια θέση στο βασίλειό Μου, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που την έχουν 

διεκδικήσει, και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο μικρότερος υπήκοος του Βασιλιά 

των ουράνιων βασιλείων είναι μεγαλύτερος από τον πιο ισχυρό μονάρχη της γης. 

7 Οι άνθρωποι είναι ακόμη μικρά παιδιά- αλλά η μεγάλη επίσκεψη που έρχεται επάνω τους θα τους 

κάνει να βιώσουν τόσα πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε σύντομα θα περάσουν από αυτή 

την παιδική ηλικία στην ωριμότητα και τότε, εφοδιασμένοι με τον καρπό της εμπειρίας, θα αναφωνήσουν: 

"Ο Ιησούς ο Πατέρας μας είχε δίκιο, ας πάμε σ' Αυτόν". 

8 Ο Αμνός που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες σας, σας μιλάει αυτή τη στιγμή και ο λόγος Του είναι 

αγάπη και συγχώρεση. Το βιβλίο της Θείας Δικαιοσύνης ανοίγει στο έκτο κεφάλαιο, διότι το Αρνίο έχει 

λύσει κάθε μία από τις σφραγίδες του. 

9 Το έτος 1950 θα είναι σύντομα εδώ και αυτή η μορφή εκδήλωσης θα τελειώσει.Αλλά η Έκτη 

Σφραγίδα δεν θα κλείσει, αλλά θα συνεχίσει να λάμπει μέχρι το τέλος του χρόνου της, όταν θα λυθεί η 

Έβδομη Σφραγίδα. 

10 Θέλω η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε όταν η τελευταία σφραγίδα 

λυθεί, οι άνθρωποι να είναι ενήμεροι και έτοιμοι να ακούσουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενο των 

νέων αποκαλύψεων. Θέλω τα έθνη και οι λαοί να γίνουν εσωτερικά δυνατοί, ώστε να μπορέσουν να 

αντέξουν την πίκρα εκείνων των ημερών. 

11 Θα αποκαλέσω ευλογημένους εκείνους που είναι ικανοί να αντέξουν τις δοκιμασίες εκείνων των 

καιρών, και θα τους ανταμείψω για την επιμονή και την πίστη τους στη δύναμή Μου, διορίζοντάς τους ως 

γονείς μιας νέας ανθρωπότητας. 

12 Οι αμαρτίες των ανθρώπων θα σβηστούν και όλα θα φανούν σαν καινούργια. Ένα φως γεμάτο 

αγνότητα και παρθενία θα φωτίσει όλα τα πλάσματα, μια νέα αρμονία θα υποδεχτεί αυτή την 

ανθρωπότητα, και τότε θα υψωθεί από το πνεύμα των ανθρώπων ένας ύμνος αγάπης προς τον Κύριό τους, 

τον οποίο Εκείνος περίμενε τόσο καιρό. 

13 Η Μητέρα Γη, που βεβηλώθηκε από τους πρώτους χρόνους από τα παιδιά της, θα στολιστεί και 

πάλι με τα πιο όμορφα γιορτινά της, και οι άνθρωποι δεν θα την αποκαλούν πλέον "Κοιλάδα των 

Δακρύων", ούτε θα τη μετατρέψουν σε πεδίο αίματος και δακρύων. Αυτός ο κόσμος θα είναι σαν ένα 
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μικρό καταφύγιο στη μέση του σύμπαντος, απ' όπου οι άνθρωποι θα υψώνουν το πνεύμα τους προς το 

Άπειρο σε μια ένωση γεμάτη ταπεινότητα και αγάπη για τον Επουράνιο Πατέρα τους. 

14 Τα παιδιά Μου θα έχουν τον Νόμο Μου αποτυπωμένο στο πνεύμα τους και τον Λόγο Μου στην 

καρδιά τους, και αν στο παρελθόν η ανθρωπότητα έβρισκε ευχαρίστηση στο κακό και απόλαυση στην 

αμαρτία, τότε δεν θα έχει άλλο ιδανικό από την καλοσύνη, ούτε θα γνωρίζει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από 

εκείνη του να βαδίζει στον δρόμο Μου. Αλλά μη νομίζετε ότι ο άνθρωπος θα απαρνηθεί επομένως την 

επιστήμη ή τον πολιτισμό του και θα αποσυρθεί σε (μοναχικές) κοιλάδες και βουνά για να ζήσει μια 

πρωτόγονη ζωή. Όχι, αλλά θα απολαμβάνει τους καρπούς του δέντρου της επιστήμης, το οποίο έχει 

φροντίσει με τόσο ενδιαφέρον, και όταν η πνευματοποίησή του θα είναι μεγαλύτερη, τότε θα είναι και η 

επιστήμη του. Αλλά προς το τέλος του χρόνου, όταν ο άνθρωπος θα έχει διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή 

και θα έχει αρπάξει τον τελευταίο καρπό από το δέντρο, θα συνειδητοποιήσει την ασήμαντη αξία των 

έργων του, τα οποία προηγουμένως του φαίνονταν τόσο σπουδαία, και θα κατανοήσει και θα αισθανθεί 

την Πνευματική Ζωή, και μέσω αυτής θα θαυμάσει το έργο του Δημιουργού όσο ποτέ άλλοτε. Μέσω της 

έμπνευσης θα λάβει τις μεγάλες αποκαλύψεις και η ζωή του θα είναι μια επιστροφή στην απλότητα, τη 

φυσικότητα, την πνευματοποίηση. Θα περάσει καιρός μέχρι να έρθει αυτή η μέρα, αλλά όλα τα παιδιά 

Μου θα τη δουν. 

15 Τώρα θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα μπροστά, ώστε το πνεύμα σας να μην παραπονιέται ότι έζησε 

μια άγονη ζωή. 

16 Σας μίλησα για τους καιρούς που έρχονται. Τα λόγια μου δεν θα σας αποξενώσουν, γιατί 

πραγματικά σας λέω ότι αύριο θα ζωντανέψουν την πίστη και θα ανάψουν την ελπίδα στις καρδιές 

πολλών. 

17 ανθρωπότητα, έχω τη δύναμη να ακυρώσω την αμαρτία σας μέσω της αγάπης και να σας σώσω. 

Δεν θα σταματήσω να κοιτάζω τους λεκέδες σας και ακόμη και αν σας βρω χαμένους στο βούρκο του 

κόσμου, θα σας ελευθερώσω από αυτόν για να σας κάνω αποστόλους Μου. 

18 Ανάμεσα στην ανθρωπότητα ζει ένα μέρος των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων που 

σημαδεύτηκαν από Μένα. Αυτοί οι δούλοι Μου είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, εκπληρώνοντας 

το έργο της προσευχής για την ειρήνη και της εργασίας για την αδελφοσύνη των ανθρώπων. Δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά -άλλοι διαισθητικά και άλλοι φωτισμένοι από αυτή την αποκάλυψη- 

εκπληρώνουν το πεπρωμένο τους να φωτίσουν το μονοπάτι των αδελφών τους. 

19 Αυτοί που σημαδεύονται από την αγάπη Μου είναι εν μέρει απλοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και 

εκείνοι που χαίρουν σεβασμού στον κόσμο. Μπορούν να αναγνωριστούν μόνο από την πνευματικότητα 

στη ζωή τους, στα έργα τους, στον τρόπο σκέψης και κατανόησης των θείων αποκαλύψεων. Δεν είναι 

ειδωλολάτρες, φανατικοί ή απερίσκεπτοι. Δεν φαίνεται να ασκούν καμία θρησκεία, αλλά υπάρχει ένας 

εσωτερικός σεβασμός μεταξύ του πνεύματός τους και του Κυρίου τους. 

20 Εκείνοι που χαρακτηρίζονται από το φως του Αγίου Πνεύματος είναι σαν σωσίβια λέμβοι, είναι 

φύλακες, είναι σύμβουλοι και προστάτες. Τους έχω προικίσει στο πνεύμα τους με φως, με ειρήνη, με 

δύναμη, με θεραπευτικό βάλσαμο, με κλειδιά που ανοίγουν αόρατα τις πιο απρόθυμες πόρτες, με όπλα για 

να νικήσουν εμπόδια που είναι ανυπέρβλητα για άλλους. Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν τίτλους 

στον κόσμο για να γίνουν γνωστές οι ικανότητές τους. Δεν γνωρίζουν επιστήμες και είναι φτωχοί σε 

αγαθά της γης, και όμως μπορούν να κάνουν πολύ καλό στην πορεία της ζωής τους. 

21 Ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη εδώ που έχουν λάβει το Λόγο Μου, πολλοί έχουν έρθει μόνο για να 

επιβεβαιώσουν την αποστολή τους- γιατί δεν ήταν στη γη που τους δόθηκαν τα πνευματικά τους 

χαρίσματα ή που τους ανατέθηκε η αποστολή. Αληθινά σας λέω, το φως που διαθέτει κάθε πνεύμα είναι 

αυτό που απέκτησε στο μακρύ ταξίδι της εξέλιξής του. 

22 Μακάριοι είναι οι σημαδεμένοι που εκπληρώνουν το πνευματικό τους έργο εμπνευσμένοι από την 

αγάπη Μου, και μακάριοι όσοι τους μιμούνται, γιατί θα αποκτήσουν την πνευματική ωριμότητα που 

έχουν εκείνοι. 

23 Πόσες φορές στη Δεύτερη Εποχή οι απλοί άνθρωποι που άκουσαν τον λόγο του Ιησού και οι 

άρρωστοι που Τον πλησίασαν προσπάθησαν να κάνουν μεγαλύτερα θαύματα από αυτά των μαθητών 

Μου, χωρίς να ανήκουν στον αριθμό των αποστόλων Μου. 

24 Αναζητήστε με ζήλο τον στόχο (της πορείας της ανάπτυξής σας), ελάτε όλοι σε Μένα με τον 

τρόπο της πίστης, του ελέους και της ταπεινότητας, και θα νιώσετε όλοι εξίσου άξιοι του Πατέρα σας. 
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25 Στην αυγή του νέου φωτός της ημέρας, το πνεύμα σας έχει στραφεί προς τα πάνω για να 

ευχαριστήσει τον Πατέρα. 

26 Ελάτε ξανά να μάθετε από Μένα, μαθητές και αρχάριοι, κρατήστε τα λόγια Μου βαθιά μέσα σας, 

ώστε οι καιροί της δοκιμασίας να μη σας πιάσουν απροετοίμαστους. Δεν θέλω να σας βλέπω σαν 

εύθραυστες βάρκες σε μια μανιασμένη θάλασσα. 

27 Ανανέωση είναι αυτό που ζητώ από τους ανθρώπους Μου, έτσι ώστε όταν απαλλαγείτε από την 

αχρηστία και το κακό, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διδασκαλίες Μου και ταυτόχρονα να 

αποδείξετε ότι είναι το Πνεύμα της Αλήθειας που ακούτε. Συνειδητοποιήστε ότι πρέπει τώρα να 

ξεπλύνετε αυτούς τους λεκέδες με μετάνοια και ταπεινότητα και να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου με 

έργα αγάπης. 

28 Από τα πρώτα σας βήματα σε αυτό το μονοπάτι, χρησιμοποιήστε την αλήθεια, είτε για να 

μιλήσετε είτε για να δράσετε. Τα ψέματα δεν έχουν τη θεϊκή ουσία, επομένως δεν θα πείσουν ποτέ. 

29 Καθαρίζω αυτά τα φερέφωνα πριν κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω αυτών, έτσι ώστε μόνο 

αυτά να μπορούν να σας διακηρύξουν την αλήθεια. Αν αύριο οι άνδρες σας προσβάλουν αμφισβητώντας 

αυτόν τον Λόγο επειδή μεταδόθηκε και από τα χείλη γυναικών, μην πτοηθείτε. Θα τους πείτε ότι δεν 

επέλεξα τους μαθητές Μου ανάλογα με το φύλο ή την τάξη, και ότι για τη διακήρυξή Μου ένα ανοιχτό 

μυαλό και πειθήνια χείλη ήταν αρκετά για να εκφράσω την έμπνευσή Μου μέσω αυτών. 

30 Μη φοβάστε αυτούς που σας αναζητούν, ακόμη και αν τους βιώνετε ως ερευνητές ή 

καταγγέλλοντες τις πράξεις σας. Πάντα να αναγνωρίζετε σε αυτές τις ψυχές που αναζητούν το φως. 

31 Ποιος θα μπορούσε να ξεχωρίσει ένα πρόβατο από το εμπόδιο Μου που Με αγαπάει με αλήθεια; 

Πίσω από την απλότητα του κάθε εργάτη Μου, κρυμμένος από την ανθρώπινη όραση, υπάρχει ένας 

άγγελος που παρακολουθεί κάθε του βήμα. 

32 Σας είπα ότι θα σας πολεμήσουν και ότι - αν θέλετε να λάμψει η αλήθεια - πρέπει να είστε 

γενναίοι στη μάχη και να συγχωρήσετε κάθε προσβολή που μπορεί να σας γίνει και ότι δεν πρέπει να 

επιτρέψετε στη μνησικακία να σας δώσει όπλα που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε. 

33 Αν ξέρετε πώς να συγχωρείτε χωρίς να καυχιέστε, θα κερδίσετε τη μάχη. Όταν δοκιμαστείτε, 

προσευχηθείτε και θα κάνω εκπληκτικά έργα, πέρα από κάθε επιστήμη, που θα κάνουν τις άπιστες 

καρδιές να τρέμουν. 

34 Με αυτό σας εφιστώ εκ των προτέρων την προσοχή στις δοκιμασίες που θα πρέπει να περάσετε. 

Αλλά για να μην εκπλαγείτε, να είστε πάντα προετοιμασμένοι. 

35 Να είστε δεκτικοί στις εμπνεύσεις Μου και να μην συμπεριφέρεστε όπως εκείνοι με τις σκληρές 

καρδιές που περιμένουν τα χτυπήματα της ζωής για να διορθώσουν τα λάθη τους. Σας λέω ότι υπάρχει 

επίσης πόνος και θάνατος ανάμεσά σας, σας μιλούν επίσης. 

36 Τώρα είναι η ώρα για κάθε πνεύμα να ξεκαθαρίσει την εποχή στην οποία βρίσκεται, ώστε να 

μπορέσει να ξεκινήσει και να εκπληρώσει το έργο που του έχω αναθέσει. 

37 πόσο πόνο έχετε προκαλέσει στους δικούς σας, αλλά Εγώ τους αγαπώ όλους, και σε όλους θα 

δώσω τα μέσα της σωτηρίας τους μέχρι να έρθουν σε Μένα. 

38 Ο Ηλίας Με βοήθησε στο έργο της αποκατάστασης στην Τρίτη Εποχή. Σήμερα δεν τον βλέπετε 

ενσαρκωμένο, όπως στους περασμένους αιώνες, να ταξιδεύει στα μονοπάτια, προετοιμάζοντας τα μυαλά 

των ανθρώπων να προσφέρουν λατρεία στη Θεότητά Μου. Αντιλαμβάνεστε την παρουσία του μόνο στο 

πνεύμα και τον μεγάλο αγώνα του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. 

39 Σας περιμένω όλους αφού εκπληρώσετε το έργο σας, στο οποίο έχετε αυτόν τον καλό Ποιμένα ως 

οδηγό σας. 

40 Δεν έχετε αντιληφθεί την ειλικρίνεια, την αγάπη μέσα του και τη θυσία του για σας ανά πάσα 

στιγμή; Δεν θα σηκωθείτε και δεν θα ξεπεράσετε τα εμπόδια για να φτάσετε στον στόχο, δοξάζοντας τον 

Ηλία και δοξάζοντας τον Κύριό σας; 

41 Είναι γραμμένο ότι θα Με δείτε να έρχομαι σε σας με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Πολλοί Με έχουν 

δει με το πνευματικό τους πρόσωπο χωρίς να καταφέρουν να κατανοήσουν το έργο που επιτελώ ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Αλλά αν σας ρωτούσαν: "Ποιον ακούς και γιατί απομακρύνθηκες από τον κόσμο;" τι 

θα απαντούσες; - Μιλήστε σύμφωνα με την αλήθεια, μην αρνείστε αυτό που είδατε, μην κάνετε όπως 
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έκανε ο Πέτρος, λέγοντας ότι δεν γνωρίζετε αυτό το έργο, διότι δεν μπορείτε να κρύψετε το σημάδι που 

είναι στο πνεύμα σας και που σας διακρίνει χωρίς να μπορείτε να το αποφύγετε. 

42 Ξέρω ότι παρά τις αποδείξεις που σας έδωσα, πολλοί από εσάς θα Μου γυρίσετε την πλάτη από 

φόβο μήπως κριθούν και βρεθούν ενώπιον δικαστηρίου. Αλλά αν εσείς που Με ακούσατε παραμείνετε 

σιωπηλοί, ποιος θα υπερασπιστεί την υπόθεσή Μου; Αλλά εκπαιδεύω εκείνους που, χωρίς να γνωρίζουν 

τη διδασκαλία Μου, θα τη μελετήσουν όταν πρόκειται να κριθούν, και θα τη βρουν σωστή, και θα 

υπερασπιστούν (στο δικαστήριο) το λαό Μου. 

43 Αν θέλετε να γίνετε εργάτες Μου, πρέπει να Με πάρετε ως παράδειγμα και να συμφωνήσετε με τις 

δοκιμασίες που πρέπει να έρθουν, επειδή τις έχω προβλέψει Εγώ. Αλλά όταν εισέλθετε σε αυτή την 

εποχή, μην μπερδευτείτε και μην ξεχνάτε ότι σας τα είχα ανακοινώσει όλα αυτά. Τότε θα αναγνωρίσετε τη 

δύναμή Μου και τη δικαιοσύνη Μου, και αν είχατε αμφισβητήσει το Λόγο Μου, θα διαπιστώσετε ότι σας 

έχω προετοιμάσει έτσι ώστε να μην εκπλαγείτε και εν μέσω αυτών των δοκιμασιών θα αναγνωρίσετε την 

άπειρη χάρη και το έλεός Μου για εσάς. 

44 Έχετε αποδώσει μεγάλη δύναμη στα ανθρώπινα όντα και έχετε αμφισβητήσει τη δική Μου. 

Σύντομα θα συμβούν γεγονότα που θα σας αποδείξουν ότι τα πάντα υπόκεινται στη Θέλησή Μου και ότι 

τα πάντα υπακούουν στους Νόμους Μου. Θέλω να είστε αγνοί την εν λόγω στιγμή και η μόνη σας 

προσπάθεια είναι να διαφωτίσετε τους συνανθρώπους σας με τις οδηγίες Μου. Σκεφτείτε ότι θα 

μπορούσατε να είχατε κάνει αυτόν τον κόσμο παράδεισο αν είχατε υπακούσει στους νόμους Μου. Η ζωή 

σας θα μπορούσε να είναι μια αιώνια δόξα του Θεού σας. Αλλά μπορείτε ακόμα να επανορθώσετε για τις 

παραβάσεις σας και να ευλογήσετε τη συνεχή ευκαιρία που σας δίνω να επιστρέψετε στο καλό μονοπάτι. 

45 Αγαπήστε για να αγαπηθείτε. Συγχωρέστε για να γίνετε άξιοι να σας συγχωρέσουν. Να είστε 

έτοιμοι να προσκυνήσετε αυτούς που υπήρξαν υπηρέτες σας, για να δοκιμάσετε τον εαυτό σας στην 

ταπεινοφροσύνη σας. 

46 Γίνετε υπηρέτες Μου και δεν θα ταπεινωθείτε ποτέ από Μένα. Θυμηθείτε ότι δεν ήρθα ως 

βασιλιάς, ούτε φοράω σκήπτρο ή στέμμα. Βρίσκομαι ανάμεσά σας ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και, 

ακόμη περισσότερο, ως υπηρέτης σας. Ζητήστε Μου και θα σας δώσω, διαθέστε Μου και θα υπακούσω 

για να σας δώσω άλλη μια απόδειξη της αγάπης Μου και της ταπεινότητάς Μου. Το μόνο που ζητώ είναι 

να Με αναγνωρίζετε και να κάνετε το θέλημά Μου, και αν συναντάτε εμπόδια στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων σας, προσευχηθείτε και νικήστε στο Όνομά Μου και τα προσόντα σας θα είναι μεγαλύτερα. 

47 Αν δεν μπορείτε να πλησιάσετε έναν άνθρωπο που υποφέρει για να τον φροντίσετε και να τον 

παρηγορήσετε, προσευχηθείτε και το πνεύμα σας θα φτάσει σε αυτόν, και με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσετε να εκπληρώσετε την ευλογημένη αποστολή σας. Για χάρη του ισχυρού, ο αμελής θα λάβει 

βοήθεια, και για χάρη ενός δίκαιου ανθρώπου, ένα έθνος θα σωθεί. 

48 Πόσος καιρός έχει περάσει από την ημέρα που σας έδωσα να καταλάβετε ότι η βασιλεία Μου έχει 

πλησιάσει την ανθρωπότητα, μέχρι σήμερα που Με ακούτε- αλλά δεν έχετε πιστέψει ούτε υπακούσει στα 

λόγια Μου, και κάθε μέρα που περνάει σας φέρνει πιο κοντά στο τέλος! Τι θα κάνετε όταν λήξει αυτή η 

περίοδος και δεν έχετε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να εργαστείτε προς όφελος του πνεύματός σας; Παρ' 

όλα αυτά, συνεχίζω να σας λέω ότι σας περιμένω και ότι η υπομονή Μου είναι άπειρη. Θέλω όμως να Με 

καταλάβετε, ώστε να μπορέσετε να λυπηθείτε τον εαυτό σας. 

49 Σας έδωσα ένα νέο σώμα με κάθε γήινη ζωή και φώτισα το πνεύμα σας, ώστε να ξεκινήσετε τον 

αγώνα σας, και σας λέω ότι δεν πρέπει να φοβάστε να αφήσετε κομμάτια από το ένδυμα (της ψυχής) σας 

ή κομμάτια από την καρδιά σας στην πορεία, γιατί μόνο αυτές οι αρετές είναι που θα σας ανοίξουν την 

πύλη και θα σας οδηγήσουν στην αιώνια πατρίδα. 

50 Θαυμάσατε τα θαύματα που έκανα στη Δεύτερη Εποχή, αλλά αν σκεφτείτε, θα συνειδητοποιήσετε 

ότι αυτά δεν έχουν πάψει να συμβαίνουν στον κόσμο - άλλα με υλική μορφή, άλλα στις ψυχές των 

ανθρώπων. 

51 "Οι κουφοί ακούν": είναι εκείνοι που, έχοντας φιμώσει τη φωνή της συνείδησής τους, άκουσαν 

σήμερα τα λόγια Μου, τα οποία μπήκαν στην καρδιά τους και τους κίνησαν να νιώσουν μετάνοια και να 

αφήσουν καλές αποφάσεις, και η ψυχή τους βρίσκεται τώρα στο δρόμο προς τη σωτηρία. 

52 Ο κουτσός θεραπεύτηκε και Με ακολουθεί σήμερα: Αυτό είναι το παιδί που, έχοντας 

απομακρυνθεί από το πνευματικό μονοπάτι, ήταν παράλυτο και ανίκανο να πάει να Με συναντήσει, και 
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που σήμερα, έχοντας ακούσει το Λόγο Μου, θεραπεύτηκε και ετοιμάζεται να ελευθερωθεί από τις 

αλυσίδες που το έδεναν για να είναι μαζί Μου. 

53 Και οι τυφλοί είδαν: Μετά το σκοτάδι και τον λήθαργο μέσα στον οποίο ζούσε αυτή η 

ανθρωπότητα, χωρίς την επιθυμία να κοιτάξει πέρα από αυτό που την περιέβαλλε, τη φώτισα με το φως 

μιας νέας ημέρας για να της δείξω το μονοπάτι γεμάτο αγώνες και δοκιμασίες, όπου το Πνεύμα Μου 

γίνεται γνωστό και μπορεί να φανεί, ώστε όλοι σας, χωρίς καμία εξαίρεση, να Με αναγνωρίσετε. 

54 Ακόμη και οι νεκροί αναστήθηκαν: Πόσο λίγοι γνωρίζουν πώς να παραμένουν στη χάρη και να 

ζουν σε ένωση μαζί Μου. Σε εκείνους που "πέθαναν" στη χάρη, τους έδωσα πίσω την πίστη, την ελπίδα, 

για να τους ξυπνήσω σε μια νέα ζωή στην οποία έχουν δει έναν κόσμο γεμάτο άπειρες εκπλήξεις που δεν 

μπορούν να συλλάβουν και στον οποίο όλα είναι δύναμη, υγεία και ειρήνη. 

55 Αυτοί είναι εκείνοι που Με αναγνώρισαν σ' αυτόν τον καιρό, αλλά σας λέω: Αν μετά το 1950 ο 

Λόγος Μου έχει σταματήσει και σας πλησιάσουν νέα πλήθη, αφυπνίστε τα και διδάξτε τα όπως σας 

δίδαξα. Σας δίνω μεγάλη εξουσία ώστε να συνεχίσετε να ενθαρρύνετε την πίστη των νέων πιστών. 

56 Μην αμφισβητείτε τον Λόγο Μου εξαιτίας του γεγονότος ότι έχω χρησιμοποιήσει αμαρτωλούς 

άνδρες και γυναίκες. Δώστε Μου έναν δίκαιο άνθρωπο και θα σας μιλήσω μέσω αυτού. Αλλά αληθινά σας 

λέω, δεν βρίσκω ανάμεσα στους ανθρώπους αγνές και τέλειες ψυχές, και η διακήρυξή Μου πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε αυτή την εποχή, παρά τον ανθρώπινο υλισμό και την ατέλεια. Ακόμα κι αν αυτά τα 

πλάσματα εδώ δεν έχουν την καθαρότητα των αγγέλων ή την άμεμπτη αρετή των πατριαρχών, εγώ τα 

προετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, έχω επιλέξει το πνεύμα τους και έχω καθαρίσει το σωματικό τους 

κέλυφος, και από γενιά σε γενιά οι πρόγονοί τους έχουν καθαρίσει τους εαυτούς τους. Ποιος μπορεί να 

διεισδύσει στις ενδόμυχες συμβουλές Μου; Το Έργο Μου πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, και όταν σας 

δώσω τον τελευταίο Μου Λόγο, θα χρησιμοποιήσετε και θα τραφείτε με τη θεϊκή του ουσία, εσείς και 

όλοι όσοι αναζητάτε την Τρίτη Διαθήκη. 

57 Ο οίκος προσευχής δεν είναι ο μόνος τόπος όπου θα πρέπει να προβληματίζεστε και να 

εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου, αλλά σε κάθε τόπο. Δεν σας διδάσκω μόνο πώς να ζείτε σε αυτόν τον 

κόσμο, αλλά σας προετοιμάζω και για την πνευματική ζωή που σας περιμένει και που δεν έχει τέλος. 

58 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, γιατί δεν ξέρετε τη στιγμή που θα καλέσω την καρδιά σας 

για να της δώσω έμπνευση και να την κάνω να χρησιμοποιήσει μεταξύ των ανθρώπων τα πνευματικά 

χαρίσματα που της έχω δώσει. 

59 Κουρασμένοι έρχεστε από τα μονοπάτια της ζωής και έχετε υποφέρει πολύ. Ξεκουραστείτε στο 

σπίτι Μου, καθίστε στο τραπέζι Μου και πιείτε από αυτό το κρασί. Αύριο θα πρέπει να συνεχίσετε το 

μονοπάτι της ζωής, αλλά θα νιώσετε μια νέα δύναμη σε όλο σας το είναι που θα σας βοηθήσει να φτάσετε 

στον τελικό στόχο της πορείας σας. 

60 Θα σας αναθέσω να καλλιεργήσετε κάποια τεράστια "εδάφη", και είναι απαραίτητο να έχετε την 

απαραίτητη δύναμη, ώστε να μην καταρρεύσετε στο έργο. Ο καθένας από εσάς θα είναι ένας επιμελής 

εργάτης σε αυτή τη "γεωργική γη", όπου θα μάθετε να σπέρνετε, να φροντίζετε και να θερίζετε, 

ενθαρρυμένοι από τις θείες διδασκαλίες Μου. Είναι μια χάρη που σας δίνω αυτή τη στιγμή ως την πιο 

πολύτιμη ευκαιρία που σας δίνει η αγάπη Μου να αποκτήσετε αξίες που θα σας φέρουν πιο κοντά Μου. 

61 Μην τρέχετε πλέον πίσω από τις απολαύσεις ή τις επιπολαιότητες του κόσμου. Ακολουθήστε το 

ιδεώδες να κάνετε τη ζωή σας άμεμπτη, γιατί θα σας δώσω τις ικανοποιήσεις που είναι ερεθίσματα για την 

καρδιά σας σε όλη σας την ύπαρξη. 

62 Καταλάβετε ότι υπάρχει πολλή δυστυχία και πόνος στον κόσμο. Σε κάθε στροφή μπορείτε να 

βρείτε εκείνους που χρειάζονται παρηγοριά, αγάπη, θεραπευτικό βάλσαμο και δικαιοσύνη. Ανοίξτε την 

καρδιά σας σε κάθε πόνο. Γίνετε συμπονετικοί, ώστε να μπορείτε να ακούτε τους θρήνους εκείνων που 

κλαίνε, και αναπτύξτε τη διαίσθηση, ώστε να μπορείτε να συμπάσχετε με εκείνους που παραμένουν 

σιωπηλοί και κρύβουν τον πόνο τους. 

63 Μην συμπεριφέρεστε ως άρχοντες απέναντι στους φτωχούς, γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται 

ότι είναι Θεός, Βασιλιάς ή Κύριος, αν δεν θέλει να δει τον εαυτό του ταπεινωμένο μπροστά σε εκείνους 

που έχει ταπεινώσει την ημέρα της δικαιοσύνης Μου. 

64 Μην απομακρύνεσαι από εκείνους που μέσα στην απελπισία τους βλασφημούν εναντίον Μου ή 

εναντίον σου. Σας δίνω μια σταγόνα από το βάλσαμό Μου γι' αυτούς. 
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65 Να είστε έτοιμοι να συγχωρήσετε όποιον σας πληγώνει σε ό,τι σας είναι πιο αγαπητό. Σας λέω 

ειλικρινά, κάθε φορά που δίνετε ειλικρινή και αληθινή συγχώρεση σε μια από αυτές τις δοκιμασίες, θα 

είναι ένα ακόμη στάδιο που θα φτάνετε στο πνευματικό σας μονοπάτι της εξέλιξης. 

66 Θα αισθάνεστε λοιπόν δυσαρέσκεια και θα αρνείστε τη συγχώρεση σε όσους σας βοηθούν να 

έρθετε πιο κοντά σε Μένα; Θα απαρνηθείτε την πνευματική απόλαυση του να Με έχετε ως παράδειγμα 

και θα επιτρέψετε στη βία να σκοτεινιάσει το μυαλό σας για να ανταποδώσετε κάθε χτύπημα; 

67 Αλήθεια σας λέω, αυτή η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει ακόμη τη δύναμη της συγχώρεσης και τα 

θαύματα που κάνει. Μόλις πιστέψουν στον Λόγο Μου, θα πειστούν για την αλήθεια αυτή. 

68 Αγαπητοί άνθρωποι, σας αφήνω το νερό που ξεδιψά και θεραπεύει κάθε κακό. 

69 Έρχομαι να αναζητήσω καρδιές για να κατοικήσω μέσα τους, ώστε όταν ακούνε τον Λόγο Μου να 

αναγνωρίζουν την πνευματική τους αποστολή. Θέλω να μάθετε να προσεύχεστε, να μιλάτε με τον ουράνιο 

Πατέρα σας, αντανακλώντας και νιώθοντας αυτό που θέλετε να Μου επικοινωνήσετε με την οικειότητα 

και την ειλικρίνεια με την οποία σας δίδαξε ο Ιησούς. Αλλά μην κάνετε όπως κάνουν εκείνοι που 

επαναλαμβάνουν καθημερινά ξανά και ξανά: "Ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε, όπως είναι στον ουρανό, 

έτσι και στη γη", και που στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι λένε, γιατί στην πραγματικότητα δεν 

συμφωνούν καθόλου με το θέλημά Μου! 

70 Ήρθε η ώρα να σηκωθούν οι άνθρωποι και να ασκήσουν τις θείες διδασκαλίες Μου. Γι' αυτό σας 

έχω παρακινήσει να απλοποιήσετε τη ζωή σας και να απελευθερώσετε τις καρδιές σας από τις υλικές 

επιθυμίες. 

71 Η πρακτική της διδασκαλίας Μου είναι μια επιστροφή στην απλή ζωή των περασμένων εποχών, 

αλλά ταυτόχρονα ένα βήμα προς τα εμπρός στη γνώση του πνευματικού. 

72 Οι εκλεκτοί αυτής της εποχής δεν επιλέχθηκαν τυχαία- για κάθε ένα από τα παιδιά Μου υπάρχει 

ένας θείος λόγος για την επιλογή. Προκειμένου να εκπληρώσετε το έργο για το οποίο προορίζεστε πριν 

ακόμα έρθετε στη γη, και για να σας βοηθήσω να το εκπληρώσετε, σας το γνωστοποιώ μέσω των οδηγιών 

Μου. 

73 Δεν έχετε βιώσει πόσο πολύ σας έχω δοκιμάσει για να δώσω στην πίστη σας ατσάλι και δύναμη; 

Δεν αισθάνεστε μια άσβεστη δίψα να φτάσετε και να γνωρίσετε το πνευματικό; Δεν έχετε νιώσει 

καταπίεση και δύσπνοια στην (πνευματική) ατμόσφαιρα που περιβάλλει τον κόσμο; Δεν παρατηρείτε -

χωρίς όμως να ξέρετε το "γιατί"- πώς φεύγετε από τη βρωμιά; Όλα αυτά τα σημάδια αποδεικνύουν ότι 

έχετε προοριστεί για ένα πνευματικό έργο που προηγείται όλων των άλλων καθηκόντων που 

αναλαμβάνετε στη γη. 

74 Η ψυχή θέλει να ζήσει, αναζητά την αθανασία της, θέλει να καθαρίσει και να εξαγνιστεί, πεινάει 

για γνώση και διψάει για αγάπη. Αφήστε το να σκεφτεί, να αισθανθεί και να δράσει, αφήστε το να 

χρησιμοποιήσει ένα μέρος του χρόνου που έχετε στη διάθεσή σας για τον εαυτό του, ώστε να εκδηλωθεί 

μέσα του και να ανανεωθεί με την ελευθερία του. 

75 Από όλα όσα είστε εδώ στον κόσμο, μόνο η ψυχή σας θα παραμείνει μετά από αυτή τη ζωή. Ας 

συσσωρεύσει αρετές και αξίες και ας τις κρατήσει μέσα του, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα της 

απελευθέρωσής του, να μην είναι μια φτωχή ψυχή στις πύλες της Γης της Επαγγελίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 112  
1 Είμαι η τροφή για το πνεύμα, είμαι ο ιδιοκτήτης όλων όσων χρειάζεστε, είμαι το φως στο 

μονοπάτι της ανάπτυξής σας. 

2 Επιθυμώ να Με γνωρίσετε. Κάποτε ήμουν ανάμεσά σας ως άνθρωπος- σήμερα έρχομαι με πνεύμα 

για να σας δείξω ότι είμαι πραγματικά μέσα στα παιδιά Μου και ότι μπορώ να μιλήσω μέσω του οργάνου 

της κατανόησής τους. Στο μέλλον μόνο το φως της έμπνευσής Μου θα φτάνει στο πνεύμα σας. Αλλά σε 

κάθε μια από τις μορφές που χρησιμοποιώ για να σας μιλήσω, θα υπάρχει πάντα ένα νέο μάθημα και μια 

νέα φάση αποκάλυψης που το Πνεύμα Μου φέρνει μπροστά σας για να Με γνωρίσετε καλύτερα. 

3 Από ηλικία σε ηλικία οι άνθρωποι αποκτούν μια σαφέστερη ιδέα για Εμένα. Εκείνοι που Με 

γνώρισαν μέσω του Χριστού έχουν μια αντίληψη πιο κοντά στην αλήθεια από εκείνους που Με γνωρίζουν 

μόνο μέσω των νόμων του Μωυσή. Αυτόν τον Θεό, τον οποίο οι μάζες των ανθρώπων ακολουθούσαν και 

υπάκουαν από φόβο για τη δικαιοσύνη Του, τον αναζήτησαν αργότερα ως Πατέρα και ως Δάσκαλο, όταν 

ο σπόρος της αγάπης του Χριστού φύτρωσε στις καρδιές τους. 

4 Αληθινά σας λέω. Δεν σας στέλνω πόνο. Έχετε δει την αγάπη με την οποία ο κηπουρός φροντίζει 

τον κήπο του; Λοιπόν, είστε σαν ένας απέραντος κήπος για Μένα, στον οποίο σας κοιτάζω σαν κρίνους, 

τριαντάφυλλα ή λευκά κρίνα. Αλλά αν οι κάλυκές σας είναι κλειστοί στη δροσιά της αγάπης Μου, είναι 

φυσικό να αισθάνεστε αδύναμοι όταν σας μαστιγώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Γιατί λοιπόν νομίζετε ότι 

εγώ είμαι αυτός που σας τιμωρεί; Είναι λάθος να αποδίδετε σε Μένα την αιτία των δεινών και της πικρίας 

σας, γιατί ένας πατέρας θέλει μόνο την ευτυχία των παιδιών του. 

5 Μόλις συνειδητοποιήσετε την έλλειψη αρμονίας σας με ό,τι έχει δημιουργηθεί και με τους Νόμους 

Μου, θα μετανιώσετε που Με κατηγορείτε για τις κακοτυχίες σας και θα καταλάβετε ότι εσείς ήσασταν 

αυτοί που δημιούργησαν τον πόνο. 

6 Σε περασμένες εποχές, όταν η ανθρωπότητα δεν είχε ακόμη φτάσει στη γνώση του αληθινού 

Θεού, έβλεπε μια θεότητα σε κάθε δύναμη της φύσης. Επομένως, όταν αυτές οι δυνάμεις 

απελευθερώθηκαν, οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν η εκδίκηση των θεών τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι 

δεν μπορούσαν να σωθούν από την επίδραση των απελευθερωμένων στοιχείων για χάρη των αμαρτιών 

τους. 

7 Διατηρείτε ακόμα κάτι από αυτές τις πεποιθήσεις- γιατί όταν βλέπετε ή ακούτε για σεισμούς, 

καταιγίδες ή πληγές που μαστίζουν λαούς, πόλεις ή έθνη, αναφωνείτε: "Είναι τιμωρία από τον Θεό". 

8 Σας αποκάλυψα αυτή την εποχή ότι ο άνθρωπος έχει δύναμη πάνω στις δυνάμεις της φύσης, μια 

δύναμη που δεν είχατε ανακαλύψει μέχρι τώρα. Σας δίδαξα ότι όποιος προσεύχεται και ζει σύμφωνα με 

τους νόμους Μου μπορεί να επιτύχει υπακοή στις στοιχειώδεις δυνάμεις και να εισακουστεί από τη φύση. 

Σας φαίνεται καταπληκτικό αυτό; Θυμηθείτε πώς ο Ιησούς, ανάμεσα στα παραδείγματα διδασκαλίας Του, 

σας έδωσε και εκείνο του πώς υπέταξε τη Φύση στις εντολές Του. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Δάσκαλος 

έπλεε με τους μαθητές Του σε μια βάρκα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, αυτή ξαφνικά ανέβηκε σε αφρό. 

Όταν είδε τον φόβο των αποστόλων Του, άπλωσε το χέρι Του και διέταξε τα κύματα να ηρεμήσουν, και 

εκείνοι υπάκουσαν αμέσως σαν υπάκουοι υπηρέτες. 

9 Αλήθεια σας λέω, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να μελετήσετε και να κατανοήσετε σε αυτά 

τα παραδείγματα για να κατανοήσετε τις νέες διδασκαλίες Μου. Αρκεί να έχετε πίστη στα λόγια Μου, 

ώστε να μπορείτε να γίνετε μάρτυρες της δύναμης της πίστης στην εκπλήρωση του νόμου Μου στις 

δύσκολες στιγμές κρίσης στη ζωή σας. 

10 Πόσο ευχαριστημένες ήταν οι καρδιές σας όταν προσευχηθήκατε σε μια από αυτές τις δοκιμασίες 

και βιώσατε απτά την αλήθεια Μου. Με την πίστη, την πνευματοποίηση και την ταπεινοφροσύνη, θα 

επιτύχετε την αληθινή προσευχή που θα σας αποτρέψει από το να συνεχίσετε να είστε τα θύματα της 

μεταβαλλόμενης τύχης της γης. Γιατί αν ζείτε σε αρμονία με τους νόμους που διέπουν τη ζωή σας, όλα 

όσα σας περιβάλλουν θα είναι στην υπηρεσία σας. Έχετε κατά νου τις διδασκαλίες Μου, τις οποίες σας 

παρουσιάζω με τόση αγάπη μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας. Όταν η ακτίνα Μου 

εγκαθίσταται στο νου του φορέα της φωνής, γίνεται Λόγος χωρίς να χάνει το θείο νόημά του. Αυτό το 

φως που σας ανακοίνωσα στην αλληγορία της Δεύτερης Εποχής είναι ο φάρος που θα οδηγήσει τις ψυχές 

στο λιμάνι της σωτηρίας. Έχω εξανθρωπίσει την έμπνευσή Μου, έτσι ώστε όταν Με ακούτε να 

καταλαβαίνετε το περιεχόμενο των αποκαλύψεών Μου και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
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εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου στην πράξη. Αύριο, όταν τελειώσει αυτή η σχέση που είχα μαζί σας, το 

φως Μου θα συνεχίσει να φωτίζει το πνεύμα των ανθρώπων. 

11 Αν εκείνες τις ημέρες το Αίμα του Υιού του Θεού χύθηκε για όλους, τώρα θα είναι το Φως του 

Πνεύματός Μου που θα κατέβει πάνω σε κάθε σάρκα και σε κάθε πνεύμα. 

12 Στα βάθη κάθε ανθρώπου ακούγεται το κουδούνισμα ενός κουδουνιού που δεν σε αφήνει να 

κοιμηθείς. Είναι η φωνή Μου που σας καλεί και σας προσκαλεί σε προσευχή, περισυλλογή και 

περισυλλογή. Κάποιοι σταματούν σε αυτό το κάλεσμα και πηγαίνουν προς αυτό- άλλοι αντιστέκονται σε 

αυτή τη φωνή, αφήνοντας να φανεί το σκληρό κέλυφος της υλικής τους φύσης. Επομένως, ενώ κάποιοι 

σπεύδουν να αφυπνιστούν στην αληθινή ζωή, άλλοι είναι οκνηροί. 

13 Πόσοι από εσάς που έχετε βιώσει τη χάρη του να ακούτε το Λόγο Μου, Μου είπατε μέσα στην 

καρδιά σας: "Κύριε, γιατί καθυστέρησες τόσο πολύ να επιστρέψεις στον κόσμο;" - Σε αυτό σας λέω: Για 

Μένα, όλος αυτός ο χρόνος σήμαινε μόνο μια στιγμή. Μπορώ να σας πω, ότι από τη στιγμή που σας 

έδωσα τον τελευταίο Μου λόγο στον Γολγοθά μέχρι την ημέρα που σας έδωσα τον πρώτο Μου διδακτικό 

λόγο σε αυτή την εποχή, δεν έχει περάσει χρόνος για Μένα. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αναχώρησής 

Μου σε εκείνη την εποχή και της άφιξής Μου σε αυτήν ήταν τόσο μικρό που το παρομοιάζω με το φως 

ενός κεραυνού που αναβοσβήνει στην ανατολή και σβήνει στη δύση. 

14 Μερικές φορές οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο ανάξιους για Μένα που δεν 

καταλαβαίνουν ότι μπορώ να τους αγαπώ τόσο πολύ- και όταν έχουν παραιτηθεί από το να ζουν μακριά 

από τον Πατέρα τους, στήνουν μια ζωή σύμφωνα με τη δική τους φαντασία, δημιουργούν τους νόμους 

τους και φτιάχνουν τις θρησκείες τους. Γι' αυτό και η έκπληξή τους είναι μεγάλη όταν βιώνουν τον 

ερχομό Μου. Τότε αναρωτιούνται: "Αλήθεια, ο Πατέρας μας μας αγαπάει τόσο πολύ που αναζητά έναν 

τρόπο να συνδεθεί μαζί μας με αυτόν τον τρόπο;" 

15 Παιδιά των ανθρώπων, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα αφήσω να χαθεί αυτό που 

είναι δικό μου - και εσείς είστε δικοί μου. Σε αγάπησα πριν από την ύπαρξή σου και θα σε αγαπώ αιώνια. 

16 Αν καθυστερήσατε την επιστροφή σας σε Μένα και αντιμετωπίσατε πολλές δυστυχίες στην 

πορεία, αυτό δεν σημαίνει ότι η αγάπη Μου έχει μειωθεί εξαιτίας των αμαρτιών σας. Η φωνή Μου, μέσω 

της συνείδησής σας, σας προέτρεπε στην πραγματικότητα πάντα να έρχεστε σε Μένα στο μονοπάτι της 

αλήθειας. Είμαι η πύλη ανοιχτή για όλη την αιωνιότητα, προσκαλώντας σας να εισέλθετε στο ιερό Μου, 

όπου βρίσκεται η κληρονομιά σας. 

17 Η διδασκαλία μου σας έχει καθοδηγήσει να μετατρέπετε τις παραβάσεις σε καλά έργα. Να είστε 

σίγουροι ότι όποιος σηκώσει το σταυρό του Κυρίου του και Τον ακολουθήσει, σύντομα θα νιώσει την 

ανύψωση της ψυχής του. 

18 Αυτή δεν είναι η τελευταία διδασκαλία που φωτίζει την Τρίτη Εποχή. Ο νόμος Μου λάμπει τώρα 

σε όλες τις συνειδήσεις σαν θεϊκός ήλιος. Η στασιμότητα ή η παρακμή είναι κάτι που χαρακτηρίζει μόνο 

τους ανθρώπους και είναι πάντα αποτέλεσμα των ελαττωμάτων, των αδυναμιών ή της ακολασίας των 

παθών. Αν η ανθρωπότητα είχε κάποτε χτίσει τη ζωή της πάνω σε πνευματικά θεμέλια και κουβαλούσε 

μέσα της το ιδανικό της αιωνιότητας που σας εμπνέει η Διδασκαλία Μου, θα έχει βρει τον δρόμο προς την 

πρόοδο και την τελειότητα και δεν θα παρεκκλίνει ποτέ ξανά από το μονοπάτι της ανάπτυξής της. 

19 Αν έδωσα στο πνεύμα σας έναν σπόρο για να σπείρει, θα πρέπει να Μου επιστρέψει εκατό. Δεν 

έχετε δει τον πολλαπλασιασμό των σπόρων στη γη; Κάντε το ίδιο και σε αυτούς! Δημιούργησα μόνο έναν 

σπόρο από κάθε είδος, και δείτε πώς πολλαπλασιάζονται ακατάπαυστα. 

20 Αγαπημένα μου παιδιά, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να επιστρέψω στον κόσμο για να χύσω το 

Αίμα Μου για άλλη μια φορά, προκειμένου να σας κάνω να καταλάβετε την αγάπη Μου; Όχι, αυτή η 

απόδειξη δεν είναι πλέον απαραίτητη, γιατί τώρα αρκεί να προσεύχεστε και να διαλογίζεστε για λίγες 

στιγμές κάθε μέρα, και το φως Μου θα διαπεράσει ήδη την ψυχή σας αναζωογονητικά. Αυτό το φως θα 

είναι εκείνο του Διδασκάλου, θα είναι η φωνή Μου που θα σας αποκαλύψει πολλές διδασκαλίες που δεν 

γνωρίζετε, αλλά που πρέπει να γνωρίζετε, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε με πλήρη γνώση στην Τρίτη 

Εποχή, την Εποχή του Φωτός και της Πνευματοποίησης. 

21 Σε εκείνους τους Δεύτερους Καιρούς, οι άνθρωποι Με αναζητούσαν περισσότερο ως γιατρό παρά 

ως Δάσκαλο, γιατί οι άνθρωποι πάντα πίστευαν ότι ο πόνος του σώματος είναι μεγαλύτερος από εκείνον 
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της ψυχής. Ο Ιησούς ήταν πρόθυμος και επέτρεψε στους αρρώστους να στραφούν σ' Αυτόν. Ήξερε ότι 

αυτός ο πόνος ήταν ο τρόπος που τραβούσε τους ανθρώπους στο φως του Λόγου Του. 

22 Όταν οι τυφλοί είδαν ξανά και οι λεπροί καθαρίστηκαν, όταν οι κουτοί έφυγαν από τον 

καταυλισμό τους και οι δαιμονισμένοι απελευθερώθηκαν από τις (απόκοσμες) επιρροές και τις εμμονές 

τους, ήταν ζωντανοί μάρτυρες ότι ο Ιησούς ήταν ο Ιατρός των Ιατρών. 

23 Για πολύ καιρό οι άνθρωποι Με ζητούσαν γι' αυτό, ακόμη και όταν δεν ήμουν πια μαζί τους στον 

κόσμο. Όμως στις μέρες μας, όταν ένας γιατρός έρχεται στο κρεβάτι σας και τον εμπιστεύεστε με όλη σας 

την πίστη και αναθέτετε τη ζωή σας στην επιστήμη του, ξεχνάτε ότι η ζωή και των δύο εξαρτάται από 

Μένα. Ξεχνάτε αυτή τη στιγμή να προσευχηθείτε στον Πατέρα σας για να παρακαλέσετε από Αυτόν 

φωτισμό για τον άνθρωπο της επιστήμης και θεραπευτικό βάλσαμο για τον πόνο σας. Αντί αυτό το 

αναρρωτήριο να γεμίσει με φως και να διαποτιστεί από δύναμη και ελπίδα, παραμένει θλιβερό και ζοφερό 

λόγω έλλειψης πνευματοποίησης. 

24 Πότε θα Με αναζητήσετε ξανά με την πίστη με την οποία Με πλησίασαν οι άρρωστοι της 

Δεύτερης Εποχής; Πρέπει να σας πω ότι διψάω για την πίστη σας και ότι αν Με εμπιστευτείτε, θα 

κερδίσετε το δικαίωμα στα μεγάλα θαύματα που σας επιφυλάσσω. 

25 Δεν αρνούμαι την αναγνώρισή Μου στους ανθρώπους της επιστήμης, αφού τους έχω δώσει το 

έργο που επιτελούν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν είχαν την προσευχή, τη φιλανθρωπία και την ανύψωση 

του πνεύματος για να γίνουν αληθινοί γιατροί των ανθρώπων. 

26 Θα τους μιλήσω επίσης ακόμη, αλλά η φωνή Μου θα σημαίνει κρίση γι' αυτούς όταν θα δουν τους 

μαθητές Μου να θεραπεύουν τους αρρώστους, τους οποίους η επιστήμη δεν ήξερε πώς να θεραπεύσει, με 

πνευματικά μέσα- και τότε, όταν οι άνθρωποι θεραπεύουν ο ένας τον άλλον με τα πνευματικά τους 

χαρίσματα, οι υλιστές θα ανοίξουν τα μάτια τους μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη και θα πουν: 

"Αλήθεια, πέρα από την επιστήμη μας υπάρχει μια σοφία και μια δύναμη ανώτερη από τη δική μας". 

27 Σε σας, άνθρωποι, σας λέω να μην ξεχνάτε αυτό το θείο δώρο, γιατί μέσω αυτού θα σκορπίσετε 

φως στις ψυχές, θα φέρετε παρηγοριά στους πάσχοντες και θα προσηλυτίσετε πολλούς, απαλλάσσοντάς 

τους από τη θλίψη τους. 

28 Ο πόνος είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί τους ανθρώπους στην πηγή της υγείας, που είμαι Εγώ. 

Αλλά να θυμάστε πάντα ότι σας έδωσα μια σταγόνα από το θεραπευτικό μου βάλσαμο, ώστε να μπορείτε 

να το χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που κάποιος χτυπάει την πόρτα σας. Παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε ώστε αυτή η κλήση για βοήθεια να σας βρίσκει πάντα προετοιμασμένους. 

29 Μαθητές της Τρίτης Εποχής, αληθινά σας λέω, αφού έχετε λάβει τις νέες αποκαλύψεις Μου, θα 

ερμηνεύετε αληθινά και σωστά το περιεχόμενο των διδασκαλιών των περασμένων εποχών. 

30 Όλα όσα σας έχουν αποκαλυφθεί σε αυτά έχουν θεϊκό νόημα, ακόμη και αν σας φαίνεται ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις μιλούν για την ανθρώπινη ζωή. Αναζητήστε το πνευματικό τους περιεχόμενο και 

θα ανακαλύψετε ότι πάντα σας δείχνουν την πνευματική ζωή. 

31 Μην ασχολείστε πάρα πολύ με τη μελέτη των γραμμάτων, που είναι η επιφανειακή, γιατί αυτό 

μπορεί να σας οδηγήσει σε σύγχυση. Διεισδύστε στο νόημα του Λόγου, εκεί θα βρείτε την αλήθεια. 

Βεβαιωθείτε ότι η εξέτασή σας είναι απλή, όπως είναι ο Λόγος Μου, και μην δυσκολεύετε την κατανόηση 

αυτού που είναι σαφές, δυνατό και φυσικό. 

32 Η προσευχή και η πνευματική περισυλλογή είναι αυτό που απαιτείται για τη μελέτη των θείων 

μαθημάτων. Αλήθεια σας λέω, όποιος αναζητά το φως Μου με αυτόν τον τρόπο, σύντομα θα το βρει. Σας 

έχω ήδη δείξει ότι με την προσευχή αποκτά κανείς σοφία. 

33 Ο μαθητής που αναζητά με αυτόν τον τρόπο τον Λόγο Μου και ζητά με αυτόν τον τρόπο 

συμβουλές από τον Δάσκαλό του, θα βρίσκει πάντα την αλήθεια και δεν θα πέφτει ποτέ σε σύγχυση. 

34 Θα έρθει η μέρα που η ευαισθησία σας για το πνευματικό θα σας επιτρέψει να ανακαλύψετε 

εύκολα το πνευματικό νόημα που περιέχεται σε κάθε Λόγο που έχει εκπέμψει από Μένα. 

35 "Η βασιλεία μου δεν είναι αυτού του κόσμου" σας είπα στη Δεύτερη Εποχή- γι' αυτό σας μιλάω 

για την πνευματική βασιλεία. "Εγώ είμαι ο Δρόμος" σας είπα επίσης, κάνοντάς σας να καταλάβετε ότι θα 

σας ετοιμάσω τον δρόμο που θα σας οδηγήσει να κατοικήσετε μαζί Μου στην Ουράνια Στέγη. 

36 Για την ανθρώπινη ζωή, ο Νόμος που σας έδωσα μέσω του Μωυσή ήταν αρκετός- αλλά για να 

ζήσετε την αιώνια ζωή, ήταν απαραίτητο ο "Λόγος" του Θεού να είναι μαζί σας, ώστε να σας 



U 112 

17 

προετοιμάσει το δρόμο για τον αληθινό Παράδεισο. Επειδή όμως στο δρόμο προς τα υψηλά σπίτια του 

φωτός, της τελειότητας και της αγάπης υπάρχουν ενέδρες, γκρεμοί και πειρασμοί, ήταν απαραίτητο στο 

μονοπάτι του οδοιπόρου να εμφανιστεί ένα αστέρι, ένας φάρος, μια ακτίνα φωτός που θα φώτιζε τα 

βήματά του. Αυτό το φως είναι το Πνεύμα Μου, το οποίο ήρθε σε σας για να διαλύσει την αμφιβολία, την 

άγνοια και την αβεβαιότητα. 

37 Δείτε πώς σας έκανα γνωστό, βήμα προς βήμα και σιγά-σιγά, τον δρόμο του Πνεύματος από την 

εποχή που κυβερνιόσασταν από τον φυσικό νόμο, δηλαδή από τις επιταγές της συνείδησης, μέχρι σήμερα 

που λαμβάνετε το πνευματικό φως μέσω της έμπνευσης. 

38 Αυτή η έμπνευση είναι ο καρπός μιας μακράς πορείας εξέλιξης στην οποία δεν μπορείτε να 

σταματήσετε και η οποία θα σας δώσει την απαραίτητη τελειότητα ώστε να μπορέσετε να αποκομίσετε 

τους καλύτερους καρπούς. 

39 Σήμερα σας λέω: Καλώς ήρθατε, ακούραστοι οδοιπόροι στην πορεία προς την τελειότητα. Ελάτε 

σε Μένα όλοι όσοι πεινάτε ή διψάτε στο πνεύμα, γιατί όποιος ξέρει πώς να δέχεται αυτόν τον Λόγο και να 

αντλεί την ουσία του από αυτόν, θα βρει την ειρήνη. 

40 Ευλογώ αυτόν που έχει πάρει το μονοπάτι με ήρεμο και σταθερό βήμα, γιατί δεν θα σκοντάψει. 

Σας διαφωτίζω για να συμπεριφέρεστε σαν καλοί μαθητές της διδασκαλίας Μου. 

41 Ο χρόνος που έχω ορίσει για το τέλος αυτής της διακήρυξης σε αυτή την Εποχή θα είναι το τέλος 

του 1950 - η κατάλληλη περίοδος για την προετοιμασία σας. Διότι αν ο Λόγος Μου αποσυρόταν από εσάς 

πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη λήξη του, πολλοί από εσάς θα αποδυναμώνονταν, και άλλοι 

από εσάς θα επέστρεφαν στις παλιές σας συνήθειες. Το πεπρωμένο σας έχει σχεδιαστεί με τη μέγιστη 

τελειότητα και οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε είναι το κίνητρο για να στρέψετε το μυαλό σας προς τα 

πάνω και να Με αγαπήσετε. Αν στη ζωή σας είχατε μόνο ικανοποιήσεις και αφθονία υλικών αγαθών, 

σταματήσατε στο πνευματικό μονοπάτι και απομακρυνθήκατε από Μένα- αλλά τώρα σας εμπιστεύτηκα 

μια νέα ευκαιρία για την εκπλήρωση του έργου σας. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι η ύπαρξή σας στη γη είναι 

μόνο μια στιγμή μέσα στην αιωνιότητα και ότι αν αφήσετε αυτή τη στιγμή ανεκμετάλλευτη, θα 

αναγνωρίσετε τα κατάλοιπα και την έλλειψη φωτός στο πνεύμα σας όταν ξυπνήσετε στο υπερπέραν. Θα 

είναι μια θλιβερή αφύπνιση για την ψυχή, καθώς θα συνειδητοποιήσει τη φτώχεια και τη γύμνια της ως 

αποτέλεσμα της μη εκπλήρωσης του καθήκοντός της και θα πρέπει να χύσει δάκρυα για τον χαμένο χρόνο 

μέχρι να εξαγνιστεί. 

42 Ναι, μαθητές, τότε θα πρέπει να αναλάβει μια εξιλέωση για να σιωπήσει την μομφή της 

συνείδησης και να καταστεί άξια να συνεχίσει την ανάπτυξή της. 

43 Πάντα να βαδίζετε στο δρόμο του νόμου και αυτός θα σας προστατεύει. 

44 Πόσο λίγοι είναι οι μαθητές Μου και πόσο πολυάριθμη είναι η ανθρωπότητα! Ωστόσο, ενισχύω 

εκείνους που μπόρεσαν να αναλάβουν αυτή την αποστολή και την ευθύνη, γιατί είναι έτοιμοι να 

ξεκινήσουν για σπορά όταν τους καλέσω να το κάνουν. Μέχρι τότε θα έχουν την υποχωρητικότητα ενός 

υπηρέτη και τη δύναμη ψυχής ενός αποστόλου. 

45 Όταν ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον όπως είναι τώρα και δεν θα μπορεί πλέον να σας 

προειδοποιεί, όταν ο εχθρός πλησιάζει και τα ακάθαρτα νερά θέλουν να θολώσουν την κρυστάλλινη πηγή 

που σας έχω εμπιστευτεί, θα καταφύγετε στην προσευχή και η συνείδησή σας θα σας πει τότε τι πρέπει να 

κάνετε. Στο φως της συνείδησης είμαι παρών και πάντα θα είμαι. 

46 Γνωρίζετε ήδη τη γεύση του καρπού αυτού του δέντρου και σας προειδοποιώ, ώστε στο μέλλον να 

μην εξαπατηθείτε από ψευδοπροφήτες- αλλά θα πρέπει επίσης να προσέχετε τους συνανθρώπους σας 

διδάσκοντάς τους να διακρίνουν την ουσία της διδασκαλίας Μου (από άλλες διδασκαλίες). Είναι 

γραμμένο ότι μετά την αναχώρησή Μου θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες που θα έρθουν και θα πουν στον 

λαό Μου ότι είναι αγγελιοφόροι Μου και ότι έρχονται στο όνομά Μου για να συνεχίσουν το έργο που έχω 

επιτελέσει ανάμεσά σας. 

47 Αλίμονό σας αν υποκλιθείτε σε ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους, ή αν προσθέσετε λόγια 

χωρίς πνευματικό περιεχόμενο στη διδασκαλία Μου, γιατί τότε θα υπάρξει μεγάλη σύγχυση! Γι' αυτό σας 

λέω ξανά και ξανά: "Προσέχετε και προσεύχεστε". 

48 Έχω υποτάξει τον άνθρωπο σε δύο νόμους, και είναι θέλημά Μου εσείς, οι εργάτες Μου, να 

εκπληρώσετε και τους δύο, ώστε με την ένωση πνεύματος και ύλης να μπορέσετε να επιτελέσετε τέλεια 



U 112 

18 

έργα στη ζωή σας. Σε κάθε έναν από τους νόμους Μου έχω τοποθετήσει τη σοφία και την τελειότητά 

Μου. Εκπληρώστε και τα δύο, γιατί θα σας οδηγήσουν σε Μένα. Μην προσπαθείτε να ζείτε στη γη σαν να 

βρίσκεστε ήδη στο πνευματικό, γιατί θα πέσετε σε φανατισμό, που είναι ψευδής πνευματοποίηση. Αυτό 

θα είχε ως αποτέλεσμα το σώμα σας να αρρωστήσει και να βυθιστεί στον τάφο πριν την ώρα του, χωρίς 

να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή σας. Καταλάβετε, λοιπόν, ότι το πνεύμα έχει προικιστεί με μια 

ανώτερη νοημοσύνη για να είναι ο οδηγός και ο κύριος του σώματος. 

49 Σήμερα κατοικείτε σε αυτή την κοιλάδα του αγώνα και του πόνου, όπου οι δοκιμασίες σας λένε 

κάθε στιγμή ότι αυτό το σπίτι είναι παροδικό, αλλά ότι όλα όσα δεν έχετε επιτύχει στο παρόν θα τα 

αποκτήσετε αύριο. Η ειρήνη και η χαρά που διαρκούν μόνο μια στιγμή στον κόσμο είναι αιώνιες στην 

Πνευματική Στέγη. Γι' αυτό σας προσκαλώ στο βασίλειο της αιώνιας ειρήνης και της ατελείωτης 

ικανοποίησης. Ετοιμαστείτε για το μεγάλο ταξίδι, σας περιμένω. 

50 Μάθετε να ακούτε τη φωνή της συνείδησής σας και θα ακούσετε τη φωνή Μου να μιλάει στην 

καρδιά σας. Αυτή η εσωτερική φωνή είναι αυτή του Πατέρα σας - πάντα ευγενική, ενθαρρυντική και 

πειστική. 

51 Σήμερα διέσχισα το δρόμο σας και Με δεχτήκατε με χαρά στο πνεύμα σας. Η συνάντηση μεταξύ 

του Δασκάλου και των μελλοντικών μαθητών ήταν ευτυχής. 

52 Οι αιρέσεις προετοιμάζονται και μιλούν για τον επικείμενο ερχομό Μου. Ωστόσο, όταν τους 

πλησιάζω πνευματικά, δεν Με αισθάνονται, επειδή δεν έχουν ευαισθησία και επειδή δεν πιστεύουν. Λέω 

στο λαό Μου ότι αυτή την εποχή μεγάλοι άνθρωποι, λόγιοι και ιερείς θα Με αναγνωρίσουν και θα Με 

αισθανθούν στη μορφή που έχω επιλέξει για να γίνω γνωστός στην ανθρωπότητα αυτής της εποχής. Θα 

διαλέξω από αυτούς εκείνους που θα πρέπει να Με υπηρετήσουν, γιατί αφού τους προετοιμάσω, θα τους 

στείλω να κηρύξουν για τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες Μου σε αυτόν τον καιρό. 

53 Σας κάλεσα στο τραπέζι της αγάπης Μου, στο οποίο απολαύσατε τη θεία τροφή: το ψωμί και τον 

οίνο του Πνεύματος. Ω, αν καταλαβαίνατε όλοι σας πώς είναι η πείνα του Πνεύματος: με πόση αγάπη θα 

αναζητούσατε τους πεινασμένους! Αυτές οι στιγμές εδώ είναι μια ώρα μνήμης για εσάς, τους νέους 

μαθητές Μου. Όχι όμως για Μένα, που είμαι η Αιώνια Παρουσία. Το Πάθος Μου και ο θυσιαστικός Μου 

θάνατος συνεχίζονται μυστικά, το Αίμα Μου (που χύθηκε) είναι ακόμα φρέσκο. Αλλά εσείς, που 

βρίσκεστε προσωρινά στη γη και είστε σαν άτομα στην αιωνιότητα, θυμάστε και βιώνετε εκ νέου, ως κάτι 

μακρινό, το Πάθος που ο Δάσκαλος σας κληροδότησε ως τη μεγαλύτερη διαθήκη αγάπης. Ακούστε Με 

και μάθετε, έτσι θα μπορέσετε να αγαπήσετε τη διδασκαλία Μου, να υπηρετήσετε τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας και να τελειοποιηθείτε πνευματικά. Αν φιλοδοξείτε να γίνετε κύριοι μεταξύ των ανθρώπων, 

δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τον Ιησού. Ακούγοντάς Με, δεν θα είστε πλέον αδαή παιδιά που ρωτούν 

για τα πάντα επειδή δεν ξέρουν τίποτα, και θα γίνετε μαθητές που θα νιώθουν εμπνευσμένοι από το 

Πνεύμα Μου όταν ανοίγουν τα χείλη τους για να μιλήσουν για τις οδηγίες Μου. Στις ερωτήσεις των 

ανθρώπων, ο λόγος σας θα είναι τότε το φως που θα ανάψει τον πυρσό της πίστης σε κάθε καρδιά. 

54 Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, και γι' αυτό έρχομαι σε σας και χύνω την αγάπη Μου στο 

ποτήρι που βρίσκεται πάνω σε αυτό το τραπέζι, ώστε να πιείτε από αυτό μέχρι να σβήσει η δίψα σας. Δεν 

έρχομαι για να σώσω λίγους, αλλά κάθε ψυχή που έχει ανάγκη το φως. Ωστόσο, προετοιμάζω μόνο 

λίγους, για να μπορούν να σώσουν άλλους, και αυτοί με τη σειρά τους να σώσουν άλλους. 

55 Τα έθνη είναι ταλαιπωρημένα, καταθλιπτικά και άρρωστα. Δεν περιμένουν πλέον από την 

επιστήμη ή την ανθρώπινη δύναμη να λύσουν τις δυσκολίες και τις πικρίες τους. Οι άνθρωποι αρχίζουν να 

πιστεύουν ότι μόνο ένα θαύμα μπορεί να τους σώσει. Πολλοί από αυτούς γνωρίζουν ότι οι προφήτες της 

Πρώτης Εποχής ανήγγειλαν τον νέο Μου ερχομό- πολλοί από αυτούς γνωρίζουν ότι όλα όσα συμβαίνουν 

στον κόσμο σήμερα αντιστοιχούν στα σημάδια που έχουν προαναγγελθεί για την εποχή του ερχομού Μου 

και της παρουσίας Μου ανάμεσά σας. Σύντομα όλοι θα γνωρίζουν ότι η Τρίτη Εποχή έχει έρθει και ότι 

έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί- ότι ήρθα "πάνω στο σύννεφο", 

δηλαδή στο πνεύμα, για να στείλω το Λόγο Μου ως ακτίνα φωτός στο μυαλό των εκλεκτών Μου. Αλλά 

μέσω ποιου θα λάβει η ανθρωπότητα τα καλά νέα και όλες τις μαρτυρίες που έχω πει και έχω κάνει 

ανάμεσά σας; Μέσω ποιου θα γίνει αυτό, αν όχι μέσω εκείνων που Με άκουσαν; 
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56 Εδώ είναι το τραπέζι, καθίστε σε αυτό, ανυψώστε το πνεύμα σας και νιώστε την παρουσία Μου. 

Νιώστε το όχι μόνο με το πνεύμα, αλλά και με τη σάρκα, αν πραγματικά πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας 

και τρέμετε σε επαφή με το φως Μου. 

57 Καθώς ανεβαίνετε εσωτερικά, παραμείνετε για λίγες στιγμές στον πνευματικό κόσμο, έτσι ώστε 

αυτή την ώρα να σας δεχθώ αντιπροσωπευτικά για την ανθρωπότητα και μέσα από εσάς να ευλογήσω 

τους λαούς, να παρηγορήσω τους πενθούντες, τους ασθενείς, τους μοναχικούς πάσχοντες. Θυμηθείτε ότι 

υπάρχουν τώρα περισσότερες χήρες και ορφανά από ποτέ στον κόσμο σας. 

58 Σε εσάς που προσεύχεστε εδώ, δέχομαι όλες τις φυλές, όλους τους λαούς, τις θρησκείες και τις 

αιρέσεις, γιατί έχετε πιει το κρασί της αιώνιας ζωής. Εκχέω τη δύναμη της αγάπης Μου σε κάθε πνεύμα, 

ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα από τα παιδιά Μου που να διψάει ή να διψάει για δικαιοσύνη αυτές τις 

στιγμές. 

59 Μπροστά στην αμαρτία του κόσμου, είναι απαραίτητο να σας φτάσει το φως του Πνεύματός Μου. 

Αν τότε κάνατε το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα να ξεπηδήσουν από το Σώμα Μου, τώρα θα κάνετε τον 

Κύριο να ξεχυθεί ως φως πάνω στον πόνο, τη διαφθορά και το σκοτάδι των ανθρώπων. 

60 Μεγάλες είναι οι θλίψεις και οι αμαρτίες που καλύπτουν τα έθνη σαν μανδύας θλίψης. Αλλά 

σήμερα, όταν δεν μπορείτε να Με δείτε να κλαίω ή να αιμορραγώ, θα νιώσετε στο πνεύμα σας την 

ανεξάντλητη ροή της συγχώρεσής Μου, της αγάπης Μου και του φωτός Μου. 

61 Αυτό είναι το νέο Μου Αίμα που χύνω σήμερα πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές τις στιγμές το 

πνεύμα σας αναζωογονείται στις περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να ανέλθει σε αυτή την κοινωνία μαζί 

Μου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν ο Ηλίας, ο πνευματικός Ποιμένας, που σας προετοίμασε και σας 

οδήγησε σε Μένα για να λάβετε τον Λόγο του Διδασκάλου σας και ταυτόχρονα το τρυφερό χάδι της 

Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας σας, της οποίας το Πνεύμα είναι πάντα παρόν σε Μένα. 

62 Θα αφήσω ειρήνη στις καρδιές σας, γιατί μετά από αυτό θα έρθουν στιγμές θλίψης και φόβου. 

Προετοιμαστείτε, γιατί δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον. 

63 Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες και ψευδοπνευματιστές. Θυμηθείτε 

ότι πάντοτε σας έδινα επίγνωση αυτών των δοκιμασιών και σας είπα ότι η εκδήλωσή Μου, την οποία 

ξεκίνησα μέσω του νοητικού οργάνου της Damiana Oviedo, θα συνεχιζόταν μέχρι το 1950 και ότι μετά 

από εκείνο το έτος δεν θα εκδηλωνόμουν πλέον με αυτή τη μορφή. Σας έχω πει πολλές φορές ότι μετά 

από εκείνο το διάστημα θα εκχύσω το Πνεύμα Μου μέσω των πνευματικών σας χαρισμάτων, αλλά όταν 

θα τελειώσει η περίοδος που έχει καθοριστεί από τη Θέλησή Μου, θα επιθυμήσετε να μην σταματήσει ο 

Λόγος του Φωνοφόρου σε ορισμένες κοινότητες, ενώ σε άλλες αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα πρέπει πλέον 

να υπάρχουν - τότε αλίμονο σε όσους βεβηλώνουν τις Εντολές Μου και σκοπεύουν να αψηφήσουν τη 

Θέλησή Μου! 

64 Δεν θέλω να είσαι υπεύθυνος για τέτοιες σοβαρές παραβάσεις. Αλλά για να μην πέσετε στον 

πειρασμό, θα εργαστείτε για την ένωσή σας, ώστε όταν έρθει η τελευταία ημέρα της διακήρυξής Μου, να 

την ακούσετε όλοι, ότι η αναχώρηση του Διδασκάλου από τον Φωνοφόρο είναι οριστική, και ότι δεν 

αφορά μόνο έναν τόπο συνάθροισης ή ένα εκκλησίασμα, αλλά ολόκληρο τον λαό. 

65 Προετοιμαστείτε, γιατί θα στείλω το κάλεσμα στους κληρικούς των θρησκευτικών κοινοτήτων, 

στους υπουργούς και στους άρχοντες, ώστε να ακούσουν τα τελευταία Μου λόγια. Σας το ξαναλέω, 

ετοιμαστείτε ώστε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πλήθος να γίνει μάρτυρας του αποχαιρετισμού Μου. Θα 

χύσω δύναμη στο πνεύμα σας, ώστε να μην αισθάνεστε την "απουσία" Μου, γιατί στην πραγματικότητα 

δεν θα είμαι απών. Αφού ήρθα σε σας από τον δρόμο του πνεύματος, πρέπει να έρθετε σε Μένα από τον 

ίδιο δρόμο. 

66 Το έργο του φορέα της φωνής θα τελειώσει την ημέρα που θα ορίσω Εγώ, αλλά το όργανο της 

κατανόησής του θα παραμείνει ανοιχτό στην έμπνευση και σε όλα τα πνευματικά χαρίσματα, όπως και 

εκείνο του "εργάτη" ή του ηγέτη και όλων εκείνων που εκπληρώνουν το νόμο της αγάπης Μου. Δεν σας 

έχω πει ακόμα ότι το χάρισμα του λόγου θα βγει επίσης ανάμεσά σας και θα μπορείτε να μιλάτε για το 

Έργο Μου σε ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες. Όλους εσάς που Με ακούτε αυτή τη μέρα θα σας 

θεωρήσω υπεύθυνους για τον Λόγο Μου, γιατί είστε οι άνθρωποι που βρήκα να παρεκκλίνουν από το 

μονοπάτι, αλλά που βρήκαν ξανά το σωστό μονοπάτι στον Λόγο Μου. Εκείνοι που έφτασαν φτωχοί και 

κλαίγοντας γνωρίζουν σήμερα την ειρήνη. 
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67 Ανάμεσά σας είναι εκείνοι που ήρθαν ως παρίες και που τώρα κάθονται στο τραπέζι Μου. 

Ανάμεσα στο πλήθος είναι εκείνοι που ήταν τυφλοί και σήμερα βλέπουν το φως, είναι επίσης εκείνοι που 

ήταν βουβοί στο λόγο της αγάπης και του ελέους και που σήμερα, ήδη μεταστραφείς, είναι υπηρέτες 

Μου- είναι εκείνοι που ήταν κουφοί, που δεν άκουγαν τη φωνή της συνείδησης, αλλά που ανέκτησαν 

αυτή την ικανότητα και άκουσαν τη φωνή του Ανώτατου Δικαστή, και που έμαθαν να ακούν τον θρήνο 

εκείνων που υποφέρουν. Ανακαλύπτω ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη τη μοιχαλίδα και τον μετανοημένο 

αμαρτωλό, που κατηγορούνται και στιγματίζονται από εκείνους που συχνά αμαρτάνουν περισσότερο απ' 

αυτούς. Ωστόσο, τους συγχωρώ και τους λέω να μην αμαρτάνουν πλέον. 

68 Ω άνθρωποι, αν μπορούσατε μόνο να κρατήσετε όλα τα λόγια Μου στην καρδιά σας - πόσο 

πλούσιοι θα ήσασταν σε πνευματικούς θησαυρούς, πόσο δυνατοί και φωτισμένοι! Αλλά η μνήμη και η 

καρδιά σου είναι αδύναμες. Αφήστε τον Λόγο Μου και την πνευματική του ουσία, που είναι το σύμβολο 

του Σώματος και του Αίματός Μου, και που είναι το σύμβολο του ψωμιού και του κρασιού που πρόσφερα 

στους μαθητές Μου στον Μυστικό Δείπνο, να διαπεράσουν το πνεύμα σας κατά την απογευματινή ώρα 

της μνήμης. 

69 Φάτε το ψωμί της ζωής, φάτε για όλη την ανθρωπότητα σε αυτή την εποχή του πόνου, της 

επανόρθωσης και του εξαγνισμού. Ενώ απολαμβάνετε αυτό το φαγητό, να θυμάστε ότι την ίδια ώρα 

εκατομμύρια ανθρώπινα όντα αδειάζουν ένα πολύ πικρό ποτήρι και ότι πολλοί από τους αδελφούς σας, 

αντί να πίνουν το κρασί της αγάπης Μου, χύνουν το αίμα του πλησίον τους στα πεδία του πολέμου. 

70 Κάθεστε στο τραπέζι Μου και δεν θέλω κανένας από εσάς να νιώθει τύψεις, να αισθάνεται 

ανάξιος να βρίσκεται εδώ ή να αισθάνεται την επιθυμία να εγκαταλείψει τη θέση του και να 

απομακρυνθεί από αυτή τη συνέλευση. 

71 Είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένας μεταξύ των μαθητών Μου εκείνη την εποχή που συνωμότησε 

εναντίον του Δασκάλου του και ο οποίος, ακούγοντας τις τελευταίες Μου συστάσεις και τα τελευταία 

λόγια της διαθήκης της αγάπης Μου, δεν μπορούσε να παραμείνει στην παρουσία Μου και αποχώρησε 

από το Δείπνο του Κυρίου. Ο λόγος ήταν ότι ήδη κουβαλούσε στην τσάντα του τα χρήματα για τα οποία 

είχε πουλήσει τον Αφέντη του. Οι άλλοι μαθητές δεν το ήξεραν αυτό, αλλά ο Ιησούς το ήξερε. Αυτός το 

έφτιαξε, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εκπληρωθούν τα γραμμένα. Ο Αιώνιος χρησιμοποίησε την απιστία 

μιας καρδιάς, ώστε όλα όσα προφήτευσε να πραγματοποιηθούν στον Υιό Του. 

72 Προσευχηθείτε, μαθητές της Τρίτης Εποχής, μήπως προκύψει ανάμεσά σας ένας προδότης, που θα 

ανταλλάξει την Αλήθειά Μου με τις ματαιοδοξίες του κόσμου, λέγοντας υποκριτικά όπως ο Ιούδας: 

"Δάσκαλε, θα είμαι εγώ;" 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 113  
1 Αγαπητέ λαέ του Ισραήλ, μαθητές, σπουδαστές και τελευταίοι: Τα έργα του πνεύματός σας μέσω 

του υλικού σώματος κρίνονται από το μόνο Ον που μπορεί να σας κρίνει στην αλήθεια. Σας κοίταξε το 

μοναδικό βλέμμα που μπορεί να διεισδύσει στις σκέψεις σας, και το πνεύμα σας έτρεμε μπροστά σε αυτή 

την κρίση. Δεν είναι η σάρκα που συνειδητοποιεί το μέγεθος των παραβάσεών της, αλλά το πνεύμα, και 

είναι αυτό που δεν έχει τολμήσει να ατενίσει το Θείο Πρόσωπο. Εσείς όμως, αγαπητοί μαθητές, σκύψατε 

τον αυχένα σας για να ακούσετε τη φωνή του Κριτή. Σας στέλνω την ευλογία Μου, την αγάπη Μου και τη 

συγχώρεσή Μου ως Πατέρας. 

2 Πότε η φωνή του δικαστή δεν θα έχει πια τίποτα να σας κατηγορήσει και θα βλέπει μόνο ότι τα 

δάκρυά σας, σαν δροσιά, καθαρίζουν την ψυχή και την καρδιά σας; 

3 Είμαι μαζί σας- έχω έρθει για άλλη μια φορά ως Δάσκαλος, ως Πατέρας, ως Φίλος και 

συνταξιδιώτης στο μονοπάτι του πνεύματός σας. Έχω εισέλθει στο εσωτερικό της καρδιάς σας, και εδώ 

είμαι ανάμεσά σας εκ νέου για να σας διδάξω και να σας δώσω την Ουράνια Συμβουλή που σας δείχνει το 

μονοπάτι όπου βρίσκεται η χάρη Μου και από το οποίο δεν πρέπει να αποχωριστείτε. 

4 Ο Ηλίας με τη φωνή του βοσκού, όλα τα πρόβατά του γνωρίζουν, να σας μαζέψει και να σας 

κρατήσει στο μαντρί. Ο μυστικός θάλαμος της καρδιάς Μου έχει ανοίξει στις ενσαρκωμένες και μη 

ενσαρκωμένες ψυχές, η χάρη Μου και το έλεός Μου ξεχύνονται στο σύμπαν, εν πνεύματι και εν αληθεία. 

- Η αγάπη του Πατέρα είναι αιώνια. Όμως, ενόψει της εκδήλωσης της Θείας Αγάπης Μου, ποιοι από εσάς 

έχετε αφιερωθεί στην πνευματική ενατένιση και έχετε ανανεωθεί για να αποκτήσετε πνευματικότητα; 

Ποιος είναι εκείνος ο μαθητής που έχει ήδη κατανοήσει και εφαρμόσει τη διδασκαλία Μου; 

5 Από τη Δεύτερη Εποχή μίλησα σε μεγάλα πλήθη και έγινα κατανοητός από πολλούς, και αν τώρα, 

στην Τρίτη Εποχή, Με καταλαβαίνετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες που σας υπενθυμίζω, να είστε 

ευλογημένοι, γιατί στην παρούσα εποχή θα κάνετε ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. 

6 Καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής σας θα ζείτε μέσα από τα δικά Μου βάσανα, γιατί ήδη στη 

Δεύτερη Εποχή σας έδειξα πώς να γεννηθείτε και να ζήσετε σε ταπεινές συνθήκες. Σας δίδαξα να ζείτε με 

τέτοιο τρόπο ώστε "να δίνετε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού και στον κόσμο ό,τι είναι του κόσμου". Σας 

δίδαξα ότι όταν έρθει η στιγμή να εκπληρώσει κανείς το Θέλημα του Πατέρα, πρέπει να αφήσει πίσω του 

ό,τι ανήκει στον κόσμο για να ξεκινήσει για τη Γη της Επαγγελίας, τη Βασιλεία των Ουρανών. Σας έδειξα 

το στενό μονοπάτι της θυσίας, της αγάπης, της συγχώρεσης, του ελέους, που κινείται πάντα προς τα 

εμπρός και προς τα πάνω, μέχρι να φτάσει κανείς στο σταυρό της θυσίας. 

7 Αυτή τη στιγμή Με παίρνετε ως παράδειγμα στο Πάθος Μου εκείνης της Δεύτερης Εποχής, γιατί 

γεννηθήκατε σε ταπεινές συνθήκες και κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής σας βιώσατε τον πόνο, τις 

πτώσεις, τα αγκάθια, τις προσβολές και χύσατε δάκρυα από αγάπη για το Έργο Μου. 

8 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Θείος Διδάσκαλος, αν και καθαρός στην ψυχή και το σώμα, βαπτίστηκε 

από τον Ιωάννη στα νερά του Ιορδάνη για να σας δώσει απόδειξη υπακοής και ταπεινοφροσύνης. Αλλά αν 

Εκείνος που δεν είχε καθόλου λεκέδες δεν απέρριψε το σύμβολο του εξαγνισμού, πώς μπορούν οι 

αμαρτωλοί σε αυτή την Τρίτη Εποχή να αποκαλούν τους εαυτούς τους καθαρούς σε σχέση με τους 

ανθρώπους; 

9 Αφού αποσύρθηκα στην έρημο για να διαλογιστώ και να σας δείξω έτσι πώς να έρθετε σε 

κοινωνία με τον Δημιουργό, συλλογίστηκα από τη σιωπή της ερήμου το έργο που Με περίμενε, για να σας 

κάνω να συνειδητοποιήσετε ότι αν πρόκειται να εκτελέσετε το έργο που σας έχω αναθέσει, πρέπει πρώτα 

να εξαγνιστείτε. Γι' αυτό, στη συνέχεια, μέσα στη σιωπή της ύπαρξής σας, αναζητήστε την άμεση 

επικοινωνία με τον Πατέρα σας, και εξοπλισμένοι μ' αυτόν τον τρόπο - αγνοί, ενισχυμένοι και 

αποφασισμένοι - ξεκινήστε να εκπληρώνετε σταθερά τη δύσκολη αποστολή σας. 

10 Στη Δεύτερη Εποχή κήρυξα μόνο για τρία χρόνια ανάμεσα στα πλήθη που Με άκουσαν και Με 

ακολούθησαν. Ο μεγάλος πλούτος της αγάπης, της σοφίας, της δικαιοσύνης και του νόμου που υπήρχε 

στο Πνεύμα Μου εκφράστηκε όχι μόνο στο λόγο Μου, αλλά και στα έργα Μου, στα βλέμματά Μου, στη 

θεραπευτική δύναμη που έριξα στους ασθενείς, στη συγχώρεση που ανανέωσε τους πεισματάρηδες 

αμαρτωλούς, στη φωνή Μου που ανέστησε τους νεκρούς, στο λόγο Μου που απομάκρυνε τις ακάθαρτες 

ψυχές και τους επανέφερε το χαμένο φως. Είχε έρθει ο καιρός και είχε γραφτεί όταν έπρεπε να μπω στην 
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πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου οι Φαρισαίοι και οι ισχυροί ιερείς της εποχής εκείνης περίμεναν μόνο την 

ευκαιρία να σκοτώσουν τον Ιησού. Τα έργα Μου έμειναν στην άφθαρτη μνήμη όλης της ανθρωπότητας: η 

ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου Μου στην Ιερουσαλήμ, το Άγιο Δείπνο, η αιχμαλωσία, η νύχτα της 

αγωνίας, το οδυνηρό ταξίδι και τέλος η σταύρωση. 

11 Εκείνες τις ημέρες είδατε μόνο τον άνθρωπο που σας δίδαξε, που έκλαιγε και υπέφερε για τους 

μαθητές Του και τα πλήθη. Σήμερα έχετε μια ανώτερη γνώση και βλέπετε το βάθος αυτού του έργου, και 

δεν κλαίτε μόνο για τον ανθρώπινο πόνο του Ιησού, ούτε συγκινείστε μόνο για το αίμα που έτρεξε από το 

σώμα Του, αλλά μέσω της μελέτης και της πνευματικής ανύψωσης καταλαβαίνετε ότι μέσα και γύρω από 

αυτόν τον άνθρωπο υπήρχε το Θείο Πνεύμα, το οποίο με το φως Του δίδαξε τους ανθρώπους να 

εκπληρώσουν το έργο που είναι να τους εξαγνίσει από όλες τις παραβάσεις τους. Ήταν ένας Θεός που 

έκλαψε και αιμορραγούσε μέσα από ένα σώμα εξαιτίας του σκότους και της άγνοιας που κάλυπτε την 

ανθρωπότητα - ένας Θεός που έγινε άνθρωπος για να κατοικήσει με τους ανθρώπους, να τους διδάξει τον 

αληθινό δρόμο και να αγαπούν ο ένας τον άλλον - ένας Θεός που εξανθρωπίστηκε για να νιώσει τον πόνο 

του ανθρώπου και να είναι κοντά του. 

12 Εκείνες οι εποχές έχουν περάσει, αλλά ο άνθρωπος δεν Με έχει ξεχάσει. Οι άνθρωποι φέρουν το 

όνομά Μου χαραγμένο στη συνείδησή τους. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί από το αληθινό μονοπάτι, και 

σήμερα αρκούνται στο να γνωρίζουν μόνο το όνομά Μου, να το θυμούνται και να μολύνουν τη 

διδασκαλία Μου. Γιατί ο άνθρωπος τα τύλιξε σε τελετές, σε τελετουργίες, σε έθιμα και γιορτές, και με 

αυτά είναι ευχαριστημένος. Δεν αγάπησε πια τον αδελφό του, δεν ένιωσε πια τον πόνο του πλησίον του, 

γέμισε την καρδιά του με εγωισμό, έκανε τον εαυτό του Κύριο, ξεχνώντας ότι ο Δάσκαλος έχυσε το Αίμα 

Του και το μετέτρεψε σε θεραπευτική δύναμη, σε χάρη, σε σωτηρία και σε ζωή για την ανθρωπότητα, και 

ότι όποιος Με αγαπά και Με ακολουθεί μπορεί να κάνει ό,τι έκανα: να ανανεώνει και να σώζει μέσω του 

Λόγου, να ανασταίνει τους νεκρούς στη ζωή και να θεραπεύει όλες τις ασθένειες μέσω πνευματικών 

χαδιών. 

13 Μετά την αναχώρησή Μου στη Δεύτερη Εποχή, οι απόστολοί Μου συνέχισαν το έργο Μου και 

εκείνοι που ακολούθησαν τους αποστόλους Μου συνέχισαν το έργο τους. Ήταν οι νέοι εργάτες, οι 

καλλιεργητές αυτού του χωραφιού που είχε προετοιμάσει ο Κύριος, που έγινε γόνιμο με το αίμα Του, τα 

δάκρυά Του και το Λόγο Του, που καλλιεργήθηκε από το έργο των πρώτων δώδεκα και από εκείνους που 

τους ακολούθησαν. Αλλά με την πάροδο του χρόνου και από γενιά σε γενιά, οι άνθρωποι μόλυναν ή 

αλλοίωσαν το έργο Μου και τη διδασκαλία Μου. 

14 Ποιος είπε στον άνθρωπο ότι μπορεί να φτιάξει μια εικόνα Μου; Ποιος του είπε να Με 

απεικονίσει κρεμασμένο στο σταυρό; Ποιος του είπε ότι μπορούσε να αναπαραγάγει την εικόνα της 

Μαρίας, τη μορφή των αγγέλων ή το πρόσωπο του Πατέρα; 

15 Ω, εσείς οι άνθρωποι της μικρής πίστης, που έπρεπε να συμβολίσετε το πνευματικό για να 

μπορέσετε να νιώσετε την παρουσία Μου! 

16 Η εικόνα του Πατέρα ήταν ο Ιησούς, η εικόνα του Δασκάλου ήταν οι μαθητές Του. Είπα στον 

Δεύτερο Χρόνο, "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός που 

μίλησε στον Ιησού ήταν ο ίδιος ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική Του 

εικόνα. 

17 Μετά το θάνατό Μου ως άνθρωπος, αποκάλυψα τον εαυτό Μου γεμάτο ζωή στους αποστόλους 

Μου, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι Εγώ ήμουν η Ζωή και η Αιωνιότητα και ότι είμαι παρών ανάμεσά 

σας μέσα στο υλικό σώμα ή έξω από αυτό. Αυτό δεν το κατάλαβαν όλοι οι άνθρωποι και γι' αυτό έπεσαν 

στην ειδωλολατρία και τον φανατισμό. 

18 Κάποιοι Με ρώτησαν: "Κύριε, έχουμε πέσει σε έναν νέο φανατισμό ή σε μια νέα ειδωλολατρία;" 

Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Δεν είστε εντελώς καθαροί, δεν έχετε προετοιμαστεί με όλη την 

πνευματοποίηση που σας διδάσκει ο Δάσκαλος προς το παρόν, αλλά σιγά-σιγά θα την αποκτήσετε. Σ' 

αυτή την Τρίτη Ώρα ετοίμασα προφήτες για να βλέπουν με το Πνεύμα και να μαρτυρούν στους 

ανθρώπους. 

19 Ακούστε τη φωνή Μου μέσα από τη συνείδηση, συνειδητοποιήστε ότι είστε ο εκλεκτός Μου λαός, 

ότι πρέπει να δώσετε το παράδειγμα και να γίνετε ο καθαρός καθρέφτης στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν 

να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Αργότερα, όταν όλοι σας σχηματίσετε ένα σώμα και μια θέληση, θα είστε 

το παράδειγμα για τις (χριστιανικές) διδασκαλίες και τις θρησκευτικές κοινότητες, και θα έχετε το 
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δικαίωμα να μιλάτε για αγάπη και ειρήνη και να λέτε στους άλλους να αγαπούν ο ένας τον άλλον, επειδή 

τους δίνετε το παράδειγμα. Θα διδάξετε στους άλλους την ανανέωση, επειδή έχετε ανανεωθεί 

προηγουμένως και έχετε κατανοήσει τη διδασκαλία Μου. 

20 Αν δεν πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, πώς θα μπορέσετε να ανατρέψετε τους ψεύτικους 

θεούς; Μόνο πνευματικοποιημένοι θα μπορέσετε να βγείτε στον κόσμο και να βάλετε τέλος στο μίσος, 

στην ανόητη επιδίωξη της εξουσίας, στο ψεύτικο μεγαλείο και στις κακές επιστήμες. Μόνο έτσι, ως 

εξοπλισμένοι, θα μπορέσετε να σταματήσετε την εξάπλωση της διαφθοράς. Με ποιο τρόπο; Με αγάπη, η 

οποία είναι πνευματοποίηση. Τότε θα είστε ένα ανοιχτό βιβλίο. Δεν θα λέτε σε κανέναν ότι είστε 

Δάσκαλοι, ούτε ότι είστε μαθητές Μου. Χωρίς να καυχηθείς θα ξεκινήσεις και θα φέρω τα πλήθη σε σένα. 

Θα προετοιμάσω τα εδάφη και θα ανοίξω τους δρόμους, θα σας κάνω να επικοινωνήσετε με τους 

αδελφούς σας άλλης γλώσσας. Δεν θα διασχίσετε όλοι τις θάλασσες. Εκείνοι που πρέπει να ξεκινήσουν 

για μακρινές ή κοντινές περιοχές έχουν οριστεί από εμένα- αλλά όλοι θα ξεκινήσουν σαν σμήνος 

περιστεριών. Οι απεσταλμένοι Μου θα βρίσκονται σε όλα τα μέρη της γης ως αγγελιοφόροι της ειρήνης. 

21 Ναι, άνθρωποι, αυτό είναι το έργο που σας περιμένει. Σήμερα σας μιλάω μέσω των φορέων της 

φωνής Μου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Στη Δεύτερη Εποχή μίλησα στους μαθητές Μου και σε μεγάλα 

πλήθη με αλληγορίες και παραβολές. 

22 Οι άνθρωποι δεν Με κατάλαβαν, αλλά το πνεύμα τους διείσδυσε στο νόημα αυτής της λέξης. Οι 

μαθητές μου ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: "Τι ήθελε να πει ο Δάσκαλος με αυτή τη λέξη;" Αλλά κανένας 

από αυτούς δεν κατάφερε να κατανοήσει το σύνολο της διδασκαλίας Μου, αλλά παρέμεινε μέσα τους 

μέχρι να έρθει η ώρα που θα έπρεπε να την κατανοήσουν με πλήρη σαφήνεια. 

23 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ο Λόγος Μου, που δόθηκε μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, 

ήταν πιο σαφής και πιο κατανοητός για την κατανόησή σας, επειδή έχετε εξελιχθεί. Πώς θα μπορούσα να 

περιμένω από εσάς να αναπτυχθείτε και να τελειοποιηθείτε, αν προηγουμένως σας είχα στερήσει τα 

πνευματικά σας χαρίσματα; 

24 Αν υπάρχουν ανθρώπινα όντα που έχουν χάσει το νόημα της αληθινής ζωής στο μονοπάτι τους και 

με αυτόν τον τρόπο έχουν μετατραπεί σε παρασιτικά φυτά, τους εγχέω τον χυμό της αιώνιας ζωής, ώστε 

να γίνουν και πάλι γόνιμα φυτά. 

25 Άνθρωποι, χρησιμοποιήστε τις διδασκαλίες Μου, γιατί πολλά από τα λόγια Μου δεν θα 

καταγραφούν από τα "χρυσά φτερά" και πολλές από τις καταγραφές θα κρατηθούν κρυφές από εγωιστικές 

και αδαείς καρδιές. 

26 Θυμηθείτε ότι σύντομα δεν θα Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή και ότι τότε θα είστε 

εξοπλισμένοι για να λαμβάνετε τις αποκαλύψεις και τις οδηγίες Μου με έμπνευση. 

27 Αλίμονο σε όσους θα τολμήσουν να διαστρεβλώσουν τις προθέσεις Μου, γιατί όταν έρθει η ώρα 

της συγκομιδής, το δρεπάνι Μου που αγαπά τη δικαιοσύνη θα τους μεταχειριστεί σαν δηλητηριώδη φυτά 

ή ζιζάνια! 

28 Καταλάβετε ότι ήρθα να σας διδάξω να μοιράζεστε τον πόνο των συνανθρώπων σας, ώστε να 

προετοιμαστείτε να σπείρετε την ειρήνη και να χύσετε το θεραπευτικό μου βάλσαμο σε κάθε πόνο. 

29 Ιδού ο πόλεμος, πώς σκεπάζει με θλίψη, σαν μαύρος μανδύας, τους λαούς και τα έθνη από τα 

οποία περνάει. Οι θάλασσες, τα βουνά και οι κοιλάδες έχουν μετατραπεί σε τόπους αίματος και θανάτου. 

Όσο μεγάλη και αν είναι η σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο, μην αμφιβάλλετε για τις δυνάμεις σας να 

αντέξετε τις δοκιμασίες. Γιατί τότε η πνευματική ανύψωση και ο τρόπος προσευχής που σας δίδαξα θα 

βοηθήσει τους αδελφούς και τις αδελφές σας να βρουν το δρόμο προς το αληθινό φως. 

30 Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να ικανοποιήσουν μια υπερβολική πείνα για 

εξουσία, αδιαφορώντας για τις ζωές των γειτόνων τους χωρίς να σέβονται τα δικαιώματα που Εγώ, ο 

Δημιουργός τους, τους έχω παραχωρήσει; Βλέπετε πώς τα έργα τους μιλούν μόνο για φθόνο, μίσος και 

απληστία; Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεστε γι' αυτούς περισσότερο απ' ό,τι για άλλους που δεν έχουν τόσο 

ανάγκη το φως. Συγχωρέστε αυτούς τους ανθρώπους για όλο τον πόνο που σας προκαλούν και βοηθήστε 

τους να συνέλθουν με τις αγνές σκέψεις σας. Μην κάνετε την ομίχλη που τους περιβάλλει ακόμα πιο 

πυκνή, γιατί αν μια μέρα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, θα καλέσω σε λογοδοσία και 

εκείνους που, αντί να προσεύχονται γι' αυτούς, τους έστειλαν μόνο σκοτάδι με τις κακές τους σκέψεις. 
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31 Σας φαίνεται αδύνατο ότι μια μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα ακούσουν τη φωνή της συνείδησης; Σας 

λέω, σύντομα θα έρθει η ώρα που θα χτυπήσουν την πόρτα Μου και θα Μου πουν: "Κύριε, άνοιξε μας, 

γιατί δεν υπάρχει άλλη βασιλεία εκτός από τη δική Σου". 

32 Στις ζωές των ανθρώπων, το κακό πάντα καταπίεζε το καλό. Αλλά σας λέω ξανά ότι το κακό δεν 

θα επικρατήσει, αλλά ότι ο νόμος Μου της αγάπης και της δικαιοσύνης θα διέπει την ανθρωπότητα. 

33 Ακούστε το Λόγο Μου, ω μαθητές, γιατί θα έρθει η μέρα που δεν θα μπορείτε πλέον να τον 

ακούτε, και είναι απαραίτητο να κρατήσετε το νόημά του στις καρδιές σας. Μόνο εγώ μπορώ να σβήσω 

τη δίψα σας για δικαιοσύνη σε αυτή την εποχή του εγωισμού και των ψεμάτων. Πιείτε αυτό το 

κρυστάλλινο νερό, γιατί σας το λέω ξανά με αλήθεια: "Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα ξαναδιψάσει 

ποτέ". 

34 Όταν σκέφτεστε ότι δίνω τον Θείο Λόγο Μου μέσα από αυτά τα αμόρφωτα μυαλά και ότι χιλιάδες 

καρδιές βρίσκουν σωτηρία και παρηγοριά σε αυτόν, υποκλίνεστε μπροστά σε αυτό το θαύμα. 

35 Αληθινά σας λέω: Αν ο Μωυσής, αγγίζοντας τον βράχο στην έρημο με το ραβδί του, έκανε το 

νερό να αναβλύσει από αυτόν και να σβήσει τη δίψα του πλήθους, έτσι και τώρα, με τη δικαιοσύνη Μου, 

που είναι αγάπη και δύναμη, άγγιξα αυτά τα μυαλά και τις πέτρινες καρδιές και έκανα να αναβλύσουν από 

αυτές νερά αιώνιας ζωής. 

36 Ο Λόγος Μου είναι το μονοπάτι- περπατήστε το και με το φως της αγάπης Μου θα γνωρίσετε τον 

δρόμο. Είμαι ο οδηγός που κατευθύνει τα βήματά σας. Η φωνή Μου, που βρίσκεται στη συνείδησή σας, 

σας ενθαρρύνει και σας καθοδηγεί, και τα θαύματά Μου αναζωπυρώνουν την πίστη σας. 

37 Σε όλες τις εποχές ο Νόμος Μου ήταν η φωνή που οδήγησε τα έθνη στο φως. Οι άνθρωποι που 

έστειλα επικεφαλής των πλήθους ήταν παραδείγματα πίστης, πίστης και σταθερότητας, δείχνοντας 

συνεχώς στους ανθρώπους τον αληθινό δρόμο. 

38 Αφοσιωθείτε με αγάπη στη μελέτη της διδασκαλίας Μου, γιατί σταδιακά πλησιάζει ο καιρός που 

δεν θα έχετε άλλον οδηγό από τη συνείδησή σας, ούτε άλλον ποιμένα από το Πνεύμα Μου. 

39 Μέχρι να επιτύχετε τον πλήρη εξοπλισμό, χρειάζεστε κάποιον να σας βοηθήσει να προχωρήσετε 

μπροστά και να καθοδηγήσει τα βήματά σας στο καλό μονοπάτι. Γι' αυτό επιλέγω ανάμεσα σας κάποια 

από τα παιδιά Μου να είναι ηγέτες σε κοινότητες ή μεγαλύτερες ομάδες. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η 

αποστολή και πόσο σοβαρή η ευθύνη της! Μακάριοι όσοι, γεμάτοι ζήλο, υπακοή και φόβο, οδηγούν τους 

αδελφούς και τις αδελφές τους στον δρόμο Μου, γιατί τότε το ποτήρι τους θα είναι λιγότερο πικρό όταν 

τα μέλη της εκκλησίας τους πιέζουν σαν βαρύ σταυρό. Θα τους συμπαρασταθώ όταν είναι κοντά στο να 

καταρρεύσουν κάτω από το βάρος των ευθυνών τους και δεν θα τους αφήσω ποτέ να πέσουν. 

40 Μακάριοι επίσης να είναι οι αδελφοί και οι αδελφές στην πίστη που ακολουθούν υπάκουα τα 

βήματα εκείνων που "παρακολουθούν" και υποφέρουν, ώστε να μην παρεκκλίνουν ούτε ένα βήμα από την 

πορεία εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. 

41 Ενωθείτε στην αλήθεια και θα ακούσετε καθαρά τη φωνή του Θείου Ποιμένα να σας οδηγεί βήμα 

προς βήμα προς το Ουράνιο εμπόδιο. 

42 Όλα προετοιμάστηκαν για να Με ακούσετε στην Τρίτη Εποχή μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

Εκείνοι που Με άκουσαν με αυτόν τον τρόπο ήταν ήδη προορισμένοι γι' αυτό. 

43 Δεν Με περίμεναν όλοι, και ακόμη λιγότερο με τη μορφή με την οποία αποκαλύφθηκα- γιατί ο 

Λόγος Μου ήταν κρυμμένος από εσάς, και ξεχάσατε την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω. Αλλά Εγώ, για 

τον οποίο ο χρόνος δεν περνάει, έχω εκπληρώσει την υπόσχεσή Μου σε σας. Τώρα ο Λόγος Μου σας 

αναγγέλλει μια νέα εποχή αποκαλύψεων που θα σας απελευθερώσει από κάθε υποδούλωση. Όχι άλλες 

αλυσίδες, όχι άλλα δεσμά, ανθρωπότητα! 

44 Την Πρώτη φορά, ένας άνθρωπος ήταν αρκετός για Μένα για να σας οδηγήσω στη Γη της 

Επαγγελίας. Στη Δεύτερη φορά, δώδεκα μαθητές προετοιμάστηκαν για να διαδώσουν τη διδασκαλία Μου 

και να διδάξουν στους ανθρώπους τον σωστό τρόπο. Τώρα θα ετοιμάσω έναν μεγάλο λαό πίστης, ντυμένο 

με τη χάρη Μου και προικισμένο με το Λόγο Μου, για να φέρει στα έθνη και τις χώρες του κόσμου το 

ψωμί της αιώνιας ζωής, το οποίο τρέφει τους πνευματικά άπορους και εκείνους που πεινούν για 

δικαιοσύνη. 

45 Αφήνω στις καρδιές σας το ψωμί της αγάπης και της αλήθειας για να το μοιραστείτε με τους 

ανθρώπους- γιατί αν και είναι δυνατοί στην όψη, πίσω από τα γιορτινά τους ρούχα, τη λάμψη και τη 

δύναμή τους, έχουν μια αδύναμη, άρρωστη και κουρασμένη ψυχή. 
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46 Ιδού, εδώ είμαι ανάμεσά σας, έχω εκπληρώσει την υπόσχεσή Μου. Έρχομαι ως Θεός, ως Πατέρας, 

ως Δάσκαλος και ως Φίλος. 

47 Με την είδηση του ερχομού Μου, πολλοί στράφηκαν στα (ιερά) βιβλία και την ιστοριογραφία για 

να βρουν επιβεβαίωση του νέου Μου ερχομού, και όλα τους είπαν ότι η παρουσία Μου είναι αληθινή. Σας 

φαίνεται παράξενο ότι έχω έρθει τώρα με πνεύμα; Καταλάβετε ότι δεν είναι πλέον ο κατάλληλος χρόνος 

για να γίνει ο "Λόγος" άνθρωπος και να κατοικήσει ανάμεσά σας. Αυτή η διδασκαλία της αγάπης ανήκει 

στο παρελθόν. Σήμερα ζείτε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος. 

48 Αυτή είναι η εποχή της πνευματικής ανύψωσης, όταν, αν θέλετε να Με δείτε ή να Με αισθανθείτε, 

πρέπει να προετοιμάσετε την ψυχή σας- γιατί δεν θα ρωτήσετε κανέναν αν είναι αλήθεια ότι είμαι 

ανάμεσά σας. Δεν έχετε πνεύμα ή ευαισθησία; Δεν έχετε καρδιά και αισθήσεις; Ποιον λοιπόν θα 

ρωτήσετε αν η εκδήλωσή Μου ανάμεσά σας είναι γεγονός; Μην τολμήσετε να ρωτήσετε τους 

μορφωμένους γι' αυτό, γιατί δεν γνωρίζουν τίποτα για Μένα. Θυμηθείτε: Ενώ οι άνθρωποι της εξουσίας 

στη Δεύτερη Εποχή εξεπλάγησαν από την Παρουσία Μου, και ενώ οι γραμματείς ήταν σε σύγχυση και οι 

ιερείς Με καταδίκασαν, τα ταπεινά και απλά μυαλά ακούνε τον απόηχο του Λόγου Μου στο εσωτερικό 

της καρδιάς τους. σε όσους Με ακούνε σήμερα και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την παρουσία Μου 

σε αυτή την εκδήλωση, λέω ότι αν, παρά την αμφιβολία και την απροθυμία τους, θέλουν να μάθουν αν 

είμαι Εγώ αυτός που μιλάει, θα πρέπει να δοκιμάσουν τις οδηγίες Μου εφαρμόζοντάς τες αν ερευνήσουν 

το Λόγο Μου, αν καθαρίσουν την καρδιά και το μυαλό τους, αν αναζητήσουν τον εχθρό τους για να τον 

συγχωρήσουν, αν πλύνουν την πληγή του λεπρού, αν παρηγορήσουν τον πενθούντα - τότε θα γνωρίζουν 

από μόνοι τους αν ήμουν Εγώ, ο Χριστός, που μίλησα μέσα από αυτά τα ανθρώπινα χείλη. 

49 Η συνείδησή σας θα είναι αυτή που θα σας πει αν αυτός ο λόγος προέρχεται από τον Θεό ή από 

άνθρωπο. 

50 Όταν μιλάω μέσω του ανθρώπινου οργάνου κατανόησης, δεν κρύβομαι, αντίθετα, αποκαλύπτομαι 

μέσω αυτού. 

51 Εκείνη την εποχή σας είπα: "Το δέντρο θα γίνει γνωστό από τους καρπούς του". Αναγνωρίστε 

τους καρπούς που δίνει η Διδασκαλία Μου- οι άρρωστοι που εγκαταλείπονται από την επιστήμη γίνονται 

υγιείς, οι εκφυλισμένοι μετανοούν, οι φαύλοι ανανεώνονται, οι αμφισβητίες γίνονται ένθερμοι πιστοί, οι 

υλιστές πνευματικοποιούνται. Όσοι δεν βλέπουν αυτά τα θαύματα το κάνουν επειδή επιμένουν να είναι 

τυφλοί. 

52 Η ανθρωπότητα καλλιεργεί πολλά "δέντρα"- η πείνα και η δυστυχία των ανθρώπων τους κάνει να 

αναζητούν σκιά και καρπούς από αυτά που τους προσφέρουν σωτηρία, δικαιοσύνη ή ειρήνη. Αυτά τα 

δέντρα είναι διδάγματα ανθρώπων που συχνά εμπνέονται από το μίσος, τον εγωισμό, την επιθυμία για 

εξουσία και τη μεγαλομανία. Οι καρποί τους είναι ο θάνατος, το αίμα, η καταστροφή και η βεβήλωση του 

πιο ιερού πράγματος στη ζωή του ανθρώπου, που είναι η ελευθερία της πίστης, της σκέψης, του λόγου - 

δηλαδή, με μια λέξη, η στέρηση της ελευθερίας του πνεύματος. 

53 Είναι οι σκοτεινές δυνάμεις που ξεσηκώνονται για να πολεμήσουν το φως. 

54 Τράβηξα την προσοχή σας όταν σας ανακοίνωσα ότι θα έρθει μια εποχή που οι πόλεμοι των ιδεών, 

των δογμάτων και της αδελφοκτονίας θα ξεσπάσουν, εξαπλώνοντας από έθνος σε έθνος και αφήνοντας 

ένα μονοπάτι πείνας και πόνου στην ανθρωπότητα. Και ότι αυτή θα ήταν η εποχή που θα ερχόμουν "πάνω 

στο σύννεφο", δηλαδή πνευματικά. 

55 Μια στιγμή πριν πεθάνω στο σταυρό, μίλησα με τα χείλη του Ιησού: "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

Αυτή ήταν η τελευταία Μου λέξη ως ανθρώπινο ον, γιατί πνευματικά η φωνή Μου δεν σταμάτησε ποτέ, 

αφού ο "Λόγος" Μου τραγούδησε ένα κονσέρτο αγάπης με όλα τα όντα από τη στιγμή της δημιουργίας 

τους. 

56 Προς το παρόν σας μιλάω μέσω ενός ανθρώπινου φωνητικού φορέα- μετά το 1950 θα συνομιλώ 

μαζί σας από πνεύμα σε πνεύμα και θα σας φέρω μεγάλα θαύματα και αποκαλύψεις. Αλλά θα μιλάω 

πάντα, γιατί είμαι ο Αιώνιος Λόγος. 

57 Θα είστε έτοιμοι να διδάξετε στους αδελφούς και τις αδελφές σας ό,τι έχετε μάθει από Μένα, και 

δεν θα υπάρχει καμία ερώτηση, όσο βαθιά κι αν είναι, που να μην απαντήσετε σωστά - με την 

προϋπόθεση ότι θα είστε ταπεινοί, ώστε να μη χάσετε τη χάρη Μου. 
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58 Αγάπη, μιλήστε όταν πρέπει - σιωπήστε όταν είναι απαραίτητο, μην πείτε σε κανέναν ότι είστε οι 

εκλεκτοί Μου. Αποφύγετε την κολακεία και μην κάνετε γνωστό το καλό που κάνετε. Εργαστείτε 

σιωπηλά, μαρτυρώντας με τα έργα της αγάπης σας την αλήθεια της διδασκαλίας Μου. 

59 Το να αγαπάς είναι το πεπρωμένο σου. Αγάπη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ξεπλύνετε τις ατέλειές 

σας, τόσο από την παρούσα ζωή σας όσο και από προηγούμενες ζωές. 

60 Μην λέτε ότι είμαι ο Θεός της φτώχειας ή της θλίψης, επειδή θεωρείτε ότι τον Ιησού 

ακολουθούσαν πάντα πλήθη ασθενών και θλιμμένων. Αναζητώ τους αρρώστους, τους θλιμμένους και 

τους φτωχούς, αλλά για να τους γεμίσω με χαρά, υγεία και ελπίδα, γιατί είμαι ο Θεός της χαράς, της ζωής, 

της ειρήνης και του φωτός. 

61 Αν κάποιος σας είπε ότι υπάρχουν αμαρτίες που δεν συγχωρούνται από Μένα, δεν σας είπε την 

αλήθεια. Για τις μεγάλες παραβάσεις υπάρχουν οι μεγάλοι εξαγνισμοί, και με μια ειλικρινή μετάνοια 

υπάρχει η απεριόριστη συγχώρεσή Μου. Σας ξαναλέω ότι όλοι θα έρθετε σε Μένα. 

62 Σε αυτή την εποχή η Διαθήκη Μου μαζί σας δεν θα σφραγιστεί με αίμα, όπως συνέβη στην 

Αίγυπτο, όταν ο λαός Μου σημάδευε τις πόρτες των σπιτιών του με αίμα από ένα πρωτότοκο αρνί, ή όπως 

συνέβη αργότερα στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο Ιησούς, ο Αμνός του Θεού, σφράγισε με το αίμα Του μια 

πνευματική διαθήκη μεταξύ του Διδασκάλου και των μαθητών Του. 

63 Τώρα θέλω να ξεκινήσετε από αγάπη, με οδηγό το φως της συνείδησης και το ιδανικό της 

πνευματοποίησης, ώστε το αίμα ενός αθώου ανθρώπου να μην σφραγίσει αυτή τη διαθήκη. Θα είναι το 

φως του Πνεύματός Μου και το φως σας ενωμένα σε μια λαμπερή λάμψη, σε μια ακτίνα φωτός. 

64 Το μονοπάτι που έδειξε ο Μωυσής στα πλήθη μέσα από τη θάλασσα και την έρημο για να τα 

οδηγήσει στις πύλες της Γης της Επαγγελίας είναι εμβληματικό των οδηγιών που προηγήθηκαν των 

μαθημάτων που σας αποκάλυψα μέσω του Ιησού - μαθήματα που ξεκίνησαν στη φάτνη της Βηθλεέμ και 

τελείωσαν στο Γολγοθά. 

65 Αυτή τη στιγμή πρέπει να βγείτε έξω και να διδάξετε τις διδασκαλίες Μου.Με τον τρόπο αυτό 

πρέπει να συμπάσχετε με την καρδιά του συνανθρώπου σας με τον μεγαλύτερο σεβασμό, γιατί η καρδιά 

του ανθρώπου είναι ο ναός Μου. Αν, μπαίνοντας εκεί, βρείτε ένα σβησμένο λυχνάρι ή ένα μαραμένο 

λουλούδι, ανάψτε το λυχνάρι και ποτίστε το λουλούδι, ώστε το φως και το άρωμα του πνεύματος να είναι 

και πάλι παρόντα στο ιερό αυτό. Αλλά μην επιθυμείτε να δρέψετε τους καρπούς αμέσως. Όταν σπέρνετε 

τον σπόρο στο έδαφος, βλασταίνει αμέσως ή καρποφορεί αμέσως; Γιατί, λοιπόν, θέλετε να θερίσετε τη 

σοδειά της ανθρώπινης καρδιάς, που είναι πιο σκληρή από τη γη, την ίδια μέρα που τη σπείρατε; 

66 Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, όπως υπάρχουν διαφορές στο υλικό έδαφος, έτσι υπάρχουν και 

διαφορές στους ανθρώπους. Συχνά θα σπείρετε και όταν θα έχετε ήδη χάσει κάθε ελπίδα ότι ο σπόρος σας 

θα βγει, θα εκπλαγείτε γιατί θα τον δείτε να βγαίνει, να μεγαλώνει και να καρποφορεί. Σε άλλες 

περιπτώσεις θα νομίζετε ότι έχετε σπείρει σε γόνιμα χωράφια και δεν θα βλέπετε τον σπόρο να 

βλασταίνει. Αν συναντήσετε τόσο σκληρό έδαφος που αντιστέκεται στις προσπάθειές σας, αφήστε το σε 

Μένα και Εγώ, ο Θείος Γαιοκτήμονας, θα το κάνω γόνιμο. 

67 Σας μιλάω με αλληγορίες, ώστε να κρατήσετε τις διδασκαλίες Μου στη μνήμη σας. Δεν θέλω να 

αισθάνεστε ορφανοί χωρίς κληρονομιά μετά το 1950. Αν η φωνή Μου είναι τότε σιωπηλή, πολλοί θα 

συνεχίσουν να Με λαχταρούν. Αλλά η φωνή Μου δεν θα ακούγεται πλέον με αυτή τη μορφή. - Θα 

υπάρξει μια στιγμή αδυναμίας για τους ανθρώπους, όταν οι άνδρες και οι γυναίκες θα βρεθούν σε 

σύγχυση. Όταν η σύγχυσή τους φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα κάνω αισθητή την παρουσία Μου σε 

όλη της τη δόξα. Τότε ο καθένας που είναι προετοιμασμένος θα ανοίξει τα μάτια του και θα γνωρίσει την 

αλήθεια της διδασκαλίας Μου. Αυτοί θα είναι εκείνοι που θα Με δουν και θα μαρτυρήσουν την παρουσία 

Μου ανάμεσά σας. 

68 Σας προετοιμάζω γι' αυτούς τους καιρούς, γιατί όταν δεν ακούτε πλέον τον Λόγο Μου, οι 

πειρασμοί θα επιτεθούν στις καρδιές σας και θα εκμεταλλευτούν την αδυναμία σας για να σας δείξουν 

πολλούς τρόπους. Τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη σας για να αναζητήσετε το Λόγο Μου 

και να παραμείνετε στα βιβλία που γράφονται, ώστε να βρείτε εκεί το κουράγιο που λείπει από το πνεύμα 

σας. Τότε θα καταλάβετε ότι ζείτε στην εποχή του εξαγνισμού. 

69 Είστε ακόμα αδύναμοι, αλλά θα γίνετε και πάλι δυνατοί. Γιατί εκείνη την εποχή θα υπάρξουν 

άρχοντες που θα τρέμουν μπροστά στην εξουσία του λαού Μου. Πότε θα συμβούν αυτά τα γεγονότα; 

Όταν αυτός ο λαός αυξάνεται, η πνευματοποίησή του και η ανάπτυξη των πνευματικών του χαρισμάτων 
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φτάνει σε υψηλό βαθμό. Τότε θα κυκλοφορήσουν φήμες για την εξουσία σας. Αυτές οι φήμες θα πάνε από 

έθνος σε έθνος, και τότε θα εμφανιστεί ο νέος Φαραώ που θα προσπαθήσει να σας υποδουλώσει χωρίς να 

το καταφέρει- γιατί αυτή θα είναι η εποχή της ελευθερίας του πνεύματος στη γη. Ο λαός μου θα διασχίσει 

την έρημο της συκοφαντίας και της αδικίας- αλλά δεν θα υποκύψει στον πόνο και θα βαδίσει βήμα προς 

βήμα, και στο σεντούκι του πνεύματος θα κουβαλάει μαζί του τη διδασκαλία του μοναδικού βιβλίου που 

αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους σε τρεις αιώνες - το φως των τριών Διαθηκών, που είναι ο Νόμος, η 

Αγάπη και η Σοφία του Θεού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 114  
1 Κάθε φορά που αυτή η αμφισβητούσα, άπιστη και υλιστική ανθρωπότητα συναντά μια θεία 

αποκάλυψη ή αυτό που αποκαλεί θαύμα, αναζητά αμέσως λόγους ή αποδείξεις για να δείξει ότι δεν 

υπάρχει υπερφυσικό έργο, ούτε έχει υπάρξει τέτοιο θαύμα. Όταν εμφανίζεται ένα άτομο που επιδεικνύει 

μια πνευματική ικανότητα ασυνήθιστη, βιώνει τη γελοιοποίηση, την αμφιβολία ή την αδιαφορία για να 

φιμώσει τη φωνή του. Και όταν η Φύση, ως όργανο της Θεϊκότητάς Μου, εκφέρει τη φωνή της 

δικαιοσύνης και τις κραυγές συναγερμού της στους ανθρώπους, εκείνοι αποδίδουν τα πάντα στην τύχη. 

Αλλά ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο αναίσθητη, κουφή και τυφλή σε όλα όσα είναι θεϊκά, 

πνευματικά και αιώνια όσο σε αυτούς τους καιρούς. 

2 Εκατομμύρια άνθρωποι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, αλλά η πλειονότητά τους δεν γνωρίζει τη 

διδασκαλία του Χριστού. Ισχυρίζονται ότι αγαπούν όλα τα έργα που έκανα ως άνθρωπος, αλλά με τον 

τρόπο που πιστεύουν, σκέφτονται και βλέπουν τα πράγματα αποδεικνύουν ότι δεν γνωρίζουν την ουσία 

της διδασκαλίας Μου. 

3 Σας δίδαξα τη ζωή του πνεύματος, σας αποκάλυψα τις ικανότητες που υπάρχουν σ' αυτό- γι' αυτό 

ήρθα στον κόσμο. 

4 Θεράπευα τους αρρώστους χωρίς κανένα φάρμακο, μιλούσα με τα πνεύματα, απελευθέρωνα τους 

δαιμονισμένους από παράξενες και υπερφυσικές επιρροές, συνομιλούσα με τη φύση, άλλαξα τον εαυτό 

Μου ως ανθρώπινο ον σε πνευματικό ον και ως πνευματικό ον πάλι σε ανθρώπινο ον, και κάθε ένα από 

αυτά τα έργα είχε πάντα ως στόχο να σας δείξει το μονοπάτι προς την ανάπτυξη του πνεύματος. 

5 Το πραγματικό πνευματικό περιεχόμενο της διδασκαλίας Μου έχει αποκρυφτεί από τους 

ανθρώπους για να σας δείξουν έναν Χριστό που δεν είναι καν εικόνα Εκείνου που πέθανε για να σας 

δώσει ζωή. 

6 Σήμερα βιώνετε το αποτέλεσμα της απόστασής σας από τον Δάσκαλο που σας δίδαξε. Σας 

περιβάλλει ο πόνος, σας καταθλίβει η φτώχεια σας, σας βασανίζει η άγνοια. Όμως έχει έρθει η ώρα που οι 

ικανότητες και τα χαρίσματα που βρίσκονται εν υπνώσει στον άνθρωπο ξυπνούν και διακηρύσσουν σαν 

κήρυκες ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει. 

7 Οι θρησκευτικές κοινότητες, η επιστήμη και η δικαιοσύνη των ανθρώπων θα προσπαθήσουν να 

αποτρέψουν την πρόοδο αυτού που γι' αυτούς είναι μια ξένη και επιβλαβής επιρροή. Αλλά δεν θα υπάρχει 

καμία δύναμη που θα μπορεί να σταματήσει την αφύπνιση και την πρόοδο του πνεύματος. 

8 Η ημέρα της απελευθέρωσης είναι κοντά. 

9 Επίσης, σ' αυτόν τον καιρό είχα τους προφήτες Μου, όπως τους είχα και στους προηγούμενους 

καιρούς. Κάθε φωνοφόρος ήταν προφήτης, γιατί μέσω του στόματός του σας μίλησα για εκείνο που 

πρόκειται να έρθει. 

10 Ο Λόγος Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, που έχει συγκεντρωθεί σε κείμενα, περιέχει πολλές 

προφητείες για την ανθρωπότητα του αύριο. Σας έχω προβλέψει τι θα συμβεί όταν περάσουν πολλά 

χρόνια, και σας έχω μιλήσει για δοκιμασίες που θα συμβούν σε άλλες εποχές. Για να σας αποδείξω την 

αλήθεια των προφητειών Μου, σας έδωσα κάποιες που έχετε ήδη δει να πραγματοποιούνται. Επομένως, 

ανάμεσα σε αυτόν τον λαό υπάρχουν καρδιές ακλόνητης πίστης που έχουν βιώσει την εκπλήρωση του 

Λόγου Μου με θαυμασμό και χαρά. 

11 Όχι μόνο ο φορέας της φωνής κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής Μου είναι προφήτης αυτή την 

εποχή. Όταν αυτός ο λαός υψώνει το πνεύμα του, όταν Με ακούει, έχει νιώσει την αφύπνιση των 

πνευματικών χαρισμάτων του που κοιμούνται και έχει γίνει προφήτης. Κάποιοι βλέπουν, άλλοι ακούν και 

άλλοι θεολογούν. 

12 Ο Δάσκαλος σας λέει: Προετοιμαστείτε, ξεδιπλώστε τα πνευματικά σας χαρίσματα, γιατί αυτά θα 

σας καθοδηγήσουν στο μονοπάτι του φωτός, ώστε τα έργα, τα λόγια και οι σκέψεις σας να φέρουν πάντα 

την ουσία που προέρχεται από την αλήθεια. 

13 Η ιστορία έχει διατηρήσει τα ονόματα των προφητών της αρχαιότητας, πολλοί από τους οποίους 

προέβλεψαν τους καιρούς που ζείτε σήμερα. Από τον Ιωήλ μέχρι τον Ιωάννη, έχουν προβλέψει την 

ιστορία της ανθρωπότητας για σας. 

14 Αυτά τα ονόματα θα τα θυμηθείτε ξανά όταν τα έθνη σταδιακά αφυπνιστούν για την αλήθεια που 

σας είχαν ήδη αποκαλύψει εκείνοι που εστάλησαν από Μένα. 
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15 Σήμερα σας λέω ότι οι προφητείες των νέων διδασκαλιών Μου θα ενωθούν με τις προφητείες των 

προηγούμενων εποχών, γιατί όλες σας μιλούν ως μία αποκάλυψη. 

16 Μακάρια είναι τα παιδιά αυτής της εποχής που στην πίστη, το ζήλο και την αγάπη τους για τον 

Πατέρα μοιάζουν με τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μέσα από τα στόματά τους το Πνεύμα Μου θα 

μιλήσει στους ανθρώπους αυτής της εποχής και των εποχών που έρχονται. 

17 Μην ντρέπεστε όταν σας λέω ότι τα ονόματά σας δεν θα μείνουν στην ιστορία. Αν είστε ήδη 

ταπεινοί, θα ξέρετε πώς να δείχνετε έλεος με το δεξί σας χέρι και να φροντίζετε να μην το γνωρίζει το 

αριστερό. 

18 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, αφήστε το φως του Λόγου Μου να σας φωτίσει, ώστε το φως της 

συνείδησής σας να σας καθοδηγεί σε όλους τους δρόμους σας. 

19 Σήμερα σας αποκάλεσα κληρονόμους της δόξας Μου, επειδή προορίζεται να αποκτήσετε τη 

βασιλεία Μου. 

20 Όταν βγήκατε από Μένα, ήσασταν προικισμένοι με όλες τις απαραίτητες ιδιότητες για να 

διασχίσετε το απέραντο μονοπάτι της ζωής και να επιστρέψετε στο σημείο εκκίνησης. Κανένα από αυτά 

τα χαρίσματα δεν αποκτήθηκε στο δρόμο, όλα τα είχε η ψυχή από την προέλευσή της. Η συνείδηση είναι 

έμφυτη στην ψυχή, είναι φως. Χωρίς διακοπή, το συμβουλεύει να αποκτήσει αξίες που θα το βοηθήσουν 

να επιστρέψει στον Πατέρα. 

21 Κατά καιρούς η ψυχή ξεφεύγει από το μονοπάτι, μετά το ξαναβρίσκει- για λίγο καιρό προχωράει 

γρήγορα, μετά μένει πάλι πίσω. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει μακρύτερο μονοπάτι και κανένα 

μονοπάτι με περισσότερες δοκιμασίες από αυτό της ανάπτυξης της ψυχής. 

22 Πόσο κακό έχει συμβεί σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν στο πνευματικό βασίλειο του 

ουρανού τη στιγμή του θανάτου! Αυτές οι ψυχές είναι ανίκανες να δουν πέρα από αυτό που έχουν 

δημιουργήσει στη φαντασία τους σε αυτή τη ζωή. 

23 Όταν ο Δήμας, αναγνωρίζοντας τη δύναμη του Ιησού, ομολόγησε την πίστη του στη θεότητα του 

Χριστού από το σταυρό του και Του ζήτησε ταπεινά να θυμηθεί έναν αμαρτωλό, Εκείνος υποσχέθηκε να 

τον μεταφέρει στον Παράδεισο την ίδια μέρα, βλέποντας πως ο άνθρωπος αυτός πέτυχε την κάθαρση 

εκείνη τη στιγμή μέσω της μετάνοιας, της πίστης και του πόνου. 

24 Ο Δάσκαλος θέλησε να σας κάνει να καταλάβετε ότι όταν η ψυχή εξαγνίζεται, ανεβαίνει σε 

περιοχές ειρήνης και φωτός, από όπου μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της αγάπης προς τους 

αδελφούς και τις αδελφές της, εμπνευσμένη από την αγάπη του Πατέρα, που είναι η μόνη πνευματική 

σκάλα που υπάρχει για να φτάσει κανείς στην τέλεια Βασιλεία. 

25 Όλοι σας έχετε το δικαίωμα να κατέχετε τη Βασιλεία Μου, όλοι σας είστε προορισμένοι να έρθετε 

σε Μένα - ακόμη και αν είστε οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και ατελείς - μόλις, όπως ο Δήμας, μέσω της 

αγάπης και της πίστης σας, μέσω της ταπεινότητας και της ελπίδας σας, έχετε επιτύχει αυτόν τον κόσμο 

της ειρήνης. Από εκεί θα αρχίσετε να προσφέρετε στον Θεό σας εκείνα τα έργα που αποτελούν τον τέλειο 

φόρο τιμής του Πνεύματος στον Πατέρα που σας δημιούργησε με τόση αγάπη και σας προορίζει να 

ζήσετε μαζί του στην τελειότητα. 

26 Δεν έχω αποκληρώσει κανέναν, σε όλους υπάρχουν τα χαρίσματα που θα τους κάνουν μια μέρα να 

μετανοήσουν για το ότι αμάρτησαν, ότι Με προσέβαλαν, και αργότερα αυτά θα τους εμπνεύσουν για τα 

μεγαλύτερα έργα. 

27 Για άλλη μια φορά αποκαλύπτομαι ανάμεσά σας. Κάθε ψυχή είναι ναός του Κυρίου, κάθε νους 

είναι κατοικία του Υψίστου, κάθε καρδιά είναι το ιερό του Θείου Ποιμένα που οδηγεί τα πρόβατά Του 

στην αιώνια ζωή. Ο Κύριος ερευνά τις ψυχές με τη δικαιοσύνη Του και καθαρίζει τις σκέψεις με το φως 

Του. 

28 Αληθινά σας λέω, δεν είμαι επισκέπτης, αλλά είμαι ο αιώνιος κάτοικος της ψυχής σας, είμαι το 

φως και η παρούσα ζωή μέσα σας. Ποιος θα μπορούσε να σβήσει το φως Μου στο πνεύμα σας; Αφήστε 

λοιπόν αυτό το λαμπερό αστέρι να αποκαλυφθεί στο δρόμο σας. 

29 Ω, αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν το Θέλημά Μου, παίρνοντας ως πρότυπο τον Ιησού, ο οποίος 

στη γη έκανε μόνο το Θέλημα του Ουράνιου Πατέρα Του - πόσο μεγάλες και όμορφες θα ήταν οι 

εκδηλώσεις του πνεύματός σας σε έργα, σε λόγια ή σκέψεις! 

30 Ετοιμάζω την κατοικία Μου μέσα στους ανθρώπους - τόσο σε εκείνους που Με αγαπούν όσο και 

σε εκείνους που δεν Με γνωρίζουν, έτσι ώστε το φως Μου να έχει την ψυχή σας ως βασίλειό του. 
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Γνωρίστε το φως Μου που έχει γίνει αποκάλυψη και διδασκαλία. Είναι το μήνυμα του υποσχόμενου 

Παρηγορητή, αυτού που σας ανακοίνωσα ότι θα έρθει. Ο πολυαναμενόμενος είναι τώρα εδώ, περιμένει 

μόνο να ξυπνήσει η κοιμισμένη καρδιά των ανθρώπων για να λάμψει μέσα τους σαν το φως μιας νέας 

αυγής. Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι παρά τον χρόνο που έχει περάσει στο μεταξύ, η αλήθεια παραμένει 

η ίδια, επειδή είναι αμετάβλητη. Η αλήθεια είναι Θεός και μπορείτε να βρείτε αποδείξεις γι' αυτό στη 

φύση, μια από τις πολλές εκφράσεις του Δημιουργού σας. Και όπως ακριβώς δείχνω τον εαυτό Μου μέσω 

της φύσης, θέλω επίσης να αποκαλυφθώ μέσα σας. 

31 Ανθρωπότητα, ξύπνα! Καταλάβετε τον λόγο Εκείνου που επρόκειτο να έρθει και που είναι τώρα 

ανάμεσά σας! Αυτός που τρέφει τις ψυχές είναι τώρα εδώ. Εκείνος που φωτίζει το μονοπάτι της εξέλιξής 

σας στέλνει προς το παρόν το φως Του από ψηλά, χρησιμοποιώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο για να 

μεταφράσει τις θεϊκές εμπνεύσεις σε λέξεις - λέξεις που φτάνουν στην ταλαιπωρημένη καρδιά, στην 

μπερδεμένη ψυχή, στους αρρώστους και στους πεινασμένους. Όποιος δέχεται αυτό το φως στην ψυχή του, 

βλέπει τις δυνάμεις της να αυξάνονται. Η θεϊκή μου δύναμη κινεί το σύμπαν και έρχεται σε σας σαν χάδι. 

Κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα είναι μια σκέψη από τον Κύριό σας. 

32 Άνθρωποι, θα σας σώσω και θα σας κάνω να γίνετε ο τέλειος πομπός που εκφράζει καλύτερα το 

θέλημά Μου. Ω μαθητές που Με ακούτε αυτές τις στιγμές, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τα πάντα, 

τουλάχιστον νιώστε αυτή την αγάπη, αυτή τη λάμψη της ζωής που σας έρχεται. Το φως μου θα σας σώσει 

αυτή τη στιγμή. 

33 Τι μεγαλείο θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος χωρίς το θείο; Είναι το φως Μου που στολίζει όλα 

όσα υπάρχουν. Αφήστε την να λάμψει στην ύπαρξή σας και στα έργα σας, και θα νιώσετε την ευδαιμονία 

του να ζείτε ακολουθώντας το παράδειγμά Μου. 

34 Συνειδητοποιήστε ότι αν και είμαι "ο Λόγος", δεν είμαι μόνο Λόγος, αλλά και πράξη. Σας έδωσα 

απόδειξη γι' αυτό όταν έγινα άνθρωπος για να ζήσω μαζί σας και να γίνω παράδειγμα για εσάς. Έγινα 

άνθρωπος στην αλήθεια, αλλά αυτό το σώμα, όταν σχηματίστηκε, δεν διέπραξε την παραμικρή αμαρτία 

και δεν είχε την παραμικρή ατέλεια. Ήταν ένας αληθινός ναός από τον οποίο έβγαινε ο "Λόγος του Θεού". 

Αυτός που σήκωσε τους ταπεινούς και θεράπευσε τους ασθενείς με έναν λόγο - Αυτός που ευλόγησε τα 

παιδιά και κάθισε στο τραπέζι των φτωχών είναι Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο ίδιος "Λόγος". Είναι το 

Φως της Αλήθειας που είδατε να εμφανίζεται στην Ανατολή και του οποίου η ακτινοβολία φωτίζει τώρα 

τη Δύση. Σήμερα δεν εμφανίζομαι ενσαρκωμένος σε ένα ανθρώπινο ον, εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω 

ανθρώπινων όντων που προετοιμάζονται από Μένα, τα οποία γεννιούνται για να εκπληρώσουν αυτό το 

καθήκον. Αληθινά σας λέω, εκείνους μέσω των οποίων σας έδωσα τον Λόγο Μου, τους έχω προετοιμάσει 

γι' αυτόν πριν ακόμα έρθουν στη γη. Στη συνέχεια, τα καθοδήγησα από τη γέννησή τους και τώρα που τα 

χρησιμοποιώ, συνεχίζω να τα εκπαιδεύω. 

35 Θέλω να σας μιλήσω για πολλά πνευματικά θέματα, αλλά δεν μπορείτε ακόμη να τα καταλάβετε. 

Αν σας αποκάλυπτα το είδος των σπιτιών στα οποία κατεβήκατε στη γη, δεν θα μπορούσατε να 

καταλάβετε πώς ζήσατε σε τέτοια μέρη. Σήμερα μπορείτε να αρνηθείτε ότι γνωρίζετε τις πνευματικές 

σφαίρες, γιατί όσο η ψυχή σας είναι ενσαρκωμένη, η γνώση του παρελθόντος της απαγορεύεται, για να 

μην ματαιοπονήσει, να μην πάθει κατάθλιψη, να μην απελπιστεί μπροστά στη νέα της ύπαρξη, στην οποία 

πρέπει να ξεκινήσει ξανά σαν σε μια νέα ζωή. Ακόμα κι αν το θέλατε, δεν θα μπορούσατε να θυμηθείτε- 

σας επιτρέπω μόνο να κρατήσετε μια ιδέα ή μια διαίσθηση για το τι σας αποκαλύπτω, ώστε να μπορείτε 

να επιμείνετε στον αγώνα της ζωής και να υπομείνετε πρόθυμα τις δοκιμασίες. 

36 Μπορεί να αμφιβάλλετε για όλα όσα σας λέω, αλλά αυτή η πνευματική σφαίρα ήταν πραγματικά 

το σπίτι σας όσο ήσασταν πνεύμα. Ήσασταν κάτοικοι εκείνου του τόπου όπου δεν γνωρίζατε πόνο, όπου 

νιώθατε τη δόξα του Πατέρα στην ύπαρξή σας, γιατί δεν υπήρχε κανένα ελάττωμα σε αυτόν. Αλλά δεν 

είχατε καμία αξία, και έτσι ήταν απαραίτητο να αφήσετε αυτόν τον ουρανό και να κατέβετε στον κόσμο, 

ώστε η ψυχή σας να κερδίσει αυτό το βασίλειο με την προσπάθειά της. Αλλά όλο και περισσότερο 

βυθιζόσασταν ηθικά, μέχρι που νιώθατε πολύ μακριά από το Θείο και το πνευματικό, την καταγωγή σας. 

37 Η φωνή μου - του Διδασκάλου - πάντα σας μιλούσε για να σας διδάξει- την αναγνωρίσατε από τη 

στοργική της φύση. Αλλά όταν κρατήσατε τα λάθη σας, ο πόνος, ως αδυσώπητος δάσκαλος, σας έκανε να 

συνειδητοποιήσετε την ανυπακοή σας. Ένα αγκάθι σήμερα και ένα άλλο αύριο - έτσι ένα στεφάνι 

θλιβερής εμπειρίας σχηματίστηκε σταδιακά στο μέτωπό σας. Γιατί δεν μαθαίνετε την αγάπη από Μένα 

και δεν αφήνετε τον εαυτό σας να καθοδηγείται από τις οδηγίες Μου, οι οποίες δεν πληγώνουν κανέναν, 
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αλλά μάλλον κάνουν τις καρδιές σας ευγενικές όταν σας λένε: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον"; Όποιος 

αγαπά τον συνάνθρωπό του αγαπά τον Πατέρα μέσα του. 

38 Σας αγάπησα πριν από την ύπαρξή σας, σας χάιδεψα μέσα Μου, και όταν γεννηθήκατε, σας έκανα 

να νιώσετε τη Θεϊκή Μου τρυφερότητα. Αν αγαπάτε επίσης τον Πατέρα σας, πρέπει να αγαπάτε τους 

μεγαλύτερους και τους μικρότερους αδελφούς και αδελφές σας, γνωρίζοντας ότι κάθε ανθρώπινο ον που 

υπάρχει υπάρχει υπάρχει επειδή το θέλησε ο Θεός και ότι κάθε πλάσμα είναι η (ορατή) μορφή μιας θεϊκής 

σκέψης. Να θυμάστε, εξάλλου, ότι δεν είστε μόνο αδελφοί και αδελφές των ανθρώπων, ότι υπάρχουν 

πολλά πλάσματα που, αν και χωρίς πνεύμα, είναι αδελφοί και αδελφές σας, και τα οποία μπορείτε να 

ονομάζετε μικρότερα, αλλά τα οποία δεν παύουν επομένως να έχουν για Πατέρα τους τον ίδιο Εκείνον 

που σας δημιούργησε. Γνωρίστε τη θέση σας μέσα στη ζωή, ώστε να μπορείτε να εκπληρώσετε δεόντως 

το καθήκον σας. 

39 Όταν το φως της διδασκαλίας Μου γίνει αποδεκτό με αλήθεια από το πνεύμα σας, θα λαχταράτε 

τον ουρανό πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα τα αγαθά της γης. Αυτός που λαχταρά τις αρετές του 

Ουρανού για να επιτύχει την άνοδο του πνεύματός του, αισθάνεται μια εσωτερική φλόγα που τον φωτίζει 

και ακούει μέσα του έναν ύμνο αγάπης για τον Πατέρα του. Είναι αυτό το φως που σας κάνει να 

αισθάνεστε την παρουσία Εκείνου που κατοικεί μέσα σας και που σας δείχνει το συντομότερο μονοπάτι 

που οδηγεί στη Γη της Επαγγελίας, απομακρύνοντάς σας έτσι από τα μονοπάτια εκείνα όπου οι άνθρωποι 

έχουν αφήσει ίχνη πόνου ανά τους αιώνες. 

40 Κάποτε, όταν βρισκόμουν ανάμεσα στους μαθητές Μου και η αναχώρησή Μου ήταν ήδη κοντά, 

τους είπα σε κάποια περίσταση: "Ιδού, σύντομα δεν θα Με έχετε πια ανάμεσά σας, γιατί θα πάω στον 

Πατέρα από τον οποίο προήλθα". Σας λέω τώρα: Ενεργήστε όπως εγώ και ο παράδεισος θα είναι δικός 

σας, ακόμη και με λιγότερα χρήματα από αυτά που έκανα εγώ - αν θέλετε. 

41 Μπείτε στο φως αυτής της αιώνιας αυγής, ώστε να μην βλέπετε πλέον τη νύχτα, γιατί δεν μπορεί 

να εμφανιστεί σκοτάδι στην ψυχή των φωτισμένων, εκείνων που έχουν λάβει υπόψη τους τις διδασκαλίες 

Μου. Όπως η νύχτα είναι η ψυχή του υλοποιημένου, έτσι και η αυγή είναι η ψυχή εκείνου που προσβλέπει 

στην πνευματοποίηση. Αφήστε την ψυχή σας να αποκαλύψει το φως της, το οποίο είναι σαν να αφήνετε 

το δικό μου να λάμπει. 

42 Γίνετε δάσκαλοι αυτών που σας δίδαξα, αλλά πρώτα να είστε κουφοί στη φωνή των πειρασμών, 

στον κοσμικό θόρυβο των επιπολαιότητες και των ματαιοδοξιών. Ακούστε τη φωνή Μου στη σιωπή και 

θα λάβετε το μήνυμά Μου. 

43 Κανείς δεν θα χαθεί- κάποιοι θα φτάσουν νωρίτερα στο μονοπάτι που σας έδειξα, και άλλοι θα 

φτάσουν αργότερα στα μονοπάτια που ακολουθούν. Σε όλες τις θρησκείες ο άνθρωπος μπορεί να δεχτεί 

τη διδασκαλία που χρειάζεται για να γίνει καλός. Αν όμως δεν το πετύχει αυτό, τότε κατηγορεί τη 

θρησκεία που πρεσβεύει και παραμένει αυτός που ήταν πάντα. Κάθε θρησκεία είναι ένα μονοπάτι- 

μερικές είναι πιο τέλειες από άλλες, αλλά όλες στοχεύουν στην καλοσύνη και προσπαθούν να φτάσουν 

στον Πατέρα. Αν κάτι δεν σας ικανοποιεί στις θρησκείες που γνωρίζετε, μη χάνετε την πίστη σας σε 

Μένα. Περπατήστε στο μονοπάτι της φιλανθρωπίας και θα βρείτε τη σωτηρία, γιατί το μονοπάτι Μου 

φωτίζεται από τη δύναμη της αγάπης. 

44 Έτσι ετοιμάζω την κατοικία Μου, τον ναό Μου. Όταν μιλάω για την κατοικία Μου, δεν μιλάω για 

το σώμα σας, αλλά για την ψυχή σας, γιατί χτίζω αυτό το σπίτι πάνω σε αιώνια θεμέλια, όχι σε αυτά που 

είναι φθαρτά. 

45 Πολλοί έχουν έρθει σε αυτή την εκδήλωση πεινασμένοι για αυτόν τον λόγο της ζωής, ενώ άλλοι 

δεν έχουν ακόμη κατανοήσει αυτά τα διδακτικά λόγια. Αυτά τα αγγίζω για να πεινάσουν και να διψάσουν 

για αγάπη και να αναζητήσουν το φως Μου. 

46 ανθρωπότητα, βλέπω ότι φοβάσαι την καταιγίδα που μαίνεται πάνω σου. Μην το φοβάσαι, γιατί 

Εγώ θα το ηρεμήσω, αρκεί να πιστεύεις σε Μένα και να ακούς τη φωνή Μου. Αν δεν ξέρετε ακόμα πώς 

να ακούτε σιωπηλά, ελάτε να μάθετε από Εμένα που σας διδάσκω μέσω αυτών των προετοιμασμένων 

οργάνων κατανόησης, ή περιμένετε αυτό το μήνυμα να φτάσει σε σας από πνεύμα σε πνεύμα. Αυτό το 

μήνυμα έχει φως για όλες τις θρησκείες, για όλες τις αιρέσεις και τα δόγματα και για τους διάφορους 

τρόπους καθοδήγησης των ανθρώπων. Αλλά τι κάνατε με το Λόγο Μου, μαθητές; Έτσι θέλετε να ανθίσει 

το δέντρο; Αφήστε το να ανθίσει, γιατί θα σας ανακοινώσουν ότι αργότερα θα αποδώσει καρπούς. Γιατί 

κρύβετε αυτά τα μηνύματα και δεν φέρνετε στον κόσμο την έκπληξη αυτής της νέας εποχής με αυτά τα 
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καλά νέα; Γιατί δεν τολμάτε να πείτε στον κόσμο ότι η φωνή του Χριστού αντηχεί ανάμεσά σας; Μιλήστε 

και δώστε μαρτυρία για τη διδασκαλία Μου μέσα από τα έργα της αγάπης σας- γιατί αν κάποιοι κλείσουν 

τα αυτιά τους για να μην σας ακούσουν, άλλοι θα τα ανοίξουν, και η φωνή σας θα είναι τότε τόσο γλυκιά 

και μελωδική γι' αυτούς όσο το τραγούδι του αηδονιού. 

47 Ο Λόγος Μου αυτής της εποχής δεν θα διαγράψει τα λόγια που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή. 

Εποχές, αιώνες και αιώνες θα περάσουν, αλλά τα λόγια του Ιησού δεν θα περάσουν. Σήμερα σας εξηγώ 

και σας αποκαλύπτω το νόημα αυτών που σας είπα τότε και τα οποία δεν καταλάβατε. 

48 Είμαι ο ίδιος σπορέας όπως παλιά- σήμερα φυτεύω και αύριο θα θερίσω τον καρπό, αλλά η 

Αλήθειά Μου είναι η ίδια όπως πάντα. Δεν ζείτε μόνο με το ψωμί της γης, αλλά και με τις διδασκαλίες 

Μου. Το σώμα σου θα βυθιστεί στη μήτρα της γης, αλλά στην ψυχή σου θα πω: "Σήκω και περπάτα, 

γύρνα στον Πατέρα σου". 

49 Ο "Λόγος" μου έχει ήδη γίνει άνθρωπος σε άλλη στιγμή για να σας διδάξει με το παράδειγμα να 

σας αγαπάτε- γιατί αν σας είχα διδάξει μόνο με λόγια, ο κόσμος θα έλεγε: "Μόνο λόγια, όχι έργα". Ήμουν 

ανάμεσά σας για να σας διδάξω, γιατί αυτό ήταν που ήρθα να κάνω. Τι θα μπορούσα να μάθω από τους 

άνδρες που δεν γνώριζα; Τίποτα. Αφιέρωσα αυτή τη ζωή στην ανθρωπότητα. Στους ναούς ήμουν φως 

ανάμεσα στους διδασκάλους του νόμου. Τρία χρόνια πριν εγκαταλείψω ξανά τη γη, ξεκίνησα να διδάσκω 

τους ανθρώπους στα χωράφια, στις ακτές της θάλασσας ή των ποταμών, στις αγορές. Μίλησα σε όλους, 

σε κανέναν δεν αρνήθηκα τη διδασκαλία Μου. 

50 Σήμερα Μου λέτε: "Δάσκαλε, ο κόσμος παραμένει ο ίδιος παρά τη θυσία Σου, το Λόγο Σου και το 

αίμα Σου που χύθηκε". Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι έχυσαν το αίμα τους μέχρι να ποτιστεί η γη με 

αυτό. Δεν έγινε από αγάπη, αλλά από απληστία, από κακία. Έχουν χύσει το αίμα των συνανθρώπων τους 

που δεν αγαπούν. 

51 Πολλοί φτιάχνουν μια εικόνα Μου και την καλύπτουν με μετάξι, χρυσό και πολύτιμους λίθους, 

ενώ αφήνουν τους φτωχούς να πεθάνουν από πείνα και κρύο- αλλά το Θεϊκό Μου σχέδιο είναι ισχυρότερο 

από τη σκληροκαρδία των ανθρώπων και θα πραγματοποιηθεί. Αλίμονο σ' αυτούς που λένε ψέματα! Θα 

ήταν καλύτερα γι' αυτούς να ομολογήσουν την ενοχή τους αντί να αισθάνονται καλύτεροι από τους 

άλλους, γιατί η συνείδησή τους δεν θα τους αφήσει ήσυχους ούτε στον ύπνο. Όσοι προσπαθούν να 

καλύψουν τους λεκέδες της ντροπής τους με τον μανδύα της υποκρισίας είναι ασβεστωμένοι τάφοι που 

κρύβουν μέσα τους σήψη. Αλίμονό σας, γραμματείς και υποκριτές Φαρισαίοι! Αν θέλετε να περπατήσετε 

στους δρόμους του Κυρίου, κάντε ό,τι διδάσκει η διδασκαλία Μου, πάρτε Με ως παράδειγμα, σηκώστε το 

σταυρό σας και ακολουθήστε Με. 

52 Παιδιά μου, βρίσκετε κάτι κακό στο μήνυμά Μου; Σας βλάπτω με αυτή τη λέξη που περιέχει μόνο 

αγάπη για όλους; Μελετήστε το και δεν θα βρείτε τίποτα άδικο σε αυτό. 

53 Αυτό το μήνυμα, το οποίο θα σας θυμίσει την εποχή που έγινα γνωστός, θα διατηρηθεί γραπτώς 

και πολλοί θα έρθουν και θα θυμηθούν πόσο κοντά τους ήμουν. Ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή, όσο 

ήμουν μαζί τους, οι απόστολοί Μου δεν Με αγαπούσαν τόσο πολύ όσο μετά την αναχώρησή Μου. Όσο 

ήταν μαζί Μου, δεν έδιναν τη ζωή τους για Μένα- μετά έδωσαν όλα όσα είχαν από αγάπη για τον 

Δάσκαλό τους. Όταν η φωνή του Ιησού δεν ακουγόταν πια, μόνο τότε οι μαθητές υπέφεραν, επιθυμώντας 

να Με έχουν ξανά μαζί τους, και ποτέ δεν Με αγάπησαν όπως τότε. Ο λόγος ήταν ότι ήδη βασίλευα στις 

καρδιές τους. Σύμφωνα με το θέλημά Μου θα συμβεί και σε σας. 

54 Μπορείτε να αναγνωρίσετε την παρουσία Μου από την ειρήνη που νιώθετε στην ψυχή σας. 

Κανείς άλλος εκτός από Εμένα δεν μπορεί να σας δώσει αληθινή ειρήνη. Ένα πνευματικό ον από το 

σκοτάδι δεν θα μπορούσε να σας το δώσει. Σας το λέω αυτό επειδή πολλές καρδιές φοβούνται τις παγίδες 

ενός σαγηνευτικού όντος στο οποίο οι άνθρωποι έχουν δώσει ζωή και μορφή σύμφωνα με τη φαντασία 

τους. 

55 Πόσο λανθασμένα έχει ερμηνευτεί η ύπαρξη του Πρίγκιπα του Σκότους! Πόσοι, τελικά, πίστεψαν 

περισσότερο στη δύναμή του παρά στη δική μου, και πόσο μακριά από την αλήθεια βρέθηκαν οι 

άνθρωποι! 

56 Το κακό υπάρχει, όλα τα ελαττώματα και οι αμαρτίες προέρχονται από αυτό, δηλαδή αυτοί που 

κάνουν το κακό υπήρχαν πάντα, τόσο στη γη όσο και σε άλλα σπίτια ή κόσμους. Αλλά γιατί 

προσωποποιείτε όλο το υπάρχον κακό σε ένα μόνο ον και γιατί το αντιπαραβάλλετε με τη Θεότητα; Σας 
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ρωτώ: Τι είναι ένα ακάθαρτο ον μπροστά στην απόλυτη και άπειρη δύναμή Μου, και τι σημαίνει η 

αμαρτία σας μπροστά στην τελειότητά Μου; 

57 Η αμαρτία δημιουργήθηκε στον κόσμο. Όταν τα πνεύματα βγήκαν από τον Θεό, κάποια 

παρέμειναν στο καλό, ενώ άλλα, ξεφεύγοντας από αυτό το μονοπάτι, δημιούργησαν ένα άλλο, αυτό του 

κακού. 

58 Τα λόγια και οι παραβολές που σε παλαιότερες εποχές σας δόθηκαν με αλληγορίες ως 

αποκάλυψη, έχουν ερμηνευτεί λανθασμένα από την ανθρωπότητα. Η διαισθητική γνώση που είχαν οι 

άνθρωποι για το υπερφυσικό επηρεάστηκε από τη φαντασία τους και έτσι σταδιακά διαμόρφωσαν γύρω 

από τη δύναμη του κακού επιστήμες, λατρείες, προληπτικές αντιλήψεις και μύθους που διατηρούνται 

μέχρι τις μέρες μας. 

59 Κανένας διάβολος δεν μπορεί να βγει από τον Θεό- εσείς τους επινοήσατε με το μυαλό σας. Η ιδέα 

που έχετε γι' αυτό το ον, με το οποίο Μου αντιμάχεστε συνεχώς, είναι ψευδής. 

60 Σας δίδαξα να προσέχετε και να προσεύχεστε, ώστε να μπορείτε να απελευθερωθείτε από 

πειρασμούς και κακές επιρροές, οι οποίες μπορεί να προέρχονται τόσο από ανθρώπινα όντα όσο και από 

πνευματικά όντα. 

61 Σας είπα να υποτάξετε το πνεύμα στη σάρκα, επειδή η τελευταία είναι ένα αδύναμο πλάσμα που 

κινδυνεύει συνεχώς να πέσει αν δεν το προσέχετε. Η καρδιά, ο νους και οι αισθήσεις είναι ανοιχτές πόρτες 

από τις οποίες τα πάθη του κόσμου μαστιγώνουν την ψυχή. 

62 Αν φανταστήκατε ότι τα όντα του σκότους είναι σαν τέρατα, Εγώ τα βλέπω μόνο σαν ατελή 

πλάσματα που απλώνω το χέρι Μου για να τα σώσω, γιατί και αυτά είναι παιδιά Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 115  
1 Σας δέχομαι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, και μέσα σας την ανθρωπότητα, που είναι κόρη Μου. Σε 

αυτή την εποχή κατά την οποία κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του οργάνου του ανθρώπινου νου, σας 

δίνω δύναμη ώστε να επιστρέψετε στο μονοπάτι της τελειότητας, να βελτιώσετε τη συμπεριφορά της ζωής 

σας και να νιώσετε στην καρδιά σας τον απόηχο της Θείας φωνής Μου. Εργάζομαι πάνω σας αυτή την 

ευνοϊκή στιγμή γι' αυτό, έτσι ώστε να σηκώσετε το πνεύμα σας, το οποίο κοιμάται σήμερα, έτσι ώστε να 

κάνετε την καρδιά σας ευαίσθητη. Διότι δεν θέλω να βρίσκομαι σ' αυτήν απλώς ως περαστικός 

επισκέπτης, αλλά ως αιώνιος κάτοικος, αφού θα οικοδομήσετε το ναό Μου σ' αυτήν ακριβώς σύμφωνα με 

το θέλημά Μου. 

2 Είμαι ο ίδιος "Θεϊκός Λόγος" που στη Δεύτερη Εποχή εκδηλώθηκε με μια σωματική μορφή που 

ονομάζεται Ιησούς, ο οποίος έζησε μαζί σας και σας έφερε την πραότητα του Λόγου Του που περιέχεται 

στο τέλειο παράδειγμά Του. Τώρα χρησιμοποιώ τα ανθρώπινα όργανα που έχω προετοιμάσει και τα οποία 

ήταν προκαθορισμένα πριν από τη γέννησή τους για την εκπλήρωση αυτής της μεγαλειώδους αποστολής. 

3 Σας είπα ότι αυτή η γη δεν είναι η αληθινή πατρίδα σας, διότι υπήρξε πράγματι μια εποχή που 

είχατε τον Ουρανό ως κατοικία σας και ήσασταν με τον Ουράνιο Πατέρα. Όταν δεν είχατε ακόμη κατέβει 

σε αυτόν τον πλανήτη, βρισκόσασταν στο πνευματικό σπίτι όπου όλα είναι φως και αλήθεια. Αλλά δεν 

έχετε αποτυπώσει σταθερά αυτή την εντύπωση στην ψυχή σας, και γι' αυτό η μνήμη σας αποτυγχάνει και 

δεν θυμάστε τίποτα από εκείνη τη ζωή, από την παραμονή σας σε αυτό που ονομάζετε Ουρανό, που δεν 

αντιστοιχεί σε αυτό που φαντάζεστε με βάση το μυαλό σας σε αυτόν τον κόσμο που ονομάζετε Γη. 

4 Πριν από τη δημιουργία σας ήσασταν σε Μένα- στη συνέχεια, ως πνευματικά πλάσματα, ήσασταν 

στον τόπο όπου τα πάντα δονούνται σε τέλεια αρμονία, όπου βρίσκεται η ουσία της ζωής και η πηγή του 

αληθινού φωτός από το οποίο σας τρέφω. 

5 Ο πόνος δεν δημιουργήθηκε από τον Πατέρα. Στις εποχές για τις οποίες σας μιλάω, δεν είχατε 

κανένα λόγο να αναστενάζετε, δεν είχατε τίποτα να παραπονεθείτε, νιώθατε τον ουρανό μέσα σας, γιατί 

στην τέλεια ζωή σας ήσασταν το έμβλημα αυτής της ύπαρξης. Αλλά όταν έφυγες από εκείνο το σπίτι, 

έδωσα στο πνεύμα σου ένα ένδυμα και βυθίστηκες όλο και πιο βαθιά. Στη συνέχεια, η ψυχή σας 

εξελίχθηκε βήμα προς βήμα μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της ύπαρξης όπου βρίσκεστε τώρα και όπου 

λάμπει το φως του Πατέρα. 

6 Είμαι ο Δάσκαλος της αγάπης- επομένως, αν δεν περπατάτε στους δρόμους Μου και δεν αγαπάτε 

τους ανθρώπους με την αγάπη που σας δίδαξα, θα σας συμβεί πόνος εξαιτίας της ανυπακοής σας. Έτσι 

αποκτάτε περαιτέρω εμπειρία με κάθε νέα υπόθεση. 

7 Ο άνθρωπος ως πλάσμα του Θεού είναι αδελφός όλων των πλασμάτων αυτού και των άλλων 

κόσμων, διότι κάθε μορφή ζωής είναι μια σκέψη του Πατέρα σε διαφορετικές εκδηλώσεις. Εφόσον είστε 

προικισμένοι με λογική, καταλάβετε ότι είστε μέρος αυτής της δημιουργίας και με αυτή την έννοια 

αδελφοί και αδελφές όλων των όντων, και πρέπει να είστε ξεκάθαροι σε συνειδητή μορφή σχετικά με τη 

θέση που κατέχετε στη δημιουργία, στο θεϊκό σχέδιο και στη συμπαντική συναυλία. Γιατί δεν ενεργείτε 

σύμφωνα με την αποστολή που σας έχω αποκαλύψει; Γίνετε απόστολοι της διδασκαλίας Μου, με τη σαφή 

γνώση ότι πρέπει να εξελίσσεστε από στάδιο σε στάδιο. Ελεήστε τον εαυτό σας, προσεγγίστε όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα το δρόμο της σωτηρίας, που δεν είναι άλλος από αυτόν της τέλειας αγάπης που 

περιέχεται σε αυτή την απλή διδασκαλία: "Αγάπα τον Θεό περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα και 

τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου". 

8 Διδάξτε τους αδελφούς σας όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τα έργα της αγάπης σας. Αν και είμαι 

"Ο Λόγος" του Πατέρα, έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή για να σας διδάξω με 

Για να σας διδάξω με το δικό Μου παράδειγμα να υπακούτε στους θεϊκούς νόμους. Γιατί αν σας είχα 

διδάξει μόνο με τα λόγια Μου, θα λέγατε: "Μίλησε και δεν έκανε ούτε ένα έργο". Επομένως, μεταξύ των 

μαθητών Μου ήμουν πάντα ως Δάσκαλος. 

9 Κρατήστε τις θείες διδασκαλίες και τα παραδείγματά Μου, αύριο θα είναι σαν ραβδί. Ζητήστε 

Μου το σε αυτές τις στιγμές, όταν γίνομαι γνωστός μέσω του Φορέα του Λόγου, και αν τα αιτήματά σας 

είναι ευγενή και δίκαια, θα τα ακούσω. Αλλά αν ζητάτε χωρίς λόγο, να ξέρετε ότι θα σας δώσω μόνο αυτό 

που πρέπει να λάβετε. Προσφέρετε Μου πνευματική λατρεία και μην είστε σαν εκείνους που χτίζουν 

ναούς και βωμούς καλυμμένους με χρυσό και πολύτιμους λίθους, που αναλαμβάνουν μακρά 
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προσκυνήματα, που τιμωρούν τον εαυτό τους με ωμά και σκληρά μαστιγώματα, που προσκυνούν τους 

εαυτούς τους με χειροκροτήματα και λιτανείες προσευχής, και παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να 

παραδώσουν την καρδιά τους σε Μένα. Σας νουθέτησα για τη συνείδηση, και γι' αυτό σας λέω: Αυτός που 

μιλάει και μιλάει για όσα έχει κάνει και τα διατυμπανίζει δεν έχει καμία αξία για τον Ουράνιο Πατέρα. 

10 Αν θέλετε να βαδίζετε στα ίσια μονοπάτια του Κυρίου, κάντε ό,τι σας έχω διδάξει στο Λόγο Μου, 

στα παραδείγματά Μου και με την αγάπη Μου. Να είστε ταπεινοί, να ανταποδίδετε το κακό με καλό, 

αδιαφορώντας για την ανθρώπινη αχαριστία. Σηκώστε υπομονετικά το σταυρό σας και ακολουθήστε Με. 

11 Εγώ, "ο Λόγος", έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή για να σας δείξω τη Θεία Αγάπη Μου. Δεν 

περιφρόνησα να ζήσω ανάμεσά σας με ανθρώπινη σάρκα. Ήθελα να γίνω παιδί αυτής της ανθρωπότητας 

για να νιώσω πιο στενή σχέση μαζί της και για να μπορέσει να με βιώσει πιο κοντά. Αυτή η γυναίκα που 

πρόσφερε τη μήτρα της για να γίνει μέσα της ο "Λόγος" άνθρωπος ήταν, λόγω της αγνότητας και της 

αθωότητάς της, ο άξιος ναός για χάρη του οποίου την είχα επιλέξει ως ανθρώπινη μητέρα. Η Μαρία ήταν 

ο ανθός μιας γενιάς που είχε προετοιμάσει ο Κύριος πολλές γενιές πριν γεννηθεί. 

12 Η μητρική αγάπη, της οποίας η ουσία και η τρυφερότητα βρίσκονται στον Πατέρα, ενσαρκώθηκε 

στη Μαρία, αυτή την Παρθένο που ήταν ένα λουλούδι αγνότητας και αθωότητας. 

13 Η Μαρία ως γυναίκα είναι η ενσάρκωση της παγκόσμιας Μητέρας, είναι η μητρική αγάπη που 

υπάρχει στη Θεότητά Μου και η οποία έγινε γυναίκα για να υπάρξει φως ελπίδας στις ζωές των 

ανθρώπων. Η Μαρία ως Πνεύμα είναι η Θεία Τρυφερότητα που ήρθε στη γη για να κλάψει για τις 

αμαρτίες της ανθρωπότητας. Τα δάκρυά της αναμείχθηκαν με το αίμα του Υιού για να διδάξουν τους 

ανθρώπους να εκπληρώνουν το καθήκον τους. Στην αιωνιότητα, η ανοιχτή αγκαλιά της περιμένει με 

αγάπη την άφιξη των παιδιών της. 

14 Από την αρχή της ανθρωπότητας, ο ερχομός του Μεσσία σας είχε προφητευτεί- η Μαρία επίσης 

σας είχε ανακοινωθεί και σας είχε υποσχεθεί. 

15 Εκείνοι που αρνούνται τη θεία μητρότητα της Μαρίας παρεξηγούν μια από τις πιο όμορφες 

αποκαλύψεις που η Θεότητα έδωσε στον άνθρωπο. 

16 Εκείνοι που αναγνωρίζουν τη θεότητα του Χριστού και αρνούνται τη Μαρία δεν γνωρίζουν ότι 

στερούνται την κατοχή του πιο τρυφερού και υπέροχου χαρακτηριστικού που υπάρχει στη Θεότητά Μου. 

17 Πόσοι είναι εκείνοι που νομίζουν ότι γνωρίζουν τις Γραφές και όμως δεν γνωρίζουν τίποτα, επειδή 

δεν έχουν καταλάβει τίποτα- και πόσοι είναι εκείνοι που, παρά την άποψή τους ότι έχουν ανακαλύψει τη 

γλώσσα της δημιουργίας, ζουν σε πλάνη! 

18 Το μητρικό πνεύμα δραστηριοποιείται με αγάπη σε όλα τα όντα, μπορείτε να δείτε την εικόνα του 

παντού. Η θεϊκή του τρυφερότητα έχει πέσει σαν ευλογημένος σπόρος στις καρδιές όλων των πλασμάτων, 

και κάθε βασίλειο της Φύσης είναι μια ζωντανή μαρτυρία της, και η καρδιά κάθε μητέρας είναι ένας 

βωμός που στήνεται μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αγάπη. Η Μαρία ήταν ένα θεϊκό λουλούδι και ο καρπός 

ήταν ο Ιησούς. 

19 Έγινα άνθρωπος σε αυτό το πλάσμα, ένα αριστούργημα της αγάπης του Θεού, για να αποκαλύψω 

τα μεγάλα μυστήρια της βασιλείας Μου στους ανθρώπους μιλώντας τους με έργα και λόγια αγάπης. 

20 Τα πάντα για τον Χριστό μίλησαν επειδή είναι ο "Αιώνιος Λόγος", ο ίδιος που ακούτε. 

21 Αγαπημένοι μαθητές, μελετήστε τις διδασκαλίες Μου με αγάπη και καλή θέληση, και τελικά θα 

καταλάβετε όλα όσα σας έχω αποκαλύψει ανά τους αιώνες. 

22 Αληθινά σας λέω, εσείς και όλοι όσοι φτάσετε στο βάθος αυτού του έργου θα είστε οι αληθινοί 

ερμηνευτές των γραφών. 

23 Η ιστορία του λαού Μου είναι γεμάτη από σημεία και θαύματα που φούντωσαν την πίστη αυτών 

των μαζών στην ύπαρξη και τη δύναμη του Θεού - του ζωντανού, αόρατου και αληθινού Θεού. 

24 Η μαρτυρία των όσων είδαν και βίωσαν εκείνοι οι άνθρωποι έχει μείνει στην ιστορία και έχει 

καταγραφεί σε κείμενα που όλες οι γενιές έχουν γνωρίσει μέχρι τις μέρες σας. Όμως αυτές οι μαρτυρίες 

έχουν πλέον πέσει πάνω σε ανθρώπους χωρίς πίστη και χωρίς πνευματική προετοιμασία, οι οποίοι, για να 

πιστέψουν, θεωρούν απαραίτητο να συλλογιστούν, να σκεφτούν και να προβληματιστούν και να 

υποβάλουν τα πάντα στην επιστήμη τους, στη λογική και τη λογική τους. Αυτοί οι άνθρωποι αμφέβαλαν, 

άλλοι μπερδεύτηκαν, άλλοι το αρνήθηκαν και άλλοι το χλεύασαν. 
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25 Είναι φυσικό ότι όσοι προσπαθούν να βρουν τη θεία αλήθεια αναζητώντας την με τα μάτια τους ή 

το περιορισμένο μυαλό τους, δεν κάνουν τρία βήματα χωρίς να σκοντάψουν ή να πέσουν σε μια άβυσσο. 

Μόνο το πνεύμα μπορεί να βρει το δρόμο προς την αλήθεια. 

26 Είναι απαραίτητο να σας πω ότι η μαρτυρία των ανθρώπων που Με ακολούθησαν ήταν αληθινή- 

ότι αυτό που άφησαν στους μεταγενέστερους ήταν σωστό. Παρουσίασαν τις διδασκαλίες που είχαν λάβει 

με την απλή και αθώα πίστη τους - όπως έβλεπαν τα ίδια και όπως είχαν κατανοήσει όλα όσα είχαν 

συμβεί. 

27 Όλα αυτά τα γεγονότα, τα έργα και οι δοκιμασίες για τα οποία σας μιλούν οι αρχαίοι περιέχουν 

μια αλήθεια, ένα φως, μια αποκάλυψη. Πίστεψαν χωρίς να ερευνήσουν επειδή ήταν μάρτυρες των 

γεγονότων. Είναι στο χέρι σας να φτάσετε στην ουσία των πραγμάτων και στη συνέχεια να πιστέψετε για 

να εξάγετε το πνευματικό περιεχόμενο από όσα σας έχουν αποκαλυφθεί. 

28 Όλα έχουν μια τόσο απλή και προφανή εξήγηση. Αλλά σας ξαναλέω ότι για να το βρείτε, το 

πνεύμα πρέπει να προχωρήσει σε βαθιά σκέψη. 

29 Μεγάλη θα είναι η έκπληξη αυτής της υλοποιημένης ανθρωπότητας όταν ακόμη και η επιστήμη 

της και οι παρατηρήσεις της θα της αποδείξουν την αλήθεια πολλών από τα γεγονότα που δεν ήθελε να 

αποδεχτεί. Τότε θα πει με έκπληξη: "Ήταν η αλήθεια". Όμως όλα αυτά που αποκαλείτε θαύματα σήμερα 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υλική υλοποίηση ενός θείου μηνύματος, ενός μηνύματος του οποίου η φωνή 

σας μιλάει αδιάκοπα για κάτι που είναι πέρα από τον πλανήτη σας και πέρα από το μυαλό σας, για κάτι 

που έρχεται απευθείας από το Πνεύμα Μου στο δικό σας. 

30 Σήμερα ο Πατρικός Μου είναι μαζί σας. Ακούω τα αιτήματά σας, ακόμη και το παραμικρό 

παράπονό σας. Θέλω να μάθετε να μιλάτε με τον Πατέρα σας. Αλλά μη νομίζετε ότι έχω έρθει μόνο σε 

εσάς. Όχι, κατέβηκα σε όλα τα παιδιά Μου, γιατί η κραυγή αυτών των ανθρώπων έφτασε στα ύψη του 

ουρανού σαν κραυγή αγωνίας, σαν έκκληση για φως. 

31 Όταν λαμβάνετε το Λόγο Μου με αυτή τη μορφή, αναρωτιέστε εσωτερικά αν έρχομαι ως Πατέρας 

ή ως Δικαστής. Τότε σας λέω ότι, πριν ακόμα ακούσετε τον πρώτο Μου λόγο σήμερα, η συνείδησή σας 

έχει ήδη δείξει κάθε μία από τις παραβάσεις σας, αλλά και κάθε ένα από τα καλά σας έργα. 

32 Αλλά αν σας κρίνω στον Λόγο Μου, γιατί φοβάστε; Η κρίση Μου δεν προέρχεται από την αγάπη 

που σας δείχνω; 

33 Σας αφυπνίζω ώστε οι δοκιμασίες να μη σας πιάσουν απροετοίμαστους, ώστε οι καταιγίδες και οι 

ανεμοστρόβιλοι αυτής της εποχής να μη σας χωρίσουν από το φως. 

34 Σίγουρα αυτή είναι μια εποχή επισκέψεων, γι' αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε δυνατοί και 

εξοπλισμένοι για να μην υποκύψουμε. 

35 Η ζωή στη γη συνοδεύτηκε πάντοτε από δοκιμασίες και εξιλέωση για τον άνθρωπο- αλλά ποτέ 

αυτή η πορεία της ανάπτυξης δεν ήταν τόσο γεμάτη πόνο όσο τώρα, ποτέ το ποτήρι δεν ήταν τόσο γεμάτο 

πίκρα. 

36 Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι δεν περιμένουν μέχρι την ενηλικίωση για να αντιμετωπίσουν τον 

αγώνα της ζωής. Πόσα πλάσματα γνωρίζουν τις απογοητεύσεις, τον ζυγό, τα χτυπήματα, τα εμπόδια και 

τις αποτυχίες από την παιδική ηλικία. Μπορώ να σας πω ακόμα περισσότερα: σε αυτούς τους καιρούς, ο 

πόνος του ανθρώπου αρχίζει πριν ακόμα γεννηθεί, δηλαδή ήδη από τη μήτρα της μητέρας του. 

37 Μεγάλο είναι το καθήκον της εξιλέωσης των όντων που έρχονται στη γη αυτή την εποχή! Αλλά θα 

πρέπει να θυμάστε ότι όλα τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο είναι έργο των ανθρώπων. Υπάρχει 

μεγαλύτερη τελειότητα στη δικαιοσύνη μου από το να επιτρέψω σε εκείνους που έσπειραν το μονοπάτι 

της ζωής με αγκάθια να τα θερίσουν τώρα; 

38 Γνωρίζω ότι δεν ευθύνονται όλοι εξίσου για το χάος που βιώνετε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σας 

λέω ότι αυτοί που δεν είναι οι δράστες του πολέμου είναι υπεύθυνοι για την ειρήνη. 

39 Σε σας, άνθρωποι, σας λέω: δείξτε έλεος στον εαυτό σας και στον πλησίον σας. Αλλά για να είναι 

αποτελεσματικό αυτό το έλεος, αναγνωρίστε τα πνευματικά σας χαρίσματα μέσω της μελέτης του Έργου 

Μου. Όποιος αγαπάει τον συνάνθρωπό του, Με αγαπάει, γιατί ο συνάνθρωπός του είναι το 

πολυαγαπημένο Μου παιδί. 

40 Είστε ένας λαός που προετοιμάζω για προσευχή, για διδασκαλία της αλήθειας, για θεραπεία. Η 

ζωή, με τη μιζέρια, τις κακουχίες και την πίκρα της, έχει γίνει σαν έρημος. Αλλά σας λέω να μη στέκεστε 

ακίνητοι ή να μην επιμένετε στην έρημο, γιατί τότε δεν θα γνωρίσετε την αληθινή ειρήνη. 
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41 Έχετε κατά νου το παράδειγμα του Ισραήλ, όπως καταγράφεται στην ιστορία, όταν χρειάστηκε να 

περιπλανηθεί στην έρημο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αγωνίστηκαν για να ξεφύγουν από την 

αιχμαλωσία και την ειδωλολατρία της Αιγύπτου, αλλά και για να φτάσουν σε μια χώρα ειρήνης και 

ελευθερίας. 

42 Σήμερα, όλη η ανθρωπότητα μοιάζει με τους ανθρώπους στην αιχμαλωσία του Φαραώ. Δόγματα, 

δόγματα και νόμοι επιβάλλονται στους ανθρώπους. Τα περισσότερα έθνη είναι σκλάβοι άλλων που είναι 

ισχυρότεροι. Ο σκληρός αγώνας για επιβίωση και η καταναγκαστική εργασία κάτω από το μαστίγιο της 

πείνας και της ταπείνωσης είναι το πικρό ψωμί που τρώει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. 

43 Όλα αυτά προκαλούν ολοένα και περισσότερο την επιθυμία για απελευθέρωση, για ειρήνη, για μια 

καλύτερη ζωή που αναδύεται στις καρδιές των ανθρώπων. 

44 Ο βρυχηθμός του πολέμου, το ανθρώπινο αίμα που χύνεται, ο εγωισμός, η επιδίωξη της εξουσίας 

και το μίσος που αποδίδουν καρπούς με χίλιους τρόπους ξυπνούν τους ανθρώπους από το βαθύ λήθαργο. 

Αλλά αν αυτή η λαχτάρα όλων των παιδιών Μου τα ενώνει σε ένα ιδανικό, όπως ακριβώς ο λαός του 

Ισραήλ ενώθηκε στην Αίγυπτο υπό την έμπνευση του Μωυσή - ποιος άνθρωπος, ποια απειλή, ποια 

δύναμη θα μπορούσε να σταματήσει αυτές τις καρδιές; Στην πραγματικότητα, κανένας, γιατί σ' αυτή τη 

λαχτάρα το φως Μου θα είναι, σ' αυτόν τον αγώνα η δύναμή Μου θα είναι παρούσα, σ' αυτό το ιδανικό οι 

θείες υποσχέσεις Μου θα είναι αποτελεσματικές. 

45 Μήπως ο κόσμος, για να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες του, χρειάζεται έναν νέο Μωυσή; Σας 

λέω ότι η διδασκαλία που σας έφερα αυτή την εποχή είναι το φως που ενέπνευσε τον Μωυσή. Είναι ο 

λόγος της δικαιοσύνης και της προφητείας, είναι η δύναμη που σηκώνει τον αδύναμο, τον δειλό, τον δειλό 

και τον μεταμορφώνει σε θαρραλέο, αποφασιστικό, φλογερό. Είναι ο νόμος που καθοδηγεί και οδηγεί 

στον δρόμο της αλήθειας- είναι το μάννα που κρατάει ζωντανό τις μακρές ημέρες της περιπλάνησης, και 

τελικά είναι η απελευθέρωση, είναι η ειρήνη, είναι η ευημερία για τους ανθρώπους καλής θέλησης. 

46 Αισθάνεστε ενθαρρυμένοι από το Λόγο Μου, άνθρωποι, και σαν να στάζει ένα θαυματουργό 

βάλσαμο στις πληγές σας, αισθάνεστε ενισχυμένοι, ανανεωμένοι, γεμάτοι ελπίδα για το αύριο. Γι' αυτό, 

σας ρωτώ: Δεν νομίζετε ότι αν μεταφέρετε το ίδιο μήνυμα στους καταπιεσμένους λαούς της γης, θα έκανε 

το ίδιο θαύμα πάνω τους; 

47 Γι' αυτό σας λέω ξανά και ξανά να προετοιμαστείτε, ώστε να μην καθυστερήσετε τη στιγμή που 

θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ως αγγελιοφόροι αυτού του εμπνευσμένου μηνύματος. Όταν σας λέω να 

προετοιμαστείτε, είναι επειδή αυτά τα καλά νέα πρέπει να διαδοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι 

αιτία πόνου, να μην προκαλέσουν αδελφοκτόνο διαμάχη και να μη χυθεί ούτε μια σταγόνα αίμα εξαιτίας 

τους. 

48 Το μήνυμά μου είναι πειστικό, ευγενικό, γεμάτο αλήθεια. Αγγίζει τόσο την καρδιά όσο και το 

μυαλό και πείθει το πνεύμα. 

49 Ακούστε Με, μελετήστε Με, κάντε πράξη, και θα μπορέσετε να χτίσετε ρήγματα για τους 

ανθρώπους προς την πίστη, το φως, την ελευθερία και την ειρήνη. 

50 Γι' αυτό σας διδάσκω την τέλεια λατρεία της Θεότητάς Μου. Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να 

προσεύχεστε μόνο σε Μένα, γιατί Εγώ είμαι ο Δωρητής, χωρίς τη θέληση ή την άδεια του οποίου δεν 

συμβαίνει τίποτα. 

51 Η Μαρία, η Ουράνια Μητέρα σας, είναι η κάτοχος δώρων και χαρίτων. Επομένως, αν η ανύψωσή 

σας είναι χαμηλή ή η ανεπαρκής ανύψωσή σας σας κάνει ανάξιους να Μου μιλήσετε, προσευχηθείτε σ' 

αυτήν, ζητήστε τη βοήθεια και τη μεσιτεία της, και πραγματικά σας λέω, ότι με αυτόν τον τρόπο τα 

αιτήματά σας θα φτάσουν γρήγορα σε Μένα. 

52 Σας δίνω αυτές τις εξηγήσεις επειδή έχετε μετατρέψει το μυαλό πολλών δικαίων σε θεότητες, τις 

οποίες ζητάτε και λατρεύετε σαν να ήταν θεοί. Τι άγνοια, ω ανθρωπότητα! Πώς μπορούν οι άνθρωποι να 

κρίνουν την αγιότητα και την τελειότητα ενός πνεύματος μόνο από τα ανθρώπινα έργα του; 

53 Είμαι ο πρώτος που θα σας πω να μιμηθείτε τα καλά παραδείγματα που έγραψαν οι αδελφοί και οι 

αδελφές σας με τα έργα τους, με τη ζωή τους και την αρετή τους, και σας λέω επίσης ότι στη μνήμη τους 

μπορείτε να ελπίζετε στην πνευματική τους βοήθεια και επιρροή. Αλλά γιατί τους στήνετε βωμούς που το 

μόνο που κάνουν είναι να προσβάλλουν την ταπεινότητα αυτών των ψυχών; Γιατί οι άνθρωποι 

δημιουργούν λατρείες στη μνήμη τους σαν να ήταν ο Θεός, και τις βάζουν στη θέση του Πατέρα, τον 
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οποίο ξεχνούν, καθώς λατρεύουν τους αδελφούς τους; Πόσο θλιβερή ήταν γι' αυτούς η δόξα που τους 

δώσατε εδώ! 

54 Τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για την κρίση Μου σε εκείνους που αποκαλούν αγίους; Τι γνωρίζουν 

για την πνευματική ζωή αυτών των όντων ή για τη θέση που έχει κερδίσει το καθένα από αυτά ενώπιον 

του Κυρίου; 

55 Ας μη νομίσει κανείς ότι με αυτές τις αποκαλύψεις θέλω να διαγράψω από τις καρδιές σας τις 

αρετές που έχουν κερδίσει οι υπηρέτες Μου ανάμεσά σας. Αντιθέτως, να ξέρετε ότι η χάρη που βρήκαν σε 

Μένα είναι μεγάλη και ότι σας παραχωρώ πολλά πράγματα μέσω των προσευχών τους. Αλλά είναι 

απαραίτητο να απομακρύνετε την άγνοιά σας, από την οποία πηγάζουν ο θρησκευτικός φανατισμός, η 

ειδωλολατρία και η δεισιδαιμονία. 

56 Αν αισθάνεστε ότι το πνεύμα αυτών των όντων περιβάλλει τη σφαίρα της ζωής σας, εμπιστευτείτε 

τα, αφού είναι μέρος του πνευματικού κόσμου, έτσι ώστε αυτά και εσείς, ενωμένοι στο δρόμο του 

Κυρίου, να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το έργο της πνευματικής αδελφοσύνης - το έργο αυτό που 

περιμένω ως αποτέλεσμα όλων των διδασκαλιών Μου. 

57 Σας διδάσκω με αυτή τη μορφή, ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το έργο σας με καθαρή 

καρδιά. 

58 Αληθινά, αυτή η ύπαρξη είναι ένα νέο στάδιο ανάπτυξης για το πνεύμα σας, το οποίο είχε αφήσει 

ημιτελές ένα έργο που του είχε ανατεθεί, και στο οποίο δόθηκε τώρα η ευκαιρία να το προωθήσει λίγο 

περισσότερο στο δρόμο προς την τελείωση. 

59 Εγώ, ο Θείος Δάσκαλος, έπρεπε επίσης να επιστρέψω στην ανθρωπότητα, επειδή το έργο Μου 

εκείνης της εποχής παρέμενε ανολοκλήρωτο. Κάποιοι απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό και λένε ότι το 

έργο του Ιησού ολοκληρώθηκε όταν πέθανε στο σταυρό. Αλλά το λένε αυτό επειδή έχουν ξεχάσει ότι σας 

ανακοίνωσα και σας υποσχέθηκα την επιστροφή Μου. Αλλά εσείς, στους οποίους αποκαλύπτω τώρα 

αυτές τις διδασκαλίες, θα πρέπει να καταλάβετε ότι για Μένα η μετενσάρκωση δεν είναι απολύτως 

απαραίτητη, γιατί στο Πνεύμα Μου βρίσκεται η δύναμη να αποκαλυφθώ στην ανθρωπότητα με χίλιους 

τρόπους. Ούτε επέστρεψα για να αναζητήσω την τελειότητα του Πνεύματός Μου. Αν έρχομαι σε σας 

τώρα, είναι μόνο για να συνεχίσω να σας δείχνω το μονοπάτι που σας οδηγεί στο Φως. Θυμηθείτε ότι οι 

προφήτες σας είπαν στην Πρώτη Εποχή: "Αυτός είναι η πύλη". Επιπλέον, όταν έγινα άνθρωπος ανάμεσά 

σας, δεν σας είπα: "Εγώ είμαι η οδός"; Δεν σας λέω τώρα: "Εγώ είμαι η κορυφή του βουνού που 

ανεβαίνετε"; 

60 Αλήθεια σας λέω, ήμουν πάντα στην τελειότητα. Σήμερα Μου δίνει χαρά να σας βλέπω να 

περπατάτε με ασφάλεια στο μονοπάτι Μου. Αύριο θα υπάρξει παγκόσμια αγαλλίαση, όταν όλοι σας θα 

ζείτε στο πνευματικό σπίτι που περιμένει από καιρό την άφιξη των παιδιών του Κυρίου. 

61 Έτσι μιλάω στο πνεύμα σας γιατί ξέρω ότι μπορεί τώρα να κατανοήσει αυτή τη διδασκαλία και να 

του πω ότι δεν είναι παιδί αυτής της γης, ότι πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του φιλοξενούμενο εδώ σε αυτόν 

τον κόσμο, γιατί η αληθινή πατρίδα του είναι πνευματική. 

62 Πάρτε αυτή τη λέξη με τη σωστή της έννοια, γιατί αλλιώς μπορεί τελικά να νομίζετε ότι η 

διδασκαλία Μου είναι ενάντια σε κάθε ανθρώπινη πρόοδο. Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο να αποδώσετε τέτοια 

λάθη στον Πατέρα σας, ο οποίος προσπαθεί μόνο για την τελειότητα των παιδιών Του στα διαφορετικά 

μονοπάτια της ζωής τους. 

63 Αυτό που καταδιώκει ασυμβίβαστα τη δικαιοσύνη Μου είναι το κακό, το οποίο παίρνει διάφορες 

μορφές στην ανθρώπινη καρδιά και μερικές φορές εκδηλώνεται με εγωιστικά συναισθήματα, με ποταπά 

πάθη, με άκρατη απληστία ή και με μίσος. 

64 Μαθητές, μελετήστε προσεκτικά αυτό που σας λέω τώρα μεταφορικά: Η ζωή είναι ένα δέντρο, τα 

κλαδιά του είναι αναρίθμητα, και από αυτά τα κλαδιά δεν υπάρχουν δύο ίδια, αλλά το καθένα από αυτά 

εκπληρώνει το καθήκον του. Αν ένας καρπός αποτυγχάνει, απορρίπτεται από το δέντρο, και αν ένα κλαδί 

παρουσιάζει άγρια ανάπτυξη, κλαδεύεται, γιατί μόνο καρποί ζωής μπορούν να βγουν από το δέντρο της 

ζωής. 

65 Αληθινά σας λέω, κάθε επιστήμη που έχει προκαλέσει το κακό και κάθε θρησκεία που δεν έχει 

διαδώσει το πραγματικό φως, μπορείτε να θεωρήσετε ως κλαδιά και καρπούς μέσα από τους οποίους δεν 

ρέει ο χυμός του δέντρου της ζωής, επειδή έχουν απωθηθεί από αυτό. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 116  
1 Εσείς είστε ο λαός στον οποίο για άλλη μια φορά έβαλα την καλή Μου ευχαρίστηση, γιατί κάθε 

φορά που ο πόνος ήταν πολύ έντονος μαζί σας, σηκώνατε τα μάτια σας σε Μένα και με φωνάζατε. 

2 Αυτή είναι μια εποχή δοκιμασιών, αλλά ο Λόγος Μου, ως θεϊκό βάλσαμο, έφερε παρηγοριά και 

ελπίδα στη θλίψη σας. Αλλά σας ρωτώ: Γιατί κλαις, πεινάς, είσαι άρρωστος και άπορος; Γιατί 

κοιμήθηκες; Γιατί έσβησες από την καρδιά σου τα Λόγια της Ζωής Μου, που είναι τροφή για την ψυχή 

σου; 

3 Δεν ήσασταν προετοιμασμένοι όταν η Παρουσία Μου σας εξέπληξε, αλλά τουλάχιστον Με 

νιώσατε όταν συνειδητοποιήσατε ότι η Φωνή Μου σας καλούσε να σας δώσει μια νέα αποκάλυψη. 

4 Στην επιθυμία σας να έρθετε σε Μένα, σας ωφέλησε πολύ το γεγονός ότι ήσασταν φτωχοί σε 

υλικά αγαθά. Αλλά όχι επειδή τα απαρνηθήκατε οικειοθελώς για να αγωνιστείτε για την πνευματοποίηση, 

αλλά επειδή η στοργική Μου αγάπη σας χώρισε από τα σαγηνευτικά και περιττά πλούτη, ώστε να είστε 

ελεύθεροι όταν χτύπησα τις πόρτες των καρδιών σας. 

5 Όταν ήρθατε για πρώτη φορά να ακούσετε τον Λόγο, ο πνευματικός σκοπός της εκδήλωσής Μου 

σας ενδιέφερε ελάχιστα ή καθόλου. Αυτό που η καρδιά σας λαχταρούσε και Μου ζητούσε ήταν μόνο 

γήινα αγαθά, τα οποία είχατε μεγάλη ανάγκη. Στη συνέχεια όμως συνειδητοποιήσατε ότι τα δώρα που 

μοίραζε άφθονα ο Διδάσκαλός σας ήταν πνευματικής φύσης, και τελικά καταλάβατε ότι τα γήινα αγαθά 

δεν θα είχαν ποτέ την αξία αυτών των δώρων. 

6 Όταν αυτό το φως έλαμψε στο μυαλό σας, καταλάβατε τη δυστυχία των μεγάλων εθνών, τον πόνο 

εκείνων που, αν και πλούσιοι και κυρίαρχοι του κόσμου, κατέχουν τα πάντα μόνο φαινομενικά. 

Ανακαλύψατε το ψεύδος της λάμψης, του ψέματος, της μεγαλοπρέπειας και των απολαύσεων της ζωής. 

7 Έχετε βιώσει την ανικανότητα των θρησκειών να ενώσουν και να ανανεώσουν την ανθρωπότητα, 

και σε κάθε στροφή γίνατε μάρτυρες της διχόνοιάς τους. 

8 Όταν είδατε μια τόσο σοβαρά διαταραγμένη ισορροπία και σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων, 

αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον Πατέρα ξεπήδησαν από την καρδιά σας, γιατί όταν Τον ακούσατε 

εκείνη την εποχή, βρήκατε στο Λόγο Του ένα ασφαλές καταφύγιο για την ψυχή σας. 

9 Αλλά όπως ακριβώς έχετε συνειδητοποιήσει όλες αυτές τις αλήθειες, είναι απαραίτητο να 

συνειδητοποιήσετε επίσης την ευθύνη που έχετε απέναντι στους συνανθρώπους σας, γιατί πρέπει να 

καταλάβετε τα εξής: Έφερα την ειρήνη που απολαμβάνετε και το φως που φωτίζει την ύπαρξή σας μόνο 

και μόνο για να βοηθήσω αυτόν τον λαό; Όχι, ακροατές Μου, τα δώρα της χάρης Μου έχουν έρθει σε σας 

μόνο ως πρώτος καρπός ή ως προκαταβολή αυτού που θα δώσω αργότερα στην ανθρωπότητα. 

Συνειδητοποιήστε γιατί σας λέω να παρακολουθείτε με προσμονή τους άστεγους που θα έρθουν 

αναζητώντας σκιά και καταφύγιο. Δεν θα χαιρόταν η καρδιά σας αν οι άνθρωποι που θα έρθουν από 

άλλους λαούς έβρισκαν ανάμεσά σας ένα παράδειγμα φιλανθρωπίας, πνευματικότητας και ειρήνης; 

10 Αυτό θα είναι το καθήκον σας αφού πάψω να σας δίνω τις οδηγίες Μου. Και όπως ακριβώς ο 

Ηλίας ήταν ο πρόδρομός Μου στο πνεύμα, έτσι και αυτός ο λαός θα είναι ο διάδοχός Μου που θα δώσει 

την καλύτερη μαρτυρία με τη ζωή, τα λόγια και τα έργα του ότι ήμουν ανάμεσά σας. 

11 Μεγάλη θα είναι η ικανοποίησή σας όταν μάθετε πώς να υποδέχεστε με αγάπη τους 

συνανθρώπους σας και να τους δίνετε κάτι από τα πολλά που σας έχω εμπιστευτεί. Αλλά να θυμάστε ότι ο 

πόνος σας θα είναι ακόμη μεγαλύτερος αν οι άνθρωποι χτυπούσαν τις πύλες της πόλης σας και οι κάτοικοί 

της κοιμόντουσαν ή ήταν απασχολημένοι με άχρηστα πράγματα. 

12 Μην είστε υπερβολικά σίγουροι για τις ενέργειές σας, γιατί οι πειρασμοί σας περιμένουν, και 

μπορεί εύκολα να συμβεί ότι κάποιος που έχει ήδη προχωρήσει στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, λόγω 

της απουσίας ενός αληθινού και υψηλού ιδανικού, επιθυμεί να επιστρέψει στους δρόμους της 

ευχαρίστησης, στον εγωιστικό υλισμό, σε μια ζωή γεμάτη ελπίδα. 

13 Σας τα λέω αυτά για να ζείτε σε εγρήγορση. Αλλά μη νομίζετε ότι ο Νόμος Μου βασανίζει ή 

υποδουλώνει. Είναι αλήθεια ότι το βήμα από το σκοτάδι στο φως, από το κακό στο καλό, από το 

κατώτερο στο ανώτερο, είναι συχνά οδυνηρό για τον άνθρωπο. Αλλά αν τότε καταφέρει να βαδίσει με 

ασφάλεια στους δρόμους Μου, όλα όσα συναντά στο ταξίδι του στη ζωή είναι ειρήνη, γιατί για το πνεύμα 

η άσκηση της αρετής δεν σημαίνει καμία θυσία. 
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14 Ποιος από εσάς θα μπορούσε να Μου πει ότι δεν τον παρότρυνα να βαδίσει στο μονοπάτι της 

αρετής; Κοιτάξτε, δεν θέλω να καυχηθώ για τις ευεργεσίες που σας έχω χορηγήσει, αλλά σας ζητώ να 

Μου πείτε αν δεν έχω κάνει θαύματα σε εσάς και τις οικογένειές σας, αν δεν έχω θεραπεύσει τους 

αρρώστους αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας των προσευχών ή των δακρύων σας, αν δεν σας έσωσα από 

τον θάνατο όταν ήσασταν ήδη στο χείλος της αβύσσου. Πώς θα μπορούσα να αποφύγω να σας το κάνω 

αυτό, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστείτε πολλή πίστη και δύναμη για να περπατήσετε το μονοπάτι Μου; 

15 Σας έφερα το φως Μου για να οικοδομήσετε τους εαυτούς σας με την ενατένισή του. Δεν το έκανα 

για να τυφλώσω τα μάτια σας, ούτε για να πληγώσω την ψυχή σας. 

16 Περπατήστε το μονοπάτι με ηρεμία και περίσκεψη, ώστε να μην φαίνεται μικρότερο από ό,τι είναι 

στην πραγματικότητα, ούτε πολύ μακρινό. Θα πρέπει μόνο να θυμάστε ότι οι δοκιμασίες στη ζωή είναι ο 

δρόμος για να φτάσετε στην ειρήνη της αιωνιότητας, της οποίας είστε μέρος χάρη στο πνεύμα σας. 

Περπατήστε αυτό το μονοπάτι ειρηνικά, με το πραγματικό ιδανικό της τελειότητας, και δεν θα το βρείτε 

ποτέ επιβαρυντικό ή επαχθές. Θα είναι για σας σαν ένας από εκείνους τους περιπάτους όπου βλέπετε 

μπροστά σας ένα όμορφο μονοπάτι, ένα υπέροχο τοπίο και θέλετε να μην τελειώσει ποτέ. 

17 Αν σας είχα δώσει τα πάντα σε αυτή τη ζωή, δεν θα είχατε πλέον καμία επιθυμία να ανεβείτε άλλο 

ένα επίπεδο ψηλότερα. Αλλά αυτό που δεν έχετε επιτύχει σε αυτή την ύπαρξη, το επιδιώκετε σε μια άλλη, 

και αυτό που δεν επιτυγχάνετε σε αυτή σας υπόσχεται μια άλλη, ανώτερη, και έτσι συνεχίζεται βήμα προς 

βήμα για όλη την αιωνιότητα στο ατέλειωτο μονοπάτι της ανάπτυξης της ψυχής. 

18 Όταν ακούτε το Λόγο Μου, σας φαίνεται αδύνατο ότι η ψυχή σας είναι ικανή να επιτύχει μια τόσο 

μεγάλη τελειότητα- αλλά σας λέω ότι αμφιβάλλετε για το υψηλό πεπρωμένο της ψυχής μόνο επειδή 

κοιτάζετε μόνο αυτό που βλέπετε με τα υλικά σας μάτια: την αθλιότητα, την άγνοια, την κακία. Αλλά 

αυτό συμβαίνει μόνο επειδή η ψυχή είναι άρρωστη σε μερικούς, παράλυτη σε άλλους- άλλοι είναι τυφλοί 

και άλλοι πνευματικά νεκροί. Και μπροστά σε μια τέτοια πνευματική δυστυχία, πρέπει να αμφιβάλλετε για 

το πεπρωμένο που σας επιφυλάσσει η αιωνιότητα. Έτσι ζείτε σε αυτή την εποχή της αγάπης για τον 

κόσμο και του υλισμού. Αλλά ήδη το φως της αλήθειας Μου έχει φτάσει σε σας και έχει διαλύσει το 

σκοτάδι της νύχτας μιας εποχής που έχει ήδη περάσει, και έχει αναγγείλει με την αυγή του τον ερχομό 

μιας εποχής στην οποία η ψυχή θα λάβει φώτιση μέσω της διδασκαλίας Μου. 

19 Αυτό το φως θα σας απελευθερώσει από την άγνοια, από το ψέμα. Πόση αναλήθεια, πόση 

παραποίηση και εξαπάτηση θα αποκαλυφθεί για πάντα από τη φωτεινότητά της. Αλίμονο σ' αυτούς που 

παραποίησαν τον νόμο. Αλίμονο σ' αυτούς που έχουν αποκρύψει ή παραποιήσει την αλήθεια. Δεν 

μπορούν να φανταστούν ποια θα είναι η κρίση τους. 

20 Ο Λόγος Μου προτρέπει τον κόσμο σε περισυλλογή, έτσι ώστε από αυτήν να γεννηθεί η μετάνοια 

και από αυτήν η ανανέωση. Αλλά όπως ακριβώς ο Λόγος που δίνεται μέσω αυτών των φορέων φωνής σας 

αφυπνίζει και σας κινεί εσωτερικά, έτσι και σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές, με άλλους τρόπους, 

απεσταλμένοι Μου έχουν ξεκινήσει να κάνουν τους ανθρώπους να το προσέξουν, να τους υπενθυμίσουν 

την ακεραιότητα του Νόμου Μου και την αλήθεια της Διδασκαλίας Μου. Έχουν προετοιμαστεί υπό το 

φως της έμπνευσής Μου, και παρόλο που βιώνουν τη γελοιοποίηση και την περιφρόνηση, προχωρούν 

βήμα προς βήμα στην εκπλήρωση του έργου τους. Σας λέω ότι κρατάω την ανταμοιβή τους γι' αυτούς και 

θα έρθει η στιγμή που και αυτοί θα γνωρίσουν αυτό που λαμβάνετε τώρα. 

21 Δεν είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους και τα σοκάκια μιλώντας για τα γεγονότα των 

περασμένων εποχών και ερμηνεύοντας προφητείες ή εξηγώντας αποκαλύψεις αγγελιοφόροι Μου- γιατί 

πολλοί έχουν κάνει κατάχρηση αυτών των μηνυμάτων από ματαιοδοξία, από πικρία ή από ανθρώπινο 

συμφέρον για να προσβάλουν και να κρίνουν, να ταπεινώσουν ή να πληγώσουν, ακόμα και να 

σκοτώσουν. 

22 Είναι απαραίτητο αυτό το φως που με τόση αγάπη μπήκε στις καρδιές σας να διαδοθεί από το ένα 

σημείο της γης στο άλλο, ώστε οι άνθρωποι να θυμούνται ότι ο Χριστός δεν πληγώνει, δεν ταπεινώνει και 

ακόμη λιγότερο φέρνει το θάνατο. Διότι Αυτός είναι η ζωή, το ψωμί, η υγεία, η παρηγοριά, και όλα αυτά 

που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα. 

23 Άνθρωποι, σας μίλησα. Σκεφτείτε τα λόγια Μου, προσανατολιστείτε στη βοήθειά τους, 

συλλογιστείτε τη ζωή και όλα όσα σας περιβάλλουν με αυτό το φως που σας δίνω, έτσι ώστε όταν Με 

ακούσετε άλλη μια φορά, να σας βρω πιο συνειδητοποιημένους και καλύτερα προετοιμασμένους να 

εκτελέσετε την αποστολή σας. 



U 116 

42 

24 Σας μιλούσα πάντοτε με αλληγορίες, αλλά τώρα βρίσκεστε στην αρχή μιας νέας εποχής στην 

οποία θα σας μιλήσω με σαφή τρόπο, γιατί τώρα μπορείτε να Με καταλάβετε. 

25 Τα πάντα στη δημιουργία σας μιλούν για τον Θεό και την αιώνια ζωή, όλα όσα σας περιβάλλουν 

και συμβαίνουν στη ζωή είναι, τρόπον τινά, μια εικόνα του πνευματικού. Όμως δεν αρκεστήκατε στα έργα 

που δημιούργησα και μέσω των οποίων σας μιλάω, σας δίνω αποκαλύψεις και σας καθοδηγώ. Κάθε λαός, 

κάθε θρησκευτική κοινότητα ή αίρεση δημιουργεί εικόνες, σύμβολα, λατρευτικές μορφές και γλυπτά για 

την αναπαράσταση του Θείου. Το θεωρήσατε απαραίτητο και σας το επέτρεψα, ω ανθρωπότητα. Αλλά 

τώρα που το πνεύμα σας είναι πιο φωτισμένο, πιο εξελιγμένο από ό,τι στο παρελθόν, μπορεί να δει και να 

κατανοήσει τη ζωή καθαρά. Θα στείλω αυτό το μήνυμα σε όλους, ώστε να αφυπνιστούν στο Φως και να 

έρθουν πλήρως αντιμέτωποι με την Αλήθεια. 

26 Τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία είχαν μαραθεί λόγω της παραμέλησης με την οποία τα 

κρατούσε το ανθρώπινο ον, θα νιώσουν τη δροσιά της αγάπης Μου να πέφτει πάνω τους, και όταν οι 

άνθρωποι τότε υψώσουν ξανά τις σκέψεις τους σε Μένα με αγνότητα, θα δουν αυτό που δεν είχαν δει 

πριν. Θα ακούνε τη φωνή του Πατέρα που θα τους μιλάει με πολλούς τρόπους και θα νιώθουν την 

παρουσία Του σε κάθε στροφή. 

27 Τότε θα σταματήσουν να δημιουργούν θρησκευτικά σύμβολα και μορφές λατρείας, επειδή, 

βλέποντας το λαμπερό πρόσωπο του Πατέρα σε όλη τη δημιουργία, δεν θα αισθάνονται πλέον την ανάγκη 

για αυτά τα αντικείμενα, στα οποία αποδίδουν ιδιαίτερες ικανότητες, για να πιστεύουν σε αυτά σαν να 

ήταν η εικόνα του Πατέρα. 

28 Εσάς τους μαθητές που έχετε ακούσει αυτόν τον λόγο στις διδασκαλίες Μου, σας ρωτώ: Γιατί 

νομίζατε ότι έπρεπε να δημιουργήσετε σύμβολα για τη λατρεία σας, όταν Με είχατε μπροστά στα μάτια 

σας, Με ακούσατε και Με νιώσατε; 

29 Αν απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση λέγοντας ότι σέβεστε μόνο ό,τι σας κληροδότησαν οι 

προκάτοχοί σας, σας λέω ότι αυτοί, κατακλυζόμενοι από το φως της αποκάλυψής Μου, αντιλήφθηκαν με 

αλληγορίες αυτό που είναι η πνευματοποίηση. 

30 Αυτός ο λαός έχει μια μεγάλη πνευματική αποστολή να εκπληρώσει μέσα σε αυτή την 

ανθρωπότητα που απειλείται από τον πιο απέραντο υλισμό, ο οποίος αναπτύσσεται και προωθείται ως 

ένας νέος παγανισμός, ως μια νέα και μεγαλύτερη λατρεία με την ύλη, τον κόσμο και τα πάθη του. 

31 Και μπροστά σε αυτές τις δοκιμασίες - θέλετε ακόμα να διατηρείτε μνήμες ειδωλολατρικών 

λατρειών; Αυτό είναι το παράδειγμα πνευματικότητας που πρέπει να δώσετε, και αυτά είναι τα όπλα που 

σφυρηλατείτε για να πολεμήσετε; 

32 Αφήστε το Λόγο Μου να βλαστήσει στην καρδιά σας, ώστε σύντομα να ξεκινήσετε να μαρτυρείτε 

τη διδασκαλία Μου με τα έργα σας. 

33 Όταν δεν θα σας γίνω πλέον γνωστός, επειδή αυτή η περίοδος έχει τελειώσει, μην απομακρύνεστε 

από το μονοπάτι, μην αποφεύγετε να Με αναζητάτε στις δοκιμασίες σας, συνεχίστε να εμπιστεύεστε τις 

οδηγίες Μου. 

34 Εγώ είμαι η στενή πύλη από την οποία πρέπει να περάσετε και η Μαρία η σκάλα πάνω στην οποία 

θα ανεβείτε με αγάπη και υπακοή στη Μητέρα σας. Αν Με πιστέψετε και Με λατρέψετε, δεν θα 

συναντήσετε καμία παγίδα και θα συντομεύσετε το μονοπάτι. 

35 Βρίσκεστε στην εποχή της μάχης του καλού ενάντια στο κακό. Έχετε κληθεί να συνεργαστείτε 

μαζί Μου σε αυτή τη μάχη που έχει ήδη ξεκινήσει. Σας δίδαξα πώς να αγωνίζεστε για να διαλύσετε το 

σκοτάδι και να φέρετε φως σε κάθε ψυχή. Ο Λόγος Μου σας έχει καθοδηγήσει να ζείτε με εγρήγορση και 

προσευχή, ώστε να μην αφήνετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από ψεύτικα φώτα, ούτε να ακούτε 

απατηλές φωνές. 

36 Μόλις περάσει αυτός ο καιρός και θεωρήσετε ότι η διακήρυξή Μου είναι μακριά, και 

εκπληρώνοντας τις οδηγίες Μου μεταδώσετε αυτά τα καλά νέα στους απογόνους σας, θα νοσταλγήσετε 

και πάλι εκείνες τις εποχές και θα νιώσετε ευτυχείς που επιλέξατε να γίνετε μάρτυρες της Θεϊκής Μου 

εκδήλωσης. Αλλά ήδη εκείνη τη στιγμή, όλα όσα έχετε προσθέσει σε αυτή τη διδασκαλία θα 

εξαφανιστούν, και ο Λόγος Μου θα ξεπηδήσει από το πνεύμα σας κρυστάλλινα καθαρός και αγνός, 

αποκαλύπτοντας μόνο φως και αλήθεια. 

37 Όταν σας ρωτούν οι συνάνθρωποί σας, μιλήστε χωρίς να κρύβετε τίποτα για το τι περιέχει το 

Έργο Μου, και μπροστά τους υπενθυμίστε τους τον Δάσκαλο σε κάθε διδασκαλία Του. 



U 116 

43 

38 Σας θεωρώ υπεύθυνους για τις γενιές που θα έρθουν από εσάς. Να θυμάστε ότι ο Λόγος Μου 

αυτής της εποχής δεν έχει δοθεί μόνο για μερικές γενιές, αλλά για όλους όσοι θα σας ακολουθήσουν, και 

ότι πρέπει να εξοπλιστούν με μεγαλύτερη πνευματικότητα για να φτάσουν στην κορυφή που έχω ορίσει 

ως στόχο για τους ανθρώπους. 

39 Ευλογώ εκείνους που ακολουθούν το ανοδικό μονοπάτι και με την πάροδο του χρόνου 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ανύψωση στη μελέτη του έργου Μου και που προετοιμάζονται να ακούσουν τη 

φωνή Μου στο πνεύμα τους μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος της διακήρυξής Μου μέσω του οργάνου 

κατανόησης του ανθρώπου. Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν στο έργο Μου και ξέρουν πώς να το 

τιμούν μέσω της πνευματοποίησής τους. 

40 Πόσους συνανθρώπους σας μπορείτε να σώσετε με τις προσευχές σας; Αυτός ο κόσμος βρίσκεται 

στο χείλος του γκρεμού και σας στέλνω σε αυτόν για να αποτρέψετε την πτώση του. Σταματήστε τους 

νέους στη γρήγορη πορεία τους που οδηγεί στην καταστροφή των ηθών τους- καθαρίστε τις ψυχές τους, 

ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν τα θεμέλια για μια δίκαιη και ενάρετη ζωή. 

41 Περπατήστε στα μονοπάτια του κόσμου και φέρτε μαζί σας ως πρότυπο της ζωής σας την αλήθεια 

των διδασκαλιών Μου. Αλλά σεβαστείτε τη γη στην οποία θα εισέλθετε, τότε τα μονοπάτια που θα 

διανύσετε θα είναι έτοιμα, και θα υπάρξει μια διαθήκη μεταξύ των εθνών, και θα κάνετε αυτή τη γη ένα 

σπίτι στο οποίο όλοι θα νιώθετε τη ζεστασιά του Ουράνιου Πατέρα και θα αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον 

ως αδελφούς και αδελφές. 

42 Υπέφερα όταν είδα την αχαριστία των πλασμάτων Μου, αλλά αν και Με αρνήθηκαν ως Πατέρα, 

Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα ότι είστε παιδιά Μου, ακόμη και αν κάποιοι είναι μολυσμένοι. Έχω δει μεγάλα 

έθνη που απομακρύνθηκαν από Μένα και αφοσιώθηκαν μόνο στην υλική τους ζωή, στα προβλήματά 

τους, χωρίς να περιμένουν τίποτα από Μένα. Αλλά σύντομα θα έρθει η ώρα της αφύπνισης, και από τα 

παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, θα αφιερώσουν τη ζωή τους στη μελέτη και την πρακτική των 

διδασκαλιών Μου. Οι ηλικιωμένοι θα μιλήσουν γεμάτοι καλοσύνη και θα δείξουν το δρόμο με το φως της 

εμπειρίας τους. Τα παιδιά θα εκπλήξουν τον κόσμο ξεδιπλώνοντας τα πνευματικά τους χαρίσματα και με 

την αφοσίωσή τους στο Έργο Μου. 

43 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, αντλήστε από τη διδασκαλία Μου σήμερα το ύψιστο ήθος για τη ζωή 

σας. Αν θέλετε ο κόσμος να πιστέψει σε αυτή την αποκάλυψη, δώστε τη μεγαλύτερη μαρτυρία για την 

αλήθεια Μου μέσα από τη ζωή σας. Σας είπα να γίνετε οι καθαροί καθρέφτες, ένας λαός που ξέρει να 

δίνει το παράδειγμα της πίστης, της υπακοής και της καθαρότητας. 

44 Φροντίστε ώστε η αγνότητα και η καλοσύνη να αποκτήσουν δύναμη ανάμεσά σας, και έτσι θα 

διορθώσετε εκείνους που μπήκαν στις τάξεις σας χωρίς ειλικρινείς προθέσεις. 

45 Εσείς που έχετε κατανοήσει την αλήθεια και την τελειότητα της διδασκαλίας Μου έχετε καθήκον 

να αντισταθμίσετε με τα καλά σας έργα όλο το κακό που γίνεται στο έργο αυτό από εκείνους που δεν 

έχουν κατανοήσει τον τελικό σκοπό του. 

46 Αναγνωρίστε πώς ο κακός σπόρος έχει πολλαπλασιαστεί ανάμεσά σας, μέχρι που έχει σχεδόν 

ξεπεράσει τον αληθινό σπόρο. Το ψέμα, η δεισιδαιμονία, η υποκρισία, η απληστία για κέρδος, οι κακές 

επιρροές, ο φανατισμός και όλες οι ακαθαρσίες ήταν τα ζιζάνια που έχουν εξαπλωθεί σε αυτόν τον λαό, 

τον οποίο θέλω να δω ελεύθερο από κάθε κηλίδα, για να τον στείλω ως απεσταλμένο Μου σε άλλους 

λαούς και έθνη. 

47 Αναθέτω αυτό το έργο του εξαγνισμού σε εκείνους που αγαπούν το αληθινό, το αγνό. Είναι ένα 

έργο μεγάλης επιμονής. Πόσο μεγάλη όμως θα είναι η ευτυχία αυτού του λαού όταν τότε θα βιώσει ότι το 

φως του έχει τελικά διαλύσει το σκοτάδι. Μόνο τότε θα σας θεωρήσω αγγελιοφόρους αυτής της 

χαρμόσυνης είδησης και θα σας στείλω στον κόσμο για να πολεμήσετε κατά του βασιλείου του κακού 

αντισταθμίζοντας τη δύναμή του μέσω της ανανέωσης των συνανθρώπων σας. . 

48 Σκεφτείτε με πόση αγάπη και θεϊκή υπομονή σας δίδαξα και σας διόρθωσα, λέγοντάς σας να Μου 

επιτρέψετε να σας επισημάνω τα λάθη και τα σφάλματά σας και να σας οδηγήσω στην τελειότητα. Όμως, 

αχ, πόσοι είναι εκείνοι που παραμένουν κουφοί σε αυτά τα λόγια και με την νωθρότητά τους, με τη 

σκληρότητα της καρδιάς τους, αφήνουν πολύτιμες στιγμές προετοιμασίας να περάσουν χωρίς να θέλουν 

να πιστέψουν στις δοκιμασίες που τους περιμένουν. 

49 Μια μέρα ο κόσμος θα αναλάβει να κρίνει και να ρωτήσει γι' αυτόν τον λαό, και τότε μόνο αυτός 

που έχει "παρακολουθήσει" θα σταθεί όρθιος. Όποιος όμως χρησιμοποίησε το Έργο Μου για εγωιστικούς 
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και επιζήμιους σκοπούς, θα δει τη δικαιοσύνη της γης να πέφτει πάνω του, και τότε θα θρηνήσει πολύ 

αργά ότι θέλησε να δημιουργήσει το δικό του βασίλειο, τον θρόνο της κολακείας και της άνεσης μέσα στο 

δικό Μου πνευματικό Έργο, το οποίο είναι έργο αγάπης, ταπεινότητας και απάρνησης. 

50 Σας λέω για άλλη μια φορά: "Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε", και αν πιστεύετε πραγματικά 

στο Λόγο Μου, μην αναβάλλετε την υπακοή του για αύριο, γιατί αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. 

51 Ιδού, άνθρωποι, η γη έχει ήδη γίνει πολύ μικρή για να χωρέσει τόσο πολύ ανθρώπινο πόνο. Στο 

παρελθόν, ο πλανήτης αυτός εμφανιζόταν στον άνθρωπο ως μια "κοιλάδα" χωρίς τέλος- τώρα τον έχει 

κατακτήσει και τον έχει κατοικήσει. 

52 Έδωσα στον άνθρωπο αυτόν τον κόσμο για σπίτι και του είπα: "Αναπτυχθείτε και 

πολλαπλασιαστείτε και γεμίστε τη γη", και πράγματι γέμισε τη γη, αλλά το έκανε με αμαρτία και πόνο. 

53 Αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα έπρεπε να είναι το σπίτι μιας οικογένειας που αγκαλιάζει όλη την 

ανθρωπότητα, είναι το μήλο της έριδος και η αφορμή για ανούσια προσπάθεια για εξουσία, για προδοσία 

και πόλεμο. Αυτή η ζωή, η οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για μελέτη, για πνευματική περισυλλογή 

και για την προσπάθεια επίτευξης της αιώνιας ζωής με τη χρήση των δοκιμασιών και των μαθημάτων 

προς όφελος του πνεύματος, έχει παρερμηνευτεί από τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να αφήνει την καρδιά 

του να δηλητηριάζεται από τη δυσαρέσκεια, την πικρία, τον υλισμό και τη δυσαρέσκεια. 

54 Οι άνθρωποι ξεχνούν τη γλώσσα με την οποία τους μιλάει η συνείδηση, χάνουν την πίστη τους και 

αφήνουν τα χαρίσματα του πνεύματός τους να σβήσουν, με αποτέλεσμα κάποιοι να παραδίδονται στον 

υλισμό, ενώ άλλοι να γκρινιάζουν για αυτή την ύπαρξη και να επικαλούνται μια ατελείωτη επιθυμία ως 

δικαιολογία για να φύγουν από αυτόν τον κόσμο και να εισέλθουν σε μια άλλη χώρα. 

55 Αυτά ρωτώ: Διαθέτετε ήδη την πνευματικότητα που είναι απαραίτητη για να κατοικήσετε σε 

καλύτερους κόσμους; Δεν σκεφτήκατε ότι αν δεν είστε ώριμοι -ακόμη κι αν μπορούσατε να μπείτε στην 

καλύτερη πνευματική εστία- δεν θα μπορούσατε να εκτιμήσετε την αξία αυτής της ζωής, ούτε να 

απολαύσετε πλήρως την ειρήνη της; 

56 Αληθινά σας λέω: Η αξία αυτής της ζωής που έχετε σήμερα είναι ότι το πνεύμα ξέρει πώς να 

ξεπερνά όλες τις αντιξοότητες της ζωής και τις υπάρχουσες δυσκολίες- και αυτό δεν είναι το μόνο, αλλά 

επιπλέον, αν συμφωνήσετε με αυτό, θα βιώσετε στο πνεύμα σας την ευτυχία που προέρχεται από το να 

είστε χρήσιμοι στους συνανθρώπους σας σε έναν κόσμο όπου επικρατούν τόσο μεγάλες ανάγκες. 

57 Την ημέρα που η ψυχή θα έχει φτάσει στην τελειότητα που απαιτείται για να αισθάνεται ότι 

βρίσκεται στο Ουράνιο Βασίλειο Μου, ο τόπος ή ο κόσμος στον οποίο κατοικεί, ή το αν είναι 

ενσαρκωμένη ή όχι, δεν θα έχει καμία σημασία γι' αυτήν. Θα φέρει μέσα της τη Βασιλεία των Ουρανών 

και θα απολαμβάνει τη χάρη της σε όλες και σε κάθε αποστολή που ο Πατέρας της θα την στείλει να 

φέρει εις πέρας. 

58 Σκεφτείτε αυτό και συνειδητοποιήστε τώρα ότι αυτή η κοιλάδα της γης είναι μια απέραντη γη που 

προσφέρει ευνοϊκές ευκαιρίες για να αποκτήσετε σε αυτήν τις απαραίτητες αρετές για να κατακτήσετε τα 

σπίτια που το πνεύμα σας λαχταρά. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 117  
1 Άνθρωποι, ξεκουραστείτε σε στέρεο έδαφος, μείνετε στη σκιά αυτού του φοίνικα και ακούστε τη 

φωνή Μου, ώστε όλες οι ασθένειές σας να θεραπευτούν, να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας και να 

συνεχίσετε το ταξίδι. Δες ότι δεν είναι απαραίτητο να Μου πεις τη θλίψη της καρδιάς σου, ούτε από πού 

έρχεσαι, γιατί Εγώ τα ξέρω όλα. Ξέρω ότι η ψυχή σας έχει περάσει έναν δύσκολο αγώνα προσπαθώντας 

να απομακρυνθεί από τα στραβά μονοπάτια. Έρχεστε να ζητήσετε υποστήριξη και δύναμη από Μένα για 

να μην απελπίζεστε. Όταν ήσασταν κοντά στο να εξασθενήσετε, όταν οι δυνάμεις σας ήταν έτοιμες να 

εξαντληθούν, σηκώσατε τα μάτια σας σε Μένα για να Μου ζητήσετε βοήθεια, και αμέσως 

συμμορφώθηκα και σας κάλεσα σε αυτή την όαση ειρήνης, ώστε να έχετε μια ανάπαυλα στον πόνο σας. 

2 Πόσες από τις διδασκαλίες Μου έχετε κατανοήσει και κατανοήσει από τότε που ακούσατε για 

πρώτη φορά τον Λόγο; Μέσα από αυτό καταλάβατε ότι η ψυχή δεν τελειοποιείται σε μια μέρα, ούτε σε 

ένα χρόνο, ούτε σε μια ζωή, γιατί, αφού είναι αιώνιας φύσης, η πορεία της ανάπτυξης πρέπει να είναι 

μακρά για να φτάσει στην τελειότητά της. Έχετε επίσης μάθει να ακούτε τη φωνή της συνείδησης, η 

οποία σας μιλάει πάντα για το νόμο, την αγάπη, την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αγνότητα, και έχετε 

καταφέρει να τη διακρίνετε από εκείνη την άλλη φωνή που προέρχεται από τις αισθήσεις της σάρκας ή τα 

πάθη της καρδιάς και η οποία δεν οδηγεί πάντα στον καλό δρόμο. 

3 Γνωρίζετε ήδη ότι έχετε όπλα για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, γνωρίζετε επίσης ποια είναι η 

ασπίδα που σας προστατεύει, γι' αυτό και έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε την προσευχή, τις καλές 

σκέψεις, τη δύναμη της θέλησης και την πίστη. 

4 Έχετε μάθει να δίνετε στα συστατικά που συνθέτουν την ύπαρξή σας τη θέση που τους αρμόζει 

στη ζωή, επειδή έχετε κατανοήσει ότι το ουσιαστικό είναι το πνεύμα σας και ότι μετά από αυτό έρχονται 

τα συναισθήματα και ο νους, που καταλαμβάνουν μια άξια θέση. 

5 Γνωρίζετε τώρα ότι η αληθινή πνευματικότητα στον άνθρωπο δεν συνίσταται στον διαχωρισμό 

από ό,τι ανήκει στην υλική ζωή, αλλά στο να βρίσκεται σε αρμονία με το σύνολο της δημιουργίας, και για 

να επιτευχθεί αυτή η αρμονία, το πνεύμα πρέπει να προηγείται, πρέπει να είναι πάνω από το ανθρώπινο, 

με μια λέξη: πρέπει να είναι ο ηγέτης. Διαφορετικά, το πνεύμα είναι σκλάβος της σάρκας. 

6 Ξέρετε ότι με τον τρόπο Μου δεν μπορείτε να προσποιηθείτε ούτε αγάπη, ούτε ειλικρίνεια, ούτε 

γνώση, γιατί αισθάνεστε αμέσως ένα βλέμμα που διεισδύει και κατευθύνει τα πάντα. Γνωρίζετε ότι οι 

αρετές και τα έργα σας πρέπει να είναι αληθινά για να είναι αληθινά τα προσόντα σας. 

7 Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνω επειδή απαιτώ την υψηλότερη τελειότητα από 

εσάς, αλλά για να σας ζητήσω να κάνετε μια προσπάθεια για να την επιτύχετε. 

8 Αν υποφέρετε σήμερα, αν περνάτε μια δύσκολη δοκιμασία ή βρίσκεστε σε κρεβάτι πόνου, ξέρετε 

ότι αυτό το ποτήρι σας εξαγνίζει και σας ανανεώνει, ότι αυτή η κρίση σας κάνει να εξιλεωθείτε για τις 

παραβάσεις ή ότι είναι ένα σοφό μάθημα για το πνεύμα, και στη συνέχεια αδειάζετε το ποτήρι με υπομονή 

και παράδοση. 

9 Έχετε μάθει να καταλαβαίνετε ότι έχτισα έναν ναό μέσα στον καθένα από εσάς, και δεν τολμάτε 

πλέον να καταστρέψετε αυτό που έχει χτιστεί, αλλά προσπαθείτε να συνεργαστείτε μαζί Μου σε αυτό το 

έργο. 

10 Έχετε καταλάβει καλά ότι δεν πρέπει να κερδίσετε αξία μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για να 

λάβετε έπαινο ή ανταμοιβή από αυτούς, αλλά μπροστά στον Πατέρα σας, τον μόνο που μπορεί να 

αξιολογήσει τα έργα σας. 

11 Όταν κατανοήσετε όλες αυτές τις διδασκαλίες αγάπης που σας δίνω, όσο ατίθαση και αν είναι η 

υλική σας φύση και όσο έντονα και αν είναι τα πάθη σας, πρέπει να προκύψει μια υποταγή της σάρκας 

μπροστά στο πνεύμα, η οποία θα είναι η αρχή για την επίτευξη της αρμονίας και της τάξης που πρέπει να 

υπάρχει στον άνθρωπο για να αποκαλείται σωστά "παιδί Μου". 

12 Το μέλλον πολλών ανθρώπων εξαρτάται από τη συμπεριφορά σας στο παρόν, αγαπητοί άνθρωποι, 

μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Γι' αυτό, σκεφτείτε το, απελευθερωθείτε από τα τελευταία υπολείμματα 

εγωισμού που υπάρχουν ακόμα μέσα σας και φέρτε την ειρήνη, την ενότητα, την ηθική και την 

πνευματικότητα για το μέλλον, που είναι απαραίτητα, ώστε οι νέες γενιές να βρουν το δρόμο στρωμένο. 

13 Μην αμφιβάλλετε ότι θα κάνετε αυτό το έργο στον κόσμο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σας 

εμπιστεύομαι τον σπόρο Μου. Η απόδειξη είναι ότι σας μιλάω με αυτή τη μορφή και Με καταλαβαίνετε. 
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14 Αυτή είναι η συνέχεια των διδασκαλιών Μου, αλλά όχι το τέλος των καιρών, όπως το ερμηνεύει ο 

άνθρωπος. Ο κόσμος θα συνεχίσει να κάνει κύκλους στον παγκόσμιο χώρο, οι ψυχές θα συνεχίσουν να 

έρχονται στη γη και να ενσαρκώνονται για να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους. Οι άνθρωποι θα 

συνεχίσουν να κατοικούν αυτόν τον πλανήτη και στο μέλλον, και μόνο ο τρόπος ζωής των ανθρώπων θα 

αλλάξει. Οι αλλαγές που θα υποστεί η ανθρώπινη ζωή θα είναι μεγάλες, τόσο μεγάλες που θα σας 

φαίνεται σαν να τελειώνει ένας κόσμος και να αρχίζει ένας άλλος από την αρχή. 

15 Ακριβώς όπως σε όλες τις εποχές η ζωή της ανθρωπότητας έχει χωριστεί σε εποχές ή εποχές, και 

κάθε μία από αυτές έχει διακριθεί για κάτι - είτε για τις ανακαλύψεις της, είτε για τις θεϊκές αποκαλύψεις 

που έλαβαν οι άνθρωποι σε αυτήν, είτε για την ανάπτυξη της αίσθησης της ομορφιάς, αυτό που ονομάζετε 

τέχνη ή επιστήμη - σας λέω, αυτή η εποχή θα διακρίνεται από την ανάπτυξη των χαρισμάτων του 

πνεύματος, του μέρους εκείνου της ύπαρξής σας με το οποίο θα έπρεπε να είχατε αρχίσει να το 

αναπτύσσετε μέσα σας, για να γλιτώσετε από τόσο μεγάλα κακά και λάθη. 

16 Δεν πιστεύετε ότι η ανθρώπινη ζωή θα μπορούσε να μεταμορφωθεί πλήρως με το ξεδίπλωμα της 

πνευματικής σας φύσης, την ανάπτυξη των πνευματικών σας χαρισμάτων και την εφαρμογή του νόμου 

της συνείδησης στη γη; 

17 Ω, αν μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε όλα όσα κατέχει το πνεύμα σας! Αλλά δεν το γνωρίζετε, 

παρά τις χιλιετίες που έχετε ζήσει στον κόσμο και στον πνευματικό χώρο, επειδή στον εγωισμό σας - που 

είναι η αγάπη για τον εαυτό σας - μόνο η επιστήμη στην υπηρεσία της υλικής ύπαρξης ήταν σημαντική 

για σας. 

18 Εγώ θα είμαι αυτός που θα αποκαλύψω μπροστά σας τις αρετές, τις ικανότητες, τις ομορφιές, τις 

δυνάμεις και τα θαύματα που είναι κρυμμένα μέσα στο πνεύμα σας, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή 

για να το κάνω, επειδή έτσι θα θερίσετε τους τελευταίους καρπούς μιας εποχής. 

19 Σύντομα όλοι οι λαοί θα συνειδητοποιήσουν ότι Εγώ, ο Κύριός τους, τους έχω μιλήσει σε όλους 

τους αιώνες που πέρασε η ανθρωπότητα, και κάθε αποκάλυψή Μου ήταν σαν ένα σκαλοπάτι στην 

πνευματική σκάλα που έχω υψώσει για να μπορέσετε όλοι να ανεβείτε σε Μένα. 

20 Αυτή η εποχή θα ονομαστεί εποχή του φωτός, εποχή του πνεύματος ή εποχή της αλήθειας, αλλά 

σας λέω ότι είναι η εποχή της ανόδου των πνευμάτων και της αποκατάστασής τους. 

21 Η ψυχή είναι ο ναός που οικοδομήθηκε από Μένα, ένα ιερό που συνεχώς βεβηλώνεται από τους 

ανθρώπους. Αλλά τώρα έχει έρθει η εποχή του φωτός, που τόσο συχνά έχει προαναγγελθεί, της οποίας η 

φωτεινή λάμψη θα είναι ορατή από όλους και κάτω από τη ζεστασιά της οποίας θα συγκεντρωθούν όλα τα 

παιδιά του Κυρίου. Δεν σας μιλάω για μια θρησκευτική κοινότητα που καλωσορίζει κάποιους και 

απορρίπτει άλλους, που διακηρύσσει την αλήθεια της και αρνείται την αλήθεια των άλλων, ή που 

χρησιμοποιεί ανάξια όπλα για να επιβληθεί με βία ή εκφοβισμό. Όχι, σας μιλάω μόνο για έναν Νόμο, που 

εξηγείται μέσω μιας Διδασκαλίας, η οποία είναι το ίδιο το μήνυμα που σας έχω αποκαλύψει αυτή τη 

στιγμή μέσω αυτού του Λόγου. Έτσι, όταν έρθει η ώρα να βγείτε έξω και να μοιραστείτε αυτά τα Καλά 

Νέα, κηρύξτε την ειρήνη, την αγάπη, το έλεος, την ενότητα και την αδελφοσύνη με τις πράξεις σας. Αν 

όμως συναντήσετε κάποιον στο δρόμο σας που υποκριτικά κηρύττει τα ίδια με εσάς, αλλά διαστρεβλώνει 

την αλήθεια, θα αποκαλύψετε το ψέμα με τα έργα σας. Αν, από την άλλη πλευρά, συναντήσετε τους 

αδελφούς και τις αδελφές σας που κηρύττουν την αλήθεια, την αγάπη και το έλεος με το παράδειγμά τους, 

τότε θα πρέπει να ενωθείτε μαζί τους, γιατί ο αγώνας τους και ο δικός σας θα είναι ο ίδιος. 

22 Δεν μπορώ παρά να σας πω ότι αν είστε άπιστοι και δεν είστε εξοπλισμένοι, δεν θα αισθάνεστε 

άξιοι να επιτελέσετε αυτό το έργο. Αν τότε δείτε ότι οι άλλοι αρχίζουν να αγωνίζονται με πραγματική 

πίστη και ειλικρίνεια, μη στέκεστε εμπόδιο στο δρόμο τους, γιατί τότε η ευθύνη σας απέναντι στη 

δικαιοσύνη Μου θα είναι διπλάσια. 

23 Σας εφιστώ την προσοχή σε όλα εκ των προτέρων, ώστε τίποτα να μην σας εκπλήσσει, και 

επομένως, όταν σηκωθείτε για τη μάχη, θα ξέρετε πώς να αφυπνίσετε μέσα σας το ιδανικό της 

πνευματικής ανύψωσης. 

24 Αυτή η γη, η οποία πάντα έστελνε στο υπερπέραν μια συγκομιδή από άρρωστες, κουρασμένες, 

ταραγμένες, μπερδεμένες ψυχές ή από εκείνες με μικρή ωριμότητα, σύντομα θα Μου προσφέρει καρπούς 

αντάξιους της αγάπης Μου. 
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25 Η αρρώστια και ο πόνος θα φεύγουν όλο και περισσότερο από τη ζωή σας, καθώς θα ζείτε μια 

υγιή και πνευματικά ώριμη ύπαρξη, και τότε, όταν έρθει ο θάνατος, θα σας βρει προετοιμασμένους για το 

ταξίδι προς την πνευματική πατρίδα. 

26 Ποιος θα μπορούσε ακόμα να χαθεί ή να μπερδευτεί όταν εισέρχεται στο σπίτι του πνεύματος, αν 

το έχει ήδη αισθανθεί σε αυτή τη ζωή στις στιγμές της προσευχής, του διαλογισμού, του ονείρου ή της 

εμβάθυνσης στο Νόμο Μου; 

27 Σήμερα τόση ειρήνη και τόσο καλό σας φαίνεται ανέφικτο, και αυτό γιατί βλέπετε όλη τη σύγχυση 

που υπάρχει γύρω σας, μια σύγχυση που ξέρετε ότι θα αυξηθεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής. Αλλά σας λέω, εμπιστευτείτε Με, προσέξτε, προσευχηθείτε και γίνετε ακούραστοι σπορείς, έτσι 

ώστε αυτή η θυελλώδης νύχτα να φέρει το φως της νέας ζωής. 

Θα ξημερώσει και η γη θα νιώσει τους νέους κατοίκους της να την προικίζουν με ευγενή έργα και να 

αποκαθιστούν και να ανοικοδομούν όλα όσα οι ανόητοι και οι βέβηλοι κατέστρεψαν και βεβήλωσαν. 

28 Άνθρωποι, αυτή τη μέρα σας αποκάλυψα ένα μέρος των θεϊκών μου σχεδίων για εσάς. Σας έχω 

ενημερώσει εκ των προτέρων για κάτι από αυτά που ανήκουν στο μέλλον και σας έχω προετοιμάσει για 

τον αγώνα που έρχεται σε όλη την ανθρωπότητα. 

29 Σκεφτείτε το προσεκτικά και θα νιώσετε ενθάρρυνση, γιατί αληθινά σας λέω: Μακάριοι είναι 

εκείνοι που διαβάζουν αυτό το βιβλίο που σας αποκαλύπτει το "Λόγο Μου". Σε αυτό βρήκατε πολλές 

διδασκαλίες που σας ήταν άγνωστες. 

30 Ήθελα να ακούσω από εκείνους που δεν αποκαλούν τίποτα στη γη δικό τους, για να Με 

υπηρετήσουν στη συνέχεια. Σας επέλεξα ανάμεσα στους ταπεινούς, όπως πάντοτε έψαχνα τους υπηρέτες 

Μου ανάμεσα στους απλούς στην καρδιά. ξέρετε ότι οι ιδιοκτήτες των πλούτων στον κόσμο είναι πάντα 

απασχολημένοι με αυτά και δεν Με θυμούνται. Τους παραχώρησα έναν ορισμένο χρόνο για να λατρεύουν 

αυτό που αγαπούν τόσο πολύ. Αλλά πάντα θα έρχεται η ώρα να ακούσουν τη φωνή Μου, να σηκώσουν το 

σταυρό τους και να Με ακολουθήσουν- αλλά πρώτα θα εξαγνιστούν στο χωνευτήρι του πόνου. 

31 Αγαπητοί μαθητές, έχουν απομείνει μόνο επτά χρόνια, τα οποία θα είναι σαν επτά αυγές στις 

οποίες θα μπορείτε να Με ακούσετε. Θέλω να αφήσετε την αστάθειά σας πίσω σε αυτό το χρονικό 

διάστημα και τα βήματά σας να γίνουν σίγουρα, έτσι ώστε όταν έρθει το έτος 1950, να Μου πείτε: "Κύριε, 

η ένωση ανάμεσά μας έχει γίνει πραγματικότητα, και Σου φέρνουμε αποδείξεις της πνευματοποίησής μας 

και της αδελφοσύνης μας". 

32 Αυτός ο λαός γνωρίζει ότι περιμένω μόνο την πνευματοποίησή τους για να κάνω τη φωνή Μου να 

ακουστεί στη συνείδησή τους όταν τους πω: Λαέ, σηκωθείτε και πολλαπλασιαστείτε σαν το χώμα της γης. 

Διασχίστε κοιλάδες, πόλεις, ερήμους και θάλασσες και διαδώστε αυτή τη διδασκαλία με αγάπη και 

ταπεινότητα. Η παντοδύναμη φροντίδα μου θα ανοίξει δρόμους και θα ακυρώσει τα όρια. Η αγάπη Μου 

θα σας προστατεύσει από κάθε διωγμό ή ενέδρα κακοβουλίας, και θα βάλω τον λόγο Μου στα χείλη σας, 

όταν το απαιτήσει η περίσταση. 

33 Μεγάλο, πολύ μεγάλο είναι αυτό το έργο που σας αναθέτω, γιατί σας θέλω δυνατούς και 

σπουδαίους στο πνεύμα σας. Αλήθεια σας λέω ότι στην καρδιά του Πατέρα σας ο εγωισμός δεν έχει θέση. 

34 Επτά χρόνια εμπιστεύομαι στους ανθρώπους που έχουν λάβει αυτά τα ευλογημένα χωράφια, ώστε 

να θερίσουν από αυτά καρπούς αντάξιους της Θεότητάς Μου. 

35 Άνθρωποι, δείξτε έλεος και υπομονή με εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. 

Συμβουλέψτε τους με την καλοσύνη με την οποία σας διόρθωσα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την 

αγάπη με την οποία εγώ σας αγάπησα, και θα υπάρχει αρμονία μεταξύ σας. 

36 Έλα κοντά, η Παρουσία Μου είναι σαν τη σκιά ενός δέντρου, ο Λόγος Μου είναι σαν το τραγούδι 

ενός πουλιού. Ελάτε σε Μένα, εσείς που πεινάτε και διψάτε για δικαιοσύνη, εσείς που είστε άρρωστοι, 

εσείς που είστε φτωχοί στο πνεύμα και αδαείς, πλησιάστε σε Μένα! 

37 Δεν σας απορρίπτω εξαιτίας της φτώχειας σας, ούτε σας περιφρονώ εξαιτίας του αξιώματός σας. 

Ξέρω ότι μέσα στον καθένα από εσάς υπάρχει ένα πνεύμα που χρειάζεται το φως Μου για να αναστηθεί 

στη ζωή. 

38 Φέρνω υγεία στους αρρώστους και ελπίδα στους ταλαιπωρημένους. Κανείς δεν θα φύγει χωρίς 

παρηγοριά για τον πόνο του. Αλλά τότε, όταν θα έχετε επιτύχει την ειρήνη, θα αισθάνεστε ντυμένοι με 

την αξιοπρέπεια που σας δίνω. Μη γκρινιάζετε για τον κόσμο και τις μεταβαλλόμενες τύχες και τα 

βάσανά του. Θυμηθείτε ότι αυτοί ήταν που σας οδήγησαν σε Μένα. Μην αποτραβηχτείτε ούτε από τους 
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συνανθρώπους σας, αντίθετα, τώρα που βιώσατε πώς σας δέχομαι και πώς σας δίνω δώρα, πλησιάστε τους 

ακόμη περισσότερο και κάντε στους άπορους ό,τι είδατε να κάνω Εγώ σε εσάς. 

39 Μέσω ενός από εσάς που εφαρμόζει πραγματικά τη διδασκαλία Μου, θα υπάρξουν πολλοί που θα 

αποκτήσουν τη χάρη Μου. 

40 Η προσευχή, η φιλανθρωπία και η καλή θέληση είναι το μόνο που χρειάζεστε, ώστε η γνώση των 

οδηγιών Μου να λάμψει σαν λαμπερό φως μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται εποχές επισκέψεων και θέλω όλοι 

οι μαθητές Μου να είναι προετοιμασμένοι. 

41 Όσο οι άνθρωποι απολαμβάνουν την ειρήνη ή τις κοσμικές απολαύσεις, δεν θα σας καλούν, αλλά 

οδηγούμενοι από τον πόνο, θα σας αναζητούν. Να είστε προετοιμασμένοι, γιατί σύντομα θα χυθεί θλίψη 

στον κόσμο. Τότε θα σας καλέσουν οι άρρωστοι για να τους φέρετε το βάλσαμό Μου. Πολλοί από τους 

συνανθρώπους σας θα ζητήσουν τις προσευχές σας και θα επιθυμούν επίσης τις οδηγίες σας για να βρουν 

το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει στην πνευματική άνοδο. 

42 Βλέπετε πόσο λεπτό και μεγάλο είναι το έργο που σας περιμένει; 

43 Σιωπηλά ομολογείτε ότι η αποκάλυψη που σας έδωσα αυτή την εποχή είναι μεγάλη. Αν ξέρετε 

πώς να συμπεριφέρεστε σαν μαθητές Μου, θα δείτε ακόμα μεγαλύτερο φως στο έργο Μου. 

44 Σχηματίστε τους ανθρώπους της ειρήνης και της πνευματοποίησης, απομακρύνετε από τις καρδιές 

σας τα τελευταία υπολείμματα φανατισμού που υπάρχουν ακόμα μέσα σας. Αποκτήστε τον εξαγνισμό 

μέσω της ανανέωσης, τότε θα δώσω ένα σημάδι στον ουρανό, το οποίο θα φανεί στον κόσμο και το οποίο 

θα σας πει ότι έχει έρθει "η ημέρα του Κυρίου". Αυτό το σημάδι θα το δουν ακόμη και οι "τυφλοί" και θα 

το καταλάβουν και οι αμόρφωτοι. 

45 Χρησιμοποιήστε το ισχυρότερο όπλο που σας έχω εμπιστευτεί, που είναι η προσευχή- και 

προσευχηθείτε ώστε να μην δίνετε ευήκοα ώτα σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τη φλόγα της 

πίστης σας. Να είστε σε εγρήγορση, άνθρωποι, μην αφήσετε κανέναν να σκοτεινιάσει την καρδιά σας και 

να προσπαθήσει να σας κάνει να χάσετε τον δρόμο. Γνωρίζετε ήδη τον Νόμο Μου, αυτός είναι ο δρόμος- 

μην παρεκκλίνετε ποτέ από αυτόν και δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. 

46 Αν στη γη κάποιοι θέλουν να σας καταστρέψουν και κάποιοι προσεύχονται για σας επειδή 

νομίζουν ότι έχετε χαθεί, να θυμάστε ότι στο πνευματικό κόσμο υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν 

κάθε σας βήμα. Η Ουράνια Μητέρα σας σας προστατεύει κάτω από τον μανδύα της, ο Ηλίας σας 

προστατεύει με την αγάπη ενός πνευματικού ποιμένα και οι αδελφοί και οι αδελφές σας που ζουν στο 

υπερπέραν και είναι αφοσιωμένοι στην καλοσύνη σας προστατεύουν και σας συμβουλεύουν. Έτσι μιλάω 

σ' αυτούς που, εν μέσω αναποφασιστικότητας και αμφιβολίας, κάνουν τα πρώτα τους βήματα και συχνά 

σκοντάφτουν και πέφτουν. 

47 Σύντομα η πίστη θα ανάψει στις καρδιές τους, και όταν συμβεί αυτό, τίποτα και κανείς δεν θα 

μπορέσει να τη σβήσει. Αλλά πριν από αυτό πρέπει να σας δώσω τις διδασκαλίες Μου, ώστε οι καρδιές 

σας να δυναμώσουν, ενώ ταυτόχρονα το πνεύμα σας θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα 

άχρηστα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθείτε σταδιακά προς τα πάνω. Τότε θα νιώσετε πως η δίψα για 

αλήθεια και αγάπη, την οποία Μου δίνετε να αναγνωρίσω, έχει σβήσει, έτσι ώστε να συνεχίσετε να 

εκπληρώνετε το έργο σας γεμάτοι δύναμη και θάρρος. 

48 Σας προετοιμάζω με άπειρη αγάπη, γιατί η διδασκαλία Μου μέσω αυτών των φορέων φωνής δεν 

διαρκεί για πάντα. Σύντομα δεν θα ακούτε πια αυτόν τον Λόγο, αλλά πρέπει να είστε δυνατοί στη μάχη 

που θα έρθει όταν ο Λόγος Μου δεν θα μεταδίδεται πια με αυτή τη μορφή. 

49 Τι θα κάνετε αν δεν έχετε κατανοήσει τη διδασκαλία του Διδασκάλου; Πώς θα μπορέσετε να 

υπερασπιστείτε την πίστη σας, αν δεν έχετε μάθει τα όπλα που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

υπερασπιστείτε τον εαυτό σας; Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, γιατί πολλοί θα πέσουν και πάλι στα γόνατα 

μπροστά στα είδωλα, επειδή δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν τις διδασκαλίες Μου. 

50 Άνθρωποι, μην είστε κουφοί στη φωνή Μου και μην παρερμηνεύετε το Έργο Μου. Σας είπα να το 

γνωστοποιήσετε με την ειλικρίνεια με την οποία σας το εμπιστεύτηκα. Ακούστε τη φωνή Μου, ώστε όταν 

ακούσετε τη φωνή των εχθρών σας, να μπορέσετε να απελευθερωθείτε από τις παγίδες και τις παγίδες 

τους. 

51 Μέχρι τώρα βλέπατε τη ζωή και τους ανθρώπους επιφανειακά. Αλλά τώρα σας δείχνω το νόημα 

και την ουσία όλων των διδασκαλιών που σας αποκάλυψα στους Τρεις Καιρούς, ώστε να έχετε πλήρη 

γνώση του ποιοι είστε και να αποδεχτείτε το πεπρωμένο σας όπως ο Χριστός δέχτηκε το σταυρό Του και 
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να αγαπήσετε τον πλησίον σας στον Δημιουργό. Όλα αυτά σας αποκαλύπτουν και σας δείχνουν τη 

Διδασκαλία Μου. Τώρα σας λέω ότι αυτός που έχει σημαδευτεί από Μένα δεν πρέπει να αισθάνεται 

ανώτερος από αυτόν που δεν έχει λάβει το χάραγμα, διότι πολλοί από αυτούς θα σας δώσουν αποδείξεις 

πνευματοποίησης και ότι διαθέτουν πνευματικά χαρίσματα τόσο μεγάλα όσο και τα δικά σας. 

52 Αυτή είναι η ώρα που η Ουράνια Καμπάνα ακούγεται στο Άπειρο, καλώντας τους ανθρώπους στη 

Συνέλευση, προσκαλώντας τους σε περισυλλογή και προσευχή. Ο απόηχός του αντηχεί αδιάκοπα στο 

βάθος κάθε καρδιάς, γιατί είναι η Τρίτη Ώρα που ο Ηλίας, ως αγγελιοφόρος Μου από τη μια άκρη του 

κόσμου στην άλλη, καλεί τις ψυχές να εμφανιστούν στην κρίση. Θα ανήκετε σε εκείνους που Με 

αναζητούν εκείνη την ώρα μέσω του Πνεύματος και όχι μέσω γλυπτών και εικόνων φτιαγμένων από 

ανθρώπινα χέρια, έτσι ώστε να μπορώ να πω ότι ανήκετε σε εκείνους που έχουν επιμείνει στον Νόμο 

Μου, αφού στον ίδιο που σας έδωσα στο Όρος Σινά σας έδωσα την οδηγία ότι, προκειμένου να Με 

λατρεύετε, δεν πρέπει να έχετε μπροστά στα μάτια σας καμία εικόνα που να αναπαριστά τη Θεότητά 

Μου. 

53 Αν σας έχω καλέσει σε πνευματική λατρεία από τότε, είναι σωστό και πρέπον να Μου την 

προσφέρετε τώρα, ω άνθρωποι που προσωρινά χάνουν την ελπίδα να φτάσουν σε πλήρη ανανέωση και 

πνευματοποίηση. Αναγνωρίστε πώς παρέτεινα την ύπαρξή σας και πώς σας έκανα να βαδίζετε στο 

μονοπάτι της αποκατάστασης και της εξέλιξης, ώστε στα βήματά σας και στις συνεχείς περιπλανήσεις σας 

να αφήσετε πίσω σας κάθε ατέλεια και κάθε μολυσμό. Δεν έχετε ήδη δει πώς τα νερά, θολωμένα από τη 

λάσπη, στην ταχεία πορεία τους γίνονται τελικά και πάλι καθαρά; Αληθινά, σας λέω, το ίδιο θα συμβεί 

και στην ψυχή σας. 

54 Είμαι ο Κύριος της ζωής και των δημιουργημένων πραγμάτων. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι ο μόνος 

που γνωρίζει το μυστήριο, την αιωνιότητα και το πεπρωμένο όλων των όντων. 

55 Αν η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο πεισματικά προσκολλημένη στην άγνοιά της, η ύπαρξή της στη 

γη θα ήταν διαφορετική. Ωστόσο, οι άνθρωποι αντιτίθενται στις εντολές Μου, καταριούνται το 

πεπρωμένο τους και αντί να συνεργάζονται μαζί Μου στο έργο Μου, αναζητούν τρόπο να παρακάμψουν 

τους νόμους Μου για να επιβάλουν τη θέλησή τους. Σας λέω επίσης ότι αν οι άνθρωποι παρατηρούσαν 

προσεκτικά κάθε τους πράξη, θα παρατηρούσαν πως επαναστατούν εναντίον Μου σε κάθε βήμα. 

56 Όταν πλημμυρίζω τους ανθρώπους με την καλή Μου ευχαρίστηση, γίνονται εγωιστές- όταν τους 

αφήνω να απολαμβάνουν απολαύσεις, φτάνουν στην ακολασία- όταν δοκιμάζω τη δύναμή τους για να 

χαλυβδώσω την ψυχή τους, επαναστατούν- και όταν επιτρέπω το ποτήρι της πίκρας να φτάσει στα χείλη 

τους για να τους εξαγνίσει, καταριούνται τη ζωή και νιώθουν ότι χάνουν την πίστη τους. Όταν βάζω στους 

ώμους τους το βάρος μιας μεγάλης οικογένειας, απελπίζονται, και όταν παίρνω έναν συγγενή τους από τη 

γη, Με κατηγορούν ότι είμαι άδικος. 

57 Ποτέ δεν συμφωνείτε, ποτέ δεν σας ακούω να ευλογείτε το Όνομά Μου στις δοκιμασίες σας, ούτε 

σας βιώνω να προσπαθείτε να συνεργαστείτε στο έργο της δημιουργίας Μου. 

58 Δεν θυμάστε τα παραδείγματα που σας έδωσα στον Ιησού, όταν αφιέρωσε τη ζωή Του στη δόξα 

του Πατέρα Του; 

59 Ο Ιησούς δεν είχε τίποτα στη γη, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε για τη φτώχεια Του. Έπρεπε να 

αφήσει τη μητέρα Του και το σπίτι Του και να απαρνηθεί τα πάντα από αγάπη για Εκείνον που Τον 

έστειλε. Το έργο Του ήταν πολύ δύσκολο και ο δρόμος Του θλιβερός μέχρι τέλους, αλλά ποτέ δεν 

επαναστάτησε εναντίον του. Καταδιώχθηκε και χλευάστηκε, καταδικάστηκε και τελικά σκοτώθηκε, αλλά 

Από την καρδιά Του, τα χείλη Του και ακόμη και τα μάτια Του έβγαινε μόνο ευλογία, συγχώρεση και 

παρηγοριά για όσους Τον αγαπούσαν, αλλά και για όσους Τον πλήγωναν. 

60 Αλλά δεν είναι μόνο εγώ που μπορείτε να πάρετε ως παράδειγμα άξιο μίμησης. Θυμηθείτε την 

υπακοή του Αβραάμ όταν ο Κύριος του απαίτησε τη ζωή του γιου του, την υπομονή του Ιώβ που Με 

ευλόγησε σε κάθε επίσκεψή του, και όπως αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν πολλά άλλα που έχουν φτάσει 

σε σας μέσα από τα χρονικά της ιστορίας. 

61 Μερικές φορές θαυμάζετε όταν βλέπετε έναν άρρωστο να κουβαλάει υπομονετικά τον σταυρό 

του, έναν τυφλό ή παράλυτο να ευλογεί το θέλημά Μου. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορείτε να 

καταλάβετε την αφοσίωση ενός πατέρα που μόλις έχασε τον γιο που αγαπούσε πολύ- οι υλοποιημένοι 

άνθρωποι αυτής της εποχής, τόσο μακριά από την αλήθεια, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την 

αφοσίωση, αυτή την υπομονή και αυτόν τον σεβασμό για τις συμβουλές του Θεού. Εγώ είμαι αυτός που 
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έθεσα μπροστά σας αυτά τα όμορφα παραδείγματα ταπεινοφροσύνης, υπακοής στο θέλημά Μου και 

πνευματικής ωριμότητας, ώστε να έχετε πρότυπα προς μίμηση στις δοκιμασίες σας. 

62 Σας λέω, αν αυτή η ανθρωπότητα κάνει αυτό που είναι το θέλημά Μου σε όλα, δεν θα γνωρίζει 

πλέον πόνο στη γη, επειδή η ειρήνη Μου θα είναι στο πνεύμα της. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 118  
1 "Αφήστε τα μικρά παιδιά να έρθουν σε Μένα, σας λέω εκ νέου. Μη νομίζετε ότι δεν μπορούν να 

Με δεχτούν επειδή είναι μικροί στα μάτια σας. 

2 Όσες ενοχές και λεκέδες κι αν έχει πάνω της μια ψυχή, όσο ζει στην παιδική ηλικία, συμμετέχει 

στην αγνότητα και την αθωότητα του φυσικού της κελύφους. Ακριβώς αυτή τη στιγμή η ψυχή χρειάζεται 

κάθε είδους βοήθεια για να μην παρεκκλίνει από το σωστό μονοπάτι. 

3 Η μετενσάρκωση είναι η ευκαιρία που προσφέρει ο Θεός, με τη στοργική Του δικαιοσύνη, στην 

ψυχή να ανακτήσει την καθαρότητά της και να επιστρέψει στο σωστό δρόμο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία που απέκτησε στο προσκύνημά του. 

4 Όταν κοιτάζετε τα παιδιά, να το κάνετε με σεβασμό, γιατί δεν ξέρετε τι ψυχή κρύβουν μέσα τους. 

Αλλά αυτό για το οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι είναι ότι κάθε ένα από αυτά τα μικρά όντα έχει ένα 

παρελθόν που αντιπροσωπεύει μια μακρά ιστορία, μια μεγάλη ζωή εξέλιξης. 

5 Όσο η ψυχή βιώνει την παιδική ηλικία του σωματικού της ύψους, χρειάζεται τη βοήθεια των 

μεγαλύτερων, γιατί το σώμα της είναι ακόμη πολύ αδύναμο για να τη στηρίξει. Χρειάζεται τρυφερότητα 

για να μην σκληρύνει η καρδιά, και ομοίως χρειάζεται παραδείγματα και διδασκαλίες για να την 

εκπαιδεύσει και να την ενθαρρύνει μέχρι να έρθει η ώρα που θα μπορέσει να φανερωθεί. 

6 Κάθε ψυχή φέρνει το μήνυμά της στον κόσμο και για να μπορέσει να το εκφράσει, είναι 

απαραίτητο όλα στο περιβάλλον της να είναι ευνοϊκά γι' αυτήν. Όταν η ψυχή, μετά από τη μακρά πορεία 

της εξέλιξής της, γεμάτη αγώνες και δοκιμασίες για να φτάσει στην τελειότητά της, βλέπει τελικά τον 

εαυτό της απαλλαγμένο από λεκέδες, κακουχίες και άγνοια και υπάρχει μόνο φως μέσα της, μοιάζει όλο 

και περισσότερο με την αγνότητα των παιδιών. 

7 Το παιδί γνωρίζει διαισθητικά ότι είναι ανίκανο να φροντίσει τον εαυτό του και γι' αυτό 

εμπιστεύεται τους γονείς του. Δεν φοβάται τίποτα, αρκεί να βρίσκεται στο πλευρό τους. Περιμένει μόνο 

καλά πράγματα και ξέρει ότι δεν θα του λείψει τίποτα. Αργότερα ανακαλύπτει ότι μέσα τους υπάρχει μια 

πηγή γνώσης, τρυφερότητας και ζωής, γι' αυτό και βιώνει την ευδαιμονία στην παρέα τους. 

8 Πότε οι άνθρωποι θα έχουν αυτό το συναίσθημα; Πότε θα είναι μαζί Μου; Πότε η ψυχή του 

ανθρώπου θα αποκτήσει την πίστη, την αγνότητα και την εμπιστοσύνη που έχει το παιδί στην αθωότητά 

του; 

9 Αλήθεια, σας λέω ότι όταν συμβεί αυτό, θα ακούσετε και πάλι τον αγαπημένο Μου Λόγο να σας 

λέει: "Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε Μένα, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών". 

10 Πριν από πολύ καιρό σας είπαν: Να τιμάτε τον πατέρα και τη μητέρα σας, και ο καλύτερος τρόπος 

για να τους τιμήσετε είναι να ζήσετε μια δίκαιη και ενάρετη ζωή. 

11 Είναι απαραίτητο να σας υπενθυμίσω τα καθήκοντά σας στη γη αυτή τη στιγμή; Η καρδιά σας 

Μου λέει: Όχι, Κύριε, μίλησέ μας τώρα από την πνευματική ζωή. Ωστόσο, βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν 

έχουν θέσει ως στόχο τους να τιμούν τους γονείς τους. Και αν δεν έχουν εκπληρώσει τις πρώτες εντολές, 

πώς θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τις νέες διδασκαλίες Μου; 

12 Στα θεμέλια του Νόμου, με το φως της Διδασκαλίας Μου που σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή, 

χτίζω τους τοίχους του Ιερού- και τώρα, με τον νέο Μου Λόγο, ολοκληρώνω την κατασκευή του 

Πνευματικού Ναού. 

13 Πρέπει να σας πω ότι τα θεμέλιά σας είναι ακόμη αδύναμα, επειδή δεν ζείτε σε αρμονία με τους 

νόμους της Πρώτης Εποχής- γιατί μόνο πάνω σε μια αληθινή ηθική και μια εξαγνισμένη αρετή θα 

μπορέσετε να χτίσετε τον εσωτερικό σας ναό. 

14 Η ερώτησή μου είναι η εξής: Πώς θα μπορούσατε να τιμήσετε τον Ουράνιο Πατέρα σας χωρίς 

πρώτα να τιμήσετε τους γονείς σας στη γη; Πώς θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να θεωρήσετε την 

ανθρωπότητα αδελφούς και αδελφές σας, αν δεν αγαπάτε πρώτα την οικογένειά σας, η οποία αποτελείται 

από τους γονείς σας, τους αδελφούς και τις αδελφές σας, τον σύζυγο ή τη σύζυγο και τα παιδιά σας; 

15 Γι' αυτό θέλησα να ενώσετε το Νόμο της Πρώτης Εποχής με τη διδασκαλία που σας έδωσα μέσω 

του Ιησού, καθώς και με τις αποκαλύψεις αυτής της εποχής, γιατί έτσι θα έχετε όλες τις γνώσεις και τα 

εργαλεία για να βαδίζετε στο πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί στο αιώνιο φως. 

16 Αν δεν εφαρμόζετε την αρετή στη ζωή σας και παρόλα αυτά δείχνετε υπερήφανα ότι εκπληρώνετε 

τον νόμο, σας λέω ότι ενεργείτε ασυνείδητα και διαστρεβλώνετε την αλήθεια. 
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17 Ο μαθητής μου πρέπει να είναι αγνός στην καρδιά στη γη για να είναι αγνός στο πνεύμα. 

18 Τιμήστε μέσα από τη ζωή σας εκείνους που σας έδωσαν την ύπαρξη σύμφωνα με το θέλημά Μου, 

και τότε αύριο τα παιδιά σας θα σας τιμήσουν. Μη Με δοξάζετε μόνο με πνευματικά έργα, όχι, τα 

ανθρώπινα έργα σας δοξάζουν επίσης το Πνεύμα Μου. 

19 Αυτή είναι μια εποχή που πολλοί άνθρωποι, όταν βιώνουν τις μεγάλες επισκέψεις που 

συγκεντρώνονται πάνω από την ανθρωπότητα, αναφωνούν: "Είναι το χέρι του Θεού που τιμωρεί την 

ανθρωπότητα μέσω του πόνου". Αλλά σας λέω ότι αυτός είναι ένας λανθασμένος τρόπος σκέψης για τη 

δικαιοσύνη Μου. 

20 Πότε θα καταλάβετε ότι ο πόνος υπάρχει μόνο ως αποτέλεσμα των αμαρτιών σας και ότι είναι ο 

ίδιος ο άνθρωπος που καταδικάζει και τιμωρεί τον εαυτό του; 

21 Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όταν επιτρέπω να χτυπήσει ο πόνος την καρδιά σας, σας δίνω έτσι 

την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, ώστε να μπορέσετε να δείτε το 

φως και να απολαύσετε την ειρήνη του Πνεύματος. 

22 Πολλοί πιστεύουν ότι Με αγαπούν και Με υπηρετούν, αλλά όταν τους χτυπάει ο πόνος, 

αναρωτιούνται με αποτροπιασμό: "Πώς γίνεται, παρόλο που αγαπώ τον Πατέρα Μου, να μου επιτρέπει να 

πιω αυτό το ποτήρι του πόνου;" - Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο δεν Με αγαπούν, αλλά ότι 

έχουν επίσης επιτρέψει στα πάθη τους και στο κυνήγι των γήινων πραγμάτων να γίνουν λατρεία γι' 

αυτούς, στην οποία δίνουν προτεραιότητα, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη λατρεία που θα έπρεπε να 

Μου προσφέρουν. 

23 Αν οι άνθρωποι απέδιδαν φόρο τιμής στην αλήθεια, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη -

που είναι χαρακτηριστικά του Πνεύματός Μου- πιστεύετε ότι ο πόνος, ο πόλεμος, η πείνα, η σύγχυση και 

ο θάνατος θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα στον κόσμο; Σας λέω ειλικρινά, τίποτα από αυτά δεν θα 

υπήρχε στη ζωή σας και αντ' αυτού θα υπήρχε ειρήνη, υγεία της ψυχής και του σώματος, θάρρος για ζωή 

και ευημερία. 

24 Θυμηθείτε ότι σας είπαν στον Νόμο: "Δεν θα έχετε άλλους θεούς εκτός από εμένα". Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλοί θεοί που η ανθρώπινη φιλοδοξία δημιούργησε για να τους λατρεύει, να τους αποτίει 

φόρο τιμής και ακόμη και να θυσιάζει τη ζωή τους. 

25 Καταλάβετε ότι ο Νόμος Μου δεν έχει ξεπεραστεί και ότι, χωρίς να το γνωρίζετε, σας μιλάει 

αδιάκοπα μέσω της συνείδησης- ωστόσο οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι ειδωλολάτρες και 

ειδωλολάτρες. Αγαπούν το σώμα τους, κολακεύουν τις ματαιοδοξίες τους και ικανοποιούν τις αδυναμίες 

τους- αγαπούν τους θησαυρούς της γης, στους οποίους θυσιάζουν την ειρήνη και το πνευματικό τους 

μέλλον. Αποδίδουν φόρο τιμής στη σάρκα, φτάνοντας μερικές φορές στον εκφυλισμό και βρίσκοντας 

ακόμη και το θάνατο στην επιθυμία για απολαύσεις. 

26 Πείστε τον εαυτό σας ότι αγαπήσατε τα πράγματα του κόσμου περισσότερο από τον Πατέρα σας. 

Πότε θυσιάσατε τον εαυτό σας για Μένα, αγαπώντας Με στον πλησίον σας και υπηρετώντας Με; Πότε 

θυσιάζετε τον ύπνο σας ή βάζετε σε κίνδυνο την υγεία σας για να βοηθήσετε και να ανακουφίσετε τα 

βάσανα που ταλαιπωρούν τους συνανθρώπους σας; Και πότε φτάσατε κοντά στο θάνατο για ένα από τα 

υψηλά ιδανικά που εμπνέει η Διδασκαλία Μου; Δείτε ότι η λατρεία που κάνετε με την υλική ζωή 

προηγείται της λατρείας της πνευματικής ζωής για εσάς. Γι' αυτό σας είπα ότι έχετε άλλους θεούς, τους 

οποίους λατρεύετε και υπηρετείτε περισσότερο από τον αληθινό Θεό. 

27 Πώς θα μπορέσετε να γνωρίσετε στη γη μια ζωή που θα περιλαμβάνει δικαιοσύνη και πώς θα 

μπορέσετε να νιώσετε στην ψυχή σας τον θείο μανδύα της ειρήνης Μου; Τι θα μπορέσετε να κάνετε για 

να μην αισθάνεστε πια πόνο, αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούν να σας προσφέρουν οι ψεύτικοι 

θεοί, τους οποίους δημιουργήσατε και αγαπήσατε από πολύ παλιά μέχρι σήμερα; 

28 Αγαπήστε Με περισσότερο από όλα τα δημιουργημένα πράγματα, γιατί αν Με αγαπάτε, θα ξέρετε 

πώς να δώσετε σε όλα τα όντα τη σωστή και αληθινή τους θέση. 

29 Η σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη, αλλά το πνεύμα της 

ανθρωπότητας είναι προετοιμασμένο, και αρκεί το κάλεσμά Μου για να τους κάνει να στρέψουν ξανά τα 

μάτια τους στο Νόμο Μου. 

30 Πλησιάζει ο καιρός που το φως του Πνεύματός Μου θα φτάσει στις καρδιές και θα τις κάνει να 

νιώσουν και να καταλάβουν αυτό που δεν είχαν καταλάβει μέχρι τώρα. 
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31 Αγαπητοί μαθητές, Μου δείχνετε ότι το πνεύμα σας διψάει για αλήθεια, και γι' αυτό σας καλώ να 

έρθετε σε αυτή την πηγή για να πιείτε μέχρι να σβήσετε τη δίψα σας. Διεισδύστε στον πυρήνα του Λόγου 

Μου.Θυμηθείτε ότι υλοποιούμαι μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου, και στη συνέχεια εναπόκειται σε 

εσάς να βγάλετε τα σωστά συμπεράσματα εξετάζοντας διεξοδικά όλα όσα έχετε ακούσει. Προσευχηθείτε 

και ρωτήστε Με στην προσευχή σας, τότε θα βιώσετε πώς λαμβάνετε μια σπίθα από το φως Μου με κάθε 

εκδήλωση. Μην περιμένετε να λάβετε όλη την αλήθεια σε μία μόνο στιγμή. Να ξέρετε ότι υπάρχουν 

ψυχές που αναζητούν την αλήθεια εδώ και πολύ καιρό, που ερευνούν και προσπαθούν να διεισδύσουν σε 

όλα τα μυστικά και ακόμα δεν έχουν φτάσει στον επιθυμητό στόχο. 

32 Ο Χριστός σας δίδαξε τον τρόπο όταν είπε: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Αλλά μέχρι σήμερα δεν 

είχατε συνειδητοποιήσει το εύρος αυτής της μεγαλειώδους εντολής. Αλήθεια σας λέω, ολόκληρη η ζωή 

του ανθρώπου θα μεταμορφωνόταν αν ζούσατε σύμφωνα με αυτή την υπέρτατη αρχή, γιατί μόνο η αγάπη 

θα μπορέσει να σας αποκαλύψει τη μυστική συμβουλή του Θεού, γιατί σ' Αυτόν βρίσκεται η προέλευση 

της ζωής. Αναζητήστε την αλήθεια με ζήλο, αναζητήστε το νόημα της ζωής, αγαπήστε, γίνετε δυνατοί 

στην καλοσύνη και θα βιώσετε πώς σιγά-σιγά όλα όσα ήταν λάθος, άδικα και ατελή θα φύγουν από την 

ύπαρξή σας. Να είστε καθημερινά πιο δεκτικοί στο φως της Θείας Χάρης, τότε θα είστε σε θέση να 

ρωτήσετε τον Κύριό σας όλα όσα θέλετε να μάθετε, όλα όσα χρειάζεται το πνεύμα σας για να φτάσει στην 

ύψιστη αλήθεια. 

33 Εργαστείτε στη γη με μεγαλύτερη αφοσίωση και αφοσιωθείτε πιστά στα καθήκοντά σας. Πάντα 

να προσπαθείτε για την πρόοδο της ψυχής σας, ώστε η υλική σας ζωή να μην είναι άγονη. 

34 Προσευχηθείτε με την απλή προσευχή που προέρχεται από την πιο αγνή καρδιά και εξετάστε τα 

έργα σας με τη βοήθεια της συνείδησης. Τότε θα απολαύσετε την παρουσία Μου. 

35 Σε αυτή τη σύνδεση του πνεύματος, θα λάβετε ρεύματα φωτός για να κατανοήσετε καλύτερα τη 

ζωή. Δεν θα σας λείψει η έμπνευση που θα σας οδηγήσει να γίνετε όλο και καλύτεροι. Εκείνες τις στιγμές, 

οι δυνάμεις και τα χαρίσματα του Πνεύματος θα ξυπνήσουν, και τότε θα είστε σε θέση να εκτελέσετε τις 

διάφορες αποστολές που σας έχω αναθέσει. 

36 Η διαίσθηση, που είναι πνευματικό όραμα, προμήνυμα και προφητεία, καθαρίζει το μυαλό και 

κάνει την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα μπροστά στα μηνύματα και τις φωνές που λαμβάνει από το 

άπειρο. 

37 Μόλις οι άνθρωποι μάθουν να επικοινωνούν με το Πνεύμα Μου, δεν χρειάζεται πλέον να 

συμβουλεύονται ή να αμφισβητούν βιβλία. Σήμερα εξακολουθούν να ζητούν από αυτούς που πιστεύουν 

να μάθουν περισσότερα ή αναζητούν γραφές και βιβλία με την επιθυμία να βρουν την αλήθεια. 

38 Μακάριος είναι εκείνος που αγωνίζεται πρόθυμα να ακούσει το Λόγο Μου και δεν θέλει να χάσει 

ούτε μία από τις διδασκαλίες Μου, γιατί θα καταφέρει να διαμορφώσει στο πνεύμα του το βιβλίο που θα 

είναι η καλύτερη κληρονομιά του σε αυτή την εποχή. 

39 Ο Λόγος Μου είναι ανάσταση και ζωή για την ψυχή που φοβάται και χάνεται στη 

φουρτουνιασμένη θάλασσα των παθών. Επομένως, όποιος την έχει δεχτεί στην καρδιά του και έχει γευτεί 

την ουσία της, θα ζήσει για πάντα. Και η μεγαλύτερη επιθυμία του θα είναι να αποκαλύψει το ίδιο στους 

συνανθρώπους του, ώστε όλοι να τραφούν από αυτό και να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. 

40 Ευλογώ εκείνους που διακηρύσσουν τον ερχομό Μου στην Τρίτη Εποχή και εκπληρώνουν 

πραγματικά το καθήκον τους, γιατί ο σπόρος τους θα ανθίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά 

αλίμονο σ' εκείνους που κάνουν κατάχρηση του ονόματός Μου ή της διδασκαλίας Μου για να 

αιφνιδιάσουν τους αφελείς, αποκαλώντας τους εαυτούς τους αγγελιοφόρους του Θεού ή παίρνοντας τη 

θέση Μου για να υπηρετηθούν, γιατί θα εκτεθούν και θα παραδοθούν στην κρίση. Στο δρόμο τους θα 

ανακαλύψουν ότι οι άνθρωποι έχουν αφυπνιστεί και θα απαιτήσουν αποδείξεις από αυτούς που θα 

δικαιολογούν όλα όσα κηρύττουν. 

41 Είμαι "Ο Λόγος" που μιλάει στο πνεύμα σας. Είμαι ο Δάσκαλος που βρίσκει τον εαυτό του 

περιτριγυρισμένο για άλλη μια φορά από μαθητές. Ενώ κάποιοι από αυτούς προσεύχονται και κερδίζουν 

αξία για να αισθάνονται αγνοί και άξιοι να είναι μαζί Μου, άλλοι διαστρεβλώνουν και απαξιώνουν τη 

διδασκαλία Μου. Σας λέω ότι ο καθένας από αυτούς θα είναι υπόλογος απέναντί Μου για τη διδασκαλία 

που έχω δώσει σε όλους. Η σημερινή γενιά, ως αποτέλεσμα του υλισμού της, δεν θα κατανοήσει το νόημα 

αυτής της αποκάλυψης, και θα είναι οι νέες γενιές που, όταν θα ενωθώ μαζί τους από πνεύμα σε πνεύμα, 
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θα γνωρίσουν το περιεχόμενο αυτού του Βιβλίου της Σοφίας που σας άφησα ως κληρονομιά σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή. 

42 Οι άνθρωποι περιμένουν τα σημάδια του μηνύματός Μου. Θα επιτρέψω αυτή η διδασκαλία να 

μεταφραστεί και να μεταφερθεί σε άλλες χώρες για να γίνει γνωστή. Πόσοι άνθρωποι το περιμένουν χωρίς 

να γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή δίνω και υπαγορεύω αμέτρητες διδασκαλίες από τις οποίες θα συνταχθεί 

το βιβλίο που θα περιέχει το μήνυμά Μου. 

43 Ο Λόγος Μου ξεχύθηκε πάνω σας άφθονος σαν ρεύμα κρυστάλλινου νερού που καθαρίζει και 

αναζωογονεί τα πάντα στο πέρασμά του. 

44 Αν εξοπλιστείτε, θα είστε δυνατοί και θα έχετε την πνευματική εξουσία που είχαν οι εκλεκτοί 

Μου στο παρελθόν. Κάποιοι θα σας σέβονται και κάποιοι άλλοι θα σας φοβούνται, γιατί, αφού κουβαλάτε 

την αλήθεια στο πνεύμα σας, θα ξεσκεπάζετε το ψέμα, το ψέμα και την υποκρισία όπου κι αν βρίσκονται. 

45 Πολλοί άνθρωποι, όταν μάθουν ότι κατέχετε τις αποκαλύψεις Μου, θα έρθουν σε σας από 

περιέργεια, άλλοι θα σας απορρίψουν και άλλοι θα θελήσουν να σας καταστρέψουν. Σε όλες τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να περιοριστείτε στην εκπλήρωση του καθήκοντός σας, δηλαδή στην παροχή 

μαρτυρίας. Τότε θα βιώσετε ότι ακριβώς εκείνοι που σας κορόιδευαν ή σκόπευαν να σας σκοτώσουν θα 

συγκινηθούν από τα λόγια σας, θα πετάξουν τα όπλα τους μακριά τους και θα ενωθούν μαζί σας στην 

πορεία σας. 

46 Η μεγάλη σύγκρουση πλησιάζει- μετά το χάος, η ειρήνη θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ο 

άνθρωπος πρέπει να αδειάσει αυτό το ποτήρι για να μάθει να εκτιμά και να αγωνίζεται για την ειρήνη και 

τις αρετές του πνεύματος. Είναι απαραίτητο να υποστεί κακουχίες για να ταρακουνηθεί και να εξαγνιστεί- 

και όταν το βάρος της ενοχής του γίνεται αβάσταχτο γι' αυτόν, νιώθει την διακαή επιθυμία να επιστρέψει 

στην ψυχή του η ειρήνη που τόσο καιρό είχε εξορίσει από την καρδιά του, για την οποία θα προσφέρει 

την πλήρη μετάνοιά του. 

47 Σας λέω ότι αυτή η ειρήνη θα έρθει και ότι θα φυλαχθεί και θα διατηρηθεί στις καρδιές των 

ανθρώπων για πολύ καιρό. 

48 Αυτή η γη θα είναι ένα γόνιμο χωράφι όπου ο σπόρος Μου θα ανθίσει και θα καρποφορήσει, γιατί 

ήδη η ανθρώπινη καρδιά πεινάει για αγάπη και διψάει για αλήθεια- έχει επίσης κουραστεί από τα μάταια 

λόγια και τις διδασκαλίες χωρίς αγάπη. Επομένως, ο άνθρωπος αισθάνθηκε τελικά ότι πρέπει να διδαχθεί 

από έναν πραγματικό δάσκαλο που θα του αποκαλύψει την πνευματική ζωή και θα τον προετοιμάσει για 

μια ανώτερη ύπαρξη. Ο Νόμος Μου, που είναι πάντα παρών στη ζωή των ανθρώπων, ξεχνιέται από 

αυτούς, και γι' αυτό η ανθρωπότητα κινείται προς το χάος- γι' αυτό και η ανθρώπινη καρδιά είναι άδεια 

και φτωχή στο πνεύμα. 

49 Επομένως, σας καλώ όλους να επιστρέψετε στο αληθινό μονοπάτι. Η ειρήνη μου είναι έτοιμη να 

έρθει σε σας, και να είστε βέβαιοι ότι μαζί της θα ανθίσουν και πάλι οι αρετές στις ψυχές των ανθρώπων. 

Μετά τον εγωισμό μέσα στον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι, η φιλανθρωπία θα επιστρέψει σε αυτούς και θα 

προσπαθήσουν να κατανοήσουν αυτόν που χρειάζεται βοήθεια και να του δώσουν την ειρήνη και την 

παρηγοριά που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήξεραν πώς να δώσουν. Τότε θα βιώσουν τη χαρά που 

νιώθει αυτός που αγαπά τον πλησίον του ως αδελφό ή αδελφή. Πότε θα εμφανιστούν αυτοί οι καλοί 

σπορείς της φιλανθρωπίας; Σας είπα ότι για χάρη ενός δίκαιου ανθρώπου αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να 

σωθεί. 

50 Σκεφτείτε το εξής: αν όλοι σας προσπαθούσατε να είστε δίκαιοι και καλοί, αυτή η κοιλάδα των 

δακρύων θα μεταμορφωνόταν σύντομα σε έναν κόσμο υψηλής πνευματικότητας. 

51 Εσείς, άνθρωποι, δουλέψτε χωρίς να κουράζεστε. Διδάξτε, κάντε έργα που εμπνέουν 

μεταμόρφωση, και αφού αναστηθήκατε σε νέα ζωή, προσευχηθείτε για εκείνους που νομίζουν ότι είναι 

ζωντανοί αλλά έχουν πεθάνει για την πίστη και την ελπίδα. Εσείς που είστε τώρα δυνατοί και υγιείς, 

προσευχηθείτε για όσους είναι άρρωστοι. Προσευχηθείτε για εκείνους που δεν προσεύχονται και 

ενθαρρύνετε εκείνους που περνούν μεγάλες δοκιμασίες. Υποστηρίξτε τους αδύναμους και φέρτε ειρήνη 

στα έθνη που βρίσκονται σε πόλεμο. Βοηθήστε όλες εκείνες τις ψυχές που άφησαν τα σώματά τους στα 

πεδία των μαχών να σηκωθούν και να εισέλθουν στην πνευματική ζωή έχοντας συνείδηση της 

κατάστασης στην οποία βρίσκονται και του βήματος που έχουν κάνει. Προσευχηθείτε για όλους, η 

αποστολή σας δεν περιορίζεται στο να το κάνετε αυτό μόνο για εκείνους που αγαπάτε και ξέρετε ποιοι 

είναι οι αγαπημένοι σας, αλλά για όλους όσους ζουν σε αυτόν τον κόσμο και σε άλλους κόσμους. Κάντε 



U 118 

55 

το αυτό, μαθητές, γιατί η πνευματική σας αποστολή είναι παγκόσμια, αφού δεν σας έχω ορίσει κανένα 

όριο για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά σας έχω πει πάντα: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

52 Για να σας βοηθήσει σε αυτό το έργο, το Φως του Πνεύματός Μου κατέβηκε για να σας χαϊδέψει, 

ω μικρά μου, που έχετε εργαστεί επιμελώς για να μπορέσετε να προσφέρετε στους άπορους ένα ειρηνικό 

μέρος όπου μπορούν να ακούσουν τη Φωνή Μου, που είναι βάλσαμο, φως και ειρήνη. 

53 Φτωχός και ταπεινός είναι ο τόπος της συνάθροισης, επειδή έχετε μάθει ότι δεν πρόκειται για ναό. 

Αντίθετα, φροντίζετε να δώσετε αγνότητα στην ψυχή σας, η οποία γνωρίζετε ήδη ότι είναι ο αληθινός 

Μου ναός. 

54 Αυτοί οι τόποι συνάντησης είναι σαν τα δέντρα στα πλατιά μονοπάτια της ζωής σας, είναι σαν 

τους φοίνικες στην έρημο, τόποι ανάπαυσης για να δώσουν ξεκούραση και σκιά στους περιπλανώμενους. 

55 Ω, μακάρι κάθε επαρχία να είχε ένα από αυτά τα δέντρα, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 

ακούσουν το ρυθμό των "αηδονιών" μου! Αλλά το βήμα σας ήταν αργό και το έργο σας πενιχρό. 

Επομένως, υπάρχουν πολλές περιοχές χωρίς δέντρα και πολλοί περιπλανώμενοι που δεν βρίσκουν ούτε 

όαση, ούτε σκιά, ούτε καταφύγιο, ούτε κελαηδίσματα πουλιών. 

56 Αφού έχετε την παρηγοριά της Παρουσίας Μου μέσω αυτού του Λόγου, αποκτήστε αξία, ώστε το 

δέντρο σας να μεγαλώσει και η σκιά του να αυξηθεί, γιατί ο αριθμός των περιπλανώμενων θα αυξηθεί 

πολύ, λόγω της μαρτυρίας εκείνων που βρήκαν εδώ την ειρήνη της ψυχής τους. 

57 Εργαστείτε όλοι μαζί και φέρτε εις πέρας το έργο που σας έχω αναθέσει. Αλλά προσέχετε και 

προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό*, γιατί τότε εσείς οι ίδιοι θα καταστρέψετε το έργο σας. 
Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην μπείτε σε πειρασμό. Αυτή είναι μια διόρθωση της μετάφρασης του 

Λουθήρου, η οποία λέει στο Μάρκος 14:38: Να προσέχετε και να προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

─ Το αίτημα στην "Προσευχή του Κυρίου": "Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν" δεν αποδίδεται επίσης 

σωστά, διότι ο Θεός δεν μας βάζει σε πειρασμό. (Ιάκωβος 1:3) Επομένως, δεν χρειάζεται να Του ζητάμε να μην 

μας οδηγήσει σε πειρασμό, αλλά να μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί ώστε να μην πέφτουμε την ώρα του 

πειρασμού. (Αποκάλυψη 3:10) 

58 Με ρωτάτε μέσα στις καρδιές σας ποιοι είναι οι πειρασμοί στους οποίους μπορεί να πέσετε, και 

σας απαντώ ότι αυτοί οι πειρασμοί είναι η ματαιοδοξία, ο φανατισμός ή ο υλισμός. 

59 Τώρα εκπλήσσεστε που σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί νομίζετε ότι είναι αδύνατο να πέσετε 

σε πράξεις τόσο ανάξιες για έναν μαθητή Μου. 

60 Αν ξέρατε μόνο πόσοι από εσάς, που ήρθατε εδώ γεμάτοι πραότητα και κλαίγατε κάθε φορά που 

διαπράττατε το παραμικρό παράπτωμα, και που ορκιστήκατε την αγάπη σας σε Μένα σε κάθε προσευχή, 

αλλά στη συνέχεια μετατρέψατε την ταπεινοφροσύνη σε υπερηφάνεια και την έμπρακτη αγάπη προς τον 

πλησίον σε εγωισμό. 

61 Σας γνωρίζω καλύτερα από ό,τι γνωρίζετε τον εαυτό σας, και είναι απαραίτητο να σας μιλάω με 

αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορείτε να ζείτε σε εγρήγορση. 

62 Αναθέτω σε όλους σας το έργο της οικοδόμησης ενός πνευματικού ιερού που θα είναι ο αληθινός 

ναός Μου, ένας βωμός αόρατος στην ανθρώπινη όραση, αλλά που θα έχει τη δύναμη ενός αληθινά 

υπάρχοντος βωμού. Η παρουσία της θα γίνει αισθητή μέσα από αυτό που εκπέμπετε στους συνανθρώπους 

σας. 

63 Αυτός είναι ο ναός που σας αναθέτω να οικοδομήσετε, γιατί ξέρω ότι στους κόλπους του θα 

βρείτε ειρήνη, ζωή και φως του Πνεύματος. 

64 Αν ενωθείτε με την αληθινή αδελφότητα, ακολουθήσετε τις οδηγίες Μου, επιμείνετε στην 

ταπεινοφροσύνη, την πίστη και τη φιλανθρωπία και φροντίσετε να μη μείνετε στάσιμοι, αλλά να 

προσπαθείτε καθημερινά να επιτύχετε μεγαλύτερη πνευματοποίηση, μην αμφιβάλλετε ότι σύντομα θα 

δείτε την αποστολή σας να ολοκληρώνεται και το έργο σας να ολοκληρώνεται. 

65 Καταπολεμήστε όλους τους σπόρους της διχόνοιας, του ψεύδους, της εξαπάτησης ή του υλισμού 

που μπορεί να βλαστήσουν ανάμεσά σας, γιατί αν είστε αμελείς, τα ζιζάνια θα μεγαλώνουν και θα 

μεγαλώνουν και τελικά θα κατακλύσουν τους τοίχους του ναού σας. 

66 Μην περιμένετε μέχρι το αποτέλεσμα του έργου σας να μοιάζει με αυτό που συνέβη στους 

ανθρώπους που ύψωσαν τον πύργο της Βαβέλ. Προσπαθήστε έτσι ώστε στο τέλος του αγώνα να υπάρχει 

χαρά και ειρήνη στην ψυχή σας- αλλά προσέξτε μήπως την τελευταία στιγμή προκύψει σύγχυση και 

πόνος. 
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67 Μακάριος είναι εκείνος που επιδιώκει να είναι σε ειρήνη με τη συνείδησή του. 

68 Μακάριος είναι αυτός που σπέρνει τον σπόρο της ειρήνης στο δρόμο του. 

69 Εσείς που έρχεστε εδώ για να ακούσετε τα γλυκά μου λόγια είστε ευπρόσδεκτοι. 

70 Ελάτε σε Μένα κάθε φορά που καταθλίβεστε από τα βάσανα ή από την έλλειψη πίστης, γιατί Εγώ 

είμαι το Φως που θα σας επαναφέρει την ηρεμία του πνεύματος. 

71 Αν βρεθείτε μακριά από αυτούς τους τόπους συνάθροισης, θα με ακούσετε στη συνείδησή σας, η 

οποία θα σας δείξει τον δρόμο. 

72 Όταν η ανθρωπότητα περνάει μια περίοδο πνευματικής σύγχυσης, η διαύγεια του Λόγου Μου 

έρχεται να τη φωτίσει, επειδή είναι σε θέση να κατανοήσει την ανώτερη ζωή. 

73 Είστε όλοι μάρτυρες του γεγονότος ότι αυτές τις στιγμές η επιστήμη χρησιμοποιεί όλο το χρόνο 

και τη διάνοιά της για να ανακαλύψει στη φύση την απάντηση σε πολλά από τα ερωτήματα του 

ανθρώπου. Και η φύση ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ανθρώπου, μαρτυρώντας τον Δημιουργό της, ο 

οποίος είναι μια ανεξάντλητη πηγή σοφίας και αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν 

αφυπνίζεται για την αλήθεια και συνεχίζει, σαν από κρίση, να επιβαρύνει τον εαυτό του με το βαρύ 

φορτίο του υλισμού του. 

74 Είναι ο φόβος των ανθρώπων να κάνουν ένα βήμα προς την εξέλιξη, ένα βήμα προς τα εμπρός 

επειδή έχουν συνηθίσει να παραμένουν στις παραδόσεις που τους άφησαν οι πρόγονοί τους. 

75 Ο άνθρωπος φοβάται να σκεφτεί και να πιστέψει ανεξάρτητα- προτιμά να υποτάσσεται στην 

παράδοση των άλλων, στερώντας έτσι από τον εαυτό του την ελευθερία του να Με γνωρίσει. Για το λόγο 

αυτό έζησε οπισθοδρομικά.  

76 Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα του φωτός για την ανθρωπότητα, με την οποία ο άνθρωπος αποκτά 

αυτοθέληση. 

77 Αν η ανθρωπότητα έχει γίνει μάρτυρας της ανάπτυξης της επιστήμης και έχει δει ανακαλύψεις που 

δεν θα πίστευε πριν, γιατί αντιστέκεται να πιστέψει στην ανάπτυξη του πνεύματος; Γιατί σφίγγεται σε 

κάτι που τη σταματά και την αδρανοποιεί; Γιατί δεν έχει ανοίξει τον εαυτό της στην αιώνια ζωή; 

78 Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο οι αποκαλύψεις μου αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν στην υλική 

σας ανάπτυξη, ώστε να μην τις καταδικάσετε ποτέ με λάθος. 

79 Ο άνθρωπος ας μη φαντάζεται τίποτα για το υλικό έργο και την επιστήμη του, γιατί δεν γνωρίζει 

ότι χωρίς την αποκάλυψή Μου και χωρίς την επιρροή Μου ή τη βοήθεια πνευματικών όντων που σας 

εμπνέουν από το υπερπέραν, τίποτα δεν θα μπορούσε να ανακαλυφθεί. 

80 Ο άνθρωπος είναι μέρος της Δημιουργίας, έχει ένα καθήκον να εκπληρώσει, όπως όλα τα 

πλάσματα του Δημιουργού- επιπλέον, του έχει παραχωρηθεί μια ανώτερη νοημοσύνη και μια δική του 

θέληση, ώστε με τη δική του προσπάθεια να επιτύχει την ανάπτυξη και την τελείωση του πνεύματος, που 

είναι το ύψιστο της ύπαρξής του. 

81 Μέσω του πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τον Δημιουργό του, να κατανοήσει τα 

οφέλη Του και να θαυμάσει τη σοφία Του. 

82 Αν, αντί να γίνετε ματαιόδοξοι για τις γήινες γνώσεις σας, κάνατε όλο το Έργο Μου δικό σας, δεν 

θα υπήρχαν μυστικά για σας. Τότε θα αναγνωρίζατε τους εαυτούς σας ως αδέλφια και θα αγαπούσατε ο 

ένας τον άλλον, όπως σας καθοδηγώ σε κάθε ένα από τα Έργα Μου. Θα είχατε καλοσύνη, αγάπη, έλεος 

και πάνω απ' όλα ενότητα. 

83 Πόσο μικροί είστε αν νομίζετε ότι είστε παντοδύναμοι και μεγάλοι και, ως εκ τούτου, αρνείστε να 

ομολογήσετε ότι πάνω από τη δύναμή σας και την επιστήμη σας είναι Εκείνος που στην πραγματικότητα 

γνωρίζει τα πάντα και είναι ικανός να κάνει τα πάντα! 

84 Ο καημένος ο άνθρωπος, αν αρκείται στο να είναι ύλη και μόνο ύλη, γι' αυτό και παραμένει 

υποταγμένος μόνο στον φυσικό νόμο που διέπει τα θνητά και φευγαλέα όντα που γεννιούνται, 

μεγαλώνουν και πεθαίνουν! 

85 Πότε θα βγείτε από την κατάσταση υλισμού στην οποία βρίσκεστε; Πρέπει να προσπαθήσετε να 

κοιτάξετε πέρα από τον παράδεισο που έχετε συλλάβει, τον τόπο της αιωνιότητας που είναι προορισμένος 

για εσάς. 

86 Μην περιμένετε άλλους για να ξεκινήσετε το μονοπάτι προς Εμένα- ελάτε, εξερευνήστε το 

μυστήριο και Εκείνος θα σας πει τι να κάνετε- Εκείνος θα σας πει το έργο που πρέπει να επιτελέσετε. 
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87 Σας καλώ να έρθετε πιο κοντά Μου- αλλά γι' αυτό δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε ούτε τα 

καθήκοντα ούτε τα υγιεινά αναψυκτικά της ανθρώπινης ζωής. 

88 Μαθητές, έχετε έρθει στη γη σε μια εποχή που όλη η ανθρώπινη ζωή υπόκειται στην κυριαρχία 

της ανθρώπινης επιστήμης- παρά τον μεγάλο υλισμό, το φως που φωτίζει το εσωτερικό σας θα σας κάνει 

να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Έτσι θα ξεδιπλώσετε τα χαρίσματά σας, γιατί τίποτα δεν πρέπει να 

παραπαίει, όλα πρέπει να εξελίσσονται αρμονικά. 

89 Δεν σας δίνω τις διδασκαλίες Μου απλώς ως ηθικό χαλινάρι για τα πάθη σας- μάλλον, με αυτές 

μπορείτε να ανεβείτε στα μεγαλύτερα ύψη της πνευματικής σας τελειότητας. 

90 Τα χαλινάρια των παθών σας πρέπει να είναι η συνείδησή σας. 

91 Δεν έρχομαι για να ιδρύσω μια νέα θρησκεία ανάμεσά σας, ούτε η διδασκαλία αυτή αρνείται τις 

υπάρχουσες θρησκείες. 

92 Αυτό είναι ένα μήνυμα Θεϊκής Αγάπης για όλους, ένα κάλεσμα προς όλα τα πνεύματα. 

93 Όποιος κατανοεί τη θεία πρόθεση και εκπληρώνει τις εντολές μου, θα αισθάνεται ότι οδηγείται 

προς την πρόοδο και την ανώτερη ανάπτυξη του πνεύματός του. 

94 Καταλάβετε ότι αν ο κόσμος δεν μπει στο μονοπάτι του πνευματισμού, η ειρήνη θα απέχει πολύ 

από την πραγμάτωσή της. 

95 Εγώ, στον Ιησού, δίδαξα τον νόμο των υψηλότερων και αγνότερων συναισθημάτων. Ελάτε σε 

Μένα, όλοι σας, μεταμορφωθείτε σε πολυαγαπημένους μαθητές Μου, και θα σας διδάξω να ζείτε 

ειρηνικά. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 119  
1 Ήταν θέλημά Μου να γνωρίσει η ανθρωπότητα την ιστορία του λαού του Ισραήλ, γιατί 

χρησιμοποίησα αυτόν τον λαό ως όργανο για τις διδασκαλίες Μου και τον υπέβαλα σε μεγάλες 

δοκιμασίες, ώστε να είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο για όλες τις γενιές. 

2 Αυτές οι δώδεκα φυλές ενσάρκωσαν την ανθρωπότητα όλων των εποχών. Αλλά σήμερα η 

ομοιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη μεταξύ αυτού του λαού όταν ήταν αιχμάλωτος σε μια ξένη χώρα και 

του σημερινού κόσμου που είναι σκλάβος της αμαρτίας και του υλισμού, που είναι οι δυνάμεις που 

ενσαρκώνουν τη δύναμη του νέου Φαραώ. 

3 Αν εκείνη την εποχή το έλεος του Ιεχωβά απελευθέρωσε τον λαό Του ανοίγοντας δρόμο για αυτόν 

μέσα από την έρημο και οδηγώντας τον στη Χαναάν, έτσι και σήμερα έρχομαι ως φως δικαιοσύνης και 

αγάπης για να ελευθερώσω όλους τους λαούς της γης από την αιχμαλωσία τους και να τους οδηγήσω στη 

"Γη της Επαγγελίας". Τώρα θα οδηγήσω τις ψυχές σας στο βασίλειό Μου του φωτός και της ειρήνης, και 

επίσης θα στείλω ένα νέο μάννα στις ψυχές, το οποίο θα είναι τροφή της Αιώνιας Ζωής κατά τη διάρκεια 

της μακράς περιπλάνησής τους. 

4 Μια νέα διαθήκη θα κάνω με τους ανθρώπους, αλλά δεν θα είναι με σύμβολα, σε αυτήν θα είναι 

παρόν το Πνεύμα Μου. 

5 Το ιδανικό της καλοσύνης και η επιθυμία για ένωση με όλους τους λαούς του κόσμου θα 

ξυπνήσουν και πάλι στο λαό Μου, όπως ακριβώς ενώθηκαν εκείνες οι δώδεκα φυλές όταν διέσχισαν την 

απέραντη έρημο, εμφορούμενες από το ίδιο ιδανικό. 

6 Η αντιπαράθεση θα είναι μεγάλη και στην πορεία θα υπάρξουν εμπόδια, εχθροί και πειρασμοί. 

Αλλά από αυτή τη δοκιμασία οι στρατιώτες θα βγουν γεμάτοι ατσάλι και οι απόστολοι γεμάτοι αγάπη και 

πίστη. Σε όλο το ταξίδι της ζωής, αλλά ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές της δοκιμασίας, θα ενθαρρύνω τα 

πλήθη και θα ενισχύσω την πίστη τους μέσω των θαυμάτων Μου. Τότε, όταν οι άνθρωποι θα έχουν 

επιτύχει την ειρήνη και θα ζουν σε αρμονία, θα τους κάνω να αρχίσουν να απολαμβάνουν τους γλυκούς 

καρπούς του βασιλείου του φωτός και της ειρήνης ήδη σε αυτή τη γη - ως πρόγευση των απολαύσεων που 

θα βιώσουν οι ψυχές αργότερα, όταν θα κατοικήσουν στο πνευματικό σπίτι. 

7 Οι καρποί που θα αποκομίσει η ψυχή ήδη εδώ θα είναι μια αποζημίωση για τις θυσίες, τους 

κόπους και τις κακουχίες που έχει υποστεί η καρδιά σας. Αργότερα, όταν αυτός ο λαός χτυπήσει ως ένα 

τεράστιο πλήθος τις πύλες της Βασιλείας Μου, θα τους υποδεχτώ με χαρά και θα τους πω: Ελάτε μέσα, 

ελάτε κοντά Μου και αφήστε πίσω σας τη σκόνη του δρόμου και την κούραση. Εδώ είναι η πόλη της 

ειρήνης, στολισμένη και περιμένει τους νέους κατοίκους της. 

8 Οι άνθρωποι, φοβισμένοι από την παρουσία του Πατέρα τους, θα πιστέψουν ότι έχει έρθει η ώρα 

της κρίσης τους. Τότε θα τους πω: Μη φοβάστε, μπείτε στον Οίκο Μου, που είναι δικός σας. Η έρημος 

σας έχει ήδη εξαγνίσει και σας έχει κάνει άξιους να έρθετε σε Μένα. 

9 άνθρωποι, βλέποντας τόση διαφθορά μεταξύ των ανθρώπων, γνωρίζοντας το μίσος και τους 

πολέμους τους και το θλιβερό αποτέλεσμα των υλιστικών διδασκαλιών, σκεφτήκατε ότι αυτή η 

ανθρωπότητα, προκειμένου να επιτύχει την ανανέωση και τη μεταστροφή στο Νόμο Μου, θα πρέπει 

πρώτα να υπομείνει σοβαρές δοκιμασίες και ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι οι άνθρωποι να 

αγαπήσουν τελικά ο ένας τον άλλον σύμφωνα με τις διδασκαλίες Μου. 

10 Σας λέω, αν και είναι αλήθεια ότι πολύ μεγάλες δοκιμασίες περιμένουν αυτόν τον κόσμο, οι 

ημέρες της θλίψης θα συντομευτούν, γιατί η πικρία των ανθρώπων θα είναι τόσο μεγάλη, που θα κάνει 

τους ανθρώπους να ξυπνήσουν, να σηκώσουν τα μάτια τους προς Εμένα και να ακούσουν τη φωνή της 

συνείδησής τους, η οποία θα απαιτήσει από αυτούς την εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

11 Η δικαιοσύνη μου θα εξαλείψει κάθε κακό που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από αυτό, θα 

ερευνήσω τα πάντα: Θρησκευτικές κοινότητες, επιστήμες και κοινωνικοί θεσμοί, και τότε το δρεπάνι της 

Θείας Δικαιοσύνης θα περάσει από πάνω τους, κόβοντας τα ζιζάνια και αφήνοντας το σιτάρι. Κάθε καλό 

σπόρο που βρίσκω στις καρδιές των ανθρώπων θα τον διαφυλάξω, ώστε να συνεχίσει να βλασταίνει στις 

ψυχές των ανθρώπων. 

12 Υπάρχουν ολόκληροι λαοί και έθνη που έχουν πετάξει το σπέρμα Μου από τις καρδιές τους, άλλοι 

που έχουν ξεχάσει τις πιο σημαντικές διδασκαλίες Μου, άλλοι πάλι που ούτε παρακολουθούν ούτε 
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προσεύχονται. Παρ' όλα αυτά, και παρά την άγονη κατάσταση στην οποία ζουν - αυτοί οι λαοί θα 

μετατραπούν σύντομα σε καρποφόρα χωράφια, επειδή το έλεός Μου θα λειτουργήσει στις καρδιές τους. 

13 Είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε τα "εργαλεία του χωραφιού", να γεμίσετε τη "σιταποθήκη" με 

τον πνευματικό σπόρο που σας έφερα, και μέσω των πνευματικών χαρισμάτων που σας εμπιστεύτηκα, να 

αναγνωρίσετε την ώρα που πρέπει να αφήσετε τον τόπο ανάπαυσής σας για να ξεκινήσετε για τη σπορά. 

Θα πρέπει να προσέχετε και να προσεύχεστε ώστε αυτή η ευλογημένη αυγή να μην σας αιφνιδιάσει 

κοιμώμενοι στην άγνοια, στον υλισμό ή στην αμαρτία- γιατί τότε δεν θα αναγνωρίζατε την κατάλληλη 

ώρα για να βγείτε στα "χωράφια" και όταν ξεκινήσετε δεν θα σας έμενε καμία δύναμη για τον αγώνα. 

14 Αν έχετε πίστη στο Λόγο Μου, προετοιμαστείτε ήδη τώρα μέσω της προσευχής, ώστε να βρείτε τα 

χωράφια ευνοϊκά για σπορά. Αν δεν τελειώσετε αυτό το έργο, τα παιδιά σας θα πάρουν τον σπόρο της 

αγάπης που σας έδωσα και θα ολοκληρώσουν τις εντολές Μου. 

15 Μακάριοι οι εργάτες που αναλαμβάνουν να κάνουν τα χωράφια γόνιμα και να τα καλλιεργούν, 

γιατί θα δουν τη δροσιά της χάρης Μου να κατεβαίνει στα χωράφια, η οποία θα είναι η συνεχής ευλογία 

του Πατέρα για τις προσπάθειες των παιδιών και ένα χάδι για όλους όσοι ανεβαίνουν στην πίστη και τη 

ζωή. 

16 Πριν από πολύ καιρό σας είπαν ότι θα έρθει ο καιρός που ο άνθρωπος θα κατανοήσει όλες τις 

αποκαλύψεις των περασμένων εποχών, και σας λέω ότι αυτός ο καιρός έχει ήδη αρχίσει, και ότι σε αυτόν 

το πνεύμα σας λαμβάνει το φως Μου μέσω της έμπνευσης. 

17 Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και άνοιξε το δρόμο για εσάς, διδάσκοντάς σας τον τέλειο τρόπο να 

εκπληρώνετε το νόμο με τη ζωή Του, τα έργα Του και τα λόγια Του. Ακόμη και πριν εμφανιστεί στον 

κόσμο, αναγγέλθηκε από τους προφήτες, ώστε οι άνθρωποι να Τον περιμένουν και να Τον αναγνωρίσουν 

αμέσως μόλις Τον είχαν μπροστά στα μάτια τους. 

18 Στον Αβραάμ και τον γιο του Ισαάκ, σας έδωσα μια παραβολή για το τι θα αντιπροσώπευε ο 

θυσιαστικός θάνατος του Σωτήρα, όταν δοκίμασα την αγάπη που είχε ο Αβραάμ για Μένα ζητώντας του 

να θυσιάσει με το ίδιο του το χέρι τον γιο του, τον πολυαγαπημένο του Ισαάκ. Με την κατάλληλη 

περισυλλογή θα αναγνωρίσετε σε αυτή την πράξη μια ομοιότητα με εκείνη που αργότερα σήμανε τη 

θυσία του Μονογενούς Υιού του Θεού για χάρη της σωτηρίας του κόσμου. 

19 Ο Αβραάμ ήταν η αντιπροσώπευση του Θεού και ο Ισαάκ η εικόνα του Ιησού. Εκείνη τη στιγμή ο 

πατριάρχης σκέφτηκε ότι αν ο Κύριος απαιτούσε από αυτόν τη ζωή του γιου του, αυτό γινόταν για να 

ξεπλύνει το αίμα του αθώου τις παραβάσεις του λαού, και παρόλο που αγαπούσε βαθιά αυτόν που ήταν 

σάρκα από τη σάρκα του, η υπακοή μέσα του προς τον Θεό και η συμπόνια και η αγάπη για τον λαό του 

ήταν ισχυρότερη από τη ζωή του αγαπημένου του γιου. - Ο υπάκουος Αβραάμ ήταν έτοιμος να δώσει το 

μοιραίο χτύπημα στον γιο του- τη στιγμή που, κυριευμένος από τον πόνο, σήκωσε το χέρι του για να τον 

θυσιάσει, η Δύναμή Μου τον συγκράτησε και τον διέταξε να θυσιάσει ένα αρνί αντί για τον γιο του, ώστε 

το σύμβολο αυτό να παραμείνει ως μαρτυρία αγάπης και υπακοής. 

20 Αιώνες αργότερα, η ανθρωπότητα απαίτησε από Μένα τον θυσιαστικό θάνατο του Ιησού, του 

αγαπημένου Μου Υιού, και έπρεπε να Τον παραδώσω σε σας, ώστε το παράδειγμά Του για πραότητα, που 

σφραγίστηκε με τον θυσιαστικό θάνατο και το αίμα Του, να παραμείνει ανεξίτηλα γραμμένο στη 

συνείδηση της ανθρωπότητας. 

21 Αν στην περίπτωση του Ισαάκ ένα αρνί τον αντικατέστησε για να σώσει τη ζωή του, στην 

περίπτωση του Ιησού δεν υπήρχε κανένας που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει, γιατί γνώριζε ότι 

ήταν απαραίτητο να χυθεί το αίμα Του, ώστε το νόημα και το φως αυτής της θυσίας να φωτίσει το 

πνεύμα, την καρδιά και το νου των ανθρώπων που δεν είχαν πνευματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο ο Ιησούς αποκαλείται επίσης "ο Αμνός του Θεού". - Ο Νόμος σας λέει: "Ου φονεύσεις", αλλά ο 

Χριστός, με τη διδασκαλία της αγάπης Του, σας έδειξε το μεγαλειώδες μάθημα του να πεθαίνεις για να 

σώσεις τους άλλους. 

22 Μακάριος είναι εκείνος που πεθαίνει για να δώσει ζωή σε όσους έχουν ανάγκη, γιατί θα ζήσει για 

πάντα. 

23 Ιδού πώς ήρθε η ώρα να συλλάβετε την πνευματική ουσία που περιέχεται στις προηγούμενες 

αποκαλύψεις Μου, αυτή που η ανθρωπότητα ερμηνεύει μόνο με υλικό τρόπο χωρίς να προσπαθεί να 

βυθιστεί σε αυτές για να ανακαλύψει το πνευματικό τους νόημα. 
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24 Σας τοποθετώ στην αρχή του μονοπατιού της κατανόησης, ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να 

φτάσετε στον πυρήνα των διδασκαλιών Μου. Αν σας παρουσίαζα τα πάντα πλήρως φωτισμένα, το πνεύμα 

σας δεν θα προσπαθούσε να φτάσει στο βάθος του Λόγου Μου. 

25 Σας θυμίζω πώς εκείνο το πλήθος εκείνη την εποχή - στη Δεύτερη Εποχή, αιμοδιψές τελικά είδε 

τον Ιησού να κρέμεται στο σταυρό, και δίπλα Του στη δίνη του θανάτου τους άλλους δύο 

καταδικασμένους - τον άκουσε να λέει στον Πατέρα: "Κύριε συγχώρησέ τους, διότι δεν ξέρουν τι 

κάνουν". Όλοι οι παρευρισκόμενοι το άκουσαν, αλλά δεν κατάλαβαν αυτά τα λόγια, και έπρεπε να 

περάσει καιρός για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτό το αίμα που έσταζε αργά στη γη ήταν το 

σύμβολο της Θείας Αγάπης και της υπέρτατης συγχώρεσης, η οποία κατεβαίνει σαν άπειρος μανδύας για 

να καλύψει όλους τους ανθρώπους. 

26 Εν τω μεταξύ έχουν περάσει πολλοί αιώνες, αλλά η ανθρωπότητα αυτής της εποχής - που κλαίει 

στη μνήμη του θυσιαστικού θανάτου του Ιησού και τρομοκρατείται από τη σκληρότητα εκείνων που Τον 

έθεσαν σε δοκιμασία - εξακολουθεί να βρίσκεται στο σκοτάδι. 

αίμα - είναι το ίδιο που θυσιάζει χιλιάδες συνανθρώπους μας μέρα με τη μέρα. 

27 Αν ο Χριστός επέστρεφε στη γη ως άνθρωπος σε αυτή την εποχή, δεν θα έλεγε πλέον όπως έκανε 

στον Γολγοθά: "Πατέρα συγχώρεσε αυτούς, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν", γιατί τώρα λαμβάνετε το φως 

της συνείδησης σε αφθονία και οι ψυχές έχουν αναπτυχθεί πολύ. Ποιος δεν γνωρίζει ότι εγώ είμαι ο 

Δωρητής της ζωής, ότι επομένως κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή του συνανθρώπου του; Αν ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει ύπαρξη, δεν δικαιούται να πάρει αυτό που δεν μπορεί να δώσει πίσω. 

28 Άνθρωποι, νομίζετε ότι εκπληρώνετε τον Νόμο Μου μόνο και μόνο επειδή λέτε ότι έχετε 

θρησκεία και ότι τηρείτε την εξωτερική λατρεία; Στο Νόμο σας είπαν: "Ου φονεύσεις", αλλά εσείς 

παραβιάζετε αυτή την εντολή, επειδή χύνετε το αίμα των συνανθρώπων σας σε ρεύματα στο βωμό της 

αμαρτίας σας. 

29 Ισραηλίτες και Χριστιανοί που πολεμούν και σκοτώνονται μεταξύ τους - δεν τους έδωσα και 

στους δύο τον ίδιο νόμο; 

30 Η εξιλέωση γι' αυτό θα είναι αιματηρή και θλιβερή, γιατί οι ζωές που έχουν αφαιρέσει οι 

άνθρωποι και το αίμα που έχουν χύσει φωνάζουν για δικαιοσύνη. Αλίμονο σ' αυτούς που σκότωσαν, και 

ακόμη περισσότερο σ' αυτούς που συμβούλεψαν ή διέταξαν να σκοτώσουν! 

31 Βήμα-βήμα οι λαοί πηγαίνουν προς την κοιλάδα (του θανάτου) όπου συγκεντρώνονται για να 

κριθούν. 

32 Κι όμως, εξακολουθούν να τολμούν να μιλούν το όνομά Μου εκείνοι οι άνθρωποι που διεξάγουν 

πόλεμο και των οποίων τα χέρια είναι λερωμένα με το αίμα των συνανθρώπων τους. Είναι αυτά τα άνθη ή 

οι καρποί της διδασκαλίας που σας δίδαξα; Δεν μάθατε από τον Ιησού πώς συγχώρεσε, πώς ευλόγησε 

αυτόν που τον πλήγωσε και πώς ακόμη και στον θάνατο έδωσε ζωή στους εκτελεστές Του; 

33 Οι άνθρωποι έχουν αμφισβητήσει τον Λόγο Μου και έχουν παραμελήσει την πίστη- ως εκ τούτου, 

έχουν εναποθέσει τα πάντα στην εμπιστοσύνη τους στη δύναμη. Τότε τους επέτρεψα να δουν οι ίδιοι το 

λάθος τους, θερίζοντας τους καρπούς των έργων τους, γιατί μόνο έτσι θα ανοίξουν τα μάτια τους για να 

κατανοήσουν την αλήθεια. 

34 Σε αυτό το τραπέζι της αγάπης υπάρχει τροφή που ούτε οι βασιλιάδες της γης δεν θα μπορούσαν 

να σας προσφέρουν: Είναι το ψωμί του ουρανού, που λαχταρούν οι φτωχοί, και το κρασί που πίνουν οι 

παρίες του κόσμου. Φάτε και πιείτε, αλλά μην είστε ποτέ υπερήφανοι που κατέχετε αυτά τα αγαθά, γιατί 

τότε θα κρύβετε τη ματαιοδοξία κάτω από τα φτωχά σας ρούχα, και θέλω να είστε ταπεινοί στο μυαλό και 

στην καρδιά. Πάρτε ένα παράδειγμα από εκείνους που, αν και φορούν βασιλικό μανδύα στους ώμους 

τους, γνωρίζουν επίσης στην καρδιά τους πώς να είναι ταπεινοί. Το ψωμί και το κρασί Μου είναι για 

όλους, γιατί σας βλέπω όλους να έχετε πνευματική ανάγκη. Στην αρχή σας προίκισα όλους με τη χάρη 

Μου, που είναι θεϊκός σπόρος. Από τότε περπατάτε σε διαφορετικά μονοπάτια ανάλογα με το πεπρωμένο 

σας, και σε αυτά τα μονοπάτια ο καθένας έχει θερίσει ανάλογα με τη σπορά του - κάποιοι καρπίζουν 

άφθονα, άλλοι θερίζουν μόνο πόνο και δυστυχία. Ενώ κάποιοι έχουν ζήσει μόνο λίγο χρόνο στη γη, 

επειδή έχουν αποκτήσει το απαραίτητο φως για να ανέβουν, άλλοι, αν και έχουν ζήσει πολύ καιρό στην 

κοιλάδα των δακρύων, δεν έχουν καν αποκτήσει τη γνώση του ποιοι είναι, ούτε πού πηγαίνουν. Έχω 

έλεος γι' αυτές τις ψυχές που περιπλανώνται χωρίς στόχο, γι' αυτό και σταματάω τα βήματά τους για να 

τους δείξω το μονοπάτι που οδηγεί στη "Γη της Επαγγελίας". 
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35 Το φως του Πνεύματός Μου διεισδύει σε κάθε καρδιά, ακόμη και αν παραμένει κλειστή. 

Παρομοίως, το φως του Βασιλικού Αστέρα δεν φαίνεται να διεισδύει στο υπνοδωμάτιό σας όταν είναι 

κλειδωμένο, ωστόσο οι αόρατες ακτίνες του φτάνουν στο εσωτερικό του και προσδίδουν στο δωμάτιο μια 

ζωντανή ατμόσφαιρα. Δεν θα πρέπει να περιμένετε το φως Μου να διεισδύσει στο εσωτερικό σας, παρόλο 

που οι πόρτες των ψυχών σας είναι κλειστές. Πόσο όμορφο θα είναι να σας βρω με τον εσωτερικό σας 

ναό έτοιμο να δεχτεί τη χάρη της στοργικής Μου αγάπης. Αφήστε Με να σας θεραπεύσω και να σας 

ενδυναμώσω, και μετά από αυτό θα σας κάνω εργάτες και μαθητές Μου. 

36 Πολλοί από εσάς που σήμερα δεν έχετε τίποτα στη ζωή σας, όντας οι τελευταίοι ακόμη και στις 

οικογένειές σας, σύντομα θα δείτε τον εαυτό σας να κάθεται στο τραπέζι Μου. Εσείς που 

περιφρονηθήκατε και εκδιωχθήκατε από τον κύκλο των αγαπημένων σας προσώπων, αύριο θα 

αναγνωριστείτε από αυτούς που σας είχαν κρίνει λάθος. 

37 Θέλετε να ευαισθητοποιήσετε ή να ηρεμήσετε τις καρδιές σας; Τότε ακολουθήστε αυτόν τον 

δρόμο, που είναι αυτός της ταπεινοφροσύνης, της πνευματικής ανύψωσης και της φιλανθρωπίας. Φέρε 

θεραπεία στους ασθενείς, επισκέψου τα κρεβάτια του πόνου, παρηγόρησε τους πάσχοντες και σεβάσου 

εκείνους που σήκωσαν αυτόν τον σταυρό μπροστά σου. Πάρτε ως παράδειγμα εκείνους που αγρυπνούν τη 

νύχτα και μελετούν το έργο Μου, καθώς και εκείνους που προσφέρουν υπηρεσίες αγάπης στους 

συνανθρώπους τους, παρόλο που πίνουν ένα ποτήρι του πόνου. 

38 Έτσι μιλάω σε εκείνους που αρχίζουν να προφέρουν τις πρώτες λέξεις της πνευματικής γλώσσας, 

στους νεοφώτιστους στους οποίους διδάσκω τους βασικούς κανόνες του Νόμου και τον απώτερο σκοπό 

του Έργου Μου. Σε αυτό θα μάθετε ότι αν προσεύχεστε από πνεύμα σε πνεύμα και αγαπάτε τους 

συνανθρώπους σας, όχι μόνο θα θεραπεύετε τους αρρώστους αλλά και θα ανασταίνετε τους νεκρούς. 

39 Σε αυτή την ταπεινή περιοχή όπου εκδηλώνω σήμερα τον εαυτό Μου, σας έχω αποκαλύψει ότι η 

Τρίτη Εποχή ξεκίνησε το 1866 και ότι αυτή η εκδήλωση θα τελειώσει το 1950, όταν πολλά από τα παιδιά 

Μου θα Με έχουν ακούσει. Αληθινά σας λέω ότι τα χείλη που σας έδωσαν τις οδηγίες Μου δεν μίλησαν 

με τη θέλησή τους, αλλά με θεϊκή έμπνευση. 

40 Αγαπημένοι εργάτες αυτών των αγρών, αγκαλιάστε το έργο σας με αληθινή αγάπη, καλλιεργήστε 

τα χωράφια Μου κάνοντας αυλάκια στα οποία τοποθετείτε τον θείο σπόρο. Γνωρίστε τον σπόρο, ώστε να 

τον σπείρετε μόνο αυτόν, γιατί στον καρπό του θα θεμελιωθεί η ανοδική εξέλιξη και το φως της ψυχής 

σας. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο, όταν περάσετε στον πνευματικό κόσμο, να λυπάστε τον εαυτό σας μόνο 

και μόνο για την έλλειψη ζήλου στο έργο που σας οδήγησε να κατοικήσετε στη γη; 

41 Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζω να σας λέω να σπέρνετε το σιτάρι στα χωράφια Μου, γιατί εκείνα τα 

χωράφια όπου έχουν φυτρώσει ζιζάνια και γαϊδουράγκαθα θα κοπούν από το δρεπάνι της Θείας 

Δικαιοσύνης. 

42 Το ίδιο είπα και στους μαθητές και στα πλήθη της Δεύτερης Εποχής: "Αληθινά σας λέω, κάθε 

δέντρο που δεν φυτεύεται από το χέρι του Επουράνιου Πατέρα Μου θα ξεριζωθεί από τη ρίζα του". 

43 Προσευχηθείτε, εργάτες, κάντε το ταπεινά μπροστά στον Πατέρα σας και φροντίστε η σπορά σας 

να είναι αρεστή στα μάτια Μου. Καθαρίστε τα χωράφια σας ακούραστα, αναζητήστε το φως για να 

ξεκαθαρίσετε τα λάθη, μέχρι μόνο το σιτάρι να φέρει καρπούς σε αυτά. 

44 Είναι ένας αγνός σπόρος που λάβατε, αλλά η μικρή σας πίστη δεν σας επέτρεψε να αναγνωρίσετε 

αυτή την καθαρότητα, και χωρίς να το συνειδητοποιήσετε, τον αναμείξατε με άλλους σπόρους που δεν 

προήλθαν από Μένα. 

45 Σας είπα: Γνωρίστε τον σπόρο, για να καθαρίζετε μία προς μία τις σπορές σας, και για να βγαίνει 

από τα χείλη των παιδιών σας, όταν αρχίσουν να περπατούν στον δρόμο του Κυρίου, μόνο η αλήθεια. 

Βλέπω εκείνους που προσπαθούν να διεισδύσουν στο βάθος αυτού του δόγματος, αλλά δεν έχουν 

καταφέρει να απελευθερωθούν από την επιρροή ξένων διδασκαλιών, θρησκειών και δογμάτων μέχρι 

σήμερα. 

46 λαέ, βοηθήστε τους φορείς της φωνής Μου με τις προσευχές σας, εκπαιδεύστε τους προφήτες σας 

και ενισχύστε τους. Μην ξεχνάτε ότι προς το τέλος της εκδήλωσής Μου θα σας αποκαλύψω πολλές 

διδασκαλίες που έχω φυλάξει για εσάς, ώστε να ολοκληρώσω αυτή την κληρονομιά με μια χρυσή 

καρφίτσα. 
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47 Μετά το πέρας αυτής της εκδήλωσης, το φως Μου θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτά που 

ακούσατε, πράγμα που θα σας επιτρέψει να διαχωρίσετε το ουσιώδες και αληθινό από το περιττό, δηλαδή 

από το υλικό. 

48 Θα εμπνεύσω αυτόν τον λαό, τους μάρτυρες του Λόγου Μου, ώστε να μελετήσουν διεξοδικά τις 

διδασκαλίες Μου και να κατανοήσουν το βαθύ νόημα αυτών που τους είπα και ποια είναι η ουσία της 

διδασκαλίας Μου. 

49 Όταν θα έχετε περάσει το στάδιο της προετοιμασίας και θα είστε εξοπλισμένοι για να διδάξετε, θα 

σας ανοίξω το δρόμο, και τότε δεν θα σας πτοούν πλέον οι αόρατοι κίνδυνοι και τα αγκάθια ή οι ύπουλες 

παγίδες και οι απειλές που θα συναντήσετε, γιατί τότε όλα θα είναι προετοιμασμένα για τη σπορά σας. 

50 Τότε θα έχω διατάξει τα πάντα, και το φως Μου θα κατέβει πάνω σας όπως η δροσιά κατεβαίνει 

στις κοιλάδες στην ησυχία των νυχτών. Αγάπη είναι αυτό που θα σπείρεις. Πώς θέλετε τα έθνη να 

συνάψουν συνθήκες ειρήνης αν δεν υπάρχει αγάπη στις καρδιές τους; 

51 Σας είπα ότι η ειρήνη θα είναι με ανθρώπους καλής θέλησης, αλλά σε κανέναν λαό της γης δεν 

βρίσκω αυτή την καλή θέληση. 

52 Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προκύψει ένας λαός που δεν θα επιδιώκει τους θησαυρούς του 

κόσμου, αλλά θα διδάσκει την ενεργό αγάπη προς τον πλησίον, την προσευχή, την αρετή και την πίστη. 

Αυτόν τον λαό θα τον ονομάσω δικό μου, και οι άνθρωποι θα τον αναγνωρίσουν ως λαό του Θεού. Από 

την ηθική των ανθρώπων της, τα καλά έθιμά της, την ενάρετη ζωή που διάγουν, θα προκύψει η ειρήνη, η 

οποία θα φέρει ευημερία στους ανθρώπους, χωρίς να ξεχνούν ότι η τέλεια ειρήνη, η μόνη ειρήνη που 

γεμίζει το πνεύμα με ευτυχία, έρχεται μόνο σε αυτόν που την επιθυμεί με αληθινή αγάπη. 

53 Πότε θα επιτύχετε την ειρήνη του νου, όταν δεν έχετε επιτύχει ούτε την ειρήνη της καρδιάς; - Σας 

λέω, μέχρι να καταστραφεί και το τελευταίο αδελφοκτόνο όπλο, δεν θα υπάρξει ειρήνη μεταξύ των 

ανθρώπων. Αδελφοκτόνα όπλα είναι όλα εκείνα με τα οποία οι άνθρωποι αφαιρούν ο ένας τη ζωή του 

άλλου, καταστρέφουν τα ήθη, στερούν την ελευθερία, την υγεία, την ψυχική ηρεμία ή καταστρέφουν την 

πίστη. 

54 Το όριο τόσων πολλών κακουργημάτων έχει σχεδόν φτάσει, πρέπει να σταματήσουν. Γι' αυτό η 

φωνή Μου ακούστηκε στα βάθη των ψυχών και κάλεσε τους ανθρώπους όλων των εθνών να αφήσουν τα 

όπλα της καταστροφής και του θανάτου, ώστε να καταναλωθούν στη φωτιά της δικαιοσύνης Μου. 

55 Τότε θα μιλήσω πνευματικά και η φωνή Μου θα ακουστεί στη συνείδηση όλων των παιδιών Μου. 

56 Αν οι υπερήφανοι και παράλογοι άνθρωποι σκεφτόντουσαν και προσεύχονταν, θα 

συνειδητοποιούσαν πού κατευθύνουν τα βήματά τους και θα σταματούσαν. Αλλά δεν μπορούν να 

αποκτήσουν πλήρη διαύγεια του νου, επειδή το μίσος και η φιλοδοξία τους τυφλώνουν. 

57 Προσευχηθείτε, όλοι εσείς που θέλετε να ανήκετε στους ανθρώπους της ειρήνης. Όλοι όσοι 

επιθυμούν να απλώσουν ένα αδελφικό χέρι στους συνανθρώπους τους για να τους σώσουν - πλησιάστε το 

φως. 

58 Ο σπόρος του κακού, διάσπαρτος σε όλη τη γη, αποδίδει καρπούς όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά πρέπει 

επίσης να σας πω ότι ο καλός σπόρος φυτρώνει επίσης σε διάφορα σημεία του πλανήτη. 

59 Προετοιμαστείτε πνευματικά, όλοι εσείς που αισθάνεστε ότι στις καρδιές σας αρχίζει να 

βλασταίνει αυτός ο θείος σπόρος, έτσι ώστε όποτε συναντάτε άλλους σπορείς στα μονοπάτια σας, να τους 

αναγνωρίζετε και να ενώνεστε στο Νόμο Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  120 

63 

Οδηγία 120  
1 Από καιρό σας έχει ανακοινωθεί μέσω του στόματος ενός προφήτη ότι θα έρθει μια εποχή που το 

Θείο Πνεύμα θα εκχυθεί σε όλη τη σάρκα και το πνεύμα. Αληθινά σας λέω, αυτή η εποχή είναι αυτή στην 

οποία ζείτε τώρα. Αλλά σας βρήκε αιφνιδιαστικά και απροετοίμαστους, επειδή δώσατε πολύ μικρή 

σημασία σε αυτές τις προφητικές φωνές και δεν μελετήσατε ή δεν ερευνήσατε αυτή την προφητεία. 

2 Σήμερα αναζητάτε οτιδήποτε υπερφυσικό για να βρείτε την επιβεβαίωση ότι υπάρχει πνευματική 

ζωή. Κάποιοι παρατηρούν και μελετούν τα αστέρια, άλλοι περιμένουν μυστηριώδεις φωνές ή σημάδια, 

άλλοι πάλι θέλουν να βρουν την εξήγηση στην επιστήμη- αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που έχουν 

συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του πνεύματός τους για να ακούσουν εκεί τη φωνή του Κυρίου τους, να Τον 

αισθανθούν και να Τον αγαπήσουν. 

3 Όταν εμφανίστηκα στους μαθητές Μου για τελευταία φορά στη Δεύτερη Εποχή, είδαν ένα 

σύννεφο να περικλείει τη μορφή του Διδασκάλου, να τον σηκώνει και να τον παίρνει μαζί του στο άπειρο. 

Εκεί έλαβαν την υπόσχεση και την ανακοίνωση ότι ο Κύριος θα επέστρεφε στους ανθρώπους με την ίδια 

πνευματική μορφή με την οποία εκείνοι οι άνθρωποι Τον είδαν να αναχωρεί. 

4 Μόνο αυτοί μπορούσαν να κατανοήσουν αυτή τη θεϊκή εκδήλωση, επειδή ήταν οι μόνοι που ήταν 

εξοπλισμένοι, ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Τώρα σας λέω ότι είδατε τον λόγο εκείνου του προφήτη της 

Πρώτης Εποχής και την υπόσχεση που σας έδωσα να γίνεται πραγματικότητα. Αλλά ο ερχομός Μου με 

πνευματική μορφή έγινε αισθητός μόνο από εκείνους που προετοιμάστηκαν εσωτερικά ή από εκείνους 

που Με περίμεναν με τις αισθήσεις τους σε εγρήγορση. 

5 Με την ίδια μεγαλειώδη σιωπή με την οποία πετούσα στο σύννεφο σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, 

κατεβαίνω σε όλα τα πνεύματα σήμερα.Ωστόσο, δεν Με έχουν δει, αισθανθεί ή ακούσει όλοι, γιατί τώρα, 

όπως και τότε, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι που είναι δεκτικοί. Η φωνή Μου είναι απαλή, αλλά η 

παρουσία Μου θα ταρακουνήσει εκ νέου την ανθρωπότητα σε όλους τους κοινωνικούς της θεσμούς. 

6 Οι άρχοντες, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς κορόιδευαν τον Ιησού όταν τον άκουγαν να λέει ότι 

ήταν βασιλιάς, ότι είχε έρθει για να κυβερνήσει. Όταν Τον είδαν να πεθαίνει πάνω στο σταυρό, η κοροϊδία 

και οι αμφιβολίες τους αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι πολύ 

σύντομα θα χάνονταν μαζί με τις κυβερνήσεις και τους υποτελείς τους και ότι Αυτός που είχαν κρίνει και 

σκοτώσει ως απατεώνα θα κέρδιζε μεγάλα πλήθη και έθνη με την αλήθεια της διδασκαλίας Του γεμάτη 

δικαιοσύνη, αγάπη και ταπεινότητα. 

7 Εδώ είμαι, ορατός και προσβάσιμος για εκείνον που προετοιμάζεται εσωτερικά και θέλει να Με 

δει, και σκορπίζω φως σε όλα τα πνεύματα, ώστε κανείς να μην Με αναζητά με άλλη μορφή από την 

πνευματική, ούτε να προσπαθεί να Με βρει στο εξωτερικό, ενώ Με κουβαλάει στην καρδιά του. 

8 Ο Ηλίας ήρθε για να προετοιμάσει τον ερχομό Μου. Για άλλη μια φορά έκανε τα μονοπάτια 

ομαλά φωτίζοντας τα μυαλά και λύνοντας τα χείλη εκείνων μέσω των οποίων σας έδωσα τον Λόγο Μου. 

Μόλις πάψω να σας μιλάω μέσω του ανθρώπινου νου, ο Ηλίας θα συνεχίσει να σκορπά το φως στο 

μονοπάτι της ανθρωπότητας. 

9 Μεγάλο είναι το μήνυμα του Αγγελιοφόρου του Θεού σε αυτή την Εποχή. Να ξέρετε ότι ήδη στη 

Δεύτερη Εποχή σας είπα: "Ο Ηλίας θα έρθει και θα επαναφέρει όλα τα πράγματα στην αρχική τους 

κατάσταση". 

10 Ποιοι είναι αυτοί που αισθάνονται πραγματικά την πνευματική του παρουσία; Θα μπορούσα 

επίσης να σας πω, όπως είπα τότε: "Ο Ηλίας ήταν μαζί σας και δεν τον αισθανθήκατε". 

11 Τον αποκαλείτε πρόδρομο, και αυτό ήταν στην πραγματικότητα από την πρώτη στιγμή. Σας έδωσε 

μια ιδέα της θείας επικοινωνίας μέσω του ανθρώπου και ανέστησε τους νεκρούς πριν ακόμη έρθει ο 

Ιησούς στον κόσμο. Σας έφερε τα πρώτα μηνύματα για τη μετενσάρκωση της ψυχής και έκτοτε ανοίγει 

τους δρόμους του Κυρίου, μέχρι τη σημερινή εποχή, στην οποία απολαμβάνετε αυτή την εκδήλωση και 

θαυμάζετε την τάξη και την τελειότητα με την οποία κάθε πνευματική αποκάλυψη έχει γίνει 

πραγματικότητα. 

12 Ο Ηλίας είναι σαν βοσκός, ακολουθήστε τον, γιατί θα σας οδηγήσει στον αληθινό δρόμο μέχρι να 

φτάσετε στο εμπόδιο όπου σας περιμένει Εκείνος που είναι ο Πατέρας όλων των δημιουργημένων 

πραγμάτων. 
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13 Προετοιμαστείτε πνευματικά στη σιωπή του διαλογισμού σας, γιατί θα σας πλησιάσει για να σας 

αποκαλύψει όλα όσα ο νους σας δεν μπόρεσε να κατανοήσει. 

14 Η μάχη πλησιάζει και ο Ηλίας θέλει να σας κάνει δυνατούς. Μην φοβάστε, μην εμπιστεύεστε τον 

πνευματικό σας οδηγό- γιατί αν στην εποχή του έκανε μια ακτίνα αστραπής να πέσει μέσα από μια 

προσευχή για να αποδείξει την ύπαρξη του αληθινού Θεού στους λάτρεις των ψεύτικων θεών, αυτή την 

εποχή θα κάνει θαύματα μπροστά στον υλικοποιημένο κόσμο που θα τον ταρακουνήσουν και θα τον 

κάνουν να ανοίξει τα μάτια του στην αλήθεια. 

15 Φοβάστε να μιλήσετε στους συνανθρώπους σας για τη μετενσάρκωση της ψυχής; Δεν είστε 

πεπεισμένοι για την αγαπητική δικαιοσύνη που περιέχει; 

16 Συγκρίνετε αυτή τη μορφή εξιλέωσης με εκείνη της αιώνιας τιμωρίας στην ακατάπαυστη φωτιά 

της κόλασης - μια ιδέα που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα για να εκφοβίσει τις ψυχές των ανθρώπων. Πείτε 

Μου ποιος από αυτούς τους δύο τύπους σας δίνει την ιδέα μιας θείας, τέλειας και ελεήμονος δικαιοσύνης. 

Το ένα αποκαλύπτει σκληρότητα, απέραντη μνησικακία, εκδίκηση- το άλλο περιέχει μόνο συγχώρεση, 

πατρική αγάπη, ελπίδα για την επίτευξη της αιώνιας ζωής. Πόσο μεγάλη είναι η διαστρέβλωση που έχουν 

υποστεί οι διδασκαλίες Μου ως αποτέλεσμα κακών ερμηνειών! 

17 Σας προετοιμάζω για τη μάχη γιατί ξέρω ότι θα πολεμηθείτε εξαιτίας αυτών που θα διδάξετε. 

Αλλά αν οι συνάνθρωποί σας που σας πολεμούν αυτή τη στιγμή αιφνιδιάζονταν από το θάνατο και τους 

ρωτούσα - όταν πεθάνουν στην αμαρτία - τι προτιμούν: την αιώνια φωτιά στην οποία πιστεύουν ή την 

ευκαιρία να είναι πιο δυνατοί σε μια νέα ζωή - πραγματικά, σας λέω, θα προτιμούσαν τη δεύτερη λύση, 

ακόμη και αν θα την πολεμούσαν στη ζωή τους, τυφλωμένοι από φανατισμό. 

18 Μαθητές, να είστε πιστοί και να επιμένετε στη διδασκαλία Μου, γιατί στο τέλος το φως θα νικήσει 

το σκοτάδι. Το φως είναι η αληθινή πίστη, είναι η λογική, η γνώση, η σοφία. 

19 Ο Ηλίας θα προχωρήσει μπροστά σας σαν θεϊκός πυρσός και θα φωτίσει το δρόμο σας. 

20 Αυτή τη στιγμή σας εξοπλίζω με αρετή, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε τη δύσκολη 

αποστολή που σας έχω αναθέσει στην Τρίτη Εποχή - μια αποστολή που θα είναι για το καλό της 

ανθρωπότητας και θα χρησιμεύσει για να οδηγήσει την ψυχή σας προς τα πάνω στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης. Κάνω συμβούλους και γιατρούς αυτούς που προηγουμένως ήταν παρίες ή απλώς εγωιστές. 

Είναι απαραίτητο να έχετε πίστη στα πνευματικά σας χαρίσματα, ώστε να μπορείτε να κάνετε εκπληκτικά 

έργα. Αν έχετε πίστη, θα εκπλαγείτε τόσο πολύ με τα έργα που κάνετε που θα Μου πείτε: "Γιατί μου 

χαρίζεις τόσο μεγάλα πράγματα, ενώ είμαι τόσο ανάξιος;" Καταλάβετε ότι μετά το χωνευτήρι του πόνου 

από το οποίο περάσατε, η Θεία Οδηγία Μου σας έχει εξοπλίσει για να εξελιχθείτε προς τα πάνω. 

21 Μεταδώστε με απόλυτη ανιδιοτέλεια ό,τι σας έδωσα, και θα ανοίξετε πολλά μάτια στην αλήθεια 

και θα συγκινήσετε εσωτερικά πολλούς συνανθρώπους σας με τις πράξεις σας. Διδάξτε ότι όποιος 

υπηρετεί τους ανθρώπους με υπηρετεί. Υπάρχουν πειρασμοί στο μονοπάτι, αλλά για να τους πολεμήσετε, 

σας έχω δώσει τα απαραίτητα όπλα. 

22 Μαθητές, πόσοι από εσάς με την απλότητά σας υπήρξατε σαν φωτεινοί φάροι στο δρόμο των 

συνανθρώπων σας; Όσο εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου, θα είστε ανίκητοι στις δοκιμασίες. Αλλά αν δεν 

ενωθείτε ή αν εφαρμόσετε αυτή τη διδασκαλία σύμφωνα με τη φαντασία σας και τη θέλησή σας, τότε θα 

ηττηθείτε στη μάχη, όχι στο Έργο Μου, γιατί αυτό είναι η Αλήθεια και είναι άφθαρτο. Προετοιμαστείτε, 

γιατί μετά την αναχώρησή Μου θα σας αφήσω τα χωράφια έτοιμα για σπορά, τα εδάφη, τα χωριά, ακόμη 

και τα έθνη. Και θα συνεχίσετε να σπέρνετε αυτόν τον σπόρο και να διδάσκετε εκείνους που δεν Με 

έχουν ακούσει, μεταδίδοντάς τους την ουσία του Λόγου Μου και κάνοντάς τους γνωστές τις προφητείες 

Μου για το τι θα συμβεί μετά το 1950. 

23 Ναι, άνθρωποι, θα αφήσω αυτές τις προφητείες αποτυπωμένες στις καρδιές σας, γιατί σε εκείνους 

τους καιρούς δεν θα ακούτε πλέον αυτόν τον λόγο να δίνεται μέσω ανθρώπινης διαμεσολάβησης. Από 

αυτούς τους φορείς της φωνής στους οποίους προσβλέπετε σήμερα, μερικοί θα απομακρυνθούν από τη γη, 

και όσοι παραμείνουν θα κλείσουν το όργανο της κατανόησής τους σε αυτή την εκδήλωση και στον 

πνευματικό κόσμο. Αυτή θα είναι η εποχή των παγίδων και των κινδύνων, όταν ψευδοπροφήτες, 

ψευδοφωνητές θα αναδυθούν και ψευδοθεοί θα μιλήσουν. Τότε πρέπει να είστε δυνατοί, ώστε να μην 

εξαπατηθείτε από τους απατεώνες. Αντλήστε δύναμη από τον Λόγο Μου, ώστε να μην υποκύψετε από 

αδυναμία. 
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24 Να είστε υπάκουοι, να ασκείτε την υπακοή, να είστε έτοιμοι να εκτελέσετε ό,τι σας διατάζω, και 

θα βιώσετε ότι ο πόνος θα φύγει από το δρόμο σας και δεν θα εξαπατηθείτε ποτέ. Δεν είναι θέλημά Μου 

να χαθείτε, ούτε να σας συμβούν οι συμφορές για τις οποίες σας προειδοποιώ. Προσέξτε και 

προσευχηθείτε, γιατί όπως οι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να στήσουν παγίδες για να σας ρίξουν, έτσι 

και στο υπερπέραν, όπως καλά γνωρίζετε, υπάρχουν ανέντιμα και μπερδεμένα όντα που μπορούν να σας 

επηρεάσουν με το σκοτάδι τους. 

25 Συνειδητοποιήστε, ω ηγέτες των κοινοτήτων, ότι αυτός ο λαός, που ακούει τα διατάγματά Μου, 

καταλαβαίνει όλο και περισσότερο τις μομφές που σας κάνω και την ευθύνη των φορέων της φωνής Μου, 

και αν αύριο δεν υπακούσετε στα διατάγματα, αυτός ο ίδιος λαός θα εξεγερθεί, θα σας απορρίψει και θα 

σας κάνει να συνειδητοποιήσετε τα λάθη σας. 

26 Είναι το θέλημά Μου να σας δει αυτός ο λαός και τα πλήθη που θα έρθουν ακόμη να παίρνετε τη 

θέση που ανήκει στον καθένα με επιμέλεια και αξιοπρέπεια, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν από το έργο 

σας ότι υπήρξατε καλοί εργάτες σε αυτόν τον αμπελώνα. Με καταλαβαίνετε, άνθρωποι; Είστε πρόθυμοι 

να υπακούσετε στα διατάγματά Μου κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών της εκδήλωσής Μου 

ανάμεσά σας; 

27 Σκεφτείτε προσεκτικά την εντολή Μου για την επίτευξη της ενότητάς σας, ώστε να μπορέσετε να 

ανακαλύψετε το αληθινό νόημά της. Πολλές φορές θελήσατε να επιδείξετε την ενότητά σας σε Μένα, και 

σας απέδειξα την ψευτιά που υπήρχε σε αυτήν. Ήθελα να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, να σέβεστε ο ένας 

τον άλλον, αφού το αξίωμα που κατέχει ο καθένας σας έχει ανατεθεί από Μένα- να έχετε αληθινή αγάπη ο 

ένας για τον άλλον, γιατί τότε θα βρω στα έργα σας τα θεμέλια για μια ενιαία μορφή συμπεριφοράς και 

αφοσίωσης. Ενημερωθείτε με σαφήνεια για τις επιθυμίες Μου και ακολουθήστε τις οδηγίες Μου, γιατί αν 

δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε το χάος που σας περιμένει. Δεν θέλω να σας τρομάξω 

άσκοπα, θέλω να σας αφυπνίσω τώρα, αφού υπάρχει ακόμα χρόνος για να σκεφτείτε, ώστε να διορθώσετε 

τα λάθη σας. Δεν θα είστε σε θέση να πείτε αύριο, όταν πέσετε, "Κύριε, αφού προβλέπεις τα πάντα, γιατί 

δεν προέβλεψες ποτέ αυτή την καταστροφή για μας;". 

28 Μαθητές, σας έδωσα αυτή την οδηγία σήμερα γιατί δεν θέλω να κλαίτε μετά την αναχώρησή Μου, 

αν και ξέρω ότι πολλοί θα κλάψουν. 

29 Κατά τους πρώτους χρόνους, όλα τα πνευματικά ήταν ένα μυστήριο για τους ανθρώπους, και γι' 

αυτό έπρεπε να δημιουργήσουν επιστήμες και θεολογίες για να μελετήσουν και να κατανοήσουν το Θείο. 

Αλλά αληθινά σας λέω ότι ο Χριστός, όταν κατοικούσε ανάμεσα στους ανθρώπους, μιλούσε με τη 

μεγαλύτερη δυνατή απλότητα, ώστε όλοι να κατανοήσουν τη διδασκαλία της αγάπης. Γνώριζε ότι δεν θα 

γινόταν σωστά κατανοητός, αλλά ότι θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα που, μέσω της 

πνευματικής ανάπτυξης που θα είχε τότε επιτύχει η ανθρωπότητα, θα ήταν δυνατόν να γνωρίσει όλη την 

αλήθεια. Γι' αυτό υποσχέθηκε στον κόσμο ότι θα επιστρέψει πνευματικά και θα του στείλει ένα φως που 

θα τον κάνει να καταλάβει όλα όσα είναι μπερδεμένα στις καρδιές των ανθρώπων. 

30 Υψώστε την ψυχή σας, γιατί ο χρόνος που έχει ανακοινωθεί είναι ο χρόνος που βιώνετε σήμερα. 

Εκείνος ο Δάσκαλος που σας υποσχέθηκε να επιστρέψει είναι Αυτός που σας μιλάει, και το φως που 

υποσχέθηκε να σας στείλει είναι αυτό που είναι πνευματικά ενεργό σε όλους τους ανθρώπους αυτή τη 

στιγμή. 

31 Το φως της αλήθειας είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειάζεται να είστε θεολόγοι για να 

καταλάβετε τι σας έχει αποκαλυφθεί ανά τους αιώνες. Αν στην αρχή του μονοπατιού της ανάπτυξης τα 

πάντα ήταν ένα μυστήριο για εσάς, βήμα προς βήμα και από διδασκαλία σε διδασκαλία έχω αφαιρέσει τα 

πέπλα, έχω διαλύσει τα σκοτάδια και έχω εξαλείψει τις αναλήθειες. 

32 Ο Πατέρας δεν μπορεί να είναι μυστικό για κανένα από τα παιδιά Του, επειδή αφήνει τον εαυτό 

Του να αισθάνεται, να αισθάνεται και να φαίνεται σε κάθε τι που έχει δημιουργηθεί, από το μικρότερο 

έως το άπειρο. Οι άνθρωποι δημιουργούν τα "μυστικά" χωρίς να θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι με 

αυτόν τον τρόπο εμποδίζουν την ψυχή στην ανάπτυξή της προς τον Δημιουργό. 

33 Δεν σας λέω: Ελάτε στον Πατέρα για να τον γνωρίσετε, αλλά: Γνωρίστε τον Πατέρα για να 

μπορέσετε να έρθετε σ' Αυτόν. Όποιος δεν Τον γνωρίζει, δεν θα μπορέσει να Τον αγαπήσει, και όποιος 

δεν Τον αγαπά, δεν θα μπορέσει να πάει σ' Αυτόν. 

34 Ήρθα στον κόσμο για να σας πω: "Εγώ είμαι ο Δρόμος", προσθέτοντας: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, 

γνωρίζει τον Πατέρα". 
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35 Ποιος ήταν ο δρόμος του Χριστού; Αυτό της αγάπης, του ελέους, της ευγένειας, της ειλικρίνειας. 

Πώς ήταν ο Υιός για να γνωρίσουμε τον Πατέρα μέσω Αυτού; Σοφός, δίκαιος, στοργικός, φιλεύσπλαχνος, 

γεμάτος δύναμη και ενεργό φιλανθρωπία. 

36 Ο Δάσκαλος ήρθε στον κόσμο για να σας δείξει τον αληθινό Θεό, όχι αυτόν που τα έθνη 

δημιούργησαν στις καρδιές τους. Με τον ίδιο τρόπο, σε αυτή την εποχή το φως του Θείου Πνεύματος 

κατεβαίνει πλήρως σε όλες τις ψυχές, ώστε να απολαύσετε την πνευματοποίησή σας στη θέα της άπειρης 

αγάπης του Πατέρα. 

37 Μακάριος είναι εκείνος που Με ακολουθεί στο δρόμο της αγάπης και της ταπεινότητας. 

38 Μακάριος είναι αυτός που αγαπά και εμπιστεύεται, που γνωρίζει την αποστολή του και την 

εκπληρώνει. 

39 Όταν σας μιλάω για το "μονοπάτι", δεν αναφέρομαι σε ένα μονοπάτι στη γη, γιατί δεν είναι στον 

κόσμο που κατοικείτε εκεί όπου βρίσκεται η βασιλεία Μου. Είναι το πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί 

πάντα προς τα πάνω. Είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος που θα επιτύχουν οι ψυχές σας. Επομένως, όπου κι 

αν βρίσκεστε στη γη, μπορείτε να είστε στο μονοπάτι του πνεύματος. 

40 Παιδιά μου, αν έχετε παραστρατήσει, επιστρέψτε σε αυτό, και αν έχετε σταματήσει, προχωρήστε 

μπροστά. 

41 Το έργο που αναλαμβάνετε σας το έχω δώσει ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνάμεις σας- το 

μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το καταλάβετε και να το αγαπήσετε. Προσευχηθείτε καθημερινά για να 

λάβετε το απαραίτητο φως για τα έργα σας. Τότε μείνετε εξοπλισμένοι, προσεκτικοί, ώστε να ακούσετε 

τις φωνές εκείνων που σας καλούν, εκείνων που σας ζητούν, και επίσης για να αντέξετε τις δοκιμασίες. 

Κάθε μέρα της ύπαρξής σας είναι μια σελίδα του βιβλίου που γράφει ο καθένας σας. Κάθε μέρα 

σημαδεύεται από μια δοκιμασία και κάθε δοκιμασία έχει νόημα και λόγο. 

42 Θέλω να σας κάνω έναν λαό υγιή στην ψυχή και στο σώμα, γιατί είστε οι εκλεκτοί, οι μάρτυρες 

των εκδηλώσεών Μου όλων των εποχών, και πρέπει να εκπληρώσετε μια δύσκολη αποστολή σε αυτή την 

εποχή και να προετοιμάσετε το δρόμο των νέων γενεών. 

43 Έχω στρώσει το μονοπάτι σας με αποδείξεις αγάπης, ώστε να μην αμφιβάλλετε ούτε για Εμένα 

ούτε για τον εαυτό σας. Εσείς που Με ακούσατε αυτή τη στιγμή - μην πάτε στον τάφο παίρνοντας μαζί 

σας το μυστικό αυτής της ένωσης που είχα μαζί σας, γιατί αυτό είναι το κύριο καθήκον σας. Μιλήστε 

στους ανθρώπους στο όνομά Μου, μαρτυρήστε τις αποκαλύψεις Μου με τα έργα σας. 

44 Μην Μου πείτε ότι δεν έχετε τον εξοπλισμό για να το κάνετε αυτό, διότι σας έχω μιλήσει για 

πολλά πράγματα, και ενώ Με ακούγατε, καθαριστήκατε και γίνατε άξιοι. Όλοι σας μπορείτε να 

μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Οι άνθρωποι το περιμένουν και είναι έτοιμοι να το δεχτούν. Δεν 

ανακαλύψατε την επιθυμία των ανθρώπων για πνευματισμό και ειρήνη; Δεν σας συγκινεί η άγνοια και ο 

πόνος τους; 

45 Το Πνεύμα Μου ξεχύνεται πάνω τους, τους μιλάει μέσω της συνείδησής τους και τους λέει: Ελάτε 

σε Μένα και ξεκουραστείτε. Πάρτε την πίστη που σας λείπει, πάψτε να είστε ο τυφλός στο δρόμο. 

46 άνθρωποι, γνωρίζετε το Έργο που οικοδομώ στον κόσμο; - "Όχι", Μου λέτε, "βλέπουμε μόνο την 

ανθρωπότητα σε αναταραχή, τη βλέπουμε να βυθίζεται σε βαθιές αβύσσους και να υφίσταται μια μεγάλη 

επίσκεψη". Αλλά σας λέω ότι επέτρεψα στον άνθρωπο να αποδώσει δικαιοσύνη στον εαυτό του με το ίδιο 

του το χέρι, ώστε να συνειδητοποιήσει όλα τα λάθη του, ώστε να επιστρέψει σε Μένα εξαγνισμένος. Σε 

όλα τα πλάσματα έστειλα το φως Μου και στάθηκα δίπλα τους στις ημέρες της θλίψης. 

47 Το Πνεύμα Μου έχει κατέβει σε κάθε ψυχή και οι άγγελοί Μου βρίσκονται παντού στο σύμπαν, 

εκτελώντας τις εντολές Μου για να βάλουν τα πάντα σε τάξη και στο σωστό δρόμο. Τότε, όταν όλοι θα 

έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η άγνοια θα έχει εξαφανιστεί, το κακό δεν θα υπάρχει πλέον και 

μόνο το καλό θα βασιλεύει σε αυτόν τον πλανήτη. 

48 Ω, μακάρι να Με είχατε καταλάβει! Μακάρι να μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλη 

είναι η λαχτάρα Μου να σας τελειοποιήσω! Πόσο μακριά θα είχατε ήδη ανέβει και πόσο κοντά θα 

ήσασταν ήδη σε Μένα! Αν η θέλησή σας ήταν δική μου, θα είχατε ήδη φτάσει στην κορυφή όπου σας 

περιμένω. 

49 Και ποια είναι η επιθυμία Μου, άνθρωποι; - Η ενοποίηση και η ειρήνη σας. 

50 Για να σας βοηθήσω, βρίσκομαι ανάμεσά σας για άλλη μια φορά, σας μιλάω, συγκινώ την καρδιά 

σας εν αναμονή της αφύπνισής σας. 
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51 Κάθε καλό δέντρο θα προστατεύεται, και οι ρίζες και τα κλαδιά του θα απλώνονται για να 

προσφέρουν καταφύγιο και τροφή στον οδοιπόρο- αλλά τα ζιζάνια θα ξεριζώνονται από τη ρίζα και θα 

ρίχνονται στην άσβεστη φωτιά. 

52 Σας μιλάω μεταφορικά, και όταν σας μιλάω για αυτό το δέντρο, εννοώ τα έργα των ανθρώπων. 53. 

53. Σε εκείνους στους οποίους έχω αναθέσει μεγάλες αποστολές, λέω: Ετοιμάστε τον θερισμό σας. 

Πατέρες οικογενειών, δάσκαλοι και άρχοντες, αφέντες και υπηρέτες, μεγάλοι και μικροί,  

53 Δεν θέλω να Μου δείξετε τα χωράφια σας ακαλλιέργητα. Ακόμα κι αν είναι μόνο ένας μικρός 

κόκκος, δείξτε τον σε Μένα αγνό και δυνατό. 

54 Ελάτε σε Μένα, χτυπήστε, και θα σας ανοιχτεί. Αλλά ελάτε χαρούμενοι, ικανοποιημένοι από τη 

δουλειά σας, για να νιώσετε σπουδαίοι, όπως Εγώ. 

55 Ο Λόγος Μου είναι Ουράνιο Νερό που ξεδιψά τη δίψα της ψυχής. Όποιος το γευτεί δεν θα 

διψάσει ποτέ ξανά. Είμαι η ανεξάντλητη πηγή που πέφτει σαν καταρράκτης και λούζει το πνεύμα και την 

καρδιά σας. 

56 Εσείς που έχετε εξαγνιστεί με πόνο, μέσω της προσευχής και της μετάνοιας, έχετε κερδίσει το 

δικαίωμα στη χάρη της ακρόασης του Λόγου Μου. Συνεχίστε να είστε πράοι και ταπεινοί, ώστε να μη 

χάσετε ποτέ αυτό το φως. Η ζωή σας ήταν άγονη, σαν έρημος, χωρίς σκιά, χωρίς όαση- αλλά σας 

προκάλεσα ότι στη μέση της ερήμου θα βρίσκατε έναν φοίνικα και μια πηγή όπου θα μπορούσατε να 

ανακτήσετε το θάρρος και την ελπίδα. Τώρα που ανακτήσατε τις δυνάμεις σας, αφού έχετε ειρήνη στις 

καρδιές σας, μην πάτε στην "πόλη της αμαρτίας" για να χαθείτε στις απολαύσεις και τις ματαιοδοξίες της. 

57 Αυτή είναι και θα αποκαλείται η "εποχή του πνεύματος", γιατί σ' αυτήν έπρεπε να έρθω στο 

"σύννεφο" για να αφήσω να λάμψει το φως που αποκαλύπτει και διαλύει τα μυστήρια - η εποχή που 

έπρεπε να ανοίξω το Βιβλίο των Οδηγιών στη σελίδα που αντιστοιχεί στην εποχή στην οποία ζείτε. Με τη 

θεϊκή Μου αγάπη φωτίζω σήμερα τα μυαλά των ανθρώπων, τα οποία είναι σαν πέτρες λόγω της 

αναισθησίας τους στο πνευματικό. Αλλά από αυτές τις πέτρες θα κάνω το νερό να ρέει και ακόμη και τα 

λουλούδια να φυτρώνουν. 

58 Γυρίστε τα μάτια σας πίσω, κοιτάξτε το παρελθόν και θα ανακαλύψετε ότι πάντα έσπερνα αγάπη 

στο μονοπάτι σας. Κάθε φορά που Με θεωρείτε απόντα και η μοναξιά σας παρατείνεται, κάνω τον εαυτό 

Μου αισθητό στην καρδιά σας και γίνομαι το στήριγμα για να μην καταρρεύσετε. Έρχεστε μαζί σε μικρές 

ομάδες για να ακούσετε το Λόγο Μου, αλλά αύριο θα πολλαπλασιαστείτε σαν την άμμο της θάλασσας και 

αυτά τα πλήθη θα είναι πνευματικά εκείνα που αποτέλεσαν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Είναι γραμμένο 

ότι θα τους επανενώσω για να τους κρίνω. Από αυτά τα πλήθη θα επιλέξω εκείνους που θα είναι οι νέοι 

Μου απόστολοι εκείνη την εποχή. Αλλά θα προετοιμάσω τις καρδιές όλων, ώστε να νιώσουν αγάπη και 

έλεος για τους συνανθρώπους τους και, υπακούοντας στις προτροπές της συνείδησής τους και στα 

συναισθήματα της καρδιάς τους, να επιτελούν έργα ανάμεσα στους ανθρώπους αντάξια Εκείνου που τους 

έχει προορίσει να μεταφέρουν το νέο Μου μήνυμα με την καλή γεύση που ακυρώνει την πίκρα του 

κόσμου. 

59 Αν θεωρείτε την αποστολή σας ως σταυρό, σας λέω ειλικρινά ότι είναι- αλλά εγώ θα είμαι ο 

"σταυροφόρος" σας. Όλα όσα κάνετε για το καλό του συνανθρώπου σας, θα σας τα ανταποδώσω, 

μεταμορφωμένα σε φως για το πνεύμα σας. Θυμηθείτε τον Χριστό όταν ανέβηκε στον ουρανό γεμάτος 

δόξα και μεγαλοπρέπεια, έχοντας ολοκληρώσει το έργο της αγάπης και της λύτρωσης. 

60 Προσευχηθείτε, λαοί- προφήτες εγείρονται στα έθνη και μιλούν για την εκδήλωσή Μου και την 

παρουσία Μου ανάμεσά σας. Θα τους αναγνωρίζετε, επειδή είναι οι αγγελιοφόροι Μου. Αλλά μάθετε να 

τους ξεχωρίζετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι επίσης θα εμφανιστούν και θα μιλήσουν λόγια 

φαινομενικού φωτός, αλλά στην πραγματικότητα θα περιέχουν μόνο σκοτάδι. Αυτοί που είναι οι 

αγγελιοφόροι Μου θα προετοιμάσουν τις καρδιές, θα αφυπνίσουν τα έθνη, θα είναι οι οδοιπόροι Μου, 

έτσι ώστε όταν έρθετε σε αυτές τις περιοχές να βρείτε τα χωράφια γόνιμα. 

61 Όλα όσα συμβαίνουν σήμερα έχουν ήδη ανακοινωθεί σε εσάς από τους προφήτες Μου στο 

παρελθόν. Αλλά ποιος αναγνωρίζει σήμερα την εκπλήρωση αυτού που σας υποσχέθηκε; Πολλοί 

κοιμούνται, πολύ λίγοι έχουν ξυπνήσει- αλλά μέσα στο σκοτάδι αυτής της νύχτας της αμαρτίας του 

κόσμου, ήρθα σε εκείνους που φαινομενικά κοιμόντουσαν, αλλά Με περίμεναν. 

62 Το Βιβλίο της Τρίτης Εποχής γράφεται επί του παρόντος από τα "χρυσά φτερά" Μου υπό την 

υπαγόρευση της αγαπητικής φωνής Μου. Οι φύλακες άγγελοι που παρακολουθούν με ζήλο τις 
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διδασκαλίες του Πατέρα καθοδηγούν το χέρι εκείνων που γράφουν, ώστε να καταγράψουν στο Βιβλίο 

αυτό που θα διατηρηθεί για τις επερχόμενες γενεές - ένα Βιβλίο αγάπης, ένα Βιβλίο τέλειας σοφίας, ένα 

Βιβλίο στο οποίο μπορούν να διαβάσουν οι απλοί και οι μορφωμένοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, οι 

υπερήφανοι και οι απλοί. Ο Λόγος Μου θα είναι το σπαθί που πολεμά, μιλώντας για τον ερχομό Μου σε 

αυτή τη χρονική στιγμή, για τον τρόπο της επικοινωνίας Μου. Θα διαφωτίσει τα μυαλά των αμόρφωτων 

και θα διεισδύσει στις καρδιές των βράχων και θα διαλύσει τις αμφιβολίες τους. Η διδασκαλία Μου θα 

συνεχίσει να εξαπλώνεται από καρδιά σε καρδιά και από άνθρωπο σε άνθρωπο και θα γίνει κατανοητή, θα 

γίνει πιστευτή και θα αγαπηθεί ακόμη και από τους αμόρφωτους, τους αδαείς, τους αμαρτωλούς, τους 

ειδωλολάτρες και τους ειδωλολάτρες που θα αναγνωρίσουν την εκδήλωση της αγάπης Μου. 

63 Ξεκουραστείτε και χαρείτε με τη σκέψη ότι αισθανθήκατε την παρουσία Μου αυτή τη στιγμή, 

γιατί ήδη έχετε φτάσει στο σημείο όπου η ψυχή σας απαρνιέται όλα τα περιττά πράγματα για να βαδίσει 

με βήματα τελειότητας το μονοπάτι που την οδηγεί στην άνοδο. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για 

εκείνους που δεν Με ακούνε, παρόλο που έχουν κληθεί. Έλεος μαζί τους. 

64 Σας λέω στην Τρίτη Εποχή: είναι απαραίτητο να έχετε προσόντα για να αξίζετε τα δώρα του 

Κυρίου. Έχω δώσει σε πολλούς από εσάς δώρα χωρίς να μπορείτε να Μου πείτε ποια είναι η αξία σας. 

Εγώ όμως, που βλέπω τα πάντα, γνωρίζω τι αξίες έχετε αποκτήσει στο παρελθόν για να αξίζετε αυτό που 

σας εμπιστεύομαι σήμερα. Αλλά ας μην καυχηθεί κανείς γι' αυτή την αποκάλυψη, γιατί για καλό λόγο το 

πνεύμα δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει το παρελθόν του στη σάρκα. 

65 Αγαπημένα μου παιδιά, συνεχίστε να έρχεστε μαζί, αλλά αν έρθει η ημέρα της διδασκαλίας Μου 

και ο φορέας της φωνής κάποτε δεν παρουσιαστεί, μη φοβάστε. Προσευχηθείτε, προετοιμαστείτε 

εσωτερικά, υψώστε το πνεύμα σας σε Μένα και θα ξεχύσω το φως Μου, τη δύναμή Μου, τη χάρη Μου 

και την αγάπη Μου πάνω σας εκείνη τη στιγμή. Αν Με αναζητήσετε με το πνεύμα, θα σας μιλήσω από 

πνεύμα σε πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 121  
1 Η υπόσχεσή μου να επιστρέψω σε σας εκπληρώθηκε. Σαν κλέφτης μπήκα στον κοιτώνα σου στις 

μύτες των ποδιών και σε ξύπνησα από τον ύπνο σου. Όποιος, όταν άνοιξε τα μάτια του, Με είδε και Μου 

ζήτησε να τον βοηθήσω να σηκωθεί, ένιωσε τη δύναμή Μου στο πνεύμα του και στο σώμα του και 

σηκώθηκε γρήγορα. Για άλλη μια φορά σας δείχνω το στενό μονοπάτι του Νόμου Μου - ένα μονοπάτι 

που όλοι σας πρέπει να διανύσετε. 

2 Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν προετοιμαστεί για να δεχτούν το Πνεύμα Μου, γιατί από το 

εσωτερικό τους ιερό θα ξεπηδήσουν οι προσευχές για την ειρήνη των λαών της γης. Αργότερα θα 

διδάξουν τους συνανθρώπους τους να προσεύχονται με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε μέσω αυτής της 

σύνδεσης να καταφέρουν να ακούσουν τη φωνή Μου, η οποία θα εκδηλωθεί ως ομιλία μέσω της 

έμπνευσης, ως συμβουλή μέσω της διαίσθησης και ως "χρίσμα" (θεραπεία) μέσω του χαρίσματος της 

θεραπείας. Σήμερα το φως Μου επικοινωνεί μέσω των φορέων της φωνής, αύριο θα συνδεθώ απευθείας 

με το πνεύμα του καθενός που προετοιμάζεται εσωτερικά. 

3 Πολλοί Μου λένε: Κύριε, πότε θα μου δώσεις δώρα σαν τους συνανθρώπους Μου; - Σας λέω 

όμως: Όλοι είστε προικισμένοι, όλοι κουβαλάτε μαζί σας την κληρονομιά σας, ακόμη και αν δεν το 

γνωρίζετε ακόμη. Θα δείτε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα να έρχονται στο φως στο βαθμό που θα 

διεισδύσετε στη διδασκαλία Μου. Τότε, όταν θα είστε υπηρέτες Μου, θα δείξω στον καθένα τις 

αποστολές του και την αποστολή του. 

4 Έχετε ετοιμάσει ένα ταπεινό μέρος συγκέντρωσης αυτή την εποχή για να Με δεχτείτε, και σας έχω 

ευχαριστήσει με την Παρουσία Μου. Ο Λόγος Μου ήρθε γεμάτος καλοσύνη και φως για να σας ανυψώσει 

στη ζωή, ώστε να πάρετε τη θέση που σας αρμόζει σε αυτήν. 

5 Μη φοβάστε εκείνους που απορρίπτουν ή αρνούνται τον ερχομό Μου. Πρέπει να ενεργείτε με 

λεπτότητα και να είστε υπομονετικοί μαζί τους. Η δικαιοσύνη Μου θα είναι αυτή που θα τους 

ταλαιπωρήσει. Αληθινά σας λέω, εκείνοι που Με αρνήθηκαν και Με καταδίωξαν περισσότερο θα είναι 

εκείνοι που θα Με ακολουθήσουν πιο κοντά. θυμηθείτε τον Σαούλ, τον διώκτη της Διδασκαλίας Μου, ο 

οποίος στη συνέχεια έγινε μαθητής Μου. Αυτοί οι προσηλυτισμένοι θα έρθουν μαζί σας αύριο. Αλλά αν 

θέλετε πραγματικά να βρείτε την πίστη, μην δυσαρεστείστε όταν σας λένε ότι είστε με έναν ψεύτικο Θεό 

ή έναν ψεύτικο Δάσκαλο. Ούτε πρέπει να φοβάστε να πείτε ότι ο Χριστός ήταν μαζί σας. Σας 

προετοιμάζω για όλα όσα πρόκειται να έρθουν. Να είστε γενναίοι και θα σας στείλω σε διάφορες 

περιοχές, όπου θα εκπληρώσω το Λόγο Μου που σας λέει ότι μέσω ενός από εσάς μια περιοχή θα 

αποκτήσει ειρήνη και σωτηρία, γιατί η καρδιά του θα είναι σαν εκείνη του βοσκού που αγαπά και φυλάει 

τα πρόβατά του. Επιπλέον, η αγάπη που τρέφει για τους συνανθρώπους του και οι θυσίες που κάνει γι' 

αυτούς δεν θα είναι άκαρπες. 

6 Ας μην ξεχάσει κανείς αυτά τα λόγια, γιατί αυτός που σήμερα ζει ακόμα άγνωστος ανάμεσα στους 

ανθρώπους, αύριο θα φέρει σε πέρας μια δύσκολη αποστολή ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

7 Στέλνω την ειρήνη Μου στο έθνος σας. Δεχτείτε το στο πνεύμα σας και αφήστε το να φτάσει σε 

άλλα έθνη. Τους ευλογώ όλους. Προσευχηθείτε να υπάρχει ειρήνη στις καρδιές όλων των ανθρώπων. 

8 Περιμένω να ξυπνήσει η ανθρωπότητα ώστε να θυμηθεί ότι υπάρχω- έχει κάνει όλα τα έργα της 

μπροστά στα μάτια Μου, αλλά τώρα πλησιάζει η ώρα που η Δικαιοσύνη Μου θα βάλει τέλος στο κακό. 

Ακούστε τις διδασκαλίες Μου και απέχετε από τις κακές πράξεις. Καθαρίστε το σώμα και την ψυχή σας, 

γιατί αν είμαι απείρως στοργικός ως Πατέρας, είμαι αμείλικτος ως Κριτής. 

9 Οι λαοί της γης δεν στερήθηκαν ποτέ το πνευματικό φως. Αληθινά σας λέω, όχι μόνο αυτός ο 

λαός είχε προφήτες και αγγελιοφόρους, αλλά σε όλους έχω στείλει αγγελιοφόρους για να τους αφυπνίσω. 

Με βάση το φως και την αλήθεια των διδασκαλιών τους, καθώς και την ομοιότητά τους με αυτά που σας 

έχω αποκαλύψει, μπορείτε να κρίνετε τα λόγια τους. Κάποιοι έζησαν πριν από τον ερχομό του Μεσσία, 

άλλοι εργάστηκαν μετά την ύπαρξή Μου ως άνθρωπος, αλλά όλοι έφεραν ένα πνευματικό μήνυμα στους 

ανθρώπους. 

10 Αυτές οι διδασκαλίες -όπως και η δική μου- έχουν υποστεί βεβηλώσεις, διότι αν η ουσία τους δεν 

έχει αλλάξει, έχουν ακρωτηριαστεί ή έχουν αποκρυφτεί από ανθρώπους που διψούν για αλήθεια. 
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11 Είναι μια αλήθεια και μια ηθική που έχει αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα μέσω αγγελιοφόρων, 

προφητών και υπηρέτες. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ιδέες για την αλήθεια, την ηθική 

και τη ζωή; 

12 Αυτή η αλήθεια, η οποία έχει διαστρεβλωθεί από την ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή, θα 

αποκατασταθεί και το φως της θα λάμψει με τέτοια δύναμη που θα φαίνεται στους ανθρώπους σαν να 

είναι κάτι καινούργιο, αν και είναι το ίδιο φως που πάντα φώτιζε την πορεία ανάπτυξης των παιδιών της 

Θεότητάς Μου. 

13 Πολλοί είναι εκείνοι που πέθαναν επειδή είπαν την αλήθεια, πολλοί επίσης από εκείνους που 

υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια επειδή δεν ήθελαν να φιμώσουν τη φωνή που μιλούσε μέσα τους. 

14 Μη νομίζετε ότι ο Ουρανός έστειλε μόνο εκείνους που σας μίλησαν για το Πνεύμα, την αγάπη, 

την ηθική- όχι, έστειλε και εκείνους που σας έδωσαν τους καλούς καρπούς της επιστήμης, τη γνώση 

εκείνη που φέρνει φως στη ζωή των ανθρώπων, που ελαφρύνει τα βάρη τους και ανακουφίζει τις 

δυσκολίες τους. Όλοι ήταν αγγελιοφόροι Μου. 

15 Υπάρχουν άλλοι που δεν φέρνουν διδασκαλίες πνευματικής ηθικής ή επιστημονικές ανακαλύψεις, 

αλλά μεταφέρουν μαζί τους το μήνυμα που διδάσκει να αισθανόμαστε και να θαυμάζουμε τις ομορφιές 

της δημιουργίας. Είναι αγγελιοφόροι από Μένα που έχουν το καθήκον να φέρνουν χαρά και βάλσαμο στις 

καρδιές εκείνων που έχουν πληγεί. 

16 Όλοι τους ήπιαν ένα πικρό ποτήρι όταν συνειδητοποίησαν την ακατανόητη στάση ενός κόσμου 

τυφλού στην αλήθεια, μιας ανθρωπότητας αναίσθητης στο ωραίο και το καλό. Και όμως, όταν σας έχω πει 

ότι σε αυτή την εποχή όλα θα αποκατασταθούν- όταν σας έχω ανακοινώσει ότι όλοι θα επιστρέψουν στο 

σωστό δρόμο και όλες οι διδασκαλίες Μου θα ξαναδώσουν το αρχικό τους νόημα - μπορείτε να πιστέψετε 

ότι μια εποχή πνευματικής λαμπρότητας είναι κοντά για αυτόν τον κόσμο, αν και δεν πρέπει να ξεχνάτε 

ότι πριν συμβεί αυτό, όλοι θα κριθούν και θα εξαγνιστούν. 

17 Όποιος προσκυνητής της γης δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του, ας περάσει λίγες στιγμές στη σκιά 

αυτού του "δέντρου" εδώ, και θα νιώσει παρηγοριά. 

18 Πάνω από το πνεύμα των ανθρώπων πλανάται επίσης η ανάμνηση του πνεύματος του Ηλία ως 

Ποιμένα των ενσαρκωμένων και μετενσαρκωμένων ψυχών, ο οποίος αναζητά ακούραστα τα αγαπημένα 

Του πρόβατα σε όλα τα μονοπάτια για να τους υπενθυμίσει το καθήκον τους και να επιλέξει εκείνους που 

θα Με υπηρετήσουν σε αυτή την εποχή. 

19 Όλοι σας έχετε έρθει σε Μένα μέσω του Ηλία, αλλά όταν μπήκατε στην Παρουσία Μου και 

νιώσατε την ακτινοβολία του Διδασκάλου, είδατε πώς όλες οι θυσίες και οι δοκιμασίες σας - που 

περάσατε - εξισορροπήθηκαν για να ακούσετε το Λόγο Μου σε αντάλλαγμα. 

20 Αληθινά σας λέω, αυτός ο σημερινός λαός έχει ομοιότητα με εκείνον της Πρώτης Εποχής. 

21 Ο Ισραήλ ήταν επί μακρόν αιχμάλωτος της Αιγύπτου, από την οποία απελευθερώθηκε από τον 

Μωυσή. Εμπόδια, εχθροί και αντιξοότητες στάθηκαν στο δρόμο του λαού για να εμποδίσουν τη σωτηρία 

του- αλλά η πίστη και η επιμονή τους επικράτησαν, έφτασαν στους πρόποδες του όρους Σινά, όπου 

άκουσαν τη φωνή Μου και έλαβαν το Νόμο. Εκεί έπεσαν τα είδωλα και το σκοτάδι έφυγε από τις καρδιές 

τους, έγινε φως στο πνεύμα τους, έτσι ώστε από τότε και στο εξής να πιστεύουν μόνο στον αληθινό Θεό 

της δικαιοσύνης και της αγάπης, να Τον αγαπούν και να Τον υπηρετούν. 

22 Η ζωή αυτού του λαού σύντομα άλλαξε. Ο νόμος που μόλις είχαν λάβει τους υποσχόταν ειρήνη 

και ευημερία, ενώ ο Μωυσής έδειχνε με το δάχτυλό του στον ορίζοντα τη Γη της Επαγγελίας ως 

καταφύγιο ειρήνης και επίγειας ευδαιμονίας. 

23 Σαράντα χρόνια ήταν η διάσχιση της ερήμου, σαράντα χρόνια ήταν το μάθημα του Πατέρα προς 

τον λαό Του, για να κάνει την αγάπη να αναβλύζει από τις καρδιές τους όπως το νερό αναβλύζει από τον 

βράχο- για να τους διδάξει να νικούν τους πειρασμούς και να ξεριζώνουν από τις καρδιές τους τις 

ανέντιμες λατρείες, για να τους δείξει πώς να κάνουν τα πρώτα βήματα στο δρόμο προς την ανώτερη 

ανάπτυξη, να τους εξαγνίσει πριν καταλάβουν τη Γη της Επαγγελίας και έτσι ώστε οι νέες γενιές τους να 

οικοδομήσουν ένα νέο έθνος βασισμένο στα έθιμά τους και στο σεβασμό τους προς τον Δημιουργό. 

24 Η ζωή στην έρημο, τα θαύματα που χάρισα στο λαό Μου και ο αγώνας ατσάλωσαν το πνεύμα 

τους, και μπροστά στην ανακτηθείσα ελευθερία τους, ξέχασαν την αιχμαλωσία τους και το πνεύμα του 

Ισραήλ αναγεννήθηκε εκ νέου. 
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25 Οι προφήτες ήταν αυτοί που ανακοίνωσαν στον λαό τον ερχομό του Μεσσία. Αυτοί ήταν που 

κρατούσαν τη φλόγα της ελπίδας αναμμένη στις καρδιές των ανθρώπων κάθε φορά που αισθάνονταν 

κατώτεροι από το ζυγό άλλων εθνών. 

26 Πολλοί περίμεναν με χαρά την άφιξη του ραβίνου από τη Γαλιλαία, τον οποίο δεν μπορούσαν να 

αναγνωρίσουν στο Παιδί που γεννήθηκε από την παρθένα κοιλιά μιας ταπεινής Ναζωραίας σε μια σπηλιά 

κοντά στη Βηθλεέμ. Ενώ όμως κάποιοι ένιωθαν ότι ο Σωτήρας και Λυτρωτής τους είχε γεννηθεί, άλλοι 

τον αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή. 

27 Για τριάντα τρία χρόνια έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλη αυτή η ζωή σημαδεύτηκε από 

παραδείγματα και διδασκαλίες για την ανθρωπότητα, γιατί δεν χρειαζόταν να μάθω τίποτα από αυτόν τον 

κόσμο. Και όταν απέμεναν μόνο τρία χρόνια μέχρι την αναχώρησή Μου, άρχισα τη διδακτική Μου 

δραστηριότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο λόγος μου ακούστηκε στους δρόμους, στα χωριά, στα 

σπίτια και στις στοές των ναών- ακούστηκε στα υψώματα των βουνών, στην έρημο, στις κοιλάδες και στη 

θάλασσα. 

28 Ανάμεσα στα πλήθη υπήρχαν και εκείνοι που Με απεχθάνονταν, εκείνοι που ένιωθαν να κρίνονται 

σε κάθε βήμα από τη διδασκαλία Μου, εκείνοι που έβλεπαν να απειλούνται οι θέσεις τους που κατείχαν 

άδικα. Ήταν αυτοί που κυνήγησαν την κρίση, την καταδίκη και το θάνατο στο σταυρό για Εκείνον που 

τους είχε φέρει την αιώνια ζωή. 

29 Ο πόνος και η θλίψη ήταν στην καρδιά του Διδασκάλου, γιατί γνώριζε τον μακρύ δρόμο που θα 

έπρεπε να διανύσουν εκείνοι που αρνούνταν την αλήθεια και με τους οποίους είχε κάνει θαύματα που 

ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα κανένας άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να κάνει από μόνος του. 

30 Όταν ανακοίνωσα στους μαθητές Μου ότι σύντομα θα έφευγα, τους κατέλαβε μια απέραντη 

θλίψη. Τότε τους είπα, για να τους δώσω νέο θάρρος: "Ιδού, θα ξανάρθω, και τα σημάδια του ερχομού 

μου θα είναι αυτά: Όταν οι φήμες για πόλεμο φτάσουν στα αυτιά σας και η διαφθορά των ανθρώπων 

φτάσει στο αποκορύφωμά της, ο ερχομός Μου θα είναι κοντά. Αλλά πριν από Μένα, ο Ηλίας θα έρθει για 

να προετοιμάσει το δρόμο". Μετά από αυτά τα λόγια, πέρασε μια εποχή για να εκπληρωθούν. Την 1η 

Σεπτεμβρίου 1866, το πνεύμα του Ηλία έγινε γνωστό μέσω ενός δίκαιου ανθρώπου που προοριζόταν και 

στάλθηκε από Μένα για να αναγγείλει την παρουσία Μου και να είναι ο πρόδρομος της πνευματικής μου 

εκδήλωσης ανάμεσα στους ανθρώπους. 

31 Αυτός ο άνθρωπος έλαβε τη θεία εντολή να ιδρύσει επτά κοινότητες, οι οποίες θα αποτελούσαν 

απλώς την αναπαράσταση των επτά σφραγίδων, και ταυτόχρονα την εντολή να εκπαιδεύσει τα μυαλά των 

εκλεκτών ώστε να γίνουν φορείς της φωνής του Θείου Διδασκάλου. 

32 Από τότε, όλοι όσοι ήρθαν να Με ακούσουν με αυτή τη μορφή, είχαν την υποψία ότι είναι 

υπηρέτες, σημαδεμένοι ή σημαδεμένοι ως παιδιά αυτού του λαού που ενώθηκε με τον Κύριό του από την 

αρχή και έλαβε από Αυτόν αποκαλύψεις, θαύματα, τις διδασκαλίες Του και το Νόμο Του. 

33 Αποτυπώστε αυτή τη διδασκαλία στις καρδιές σας και κατανοήστε την με αγάπη. 

34 Πετάξτε έξω κάθε εγωιστική σκέψη και σκεφτείτε την αποστολή σας. Η περίοδος αυτή είναι 

σημαντική και καθοριστική για την ανθρωπότητα. Μόνο η διδασκαλία Μου, η οποία είναι πάνω από τις 

ανθρώπινες αδυναμίες, μπορεί να σας αποκαλύψει ότι αυτή είναι η ώρα που η αλήθεια θα καταστρέψει 

κάθε ψέμα και σκοτάδι. 

35 Αυτή η ανθρωπότητα, η οποία σήμερα κοιμάται ακόμα και έχει ξεχάσει τον Κύριό της, ακόμα και 

την ίδια της την ψυχή, θα ξυπνήσει ξαφνιασμένη από τη φωνή του καλέσματός Μου. Πρώτα 

αποκαλύφθηκα στον λαό του Ισραήλ - όχι στον ισραηλιτικό λαό σύμφωνα με το αίμα, αλλά σε αυτόν, που 

είναι σύμφωνα με το πνεύμα και στον οποίο κληροδότησα το φως της Τρίτης Διαθήκης. 

36 Σας αναζητώ, λαέ, γιατί ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που ήταν πιστοί σε Μένα. Δεν μπορώ 

ακόμη να σας πω ότι έχετε ήδη εκπληρώσει το καθήκον σας, διότι έχετε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσετε. 

Σας βρήκα αφοσιωμένους στα γήινα αγαθά, που υλοποιούνται στην εγωιστική σας ζωή. Παρ' όλα αυτά, 

δεν θέλω να σας κατηγορήσω, αλλά σας καλώ μόνο να Με ακούσετε, ώστε να γεμίσετε με τη σοφία Μου 

και να γίνετε δάσκαλοι της πνευματοποίησης, πράγμα για το οποίο σας έστειλαν να το κάνετε. 

37 Ανοίξτε τα μάτια σας και αφήστε το πνεύμα σας να ξυπνήσει, ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι 

ζείτε πραγματικά σε μια νέα εποχή και ότι βλέπετε την εκπλήρωση των προφητειών Μου. Τότε θα είστε 

σε θέση να πείτε με βεβαιότητα ότι ήρθα σε σας στον αναγγελθέντα χρόνο. Μόνο όταν γνωρίζετε την 

ουσία του Λόγου Μου θα είστε σε θέση να δώσετε τη σωστή ερμηνεία στα γεγονότα που συμβαίνουν 
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μέρα με τη μέρα στον κόσμο σας. Αλλά αυτή η ανθρωπότητα, η οποία στην τύφλωσή της συζητά άγρια 

και δεν βλέπει το Θείο Φως που λάμπει μπροστά στο πνεύμα της, δεν έχει επίγνωση του χρόνου στον 

οποίο ζει- γιατί αν γνώριζε, τα αδελφοκτόνα χέρια θα είχαν ήδη σταματήσει το έργο τους, θα υπήρχε 

εσωτερική συγκέντρωση και επαγρύπνηση, θα υπήρχε προσευχή και ευλάβεια, συγχώρεση μεταξύ των 

ανθρώπων και μετάνοια. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν, κάθε μέρα νέοι δεσμοί αγάπης 

σχίζονται μεταξύ των λαών της γης. Η πνευματικότητα και η ηθική έχουν απορριφθεί, υπάρχει μόνο ένας 

ανάλγητος αγώνας μίσους, εγωισμού και πείνας για εξουσία, που αποκαλύπτει την έλλειψη εσωτερικού 

μεγαλείου στους ανθρώπους. Εν μέσω αυτού του αγώνα, ο θάνατος φέρνει καθημερινά τη συγκομιδή της 

ζωής, με το αδυσώπητο και άφθαρτο δρεπάνι του να θερίζει τα ζιζάνια χτύπημα προς χτύπημα. Ωστόσο, 

αυτή η ανθρωπότητα, η οποία αμαρτάνει, βιάζει και μολύνει, μάχεται σθεναρά για την επιβίωση, αν και 

εγωιστικά και χωρίς να εξετάζει αν τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι δίκαια και ανθρώπινα ή αν είναι το 

αντίθετο. Τώρα σας ρωτώ: Τι είναι αυτό που κάνετε αυτή την εποχή της Θείας Δικαιοσύνης; 

38 Είναι αλήθεια ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να σηκωθείτε και να υψώσετε την προειδοποιητική 

φωνή σας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η παρούσα στιγμή προορίζεται ακριβώς να χρησιμοποιηθεί για την 

προετοιμασία σας, γιατί είναι αυτός ο Λόγος που σας χαλυβδώνει για τον πνευματικό αγώνα που έρχεται, 

που σας κάλεσε και σας ένωσε για να γίνετε ένας λαός ειρήνης, ικανός να ανοίξει τις πύλες της καρδιάς 

του για να υποδεχτεί τον ξένο ή τον αλλοδαπό, και που σας ανέθεσε επίσης την αποστολή του 

αγγελιοφόρου να διαδώσετε αυτό το μήνυμα σε όλους τους δρόμους της γης. 

39 Σας λέω, η αληθινή ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο από το Πνεύμα Μου στο πνεύμα του ανθρώπου, 

και είναι αυτή η ειρήνη που σας έφερα σε αυτή την Αποκάλυψη για να τη φέρετε στους λαούς και τα 

έθνη. Περιμένετε ότι ο κόσμος θα δημιουργήσει μόνος του την ειρήνη; - Με ποιον σπόρο θα μπορούσε να 

το δημιουργήσει, αφού δεν υπάρχουν μέσα του αισθήματα αγάπης, δικαιοσύνης ή ελέους; 

40 Κρίνετε για τον εαυτό σας την ευθύνη σας, αγαπητοί άνθρωποι, θυμηθείτε ότι μία ημέρα που 

χάνετε είναι μία ημέρα κατά την οποία καθυστερείτε τον ερχομό αυτής της καλής είδησης στις καρδιές 

των συνανθρώπων σας - ότι μία διδασκαλία που χάνετε είναι μία λιγότερη φρατζόλα ψωμί για να 

προσφέρετε σε όσους έχουν ανάγκη. Εργαστείτε με αγάπη και σύντομα θα υπάρξει ειρήνη μεταξύ των 

ανθρώπων. Αλλά μην ξεχνάτε αυτό που σας λέω: δεν πρέπει να συγχέετε την ειρήνη Μου με αυτήν που 

θέλουν να υπογράψουν τα έθνη, γιατί δεν θα μπορέσει να διαρκέσει. Θα είναι μια ψεύτικη ειρήνη που θα 

αυτοκαταστραφεί, επειδή δεν έχει το σπέρμα της αγάπης, που είναι ο σεβασμός και η αδελφοσύνη - 

επειδή βασίζεται στο φόβο του ενός για τον άλλον, στο προσωπικό συμφέρον ή στο υλικό όφελος. Η 

αληθινή ειρήνη είναι αυτή που κατεβαίνει από τον ουρανό στις καρδιές των ανθρώπων και από εκεί ξεσπά 

και εξαπλώνεται με έργα δικαιοσύνης και αγάπης. Σας ανακοινώνω ότι αυτή η ειρήνη που έρχεται στα 

έθνη δεν είναι αληθινή, και αν θέλετε να το προφητεύσετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε με τη βεβαιότητα 

ότι δεν θα εξαπατηθείτε. Σας λέω: Για να εδραιωθεί η ειρήνη της Βασιλείας Μου μεταξύ των ανθρώπων, 

πρέπει πρώτα να διεξαχθεί ο πόλεμος των δογμάτων, των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ιδεολογιών. 

Μια αντιπαράθεση στην οποία κάποιοι αντιτάσσουν το Όνομά Μου και την Αλήθειά Μου στα ψεύτικα 

είδωλα των άλλων, και στην οποία το ένα δόγμα πολεμά το άλλο - αυτή θα είναι η νέα μάχη, η 

πνευματική μάχη στην οποία οι ψεύτικοι θεοί, σπρωγμένοι από τα βάθρα τους, θα πέσουν και κάθε ψέμα 

που πιστεύατε ότι είναι αληθινό θα αποκαλυφθεί για πάντα. Τότε θα δείτε την αλήθεια να αναδύεται 

ακτινοβόλα μέσα από αυτό το χάος της σύγχυσης και του σκότους. 

41 Το βασιλικό αστέρι με το φως του σας δίνει μια ιδέα για το τι είναι η αλήθεια. Το φως του λάμπει 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, και όταν εξαφανίζεται, αρχίζει η νύχτα. Τότε ο άνθρωπος, με τη βοήθεια της 

επιστήμης του και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ίδιας φύσης, ανακαλύπτει ένα φως με το οποίο 

μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι της νύχτας- αλλά είναι τόσο αδύναμο που εξαφανίζεται και χάνεται μόλις 

επανεμφανιστούν οι ακτίνες του βασιλικού άστρου. Εσείς καταφέρατε να κάνετε φως στη νύχτα, αλλά 

ποιος, με την επιστήμη του, μπορεί να κρύψει το φως του ήλιου και να φέρει σκοτάδι στην ημέρα; - Μόνο 

Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό για να σας δώσω ένα σημάδι της δύναμής Μου, όπως ακριβώς Εγώ είμαι ο 

μόνος που μπορεί να παράγει πραγματικό φως και να το κρύβει ξανά, αν είναι η θέλησή Μου. Στην 

πνευματική σφαίρα, επίσης, είμαι ο μόνος που μπορεί να αφήσει το φως της αλήθειας να λάμψει εκεί 

όπου βασιλεύει η απάτη και το ψέμα- που μπορεί να προκαλέσει την ανάδυση της ζωής από το θάνατο- 

ότι η φιλανθρωπία, η μετάνοια ή η συγχώρεση ξεπηδούν από το μίσος, την κακία ή τη μνησικακία, ή ότι η 

λογική αναδύεται από τη διάσπαση της διάνοιας - με μια λέξη, ότι το φως υψώνεται πάνω από το σκοτάδι. 
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Ναι, άνθρωποι, το φως της αλήθειας Μου θα φωτίσει τον κόσμο σας, και αυτή η μακρά πνευματική νύχτα 

που ζείτε θα υποχωρήσει. Κάτι έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται, όπως μια νέα 

Αυγή, είναι το φως που σας ξύπνησε αυτή τη στιγμή με τις λέξεις: Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, 

αφυπνίστε τους συνανθρώπους σας, θεραπεύστε τους για να μπορέσουν να σηκωθούν στη μάχη, και 

αναζητήστε αυτόν που έχει παραστρατήσει. Γίνετε μαθητές του φωτός, ώστε αύριο - αφού γίνετε 

δάσκαλοι - να μεταδώσετε διδασκαλίες γεμάτες φως. Το να είσαι μαθητής Μου απαιτεί μερικές φορές να 

φτάσεις μέχρι τη θυσία- αλλά σου λέω, η ειρήνη της ψυχής αξίζει περισσότερο από την ευημερία της γης. 

Γίνετε αληθινά παιδιά του φωτός, ώστε η κάθε προσευχή σας να είναι σαν ένα αστέρι στον ουρανό της 

ζωής σας και η προσευχή όλων -που σχηματίζεται από τις ενωμένες σκέψεις σας- να είναι σαν το φως της 

αυγής. 

42 Ο Ηλίας ρίχνει φως στα μονοπάτια και τα πρόβατα επιστρέφουν σταδιακά στο εμπόδιο. Μέχρι να 

έρθω σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο, ο Ηλίας είχε ήδη έρθει σε επαφή με όλους. 

43 Προετοιμαστείτε, μαθητές- δεν θέλω, όταν ο πόνος φτάσει στον ύψιστο βαθμό του στην 

ανθρωπότητα, οι σκέψεις και η λογική σας να είναι θολωμένες σαν από σκοτεινό μανδύα. Θέλω οι 

μαθητές Μου να ξέρουν πώς να σηκώνονται δυνατοί σε αυτή την ώρα της δοκιμασίας και να είναι σε 

θέση να ακούν τη φωνή της συνείδησης μέσα στην καταιγίδα. 

44 Παιδιά Μου, Μου λέτε με την άγνοια ή τον φόβο σας: "Κύριε, αν θέλεις να έρθουμε σε Σένα - 

γιατί επιτρέπεις πειρασμούς και περιστατικά να περάσουν από το δρόμο μας;" Αλλά ο Δάσκαλος σας 

απαντά: Επειδή οι δοκιμασίες φέρνουν φως στην ψυχή σας - ο μόνος τρόπος για να δείτε, και είναι 

απαραίτητο να δείτε για να αποκτήσετε γνώση. Καταλάβετε ότι υπάρχουν πολλά να δείτε στην 

πνευματική σας ζωή, γιατί ως παιδιά του φωτός είστε οι κληρονόμοι της αλήθειας Μου. 

45 Θα είστε οι πρωτοπόροι της εποχής της χάριτος, επομένως η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη. Τα 

θεμέλια ενός τόσο μεγάλου έργου πρέπει να είναι ισχυρά, ώστε το ιερό της Θεότητάς Μου να μπορεί να 

υψωθεί πάνω τους. Σας αποκαλύπτω πολλά από αυτά που επιφυλάσσει το μέλλον γι' αυτόν τον λαό. Με 

αυτόν τον τρόπο δεν θα Με ατενίζετε αιώνια κρυμμένο στο μυστήριο. 

46 Εξερευνήστε τον Λόγο Μου για να μπορέσετε να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν 

φτάσετε στο βάθος αυτής της διδασκαλίας, μπορεί να πέσετε θύματα ενός νέου φανατισμού. Καταλάβετε, 

μαθητές, ότι στην πνευματοποίηση δεν υπάρχει χώρος για φανατισμό, ούτε για προκατάληψη, 

ειδωλολατρία ή δεισιδαιμονία. Πνευματισμός σημαίνει πνευματική στάση, πνευματοποίηση σημαίνει 

ελευθερία της ψυχής, γιατί αυτός που την επιτυγχάνει έχει απελευθερωθεί από το υλικό, έχει 

απελευθερωθεί από τα πάθη της σάρκας, έχει ζήσει τη θυσία καθώς και την απάρνηση σωστά κατανοητή. 

Ω, άνθρωποι που Με έχετε ακούσει τόσο συχνά, ήδη η ώρα της ολοκλήρωσης του Λόγου Μου είναι 

κοντά, όμως δεν βλέπω σε εσάς καμία κατανόηση της διδασκαλίας Μου, πόσο μάλλον την προετοιμασία 

και τη σωστή ερμηνεία των διδασκαλιών που σας έχω δώσει. 

47 Κοιμάσαι γλυκά εμπιστευόμενη την αγάπη Μου. Σας λέω όμως: Παρακολουθήστε και 

προσευχηθείτε, ώστε να μην είναι ο πόνος που σας ξυπνάει - όχι ο πόνος που σας στέλνω, γιατί είναι κάτι 

που δεν προήλθε από Μένα. Ο πόνος έχει την προέλευσή του στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της 

ανυπακοής του. - Τα πάντα σας μιλούν για Μένα και για την αγάπη Μου: η φύση, η εξωτερική ζωή, η 

εσωτερική ζωή, ολόκληρη η δημιουργία, είναι σαν ένα δάχτυλο που σας δείχνει το άπειρο ως στόχο προς 

τον οποίο πρέπει να κατευθύνετε τα βήματά σας. Όταν σκέφτεστε όλα αυτά, δεν σκέφτεστε τον δικό σας 

θάνατο; - Δεν γνωρίζετε ότι κάθε μέρα που ζείτε είναι ένα βήμα που σας φέρνει πιο κοντά στο σπίτι της 

ψυχής; Ακούστε και καταλάβετε, γιατί εκεί που πολλοί βλέπουν το θάνατο είναι ζωή, εκεί που βλέπουν το 

σκοτάδι είναι φως, εκεί που βλέπουν το τίποτα είναι τα πάντα, και εκεί που βλέπουν το τέλος είναι η 

αιωνιότητα. Πόσοι άνθρωποι, μέσα στην απροσεξία τους, μοιάζουν με μικρά παιδιά που, δοσμένα στα 

παιδικά τους παιχνίδια, δεν σκέφτονται καθόλου το μέλλον. 

48 Άνθρωποι που έχετε στις καρδιές σας το φως της εμπειρίας αυτής της ζωής και στις ψυχές σας το 

φως που άφησε η εξέλιξη κατά τη διάρκεια διαφόρων ζωών στη γη - γιατί η ψυχή σας ασχολείται με ό,τι 

της είναι άχρηστο και γιατί κλαίτε συχνά για λόγους που δεν αξίζουν τον πόνο σας; 

49 Αναζητήστε την αλήθεια σε όλα τα πράγματα- είναι σε όλους τους τρόπους, είναι φωτεινή και 

καθαρή σαν το φως της ημέρας. 

50 Πηγαίνετε και μιλήστε για αυτές τις διδασκαλίες στους συνανθρώπους σας. Προετοιμάζω ήδη τις 

επαρχίες για να δεχτούν τα καλά νέα. Αλλά βλέπω ότι φοβάστε ακόμα την αντιπαράθεση, τις απόψεις των 
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συγγενών σας. Κάποιοι φοβούνται τους γονείς τους ή τα αδέλφια τους περισσότερο από την κρίση του 

Θεού τους. Μήπως φοβάστε τη γνώμη τους ότι είστε σε πλάνη, ότι σας αποκαλούν προδότες ή απατεώνες; 

- Αληθινά σας λέω, έχω τοποθετήσει στο πνεύμα σας ένα κόσμημα τέτοιας δόξας που μια λέξη από εσάς 

μπορεί να πείσει αυτούς που φοβάστε τόσο πολύ. 

51 Βλέπετε τους πλούσιους του κόσμου, τους λόγιους, τους ισχυρούς, τους φιλοσόφους, τους 

επιστήμονες, τους κληρικούς των δογμάτων και τους ανθρώπους της εξουσίας πολύ μεγάλους, και σας 

λέω: Δεν χρειάζεστε αυτό το μεγαλείο για να είστε σε θέση να μιλήσετε για την αλήθεια Μου. Δεν 

χρειάζεστε τίποτα από όλα αυτά για να γίνετε σπουδαίοι, διότι το αληθινό μεγαλείο, που είναι αυτό του 

πνεύματος, δεν χρειάζεται ούτε χρυσό, ούτε ανθρώπινη επιστήμη, ούτε τίτλους. Όπου η ψυχή δεν 

εκφράζεται με αγάπη, δεν υπάρχει αληθινό μεγαλείο. Δεν ξέρετε τίποτα για μονάρχες που κάθονται στο 

θρόνο τους σήμερα και κουβαλούν τη δυστυχία τους μαζί τους αύριο; Δεν γνωρίζετε μελετητές που 

διορθώνουν αυτά που διακήρυτταν ως αλήθεια πριν; Δεν έχετε δει ποτέ μια όμορφη, αξιοθαύμαστη και 

επιθυμητή γυναίκα που αργότερα περπάτησε με κουρέλια; - Μην συγχέετε λοιπόν τις αιώνιες αξίες με τις 

παροδικές ανθρώπινες ματαιοδοξίες. 

52 Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με. Να το κουβαλάτε στην καρδιά σας και να μη 

φοβάστε. Πηγαίνετε βήμα-βήμα, αφήστε το Λόγο Μου στις καρδιές σαν ένα μονοπάτι φωτός. 

Συγχωρήστε αυτούς που σας πλήγωσαν. Αλλά αν πέσετε και σας κοροϊδέψουν για την πτώση σας, μη σας 

νοιάζει, γιατί τώρα ο Χριστός που σας μιλάει θα είναι η αρωγή εκείνων που σηκώνουν τον Σταυρό Μου. 

53 Ακούστε άνθρωποι, το 1950 είναι ήδη κοντά, και το θέλημα του Αιώνιου θα πραγματοποιηθεί. 

Δεν πρέπει να είστε διχασμένοι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζετε τις δοκιμασίες που πλησιάζουν. Εδώ, 

όπου έχω προετοιμάσει έναν λαό για να λάβει τον Λόγο Μου αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να υπάρχει 

σύγχυση. Μέχρι τότε, αυτός ο λαός πρέπει να ενωθεί, και οι άνδρες και οι γυναίκες του θα κάνουν το 

πνεύμα τους δεκτικό στην τελευταία διακήρυξή Μου, στην οποία θα ακούσουν τα τελευταία Μου λόγια 

που θα σας πω: Σας περιμένω στον ουρανό! 

54 Αν προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, σύντομα θα νιώσετε το φως του Πνεύματός Μου να 

έρχεται επάνω σας χωρίς ανθρώπινους μεσάζοντες ή φορείς φωνής για να επικοινωνούν με τους μαθητές 

από πνεύμα σε πνεύμα. Μέχρι τότε θα έχετε εξαγνίσει τις λατρείες σας σε τέτοιο βαθμό που οι 

συνάνθρωποί σας θα εκπλαγούν όταν αναγνωρίσουν την πνευματικότητα των νέων μαθητών Μου, μια 

πνευματικότητα που θα μαρτυρά την εσωτερική λατρεία που ασκείτε. 

55 Τότε η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει ότι ο χρόνος που προφητεύτηκε πριν από χιλιάδες 

χρόνια, όταν θα γινόταν η επιστροφή Μου, είναι ο σημερινός χρόνος, γιατί οι άνθρωποι θα μπορούν να 

δουν με τα μάτια τους ότι το Θείο Φως ξεχύνεται πάνω σε κάθε σάρκα και πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 122  
(διακηρύχθηκε το 1944) 

1 Ξεχάστε για λίγες στιγμές τις ανοησίες του κόσμου, ενώ ακούτε το Λόγο Μου, και τότε το πνεύμα 

σας θα αντικρίσει το φως αυτής της εποχής καθώς ανατέλλει. 

2 Ενώ για πολλούς ανθρώπους αυτές οι ώρες είναι γεμάτες πόνο και θάνατο, για εσάς είναι γεμάτες 

ειρήνη και ελπίδα. Αλλά μην εμπιστεύεστε υπερβολικά τα προσόντα σας, γιατί οι επισκέψεις μπορεί να 

σας εκπλήξουν και εσάς. Εγώ είμαι που σας έδωσα αυτή την ειρήνη, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε 

την εκδήλωσή Μου, να διεισδύετε στον Λόγο Μου και να εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου. Σας έχω δώσει 

χρόνο να ακούσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες Μου, αλλά βλέπω ότι η εμβάθυνσή σας δεν έχει 

ξεπεράσει το γήινο-υλικό, και επομένως δεν έχετε ανακαλύψει το νόημα των διδασκαλιών Μου. Σε αυτή 

την έλλειψη κατανόησης μοιάζετε με την ανθρωπότητα, η οποία, παρόλο που έχει απτές αποδείξεις της 

δικαιοσύνης Μου σε κάθε στροφή, δεν σταματά ούτε μια στιγμή για να σκεφτεί και να κατανοήσει έτσι το 

νόημα αυτών των γεγονότων. 

3 Θέλω να ανοίξετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα της εποχής στην οποία ζείτε, ώστε να 

μπορείτε να προσεύχεστε για τον κόσμο. Εκείνος ο καιρός που είχε αναγγελθεί σε άλλες εποχές, κατά τον 

οποίο θα γινόταν η μάχη του καλού εναντίον του κακού, είναι ο σημερινός. Μαθητές, μην ξαπλώνετε να 

κοιμηθείτε περιμένοντας μια άλλη εποχή. Είστε τα παιδιά του φωτός στα οποία αποκαλύπτω μεγάλες 

διδασκαλίες, ώστε να γίνετε πυρσός πίστης μεταξύ των ανθρώπων. 

4 Θα πρέπει να πάτε στους συνανθρώπους σας που κοιμούνται σε σχέση με τις πνευματικές 

αποκαλύψεις, και θα πρέπει να τους αφυπνίσετε αδελφικά με καλά λόγια και να τους φέρετε στην 

κατανόηση ότι ο λόγος για το ποτήρι του πόνου που αδειάζει η ανθρωπότητα είναι ότι το πνεύμα έχει 

αφεθεί να ξεχαστεί. 

5 Αν οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά ότι το φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς το θέλημα του 

Θεού, τότε θα νιώσουν την παρουσία Μου σε όλα τα βήματα της ζωής τους. Κάποιοι θα Με νιώσουν να 

έρχομαι ως Πατέρας, άλλοι ως Δάσκαλος, και άλλοι θα Με νιώσουν να έρχομαι ως Κριτής. 

6 Με αναγκάσατε να κατέβω στο σκοτάδι σας για να σας αναζητήσω. Ήμουν παρών στις 

περιπλανήσεις σας για να γίνω αισθητός σε όλες τις ψυχές. Όπως ο βοσκός που κατεβαίνει στην πιο βαθιά 

άβυσσο για να βρει το χαμένο πρόβατο, έτσι κι εγώ κατέβηκα στο πιο σκοτεινό φαράγγι στο οποίο έχουν 

πέσει οι άνθρωποι. Εσείς που Με ακούτε σήμερα θα πρέπει να έχετε μια πραγματική κατανόηση της ώρας 

της δικαιοσύνης και της επανόρθωσης στην οποία ζείτε. Θυμηθείτε, αν επιμείνετε πεισματικά στην 

άγνοια, ότι το σκοτάδι που περιβάλλει τον κόσμο θα γίνει ακόμη πιο αδιαπέραστο. Δεν ξέρετε πόσος 

χρόνος θα περνούσε μέχρι οι ψυχές να λάβουν μια ακτίνα φωτός. 

7 Αυτή τη στιγμή στέλνω στη γη ψυχές τις οποίες μπορώ να ονομάσω πρωτότοκες στο Νόμο, επειδή 

ανήκουν σε εκείνους που έλαβαν τις πρώτες αποκαλύψεις Μου. Δεν θα σας πω ποιοι είναι, πού 

βρίσκονται, ούτε τι κάνουν, γιατί αν τους αναγνωρίζατε, μπορεί να πέφτατε σε ειδωλολατρία ή σύγχυση. 

8 Σ' αυτόν τον λαό που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα αναζητώντας τις διδασκαλίες Μου, του λέω να 

ζει ενωμένος, ώστε να μπορεί να Με προσεγγίσει μ' αυτόν τον τρόπο. Αν δεν κάνετε προσπάθεια, πώς 

μπορείτε να γίνετε δάσκαλοι πνευματικών διδασκαλιών; 

9 Η αγάπη είναι ο σπόρος που σας εμπιστεύομαι να σπείρετε στον κόσμο. Δείτε την άγονη γη των 

χωραφιών, δεν υπάρχει πια αδελφοσύνη, φιλία ή σεβασμός. Ο σπόρος που έχει φυτρώσει είναι το μίσος 

και η φιλοδοξία, τους καρπούς των οποίων βλέπετε ήδη: είναι πόλεμοι, καταστροφή, δυστυχία και 

θάνατος. 

10 Μετά την περίοδο κατά την οποία σας έδωσα τον Λόγο Μου, δεν νομίζετε ότι είναι δίκαιο να σας 

ρωτήσει ο Δάσκαλος τι κάνετε σε αυτή την εποχή που τα έθνη και οι λαοί πρέπει να αναζητήσουν μια 

καλύτερη ζωή και να σταματήσουν να πολεμούν ο ένας τον άλλον; Ποια είναι η δουλειά σας; 

11 Παρόλο που ήρθα να σας δώσω, μην αρκείστε μόνο στο να λαμβάνετε. Να θυμάστε ότι η ειρήνη 

που σας δίνω δεν είναι μόνο για εσάς, αλλά και για πολλούς συνανθρώπους σας. Μην μένετε στην άκρη 

από τη μεγάλη μάχη, καταλάβετε ότι σας εξοπλίζω για να γίνετε στρατιώτες. 

12 Περιμένετε τον κόσμο να σφυρηλατήσει την ειρήνη του; Με ποιον σπόρο θα μπορούσε να το 

επιτύχει, αφού στις ψυχές τώρα ο νόμος των ανθρώπων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από εκείνον του Θεού; 
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13 Μην εξαπατάτε τους εαυτούς σας: στις καρδιές των ανθρώπων δεν υπάρχει ούτε φιλανθρωπία 

ούτε προσπάθεια για πνευματοποίηση. Επομένως, λείπουν τα θεμέλια για να επιβεβαιώσουν την ειρήνη 

τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους ή τη μορφή λατρείας της Θεότητάς Μου. 

14 Σύντομα θα υπάρξει ειρήνη στον κόσμο, και όταν συμβεί αυτό θα Με ευχαριστείτε, λαέ Μου, 

γιατί θα νομίζετε ότι αυτό συνέβη μέσω της εκπλήρωσης της πνευματικής σας αποστολής. Τότε θα σας 

πω: Ανοίξτε τα μάτια σας, αυτή η ειρήνη που έχει επιτύχει ο κόσμος δεν θα διαρκέσει, γιατί δεν είναι 

αληθινή. Θα το καταστρέψω με το σπαθί της δικαιοσύνης Μου, όπως ακριβώς καταστρέφω όλα τα 

ψεύτικα. Η ειρήνη για την οποία σας μιλάω θα είναι προφανής, διότι θα βασίζεται στον αμοιβαίο φόβο. Η 

αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να έρθει από ανέντιμες καρδιές, θα έρθει αργότερα- θα κατέβει από τη 

Βασιλεία των Ουρανών στις καρδιές των ανθρώπων. 

15 Αν θέλετε να διακηρύξετε προφητείες στον κόσμο, μπορείτε να το κάνετε. Μην έχετε 

ενδοιασμούς, γιατί δεν σας εξαπατώ. Αν θέλετε να πείτε στους συνανθρώπους σας ότι η ειρήνη που θα 

εγκαθιδρύσουν σύντομα τα έθνη δεν είναι ειλικρινής, δεν θα κάνετε λάθος, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω 

λάθος. Σύντομα θα βιώσετε την άφιξη αυτού που σας ανακοινώνω για το έτος 1944. Ο πόλεμος, οι 

φιλόδοξες υλικές φιλοδοξίες θα τελειώσουν, αλλά αργότερα θα προκύψουν οι "πόλεμοι" των θρησκειών, 

των δογμάτων, των ιδεολογιών και των φιλοσοφιών. Αυτή η μάχη του πνευματικού αγώνα θα 

χρησιμεύσει για να βρεθεί το μονοπάτι της αλήθειας. 

16 Έτσι πρέπει να συμβεί για να ανοίξει η ανθρωπότητα τα μάτια της, να εκθέσει τους ψεύτικους 

θεούς και να σπάσει τις αλυσίδες της δουλείας. 

17 Όταν αυτή η μάχη τελειώσει, όταν η ηρεμία επιστρέψει και όσοι προσεύχονται με ταπεινότητα 

μπουν μέσα τους και μετανοήσουν, θα δείτε μια προσφορά να αναδύεται από τις καρδιές τους σαν το 

άρωμα των λουλουδιών, και θα απευθύνεται στον ένα και μοναδικό Θεό. 

18 Θα κάνω αυτόν τον κόσμο, απαλλαγμένο από τη λέπρα του, να αναστηθεί- θα κάνω επίσης τη ζωή 

να αναστηθεί από το θάνατο. Θα κάνω τους καρπούς της συμφιλίωσης να βγουν από το μίσος και τη 

λογική από την τρέλα. 

19 Μέχρι τότε, συνεχίστε να αυξάνεστε, τόσο σε αριθμό όσο και σε γνώση και αρετή. Σας δίνω όπλα 

για να μπορέσετε να σταθείτε σταθεροί και να προχωρήσετε. 

20 Αυτή η γωνιά της γης όπου ζείτε είναι ευνοϊκή για την αποστολή σας. Έχει ομοιότητα με εκείνη τη 

"Γη της Επαγγελίας" του λαού του Ισραήλ στην Πρώτη Εποχή. Αλλά μην αγαπάτε τα πλούτη της γης, 

γιατί πρέπει να θυμάστε ότι η πόλη της Ιερουσαλήμ ισοπεδώθηκε από τους εχθρούς της και ότι ακόμη και 

ο Ναός του Σολομώντα καταστράφηκε. 

21 Η γη σας είναι σαν αυτή που δόθηκε στο λαό του Ισραήλ. Αλλά ούτε αυτή ήταν η πατρίδα του 

Πνεύματος, ούτε αυτή είναι η Δεύτερη Ιερουσαλήμ, διότι η Πνευματική Πόλη δεν είναι από αυτόν τον 

κόσμο. 

22 Συνεχίστε να είστε φιλόξενοι, όπως ήταν ο Αβραάμ. Ετοιμαστείτε ώστε ο ξένος να καθίσει να φάει 

στο τραπέζι σας και να ξεκουραστεί κάτω από τη στέγη σας. Κουβαλάτε στα χέρια σας το βάλσαμο της 

αγάπης Μου, ώστε να θεραπεύσετε τον άρρωστο, να τον κάνετε να νιώσει την παρηγοριά Μου και να 

ανακτήσει την υγεία του. Είστε αυτός ο λαός στον οποίο ο ζωντανός και αόρατος Θεός έχει μιλήσει ανά 

πάσα στιγμή, αλλά και αυτός ο λαός που πάντα επέτρεπε στον εαυτό του να επηρεάζεται από την 

ειδωλολατρία άλλων λαών. 

23 Τώρα ήρθα να σας απαλλάξω από τον φανατισμό και τις δεισιδαιμονίες, να σας υπενθυμίσω την 

πνευματική λατρεία του Πατέρα σας, ώστε - όταν τα έθνη στρέψουν το βλέμμα τους σε αυτόν τον λαό και 

πλησιάσουν μεγάλα πλήθη - να εκπλαγούν όταν βρουν ανάμεσά σας ηθική, αρετή και πνευματικότητα. 

24 Πάρτε μαζί σας στο πνεύμα σας αυτό το μάθημα που σας έδωσα, για να σας χρησιμεύσει στην 

προετοιμασία σας. 

25 Κανείς δεν επαναστατεί κατά της ιδέας ότι θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν τον πλανήτη με ένα 

άλλο σώμα και δεν έχει την άποψη ότι η μετενσάρκωση είναι μια τιμωρία για την ψυχή. Όλες οι ψυχές 

που προορίζονται να ζήσουν στη γη έπρεπε να περάσουν από το νόμο της μετενσάρκωσης για να 

μπορέσουν να επιτύχουν την ανώτερη ανάπτυξή τους και να φέρουν εις πέρας το έργο που τους έχω 

αναθέσει. 

26 Όχι μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες ψυχές πρέπει να ενσαρκωθούν ξανά, αλλά και οι υψηλά 

ανεπτυγμένες ψυχές επιστρέφουν ξανά και ξανά μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους. 
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27 Ο Ηλίας είναι ο μεγαλύτερος από τους προφήτες που ήρθαν στη γη, αλλά παρά τα μεγάλα έργα 

που έκανε και τις μεγάλες αποδείξεις που έδωσε (ότι ο Θεός υπάρχει), έπρεπε να επιστρέψει σε αυτόν τον 

κόσμο σε άλλη εποχή, σε άλλο σώμα και με άλλο όνομα. 

28 Αυτός ο νόμος της αγάπης και της δικαιοσύνης ήταν άγνωστος στους ανθρώπους για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, γιατί αν τον γνώριζαν νωρίτερα, ίσως να είχαν μπερδευτεί. Παρ' όλα αυτά, ο Πατέρας 

σας έδωσε κάποιες αποκαλύψεις και κάποια σημάδια που ήταν το φως που προηγήθηκε αυτής της 

περιόδου για τη διαλεύκανση όλων των μυστηρίων. 

29 Το παρελθόν της ψυχής σας με τις διάφορες υπάρξεις της στη γη είναι απαγορευμένο για εσάς. 

Σας αποκάλυψα την αλήθεια της μετενσάρκωσης μόνο και μόνο επειδή θα σας δώσει μια πιο αληθινή ιδέα 

του θείου ελέους και της δικαιοσύνης, και θα εγείρει στους ανέντιμους, στους αμαρτωλούς, σε όσους 

σπαταλούν άσκοπα τη ζωή τους, την ελπίδα μιας νέας ευκαιρίας στην οποία θα μπορούν να διορθώσουν 

τα λάθη που διέπραξαν. 

30 Η ιδέα του αιώνιου θανάτου ή της αιώνιας καταδίκης καταστρέφεται για πάντα από αυτή την 

αποκάλυψη, και τόσο η ψυχή όσο και η ανθρώπινη καρδιά πανηγυρίζουν και δοξάζουν τη θεία καλοσύνη 

μόλις κατανοήσουν αυτή την αλήθεια. 

31 Στις προηγούμενες εποχές αυτό δεν σας είχε αποκαλυφθεί, επειδή δεν ήσασταν αρκετά ώριμοι για 

να το καταλάβετε- και αν τώρα έχετε φτάσει να το ξέρετε και παρόλα αυτά δεν έχετε μια πιο ξεκάθαρη 

ιδέα για το ποιοι ήσασταν, αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν έχετε προχωρήσει ακόμα πολύ. 

32 Μόλις οι άνθρωποι αγαπήσουν και μάθουν να συγχωρούν ο ένας τον άλλον, η ταπεινότητα είναι 

παρούσα στις καρδιές τους και έχουν καταφέρει να καταλάβουν ότι το πνεύμα υπερισχύει της ύλης, δεν 

θα είναι η σάρκα, ούτε ο κόσμος, ούτε τα πάθη που αποτελούν το πυκνό πέπλο που σας εμποδίζει να δείτε 

το μονοπάτι πίσω ή μπροστά σας. Αντίθετα, η "σάρκα" που πνευματοποιείται ακολουθώντας τη 

διδασκαλία Μου θα είναι σαν υπηρέτης - υπάκουη στις οδηγίες της συνείδησης - σε αντίθεση με αυτό που 

είναι σήμερα: ένα εμπόδιο, μια παγίδα, μια παρωπίδα μπροστά στα μάτια του πνεύματος. 

33 Προς το παρόν θαυμάζετε όταν βιώνετε μια αρχή του χαρίσματος της όρασης που σας επιτρέπει να 

δείτε κάτι από το παρελθόν ή που σας κάνει μια αποκάλυψη του μέλλοντος, ενώ σας λέω με βεβαιότητα 

ότι αυτή η πνευματική όραση θα πρέπει να είναι συνεχώς παρούσα όπως η όραση των φυσικών σας 

ματιών κατά τη διάρκεια της ζωής σας στη γη. 

34 Είναι απαραίτητο να περπατήσετε λίγο περισσότερο στο μονοπάτι Μου, ώστε να μπορέσετε να 

φτάσετε σε αυτά τα ύψη και η ψυχή σας, ενώ θερίζει μέσα της κάθε καρπό των προηγούμενων εμπειριών 

της, να απελευθερωθεί, να χαρεί και να οικοδομηθεί μέσα στην ίδια της την ύπαρξη. 

35 Σκεφτείτε: Αν υπήρχε ήδη πολύ φως στην ψυχή σας, θα έπρεπε να υπάρχει πολλή ειρήνη στην 

καρδιά σας. 

36 Μην ακούτε εκείνους που θέλουν να σας εκφοβίσουν επειδή εξερευνάτε αυτό που σχετίζεται με το 

πνεύμα, γιατί είναι εκείνοι που θέλουν να συνεχίσουν να κοιμούνται στον ύπνο της άγνοιας. 

37 Έχετε δώσει μεγαλύτερη σημασία σε πολλά μέρη της υλικής σας ζωής από ό,τι σε αυτά που 

αφορούν την ψυχή σας, και γι' αυτό έχετε δημιουργήσει έναν αντεστραμμένο και ανυπόστατο κόσμο. 

Αλλά έχει έρθει η ώρα που θα ενδιαφερθείτε ζωηρά για ό,τι είναι ουσιαστικό για την ύπαρξή σας, και 

όταν συμβεί αυτό θα δώσετε ζωή και αληθινή ομορφιά στην ύπαρξή σας. 

38 Αλλά πρέπει να σας πω: Ακόμα και αν η ζωή σε αυτόν τον κόσμο φτάσει στα ύψη της αρετής και 

της δικαιοσύνης, δεν θα είναι εδώ όπου θα βρείτε το τέλειο σπίτι σας. Το πέρασμά σας μέσα από αυτή την 

κοιλάδα της γης είναι προσωρινό, είναι μόνο για να σας χρησιμεύσει ως χωνευτήρι, ως σχολείο, ως 

εγχειρίδιο για να επιτύχετε την ανοδική εξέλιξη της ψυχής σας. 

39 Υπάρχουν άλλα, υψηλότερα σπίτια στον οίκο του Πατέρα σας, τα οποία έχω ετοιμάσει για να 

κατοικήσετε. 

40 Μακάριοι όσοι, αναλογιζόμενοι αυτά τα λόγια, έχουν πίστη σε αυτά και βάζουν τη ζωή τους σε 

τάξη για το καλό της ψυχής τους, γιατί θα δρέψουν τους καρπούς τους στην αιωνιότητα. 

41 Αγαπητοί άνθρωποι, με βεβαιότητα θα μπορούσατε να πείτε ότι όλα όσα συνέβησαν σε αυτόν τον 

κόσμο σας είχαν ανακοινωθεί ή προφητευτεί σε προηγούμενες εποχές. 

42 Εκείνος ο λόγος που άκουσε ο άνθρωπος μέσα από το στόμα των προφητών Μου ήταν η φωνή 

Μου. Δεν μίλησαν από δική τους πρόθεση, αλλά λόγω της θείας βούλησης. 
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43 Η αληθινή ερμηνεία των προβλέψεων, των ανακοινώσεων και των υποσχέσεών Μου που σας δίνω 

όταν βιώνετε τα λόγια Μου να γίνονται πραγματικότητα την κατάλληλη στιγμή. 

44 Πόσες πολλές και διαφορετικές ερμηνείες έχετε δώσει στις θείες αποκαλύψεις! Αναγνωρίσατε την 

αλήθεια μόνο όταν άφησα τον Λόγο Μου να γίνει πραγματικότητα. Πολλές από τις προφητείες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί, άλλες πραγματοποιούνται σήμερα μπροστά στα μάτια σας και άλλες περιμένουν ακόμη 

την ώρα τους. 

45 Εξακολουθώ να εκπαιδεύω και να στέλνω νέους προφήτες, μέσω των οποίων θα σας αποκαλύψω 

μεγάλα θαύματα, και ταυτόχρονα θα σας αναγγείλουν την παρουσία ή την εγγύτητα αυτού που σας 

υποδείχτηκε στο παρελθόν. 

46 Οι παλιές προφητείες θα επιβεβαιωθούν από τους νέους προφήτες. Όλοι όσοι αισθάνονται αυτό το 

χάρισμα μέσα τους, προσευχηθείτε, παρακολουθήστε και προετοιμαστείτε να μιλάτε μόνο την αλήθεια. 

Έτσι, αν το κάνετε, θα δείτε ότι κάποιοι θα επιβεβαιώσουν αυτό που ανακοινώνουν οι άλλοι. Αυτό 

συνέβη όταν οι προφήτες του παρελθόντος εκπλήρωσαν την αποστολή τους, αν και άλλοι ήρθαν σε μια 

εποχή και άλλοι σε μια άλλη. 

47 Μην ανησυχείτε αν μερικές φορές δεν καταλαβαίνετε τι λαμβάνετε με έμπνευση ή τι λένε τα χείλη 

σας. Ακόμα και οι προφήτες του παρελθόντος συχνά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγε το στόμα 

τους. 

48 Θα χύσω το φως Μου σε εκείνους που δέχονται τη μαρτυρία σας, και στον κατάλληλο χρόνο θα 

κάνω κάθε μία από τις προβλέψεις σας να πραγματοποιηθεί. Αλίμονο σε όσους δεν θα πρέπει να λένε την 

αλήθεια, γιατί και αυτοί θα αποκαλυφθούν στην εποχή τους. Τότε δεν θα βρουν τίποτα στη σάρκα τους 

ούτε στο πνεύμα τους με το οποίο θα μπορέσουν να ξεπλύνουν την ντροπή τους και να πληρώσουν το 

χρέος τους. 

49 Ποιος θα είναι ο κριτής των ψευδοπροφητών; Η αλήθεια, γιατί είναι το φως που φτάνει σε αυτές 

τις καρδιές μέσω της συνείδησης. 

50 Η αλήθεια αναζητά πάντα καθαρές καρδιές για να μπορέσει να αποκαλυφθεί. Καθαρίστε τα δικά 

σας, ώστε αυτό να είναι φως στα λόγια, στις σκέψεις και στα έργα του λαού Μου. 

51 Με το κλειδί της αγάπης που κατέχω, ανοίγω τις καρδιές σας. Σας βρήκα χαλαρούς- σας εξέπληξα 

καθώς περπατούσατε το μονοπάτι της ζωής σας με αργό βήμα. Ήρθα για να σας κάνω να 

συνειδητοποιήσετε ότι είστε αγγελιοφόροι της Θεϊκότητάς Μου. Αυτό σας λέει ο Λόγος του Πατέρα, 

Αυτός που έγινε άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή. 

52 Όχι μόνο μια φορά, αλλά πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους ανακοίνωσα και 

υποσχέθηκα στους μαθητές Μου την επιστροφή Μου. Τους προέβλεψα τους καιρούς που θα αναγγέλλουν 

τον ερχομό μου: Σημάδια στη φύση, γεγονότα στην ανθρωπότητα, παγκόσμιοι πόλεμοι, η αμαρτία στο 

υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξής της. Αλλά για να μην εξαπατηθεί ο κόσμος και με περιμένει ξανά ως 

άνθρωπο, τους ενημέρωσα ότι ο Χριστός θα ερχόταν "πάνω στο σύννεφο", δηλαδή με το Πνεύμα. 

53 Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε. Εδώ είναι ο Δάσκαλος εν Πνεύματι που μιλάει στον κόσμο. Εδώ 

είναι ο Κύριος της ειρήνης και του βασιλείου του φωτός, που σχηματίζει μια απροσμέτρητα μεγάλη 

κιβωτό στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να βρουν καταφύγιο και να σωθούν, όπως την Πρώτη φορά, 

όταν ο Νώε έφτιαξε την κιβωτό για να σώσει το ανθρώπινο σπέρμα. 

54 Για χάρη της προόδου και της επιμονής σας στη Διδασκαλία Μου, θα σας δείξω με κάθε απλότητα 

το περιεχόμενο πολλών μυστηρίων. Το Βιβλίο της Ζωής, σφραγισμένο με επτά σφραγίδες, είναι 

ινκόγκνιτο για σας, διότι η έκτη σφραγίδα έχει τώρα λυθεί, και το περιεχόμενό της είναι αυτό που φωτίζει 

την εποχή σας. Όλα ήταν ένα μυστήριο για εσάς και δεν θέλω να είναι έτσι πλέον. Σας έχω ήδη πει ότι οι 

επτά σφραγίδες είναι οι επτά Θείες Αποκαλύψεις που έχω δώσει στους ανθρώπους, από τις οποίες αυτή τη 

στιγμή λαμβάνετε την έκτη, αλλά σας λείπει ακόμη η έβδομη. 

55 Γνωρίζετε ότι ο Ρόκε Ρόχας ίδρυσε επτά κοινότητες στις οποίες έδωσε τα ονόματα των σφραγίδων 

και ότι συμβολικά η έκτη από αυτές ήταν σαν ένα καρποφόρο δέντρο που πολλαπλασίαζε τα κλαδιά του. 

Γνωρίζετε επίσης ότι μια νέα εποχή ξεκίνησε το 1866. Αλλά δεν ξέρετε ακόμη πώς να διατάξετε τις ιδέες 

σας. Κάποιοι θέλησαν να φτάσουν στο βάθος αυτών των διδασκαλιών, αλλά η ερμηνεία τους ήταν 

λανθασμένη, επειδή περιόριζε και συμπεριλάμβανε το αιώνιο και το θείο στο ανθρώπινο και το υλικό. 

Αλλά πριν εξαπλωθεί αυτή η παρεκτροπή, θα διαλύσω το σκοτάδι της ανθρωπότητας με το φως των 

αποκαλύψεών Μου. 
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56 Έχω προετοιμάσει αυτό το κομμάτι γης που πατάτε, ώστε το Θεϊκό Μου Φως να κατέβει στους 

κατοίκους του αυτή τη στιγμή. Εδώ σας υπενθύμισα τον Θείο Νόμο που σας δίδαξα ως Πατέρας στην 

Πρώτη Εποχή. Εδώ σας επανέλαβα τον Λόγο Μου που σας δόθηκε ως Ιησούς, το αληθινό Τραγούδι του 

Πνεύματος, και σας έφερα το Φως της Αλήθειας που ξεκαθαρίζει κάθε μυστήριο και εξηγεί κάθε μάθημα 

που δεν έχει κατανοηθεί. 

57 Θα ανοικοδομήσω τον ναό Μου, έναν ναό χωρίς τείχη και πύργους, γιατί βρίσκεται στην καρδιά 

της ανθρωπότητας. Ο Πύργος της Βαβέλ εξακολουθεί να χωρίζει την ανθρωπότητα, αλλά τα θεμέλιά του 

θα καταστραφούν στις καρδιές των ανθρώπων. Η ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός φανατισμός έχουν 

επίσης χτίσει τους υψηλούς πύργους τους, αλλά είναι αδύναμοι και θα πρέπει να καταρρεύσουν. Αλήθεια 

σας λέω, οι Νόμοι Μου - θεϊκοί και ανθρώπινοι - είναι άγιοι και αυτοί οι ίδιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Η 

ανθρωπότητα δεν πιστεύει ότι είναι ειδωλολάτρης, αλλά πραγματικά σας λέω, εξακολουθεί να λατρεύει το 

χρυσό μοσχάρι. 

58 Είμαι το Πνεύμα, είμαι η Θεότητα και το Φως. Ξυπνήστε, ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε Με και 

ακούστε τη φωνή Μου. Η σύνδεση που έχετε σήμερα από το Πνεύμα Μου μέσω της ανθρώπινης 

διαμεσολάβησης δεν είναι η πιο τέλεια, και γι' αυτό θα ξεκινήσει η εποχή της επικοινωνίας πνεύματος με 

πνεύμα, όταν θα ακούσετε τη φωνή του Πατέρα σας. 

59 Σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή συνάντησα τον τυφλό και του έδωσα όραση, τον κουτσό τον έκανα 

να περπατήσει ξανά, τον νεκρό τον ανέστησα. Τώρα βρίσκω ακόμα μεγαλύτερη ερημιά στον κόσμο, γιατί 

βλέπω χιλιάδες τυφλούς, κουφούς, λεπρούς και νεκρούς του πνεύματος. Αν και έρχομαι σε σας με 

δικαιοσύνη, έρχομαι επίσης σε σας γεμάτος αγάπη, γιατί δεν θα πάψω ποτέ να σας θεωρώ παιδιά Μου και 

θα σας θεωρώ πάντα μικρά παιδιά. 

60 Άνθρωποι, θα Με ακολουθήσετε στο μονοπάτι που έχω χαράξει για σας εδώ και πολύ καιρό με τα 

έργα Μου και το παράδειγμά Μου; Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το μονοπάτι υπάρχει το μονοπάτι της 

θυσίας, αλλά στο τέλος βρίσκεται η "Γη της Επαγγελίας". Ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν θα σας τυφλώσω 

με την ψεύτικη λάμψη του ανθρώπινου πλούτου. Ο Δάσκαλός σας θα σας δείξει μόνο το μεγαλείο της 

αρετής. "Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο", σας είπα - από αυτόν τον κόσμο της 

ματαιοδοξίας, του εγωισμού και του ψέματος. Γιατί αληθινά, σας λέω, βασιλεύω στην τελειότητα. 

61 Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, που θα σχηματιστεί από τους 144.000 σημαδεμένους, θα λάβει 

το θεϊκό σημάδι στο πνεύμα του το 1950. Από αυτούς θα βγουν στα έθνη οι αγγελιοφόροι, οι προφήτες, οι 

μαθητές που θα φέρουν στην ανθρωπότητα με τις οδηγίες τους, την προσευχή τους και το παράδειγμά 

τους τον σπόρο μιας νέας ζωής. 

62 Αυτός ο Λόγος που ακούτε σήμερα θα σταματήσει, και η ευδαιμονία που βιώνετε σήμερα 

ακούγοντας θα τελειώσει επίσης. Αν εξακολουθείτε να θέλετε να απολαμβάνετε την παρουσία Μου 

πνευματικά όπως τώρα, αρκεί να βυθιστείτε και να ζητήσετε προσευχητικά την αγάπη Μου. 

63 Μη νομίζετε, επειδή δεν θα Με ακούτε πλέον μέσω αυτών των φορέων φωνής, ότι απουσιάζω, και 

δεν πρέπει τότε να χάσετε το δέος και την προετοιμασία που έχετε σήμερα όταν ακούτε το Λόγο Μου. Να 

ξέρετε ότι θα σας ακολουθώ όπου κι αν πάτε, ότι θα εξετάζω τη δουλειά σας στους αμπελώνες Μου και 

θα συμβουλεύομαι τη συνείδησή σας για κάθε σας βήμα. 

64 Σας προετοιμάζω γι' αυτό, επειδή γνωρίζω ότι μετά από αυτή την περίοδο προετοιμασίας θα 

σηκωθούν ψευτοφωνητές και θα διακηρύξουν ότι ο Κύριος συνεχίζει να δίνει το Λόγο Του με αυτή τη 

μορφή, και θέλω να απελευθερωθείτε από αυτή τη σύγχυση που θα προκληθεί από εκείνους που νομίζουν 

ότι είναι ξύπνιοι, αλλά στην πραγματικότητα κοιμούνται και που, πιστεύοντας ότι Με υπηρετούν, στην 

πραγματικότητα υπηρετούν τον εαυτό τους. 

65 Σας αναγγέλλω ότι η ώρα κατά την οποία αυτή η ένωση θα τελειώσει θα είναι η ώρα της 

αποκάλυψης για αυτόν τον λαό, διότι ο καθένας από εσάς θα κάνει εκείνη τη στιγμή φανερό αυτό που 

κουβαλάει από σπόρο στην καρδιά του και από πρόοδο στο πνεύμα του. Έτσι θα γίνει ορατή η κλίση του 

καθενός, η κατανόηση, η υπακοή, η πνευματοποίησή του. 

66 Γνωρίζω ότι κάποιοι θα βεβηλώσουν τα διατάγματά Μου και για το λόγο αυτό θα σταματήσουν 

την ανάπτυξή τους και θα πέσουν σε σφάλματα, σταματώντας έτσι την πρόοδο της αποστολής που έχουν 

ξεκινήσει. Αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η μνήμη του Λόγου Μου, των διδασκαλιών Μου και 

των προφητειών Μου - στις οποίες σας προειδοποίησα για όλα αυτά που επρόκειτο να συμβούν - θα 
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αναδυθεί ξανά από το πνεύμα στη συνείδηση και θα αναγκάσει εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από το 

μονοπάτι της υπακοής να επιστρέψουν σε αυτό. 

67 Κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή: "Κύριε, δεν θα σου γυρίσω την πλάτη, δεν θα σε παρακούσω". - 

Μην υπόσχεστε στον Κύριο κάτι που πολλοί από εσάς δεν θα τηρήσουν. 

68 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, απελευθερώστε την καρδιά σας από τον υλισμό, καθαρίστε 

την από τα εγωιστικά συμφέροντα και πάθη. Μελετήστε τη διδασκαλία Μου, ώστε να μην είστε 

αδιάφοροι αυτή την ώρα και να μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα με θαρραλέα δικαιοσύνη. 

69 Δεν σας ζητώ να δώσετε όρκους, σας ζητώ να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

70 Κρατήστε το Λόγο Μου στα μυστικά της καρδιάς σας, ώστε αύριο να μην Με αρνηθείτε με τα 

έργα ή τα λόγια σας, λέγοντας ότι δεν σας έχω επισημάνει αυτό που ξέρετε πολύ καλά ότι σας έχω 

επαναλάβει αμέτρητες φορές. 

71 Κάποιοι λένε στα βάθη της καρδιάς τους: "Δάσκαλε, θα μπορέσουμε να σε αρνηθούμε, παρόλο 

που ήρθες να μας αναστήσεις στην αληθινή ζωή;" 

72 Σας λέω ότι δεν μπορείτε ακόμη να εμπιστευτείτε πλήρως τον εαυτό σας, επειδή η αγάπη και η 

πίστη σας είναι ακόμη μικρές. 

73 Πρέπει να μελετάτε επίμονα τις διδασκαλίες Μου, ώστε να αναπτύσσονται οι αρετές σας, και τότε, 

όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας - που ήδη πλησιάζει - θα έχετε το Λόγο Μου παρόντα και δεν θα 

απελπίζεστε ούτε στιγμή. 

74 Βλέπετε, μαθητές, με πόση αγάπη σας προτρέπω να προετοιμαστείτε. Αν πέσετε αύριο, δεν θα 

μπορείτε να πείτε: Ο Κύριος δεν μας είχε δώσει καμία ένδειξη σχετικά με την αναχώρησή Του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 123  
1 Ο Λόγος Μου ξεχύνεται πάνω σας ανεξάντλητα. Εγώ είμαι ο Χριστός, ο οποίος κατοίκησε 

ανάμεσα στους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή και ο οποίος κατεβαίνει ξανά σε σας για να μαρτυρήσει 

για τον εαυτό Του, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Του και τον Λόγο Του- τότε επιβεβαίωσα με τα έργα 

Μου τον Νόμο που υπαγόρευσε ο Πατέρας στον Μωυσή, ο οποίος δεν ενήργησε σύμφωνα με το δικό του 

θέλημα, ούτε σύμφωνα με το θέλημα των ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Αιώνιου- γι' αυτό, 

σας λέω, αν δεν ακύρωσα αυτό που είπε ο Μωυσής, ούτε και τώρα θα ακυρώσω αυτό που σας δίδαξα 

στον Ιησού. 

2 Είμαι μαζί σας, γιατί αυτό υποσχέθηκα και ανακοίνωσα στους μαθητές Μου, όταν, σε μια 

ορισμένη περίσταση, ήμουν περικυκλωμένος από αυτούς και Με ρώτησαν με αυτόν τον τρόπο: "Δάσκαλε, 

είπες ότι θα φύγεις, αλλά ότι μετά θα επιστρέψεις. Πες μας, πότε θα γίνει αυτό;" Είδα ότι η απλότητα και 

η επιθυμία τους για γνώση τους έκαναν να ερευνούν τις μυστικές συμβουλές του Κυρίου τους. Παρ' όλα 

αυτά, τους μίλησα με αγάπη: "Αληθινά, δεν είναι μακριά η ημέρα που θα επιστρέψω στους ανθρώπους", 

κάνοντάς τους να καταλάβουν ότι η παρουσία Μου θα είναι τότε στο Πνεύμα, και ταυτόχρονα τους 

ανακοίνωσα τα σημάδια που θα αναγγέλλουν τον επόμενο ερχομό Μου. Τα σημάδια αυτά θα είναι 

πόλεμοι, χάος και μεγάλη δυστυχία σε όλη τη γη. Αλλά αληθινά σας λέω, ακριβώς έτσι, μέσα στο χάος, 

ήταν ο ερχομός Μου αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι εγώ, εσείς οι άνθρωποι, με ένα μήνυμα φωτός και ειρήνης 

για την ψυχή σας, από το οποίο θα φτιάξω τώρα μια (πνευματική) κιβωτό, στην οποία θα εισέλθουν όλοι 

οι πιστοί άνθρωποι που θέλουν να σωθούν, όπου η ανθρωπότητα μπορεί να βρει καταφύγιο. Αυτή η 

κιβωτός θα εδραιωθεί σταθερά μέσω της πίστης, της ελπίδας και της στοργικής καλοσύνης εκείνων που 

Με ακολουθούν, και θα έχει πνευματική ομοιότητα με εκείνη που εμπιστεύτηκε ο Νώε όταν οι δυνάμεις 

της φύσης εξαπολύθηκαν. 

3 Σε ποια εποχή ζείτε; Σκεφτείτε το και συνειδητοποιήστε ότι σας έδωσα τη διδασκαλία Μου σε 

τρεις εποχές. Η πρώτη ήταν αυτή του νόμου, η δεύτερη αυτή της αγάπης, και η τρίτη, που είναι η 

παρούσα, αντιστοιχεί στη σοφία. 

4 Ένα και μοναδικό Πνεύμα, που είναι δικό Μου, ήταν πάντα μαζί σας. Αλλά αν την έχω 

αποκαλύψει σε τρεις διαφορετικές φάσεις, να θυμάστε ότι οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνομαι σε όλη τη 

δημιουργία είναι άπειρες και ταυτόχρονα τέλειες. 

5 Την Πρώτη φορά γνωρίσατε τον Πατέρα ως Κριτή και Νομοθέτη. Τη Δεύτερη φορά, έκανα τον 

"Λόγο Μου" να γίνει άνθρωπος στον Ιησού, και ο Λόγος Του μίλησε με θεϊκή αλήθεια. Ο Χριστός είναι 

"Ο Λόγος", ο ίδιος που είπε στους ανθρώπους: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Τώρα 

βρίσκεστε στην Τρίτη Ώρα, κατά την οποία σας μεταγγίζω τη Σοφία Μου. 

6 Σε εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου, έχω έρθει στο πνεύμα, πάνω στο εμβληματικό "σύννεφο" που 

σχηματίζουν οι ψυχές σας όταν υψώνονται σε Μένα, και χτίζω τον αληθινό ναό στις καρδιές των 

ανθρώπων. 

7 Όταν Με ακούτε μέσω αυτών των φωνητικών φορέων, μη νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου 

εγκαθίσταται σε αυτό το μικρό και ακάθαρτο σώμα. Σας έχω ήδη πει ότι είναι το όργανο της διάνοιάς σας 

στο οποίο κατεβαίνει μια ακτίνα του φωτός Μου, που είναι η θεία έμπνευση, που είναι η σοφία και η 

αγάπη. 

8 Καταλάβετε το θαύμα αυτής της επικοινωνίας και συνειδητοποιήστε ότι μέσα από το όργανο της 

κατανόησης αυτών των αμόρφωτων πλασμάτων και τα χείλη τους έρχεται ο Λόγος που φωτίζει τους 

αδαείς και 

αμαρτωλό, ώστε να δημιουργήσει στην καρδιά του ένα σπίτι αντάξιο του Θεού και να του δώσει το κλειδί 

της πίστης που ανοίγει την πύλη της σοφίας. 

9 Με άπειρη υπομονή περίμενα τη στιγμή που η εξέλιξη της ψυχής σας θα σας επέτρεπε να 

κατανοήσετε την επικοινωνία Μου μέσω του οργάνου του νου του φορέα της φωνής, ως προετοιμασία για 

την τέλεια ένωση μεταξύ του Πνεύματός Μου και του δικού σας. 

10 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο φορέας της φωνής προφέρει τον Λόγο Μου χωρίς να 

κουράζεται ο εγκέφαλός του ή να βραχνιάζει ο λαιμός του. Γιατί Εγώ είμαι Εκείνος που κινώ αυτά τα 

χείλη για να αφήσω το κάλεσμά Μου να φτάσει στους ανθρώπους. Τους προσκαλώ να ξεκουραστούν 

κάτω από τη σκιά του δέντρου της ζωής και να φάνε τους καρπούς της αιώνιας ζωής. 
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11 Και πάλι, σηκώνω το σταυρό Μου, γιατί πρέπει να πορευτώ ανάμεσα σε αμαρτίες, ατιμίες, 

μοιχείες, υλισμό, χλευασμό και αμφιβολίες, αν σκεφτείτε ότι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω 

πλασμάτων που δεν ξέρουν πάντα πώς να καθαρίσουν το μυαλό τους και να καθαρίσουν τις καρδιές τους, 

και ότι, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζω την εκδήλωσή Μου και το Λόγο Μου μπροστά σε ανθρώπους 

κάθε θρησκείας και εσωτερικής κατάστασης. Αλλά το πλεονέκτημα είναι ακριβώς να αφήσουμε το νερό 

να αναβλύσει από αυτές τις πέτρες, που είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη των ανθρώπων ο ένας για τον 

άλλον. Γι' αυτό σας λέω ότι περπατώ βήμα-βήμα μέσα στο πλήθος και κουβαλάω τον σταυρό Μου στους 

ώμους Μου. 

12 Αυτή είναι η στιγμή που η ψυχή ξυπνάει σε νέα ζωή, όπως ένα μικρό παιδί που ξυπνάει 

κλαίγοντας, αλλά το κλάμα του γρήγορα καταλαγιάζει από το νανούρισμα των γονικών χαδιών. 

13 Τι θα κάνατε αν είχατε ζωή μόνο στο σώμα και θάνατο μαζί σας στην ψυχή; Ποια έργα άξια για 

Μένα θα μπορούσατε να εκτελέσετε, και ποια ελπίδα αθανασίας θα μπορούσατε τότε να τρέφετε; Πόσους 

"νεκρούς" έχω αναστήσει αυτή την εποχή, και πόσοι "τυφλοί" έχουν δει το φως Μου! 

14 Ξυπνήστε πλήρως, γίνετε κάτοχοι του φωτός Μου, αλλά όχι μόνο λόγω της αγάπης Μου, αλλά και 

με την προσπάθειά σας και τη θέλησή σας. Διεισδύστε στις διδασκαλίες που σας μιλούν για την 

αιωνιότητα- είναι ακτίνες φωτός που χρειάζεται η ψυχή σας. Μεταξύ ουρανού και γης υπάρχουν δεσμοί 

που η αμαρτία και η ανθρώπινη κακία δεν μπορούν να σπάσουν. Ένας από αυτούς τους δεσμούς είναι η 

πνευματική Μου ένωση μαζί σας. 

15 Ο σταυρός μου δεν είναι βαρύς, αλλά πρέπει πάντα να γνωρίζετε ότι κάθε πνευματικό έργο 

απαιτεί θυσία. Θα είμαι σαν ένας ακούραστος προσκυνητής που ακολουθεί τα βήματά σας παντού μέχρι 

τη στιγμή που θα φτάσετε με ασφάλεια στη γη της υπόσχεσης. 

16 Δεν σας τύφλωσα με τη λάμψη του χρυσού ούτε με τη λαμπρότητα των λειτουργικών τελετών. 

17 Η αγάπη Μου είναι το δώρο που σας προσφέρω και ο Λόγος Μου είναι ο καλύτερος θησαυρός. 

Προσφέρω ταπεινά στην ψυχή σας ό,τι της έχω ετοιμάσει, γιατί "η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον 

κόσμο". 

Κόσμος". 

18 Οι άνθρωποι που Με ακούνε είναι πραγματικά Ισραηλίτες, όχι όμως σε φυλή αλλά σε πνεύμα, και 

συνεχίζω να τους στέλνω στη γη, ώστε να είναι σαν ένας αλυσιδωτός κρίκος μεταξύ του Πνεύματός Μου 

και του Πνεύματος της ανθρωπότητας. 

19 Μεταξύ αυτού του πνευματικού λαού είναι οι 144.000 που έχουν σημαδευτεί ή σημαδευτεί από 

Μένα, ώστε να είναι το φως που φωτίζει το δρόμο του μεγάλου πλήθους, όπως έκανε η φυλή του Λευί 

στην Πρώτη Εποχή, όταν ο Ισραήλ διέσχισε την έρημο. Η επανόρθωσή σας, ταυτόχρονα με τη μετάνοιά 

σας, σας έχει εξαγνίσει και η ταπεινοφροσύνη σας έχει καταστήσει άξιους. Περπατήστε καθαρά με αυτόν 

τον τρόπο μέσα στον κόσμο, και σας διαβεβαιώνω ότι το γήινο ταξίδι σας είναι σαν βροχή που φέρνει 

καρπούς, ώστε ο σπόρος Μου να βλαστήσει στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

20 Μεγάλος θα είναι ο κόπος σας, γιατί η καρδιά των ανθρώπων έχει παραμορφωθεί από την κακία. 

Αλλά τίποτα δεν θα σας εκπλήξει, γιατί θα σας έχω προετοιμάσει για τη μάχη. 

21 Εκείνη τη στιγμή πλημμύρισα τις καρδιές σας με αγάπη και ειρήνη, και μέσω αυτού νιώσατε 

ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι. 

22 Δεν σας πρόσφερα υλικό ψωμί, και όμως ήσασταν σε κοινωνία με το Πνεύμα Μου. 

23 Σήμερα, καθώς θυμάστε την Πρώτη Εποχή, θυμάστε ότι σε περιόδους λειψυδρίας ο λαός λάμβανε 

το μάννα, που ήταν θρεπτική τροφή για να μη χαθούν οι μάζες του λαού. Σήμερα ο Λόγος Μου σας 

τρέφει και σας στηρίζει στις ημέρες της επίσκεψης. Πόσες φορές θέλατε να υποχωρήσετε ή να φύγετε 

επειδή δεν είχατε πίστη. Αλλά σας έκανα να νιώσετε την Παρουσία Μου μέσα στην έρημο της ζωής σας. 

24 Αληθινά σας λέω, είμαι πάντα μαζί σας σε όλες και σε κάθε σας δοκιμασία. 

25 Όποιος έχει πίστη, ακόμη και αν είναι μικρή σαν σπόρος μουστάρδας, να την κρατήσει και να την 

αφήσει να μεγαλώσει. Ευλογημένη η ψυχή που έχει πίστη! Πόσοι είναι εκείνοι που - επειδή δεν 

γνωρίζουν ότι Με κουβαλούν στην ύπαρξή τους - Με αναζητούν χωρίς να ξέρουν πώς να Με βρουν. 

Πόσοι είναι εκείνοι που - αν και φωτισμένοι από Μένα - δεν επιτυγχάνουν την έμπνευση επειδή δεν έχουν 

ανοίξει τις καρδιές τους για να απολαύσουν ένα τόσο πολύτιμο δώρο. 

26 Ισραήλ, είσαι και πάλι ο αγγελιοφόρος Μου. Είχα υποσχεθεί να επιστρέψω, και εδώ ο λόγος Μου 

έγινε πραγματικότητα. Σας ανακοίνωσα την επιστροφή Μου ανάμεσα σε αγγέλους και πάνω σε ένα 
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σύννεφο. Αλλά αν ξέρετε να κατανοείτε και να ερμηνεύετε σωστά, σύντομα θα μάθετε ποιοι είναι οι 

άγγελοι για τους οποίους σας μίλησα και ποιο είναι το σύννεφο που σας ανακοίνωσα. 

27 Ο Ηλίας προετοίμασε το μυαλό σας λέγοντάς σας: "Ετοιμαστείτε, γιατί ο ερχομός του Διδασκάλου 

είναι κοντά, και μαζί του θα ζήσετε θαύματα, πνευματικές δόξες και βαρυσήμαντα γεγονότα στο σύμπαν". 

Αλλά μόνο ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας περίμενε την εκπλήρωση αυτών των προφητειών, 

αναρωτώμενο αν η παρουσία του Κυρίου ήταν ήδη επικείμενη, αφού τα σημεία είχαν ήδη 

πραγματοποιηθεί. 

28 Στη συνέχεια, όταν το Πνεύμα Μου ήταν παρόν για να αποκαλυφθεί στην Τρίτη Εποχή, σας 

κάλεσα έναν προς έναν για να επιβεβαιώσω την πεποίθησή σας ότι αυτή είναι η ώρα της επιστροφής Μου 

και να σας παροτρύνω να αγωνιστείτε πνευματικά προς τα πάνω μέχρι να επιτύχετε την πνευματική 

ένωση μαζί Μου. 

29 Αλλά αν οι συνάνθρωποί σας σας κρίνουν εσφαλμένα επειδή Με ακούτε και Με ακολουθείτε, αν 

σας συκοφαντούν, μη φοβάστε. Κλείστε τα αυτιά σας στα λόγια και τις ανούσιες λέξεις. Μην περιμένετε 

να γίνετε κατανοητοί στον κόσμο. Ο μόνος που μπορεί να ικανοποιήσει τη λαχτάρα σας για σοφία, ειρήνη 

και αγάπη είμαι Εγώ. Αλλά για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να παραδοθείτε σε Μένα και θα σας δώσω 

ειρήνη και υγεία. 

30 Προσευχηθείτε περισσότερο με το πνεύμα παρά με το σώμα, γιατί για να αποκτήσετε τη σωτηρία, 

δεν αρκεί μια στιγμή προσευχής ή μια μέρα αγάπης, αλλά χρειάζεται μια ζωή με επιμονή, υπομονή, 

γενναιόδωρα έργα και ακολουθώντας τις εντολές Μου. Γι' αυτό σας έδωσα μεγάλες ικανότητες καθώς και 

ενσυναίσθηση. 

31 Το Έργο μου είναι σαν μια κιβωτός σωτηρίας που προσκαλεί όλους να εισέλθουν. Όποιος 

υπακούει στις εντολές Μου δεν θα χαθεί. Αν αφήσετε τον εαυτό σας να καθοδηγηθεί από τον Λόγο Μου, 

θα σωθείτε. 

32 Αυτός ο σπόρος που έφερα στις καρδιές θα αποδώσει καρπούς και θα δώσει τροφή στην 

ανθρωπότητα. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να επιμείνετε, ώστε τα έργα που δεν έχουν ανθίσει να ανθίσουν. 

Γιατί όλα όσα έχουν την αφετηρία τους στην αγάπη και την πίστη τείνουν να μεγαλώνουν. Η πίστη, η 

φιλανθρωπία και η καλή θέληση θα αποδώσουν καρπούς πολλές φορές. 

33 Θέλω οι δυνατοί να βοηθούν τους αδύναμους, οι υγιείς να μεταδίδουν την υγεία, εσείς να 

μοιράζεστε τους καρπούς των χαρισμάτων σας με τους αδελφούς και τις αδελφές σας, και σε αυτή την 

εκπλήρωση να νιώθετε πώς προοδεύει η ψυχή σας και πόσο ευτυχισμένη είναι όταν ασκεί τη 

φιλανθρωπία. 

34 Όταν ο Λόγος Μου τελειώσει μέσω των φορέων φωνής, εσείς, οι εργάτες Μου, θα προσφέρετε τον 

Λόγο Μου. Αλλά πόσο πολύ πρέπει να προετοιμαστείτε για να λάβετε τις εμπνεύσεις Μου! Εκείνος ο 

χρόνος που έχετε δει από μακριά πλησιάζει ήδη. Επομένως, μη θεωρείτε τα λόγια Μου μικρά, όσο απλά 

και ταπεινά κι αν είναι. Καθένας από αυτούς διαθέτει θεϊκή δύναμη και τη δύναμη να παρηγορήσει και να 

θεραπεύσει πολλές καρδιές. Αυτή η δύναμη θα έρθει ως λαμπρό φως σε όλους εκείνους που δεν 

κατάλαβαν το νόημα της ύπαρξης και περίμεναν ένα αποτέλεσμα από τον αγώνα τους στη ζωή, το οποίο 

δεν έλαβαν, επειδή τους έστειλα να εργαστούν για το καλό της ψυχής τους και όχι για τη σάρκα τους. Σε 

αυτούς ο απλός και τρυφερός Λόγος Μου θα δώσει ειρήνη και θα τους αφήσει να αναπαυθούν. 

35 Προσευχηθείτε για τα έθνη που δεν έχουν το Λόγο Μου. Προσευχηθείτε για τους λαούς που 

υποφέρουν από την πίκρα του πολέμου- προσευχηθείτε για εκείνους που δεν έχουν σπίτι πνευματικής 

ειρήνης - ακόμη και για τις ανυπεράσπιστες γυναίκες, για τους άνδρες που παρασύρονται ανελέητα στον 

πόλεμο. Προσευχηθείτε, βαριά είναι η ώρα που ζείτε, και μόνο η ενότητά σας θα σας σώσει. 

36 Έχετε εισέλθει στους έσχατους καιρούς, και καθώς αυτοί εξελίσσονται, η ανθρωπότητα κατανοεί 

πώς η θεία κρίση βαραίνει πάνω της και αναγκάζει τους ανθρώπους να αρχίσουν μια ενδελεχή εξέταση 

όλων των πράξεών τους. Αλλά η κρίση δεν θα καταστρέψει τον άνθρωπο, αντίθετα, θα τον σώσει. Και 

τότε θα έρθετε όλοι σας σε Μένα αγνοί και χωρίς ενοχές ως όντα που έχουν εκπληρώσει την αποστολή 

που τους έχει ανατεθεί. Μόνο η άσκηση της αγάπης, όπως φαίνεται από τη διδασκαλία Μου, θα σας δώσει 

το δικαίωμα στο ύψιστο αγαθό, που είναι η ειρήνη του πνεύματος. 

37 Στη Μαρία, τη στοργική Συνήγορο που σας προσέχει, είπα: Περιμένετε με υπομονή, γιατί οι 

άνθρωποι σύντομα θα πάρουν το δρόμο της ανανέωσης και θα στρέψουν τις σκέψεις τους σε σας. 
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38 Εσείς τα πλήθη που έρχεστε να ακούσετε το Λόγο Μου, μην μπερδεύεστε από τη διαφθορά που 

βασιλεύει σε αυτόν τον κόσμο. Όταν βλέπετε ότι το ιδανικό των ανθρώπων είναι η ανθρώπινη 

μεγαλομανία, οι ματαιοδοξίες και οι απολαύσεις που κολακεύουν τις αισθήσεις, θα πρέπει να ανάψετε 

στις καρδιές σας τη λαχτάρα για πνευματική ανύψωση. 

39 Θα σας εμπνεύσω- γι' αυτό το σκοπό επέλεξα αυτά τα ταπεινά μέρη από όπου σας καλώ για να 

σας προετοιμάσω ως σπόρο που θα πετύχει - όταν φυτρώσει στα χωράφια Μου και πολλαπλασιαστεί - να 

αντιμετωπίσει το κακό που βασιλεύει στη γη. 

40 Η αποστολή που σας αναθέτω είναι αυτή της αγάπης. Αλλά μη θεωρείτε τους εαυτούς σας τους 

πιο αγνούς στη γη εξαιτίας του γεγονότος ότι έχετε κληθεί από Μένα. Να θυμάστε ότι απέχετε ακόμη 

πολύ από το να είστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Αλλά μην αισθάνεστε λιγότερο αγαπητοί εξαιτίας 

αυτού, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι πιο ένθερμοι μαθητές Μου έχουν αναδειχθεί ανάμεσα στους 

μεγαλύτερους αμαρτωλούς. 

41 Σ' αυτούς ανήκετε, στους οποίους λέω τώρα: Ελάτε βήμα-βήμα στο μονοπάτι της αγάπης, πάντα 

εμπιστευόμενοι σε Μένα, αλλά πάντα να ζείτε σε εγρήγορση, γιατί ανά πάσα στιγμή οι αδυναμίες της 

σάρκας μπορούν να έρθουν στο φως στην ύπαρξή σας, με τις οποίες πρέπει να παλέψετε μέχρι να 

εξαγνίσετε τη σάρκα σας και να απελευθερώσετε την ψυχή σας. 

42 Αλήθεια σας λέω, καθώς αλλάζετε, θα σας αποκαλύπτω όλο και περισσότερο όλα τα πνευματικά 

χαρίσματα που διαθέτετε. Επομένως, μην απορρίπτετε τις δοκιμασίες που σας στέλνω μέρα με τη μέρα, 

γιατί είναι η σμίλη που διαμορφώνει και λειαίνει τις ψυχές σας. Συνειδητοποιήστε ότι μετά από μια 

δοκιμασία θα σηκωθείτε ξανά με μεγαλύτερη σταθερότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη σε Μένα και 

στον εαυτό σας. Τι θα γινόταν με τους στρατιώτες που πολεμούν για οποιονδήποτε σκοπό, αν δεν 

προετοιμάζονταν πρώτα για τη μάχη; Επομένως, τι θα γινόταν με τους στρατιώτες Μου αν δεν γνώριζαν 

τις παγίδες του πειρασμού για να τον απορρίψουν; Θα ήταν αδύναμοι, θα θρηνούσαν στην πρώτη 

δυσκολία και θα υποχωρούσαν σε κάθε χτύπημα. 

43 Ιδού, μαθητές, το έτος 1950, όταν θα πάψω να σας μιλάω όπως σας μιλάω τώρα, είναι ήδη κοντά. 

Γι' αυτό, σας ανακοινώνω ότι τα πλήθη που θα Με ακούσουν στις έσχατες ημέρες θα είναι πολύ μεγάλα, 

γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι θα γνωρίσουν αυτό το μήνυμα. 

44 Κάποιος θα βιώσει στον κόσμο ότι ο Χριστός έχει βρεθεί ανάμεσα στην ανθρωπότητα εκ νέου - 

όχι πια ως άνθρωπος, αλλά ως πνεύμα, και θα καταλάβει ότι έχω μια νέα μορφή για να αποκαλυφθώ σε 

κάθε εποχή. 

45 Καταλάβετε: Αν εκείνη την εποχή ήρθα για να σας αποδώσω αξίες για τη σωτηρία σας, τώρα θα 

είναι οι αξίες που αποκτήσατε εσείς που θα σας σώσουν και μέσω των οποίων θα σώσετε τους 

συνανθρώπους σας. Μαθητές, εσείς που είχατε έναν Δάσκαλο που σας δίδαξε με τόση αγάπη - νομίζετε 

ότι ο θυσιαστικός θάνατός Μου ως άνθρωπος ήταν μάταιος, και μάταιο επίσης το αίμα που χύθηκε; 

Αληθινά σας λέω - Όχι! Διότι το Αίμα του Αμνού του Θεού, που συμβολίζει τη Θεία Αγάπη, είναι ακόμη 

νωπό στη συνείδηση κάθε ψυχής. Εκείνη την εποχή, όταν τα πλήθη Με οδήγησαν στον Γολγοθά, 

κουβαλούσα τον σταυρό- σήμερα, όποιος Με αγαπά και Με ακολουθεί με ταπεινότητα θα τον κουβαλάει, 

και σε αυτόν θα είμαι το στήριγμά του στο θλιβερό μονοπάτι, στέλνοντάς του τους φύλακες αγγέλους να 

του δώσουν φως και πνευματική δύναμη την ώρα του θανάτου. 

46 Αν σκέφτεστε ότι έκανα αισθητή την Παρουσία Μου στη Δύση και όχι στην Ανατολή αυτή τη 

στιγμή που σας άφησα να ακούσετε το Λόγο Μου, μην μπερδεύεστε, γιατί δεν αναζητώ συγκεκριμένα 

σημεία της γης, αλλά ψυχές. 

47 Αν νομίζετε ότι ο Λόγος Μου δεν είναι εκλεκτός, καταλάβετε ότι είναι ο Δάσκαλος της 

ταπεινότητας, της απλότητας, που μιλάει και ότι αν φτάσετε στο βάθος αυτής της διδασκαλίας, σύντομα 

θα ανακαλύψετε την αληθινή σοφία σε αυτήν. 

48 Είστε ακόμη ελάχιστα προετοιμασμένοι και δεν έχετε φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμα της μάχης, 

διότι το έργο της μεγάλης ημέρας δεν θα αρχίσει πριν από το τέλος του 1950, και δεν μπορείτε να ξέρετε 

πότε θα τελειώσει. Όσοι πέφτουν στη μάχη θα ακούσουν τη φωνή Μου που θα τους πει: Η ψυχή σας δεν 

έχει πέσει, έχετε ανυψωθεί πνευματικά, και αν δεν έχετε λάβει τιμές στη γη για τη θυσία σας, μην 

ανησυχείτε, γιατί η Βασιλεία Μου σας περιμένει, ώστε από εκεί να δείτε πώς τα παιδιά και οι μαθητές σας 

συνεχίζουν το έργο σας. 
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49 Σε αυτόν τον λαό θα αντιταχθούν παγανιστές και Φαρισαίοι για να τον σταματήσουν, αλλά οι ίδιοι 

θα υποταχθούν μπροστά στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη που απορρέει από τα λόγια Μου. 

Κρατηθείτε, αγαπημένοι μαθητές, γιατί όταν τα πλήθη φτάσουν στις πύλες της Γης της Επαγγελίας, θα 

ανοίξουν ως σημάδι καλωσορίσματος για το λαό Μου, ο οποίος θα φτάσει θριαμβευτικά στα κατώφλια 

της αιωνιότητας. 

50 Πόσο όμορφη είναι η μάχη που περιμένει τους στρατιώτες Μου, πόσο σημαντική και πόσο 

ευγενής! 

51 Εσείς, οι ακροατές Μου, δεν μπορείτε να ριχτείτε σε αυτή τη μάχη επειδή αισθάνεστε ακόμα 

αδύναμοι- ωστόσο, θα ξέρω πώς να βρω ανάμεσά σας τον σπόρο που θα φέρει τα Καλά Νέα σε όλους 

τους λαούς της γης. Μη φοβάστε, δεν σας ζητώ τίποτα αδύνατο, ούτε σας οδηγώ στο θάνατο. Θα 

συνοδεύω κάθε βήμα εκείνου που βαδίζει το μονοπάτι του στο όνομά Μου, και αν η πίστη του είναι 

μεγάλη, θα ανακαλύψει ανυπέρβλητες δυνάμεις στην ψυχή του. Αλλά αυτός που Με αρνείται από φόβο 

όπως ο Πέτρος, ή Με αμφισβητεί λόγω έλλειψης πίστης όπως ο Θωμάς, θα είναι πιο δυστυχισμένος από 

τον πιο αδύναμο, θα αισθάνεται αδέξιος και άπορος, θα πρέπει να κλείνει τα χείλη του και να κρύβει τα 

χέρια του επειδή έχει ξεχάσει ότι είναι γεμάτος από δώρα, και θα αρνηθεί ακόμη και ότι Με άκουσε. 

52 Μην αισθάνεστε καλύτεροι από οποιονδήποτε, επειδή σας δόθηκε η χάρη να Με ακούσετε αυτή 

τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα ξέρετε ότι αυτός ο Λόγος που λάβατε είναι η Τρίτη Διαθήκη που 

κληροδότησα στο πνεύμα σας και ότι μέχρι τώρα μόνο τα δύο πρώτα μέρη αυτού του βιβλίου ήταν 

γνωστά στον κόσμο - το πρώτο μέρος, που αποκαλύφθηκε μέσω του Μωυσή και των προφητών, και το 

δεύτερο μέρος, που σας έδωσα μέσω του Ιησού. Αλλά δεν είχατε το τρίτο μέρος, το οποίο είναι αυτό που 

το Πνεύμα Μου σας έστειλε σ' αυτόν τον καιρό. 

53 Αυτές είναι οι τρεις διαθήκες, οι οποίες μαζί αποτελούν το νόμο, την αγάπη, τη σοφία και την 

αιώνια ζωή. 

54 Βλέπω πολλούς από εσάς να νοσταλγούν την ειρήνη και την ανάταση και να εκφράζουν την 

επιθυμία για μια ζωή πνευματοποίησης και αγάπης.Αυτή η επιθυμία θα γίνει σύντομα μια κραυγή για 

πνευματική απελευθέρωση σε όλη την ανθρωπότητα. 

55 Επομένως, κάθε φορά που Με ακούτε να ανακοινώνω την εγκαθίδρυση ενός βασιλείου ειρήνης 

στον κόσμο σας, ρωτάτε με ανυπομονησία: Πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι προφητείες, Δάσκαλε; 

Πότε όλοι οι άνθρωποι θα ζήσουν επιτέλους με ηθική και αρετή; Πότε θα δούμε αμοιβαίο σεβασμό 

μεταξύ γονέων και παιδιών και μεταξύ συζύγων; Πότε θα ξαναδούμε αθωότητα στα παιδιά, αγνότητα στις 

παρθένες, δικαιοσύνη στους ανθρώπους, εντιμότητα στους ηλικιωμένους, δικαιοσύνη στους δικαστές, 

μεγαλοψυχία στους άρχοντες, με μια λέξη: αγάπη μεταξύ των ανθρώπων; 

56 Σας ευλογώ, γιατί αρχίζετε να νοσταλγείτε όλα όσα είναι καλά, όμορφα και αληθινά. Αλλά σας 

λέω, αν θέλετε να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την έλευση αυτής της βασιλείας, πρέπει να παρακολουθείτε, να 

προσεύχεστε και να αγωνίζεστε. Γι' αυτή τη μάχη θέλω να σας εξοπλίσω ψυχή τε και σώματι, γιατί αν δεν 

αντιτίθεμαι σε όσα έχω αποκαλύψει σε άλλες εποχές, πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν είμαι αντίθετος με 

τους νόμους που διέπουν τη φύση. Σας φέρνω την αγάπη Μου για να μπορέσετε να επιτύχετε την αρμονία 

με όλα όσα σας περιβάλλουν. 

57 Καταλάβετε ότι αυτό που αποδοκιμάζει ο Νόμος Μου είναι ό,τι είναι άχρηστο, τα ελαττώματα, οι 

καταχρήσεις ή οι υπερβολές, είτε στη φυσική σφαίρα είτε στην πνευματική. Γι' αυτό σας λέω πάντα να 

βυθίζεστε στην ενατένιση του Νόμου, ώστε να μην πέφτετε θύματα λαθών, παθών ή φανατισμού. 

58 Εσείς είστε οι λιθοξόοι με τους οποίους χτίζω τον ναό της πνευματοποίησης, αυτόν στον οποίο θα 

αναζωογονηθώ και στον οποίο θα λάβετε το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

59 Εκπληρώστε τους νόμους Μου στη γη και δεν θα έχετε κανένα λόγο να φοβάστε την άφιξή σας 

στο υπερπέραν. Όπως είδατε το φως της ημέρας όταν φτάσατε και όπως νιώσατε την παρουσία των 

γονέων σας στη γη, έτσι θα νιώσετε την παρουσία του Κυρίου σας σε εκείνη την "κοιλάδα" που περιμένει 

την επιστροφή σας. Και όταν φτάσετε στην αγκαλιά Μου, θα ακούσετε τη φωνή Μου να σας λέει: 

Αγαπητά μου παιδιά, εδώ είναι ο Πατέρας σας. Κοιτάξτε Με, αναγνωρίστε Με, αγαπήστε Με, και μετά 

συλλογιστείτε τη δημιουργία, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ό,τι είναι δικό Μου είναι και δικό σας. 

60 Μαθητές, για να εισέλθετε στη Βασιλεία Μου, πρέπει να περάσετε μέσα από την πνευματική 

σκάλα, που είναι το μονοπάτι, κατοικώντας σε έναν τόπο κατοικίας σήμερα και σε έναν άλλο αύριο, μέχρι 
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να φτάσετε σε αυτόν των τέλειων πνευμάτων. Να έχετε επίγνωση αυτού που σας είπα στη Δεύτερη 

Εποχή: "Στον οίκο του Πατέρα Μου υπάρχουν πολλές κατοικίες". 

61 Προσευχηθείτε, λοιπόν, και ανανεωθείτε, ώστε να απομακρυνθεί ο πόνος από ανάμεσά σας, και 

στη συνέχεια, όταν απαλλαγείτε από το βάρος του, αφιερωθείτε στο έργο της ψυχής, το οποίο συνίσταται 

στην προσπάθεια για την ηθική βελτίωση της ζωής σας, κάνοντας το καλό και σπέρνοντας με αγάπη τον 

δρόμο των συνανθρώπων σας. 

62 Μακάριοι είναι εκείνοι που διορθώνουν τους δρόμους τους από αγάπη για Μένα και για να 

δώσουν το καλό παράδειγμα στους άλλους, γιατί θα βαδίζουν ακλόνητοι στο μονοπάτι που έχω ετοιμάσει 

γι' αυτούς. 

63 Εσείς που ξέρετε ότι ο Ισραήλ ήταν αιχμάλωτος άλλων εθνών στο παρελθόν και ότι τον λυπήθηκα 

και του έστειλα απελευθερωτή, είστε οι ίδιοι που τώρα φωνάζετε από τα βάθη της καρδιάς σας να σας 

σώσω από τη δουλεία που υποφέρετε. Μου ζητάτε με φόβο να σας ελευθερώσω από όλα όσα σας 

καταδιώκουν, σας απειλούν και σας βασανίζουν. Σε όλα αυτά σας λέω το ίδιο πράγμα που σας είπα 

κάποτε: "Τι έχει να φοβηθεί εκείνος που είναι μαζί Μου;" Μην απομακρύνεστε από Μένα και θα 

αισθάνεστε ασφαλείς ανά πάσα στιγμή και σε όλους τους τόπους. Αν φοβάστε, τότε είτε δεν είστε στο 

σωστό μονοπάτι - και αν είστε - τότε έχετε γίνει αδύναμοι στην πίστη σας. 

64 Θα πρέπει να αφιερώσετε τη ζωή σας στην αγάπη, την υπηρεσία και το καλό, έτσι ώστε όλα σας 

τα έργα να κατευθύνονται προς έναν ευγενή στόχο - τόσο στον ανθρώπινο όσο και στον πνευματικό 

τομέα. 

65 Μην βλέπετε εχθρό σε κανέναν, δείτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας σε όλους τους 

ανθρώπους, αυτή είναι η αποστολή σας. Αν επιμείνετε σ' αυτό μέχρι το τέλος, η δικαιοσύνη και η αγάπη 

θα επικρατήσουν στη γη, και αυτό θα σας δώσει την ειρήνη και την ασφάλεια που τόσο ποθείτε. 

66 Νομίζετε ότι μου λείπει η συμπόνια ή ότι δεν αισθάνομαι τις δοκιμασίες σας; Πώς σας έρχεται η 

ιδέα ότι εξυψώνω κάποιους και υποβαθμίζω άλλους; 

67 Η ζωή είναι μια μάχη, αλλά ποτέ μην αποκαλείτε τους συνανθρώπους σας εχθρούς, και με κάθε 

τρόπο μη Μου ζητάτε να ξεφορτώσω τη δικαιοσύνη Μου στους καταπιεστές σας. Προσευχηθείτε για 

όλους και η προσευχή σας θα είναι φως και ειρήνη που θα εξαπλωθεί λεπτό προς λεπτό στο πρόσωπο της 

γης. 

68 Πάρτε το παράδειγμα που έδωσε ο λαός του Ισραήλ κατά τη διάσχιση της ερήμου με την 

πνευματική του έννοια, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη από τον νέο Μου λαό αυτή τη στιγμή και 

αργότερα να το μιμηθεί όλη η ανθρωπότητα. Αν και ο λαός του Ισραήλ είχε στιγμές αδυναμίας, η πίστη 

και η επιμονή του τελικά επικράτησαν και τους έκαναν να καταλάβουν τη γη που ονειρεύονταν. 

69 Η μακρόχρονη περιπλάνησή της σε αναζήτηση μιας ζωής ελευθερίας, αγάπης και ειρήνης ήταν 

ένας συνεχής αγώνας ενάντια στις αντιξοότητες και τις αντιξοότητες της ζωής. Εκείνοι οι άνθρωποι 

βίωσαν πείνα, δίψα, διωγμό και καταδίωξη από τους εχθρούς που τους περικύκλωναν και έπρεπε να 

πολεμήσουν ενάντια σε όλα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους. Έπρεπε να πολεμήσουν εναντίον άλλων 

λαών που στάθηκαν στο δρόμο τους και τους εμπόδισαν να φτάσουν στη γη που ήταν το ιδανικό τους. 

70 Αυτοί οι αγώνες, αυτή η πάλη ενάντια στις αντιξοότητες, είναι παρόμοιοι με αυτούς που 

αντιμετωπίζετε σήμερα για να επιτύχετε το ιδανικό σας για απελευθέρωση, ανοδική εξέλιξη και ειρήνη 

για την ψυχή. Αλλά δεν έχετε ακόμη ενώσει τις δυνάμεις σας, όπως έκανε τότε το Ισραήλ, για να 

επιτύχετε τον στόχο που επιθυμείτε, διότι πολλοί δεν έχουν ακόμη κατανοήσει το έργο που σας έχει 

ανατεθεί, το οποίο είναι να αγωνιστείτε με ζήλο και χωρίς διακοπή μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. 

71 Προσπαθήστε τώρα για τη "Γη της Επαγγελίας" στην αιωνιότητα- εκεί θα βρείτε την ειρήνη για 

την οποία αγωνιστήκατε κατά μήκος του μακρύ δρόμου της ζωής σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 124  
1 Λαέ, Ισραήλ, κληρονόμος του Λόγου μου, σε προετοιμάζω για να γίνεις η παρηγοριά της 

ανθρωπότητας. Αναζητήστε τους πνευματικά φτωχούς, τους αρρώστους, τους κουρασμένους, τους 

σωματικά και πνευματικά αναξιοπαθούντες και δώστε τους από αυτόν τον πνευματικό άρτο που φέρνει 

δύναμη και υγεία. 

2 Σε αυτή την εποχή των χαρίτων θα εκχύσω το Πνεύμα Μου επάνω σας, ώστε αύριο να μπορέσετε 

να δώσετε μαρτυρία για Μένα και να διαδώσετε τη λέξη ότι φανερώνω τον εαυτό Μου ως Δάσκαλος, ως 

Πατέρας και ως Δικαστής, ώστε τα παιδιά Μου να Με βρουν με τη μορφή με την οποία θέλουν να Με 

αναζητήσουν, γιατί σε Μένα υπάρχουν όλες οι μορφές εκδήλωσης της αγάπης. 

3 Ο Ηλίας, που είναι ο Οδοιπόρος, φέρνει τα χαμένα πρόβατα για να τα φέρει σε Μένα. Το 

αγωνιστικό του Πνεύμα σας εμπνέει να μιλήσετε με τελειότητα και να τον βοηθήσετε στην ευλογημένη 

αποστολή του να ελευθερώσει τις ψυχές από τη σύγχυση που επικρατεί αυτή την εποχή. 

4 Μόνο σε εσάς, λαέ, έχει αποκαλυφθεί αυτή η γνώση - η μεγάλη αποστολή του Ηλία, οι ιδιότητές 

του και η τελειότητά του. Θα καθοδηγήσει την ανθρωπότητα και θα την οδηγήσει σε Μένα. Αλλά σας λέω 

επίσης να μην ξεχνάτε τη Μαρία. Πάρτε καταφύγιο σ' αυτήν, που είναι το θείο έλεος και η καλοσύνη. 

Όλες οι τελειότητες και οι ομορφιές ήταν αιώνια στο πνεύμα της, και της εμπιστεύτηκα την ανθρωπότητα 

ως κόρη, την οποία πάντα παρακολουθούσε. Ανυψωθείτε σε αυτήν στις δοκιμασίες σας, νιώστε την 

ειρήνη και την αγάπη της. Τα μάτια που έχουν αποκτήσει την ικανότητα να βλέπουν τις πνευματικές 

σφαίρες από τη γη τη βλέπουν να κατεβαίνει από την τελειότητα στον κόσμο σας γεμάτη χάρη, και οι 

καρδιές που έχουν γίνει ευαίσθητες μέσω του Λόγου Μου αισθάνονται την παρουσία της. 

5 Έχετε όλα αυτά τα χαρίσματα της χάρης. Έχετε απτές αποδείξεις ώστε να μην αμφιβάλλετε ούτε 

στιγμή. Το πνεύμα σας αισθάνεται ότι η χάρη που έχει λάβει είναι τόσο μεγάλη που επιθυμεί να ακούσει 

όλος ο κόσμος το Λόγο Μου και να φωτιστεί κάθε ψυχή. Σας λέω όμως: Μπορείτε να εργαστείτε προς 

όφελος της ανθρωπότητας, γι' αυτό σας έχω δώσει μεγάλα χαρίσματα. Ο ήλιος της σοφίας Μου φωτίζει 

όλους τους ανθρώπους σήμερα, η δικαιοσύνη Μου γεμάτη αγάπη κάνει τις ψυχές όλων των ανθρώπων να 

προσέχουν. 

6 Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί υπάρχει τόση καταστροφή, γιατί η αμαρτία πολλαπλασιάζεται και δεν 

υπάρχει ανθρώπινο χέρι να τη σταματήσει. Τότε πιστεύουν ότι μόνο μια ανώτερη δύναμη, μόνο ο 

Ουράνιος Πατέρας μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα να επιστρέψει στην ισορροπία και τη λογική. 

7 Εσείς, οι μαθητές Μου, θα τους δώσετε την απάντηση. Παρουσιάστε τους τη διδασκαλία Μου για 

την αγάπη, η οποία μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη σε όλα αυτά τα πλάσματα και να τους προσφέρει 

έναν νέο ορίζοντα, μια νέα ζωή, ακολουθώντας τους νόμους Μου. 

8 Δημιουργήστε έναν κόσμο ειρήνης και κατανόησης στους κόλπους των οικογενειών σας, ζήστε 

και αναπτυχθείτε μέσα σε αυτόν. Κάντε τα έργα σας να μιλούν για Μένα. Μην διδάξετε μέχρι να έρθει η 

ώρα που θα είστε εξοπλισμένοι- τότε πείτε σε όσους σας ακούνε πόση ειρήνη βρήκατε στην αγάπη προς 

τους συνανθρώπους σας, πόσο μακάριο είναι να αγαπάτε τον Θεό σας, και εκδηλώστε όλη την εμπειρία 

σας. 

9 Η αποστολή σου, Ισραήλ, είναι να υπηρετείς τους συνανθρώπους σου. Ποιος από εσάς είναι 

έτοιμος να μεταφέρει μήνυμα ειρήνης σε άλλα έθνη; Είναι ήδη εκείνοι που προορίζονται να λάβουν τα 

καλά νέα. Ο πόνος που έχουν περάσει έχει φτάσει σε εσάς, και η θερμή προσευχή σας έχει απαλύνει 

πολλές θλίψεις και τους έχει φέρει ειρήνη και ελπίδα. Σε αυτά τα έθνη, σύμφωνα με το θέλημά Μου, 

έχουν εμφανιστεί πρωτοπόροι που μιλούν για πνευματοποίηση και προετοιμάζουν τις καρδιές για τον 

ερχομό του Έργου Μου, το οποίο δεν γνωρίζουν ακόμη. Σε όλα τα έθνη θα γίνει γνωστός ο Λόγος Μου. 

Αν η ανθρωπότητα Με άκουγε, θα μπορούσε να τραφεί από μία και μόνο από τις διδασκαλίες Μου, γιατί 

σε αυτές διαδίδω τη Θεία Ουσία Μου και η Παρουσία Μου γίνεται πραγματικά αισθητή σε όλες τις 

εκδηλώσεις Μου. 

10 Γέμισα το κενό των καρδιών σας με την αγάπη Μου, ξύπνησα μέσα σας μεγάλα πνευματικά 

ιδανικά που σας ενδυναμώνουν και η πίστη σας θριάμβευσε. Οι δοκιμασίες που συνήθιζαν να βαραίνουν 

τις καρδιές σας τώρα σας φαίνονται μικρές, και είστε ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι επειδή Με 

βρήκατε. 



U 124 

88 

11 Οι άνθρωποι σας κρίνουν και εναποθέτουν την ελπίδα τους σε σας, και ακόμη και όταν 

αμφιβάλλουν, το πνεύμα τους αναγνωρίζει εσωτερικά ότι είστε οι εκλεκτοί Μου. Η αποστολή σας είναι 

μεγάλη, γι' αυτό θα προσεύχεστε πάντα και θα προσέχετε να δείχνετε προσοχή στον τόπο όπου σας έχω 

τοποθετήσει ως μαθητές Μου. 

12 Μιλάω προς το παρόν στους μαθητές της Τρίτης Εποχής, τους οποίους διδάσκω να αναζητούν την 

πνευματική ουσία που περιέχεται σε αυτή τη λέξη- γιατί όποιος ανακαλύψει το νόημά της θα μπορέσει να 

κατανοήσει τη θεία γλώσσα. Η αγάπη και η αλήθεια δεν βρίσκουν ανθρώπινους όρους ικανούς να τις 

εκφράσουν σε όλη τους την αγνότητα. Επομένως, πρέπει να τα αναζητήσετε σε μια γλώσσα που είναι 

πέρα από τον ανθρώπινο λόγο. Εσείς είστε οι μαθητές που αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι είναι η αληθινή 

αγάπη. Μη σταματάτε να κρίνετε αν μια συγκεκριμένη λέξη έχει προφερθεί καλά ή άσχημα από τον 

φορέα της φωνής. Τέτοιες εξωτερικές ασήμαντες λεπτομέρειες δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στη 

μελέτη σας. Αυτά είναι λάθη που είναι ιδιότυπα για τους ανεκπαίδευτους και απλούς ανθρώπους. Ήρθα 

από το βασίλειο της αγάπης και του ελέους σε έναν κόσμο όπου η αγάπη είναι κάτι ξένο, και άρχισα τη 

διδασκαλία Μου μέσω ενός άγνωστου, απλού λαού που ζει απαρατήρητος ανάμεσα στην ανθρωπότητα- 

αλλά αυτός ο λαός Με άκουσε, και περισσότερο από αυτό, Με πίστεψε. 

13 Αν είχα δώσει το Λόγο Μου σε όλα τα έθνη, η πλειοψηφία θα τον είχε απορρίψει, επειδή η 

ματαιοδοξία του υλισμού και το ψεύτικο μεγαλείο των ανθρώπων δεν θα δέχονταν μια διδασκαλία που 

μιλάει για πνευματοποίηση, για ταπεινότητα και αδελφοσύνη. Ο κόσμος δεν είναι ακόμη έτοιμος να 

κατανοήσει την αγάπη, γι' αυτό και δεν θα ήταν όλοι δεκτικοί στην παρουσία Μου με αυτή τη μορφή. 

14 Όπως ο Χριστός αναζήτησε τότε την κοιλότητα ενός βράχου για να γεννηθεί ως άνθρωπος, έτσι 

και σήμερα ανακάλυψα αυτή τη γωνιά της γης που ήταν έτοιμη να Με ακούσει και που μοιάζει με τη 

σπηλιά και τη φάτνη που υποδέχτηκαν τον Υιό του Θεού εκείνη την ευλογημένη νύχτα. 

15 Εδώ σας προετοίμασα σιωπηλά- στη συνέχεια θα έρθει η μέρα που θα πρέπει να ξεκινήσετε να 

προετοιμάζετε τους δρόμους για να φτάσει ο Λόγος Μου σε όλες τις καρδιές. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος 

θα εξαγνιστεί από τον πόνο και ο Λόγος Μου δεν θα του φαίνεται πλέον σαν μια ξένη γλώσσα, αλλά σαν 

κάτι που η καρδιά και το πνεύμα θα μπορούν εύκολα να καταλάβουν και να αισθανθούν. Σας δίνω το 

βιβλίο που μιλάει για την αλήθεια και την αγάπη, ώστε να το φέρετε σε όλη την ανθρωπότητα. 

16 Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στη γη για τον οποίο θα μπορούσα να σας πω ότι δεν χρειάζεται 

να πάτε, επειδή δεν χρειάζονται αυτή την αποκάλυψη. Ποιο έθνος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι 

πραγματικά χριστιανικό - όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά λόγω της αγάπης, του ελέους και της συγχώρεσής 

του; Ποιο έθνος μπορεί να αποδείξει την πνευματικότητά του; Σε ποιο μέρος του κόσμου αγαπιούνται; 

Πού ακολουθούν οι άνθρωποι πραγματικά τις διδασκαλίες του Χριστού; 

17 Αλήθεια σας λέω, έχετε τον Νόμο Μου γραμμένο σε βιβλία, μερικές φορές στο μυαλό σας, αλλά 

δεν τον βλέπω να υλοποιείται στη ζωή σας. Μη Μου πείτε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί σας δοκίμασα 

γι' αυτό, και όταν ήρθε η ώρα να συγχωρήσετε, δεν ξέρατε πώς να συγχωρήσετε την προσβολή, αλλά 

αντιθέτως την εκδικηθήκατε. Όταν ένα χέρι που είχε ανάγκη χτύπησε την πόρτα σας, δεν προσφέρατε με 

αγάπη βοήθεια, και όταν ήταν απαραίτητο να θυσιάσετε τον εαυτό σας για να σώσετε κάποιον, μάλλον 

θυσιάσατε τον συνάνθρωπό σας για να σώσετε τη ζωή σας και τα αγαθά που έχετε. Γι' αυτό σας λέω ότι η 

ανθρωπότητα φυλάει το Λόγο Μου μόνο σε σκονισμένα βιβλία. 

18 Αν ο Λόγος Μου σας φαίνεται πολύ ταπεινός, σας το ξαναλέω: Αυτή είναι μόνο η εξωτερική 

μορφή της έκφρασης. Πηγαίνετε πέρα από κάθε ανθρώπινη έννοια και θα ακούσετε τη φωνή του Πατέρα 

στο άπειρο, ο οποίος μιλάει μια ουράνια γλώσσα που δεν θα είναι ξένη στο πνεύμα σας, αλλά οικεία, 

αφού έχει την προέλευσή της στον Θεό. 

19 Έχετε επίγνωση της αποστολής και της ευθύνης που αναλαμβάνετε αυτή τη στιγμή; 

20 Ας μη βρίσκει κανείς τη διδασκαλία Μου αποξενωτική ούτε τον σταυρό του επαχθή, γιατί αληθινά 

σας λέω, πιο δύσκολη και καταπιεστική είναι η ζωή που ζείτε στον κόσμο. Ο σταυρός της αγάπης μου 

είναι ο πιο απαλός από όλους τους ζυγούς. 

21 Σκεφτείτε ότι το πνεύμα σας Με ακολούθησε κατά τη διάρκεια τριών αιώνων πνευματικής 

ανάπτυξης και ακόμα δεν έχετε φτάσει στον τελικό προορισμό του μονοπατιού. Με ακολουθήσατε 

οικειοθελώς, γιατί ποτέ δεν ανάγκασα κανέναν να το κάνει. 

22 Όταν η εξομολόγησή σας προέκυψε από τα βάθη της ύπαρξής σας, με την οποία Μου είπατε: 

"Δάσκαλε, είσαι ο Κύριός Μου", ήταν η φωνή της πίστης σας που μίλησε, και από εκείνη τη στιγμή της 
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εσωτερικής διαφώτισης ακολουθείτε την πορεία Μου, βήμα προς βήμα, πέφτοντας μερικές φορές και 

επίσης σηκώνοντας ξανά το κεφάλι για να Με ακολουθήσετε. Πόσο χαρούμενο είναι το πνεύμα που 

αισθάνεται το βάρος του σταυρού της αγάπης πάνω του. Μόνο εκείνος που δεν το αναλαμβάνει με αγάπη 

θα δείξει ότι είναι δυσαρεστημένος και ανήσυχος την τελευταία στιγμή της ζωής του, και μέσα στον 

παραλογισμό του θα βλασφημήσει μερικές φορές τον Κύριό του και έτσι θα κάνει όπως ο ληστής που 

σταυρώθηκε στον Γολγοθά στα αριστερά Μου. Αυτή η γήινη ζωή είναι μόνο μια προετοιμασία, ένα 

στάδιο για να φτάσουμε στην αληθινή ζωή. 

23 Η Διδασκαλία μου είναι ο Νόμος που σας διδάσκει να ζείτε σε αρμονία με το πνευματικό και με 

τη φύση. Παρά το φως που λάμπει στο μυαλό σας και σας δείχνει τον ασφαλή και σωστό δρόμο, μερικές 

φορές χύνετε δάκρυα επειδή περιστασιακά παρεκκλίνετε από το νόμο, και τότε η συνείδησή σας σας 

κρίνει και σας τιμωρεί. Κάθε φορά που προκαλείτε τη φύση και παραβιάζετε τους νόμους της, αυτή σας 

καταδιώκει αμέσως. Ωστόσο, θα ήσασταν άδικοι αν λέγατε ότι πήρε εκδίκηση, γιατί είμαι στη φύση όπως 

είμαι σε όλα. Αν θέλατε να πέσετε σε μια άβυσσο, πώς θα μπορούσατε να αποφύγετε τον πόνο της 

πτώσης; 

24 Νιώστε ότι διασχίζετε πνευματικά μια απέραντη έρημο- πέρα από αυτήν βρίσκεται μια κατοικία 

ειρήνης, τελειότητας και φωτός που έχει υποσχεθεί στο πνεύμα σας. Σκεφτείτε στα νώτα σας τη μακρινή, 

αμαρτωλή πόλη, πόσο μακριά είναι. Σήμερα είστε ελεύθεροι από τις αλυσίδες, γιατί επιτέλους 

απελευθερωθήκατε από τη σκλαβιά των παθών. Τα είδωλα στα οποία υποκλιθήκατε έμειναν πολύ πίσω 

σας, αναίσθητα και νεκρά. Αργότερα θα πέσουν από το βάθρο τους από άλλους που θα έρθουν μετά από 

εσάς. Αλλά αν οι εχθροί σας σας καταδιώξουν, μια σωτήρια θάλασσα θα τους φράξει το δρόμο, ώστε να 

φτάσετε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής σας με ασφάλεια. 

25 Ποιος θα ήθελε να γυρίσει πίσω; Έτσι μπροστά, στον ορίζοντα λάμπει ήδη το φως της ελπίδας. 

Πίσω σας βρίσκεται το σκοτάδι της απογοήτευσης. 

26 Προχωρήστε με θάρρος, ο λαός Μου! Η έρημος είναι ξηρή και καυτή, αλλά το μάννα πέφτει πάνω 

σας και νερό αναβλύζει από τους βράχους της. Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί ακόμη και στην έρημο 

οι πειρασμοί θα σας καταδιώκουν. Αλίμονο σ' αυτόν που δεν προσέχει και δεν προσεύχεται! Αλίμονο σ' 

αυτόν που είναι αδύναμος στις αποφάσεις του για ανανέωση! 

27 Σαν στρατιώτες θα διασχίσετε τις τεράστιες αποστάσεις και τις ερημιές. Σας έχω ήδη εξοικειώσει 

με τα όπλα σας. Η μάχη θα ξεσπάσει, και τότε θα μετρήσετε τη δύναμή σας με εκείνους που προσπαθούν 

να σας σταματήσουν και να σας καταστρέψουν. Πώς θα καταφέρετε να επιβιώσετε σε αυτή τη μάχη; Με 

το να μην χάνετε την πίστη σας, με το να περνάτε μέσα από το σκοτάδι και τη σύγχυση χωρίς να σβήνετε 

το φως σας και με το να φτάνετε στο τέλος της ερήμου με την καρδιά σας ελεύθερη από προσβολές, 

μνησικακία ή μίσος και με το να αγαπάτε και να συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Τότε θα βιώσετε ότι το 

πνεύμα σας δυνάμωσε τρομερά στη μάχη, επειδή το ανάγκασε να μην μείνει ακίνητο ούτε να υποχωρήσει, 

κάνοντας χρήση όλων των γνωστών δυνάμεων και ικανοτήτων του και αναζητώντας άγνωστα ή αδρανή 

πνευματικά χαρίσματα μέσα του. 

28 Να είστε ταπεινοί μπροστά στον Κύριό σας και θα είστε σπουδαίοι στο πνεύμα. Μην 

αποδυναμώνεστε μπροστά στους πειρασμούς του κόσμου και της σάρκας. Οι άνθρωποι θα σας πουν: Ενώ 

ο Ιησούς σας κάνει "τελευταίους" και ταπεινούς, οι ίδιοι θα σας κάνουν "πρώτους" και σπουδαίους στη 

γη- αλλά μην τους πιστεύετε. 

29 Είμαι επίσης σε θέση να δώσω στέμματα, θρόνους και σκήπτρα στον κόσμο, όπως έκανα για τον 

Δαβίδ και τον Σολομώντα όταν γνώρισαν τον Κύριό τους- αλλά τους έκανα να νιώσουν τη δικαιοσύνη 

Μου όταν Με πρόδωσαν και τους επέτρεψα να στερηθούν το δώρο της δύναμης, της έμπνευσης και της 

σοφίας. 

30 Σήμερα δεν σας προσφέρω βασίλεια σ' αυτόν τον κόσμο, αλλά μάλλον σας απογύμνωσα από τα 

γήινα αγαθά, ώστε να Με ακολουθήσετε με μεγαλύτερη ελευθερία. Το βασίλειο που σας προσφέρω είναι 

πέρα από κάθε ανθρωπότητα. Όποιος καταφέρει να εισέλθει σε αυτό το βασίλειο δεν θα το εγκαταλείψει 

ποτέ ξανά. 

31 Ιδού οι λαοί και οι άρχοντες της γης. Πόσο σύντομη είναι η δόξα και η βασιλεία τους. Σήμερα 

υψώνονται από τους λαούς τους και αύριο τους σπρώχνουν από τους θρόνους τους. Ας μην αναζητά 

κανείς το θρόνο του σε αυτή τη ζωή, γιατί με τη σκέψη να προχωρήσει θα σταματήσει την πορεία του, και 
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το πεπρωμένο σας είναι να προχωράτε χωρίς να σταματάτε, μέχρι να φτάσετε στις πύλες της Βασιλείας 

Μου. 

32 Αν στο τέλος του 1950 δεν ακούτε πλέον τον Λόγο Μου, δεν παύετε να είστε μαθητές Μου, γιατί 

η έμπνευσή Μου θα συνεχίσει να φτάνει στο πνεύμα και το μυαλό σας για να σας κάνει να καταλάβετε 

όλα όσα έχετε λάβει στον Λόγο Μου. 

33 Λείπει μόνο το τελευταίο μέρος του βιβλίου, το έβδομο κεφάλαιο, το οποίο εξακολουθεί να είναι 

σφραγισμένο. Μόλις ανοίξει αυτή η σφραγίδα, θα λάβετε το τελικό μάθημα από πνεύμα σε πνεύμα. 

34 Η δικαιοσύνη μου φέρνει σοφά την ανθρωπότητα λίγο-λίγο πιο κοντά στη μεγάλη αποκάλυψη. Η 

ζωή ως Δάσκαλος διδάσκει και διορθώνει αδιάκοπα, οι δοκιμασίες αφήνουν την πνευματική φωνή τους να 

φτάσει στους ανθρώπους μέσω της συνείδησης. 

35 Προκειμένου ο κόσμος να καταφέρει τελικά να επικοινωνήσει μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, 

έπρεπε να σας πλησιάσω με αυτή τη μορφή εκ των προτέρων και να σας προετοιμάσω για το βήμα που 

έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι στην πορεία της ανάπτυξής τους. Ο Λόγος Μου που θα ειπωθεί αυτή τη 

στιγμή -μέσω των φορέων της φωνής- θα χρησιμεύσει για να σας απαλλάξει από παγίδες, από αμφιβολίες 

ή λάθη στο μονοπάτι σας. Σε αυτό θα ανακαλύψετε τη σαφήνεια των οδηγιών Μου. 

36 Σας αναθέτω, άνθρωποι, να διακηρύξετε την υπόσχεσή Μου ότι θα συνδεθώ με τους ανθρώπους 

από πνεύμα σε πνεύμα. Θέλω να μεταδώσετε αυτό το φως και στα παιδιά σας, ώστε να φωτίσουν το 

δρόμο τους με το φως της ελπίδας. 

37 Αν κοιμηθείτε, αν ξεχάσετε να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, αν η υπόσχεσή Μου γίνει 

πραγματικότητα και το Πνεύμα Μου σας καλέσει, τότε θα σας βασανίσει και πάλι η σύγχυση και η 

αμφιβολία, που πάντα είχαν οι άνθρωποι όταν επέστρεφα σε αυτούς, επειδή δεν ήξεραν να Με 

περιμένουν. 

38 Θέλω, από τη στιγμή που σιωπώ το Λόγο Μου, να αφιερώσετε τον εαυτό σας στη μελέτη του και 

στην πνευματική άσκηση που θα σας δώσει την απαραίτητη ανάπτυξη για να φτάσετε να συνδεθείτε 

άμεσα με το Πνεύμα Μου. Σε αυτή την εσωτερική, οικεία, πνευματική ανάπτυξη θα λάβετε τους πιο 

όμορφους καρπούς της έμπνευσης, της αποκάλυψης, του πνευματικού προσώπου και της δύναμης. Τότε 

αυτός ο λαός θα είναι στα πρόθυρα να δει την υπόσχεσή Μου να πραγματοποιείται, όταν η τελευταία 

σφραγίδα λυθεί και αποκαλύψει το περιεχόμενό της στον κόσμο. 

39 Μην τρέφετε την επιθυμία, μόλις πάψετε να έχετε την εκδήλωσή Μου, να την αντικαταστήσετε με 

ψεύτικες απομιμήσεις ή εξωτερικές μορφές λατρείας, γιατί τότε θα βυθιστείτε στον λήθαργο, στη ρουτίνα, 

και δεν θα είστε σε θέση να ακούσετε τη θεία φωνή Μου όταν έρχεται να φωτίσει το πνεύμα σας. 

40 Δεν θέλω να είναι μόνο ένα αόριστο προαίσθημα που κάνει τους ανθρώπους να περιμένουν την 

παρουσία Μου στο πνεύμα. Θέλω να είναι η βεβαιότητα, η πλήρης πεποίθηση ότι η βασιλεία Μου θα 

έρθει στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. 

41 Σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή ανακοίνωσα την επιστροφή Μου, αλλά όχι με ασαφή αλλά με σαφή 

μορφή. Ωστόσο, τα έθνη κουράστηκαν να περιμένουν και τελικά ξέχασαν την υπόσχεσή Μου. 

42 Άφησα να εμφανιστούν όλα τα σημάδια που επρόκειτο να αναγγείλουν την επιστροφή Μου, αλλά 

και αυτά έμειναν απαρατήρητα από τους ανθρώπους, επειδή ήταν πνευματικά κοιμισμένοι, εθισμένοι στον 

κόσμο και στάσιμοι στις θρησκείες τους. 

43 Δεν θέλω να ξαναπέσετε σε λάθος. Ακούστε το Λόγο Μου, ο οποίος σας λέει τον τρόπο με τον 

οποίο θα επικοινωνώ με τους ανθρώπους από πνεύμα σε πνεύμα. 

44 Διώξτε από τις καρδιές σας κάθε υλισμό, ώστε να μπορείτε να περιμένετε αυτή την κοινωνία στην 

υψηλότερη μορφή που μπορείτε να φανταστείτε και έτσι να μην υποφέρετε ούτε από απογοήτευση ούτε 

από καμία σύγχυση μπροστά στην πραγματικότητα. 

45 Όταν ο Μεσσίας υποσχέθηκε στο λαό του Ισραήλ στην Πρώτη Εποχή, ο λαός περίμενε ότι θα 

ήταν ένας ισχυρός βασιλιάς στη γη- αλλά όταν τον είδαν μπροστά στα μάτια τους, δεν τον αναγνώρισαν. 

46 Όσο ήμουν στον κόσμο, ανακοίνωσα την επιστροφή Μου στους ανθρώπους και τους έδωσα να 

καταλάβουν ότι θα ήταν πνευματική. Ωστόσο, σήμερα, από τότε που σας έστειλα την ακτίνα φωτός Μου, 

η οποία έγινε λόγος στα μυαλά των φορέων της φωνής Μου, πολλοί πιστοί σε Μένα Με αρνήθηκαν 

επειδή είχαν ξεχάσει ότι θα επιστρέψω ή επειδή νομίζουν ότι όταν επιστρέψω στον κόσμο θα είναι με την 

ίδια μορφή με την οποία κάποτε ήρθα, δηλαδή ως άνθρωπος. 
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47 Μιλάω γι' αυτό τώρα, ώστε να προετοιμάσετε τους συνανθρώπους σας και τα παιδιά σας να 

παρακολουθήσουν, και τότε, όταν έρθει η ώρα και η θεία φωνή ζητήσει να ακουστείτε, οι άνθρωποι και 

τα έθνη θα βρεθούν να προσεύχονται- γιατί η χαρά τους θα είναι απέραντη και οι αποκαλύψεις που θα 

λάβουν θα είναι ασύγκριτες. 

48 Η παρούσα εποχή θα είναι η εποχή της αξίας, άνθρωποι. Ήδη οι πατριάρχες σας έδωσαν 

διδασκαλίες και παραδείγματα, ήδη οι προφήτες σας ανακοίνωσαν τα μηνύματά Μου. Είχατε ήδη τον 

Χριστό ανάμεσά σας, ο οποίος σας έδωσε τα πάντα για τη σωτηρία σας, και αργότερα ήταν οι απόστολοι 

και οι αγγελιοφόροι που σας έφεραν το φως. 

49 Τώρα είναι η σειρά σας να σηκώσετε το σταυρό που αφήνατε στους άλλους. Τώρα πρέπει να 

ζήσετε μέσα από το δικό σας πάθος, ώστε να φτάσετε στην υψηλότερη εκτίμηση της ψυχής σας. Το 

καθήκον σας είναι να σκορπίσετε το φως και την ειρήνη στους συνανθρώπους σας, σαν γόνιμη και 

αναζωογονητική δροσιά. Μην καθίσετε να κοιμηθείτε. Θέλετε οι πόλεμοι που μαίνονται στην Ανατολή 

(Ευρώπη) να εξαπλωθούν στη Δύση (Αμερική); Θέλετε να δείτε το έδαφος της πατρίδας σας να βάφεται 

με το αίμα των πατεράδων, των παιδιών ή των συζύγων σας και τις γυναίκες να πιάνουν τα εργαλεία της 

εργασίας για να εξασφαλίσουν το καθημερινό ψωμί; Θα περιμένετε μέχρι οι δρόμοι να γίνουν δρόμοι 

πικρίας; 

50 Να θυμάστε: Ενώ η ανθρωπότητα υποφέρει και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, εσείς δεν πρέπει να 

οργανώνετε γιορτές, ούτε καν να μένετε αδιάφοροι. Θα πρέπει να κουβαλάτε τον πόνο των γειτόνων σας 

στην καρδιά σας, να στέλνετε τις προσευχές και τις σκέψεις σας ως συνεχές μήνυμα αγάπης και ειρήνης 

και να ζητάτε έλεος για τους πάσχοντες συνανθρώπους σας. 

51 Βλέπω ότι θέλετε την ειρήνη, άνθρωποι, αλλά δεν αγωνίζεστε γι' αυτήν. Θέλετε να σας 

συγχωρήσω, αλλά χωρίς πρώτα να έχετε συγχωρήσει ο ένας τον άλλον. Σας διδάσκω να αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον, ακόμη και αν δεν γνωρίζετε ο ένας τον άλλον, και να αισθάνεστε τον πόνο του πλησίον σας, 

ακόμη και αν δεν τον βλέπετε επειδή είναι μακριά. Δεν είστε μόνοι στον αγώνα σας, είμαι μαζί σας, εγώ 

που ήρθα αυτή τη στιγμή "στο σύννεφο" για να σας δώσω υποστήριξη και αγάπη στην έρημο που 

διασχίζετε. 

52 Έχω ετοιμάσει τα πάντα σε αυτή τη γωνιά της γης, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε το έργο 

σας. Μια νέα γη που ρέει γάλα και μέλι, ένας λαμπερός ουρανός, μια παρθένα γη, γόνιμη και παραγωγική, 

που ξεχειλίζει από θαύματα και ομορφιές. Όλα προετοιμάστηκαν έτσι ώστε ο αγώνας σας για τη ζωή και 

τα γήινα καθήκοντά σας να μη σας καταβάλλουν και να μην αφήσουν χρόνο και δύναμη στο πνεύμα σας 

να θυμάται τον Ουράνιο Πατέρα σας και να είναι χρήσιμος στον πλησίον σας και να τον αγαπά. Επειδή 

όμως δεν ξέρατε πώς να προσεύχεστε για να επιτύχετε την πνευματική σας ανοδική ανάπτυξη, δεν 

προσέχατε αυτό που είχατε στον κόσμο, και έτσι συνέβη να αισθάνεστε ξένοι όταν περπατούσατε στα 

εδάφη σας και όταν κοιτάζατε την κληρονομιά σας να μην έχετε κανένα δικαίωμα σε αυτήν. Τώρα πρέπει 

να εκπληρώσετε το πνευματικό σας πεπρωμένο, παρόλο που κατά καιρούς κουβαλάτε πικρία ή και 

δυστυχία στις ψυχές σας. Γι' αυτό, σας δίνω δύναμη στο Λόγο Μου, ώστε να μην κουραστείτε στον αγώνα 

σας και να ξέρετε ότι μπορείτε ακόμα να ζήσετε την ώρα της δικαιοσύνης. 

53 Όταν η πνευματική μάχη είναι μεγάλη, δώστε ο ένας στον άλλον ζεστασιά και ενθάρρυνση- αυτή 

είναι η ενότητα που ζητώ από εσάς. Γνωρίζετε μέσω Εμού ότι στο δρόμο σας θα σηκωθούν εκείνοι που θα 

σας πολεμήσουν. Ήδη το 1950 πλησιάζει, και σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τον 

Λόγο Μου, γιατί η αναχώρησή Μου δεν θα πληγώσει τις καρδιές τους. 

54 Κανείς δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Οι συγγενείς σας σας έκαναν να ματώσετε και να 

κλάψετε με την αμφιβολία και την κοροϊδία τους. Αλλά επιμείνετε και γίνετε σαν τον Ιησού, γίνετε σαν 

τους προφήτες ή τους αποστόλους που, αντί να χύνουν δάκρυα, πήγαν σε άλλες περιοχές και άλλα έθνη 

για να κηρύξουν την αλήθεια όπου βρήκαν πίστη. 

55 Μετά το 1950, θα υπάρξουν ανάμεσά σας εκείνοι που θα πάνε σε άλλες επαρχίες και σε άλλα 

έθνη, όπου θα βρουν περισσότερη κατανόηση, και εκεί θα κλείσουν οι πληγές τους. 

56 Όταν ο Λόγος Μου θα σταματήσει, οι προφητείες Μου θα πραγματοποιηθούν η μία μετά την 

άλλη. Τότε οι άπιστοι θα μετανοήσουν και θα βρουν πίστη. 

57 Ερμηνεύστε σωστά το Λόγο Μου, εκπληρώστε τις εντολές Μου, συνεχίστε το έργο της 

ανανέωσής σας, ενωθείτε με την αλήθεια, και σας λέω ότι θα υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη γη. Θα γευτείτε 
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την αφθονία και την καλή γεύση των καρπών της, και οι ξένοι θα τη βλέπουν ως φάρο, προπύργιο 

δικαιοσύνης και καταφύγιο ειρήνης. 

58 Διώξτε από τα μάτια σας κάθε άχρηστη ψευδαίσθηση, κάθε ψεύτικο είδωλο, καθαρίστε τους 

δρόμους σας και προσευχηθείτε για την ειρήνη των εθνών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 125  
1 Ιδού, εδώ είμαι στον κόσμο σας, μιλώντας σας μέσω της συνείδησής σας, γιατί είμαι ο Κριτής σας. 

Σας ανέθεσα σε όλους σας ένα έργο, και σήμερα έρχομαι να σας ρωτήσω τι κάνατε με αυτό. 

2 Δεν έχω έρθει κρυφά σε αυτό το διάστημα. Από τις πρώτες φορές ανακοινώθηκε η πνευματική 

Μου εκδήλωση. Επομένως, δεν πρέπει να εκπλαγείτε. 

3 Γιατί τότε κανείς δεν έμεινε ξύπνιος και δεν περίμενε τον ερχομό Μου; Ποιος καθάρισε το σπίτι 

του για να μπω εγώ; Ποιος έπλυνε τα χέρια του για να μοιράσει το ψωμί στο τραπέζι; Ποιανού η καρδιά 

ήταν γεμάτη αγάπη για να Με δεχτεί; Κανείς. Κι όμως, είμαι εδώ, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Μου 

ανάμεσά σας. 

4 Όταν σας δείξω να τηρείτε μια υπόσχεση, καταλάβετε ότι είναι σωστό να Με πάρετε ως 

παράδειγμα σε αυτό και να εκπληρώσετε το καθήκον σας. Αγαπητοί άνθρωποι, όταν Με ακούτε να σας 

κατηγορώ, θυμηθείτε ότι δεν είχατε ειρήνη -αν και σας δόθηκε η εντολή να προσεύχεστε για την ειρήνη 

του κόσμου- γι' αυτό Με ρωτήσατε: "Κύριε, γιατί δεν έρχεται ειρήνη στα έθνη, αν και παρακολουθώ και 

προσεύχομαι;". Σας λέω όμως: Επειδή δεν αρκεί να προσεύχεστε, αλλά είναι επίσης απαραίτητα και τα 

αξιοπρεπή έργα. 

5 Οι προφήτες έδωσαν ήδη το αίμα τους για να σας διακηρύξουν την αλήθεια. Ήμουν ήδη στη γη ως 

άνθρωπος για να ζήσω ένα τέλειο πάθος ανάμεσά σας. Οι απόστολοι και οι μάρτυρες έδωσαν επίσης τη 

ζωή τους για την αγάπη της ανθρωπότητας. Τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσετε το σταυρό σας και να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, ώστε να βιώσετε τον ερχομό της ειρήνης. 

6 Άνθρωποι, ανοίξτε την καρδιά σας και ξυπνήστε από τον βαθύ ύπνο που σας έχει κυριεύσει. 

Αγωνιστείτε και μην αμφιβάλλετε, γιατί αν νομίζετε ότι η έρημος που διασχίζετε είναι ατελείωτη, σας λέω 

ότι στο μέσον της, όταν ο ήλιος θα είναι πιο καυτός στα πρόσωπά σας, θα εμφανιστεί ένα σύννεφο, η 

παρουσία του οποίου θα κάνει τις καρδιές σας να νιώσουν ότι είμαι πολύ κοντά σας. 

7 Μου λες από τα βάθη της καρδιάς σου ότι δεν είσαι άξιος της χάρης Μου ούτε της ειρήνης Μου. 

Αλλά γιατί δεν είστε άξιοι; Έχω θέσει όλη τη φύση στη διάθεσή σας, ώστε να Με υπηρετείτε καλύτερα, 

σας έχω κατακλύσει με δώρα και ευλογίες, ώστε η ζωή σας να είναι πιο ευχάριστη και ένας ύμνος αγάπης 

για Μένα να αναδύεται από τις καρδιές σας. 

8 Σήμερα έπρεπε να σας πω: Κάντε τη ζωή σας απλή, ώστε να έχετε χρόνο να σκέφτεστε τους 

συνανθρώπους σας. Μόνο έτσι μπορείτε να προσφέρετε στην ψυχή σας την ευκαιρία να απελευθερωθεί 

από τον υλισμό που την περιβάλλει και να εκπληρώσει το καθήκον της αγάπης και της υπηρεσίας του 

Κυρίου της στον πλησίον της. 

9 Πολεμήστε, παιδιά Μου, για την υπόθεση της ειρήνης και της αδελφοσύνης, αλλά μη νομίζετε ότι 

η νίκη είναι κοντά, είναι ακόμα μακριά. Μην είστε σίγουροι για τον εαυτό σας, γιατί οι εχθροί σας 

περιμένουν, και ακόμη και αν δεν έχουν καμία δύναμη πνευματικά, εσείς τους θεωρείτε ισχυρούς και 

ανίκητους. 

10 Γιατί σας κρίνω, άνθρωποι; - Επειδή δεν θέλω να υπάρχουν κρυφές παραβάσεις και λάθη στις 

καρδιές σας, γιατί θα σας φέρω σε εκείνους που θα λάβουν το μήνυμά Μου από εσάς, και δεν θέλω να 

βρουν σφάλματα σε σας, γιατί έτσι δεν θα τιμήσετε τον Δάσκαλό σας. 

11 Τι θα γινόταν αν σας έκρυβα τις ατέλειές σας; Θα βελτιώνατε τον τρόπο ζωής σας αν οι 

παραβάσεις σας δεν είχαν οδυνηρές συνέπειες; 

12 Δείτε πόσα βάσανα υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός είναι ο καρπός της σποράς τους. Τους 

μιλάω μέσω της συνείδησης για να τους κάνω να μετανοήσουν και να διορθωθούν. Αλλά οι καρδιές τους 

έχουν κουφαθεί στη φωνή Μου. 

13 Εσείς οι άνθρωποι που καθοδηγείτε τις τύχες των λαών σας: Δεν έχετε ακόμα κουραστεί από το 

αίμα και τις (κατεστραμμένες) ανθρώπινες ζωές; Δεν ακούτε τη φωνή της συνείδησης ή της λογικής; 

Είστε υπερήφανοι και αλαζόνες, αλλά η δικαιοσύνη Μου θα γκρεμίσει την αλαζονεία σας. 

14 Είστε αλαζόνες, επειδή με την επιστήμη σας έχετε χτίσει τον νέο Πύργο της Βαβέλ, από τον οποίο 

αμφισβητείτε τη δύναμή Μου λέγοντας στα έθνη ότι η γνώση σας ξεπερνά τις θεϊκές αποκαλύψεις. Με 

τον τρόπο αυτό καταπατήσατε τον νόμο του Πατέρα και παραποιήσατε τον λόγο του Ιησού, φοβούμενοι 

ότι η αλήθεια θα γίνει γνωστή και ότι έτσι θα χάσετε τη δόξα και τη δύναμη του κόσμου. 
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15 Επέτρεψα στον πύργο σας να μεγαλώσει και στην επιστήμη σας να αναπτυχθεί, αλλά σας ζητώ: 

Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να διαθέτετε τη ζωή του πλησίον σας; Ποιος σας επέτρεψε να χύσετε το 

αίμα τους; Και τέλος, ποιος μπορεί να παρέμβει στην τύχη των αδελφών του χωρίς να παραβιάσει τον 

νόμο; 

16 Ανθρωπότητα, κόρη του φωτός, άνοιξε τα μάτια σου, συνειδητοποίησε ότι ζεις ήδη στην εποχή 

του πνεύματος! 

17 Γιατί ξεχάσατε τη δική Μου και θέλατε να μετρήσετε τη δύναμή σας με τη δική Μου; Σας λέω ότι 

θα βάλω το σκήπτρο Μου στο χέρι του την ημέρα που ένας επιστήμονας με την επιστήμη του θα 

δημιουργήσει ένα ον παρόμοιο με εσάς και θα το προικίσει με πνεύμα και θα του δώσει συνείδηση. Αλλά 

η συγκομιδή σας θα είναι διαφορετική προς το παρόν. 

18 Πάνω στα πτώματα και τα συντρίμμια η επιστήμη θα χτίσει το βασίλειό της, το οποίο θα είναι 

πολύ σύντομο, ώστε στη συνέχεια να εγκαθιδρυθεί το βασίλειο της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της 

αγάπης. Θα έρθω και θα αναζητήσω αυτούς που έπεσαν στη μάχη, αυτούς που έχασαν το δρόμο, αυτούς 

που τους έδειξαν έναν άλλο δρόμο. Θα τους αναζητήσω για να τους ανεβάσω στην αληθινή ζωή, 

ανεξάρτητα από το πρόσωπο, και θα πιέσω το φιλί της αγάπης Μου στο καθαρό μέτωπο καθώς και στο 

λερωμένο. 

19 Ο Πατέρας σας μιλάει, Αυτός που δεν έχει κανέναν να προσκυνήσει στην προσευχή. Αλλά 

αληθινά, σας λέω, αν υπήρχε κάποιος μεγαλύτερος από Μένα, θα υποκλινόμουν μπροστά του, γιατί η 

ταπεινοφροσύνη κατοικεί στο Πνεύμα Μου. Δείτε πώς εσείς, αν και είστε τα μικρά Μου πλάσματα, Με 

αναγκάζετε να κατεβαίνω για να σας μιλήσω, να σας ακούσω και να σας παρηγορήσω, αντί να αγωνίζεστε 

να ανεβείτε σε Μένα. 

20 Ο μυστικός μου θάλαμος έχει ανοίξει για σας και πλησιάζει η ώρα που θα αγαπήσετε την αλήθεια 

και θα εγκαταλείψετε την πλαστή και κενή ζωή που έχετε δημιουργήσει. Η λάμψη της υλιστικής εποχής 

θα γνωρίσει σύντομα την παρακμή της και θα εισέλθει στο τελικό της στάδιο. Σήμερα αντιλαμβάνεστε 

ελάχιστα από αυτά που σας λέω, αλλά σύντομα όλοι θα καταλάβετε. 

21 Πώς θα μπορούσε η ζωή σας να μην κυριαρχείται από την ύλη, όταν εσείς οι ίδιοι αντιλαμβάνεστε 

το θείο μόνο μέσω της ύλης και πιστεύετε μόνο σε αυτό που αντιλαμβάνεστε μέσω των αισθήσεών σας; 

22 Αυτοί που ισχυρίζονται ότι Με γνωρίζουν Με έχουν εκπροσωπήσει άσχημα στη γη, και αυτός 

είναι ο λόγος που πολλοί Μου έχουν γυρίσει την πλάτη. Εκείνους που αυτοαποκαλούνται άθεοι δεν θα 

τους καλέσω σε λογοδοσία, επειδή Με έχουν εξορίσει από τις καρδιές τους, αλλά εκείνους που 

διαστρέβλωσαν την αλήθεια και παρουσίασαν έναν Θεό που πολλοί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν. 

23 Ό,τι είναι δίκαιο, υγιεινό και καλό περιέχει την αλήθεια που έχω διακηρύξει ανά πάσα στιγμή. 

24 Ήρθε η ώρα να αγαπήσετε ξανά την αλήθεια, δηλαδή να αναγνωρίσετε το δίκαιο και το καλό. 

Αφού γεννηθήκατε από Μένα, πρέπει να φτάσετε στο σημείο να αναζητάτε το υψηλό, το αιώνιο και το 

αγνό. 

25 Δεν έχω φυλακίσει κανέναν, δεν έχω αναγκάσει κανέναν να εγκαταλείψει το μονοπάτι που έχει 

επιλέξει. Επέτρεψα σ' αυτούς που ήθελαν να εξερευνήσουν, και σ' αυτούς που ήθελαν να διασκεδάσουν, 

τους επέτρεψα- αλλά σε όλους αυτούς έθεσα μπροστά τους τον Νόμο Μου, τον μοναδικό Νόμο, για να 

μην παρεκκλίνουν από το μονοπάτι. 

26 Αυτό που θα βρίσκεται στο τέλος του μονοπατιού που η ανθρωπότητα λανθασμένα ακολουθεί 

σήμερα, και το οποίο ο άνθρωπος θα βρει όταν φτάσει στο στόχο του, θα είναι η κούραση, η εξάντληση, η 

απογοήτευση και ο πόνος. Θα μπορέσει το ανθρώπινο πνεύμα να παραιτηθεί από μια τέτοια συγκομιδή, 

και αυτός θα είναι ο καρπός που θα παρουσιάσει στον Πατέρα του στην αιωνιότητα; Όχι, άνθρωποι, το 

ανθρώπινο πνεύμα θα ξυπνήσει μπροστά στις συνέπειες των έργων του, και εκείνη την ώρα θα είναι ο 

ίδιος ο κριτής του, και στη συνέχεια, μετά από αυτή την κρίση, θα σηκωθεί γεμάτο δύναμη και θα 

ανανεώσει και θα ξαναχτίσει τη ζωή του, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του και αφιερώνοντας τον εαυτό 

του στο έργο της αγάπης και της αναζήτησης μόνο της αλήθειας. Τότε θα έχει βρει το μονοπάτι από το 

οποίο θα ακούσει τη φωνή Μου να του λέει: Καλώς ήρθες, ω υπομονετικό και σοφό Ισραήλ, έφτασες 

τώρα στη Γη της Ειρήνης στον Τρίτο Χρόνο. 

27 Σας αναζήτησα και σας λέω: Ας σηκωθεί η ψυχή και ας Με δει. Είμαι ο ίδιος- ο χρόνος δεν Με 

προσπερνά. Είμαι ο Δάσκαλος που σας μίλησε σε πολλά μέρη και με πολλούς τρόπους στην Ιουδαία για 

το Αιώνιο Βασίλειο της Αλήθειας. Εσείς, από την άλλη πλευρά, έχετε αλλάξει. Ο εγωισμός και η κακία 
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του κόσμου έχουν δηλητηριάσει τις καρδιές σας και μερικές φορές αισθάνεστε ανάξιοι της παρουσίας 

Μου. Ήρθα επειδή σας αγαπώ και θέλω να διορθώσετε τους τρόπους σας και να αγωνιστείτε για την 

πνευματική σας πρόοδο. 

28 Μην σπαταλάτε τον χρόνο που σας παραχωρώ. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, και θα σας 

πω πώς να εργαστείτε. Αγαπήστε και θα έχετε χαρά, δημιουργήστε ειρήνη και θα νιώσετε ότι η ζωή στη 

γη είναι μια αντανάκλαση του αιώνιου σπιτιού. 

29 Θυμηθείτε ότι δεν ήρθα για να σας δώσω υλικά πλούτη, αλλά για να σας ζητήσω να ζήσετε μια 

πνευματική ζωή απάρνησης και ταπεινότητας. Και πάλι σας λέω: "Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας 

σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει". Αυτός ο σταυρός δεν θα είναι βαρύς, αν ξέρετε πώς να 

τον σηκώνετε με υπομονή και θάρρος, και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα μπορείτε πλέον να ζήσετε χωρίς 

αυτόν, σε βαθμό που, αν σας έπαιρναν το γλυκό του φορτίο, θα Μου ζητούσατε να το ξαναβάλω πάνω 

σας, ακόμη και αν το αισθανόσασταν μεγαλύτερο από πριν. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι έχετε κατανοήσει 

τη σημασία της αποστολής που σας έδωσα και ότι ο σταυρός είναι η σωτηρία σας. 

30 Αφού έχω διαμορφώσει όλα όσα δημιουργήθηκαν στη γη για την αναζωογόνηση των ανθρώπων, 

να τα χρησιμοποιείτε πάντα προς όφελός σας. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια φωνή μέσα σας που 

σας υποδεικνύει τα όρια εντός των οποίων μπορείτε να αξιοποιήσετε όλα όσα σας προσφέρει η φύση, και 

θα πρέπει να υπακούσετε σε αυτή την εσωτερική φωνή. Ακριβώς όπως αγωνίζεστε για ένα σπίτι για το 

σώμα σας, για προστασία, τροφή και ικανοποίηση για να κάνετε την ύπαρξή σας πιο ευχάριστη, έτσι θα 

πρέπει να παρέχετε στην ψυχή ό,τι χρειάζεται για την ευημερία και την ανοδική της ανάπτυξη. Αν έλκεται 

από υψηλότερες περιοχές, όπου είναι η πραγματική του πατρίδα, αφήστε το να πετάξει. Μην την κρατάτε 

αιχμάλωτη, γιατί Με αναζητά να την θρέψω και να την ενισχύσω. Σας λέω, κάθε φορά που θα της 

επιτρέπετε να απελευθερωθεί με αυτόν τον τρόπο, θα επιστρέφει ευχαρίστως στο σωματικό της κέλυφος. 

31 Με αυτόν τον τρόπο θα προετοιμαστείτε για να εκπληρώσετε τους νόμους του πνεύματος και 

εκείνους που διέπουν τη ζωή στη γη. 

32 Φροντίζω για όλα τα όντα, και όταν σας είπα: "Τα πουλιά δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε 

κλωστούν, αλλά τρέφονται και ντύνονται με τόση αγάπη" - γιατί τότε αμφισβητείτε τη δύναμή Μου, εσείς 

που είστε τα ευνοημένα παιδιά; Μέσα στον αγώνα για την καθημερινή συντήρηση, μην ξεχνάτε ότι 

υπάρχει ένας Πατέρας που ενδιαφέρεται για εσάς και που δεν θα σας αφήσει ποτέ να χαθείτε. Σας λέω 

επίσης ότι αν υπακούατε στις εντολές Μου, ο αγώνας της ζωής σας θα ήταν λιγότερο θλιβερός, γιατί τότε 

δεν θα χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια από μέρους σας για να βγάλετε τη ζωή σας, και την ώρα των 

δοκιμασιών σας θα βιώνατε θαύματα. 

33 Στην Πρώτη Εποχή ο λαός του Ισραήλ πέρασε μεγάλες δυσκολίες, και όταν ο Μωυσής είδε την 

απελπισία που κατέλαβε το πλήθος από την έλλειψη ψωμιού, τους είπε: Προσευχηθείτε, ο Κύριος να έχει 

την καλοσύνη να στείλει τρόφιμα στο λαό Του. Ο Μωυσής προσευχήθηκε και περίμενε με υπομονή και 

εμπιστοσύνη το θείο θέλημα. Και ως ανταπόκριση και ανταμοιβή για την πίστη αυτού του ανθρώπου, το 

μάννα έπεσε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού. Έτσι κατέστησα σαφές ότι είχα ακούσει την 

προσευχή τους και ότι ήμουν μαζί του. 

34 Τώρα έχω πει στο λαό Μου ότι για άλλη μια φορά θα έρθουν επισκέψεις πάνω του, ότι ο πόνος 

ανάμεσα στους ανθρώπους θα είναι μεγάλος και ότι το ψωμί δεν θα είναι αρκετό για να θρέψει τους 

ανθρώπους- ότι η γη, η οποία είναι ακόμα εύφορη σήμερα, θα γίνει άγονη για κάποιο χρονικό διάστημα 

και ότι θα γίνετε μάρτυρες πόνου, πείνας και διαφθοράς παντού. Άθλιες πομπές ανδρών και γυναικών θα 

πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα εκλιπαρώντας για ένα δώρο αγάπης. Πολύ πικρό θα είναι το ποτήρι, αλλά 

αν ξέρετε να προσεύχεστε, θα υπάρχει ψωμί στο τραπέζι σας και θα έχετε παρηγοριά για τον εαυτό σας 

και τους συνανθρώπους σας. 

35 Με την προσευχή και τη δραστηριότητα της αγάπης θα προσελκύσετε τα πνεύματα του καλού που 

θα σας προστατεύσουν. Αν θέλετε να αισθάνεστε πολύ κοντά Μου, πρέπει να ανανεωθείτε πνευματικά, 

τότε θα πάρω την τιμητική θέση στο τραπέζι σας. Δεν θα σας λείψουν τα απαραίτητα και θα εξασφαλίσετε 

ότι οι συνάνθρωποί σας θα μοιραστούν την ίδια χάρη. 

36 Δεν έχετε αρκετή αγάπη για να προστατεύσετε τον πλησίον σας την ώρα της δοκιμασίας; Όπως 

ακριβώς ήρθα εγώ σε σας, έτσι θα πάτε στους συνανθρώπους σας και θα τους κάνετε ό,τι έκανα εγώ σε 

σας. Για άλλη μια φορά σας λέω ότι μέσω ενός μικρού αριθμού εργαζομένων που ξεκινούν με αληθινή 
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ειλικρίνεια να διαδώσουν τη Διδασκαλία Μου, το Έργο Μου θα γίνει γνωστό και θα παραμείνει 

αγκυροβολημένο στις καρδιές εκείνων που αργότερα θα γίνουν οι πρωτοπόροι Μου σε όλα τα έθνη. 

37 Η επιστήμη δεν έχει ριζώσει μέσα σας. Βλέπω ότι έχετε ταπεινό μυαλό και γι' αυτό σας επέλεξα. 

Σας έδωσα τον Λόγο Μου για να έχετε την αληθινή επιστήμη ως δική σας, διότι η γνώση που έχουν οι 

άνθρωποι δεν μπορεί να θεραπεύσει το κακό που βασανίζει την ανθρωπότητα. Αυτό το φως, αυτή η 

επιστήμη για την οποία ο άνθρωπος είναι τόσο υπερήφανος, δεν μετατρέπει τις καρδιές, ούτε σώζει τις 

ψυχές. 

38 Ο Λόγος Μου, ο οποίος σήμερα ρέει άφθονος μέσω των φωνοφόρων, δεν θα ακούτε πλέον με 

αυτή τη μορφή μετά το 1950. Μόνο όσοι ανυψώνονται πνευματικά με αληθινό εξοπλισμό θα λάβουν την 

έμπνευσή Μου, και όταν μιλήσουν στο όνομά Μου θα βρουν πίστη. Η πνευματική ανανέωση και η 

πνευματοποίηση είναι αυτό που απαιτεί η αποστολή σας για να μπορέσετε να κάνετε θαύματα. Κάθε φορά 

που σας χρησιμοποίησα ως όργανο για να θεραπεύσω έναν άρρωστο, έλαβα υπόψη μου τον εξοπλισμό 

σας. Δεν χρειάζεται πάντα να καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια για να πείσετε τους συνανθρώπους σας 

για αυτή την αλήθεια, γιατί θα διαπιστώσετε ότι πολλοί αισθάνονται πίστη από την πρώτη στιγμή και 

άλλοι θα ομολογήσουν ταπεινά ότι ήταν η θεία δύναμη του Λόγου Μου που τους θεράπευσε. 

39 Πρέπει να συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της καρδιάς σας και να σχηματίσετε ένα ενιαίο πνεύμα 

με την ένωση των σκέψεών σας, ώστε η προσευχή σας να πέσει σαν κρυστάλλινο νερό στα πόδια αυτού 

του νεαρού δέντρου που μεγαλώνετε. Ο θάμνος θα γίνει τότε ένα ισχυρό δέντρο και θα σας δώσει 

άφθονους καρπούς με τους οποίους θα τρέφεστε σε περιόδους δοκιμασίας. 

40 Μην αγχώνεστε επειδή δεν μπορείτε να Με υποδεχτείτε με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ή 

μεγάλες τελετές. Η ταπεινότητα και η απλότητά σας είναι το καλύτερο περιβάλλον που μπορείτε να 

παρέχετε για την εκδήλωσή Μου. Θέλω ψυχές, γιατί αυτές είναι που αναζητώ- γι' αυτές κατέβηκα στον 

κόσμο σε μια άλλη εποχή και γι' αυτές έδωσα το Αίμα Μου. 

41 Εγώ ήμουν που υπέδειξα τον τόπο και την ώρα για τον ερχομό Μου ως ανθρώπινο ον εκείνη την 

εποχή. Καθόρισα επίσης τον τόπο και τον χρόνο που θα ερχόμουν στον άνθρωπο στην Τρίτη Εποχή. Όλα 

προετοιμάστηκαν με απόλυτη δικαιοσύνη και σοφία. Μια νέα γη επρόκειτο να γίνει μάρτυρας του νέου 

Μου ερχομού. Η Δύση έπρεπε να φωτιστεί με τη λάμψη της Παρουσίας Μου. Ακούστε: Πριν από πολύ 

καιρό, στα βόρεια της χώρας σας (Μεξικό), ζούσε μια μεγάλη φυλή ανθρώπων, από την οποία βγήκε ένας 

προφήτης εμπνευσμένος από το Φως Μου. Ξεκίνησε και οδήγησε αυτόν τον λαό σε μια όμορφη γη, όπου 

επρόκειτο να ιδρύσει μια πόλη. Ενόψει της ευχάριστης υπόσχεσης, οι φυλές αυτές ξεκίνησαν με την 

ελπίδα να αποδειχθούν άξιες αυτής της χάρης. Πέρασαν μέσα από αρχέγονα δάση, διέσχισαν ερήμους και 

ανέβηκαν σε βουνά. Τίποτα δεν τους σταματούσε, και αν συναντούσαν εμπόδια στο δρόμο τους, η πίστη 

τους βοηθούσε να τα ξεπεράσουν μέχρι να φτάσουν -όπως οι Ισραηλίτες της Πρώτης Εποχής- στον τόπο 

της επαγγελίας, που ήταν μια εικόνα της Χαναάν, της Γης της Επαγγελίας των Ισραηλιτών, της γης όπου 

ρέει γάλα και μέλι. 

42 Συνειδητοποιήστε ότι κανένα φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη θέλησή Μου και τίποτα δεν 

είναι ξένο προς τις θεϊκές μου συμβουλές και τα σχέδιά Μου. 

43 Αυτή η φυλή, εμπνευσμένη από την πίστη σε μια υπόσχεση που είχε εκπληρωθεί, έχτισε την πόλη 

της και σε αυτήν προσέφερε την πρωτόγονη λατρεία της στον Θεό της- έχτισε τα σπίτια της και έδωσε στο 

βασίλειό της μια λαμπρότητα που έμοιαζε με εκείνη του Σολομώντα στη δόξα του. Αυτή η γη, σύμφωνα 

με τις υποσχέσεις, ήταν μια χώρα ευημερίας και ευτυχίας. Ο άντρας ήταν δυνατός, η γυναίκα ήταν 

χαριτωμένη και τρυφερή, και οι δύο ήταν όμορφοι. Αλλά ήρθε η ώρα που αυτός ο λαός θα γνώριζε το 

όνομα και το έργο του Χριστού, του Κυρίου Του- τα καλά νέα ήρθαν σ' αυτούς από τα στόματα ξένων 

ανθρώπων που ήρθαν από την άλλη πλευρά του ωκεανού και τους οποίους είχαν ήδη δει στα όνειρά τους. 

Πολύ μεγάλη ήταν η αποστολή εκείνων που έφεραν το φως της διδασκαλίας Μου σε αυτές τις χώρες. 

Αλλά αληθινά σας λέω, πολύ λίγοι ήξεραν πώς να εκπληρώσουν τον νόμο της αγάπης, του ελέους και της 

ανθρωπιάς που συνιστούσαν οι διδασκαλίες Μου- γιατί στην πλειοψηφία τους αυτοί οι άνθρωποι άφησαν 

την απληστία να τους κυβερνήσει, ξεχνώντας κάθε αρχή της αδελφοσύνης, χύνοντας ποτάμια αθώου 

αίματος για να αρπάξουν ό,τι έβλεπαν τα μάτια τους. 

44 Οι κατακτητές ανέτρεψαν τα είδωλα αυτού του λαού, κάνοντάς τον να βλασφημήσει εναντίον του 

Θεού που του αποκάλυψαν με τόση αδικία και τόση σκληρότητα. Θα μπορούσαν αυτοί οι ειδωλολάτρες, 

μέσα από τέτοιες απάνθρωπες πράξεις, να αναγνωρίσουν τον Χριστό, τον Θεό της αγάπης, Εκείνον που 
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δεν παίρνει τη ζωή κανενός, αλλά δίνει τη δική Του για να σώσει αυτόν που τον έχει πληγώσει; - Αυτές οι 

φυλές έπεσαν στη σκλαβιά και στην κυριαρχία του ισχυρότερου, όπως ακριβώς στην Πρώτη Εποχή ο 

Ισραήλ είχε πέσει κάτω από το ζυγό των Φαραώ και των Καίσαρων. Αυτές ήταν εποχές πόνου, πίκρας και 

δακρύων που έπεσαν πάνω σε αυτόν τον λαό, και τότε, όταν οι θρήνοι τους αντηχούσαν στον ουρανό, 

τράβηξαν πάνω τους την αγάπη της Μαρίας, της φιλάνθρωπης Μητέρας του σύμπαντος, σαν ένα μανδύα 

άπειρης καλοσύνης. 

45 Λόγω της ευαισθησίας τους, αυτοί οι άνθρωποι ήταν προορισμένοι να λατρεύουν τη Μαρία- γιατί 

όταν αναγνώρισαν και αγάπησαν αυτή τη θεία αλήθεια, βρήκαν την πνευματική σκάλα του ουρανού που 

οδηγεί τις ψυχές σε Μένα. 

46 Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; - Είναι η δική σας που, μετά από τους αγώνες της και το μακρύ 

ταξίδι της ανάπτυξής της, βίωσε τον ερχομό της Τρίτης Εποχής με τη Δεύτερη Παρουσία Μου. 

47 Είναι ο ζωντανός Μου Λόγος που ακούτε τώρα, ώστε με αυτόν να καταστρέψετε κάθε φανατισμό 

και ειδωλολατρία με την οποία μπορεί να περιβάλλατε το όνομά Μου. Σας διδάσκω μια λατρεία του Θεού 

μέσω της οποίας μπορείτε να Με αναζητάτε από πνεύμα σε πνεύμα. Πολύ μεγάλος και δυνατός στο 

πνεύμα θα είναι αυτός ο λαός όταν ζήσει και εφαρμόσει τη λατρεία του Θεού που τους διδάσκω. Τότε θα 

μπορέσει να καταργήσει το ψέμα και να μεταφέρει σε άλλες χώρες το μήνυμα της πνευματοποίησης και 

του φωτός που περιμένουν τα έθνη. 

48 Αυτός ο λαός θα προετοιμαστεί για τη μάχη στην οποία η δικαιοσύνη Μου θα ηγηθεί της μεγάλης 

μάχης των ιδεολογιών, των δογμάτων και των δογμάτων. Όλοι θα εκπλαγούν όταν ακούσουν, μέσα στον 

ανεμοστρόβιλο, μια ήρεμη και σίγουρη φωνή που θα είναι αυτή των μαθητών Μου που εκπληρώνουν την 

αποστολή τους της πνευματικής αδελφοσύνης. 

49 Εν τω μεταξύ, καταλάβετε ότι όσο οι άνθρωποι δεν αποκτούν πλήρη πνευματικότητα, θα 

χρειάζονται υλικές εκκλησίες και θα πρέπει να τοποθετούν μπροστά στα μάτια τους γλυπτά ή εικόνες που 

θα κάνουν την παρουσία Μου αισθητή σε αυτούς. 

50 Μπορείτε να μετρήσετε τον βαθμό πνευματοποίησης ή υλισμού των ανθρώπων από τη φύση της 

θρησκευτικής τους λατρείας. Ο υλιστής Με αναζητά στα πράγματα της γης, και αν δεν καταφέρει να Με 

δει σύμφωνα με τις επιθυμίες του, Με αναπαριστά με κάποιο τρόπο για να έχει την αίσθηση ότι Με έχει 

μπροστά του. 

51 Όποιος Με καταλαβαίνει ως Πνεύμα Με αισθάνεται μέσα του, έξω από τον εαυτό του και σε ό,τι 

τον περιβάλλει, επειδή έχει γίνει ο δικός Μου ναός. 

52 Κατά καιρούς σας έχω κάνει όλο και πιο προχωρημένες αποκαλύψεις, τις οποίες οι άνθρωποι δεν 

μπόρεσαν να κατανοήσουν, επειδή δημιούργησαν όλο και περισσότερη ειδωλολατρία γύρω τους. Εκείνη 

τη Δεύτερη φορά είπα στους μαθητές Μου: "Βλέπετε πόσο μεγάλος, μεγαλοπρεπής και υπέροχος είναι ο 

Ναός της Ιερουσαλήμ; Και όμως, ούτε μια πέτρα από αυτήν δεν θα μείνει πάνω στην άλλη". Ο λόγος Μου 

έγινε αληθινός, γιατί έσβησα με τη διδασκαλία Μου όλη την ειδωλολατρία και τη βεβήλωση που 

συνέβαινε σ' αυτήν. Υποσχέθηκα να τον ανοικοδομήσω σε "τρεις ημέρες", κάτι που εκπληρώνεται τώρα 

σε αυτόν τον "Τρίτο Χρόνο", κατά τον οποίο χτίζω στην καρδιά των ανθρώπων τον νέο ναό, το νέο ιερό, 

το οποίο χτίζεται πάνω στα πιο αγνά θεμέλια της ψυχής των ανθρώπων. 

53 Αναγνωρίστε το έλεός Μου ως Πατέρα όταν βλέπετε - μόλις καταρρεύσει ο βωμός μιας 

ειδωλολατρίας - πώς ο Λόγος Μου σας περιμένει ήδη και ένα νέο φως φωτίζει το δρόμο σας, ώστε να μην 

σας αφήσει να πέσετε στο σκοτάδι. 

54 Μην εκπλαγείτε ούτε αγανακτήσετε όταν σας λέω ότι όλη η λάμψη, η δύναμη και η 

μεγαλοπρέπεια των θρησκειών σας πρέπει να εξαφανιστούν, και ότι -όταν αυτό συμβεί- το πνευματικό 

τραπέζι θα είναι ήδη στρωμένο, στο οποίο θα τραφούν τα πλήθη που πεινούν για αγάπη και αλήθεια. 

55 Πολλοί άνθρωποι - όταν ακούνε αυτά τα λόγια - θα αρνηθούν ότι είναι Δικά μου. Αλλά τότε θα 

τους ρωτήσω γιατί είναι αγανακτισμένοι και τι ακριβώς υπερασπίζονται; Η ζωή τους; Αυτό είναι που 

υπερασπίζομαι. Ο νόμος μου; Το παρακολουθώ και αυτό. 

56 Μη φοβάστε, γιατί κανείς δεν θα πεθάνει υπερασπιζόμενος την υπόθεσή Μου- μόνο το κακό θα 

πεθάνει, γιατί η καλοσύνη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα διαρκέσουν για πάντα. 

57 Άνθρωποι, ποια είναι η φωνή που ακούτε στα βάθη της καρδιάς σας, σε ποια μονοπάτια σας 

οδηγεί και γιατί τη ζητάτε; Ξέρω γιατί Με ακολουθείτε: Γιατί ξέρετε ότι η φωνή που ακούτε είναι αυτή 

του Θεού σας, τον οποίο αναζητάτε κατά τη διάρκεια των αιώνων και της εξέλιξής σας με πολλές μορφές. 
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58 Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή η φωνή που διεισδύει στα βάθη της ύπαρξής σας είναι του Πατέρα σας, 

γιατί σας αντιμετωπίζει σαν παιδιά, σαν μικρά παιδιά με τέλεια αγάπη. 

59 Σας παρουσιάζομαι ως στοργικός Πατέρας, ως ταπεινός Δάσκαλος, ποτέ αδιάφορος για τα βάσανά 

σας και πάντα επιεικής και φιλεύσπλαχνος απέναντι στις ατέλειές σας, γιατί θα είστε πάντα μικρά παιδιά 

στα μάτια Μου. 

60 Πρέπει να σας κρίνω όταν βλέπω πώς τα πλάσματα, που σχηματίστηκαν με τόση αγάπη και 

προορίζονταν για αιώνια ζωή, αναζητούν πεισματικά το θάνατο στη γη χωρίς να νοιάζονται για την 

πνευματική ζωή, ούτε να έχουν την επιθυμία να γνωρίσουν τις τελειότητες που σας επιφυλάσσει αυτή η 

ύπαρξη. 

61 Μελετήστε το Λόγο Μου, ώστε να καταλάβετε ότι μέσα σ' αυτόν υπάρχει ο Νόμος Μου και ότι 

επομένως είναι ο Λόγος ενός Βασιλιά που δεν θα αποσυρθεί ποτέ. Ούτε θα πρέπει να υποχωρείτε στο 

μονοπάτι, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρετε στο πνεύμα σας τον Λόγο Μου, που είναι ο Νόμος, και ότι 

το σώμα σας είναι υποταγμένο στο πνεύμα σας. Γι' αυτό, ακούστε περισσότερο τη φωνή της συνείδησης, 

στην οποία είμαι παρών, και όχι τη φωνή της σάρκας. 

62 Ο Θείος Λόγος Μου κατεβαίνει στην ψυχή και αισθάνεστε γεμάτοι πνευματική δύναμη. Ωστόσο, 

αν αυτός ο λόγος ήταν ψεύτικος, η ψυχή σας δεν θα αισθανόταν ποτέ ικανοποιημένη αφού τον ακούσει, 

ούτε θα μαζευόσασταν ξανά για να τον περιμένετε με την επιθυμία με την οποία το κάνετε τώρα. 

63 Είμαι η αυγή που έχει προαναγγείλει μια νέα εποχή για τους ανθρώπους, όταν το πνεύμα τους θα 

δει το μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα φωτισμένο. Ξέρετε σε ποιο σκαλοπάτι της σκάλας προς την 

τελειότητα βρίσκεστε; Ξέρετε αν είστε πνευματικά ψηλά ή αν έχετε βυθιστεί στη σφαίρα του κακού; 

Αληθινά σας λέω, κανένας από εσάς δεν θα μπορούσε να απαντήσει ικανοποιητικά σε αυτή την ερώτηση. 

64 Μη νομίζετε ότι η ψυχή σας, όσο ενσαρκώνεται και ζει στη γη, πρέπει να περιορίζεται στο να ζει 

την υλική ύπαρξη. Όχι, όλοι σας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από τη γήινη παραμονή σας μπορείτε ήδη να 

κατοικείτε πνευματικά στις περιοχές του φωτός, όπου βρίσκεται η βασιλεία στην οποία θα κατοικήσετε 

κάποτε αιώνια. 

65 Η ψυχή διατηρείται στη γη μόνο μέσω ενός αδύναμου στηρίγματος, το οποίο είναι το σώμα που 

της χρησιμεύει για να ζει στον κόσμο και να δέχεται τις διδασκαλίες ή τις δοκιμασίες που της στέλνει ο 

Πατέρας για το καλό της. Όσο μακρύς και θλιβερός κι αν είναι ο χρόνος της εξιλέωσης στον κόσμο, ποτέ 

δεν πρέπει να τον θεωρείτε φυλακή. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, αντιθέτως, σας λέω ότι όλοι 

είστε προορισμένοι να ζήσετε. Κάθε πλάσμα έλαβε ένα φιλί από τον Δημιουργό στην αρχή της ζωής του, 

το οποίο αποτελούσε αντίδοτο στο κακό και πανοπλία ενάντια στις ενέδρες. 

66 Εγώ είμαι ο λόγος της ύπαρξής σας, γι' αυτό συνειδητοποιήστε ότι η καταγωγή σας είναι από το 

καλό. Αν το παρελθόν σας στη γη ήταν ανέντιμο, αμαρτωλό ή με οποιονδήποτε τρόπο εκτός του Νόμου 

Μου, αφήστε τώρα τη συνείδησή σας να λάμψει, να αναδυθείτε σε μια νέα ζωή και να αφήσετε πίσω σας 

το μονοπάτι όπου η κατάχρηση των γήινων απολαύσεων είχε ως αποτέλεσμα να πέσετε κάτω από την 

επιρροή της κακίας και του πόνου. Αναζητήστε στο παράδειγμα που σας έδωσα μέσω του Ιησού το 

φωτεινό μονοπάτι για την ψυχή σας- γιατί τα βήματά Μου στη γη, τα έργα Μου και ο Λόγος Μου ήταν η 

τέλεια διδασκαλία και η ομοιότητα της Αιώνιας Ζωής, την οποία κληροδότησα στο πνεύμα του ανθρώπου 

ως κληρονομιά. 

67 Είστε χρισμένοι με το θεραπευτικό μου βάλσαμο και με τη συγχώρεσή Μου. Γνώρισέ Με, ω μικρό 

παιδί, γιατί η γνώση που έχεις για Μένα είναι ακόμα πολύ μικρή. Αυτά που σας λέω σε μια διδασκαλία 

δεν είναι όλα όσα έχω να σας αποκαλύψω. Ελάτε σε Μένα ακούραστα και το Βιβλίο της Ζωής θα ανοίξει 

μπροστά στα μάτια σας. 

68 Έχετε ήδη λάβει την Πρώτη Διαθήκη, τον Νόμο Μου και την Παρουσία Μου την εποχή του 

Μωυσή. Λάβατε επίσης τη Δεύτερη Διαθήκη στη Δεύτερη Εποχή, που κληροδοτήθηκε στους ανθρώπους 

από τον Χριστό μέσω του Θείου Λόγου Του. Τώρα λαμβάνετε απευθείας από το Πνεύμα Μου την Τρίτη 

Διαθήκη, ώστε με την ένωση των τριών αποκαλύψεων να γίνετε οι μεγάλοι μαθητές της Τρίτης Εποχής. 

69 Άνθρωποι, ενώ Με ακούτε, εκστασιάζεστε και βλέπετε την Παρουσία Μου με ένα πνευματικό 

πρόσωπο. Δεν είναι οι αισθήσεις σας που Με βλέπουν σε αυτό το πρόσωπο, ούτε είναι μια προσποίηση 

της φαντασίας σας: είναι η πίστη με την οποία Με ακούτε, είναι η πνευματοποίηση και η ανύψωσή σας 

αυτή τη στιγμή. Εδώ αισθάνεστε την ειρήνη Μου, αλλά πόσο κοντά σας είναι εκείνοι που προκαλούν 

πόνο. Είναι οι πεινασμένοι για εξουσία που, για να θριαμβεύσουν, δεν διστάζουν να σκοτώσουν τους 
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συνανθρώπους τους. Ετοιμαστείτε για μάχη, ώστε αυτοί να μάθουν σύντομα ότι δεν πρέπει να κυνηγούν 

υψηλές θέσεις που στηρίζονται σε ψεύτικα θεμέλια, διότι η θεία δικαιοσύνη καταστρέφει κάθε τι που 

είναι άκυρο. 

70 Άρρωστοι άνθρωποι, ελάτε σε Μένα, θα σας θεραπεύσω. Πες στον πεινασμένο ότι τον περιμένω. 

Ο δολοφόνος, στις φλέβες του οποίου ρέει μίσος, έλα σε Μένα, γιατί θα μετατρέψω τη σκοτεινή σύγχυσή 

του σε φως και την πικρία του σε ευημερία. Ελάτε όλοι να Με ακούσετε και να προετοιμάσετε την ψυχή 

σας, γιατί μετά το 1950 θα αρχίσει η λάμψη της Βασιλείας του Φωτός. Σήμερα είστε μόλις και μετά βίας 

ένας σπόρος, αύριο θα γίνετε φυτά και τελικά θα αποδώσετε καρπούς αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 126  
(διακηρύχθηκε το 1944) 

1 Από ποιον προέρχεται η φωνή που διεισδύει στο βάθος της καρδιάς σας; Πού σας οδηγεί και γιατί 

το αποζητάτε; - Την αναζητάτε γιατί σε αυτήν βρίσκετε την παρουσία Εκείνου που επίμονα αναζητά τους 

ανθρώπους. Και εφόσον το πνεύμα σας έχει την ανάγκη να λατρεύει τον Θεό του όταν Τον αισθάνεται 

κοντά του, δεν θέλει πλέον να αποχωρίζεται από Αυτόν. 

2 Με πολλούς τρόπους οι άνθρωποι έρχονται να Με αναζητήσουν. Είναι οι διάφορες θρησκευτικές 

κοινότητες που υπάρχουν στη γη- και μέσα σε αυτές, εκείνοι που Με αισθάνονται πιο κοντά είναι εκείνοι 

που έχουν μεγαλύτερη πνευματικότητα, εκείνοι που σπέρνουν αγάπη κατά την άσκηση της 

δραστηριότητάς τους. 

3 Η φωνή μου είναι η φωνή του Πατέρα γιατί σε χαϊδεύει. Ο λόγος μου είναι λόγος Δασκάλου, διότι 

σας καθοδηγεί. Σας θεωρώ νήπια και παιδιά-μαθητές και γι' αυτό σας δίνω τη φροντίδα Μου. 

4 Γνωρίζω ότι αυτή η μορφή με την οποία επικοινωνώ μαζί σας, ότι αυτός ο λόγος που σας δίνω 

αυτή τη στιγμή, θα αντιταχθεί και θα απορριφθεί από πολλούς. Αλλά ξέρω επίσης ότι μετά θα γίνει 

κατανοητό και θα γίνει πιστευτό. Τότε το φως Μου θα αρχίσει να λάμπει με λαμπρότητα στις καρδιές των 

ανθρώπων. Αυτή η εποχή θα είναι σαν μια νέα ημέρα για την ανθρωπότητα. Αλλά όχι επειδή το Θείο Φως 

λάμπει με μεγαλύτερη ένταση από πριν, γιατί είναι αναλλοίωτο. Ο λόγος θα είναι ότι τα μάτια του 

πνεύματός σας θα ανοίξουν και θα διεισδύσουν στην αλήθεια. 

5 Σήμερα συναντώ μια ανθρωπότητα που είναι πνευματικά αποδυναμωμένη εξαιτίας της 

κατάχρησης που έχει κάνει στο δώρο της ελεύθερης βούλησης. Σχεδίασα ένα μονοπάτι της δικαιοσύνης, 

της αγάπης, του ελέους, της καλοσύνης. Ο άνθρωπος δημιούργησε ένα άλλο φαινομενικό φως που τον 

οδήγησε στην καταστροφή. 

6 Όταν έρθω ξανά, ο Λόγος Μου θα σας δείξει το ίδιο το μονοπάτι που δεν θέλατε να 

ακολουθήσετε, και θα ήταν άδικο και παράλογο για οποιονδήποτε να πει ότι αυτή η διδασκαλία σας κάνει 

μπερδεμένους ή απαθείς. 

7 Το φως Μου λάμπει από το άπειρο στις ψυχές και σας κάνει να αναγνωρίζετε με μεγαλύτερη 

σαφήνεια τα μονοπάτια που έχετε δημιουργήσει - είτε να απομακρυνθείτε από Μένα είτε να Με 

αναζητήσετε. Προχωρήστε προς Εμένα, προς το τέλειο. Μόνο εκείνοι που ανεβαίνουν στην κορυφή του 

βουνού μπορούν να γνωρίζουν πόσα έχουν αφήσει από κάτω τους, πόση πρόοδο έχουν κάνει και από 

πόσα έχουν απελευθερωθεί. Νομίζεις, ανθρωπότητα, ότι εγώ - επειδή έχεις πέσει τόσο χαμηλά - δεν θα σε 

αναζητήσω και δεν θα σε σώσω από την αμαρτία σου; εδώ έχετε την Παρουσία Μου, θα θεραπεύσω τις 

πληγές σας και θα στεγνώσω τα δάκρυά σας, θα σας παρηγορήσω στις θλίψεις σας και θα σας συνοδεύσω 

στη μοναξιά σας. Θα συνομιλήσω με το πνεύμα σας για να σας κάνω να νιώσετε το θεϊκό μου φιλί. 

8 Η αγάπη μου θα βγάλει από το βούρκο όσους έχουν πέσει σε αυτόν και θα τους σώσει, γιατί και 

αυτοί βγήκαν από τη θεία μήτρα για να εκπληρώσουν μια αποστολή αγάπης. 

9 Συνειδητοποιήστε ότι κάθε φορά που πέφτετε σε σφάλμα, αναζητάτε το θάνατο χωρίς να 

συνειδητοποιείτε ότι έχετε δημιουργηθεί για να ζείτε. Τρέχετε πίσω από το ποτήρι της δυστυχίας, παρόλο 

που έχω σπείρει την ύπαρξή σας με υψηλές χαρές και πραγματική ευδαιμονία. 

10 Δείτε, άνθρωποι, πόσο διαφορετική είναι η δικαιοσύνη Μου από αυτό που φαντάζεστε αν 

νομίζατε ότι η ράβδος του Κυβερνήτη Μου θα έπεφτε πάνω σας για να σας εξολοθρεύσει επειδή δεν 

υπακούσατε στους Νόμους Μου. Έχω καλέσει αυτούς που έχουν στιγματιστεί περισσότερο από όλους για 

να τους δώσω όμορφα καθήκοντα και ευγενείς αποστολές που θα τους κάνουν άξιους με τους άλλους και 

θα τους σώσουν από τα λάθη τους. Αυτό το ευλογημένο έργο πρέπει να γίνει γνωστό μέσα από τις 

πράξεις, και για να μπορέσετε να είστε μεταξύ εκείνων που αποτελούν παράδειγμα για τους άλλους, 

πρέπει να προετοιμαστείτε πνευματικά. 

11 Τοποθετώ τον Λόγο Μου, που είναι νόμος, διδασκαλία και σπόρος, στο πνεύμα σας, όχι στη 

"σάρκα" σας. Το πνεύμα είναι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος. Αν κρατήσετε αυτόν τον Λόγο εκεί, δεν θα 

πέσει στο κενό, δεν θα υποστεί φθορά. 

12 Εγώ είμαι η αυγή που αρχίζει να λάμπει αυτή την εποχή, και εσείς είστε από τους πρώτους που θα 

ξυπνήσετε σε αυτή την αυγή. Δεν είναι ένα νέο φως, είναι το ίδιο φως που φωτίζει τη συνείδησή σας ανά 

πάσα στιγμή. Η φωνή που σας λέει σήμερα: "Ελάτε σε Μένα μέσω της πνευματοποίησης" είναι η ίδια 
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φωνή που κάποτε σας είπε: "Επιμείνετε στην καλοσύνη και θα σωθείτε", και που σας είπε: "Αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον". Αυτό το πνευματικό μονοπάτι για το οποίο σας μιλάω τώρα είναι το ίδιο που έκανα 

γνωστό στον Ιακώβ τις μακρινές ημέρες, όταν του αποκάλυψα τη σκάλα προς την τελειότητα. Εκεί 

στέκεται η σκάλα του ουρανού μπροστά σε κάθε ψυχή ως το μονοπάτι που σας προσκαλεί να ανεβείτε. Η 

αφετηρία σας είναι αυτός ο κόσμος των ανθρώπων, αλλά υπάρχουν ακόμη άβυσσοι κάτω από αυτόν, τους 

οποίους, ωστόσο, δεν δημιούργησα εγώ. Προς τα πάνω υπάρχουν άπειρα σκαλοπάτια, όπως ένας λόφος 

που οδηγεί στην κορυφή της πνευματοποίησης. 

13 Ποιος θα είναι μετά βίας στο πρώτο βήμα; Ποιος στο σκοτάδι της αβύσσου; Ποιος θα βρίσκεται 

στο υψηλότερο επίπεδο; - Αυτά είναι μυστικά που μόνο η δικαιοσύνη Μου γνωρίζει. 

14 Σας στέλνω στην πεδιάδα, στην κοιλάδα, για να αρχίσετε την περιπλάνησή σας εκεί, και σας 

δείχνω στον ορίζοντα τα βουνά που πρέπει να ανεβείτε. 

15 Δείτε πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η διδασκαλία για την ψυχή σας, γιατί ενώ η ύλη του σώματος 

πλησιάζει λίγο περισσότερο στους κόλπους της γης κάθε μέρα που περνάει, η ψυχή, από την άλλη πλευρά, 

πλησιάζει όλο και περισσότερο στην αιωνιότητα. 

16 Το σώμα είναι η βάση στην οποία αναπαύεται η ψυχή για όσο διάστημα κατοικεί στη γη. Γιατί να 

το αφήσετε (το σώμα) να γίνει μια αλυσίδα που δένει ή ένα μπουντρούμι που φυλακίζει; Γιατί να το 

αφήσετε να γίνει το τιμόνι της ζωής σας; Είναι σωστό για έναν τυφλό να καθοδηγεί αυτόν που βλέπει με 

τα μάτια του; 

17 Εγώ είμαι αυτός που σας γνωστοποιώ τη ζωή σε όλες τις φάσεις της. Εξυπηρετεί τόσο τη 

διατήρηση του σώματος όσο και της ψυχής. Αυτός που εκπληρώνει τους νόμους του πνεύματος και τους 

νόμους του ανθρώπου έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στον Δημιουργό. 

18 Θα είμαι ο προπομπός σας όταν πρόκειται να έρθετε στο πνευματικό σπίτι. Πάντα πηγαίνω πριν 

από σένα. Ποτέ η ψυχή σας δεν θα πέσει σε αδράνεια, πάντα θα προσπαθεί να κάνει ένα ακόμη βήμα στο 

μονοπάτι προς την πνευματική πρόοδο, που είναι η τελειότητα. 

19 Μην αρκείστε να λέτε: "Πιστεύω στον Κύριο". 

- δείξτε την πίστη σας σε αυτό που κάνετε. Μην λέτε απλώς με λόγια: "Αγαπώ τον Πατέρα" - βάλτε τον 

εαυτό σας σε δοκιμασία για να διαπιστώσετε αν Με αγαπάτε πραγματικά. 

20 Σας μίλησα και ο λόγος Μου είναι χρίσμα. Σας κάλεσα λοιπόν να γίνετε δάσκαλοι. 

21 Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να με παρεξηγούν όλο και περισσότερο, παρόλο που ο ανθρώπινος 

νους έχει διαφωτιστεί από τις νέες εξελίξεις; - Επειδή φρόντισαν να καλλιεργήσουν μόνο το δέντρο της 

επιστήμης, παραμέλησαν την τελειότητα της ψυχής. 

22 Κάποτε σας είπα: "Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό". Αλλά ακόμη και 

η προσευχή, η οποία είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί το Πνεύμα για να μιλήσει με τον Κύριό του, έχει 

ξεχαστεί. Είναι μια γλώσσα άγνωστη στους ανθρώπους αυτής της εποχής. 

23 Μόλις νιώσουν την ανάγκη να προσευχηθούν, δεν βρίσκουν λόγια για να Μου εκφραστούν. 

Ωστόσο, καταλαβαίνω απόλυτα τι ζητάει ο καθένας, χωρίς να χρειάζονται λόγια ή έστω σκέψεις. Αλλά 

όταν το Πνεύμα Μου τους απαντά, δεν Με καταλαβαίνουν, επειδή δεν έχουν προετοιμαστεί. Τότε η φωνή 

του Δασκάλου τους, που θα έπρεπε να τους είναι οικεία, τους είναι άγνωστη. 

24 Αν η προσευχή που δίδαξα στην ανθρωπότητα είχε εφαρμοστεί με καθαρή καρδιά, οι άνθρωποι 

από γενιά σε γενιά θα είχαν φτάσει σε υψηλότερη πνευματικότητα κάθε φορά που θα άκουγαν τη φωνή 

Μου. Τότε η πνευματική τους σύνδεση με το Θείο θα τους εξυπηρετούσε αυτή τη στιγμή για να 

δημιουργήσουν έναν πιο αγαπητό, δίκαιο και πραγματικό κόσμο από αυτόν που έχουν δημιουργήσει με 

τον υλισμό τους. 

25 Γιατί πιστέψατε ότι ο πνευματισμός (το δόγμα της πνευματοποίησης) είναι κάτι που αντιτίθεται 

στην εκδίπλωση της υλικής σας ζωής; Πότε καταδίκασα την επιστήμη σας όταν αυτή εφαρμόστηκε για το 

καλό της ανθρωπότητας; Αν κάποιος τολμούσε να το πει αυτό, δεν θα ήταν δίκαιος απέναντι στον Πατέρα 

του. 

26 Μέσω της πνευματοποίησης επιτυγχάνεται ένας βαθμός ανύψωσης που επιτρέπει στον άνθρωπο 

να λαμβάνει ιδέες πέρα από αυτό που μπορεί να συλλάβει ο νους του και να έχει εξουσία πάνω στην ύλη. 

27 Σκεφτείτε για μια στιγμή: Αν η πνευματική ανύψωση της ψυχής τεθεί σε εφαρμογή στη μελέτη 

της υλικής δημιουργίας που σας παρουσιάζει η Φύση, ή σε οποιονδήποτε άλλο ανθρώπινο στόχο, τότε 

μπορείτε να φανταστείτε τους καρπούς που θα μπορούσατε να αποκομίσετε αν οι ανακαλύψεις σας δεν θα 
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αποδίδονταν μόνο στην έρευνα με τη διάνοια, αλλά αν συμμετείχατε επίσης στην πνευματική αποκάλυψη 

που θα σας έδινε Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα. 

28 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, σας το λέω ξανά, ώστε να μάθετε να αναγνωρίζετε τη φωνή 

Μου, ώστε να σας έρθει η έμπνευσή Μου και να την καταλάβετε, γιατί πολλά είναι τα μαθήματα που έχω 

να σας δώσω. 

29 Σας σώζω από το ναυάγιό σας. Είμαι ο φάρος που λάμπει στο σκοτάδι. Αναζητήστε Με, 

εμπιστευτείτε Με και θα σας βοηθήσω να μεταμορφώσετε τη ζωή σας σε έναν κόσμο ειρήνης, αρετής και 

πνευματικής ανάτασης. 

30 Μοιραστείτε μαζί Μου τη χαρά που γεμίζει το Πνεύμα Μου κάθε φορά που φυτεύετε ένα από τα 

δέντρα που θα δώσουν τη σκιά τους στους ανθρώπους. Επτά χώροι συνάντησης άνοιξαν τις πόρτες τους 

το σημερινό έτος 1944 ως αναπαράσταση των επτά που ίδρυσε ο Roque Rojas το 1866. Αλλά αν οι 

πρώτοι ήταν διχασμένοι και δεν ήξεραν πώς να ζουν αρμονικά μεταξύ τους, εσείς, από την άλλη πλευρά, 

θα πρέπει να εκτελέσετε την αποστολή σας με υπακοή και αδελφοσύνη. Πάρτε ως παράδειγμα τον έκτο 

τόπο συνάντησης από τον οποίο αναδυθήκατε και παραμείνετε πιστοί στις εντολές Μου. Φτιάξτε από τα 

επτά μια προστατευτική σκιά και δώστε σε όλους τους ίδιους καρπούς. Πριν οι καρδιές σας πάρουν τον 

όρκο να Με ακολουθήσουν, σας δοκιμάζω, σας εξαγνίζω και σας ενισχύω, ώστε η απόφασή σας να είναι 

ακατάλυτη και η συνείδησή σας να σας λέει ότι αυτός ο όρκος γράφτηκε πριν από την Κιβωτό της Νέας 

Διαθήκης. 

31 Η διαθήκη που κάνετε μαζί Μου δεν είναι μια γήινη υποχρέωση, είναι μια πνευματική αποστολή 

που ετοιμάστηκες να δεχτείς από τον Πατέρα σου - από Εκείνον που δημιούργησε όλα τα κτιστά 

πράγματα. Σας δείχνω πώς να εκπληρώσετε την πνευματική σας αποστολή. Αλλά σας προτρέπω επίσης να 

εκπληρώνετε κάθε δέσμευση και υπόσχεση που δίνετε στα ανθρώπινα ζητήματα, ώστε να γίνετε γνωστοί 

από την ειλικρίνεια του πνεύματός σας και την ειλικρίνεια της καρδιάς σας. Αφήστε το ναι σας να είναι 

πάντα "ναι" και το όχι σας να είναι πάντα "όχι". Τότε θα σας εμπιστευτούν να τηρήσετε τις αποφάσεις 

σας. Ποτέ μην αθετήσετε μια ιερή συμφωνία, όπως αυτή του γάμου, της γονικής μέριμνας και της φιλίας. 

32 Αν η άρνηση των ανθρώπινων καθηκόντων και υποσχέσεων συνεπάγεται τόσο μεγάλο πόνο, τι θα 

συμβεί όταν γυρίσετε την πλάτη σας σε μια πνευματική αποστολή για την οποία έχετε δεσμευτεί στον 

Κύριό σας; Είναι αλήθεια ότι ο Σκοπός Μου απαιτεί απαρνήσεις και θυσίες, αλλά ταυτόχρονα σας λέω ότι 

είναι το ιδανικό που δεν απογοητεύει ποτέ αυτόν που το επιδιώκει. Όποιος φτάσει στο στόχο θα 

αποκτήσει την αθανασία. Τώρα σας λέω: Μελετήστε τον Λόγο Μου διεξοδικά, ώστε να μην σχηματίσετε 

μια διαχωρισμένη ομάδα στη γη. Να επιτύχετε έναν τέτοιο βαθμό κατανόησης και εξοπλισμού που να σας 

επιτρέπει να ζείτε πνευματικά με όλους και όχι ξεχωριστά. Η διδασκαλία μου δεν θέλει να σπείρει 

σπόρους διχόνοιας. 

33 Πλησιάζει ο καιρός που η αλήθεια, η λογική και το φως θα επικρατήσουν έναντι της εξουσίας, της 

βίας και του φόβου. Πότε όμως ο άνθρωπος, όπως ο Χριστός, θα μπορέσει να πει: "Η βασιλεία μου δεν 

είναι του κόσμου τούτου", και θα συνειδητοποιήσει ότι τα γήινα αγαθά είναι παροδικά - χωρίς να του 

λείπει τίποτα από όσα έχουν δημιουργηθεί και θα τα χρησιμοποιεί όλα στο σωστό μέτρο. Καταλάβετε ότι 

η αληθινή δύναμη βρίσκεται στο πνευματικό, ότι η δύναμη της γης, οι ματαιοδοξίες της, οι δόξες της και 

η λάμψη της επιστήμης της, όσο καιρό και αν διαρκεί η βασιλεία της, υποκύπτει μπροστά στην 

αιωνιότητα. 

34 Μέσα από την επιδίωξή της για ψεύτικο μεγαλείο, η ανθρωπότητα έχει υποστεί πολλές 

απογοητεύσεις, και αληθινά σας λέω ότι θα υποστεί άλλες μεγαλύτερες. Τι θα συμβεί στους ανθρώπους 

όταν η συνείδησή τους -που είναι ο κριτής τους- τους αφυπνίσει και αναλογιστούν τα έργα τους; Ο πόνος 

τους θα είναι σκληρός, οι τύψεις τους μεγάλες, και τότε η αντίδρασή τους θα είναι να αναζητήσουν έναν 

πνευματικό τρόπο για να εξιλεωθούν για τις παραβάσεις τους. Η εποχή αυτή θα σημαδευτεί από 

θρησκευτική υπερβολή, η οποία θα φτάσει στο υψηλότερο σημείο του φανατισμού. Θα ακολουθήσουν 

μάχες και "μάχες" μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων και αιρέσεων. Εσείς, ωστόσο, θα πρέπει να 

παραμείνετε σε εγρήγορση και να μην περιμένετε να σας τρομάξει ο θόρυβος της μάχης, γιατί τότε δεν θα 

ξέρετε πού βρίσκονται τα όπλα σας για να πολεμήσετε. Δείτε πώς αυξάνω σήμερα τον αριθμό αυτών των 

τόπων συγκέντρωσης - που συμβολικά ονομάζω "δέντρα" - ώστε τα κλαδιά τους να εξαπλωθούν και να 

προσφέρουν τους καρπούς τους. 
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35 Αυτή τη στιγμή χτίζω τον ναό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν αυτό χτιστεί, δεν θα υπάρχουν 

πλέον σπίτια συνάντησης, εκκλησίες και τόποι προσκυνήματος, ή θα έχουν χάσει τον λόγο ύπαρξής τους, 

μαζί με τα θρησκευτικά τους σύμβολα, τις τελετές και τις παραδόσεις τους. Τότε θα νιώσετε το μεγαλείο 

Μου και την παρουσία Μου, θα αναγνωρίσετε ως εκκλησία το σύμπαν και ως λατρεία την αγάπη για τον 

πλησίον σας. Από την αγκαλιά της Μητέρας Φύσης θα ξεπηδήσει νέα γνώση, η οποία θα καταστήσει την 

επιστήμη σας μονοπάτι ευημερίας, διότι θα την οδηγήσει στο σωστό δρόμο η συνείδηση - που είναι η 

φωνή του Θεού. 

36 Ο εγκέφαλος δεν θα είναι πλέον ο κύριος του κόσμου, αλλά ο συνεργάτης του πνεύματος, το οποίο 

θα τον καθοδηγεί και θα τον φωτίζει. 

37 Σε αυτούς τους καιρούς που η αγάπη και το έλεος έχουν φύγει από τις καρδιές των ανθρώπων, ο 

Πατέρας σας λέει: Να είστε γαλήνιοι και να μην αγχώνεστε. 

38 Σας δοκίμασα σε όλες τις εποχές, και ακόμη περισσότερο στην παρούσα. Αναρωτηθήκατε ποια 

είναι η αιτία του πόνου σας. Σηκώνεις το πνεύμα σου για να Μου μιλήσεις και να Μου πεις: "Τα βάσανά 

μου είναι μεγαλύτερα από αυτά των συνανθρώπων μου". Όχι, παιδιά Μου, ο πόλεμος με όλες τις 

συνέπειές του δεν έχει φτάσει στο έθνος σας. Άλλοι υποφέρουν περισσότερο από εσάς. Αν αισθάνεστε 

πόνο, είναι επειδή κουβαλάτε το βάρος μιας μεγάλης ευθύνης και επειδή αισθάνεστε τον πόνο των άλλων. 

Αν υποφέρετε γι' αυτούς, να είστε ευλογημένοι, γιατί το έργο σας θα αποδώσει καλό καρπό. Εργαστείτε 

ανάμεσα στους ανθρώπους και ο Λόγος Μου θα σας ενθαρρύνει ανά πάσα στιγμή. 

39 Αισθάνεστε ότι ο Δικαστής είναι πολύ κοντά σας αυτή τη στιγμή και όλοι είναι έτοιμοι να δώσουν 

λογαριασμό για το έργο τους. Πηγαίνετε σε εσωτερική συλλογή, ψάξτε την καρδιά σας και περιμένετε τη 

φωνή της συνείδησής σας να σας δείξει τα λάθη σας. Σας λέω όμως: Έχω δει ότι έχετε βάλει το μυαλό και 

την καρδιά σας στα έργα σας, ότι μερικές φορές έχετε κάνει περισσότερα από τα καθήκοντά σας και έχετε 

φτάσει στο σημείο της θυσίας για να εκπληρώσετε τις οδηγίες Μου. Γι' αυτό σας ευλογώ- αλλά στην 

πραγματικότητα δεν σας ζήτησα να κάνετε θυσίες. Υπάρχουν έργα που θα κάνω εγώ για σας, επειδή είναι 

πέρα από τις δυνατότητές σας. Θα πρέπει μόνο να προσεύχεστε και να εμπιστεύεστε. 

40 Σήμερα, καθώς κάνω τον εαυτό Μου γνωστό στους ανθρώπους, διαπιστώνω ότι οι ίδιοι και τα 

έθιμά τους έχουν αλλάξει, και για να Με καταλάβουν και να Με ακολουθήσουν, πρέπει να καταβάλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια. Η αμαρτία έχει πολλαπλασιαστεί και το περιβάλλον έχει μολυνθεί. Οι κακές 

επιρροές εξαπλώνονται και προκαλούν σύγχυση, σκοτεινιάζοντας το μυαλό και την καρδιά, και μέσα σε 

αυτή την ατμόσφαιρα "ο λαός του Ισραήλ" αγωνίζεται να επιτύχει την απελευθέρωσή του και να βοηθήσει 

την ανθρωπότητα. Τα προσόντα σας θα είναι μεγαλύτερα αν εργάζεστε υπομονετικά και ταπεινά για το 

Έργο Μου και αν ξεπεράσετε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που υποφέρετε. 

41 Αν αισθάνεστε εξοπλισμένοι για να μιλήσετε για τη διδασκαλία Μου, κάντε το. Αν δεν έχετε 

ακόμη αποκτήσει σαφήνεια και ο λόγος σας δεν έχει πειστική δύναμη, αφιερώστε περισσότερο χρόνο. 

Συνεχίστε να Με ακούτε μέχρι να κάνετε τη διδασκαλία Μου δική σας. 

42 Πόσοι είναι εκείνοι που - αν και έχουν ακούσει το Λόγο Μου δοσμένο μέσω του ανθρώπινου 

οργάνου της κατανόησης - δεν Με έχουν πιστέψει ούτε έχουν πειστεί! Πόσοι ακόμα θα σας 

αμφισβητήσουν αν δεν προετοιμαστείτε! Ο κόσμος θα έρθει σε σας με τα όπλα του, με τις θεωρίες του, 

και αν δεν είστε προετοιμασμένοι, τότε θα γίνετε αδύναμοι. Θα σας ανακρίνουν ανελέητα, θα σας ρωτούν 

πώς λάβατε την αποκάλυψη του ερχομού Μου, με ποιον τρόπο λάβατε τη διδασκαλία Μου, και εσείς θα 

απαντάτε σε κάθε ερώτησή τους. Θα είστε καλοπροαίρετοι και επιεικείς, θα προσπαθήσετε με τον πιο 

απλό τρόπο να εξηγήσετε την αλήθεια του Λόγου Μου, να τους κάνετε να καταλάβουν το νόημά του, και 

θα τους βοηθήσετε ώστε να βρουν τη φώτιση. 

43 Αφήνω την ειρήνη Μου ανάμεσά σας, απολαύστε την, χαρείτε την όσο σας επιτρέπει η ζωή σας, 

γιατί η βασιλεία της ειρήνης δεν έχει ακόμη κατέβει στους ανθρώπους- ωστόσο, σας έφερα το αντίδοτο 

για κάθε κακό και σας υπόσχομαι, σε εκπλήρωση του Λόγου Μου των περασμένων χρόνων, ότι η ειρήνη 

θα ανατείλει σαν μια λαμπερή αυγή και θα φωτίσει την ψυχή σας και ότι κανένα ίχνος δεν θα μείνει από 

αυτή την εποχή του πόνου. 

44 Πλησιάζει ήδη ο καιρός που νέες γενιές γεμάτες θεϊκή καλοσύνη θα κατοικήσουν τη γη, 

φέρνοντας μαζί τους μια αγιασμένη αποστολή. Τότε ο Λόγος Μου θα γίνει πραγματικότητα, ο οποίος σας 

λέει: "Οι τελευταίοι θα είναι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι". Ας εκπληρώσει ο καθένας την αποστολή 

του κατά τη διάρκεια της ζωής του, γιατί δεν ξέρετε αν θα σας επιτρέψω να επιστρέψετε σε καιρό ειρήνης. 
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45 Νιώστε την παρηγοριά Μου, ανθρωπότητα. Ζήστε σε Μένα και δεν θα φοβάστε τη σκληρότητα 

των δοκιμασιών. 

46 Μαρία, η μεσίτριά σου, να σε ευλογεί. Σας ευλογώ επίσης. 

47 Ο χριστιανισμός συχνά ξεχνά τα πνευματικά έργα του Ιησού επειδή δίνει μεγαλύτερη σημασία σε 

κάποιες από τις υλικές πράξεις Του. Για παράδειγμα, συγχέει την ανθρώπινη φτώχεια Του με την 

ταπεινότητά Του και τον σωματικό πόνο Του με το αληθινό πάθος που υπέστη στο πνεύμα. Και νομίζει 

ότι το φυσικό Του αίμα είναι αυτό που ξέπλυνε τις αμαρτίες του κόσμου, ξεχνώντας ότι το αληθινό αίμα, 

που είναι αιώνια ζωή για την ψυχή, είναι η ουσία του Λόγου Του. 

48 Ο Δάσκαλος σας λέει: Αν το σώμα αυτό είχε κάποιο λόγο να μείνει για πάντα ανάμεσά σας, ο 

Πατέρας θα το προστάτευε από τους δήμιους του- ή αν, μετά το θάνατό του, ήταν καθ' οιονδήποτε τρόπο 

χρήσιμο για τη σωτηρία σας, θα σας το άφηνε. Αλλά αφού τελείωσε το έργο του πάνω στο σταυρό, τα 

μάτια σας δεν μπορούσαν να τον δουν πια, για να αναζητήσετε από τον Θεϊκό Δάσκαλο αυτό που θα 

παίρνατε από Εκείνον: Ο λόγος Του, τα έργα Του, η ταπεινοφροσύνη Του και όλα τα παραδείγματα 

τέλειας αγάπης Του. 

49 Αφού η ανθρώπινη μορφή εξαφανίστηκε από τη γη, μόνο η θεία ουσία του "Λόγου" που μίλησε 

από τον Ιησού παρέμεινε στις συνειδήσεις. Αυτό είναι που πρέπει να αποζητάτε: την ουσία, το πνευματικό 

νόημα αυτού του μηνύματος ζωής και αγάπης. 

50 Αποφύγετε να λατρεύετε τον Πατέρα σας με υλικές μορφές λατρείας, ώστε να μάθετε να Τον 

αγαπάτε απευθείας με το πνεύμα. 

51 Όταν κάποιος ρώτησε τον Ιησού: "Είσαι ο βασιλιάς;", ο Δάσκαλος απάντησε: "Γι' αυτό ήρθα". 

Όλοι όμως αμφέβαλλαν - λόγω της φτωχότητας των ρούχων Του - ότι θα μπορούσε να είναι βασιλιάς. 

Κανείς δεν υποψιάστηκε πίσω από τη σεμνότητα εκείνου του ανθρώπου το μεγαλείο Εκείνου που μίλησε, 

ούτε υποψιάστηκε κανείς στο βάθος εκείνου του λόγου την υπόσχεση για ένα βασίλειο ειρήνης, αγάπης, 

ευτυχίας και δικαιοσύνης. 

52 Το ανθρώπινο βλέμμα παραμένει πάντα προσκολλημένο στα εξωτερικά. Δεν διεισδύει βαθύτερα, 

και από εκεί προέρχονται οι άδικες και λανθασμένες ερμηνείες των ανθρώπων. 

53 Γνωρίζετε ότι ο Ιησούς ανακρίθηκε, προσβλήθηκε και ακόμη και απορρίφθηκε εντελώς; Ξέρετε 

ότι ούτε οι ίδιοι οι μαθητές Του δεν ήταν σε θέση να πουν ποιος ήταν όταν τον ρώτησαν; Με τον ίδιο 

τρόπο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα αναρωτιέται ποιος είναι Εκείνος που σας μίλησε και πολλοί θα 

αρνηθούν ότι ήταν ο Χριστός που συνομίλησε μαζί σας. Τότε κάποιοι από τους μαθητές Μου θα 

μπερδευτούν και θα αναρωτηθούν ποιος τους μίλησε, αν ήταν ο Πατέρας, ο Λόγος ή το Άγιο Πνεύμα. Σε 

αυτό σας λέω ότι όπως ακριβώς η αλήθεια είναι μία, έτσι και η Θεία Ουσία είναι μία, την οποία σας έχω 

δώσει ανά τους αιώνες, είτε την ονομάζετε Νόμο, είτε Διδασκαλία, είτε Αποκάλυψη. 

54 Όποιος αγάπησε αυτή την αλήθεια και ακολούθησε αυτό το φως, αγάπησε τον Πατέρα του και τον 

ακολούθησε. 

55 Ο πνευματικά σκεπτόμενος μαθητής πρέπει πάντα να αναζητά την ουσία των έργων Μου, ώστε να 

ανακαλύπτει την αλήθεια στα θεία Μου μηνύματα. Τότε θα βιώσετε πόσο εύκολο είναι να ανακαλύψετε 

το βαθύ νόημα όλων αυτών που κάποιοι καλύπτουν με μυστήριο και άλλοι περιπλέκουν με τα θεολογικά 

τους δόγματα. 

56 Πνευματοποίηση σημαίνει απλότητα. Γιατί λοιπόν να περιπλέξουμε αυτό που είναι τόσο απλό, 

ξεκάθαρο και διαφανές όσο το φως; 

57 Αυτήν την εποχή αναζητήσατε τον Λόγο Μου για να ξεδιψάσετε μέσα από αυτόν τη δίψα σας για 

δικαιοσύνη και αγάπη. Με ακούτε ως καλοί μαθητές και βλέπετε με προσοχή τις σελίδες του Βιβλίου των 

Οδηγιών να περνούν από μπροστά σας. Είστε οι εκλεκτοί, μην εκπλαγείτε όταν σας δίνω αυτές τις 

διδασκαλίες. Αλλά δεν είστε οι μόνοι ευνοημένοι. Στο Έργο Μου της Ισότητας και της Αγάπης έχω 

προικίσει όλες τις ψυχές με πολύτιμες ιδιότητες. Εσείς που έχετε κληθεί πριν, μην νομίζετε ότι είστε 

καλύτεροι. Προετοιμαστείτε μόνο εσωτερικά, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε το καθήκον σας και να 

γίνετε κατανοητοί από τους συνανθρώπους σας και να σας ακολουθήσουν. 

58 Πάντα Με αναζητούσατε για να Με ευχαριστήσετε για τις ευεργεσίες που σας χορηγώ. Και το 

Πνεύμα Μου, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε, είναι Εκείνο που σας μιλάει καθαρά σε αυτή την παρούσα 

μορφή. Δεν θα επιτρέψω στους φορείς φωνής που χρησιμοποιώ να λένε ψέματα. Θα γίνω αισθητός στη 
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συνείδησή τους και θα γνωρίζουν, χάρη στην ειρήνη που νιώθουν οι καρδιές τους, ότι το έργο τους είναι 

ευχάριστο. 

59 Θα εκπληρώσω την επιθυμία σας για πρόοδο. Σας τοποθετώ όλους στην αρχή του μονοπατιού, 

ώστε να ξεκινήσετε το έργο της ημέρας. 

60 Συνειδητοποιήστε ότι ο λόγος για τον τρίτο ερχομό Μου σε σας είναι η αγάπη Μου για την 

ανθρωπότητα. Ήρθα με το Πνεύμα για να εκπληρώσω την υπόσχεσή Μου. 

61 Σας είπα κάποτε: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Αυτή τη στιγμή, με το φως του 

Πνεύματός Μου, ξεκαθαρίζω αυτό που ήταν μυστήριο για την ανθρωπότητα. Σας διαφωτίζω, ώστε να 

μπορέσετε να ενώσετε σε ένα βιβλίο τις Εντολές του Ιεχωβά, τον Λόγο του Ιησού και τις αποκαλύψεις 

που σας κάνει το Άγιο Πνεύμα Μου αυτή την εποχή, και επιβεβαιώνετε ότι έχω έρθει σε σας για να 

μαρτυρήσω την Αλήθειά Μου στους Τρεις Καιρούς. 

62 Ο Λόγος Μου των προηγούμενων χρόνων δεν έχει ερμηνευτεί σωστά, αλλά ο σπόρος βρίσκεται 

στις ψυχές και εκεί θα καλλιεργηθεί από Μένα. 

63 Το Ισραήλ μπορεί να μιλήσει στον Θεό του από ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο. Ελάτε σε Μένα, 

και αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε. Ήταν θέλημά Μου να παραμείνετε σε συνεχή επικοινωνία μαζί Μου, 

αλλά έχετε πέσει σε ξεμυαλισμό ή φανατισμό στην επιθυμία σας για πνευματοποίηση. Αλλά είναι θέλημά 

Μου να καταλάβετε τον Λόγο Μου, ο οποίος συμβουλεύει την απλότητα και την καθαρότητα σε όλες τις 

πράξεις σας. 

64 Σήμερα έρχεστε σε μικρούς αριθμούς για να Με ακούσετε, αλλά οι πνευματικές λεγεώνες που 

συγκεντρώνονται γύρω Μου σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι ανυπολόγιστες. Ο Λόγος Μου είναι σαν νερό 

που καθαρίζει τα πάντα. Σας καθοδηγώ για να νιώσετε την ευθύνη σας και να μην Μου πείτε αργότερα: 

"Δεν ήξερα τι έκανα, δεν είχα διαφώτιση, οι γονείς μου δεν μου έδωσαν συμβουλές, το σπίτι μου ήταν 

ένας τόπος διχόνοιας". - Έχω δει ότι τα παιδιά κρίνουν λανθασμένα τους γονείς τους, ότι οι γονείς δεν 

δίνουν καλό παράδειγμα στα παιδιά τους, ότι τα αδέλφια μαλώνουν μεταξύ τους, και γι' αυτό σας ζητώ: 

Πότε θα ενωθείτε μεταξύ σας; Πάντα σας έστελνα ενάρετα όντα στη γη για να σας συμβουλεύουν και να 

σας εμπνέουν για πνευματική πρόοδο στον κόσμο σας. 

65 Αν είστε ανδρόγυνο, να γνωρίζετε ότι το ανδρόγυνο που έχει ενωθεί με τον γάμο πρέπει να κάνει 

το σπίτι του ναό, ώστε να μπορούν να φροντίζουν και να ανατρέφουν τα παιδιά τους σε αυτό. Μην τους 

αφήσετε μια θλιβερή κληρονομιά. Ο καθένας θα βρει τη δίκαιη ανταμοιβή για τα έργα του κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. 

66 Όπως προσπαθείτε να ευχαριστήσετε έναν φίλο, έτσι προσπαθήστε να με ευχαριστήσετε. 

Ικετεύστε, ζητήστε και θα σας δώσω. Σας δημιούργησα για τη χαρά του Πνεύματός Μου, και Μου δίνει 

ικανοποίηση να σας χαρίζω αυτό που σας βοηθάει στην ανάπτυξή σας. 

67 Ο πειρασμός ενσταλάζει το μίσος μέσα σας και ο άνθρωπος, που είναι αδύναμος από τη φύση του, 

προκαλεί καταστροφικές ζημιές στις καρδιές των συνανθρώπων του. Αλλά σας ρωτώ, ποιο δικαίωμα 

έχετε να καταστρέψετε αυτό που δημιούργησα; Γιατί σκοτώνετε την πίστη, γιατί κρίνετε; Η ανθρωπότητα 

δεν κάνει έργα που Μου αρέσουν αυτή τη στιγμή, αλλά το φως του Πνεύματός Μου λάμπει και σας 

προετοιμάζει να πολεμήσετε το κακό. Σας ζητώ να πετάξετε όλα όσα είναι επιβλαβή, όλα όσα σας κάνουν 

να μένετε πίσω στην εξέλιξή σας. 

68 Ενδυναμώστε τον εαυτό σας μαζί Μου. Τρέφεστε με τον Λόγο Μου, ώστε να μην πεινάσετε ποτέ. 

Σήμερα γευματίζετε στο τραπέζι Μου, απολαμβάνετε το ψωμί Μου, και για πάντα θα θυμάστε ότι ο 

Δάσκαλος κάθισε τους μαθητές Του στο τραπέζι Του, τους μίλησε και τους έθρεψε για την αιωνιότητα. 

Σας έχω πει ότι όποτε Με επικαλείστε με καθαρή καρδιά, είμαι μαζί σας. Άκουσα την ικεσία σας και γι' 

αυτό κατέβηκα. Κοιτάξτε Με με τα μάτια της πίστης που έχω ετοιμάσει. Είμαι μπροστά σας και σας έχω 

κάνει άξιους της Παρουσίας Μου. Γνωρίστε Με από την αλήθεια του Λόγου Μου. Αυτή είναι η μήτρα 

από την οποία είχατε απομακρυνθεί. Αλλά αν ο κόσμος σας απομακρύνει από Μένα, πρέπει να κάνετε μια 

προσπάθεια να επιστρέψετε, και αυτή η στοργική Καρδιά θα είναι πάντα ανοιχτή για να σας δεχτεί. 

69 Όπως ακριβώς ήρθα σε σας στη Δεύτερη Εποχή ως σημάδι ένωσης με την ανθρωπότητα και στη 

συνέχεια επέστρεψα στον Πατέρα, έτσι ήρθα και σήμερα για ένα διάστημα, αλλά η παγκόσμια ακτίνα 

Μου θα συγκρατηθεί το 1950. Επομένως, σας είπα ότι μετά από αυτό το έτος δεν θα έχετε πλέον αυτή την 

εκδήλωση. Τότε θα συνδεθείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα και η χάρη Μου θα κατέβει στην καρδιά 

σας. Θα έρθει η μέρα που θα νιώσετε πολύ κοντά Μου, εσείς οι απλές καρδιές του λαού Μου. 
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Υπηρετήστε Με υπηρετώντας τους συνανθρώπους σας. Γίνετε γιατροί, και αν οι κόποι της αγάπης σας 

πληρωθούν με ένα χαμόγελο, θα είστε ικανοποιημένοι. Θα καταγράψω τα έργα σας στο μέλλον. 

70 Αγαπήστε τη Μαρία, τη στοργική Μητέρα σας, αναζητήστε την πνευματικά. Μην τοποθετείτε μια 

εικόνα μπροστά σας για να την αισθανθείτε κοντά σας. Είναι η μητρική αγάπη του Ιεχωβά, την οποία 

έχετε δει να εκδηλώνεται ανά πάσα στιγμή. Είναι η Θεία Δικηγόρος σας. Αγάπησέ την για να μπορέσω να 

της ξαναπώ: "Μητέρα, αυτός είναι ο Υιός σου! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 127  
(διακηρύχθηκε την 1η Ιανουαρίου 1945) 

1 Κλείστε τα φυσικά σας μάτια σε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι το πνεύμα σας στο οποίο θέλω να 

μιλήσω. 

2 Σας υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, και έτσι δεν μπορούσα να μην είμαι παρών σε αυτό το 

πνευματικό ραντεβού μαζί σας. 

3 Να είστε σε ειρήνη, ώστε να Με ακούτε προσεκτικά και να επιτρέπετε στη σμίλη του Λόγου Μου 

να μπορεί να διαμορφώνει την ψυχή σας. 

4 Περιπλανηθήκατε πολύ αναζητώντας ένα μέρος που θα μπορούσε να σας δώσει ειρήνη και δεν το 

βρήκατε- και όταν ήρθατε για πρώτη φορά σε αυτές τις ταπεινές αίθουσες συνάντησης για να ακούσετε το 

Λόγο Μου, δεν φανταστήκατε ότι σε αυτές - τις φτωχές και απλές - θα βρίσκατε την ειρήνη που τόσο 

λαχταρούσατε. 

5 Θέλω να σας κερδίσω για Μένα μέσω της αγάπης. Γι' αυτό σας δίνω αυτή τη διδασκαλία, ώστε 

μέσω αυτής να διδάξετε τους συνανθρώπους σας, τους ταξιδιώτες, τους οδοιπόρους, με την ίδια φροντίδα 

και αγάπη με την οποία σας υποδέχτηκα. 

6 Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, γιατί μέσα του υπάρχει πείνα και δίψα που δεν προέρχονται 

από το σώμα, και για να τις ικανοποιήσει πρέπει να αναζητήσει το πνευματικό νερό και το πνευματικό 

ψωμί. Αλλά είναι απαραίτητο να σας ταλαιπωρεί ο πόνος για να καταλάβετε τις διδασκαλίες Μου. 

7 Κάποιοι Με ρωτούν: "Κύριε, μήπως η ανθρώπινη αγάπη είναι απαράδεκτη και βδελυρή μπροστά 

Σου και εγκρίνεις μόνο την πνευματική αγάπη;" 

8 Όχι, άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι τα υψηλότερα και αγνότερα συναισθήματα αγάπης ανήκουν στο 

πνεύμα, αλλά έβαλα επίσης μια καρδιά στο ανθρώπινο σώμα για να μπορεί να αγαπάει, και του έδωσα 

συναισθήματα για να μπορεί μέσω αυτών να αγαπάει όλα όσα το περιβάλλουν. 

9 Εμπιστεύτηκα την ανθρώπινη ζωή σε πνευματικά όντα, ώστε να ζήσουν στη γη, και μόλις βρεθούν 

σε αυτήν, να αποδείξουν την αγάπη τους για Μένα. Για το σκοπό αυτό χώρισα τους ανθρώπους σε δύο 

μέρη και έδωσα στο ένα το ισχυρότερο και στο άλλο το ασθενέστερο χαρακτηριστικό. Αυτά τα μέρη ήταν 

ο άνδρας και η γυναίκα. Μόνο ενωμένα θα μπορούσαν και τα δύο όντα να είναι δυνατά και ευτυχισμένα, 

και για τον σκοπό αυτό καθιερώθηκε ο γάμος. Η ανθρώπινη αγάπη είναι ευλογημένη από Μένα όταν 

υποκινείται από την αγάπη του πνεύματος. 

10 Ο έρωτας, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται μόνο στο φυσικό, είναι ιδιόμορφος για τα άλογα όντα, 

επειδή δεν έχουν συνείδηση που να φωτίζει την πορεία τους. Επιπλέον, σας λέω ότι οι καλοί καρποί θα 

βγαίνουν πάντα από τις καλές ενώσεις και ότι τα πνεύματα του φωτός θα ενσαρκώνονται σε αυτές. 

11 Τώρα ήρθε η ώρα να εξαγνίσετε το σπέρμα σας, ω λαέ, ώστε να δημιουργήσετε μια οικογένεια 

ισχυρή πνευματικά και σωματικά. Κατανοήστε Με, παιδιά Μου, ώστε να ερμηνεύσετε σωστά το θέλημά 

Μου, γιατί το έτος 1950 πλησιάζει ήδη και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι αυτό που έχω ορίσει ως το 

τελευταίο της εκδήλωσής Μου. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι εκείνη την ημέρα, γιατί μόνο όσοι έχουν 

επιτύχει αυτή την προετοιμασία θα μπορέσουν να παραμείνουν σταθεροί στις θέσεις τους. Αυτοί θα είναι 

εκείνοι που θα δώσουν αληθινή μαρτυρία για Μένα στο μέλλον. 

12 Θυμηθείτε ότι μόνο όσοι έχουν καταφέρει να πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους μπορούν να 

κάνουν γνωστό το έργο Μου- για όσους δεν έχουν προετοιμαστεί για τη νέα μορφή ένωσης - πώς θα 

μπορούσαν να έχουν την απαραίτητη έμπνευση για να λάβουν τις σκέψεις Μου και να αναπαράγουν τα 

μηνύματά Μου; 

13 Θέλω όλοι σας να κάνετε αυτή την πρόοδο, ώστε η μαρτυρία σας να είναι για το καλό της 

ανθρωπότητας. Ιδού, αν κάποιοι σκέφτονταν με έναν τρόπο και άλλοι με έναν άλλο, θα προκαλούσαν 

μόνο σύγχυση στους ανθρώπους. 

14 Η ουσία αυτού του Λόγου δεν έχει αλλάξει ποτέ από την αρχή της εκδήλωσής του, όταν σας 

μίλησα μέσω της Damiana Oviedo. Το νόημα της διδασκαλίας Μου ήταν το ίδιο. 

15 Αλλά πού είναι η ουσία αυτών των λέξεων; Τι τους συνέβη; Κρυμμένα είναι τα γραπτά εκείνων 

των Θείων μηνυμάτων που ήταν τα πρώτα σε αυτή την εποχή κατά την οποία ο Λόγος Μου διαδόθηκε 

τόσο άφθονα ανάμεσά σας. Είναι απαραίτητο αυτές οι διδασκαλίες να έρθουν στο φως, ώστε αύριο να 

είστε σε θέση να μαρτυρήσετε πώς ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση. Έτσι, θα ξέρετε την ημερομηνία της 
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πρώτης διδασκαλίας Μου, το περιεχόμενό της και την ημερομηνία της τελευταίας, η οποία θα σας φέρει 

το έτος 1950 - το καθορισμένο έτος με το οποίο θα τελειώσει αυτή η περίοδος της αποκάλυψης. 

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

αποσιώπηση του Λόγου Μου, ούτε μπορείτε να φανταστείτε τον ανεμοστρόβιλο που θα εξαπολύσει ένα 

τέτοιο γεγονός ανάμεσα στα έθνη. Πρέπει να φροντίζετε ώστε η ευθύνη σας να αυξάνεται κάθε φορά, 

γιατί με κάθε νέα φορά θα αποκτάτε όλο και περισσότερη διαφώτιση. Η κληρονομιά σας είναι ήδη πολύ 

μεγάλη και είναι επιτακτική ανάγκη να τη μοιραστείτε με τους συνανθρώπους σας, τους άπορους, πριν 

φύγετε από τη γη. 

17 Κάντε τις καρδιές σας ευαίσθητες, ώστε να καταλάβετε το Λόγο Μου, γιατί δεν τον έχετε 

καταλάβει ακόμα. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να λάβετε και να κατανοήσετε τον Λόγο Μου, αν σας τον 

δώσω αύριο με διαίσθηση; 

18 Ενωθείτε με αλήθεια και πνεύμα, και μη χωρίζεστε, ούτε στις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Ένας 

Θεός, ένα Θέλημα και ένας Λόγος ήταν μαζί σας. Επομένως, δεν θα είναι δυνατόν να εμφανιστούν στο 

μέλλον διαφορετικές οδηγίες από αυτές που σας έχουν δοθεί σήμερα. 

19 Θα τολμήσει κανείς να παρακούσει το θέλημά Μου; Αυτό θα σήμαινε ότι στους κόλπους αυτού 

του λαού θα προέκυπταν διαμάχες και εχθρότητα, διότι ενώ κάποιοι θα κρατούσαν την αλήθεια, άλλοι θα 

χρησιμοποιούσαν ψεύτικα λόγια για να παρασύρουν τις εκκλησίες από το αληθινό μονοπάτι. 

20 μην γίνεστε αδύναμοι, άνθρωποι, να θυμάστε κάθε στιγμή ότι σας αποκάλεσα "δυνατούς". Αν δεν 

έχω εξαπατήσει την πίστη σας και σας έχω αποδείξει ότι το νόημα του Λόγου Μου δεν είναι ευμετάβλητο, 

πώς θα μπορούσατε να εξαπατήσετε τους συνανθρώπους σας δίνοντάς τους ένα κακό παράδειγμα; Ήρθε η 

ώρα να προετοιμάσετε αυτό που θα αφήσετε στις επόμενες γενιές. 

21 Πολλοί Μου λένε στις καρδιές τους: "Δάσκαλε, προβλέπεις ότι θα είμαστε άπιστοι σε Σένα; Πώς 

είναι δυνατόν να γίνει αυτό;" Και σας απαντώ το ίδιο που είπα στους αποστόλους Μου στη Δεύτερη 

Εποχή: "Προσέχετε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό"- γιατί όλοι ξέρετε ότι ανάμεσα σε 

εκείνους υπήρχε ένας που επρόκειτο να Με προδώσει και να Με πουλήσει, και δεν ξέρετε ποιος το κάνει 

αυτή τη στιγμή, παρόλο που αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή Μου. 

22 Το Πνεύμα Μου σας καλεί, η φωνή Μου έρχεται ως δάσκαλος στις καρδιές σας, και για πάντα το 

Πνεύμα του Ουράνιου Πατέρα σας θα είναι γύρω σας, αναζητώντας σας για να σας χαϊδέψει. 

23 Είμαι το Ανώτατο Επίπεδο, στο οποίο κάθε πνεύμα πρέπει να προσβλέπει, γιατί αυτός που το 

επιτυγχάνει θα ξέρει πώς να βλέπει όλη την ομορφιά της δημιουργίας και τη δόξα των έργων του Πατέρα 

Του. 

24 Ο Λόγος Μου δουλεύει τις καρδιές σας σαν καλέμι, διαμορφώνοντας τις ψυχές σας μέχρι να τις 

κάνει σαν το Πνεύμα Μου στο φως. 

25 Να θυμάστε ότι δεν βρίσκεστε μπροστά σε μπερδεμένα μυαλά, αλλά μπροστά σ' Αυτόν που σας 

αποδεικνύει την τελειότητα και την αλήθεια του Πνεύματός Του. Σας έφερα πιο κοντά στο δέντρο της 

ζωής, στα κλαδιά του οποίου κρέμονται οι καλοί καρποί. Σήμερα είναι γιορτή στον Οίκο Μου, πολλοί 

είναι στο τραπέζι Μου. Αλλά ποιος από τους παρόντες θα Μου γυρίσει την πλάτη αύριο; Μόνο εγώ ξέρω. 

26 Όποιος επιθυμεί πνευματική κληρονομιά, ας έρθει στο τραπέζι Μου, ας καθίσει μαζί Μου και ας 

φάει από αυτό το ψωμί, ώστε όταν σηκωθεί, να νιώσει ότι είναι κάτοχος της ειρήνης Μου και το πνεύμα 

του να γίνει άλλος ένας κρίκος της αλυσίδας αγάπης που σχηματίζω αυτή τη στιγμή και με την οποία 

ενώνω τα παιδιά Μου. 

27 Ελάτε, ελάτε και χτυπήστε τις πόρτες Μου. Πλησιάστε, απόκληροι, φάτε και ντυθείτε, αλλά μετά 

περπατήστε στα βήματά Μου. Μάθετε τους νόμους που έχουν αποφασιστεί από Μένα και υπακούστε 

τους, για να μην πιείτε το ποτήρι της πίκρας. Καταλάβετε: Όποιος απομακρύνεται από το τέλειο μονοπάτι 

απομακρύνεται από το βασίλειό Μου και κινδυνεύει να βρει το θάνατο. 

28 Σας δίνω περισσότερα από όσα μπορεί να χρειαστεί κανείς. Γιατί; Για να μπορείτε να δίνετε στους 

συνανθρώπους σας από τα πολλά πράγματα που σας έχω εμπιστευτεί. Αλλά πνευματοποιήστε τους 

εαυτούς σας, ώστε να συγκινηθείτε όχι μόνο από τα βάσανα που βλέπουν τα μάτια σας, αλλά και από 

εκείνα που είναι πέρα από την όρασή σας, γιατί δεν είναι έξω από το πεδίο της αγαπητικής σας 

δραστηριότητας. Ούτε θα πρέπει η ευαισθησία σας να περιορίζεται στο να αισθάνεστε τα βάσανα των 

όντων αυτού του κόσμου. Όχι, θα πρέπει επίσης να αισθάνεστε όταν μια ψυχή σας πλησιάζει αόρατα με 
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την επιθυμία της να σας βοηθήσει με αγάπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο η πνευματοποίηση θα σας 

αποκαλύψει τις ανάγκες τους. 

29 Τι χαρά θα γεμίσει το Πνεύμα Μου όταν δει το ρεύμα της ζωής που βγήκε από τους κόλπους Μου 

να ρέει από τον έναν στον άλλο, ξεδιψώντας τους και πλένοντάς τους από τις ακαθαρσίες τους. 

30 Αξιοποιήστε στο έπακρο τη ζωή σας, γιατί είναι σύντομη- ένας χρόνος είναι μια στιγμή που 

χάνεται στην απεραντοσύνη του χρόνου. Ακολουθήστε με προθυμία τις προθέσεις του Πατέρα και δεν θα 

χάσετε ούτε μια πολύτιμη στιγμή της ζωής που σας έχει ανατεθεί. 

31 Σας είπα ότι η ευχαρίστησή Μου τελείωσε και ότι πρέπει να σκεφτείτε βαθιά για να καταλάβετε τι 

θέλω να σας πω. Η ανοχή που είχα με την εγωιστική και υλοποιημένη ζωή σας έχει φτάσει στα όριά της. 

Παρ' όλα αυτά, θα σας δώσω νέα καλοσύνη, αλλά θα είναι πνευματικής φύσης. 

32 Το βιβλίο είναι ανοιχτό, εγώ το άνοιξα. Οι σελίδες του θα σας δείχνουν συνεχώς το θεϊκό τους 

περιεχόμενο. 

33 Το βλέμμα Μου σας αγκαλιάζει αυτές τις στιγμές που η προσευχή σας Με έχει φτάσει. Πάνω στο 

πνεύμα σας έχει κατέβει το Φως Μου ως Πατέρας, ως Δάσκαλος και ως Κριτής. Ναι, άνθρωποι, γιατί 

είναι η μέρα που έρχομαι να λάβω την προσφορά σας, να σας ρωτήσω ποιος είναι ο καρπός των έργων 

που Μου παρουσιάζετε σήμερα. 

34 Το μυαλό σας σιωπά, η καρδιά σας αναστέλλεται για μια στιγμή και η συνείδησή σας 

παρακολουθεί την κρίση σας. 

35 Δεν σας θεωρώ πλέον μικρά παιδιά, γιατί είστε μεγάλες ψυχές που έχουν ήδη τοποθετηθεί από 

Μένα στο μονοπάτι της πνευματικής τελειότητας από την Πρώτη Εποχή. Γι' αυτό σας αποκάλεσα 

πρωτότοκους και σας έκανα έμπιστους και κληρονόμους του Πνεύματός Μου. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο απαιτώ τώρα έναν απολογισμό από εσάς και σας ρωτώ τι έχετε κάνει με την ψυχή σας και 

επίσης με αυτό το σώμα που σας έχει ανατεθεί ως όργανο. Σας έστειλα σε αυτή την Τρίτη Εποχή με τη 

δύσκολη αποστολή να κάνετε γνωστό το Φως της Έκτης Σφραγίδας και να συγκεντρώσετε γύρω σας τα 

μεγάλα πλήθη που θα αποτελέσουν το λαό Μου. Έχω γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου για να σας 

διδάξω και να σας εξοπλίσω, και έχω ορίσει το έτος 1950 ως το τέλος αυτής της εκδήλωσης. Έχετε 

επίγνωση αυτού, διότι εκείνη η ημέρα πλησιάζει και πρέπει να εξετάσετε τον εαυτό σας εγκαίρως στο φως 

της συνείδησης, ώστε να ξέρετε αν αξιοποιήσατε ή όχι τον χρόνο που σας ανατέθηκε. 

36 Σας χορήγησα τη χάρη της επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο του φωτός, ώστε να φωτίσει 

την εργάσιμη ημέρα σας, και έστειλα τον Ηλία μπροστά σας, ώστε να σας ανοίξει το δρόμο και να σας 

ενθαρρύνει στις δοκιμασίες. Σας έστειλα τον Άγγελο της Ειρήνης για να νιώσετε την επιρροή του να σας 

προστατεύει από την απειλή των πολέμων και των απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης. 

37 Σας μιλάω ως Πατέρας, αλλά μην Με αναζητάτε ως Δικαστή. Σας αγαπώ και σας περίμενα πολύ 

καιρό- αλλά μην ξεχνάτε ότι η κρίση Μου στο σύμπαν θα είναι αμείλικτη και ότι θα ενωθείτε μαζί Μου 

για να μεταφέρετε το Λόγο του Κυρίου παντού. 

38 Αν επιθυμείτε την ειρήνη και την ευτυχία και αν θέλετε να έχετε δικαίωμα στην υγεία και την 

ευημερία, συνειδητοποιήστε ότι θα αποκτήσετε αυτά τα δώρα της χάρης μόνο αν αγαπάτε τους πλησίον 

σας, αν συγχωρείτε αυτούς που σας προσβάλλουν και αν μοιράζεστε το ψωμί σας με τους άπορους - αυτό 

το ανεξάντλητο ψωμί του Πνεύματος που σας έχω δώσει σε αφθονία. 

39 Γίνετε πνεύματα ειρήνης σε αυτούς τους καιρούς του πολέμου, όταν η προσευχή σας θα πρέπει να 

είναι σαν μανδύας αδελφοσύνης που απλώνεται σε όλη τη γη. 

40 Σκέφτομαι τη γη που έχει κοκκινίσει από ανθρώπινο αίμα και τους ανθρώπους που δεν σταματούν 

τα εγκλήματά τους. Τραβήξτε την ειρήνη Μου στον κόσμο, γιατί διαφορετικά η δικαιοσύνη Μου θα γίνει 

από έθνος σε έθνος, και θα πρέπει και εσείς να λογοδοτήσετε σε Μένα για την έλλειψη φιλανθρωπίας σας. 

41 Δεν θέλω να σας βλέπω μπροστά Μου ως κατηγορούμενους, θέλω πάντα να σας θεωρώ παιδιά 

Μου για τα οποία η πατρική Μου αγάπη είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει. Σας δημιούργησα για τη δόξα 

του πνεύματός Μου και για να αναζωογονηθείτε σε Μένα. 

42 Δεν μένω στο να βλέπω τις παραβάσεις σας, ούτε θέλω να βλέπω την αμαρτία σας. Θέλω να δω 

μέσα σας την αποφασιστικότητα να διορθώσετε και τον πνευματικό ζήλο μέσα στο έργο Μου. 

43 Μάθετε να Με αγαπάτε πνευματικά όπως Εγώ σας αγαπώ και σκουπίστε τους λεκέδες σας μέσω 

της συγχώρεσής Μου. Αν αυτή η ζωή στην κοιλάδα των δακρύων είναι εξορία για σας, κλάψτε και 

ανακουφιστείτε από τον πόνο σας μαζί Μου, πάρτε νέο θάρρος, γιατί η ψυχή σας εξαγνίζεται στην πορεία. 
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Κουβαλήστε το σταυρό σας με υπομονή και παράδοση και αφήστε τη φλόγα της πίστης και της ελπίδας 

να λάμψει στην καρδιά σας. 

44 Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε την ανθρωπότητα ορφανή από ειρήνη. Αλλά συγχωρήστε την αν οι 

συνέπειες του πολέμου γίνουν αισθητές από εσάς. 

45 Ευλογώ εκείνους που άντεξαν στις δοκιμασίες που τους έστειλα, ευλογώ εκείνους που 

εργάστηκαν στον αμπελώνα Μου. Ευλογώ τα χέρια που θεράπευσαν τους αρρώστους και τους άνδρες και 

τις γυναίκες που ανανεώθηκαν ηθικά. Ευλογώ τους αρρώστους που Με ευλόγησαν εν μέσω του πόνου 

τους, και όλους εκείνους που αποδίδουν τα οφέλη που έλαβαν στη στοργική Μου φροντίδα. Αλλά δεν 

ευλογώ μόνο αυτόν που Με αγαπά ή Με αναγνωρίζει, ευλογώ όλα τα παιδιά Μου με την ίδια αγάπη. 

46 Είναι θέλημά Μου να εξαλείψετε κάθε φανατισμό και επίσης κάθε τι άχρηστο στη θρησκευτική 

σας λατρεία, γιατί θέλω να βρω στο πνεύμα σας το αληθινό καταφύγιο για τη Θεότητά Μου. 

47 Βάλτε το θεραπευτικό μου βάλσαμο στους αρρώστους- αλλά αν, με όλη την εσωτερική σας 

προετοιμασία και φιλανθρωπία, δεν είστε σε θέση να θεραπεύσετε κάποιους από αυτούς, αφήστε το θέμα 

σε Μένα και θα απαντήσω γι' αυτό. Σας λέω: Αν κάποιος από τους μαθητές Μου επιτύχει την τέλεια 

πνευματικότητα, θα είναι σαν τον Ιησού, ο οποίος θεράπευε τους ασθενείς και ανέστησε τους νεκρούς με 

την όραση, με τη φωνή, με τη θέληση ή με απλή αφή. 

48 Μαθητές, όπως ακριβώς κατέβηκα για να παραλάβω τον καρπό αυτού του λαού, έτσι θα 

συγκεντρώσω τη συγκομιδή και τον φόρο από ολόκληρο το σύμπαν, από όλες τις δυνάμεις της φύσης, 

από όλα τα βασίλεια, από όλους τους κόσμους και τις κατοικίες, από όλα τα γνωστά και άγνωστα στους 

ανθρώπους όντα, από το πιο τέλειο έως το πιο απομακρυσμένο από την τελειότητα. Πάνω σε όλους εκχέω 

το φως Μου και τους κάνω να νιώσουν την παρουσία Μου. 

49 Η ανθρωπότητα ζει πνευματικά στην Τρίτη Εποχή. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τι σημαίνει "Τρίτη 

Εποχή", θα πρέπει να μελετήσει και να βυθιστεί στον Λόγο Μου, ο οποίος σας κάνει μεγάλες 

αποκαλύψεις- αν και πολλά από αυτά που πρέπει ακόμα να μάθετε να καταλαβαίνετε δεν θα τα μάθετε σε 

αυτή τη ζωή, επειδή η νοημοσύνη σας δεν επαρκεί για να τα κατανοήσει. Όταν εισέλθετε στην 

πνευματική ζωή, θα σας δώσω νέες αποκαλύψεις. 

50 Αυτή τη στιγμή μιλάω στα έθνη της γης. Όλοι έχουν το φως Μου- με αυτό θα αναλογιστούν ότι 

τόλμησαν να διαθέσουν τη ζωή σαν να ήταν οι ιδιοκτήτες της. Αληθινά σας λέω, η καταστροφή και ο 

πόνος σας έχει προκαλέσει βαθιά μετάνοια σε πολλούς και έχει αφυπνίσει εκατομμύρια στο φως που Με 

αναζητούν και Με επικαλούνται, και από αυτούς μια κραυγή θρήνου υψώνεται προς Μένα ζητώντας: 

Πατέρα, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος το 1945, και δεν θα στεγνώσετε τα δάκρυά μας και δεν θα μας 

φέρετε ειρήνη; 

Προφητεία που ελήφθη την 1η Ιανουαρίου 1945 

51 Εδώ είμαι παρών ανάμεσά σας, ω εσείς τα επτά έθνη! Επτά κεφάλια, εσείς που έχετε αναστηθεί 

μπροστά Μου στον κόσμο! 

52 ENGLAND: Σας διαφωτίζω. Η δικαιοσύνη μου θα σας ταλαιπωρήσει ακόμη σκληρά- αλλά εγώ 

σας δίνω δύναμη, αγγίζω την καρδιά σας και σας λέω: οι φιλόδοξοι στόχοι σας θα καταρρεύσουν, τα 

πλούτη σας θα σας αφαιρεθούν και δεν θα δοθούν σε κανέναν. 

53 ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στοιχειώνω την υπερηφάνειά σας αυτή τη στιγμή και σας λέω: ετοιμαστείτε, γιατί το 

σπέρμα σας δεν θα χαθεί. Μου ζητήσατε νέα εδάφη, αλλά οι άνθρωποι παρενέβησαν στις Υψηλές 

Συμβουλές Μου. Σκύβω το λαιμό σου και σου λέω: Πάρτε τη Δύναμή Μου και εμπιστευτείτε Με και θα 

σας σώσω. αλλά αν δεν με εμπιστευτείτε και ενδώσετε στην υπερηφάνειά σας, θα πέσετε και θα γίνετε 

σκλάβοι του κόσμου. Αλλά αυτό δεν είναι το θέλημά Μου, γιατί είναι η ώρα που θα ανατρέψω τους 

αφέντες και θα ελευθερώσω τους σκλάβους και τους αιχμαλώτους. Πάρτε το φως Μου και σηκωθείτε. 

54 ΡΩΣΙΑ: Το πνεύμα μου βλέπει τα πάντα. Ο κόσμος δεν θα είναι δικός σας. Εγώ θα είμαι αυτός 

που θα σας κυβερνά όλους. Δεν θα μπορέσετε να σβήσετε το όνομά Μου, γιατί ο Χριστός που σας μιλάει 

θα κυριαρχήσει πάνω σε όλους τους ανθρώπους. 

55 Απελευθερωθείτε από τον υλισμό και προετοιμαστείτε για μια νέα ζωή, γιατί αν αυτό δεν συμβεί, 

θα σπάσω την αλαζονεία σας. Σας δίνω το φως Μου. 

56 ΙΤΑΛΙΑ: Δεν είσαι πια ο κύριος όπως στο παρελθόν- σήμερα η κοροϊδία, η υποτέλεια και ο 

πόλεμος σε έχουν καταστρέψει. Ως αποτέλεσμα του εκφυλισμού σας, περνάτε τώρα μια μεγάλη κάθαρση. 
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αλλά σας λέω: ανανεωθείτε, απομακρύνετε τον φανατισμό και την ειδωλολατρία σας και αναγνωρίστε Με 

ως τον Κύριο των Αρχόντων. Θα χύσω νέες εμπνεύσεις και φως πάνω σας. Πάρτε το θεραπευτικό μου 

βάλσαμο και συγχωρέστε ο ένας τον άλλον. 

57 ΓΑΛΛΙΑ: Φέρνετε τον πόνο σας μπροστά Μου. Ο θρήνος σας φτάνει μέχρι τον ψηλό θρόνο Μου. 

Σας δέχομαι. Παλιά υψώνατε το ανάστημά σας στον Κύριο, τώρα Μου δείχνετε μόνο τις αλυσίδες που 

σέρνετε μαζί σας. Ούτε παρακολουθήσατε ούτε προσευχηθήκατε. Έδωσες τον εαυτό σου στις απολαύσεις 

της σάρκας, και ο δράκος σε έκανε θήραμα. αλλά εγώ θα σας σώσω, επειδή ο θρήνος των γυναικών σας 

και το κλάμα των παιδιών σας ανεβαίνει σε μένα. Θέλετε να σώσετε τον εαυτό σας και σας απλώνω το 

χέρι Μου, αλλά αληθινά σας λέω: Προσέξτε, προσευχηθείτε και συγχωρήστε! 

58 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Αυτή τη στιγμή σας λαμβάνω επίσης. Κοιτάζω την καρδιά σου - δεν 

είναι από πέτρα, αλλά από μέταλλο, από χρυσό. Το μυαλό σου από μέταλλο βλέπω να σκληραίνει. Δεν 

βρίσκω καμία αγάπη σε σας, δεν ανακαλύπτω καμία πνευματικότητα. Βλέπω μόνο μεγαλομανία, 

φιλοδοξία και απληστία. 

59 Συνεχίστε, αλλά σας ζητώ: Πότε ο σπόρος Μου θα ριζώσει βαθιά ανάμεσά σας; Πότε θα 

γκρεμίσετε το "Χρυσό Μοσχάρι" και τον "Πύργο της Βαβέλ" για να χτίσετε αντί αυτού τον αληθινό Ναό 

του Κυρίου; Αγγίζω τις συνειδήσεις σας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και σας συγχωρώ. Σας 

διαφωτίζω, ώστε στην υπέρτατη ώρα, όταν η δοκιμασία φτάσει στο αποκορύφωμά της, το μυαλό σας να 

μην μπερδευτεί, αλλά να σκεφτεί με διαύγεια και να θυμάται ότι έρχομαι μπροστά σας. 

60 Σας δίνω φως, δύναμη και εξουσία. Μην παρεμβαίνετε στις Υψηλές Συμβουλές Μου, γιατί αν δεν 

υπακούσετε στις αποφάσεις Μου ή περάσετε τη γραμμή που χαράζω, θα σας βρουν πόνος, καταστροφή, 

φωτιά, λοιμός και θάνατος. 

61 ΙΑΠΩΝΙΑ: Σας δέχομαι και σας μιλάω. Μπήκα στο αγιαστήριό σου και κοίταξα τα πάντα. Δεν 

θέλετε να είστε τελευταίοι, πάντα θέλατε να είστε πρώτοι, αλλά αληθινά σας λέω: αυτός ο σπόρος δεν 

είναι ευχάριστος μπροστά Μου. Είναι απαραίτητο να πιείτε το ποτήρι του πόνου για να εξαγνιστεί η 

καρδιά σας. Είναι απαραίτητο η γλώσσα σας να αναμειγνύεται με άλλες γλώσσες. Είναι απαραίτητο για 

τον κόσμο να σας πλησιάσει. Όταν ο κόσμος βρεθεί προετοιμασμένος και καθαρός, θα σας φέρει τον 

σπόρο που θα του δώσω, γιατί δεν βλέπω κανέναν προετοιμασμένο. 

62 Δεν βλέπω σε σας τον σπόρο της θεϊκότητάς Μου. Αλλά εγώ θα ανοίξω το δρόμο. Σύντομα θα 

υπάρξει ένα χάος ιδεών στο σύμπαν, μια σύγχυση επιστημών, απόψεων και θεωριών- και μετά από αυτό 

το χάος, το Φως θα σας φτάσει. 

63 Σας προετοιμάζω όλους και σας συγχωρώ και φροντίζω να ακολουθήσετε το σωστό δρόμο. Όταν 

ο καιρός θα έχει καθοριστεί και η ειρήνη θα έρθει στα έθνη, μην είστε ανυπότακτοι, μην παρεμβαίνετε 

στις Υψηλές Συμβουλές Μου, ούτε να αντιταχθείτε στο Θέλημά Μου. Όταν τα έθνη έχουν κάνει ειρήνη, 

μην τα προδώσετε, γιατί τότε θα φέρω την κρίση Μου επάνω σας. 

64 Επτά έθνη! Επτά κεφάλια! Ο Πατέρας σας έχει συλλάβει. Μπροστά σου, κάτω από την κυριαρχία 

σου, είναι ο κόσμος. Είστε υπεύθυνοι απέναντί Μου γι' αυτό! 

65 Ας είναι το φως του "Βιβλίου των Επτά Σφραγίδων" σε κάθε ένα από τα έθνη, ώστε οι άνθρωποι 

να μπορούν να εξοπλιστούν όπως είναι το θέλημά Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 128  
1 Σας φέρνω τον Λόγο Μου, ο οποίος είναι μια σκάλα που οδηγεί στη Βασιλεία Μου. Αν 

συνειδητοποιήσετε αυτά που σας διδάσκω, θα ξυπνήσετε σε μια νέα ζωή. Όποιος θέλει να τελειοποιήσει 

τον εαυτό του, θα βρει το δρόμο στρωμένο με πλακόστρωτο. Η φωνή Μου σας καλεί γιατί είστε όλοι σας 

τα πολυαγαπημένα Μου παιδιά. 

2 Ελάτε σε Μένα και αποκτήστε τη βασιλεία Μου. Ελάτε, παιδιά και νέοι, γιατί Μου αρέσει να 

ακούω τα αιτήματά σας. εσείς οι ανύπαντρες γυναίκες, είμαι ο αγνός σύζυγος που θέλει να σας 

συνοδεύσει- αγαπημένοι άνδρες, ανήκετε σε Μένα. Σας βλέπω όλους νικημένους από τις δοκιμασίες, 

αλλά θα σας αναστήσω από αυτές. Μην εκπλαγείτε που σας αναζητώ γι' αυτό. Δεν έχετε δει πώς η αγάπη 

αντανακλάται στη φροντίδα Μου; Δεν έχετε δει πώς η Μητέρα κλαίει από αγάπη για την ανθρωπότητα; 

Το ποτήρι που πίνετε όλοι σας είναι πολύ πικρό, αλλά σας εξαγνίζει, γιατί αυτά τα δάκρυα που χύνετε 

είναι σαν τα αποστάγματα που έχυσε η Μαγδαληνή όταν άλειψε τα πόδια του Ιησού. Τώρα, όπως και 

τότε, συγχωρώ τις αμαρτίες σας. 

3 Περνάτε μέσα από τον κόσμο συναντώντας την κακία και πρέπει να την προσπεράσετε χωρίς να 

μολύνετε τον εαυτό σας. Αλλά η δύναμή Μου σας στηρίζει για να μην πέσετε, γιατί χωρίς αυτήν θα 

γινόσασταν αδύναμοι. Να είστε σοφοί, να προσέχετε, να προσεύχεστε και θα είστε ανίκητοι. 

4 Βλέπω την ανθρωπότητα πνευματικά φτωχή, επειδή η δύναμη που έχει αποκτήσει είναι υλική. Σε 

σύγκριση με τα πνευματικά, τα υλικά έργα είναι μικρά, αυτά δεν θα κάνουν την ψυχή αθάνατη. Μόνο τα 

προσόντα που αποκτά στον αγώνα για το καλό θα της δώσουν αιώνια ζωή και θα την κάνουν δυνατή. 

5 Ο υπερήφανος άνθρωπος πιστεύει ότι έχει δύναμη, αν και οι επισκέψεις του υπενθυμίζουν σε κάθε 

βήμα ότι δεν είναι κυρίαρχος, ότι το "μεγαλείο" του είναι απατηλό. Χρησιμοποιήστε τη δύναμη που σας 

δίνω για να κάνετε καλό. 

6 Μην αμφιβάλλετε για τα λόγια Μου. Σας φέρνω έναν σπόρο πίστης, ώστε να τον καλλιεργήσετε 

και μέσω αυτού να μάθετε να εκτιμάτε τα θαύματά Μου. Έβαλα στο πνεύμα σας το φως της συνείδησης, 

ώστε να γνωρίζετε τους νόμους που σας έδωσα και με αυτούς να καθοδηγείτε την ψυχή και το σώμα σας. 

Στις οδηγίες Μου θα βρείτε υγεία, ειρήνη και χαρά. Γι' αυτό σας είπα ότι όποιος γευτεί αυτό το ψωμί δεν 

θα πεινάσει ποτέ ξανά. 

7 Σας δείχνω τον εαυτό Μου για να Με αναγνωρίσετε και να μεταδώσετε αργότερα τη γνώση που 

σας δίνω σήμερα ως κληρονομιά. 

8 Ζείτε στο παρόν και δεν ξέρετε τι έχω προορίσει για το μέλλον σας. Ετοιμάζω μεγάλες λεγεώνες 

πνευμάτων που θα κατοικήσουν στη γη, φέρνοντας μαζί τους μια λεπτή αποστολή, και πρέπει να ξέρετε 

ότι πολλοί από εσάς θα είναι οι γονείς εκείνων των πλασμάτων στα οποία θα ενσαρκωθούν οι 

αγγελιοφόροι Μου. Καθήκον σας είναι να προετοιμαστείτε εσωτερικά, ώστε να ξέρετε πώς να τις δεχτείτε 

και να τις καθοδηγήσετε. 

9 Η γη έχει προετοιμαστεί από Μένα και είναι τόσο καθαρή όσο τη δημιούργησα. Αν υπάρχει κάτι 

κακό σε αυτήν, είναι ανθρώπινο. Πόσο κακό έχετε δημιουργήσει με την αμαρτία σας, την ανθρωπότητα, 

παρόλο που κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είστε υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Σας απαντώ 

όμως: Η ψυχή σας έχει ήδη κατοικήσει στη γη σε άλλες εποχές, έχει απουσιάσει και έχει βεβηλώσει τη γη. 

Ξέρεις ποιος είσαι; Πόση προσπάθεια πρέπει να κάνετε για να επανορθώσετε στην ανθρωπότητα για όλα 

όσα της αρνηθήκατε. 

10 Όταν είστε κουρασμένοι, στηριχτείτε στο ραβδί της προσευχής, γιατί μέσω αυτού θα ανακτήσετε 

τη δύναμή σας. Καθώς ακούτε το Λόγο Μου, θα ανεβαίνετε σε υψηλότερες περιοχές, απ' όπου θα 

αισθάνεστε την Παρουσία Μου. Καταλάβετε ότι για να εκπληρώσετε τον Νόμο Μου, δεν αρκεί να 

υψώνετε την ψυχή με την προσευχή- πρέπει επίσης να κάνετε έργα αγάπης και ελέους. 

11 Πλησιάζει ήδη η ώρα που αυτό το ράλι θα τελειώσει. Αλλά να γνωρίζετε πάντα ότι το Πνεύμα 

Μου δεν θα φύγει από εσάς. 

12 Όταν πάψω να γίνομαι γνωστός με αυτή τη μορφή, αυτό θα είναι το σημάδι ότι η περίοδος της 

προετοιμασίας έχει τελειώσει. Θα σφραγίσω τα μυαλά εκείνων που Με υπηρέτησαν, και θα τους δώσω 

ανάπαυση στη μεγάλη περίοδο της εργασίας, και θα δώσω ανταμοιβή σε εκείνους που υπήρξαν υπάκουοι 

υπηρέτες στον αμπελώνα Μου. Σε αυτούς θα αφήσω την ειρήνη του Πνεύματός Μου. Αλλά θα 

συνεχίσουν να είναι όργανα μιας ανώτερης αποκάλυψης. 
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13 Ακριβώς όπως ο "Λόγος" δεν έγινε πλέον σάρκα αφού είχε υπάρξει στον Ιησού, έτσι και αυτή η 

εκδήλωση του Πνεύματός Μου μέσω του ανθρώπου δεν θα επαναληφθεί. Μόνο το φως Μου θα συνεχίσει 

να ακτινοβολεί από το άπειρο για να σας καθοδηγήσει πνευματικά στο αληθινό μονοπάτι. 

14 Δώστε προσοχή σε αυτό το φως και δεν θα απομακρυνθείτε από το σωστό μονοπάτι. Τηρείτε τους 

νόμους Μου, τότε η πίστη και η εμπιστοσύνη στα πνευματικά σας χαρίσματα θα είναι πολύ μεγάλη. 

Καταλάβετε ποιες είναι οι δυνάμεις της Μαρίας, του Ιησού και του Ηλία, γιατί σας έδωσα μερίδιο σε 

αυτές. 

15 Να είστε ευδιάθετοι στην υπακοή των διαταγμάτων Μου, που δεν θα είναι θυσία, αλλά μάλλον 

χαρά για το πνεύμα σας. Να είστε σαν μικρά παιδιά στο πλευρό του Πατέρα τους, που Τον εμπιστεύονται 

και ελπίζουν σ' Αυτόν. 

16 Έχω δει αυτούς τους ανθρώπους να προσεύχονται για την ανθρωπότητα, να την αγαπούν και να 

εμπνέονται από την αγάπη του Διδασκάλου. Ο πόνος σας είναι επίσης μεγάλος, αλλά αυτός είναι που θα 

σας ενώσει και θα σας κάνει μια πραγματική οικογένεια. Θα σας παρηγορήσω σε όλο το ταξίδι της ζωής 

σας μέχρι να φτάσετε στη γη της υπόσχεσης. 

17 Η ειρήνη που ελπίζετε θα έρθει και θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν ο πόνος. Η ενοποίηση (όλων 

των πνευματικών κοινοτήτων) θα έρθει επίσης, αλλά πριν από αυτό θα σας στείλω ανακοινώσεις που θα 

διακηρύσσουν την εγγύτητα του χρόνου κατά τον οποίο θα εκπληρωθούν αυτές οι προφητείες. 

18 Καλώς ήρθατε, εσείς που περάσατε τα κατώφλια μιας νέας εποχής. Έχετε ακούσει το χτύπημα της 

χαλαρωτικής καμπάνας και έχετε συγκεντρωθεί στη φωνή του καλέσματός της, επειδή έχετε αναγνωρίσει 

ότι είναι η φωνή του Πατέρα σας που σας καλεί να Τον ακούσετε. Αυτή η επιθυμία και η υπακοή έκαναν 

τη φωνή Μου να αναγνωριστεί από εσάς όταν έφτασε στην καρδιά σας. 

19 Εφόσον δεν γνωρίζετε τη διάρκεια της (γήινης) ζωής που σας έχει δοθεί, είναι απαραίτητο να 

ξεκινήσετε από αυτή τη στιγμή, γιατί όσο μακριά κι αν είναι ο δρόμος της ζωής σας, θα είναι πάντα 

γεμάτος κίνητρα για να φτάσετε στο στόχο. Κάθε φορά ένα μυστήριο ξεκαθαρίζει μπροστά στα μάτια σας. 

Σε αυτή την Τρίτη Ώρα, όταν ο Λόγος Μου γίνει πνευματικός καρπός για να σας θρέψει, θα σας 

αποκαλύψω αυτό που φυλάσσεται για το πνεύμα σας. Ο Λόγος Μου ξεχύνεται στους πνευματικά 

ταπεινούς και στους απλούς στο μυαλό τους, γιατί είναι σαν ένα ρεύμα κρυστάλλινου νερού που, 

τρέχοντας μέσα από το μυαλό και από το μυαλό στην καρδιά και από εκεί στο πνεύμα, δεν έχει λερωθεί 

από τις ακαθαρσίες που συναντά στο δρόμο του. 

20 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχω εισέλθει στη σκόνη του κόσμου. Μόνο το Πνεύμα 

Μου βρίσκεται στον εσωτερικό ναό που υπάρχει στα βάθη της ύπαρξής σας, όπου αφήνω τα ίχνη των 

βημάτων Μου. Εσείς που έχετε καθίσει στο τραπέζι του Κυρίου σας, γνωρίζετε τη γεύση αυτού του 

ψωμιού, αυτού του κρασιού και αυτού του καρπού, ώστε να μην πέσετε ποτέ σε πλάνη. 

21 Βρήκα την ψυχή σου άρρωστη, αλλά έβαλα τον εαυτό Μου μπροστά της και της είπα: "Εγώ είμαι 

ο Δρόμος- σου προσφέρω τη βοήθειά Μου. Κατευθυνθείτε σύμφωνα με τα λόγια Μου και θα φτάσετε στη 

γη που αναζητάτε". 

22 Όταν δεν είχατε ιδέα για την πνευματική ζωή, βλασφημούσατε τον Θεό όταν νιώθατε 

απελπισμένοι και επιθυμούσατε να πεθάνετε για να ξεκουραστείτε - όπως νομίζατε - χωρίς να γνωρίζετε 

ότι η ξεκούραση όπως τη φαντάζεστε δεν υπάρχει, γιατί το πνεύμα βρίσκει την τέλεια ευτυχία μόνο στη 

δραστηριότητα. Η αδράνεια είναι εγωιστική, και ο εγωισμός ανήκει στη σάρκα, όχι στο πνεύμα. Μόνο το 

σώμα βρίσκει ανάπαυση όταν σβήσει μέσα του η τελευταία πνοή ζωής. Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, 

ω λαέ, ώστε να μπορέσετε να δείτε το πρόσωπο του Διδασκάλου σας, ο οποίος σας χαμογελά με 

τρυφερότητα και ειρήνη. 

23 Σαν σπόρος που πολλαπλασιάζεται και εξαπλώνεται, η διδασκαλία Μου θα εξαπλωθεί στην 

ανθρωπότητα για να τη σώσει. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι Με ακούσουν, αλλά και όσοι δεν είχαν το 

προνόμιο να ακούσουν αυτόν τον Λόγο. 

24 Σε αυτόν τον λαό έχω χύσει πνευματικά χαρίσματα, τα οποία αύριο θα κάνουν τα χωράφια γόνιμα, 

όπου θα βλαστήσει η αγάπη, η ομόνοια και η ειρήνη- γιατί ο σπόρος Μου θα μεταφερθεί από τους 

αγγελιοφόρους Μου στην ευρεία γη, στις επαρχίες και στις πόλεις. 

25 Σας αναζήτησα στο κελί σας επειδή ήσασταν φυλακισμένοι του υλισμού, του εγωισμού και της 

αμαρτίας. Αλλά σας απελευθέρωσα για να φέρετε αυτά τα καλά νέα στις καρδιές. Δεν θα μπορέσετε ποτέ 

να απομακρυνθείτε από Μένα. Είστε τα τρυφερά φύλλα στο πανίσχυρο δέντρο της ζωής, είστε κλαδιά ή 
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βλαστοί. Μέσα από την ψυχή σας ρέει ο χυμός του δέντρου. Αυτή είναι η διαθήκη που σας ενώνει μαζί 

Μου και που δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί. Το δέντρο είναι η οικογένεια, σε αυτό ο πατέρας, η μητέρα 

και τα παιδιά είναι ενωμένα για πάντα. Σε αυτό όλα τα παιδιά του Κυρίου πρέπει να αναγνωρίσουν τον 

εαυτό τους ως αδελφούς και αδελφές: Αδέλφια όχι μόνο από αρχή ή από καταγωγή, αλλά από αγάπη. 

26 Το σύμβολο αυτού του δέντρου ήταν ο σταυρός στον οποίο Με καρφώσατε. 

27 Εδώ είναι ο Δάσκαλος για να γλυκάνει το μονοπάτι σας με το Λόγο Του, γιατί όσοι έχουν 

αισθανθεί κάποτε γαλήνη σε αυτό το μονοπάτι δύσκολα απομακρύνονται από αυτό ή επιστρέφουν στα 

λάθη της προηγούμενης ζωής τους, όπου τους μαστίγωναν οι ανεμοστρόβιλοι. Ο Λόγος Μου, πάντα 

γεμάτος από νέες διδασκαλίες και αποκαλύψεις, σας ζωογονεί, ώστε να μη μένετε στάσιμοι, ούτε να 

υποχωρείτε. 

28 Σας λέω ξανά και ξανά να αξιοποιείτε τον χρόνο που σας δίνω τις διδασκαλίες Μου με τον Λόγο 

Μου, γιατί όταν έρθει η ώρα της αναχώρησής Μου, δεν θα ακούτε πια αυτό το "αηδόνι" να χτυπάει. 

29 Θέλω οι "πρώτοι" να είναι καλοί δάσκαλοι των "τελευταίων". Αναγνωρίστε ότι ανάμεσά τους θα 

βρεθούν μεγάλα πνεύματα που - έχοντας περάσει από το χωνευτήρι του πόνου 

- θα αγκαλιάσουν το πνευματικό Μου έργο με μεγάλη αγάπη και με τη διδασκαλία Μου στις καρδιές τους 

και την ενθάρρυνσή Μου στο πνεύμα τους θα ξεκινήσουν τον αγώνα τους ανάμεσα στους ανθρώπους. 

30 Αφήστε Με να σας διδάξω, να σας προετοιμάσω και να σας δοκιμάσω, ώστε να γίνετε δυνατοί και 

η πίστη σας να είναι αληθινή. Θα σας χρησιμοποιήσω ως όργανα του θελήματός Μου και μέσω της 

μεσολάβησής σας θα πραγματοποιήσω πολλά έργα. Μέσα από τα χείλη σας θα μιλήσω στα πλήθη, και 

από αυτά θα επιλέξω εκείνους που θα Με ακολουθήσουν σε αυτή την εποχή. 

31 Γεμίστε με φιλανθρωπία, νιώστε την τραγωδία της ανθρωπότητας, κατανοήστε τις δοκιμασίες της 

και την εξιλέωσή της, ώστε να προσεύχεστε και να αγρυπνείτε γι' αυτήν. Να θυμάστε ότι ο Δάσκαλος δεν 

σας εγκαταλείπει σε στιγμές κρίσης, ώστε ως μαθητές Μου να κάνετε το ίδιο για τους συνανθρώπους σας. 

32 Πιστεύετε ότι είστε απαραίτητοι για να φτάσει το μήνυμά Μου στις καρδιές των συνανθρώπων 

σας; Όχι, άνθρωποι, αλλά πρέπει να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω αναθέσει και για την 

εκπλήρωση της οποίας σας δίνω όλα τα απαραίτητα. Ξέρετε τι μπορούν να κάνουν για σας αύριο εκείνοι 

που δεν έχουν τίποτα να σας προσφέρουν σήμερα; 

33 Μια μεγάλη κάθαρση βαραίνει την ανθρωπότητα, και μπορείτε να αισθανθείτε τη δικαιοσύνη Μου 

ακόμη και στον αέρα που αναπνέετε. Αλλά αυτό το ίδιο το ποτήρι του πόνου θα μεταμορφώσει ηθικά και 

πνευματικά την ανθρωπότητα. 

34 Αγωνιστείτε για την ανανέωσή σας, και μην είστε πλέον μικρά παιδιά μπροστά στη διδασκαλία 

Μου, έτσι ώστε σιγά-σιγά να γίνετε μαθητές - όχι μόνο εξαιτίας αυτών που καταλαβαίνετε, αλλά και 

εξαιτίας αυτών που εφαρμόζετε στην πράξη. 

35 Ξεκουραστείτε στη σκιά αυτού του δέντρου, ω κουρασμένοι περιπλανώμενοι, και στη συνέχεια, 

όταν ανακτήσετε τις δυνάμεις σας, γίνετε φύλακες του δέντρου και φροντίστε το. Αυτή η φροντίδα και 

αυτή η αγάπη για τη διατήρησή της θα είναι σαν το νερό που κάνει τη γη γόνιμη και την ανανεώνει. Τότε 

θα κάνεις τα κλαδιά να μεγαλώσουν, ώστε η σκιά να εξαπλωθεί και πολλοί άποροι θα βρουν καταφύγιο 

κάτω από αυτήν. Θα έρθουν πλήθη που θα επιθυμούν υγεία και πνευματική ειρήνη, και τότε θα είστε 

έτοιμοι, γιατί σε αυτό το δέντρο θα βρουν καρπούς που δεν θα μπορούσαν να βρουν σε κανένα άλλο 

μέρος. 

36 Αφήστε να αναδυθεί προσευχή από το πνεύμα σας για την ειρήνη του κόσμου και για φωτισμό για 

εκείνους που κυβερνούν τα έθνη, γιατί δεν πρέπει να είστε σκληρόκαρδοι και δύσκολες στο μυαλό, για να 

μην σταματήσει το Έργο Μου. Αυτή τη στιγμή φυτεύω και εξαπλώνω τα "δέντρα" Μου σε πολλές 

περιοχές για να σώσω τις αδέσποτες καρδιές. Αυτά τα "δέντρα" έχουν το καθήκον να εξαλείψουν τον 

(θρησκευτικό) φανατισμό και την ειδωλολατρία των ανθρώπων. 

37 Και πάλι σας λέω: Εγώ είμαι ο Δρόμος- μην περπατάτε πλέον σε επικίνδυνα μονοπάτια. 

38 Όλες αυτές οι κοινότητες, ενωμένες, θα αποτελέσουν το εμπόδιο που θα παρουσιάσει ο Ηλίας 

στον Κύριό Του. Αλλά εσείς που είστε επιφορτισμένοι με την επιτήρηση αυτών των κοινοτήτων, 

κρατήστε τα αυτιά σας ανοιχτά για να ακούσετε τον Λόγο Μου, ο οποίος θα είναι το φως με το οποίο θα 

κάνετε ευθείες τις στραβές ατραπούς. 

39 Πραγματικά, σας λέω ότι Με έχετε πολύ κοντά σας στην ουσία του Λόγου Μου, και έχετε επίσης 

τον "Πνευματικό Μου Κόσμο" μαζί σας μέσω της βοήθειας, της προστασίας και των συμβουλών του. Το 
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έλεός Μου σας ενισχύει, ώστε να μην αποθαρρύνεστε στο μονοπάτι, γιατί η αποστολή που έχετε λάβει 

αυτή τη στιγμή είναι πολύ λεπτή. Αλλά σας αφήνω εξοπλισμένους με τα απαραίτητα πνευματικά 

χαρίσματα, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά. 

40 Κουβαλάτε το σταυρό σας όχι ως βάρος αλλά ως ευλογία. 

41 Είθε το έλεός Μου ως Πατέρας και η διδασκαλία Μου ως Δάσκαλος να είναι μαζί σας. Νιώστε τη 

ζεστασιά Μου και την ειρήνη Μου και σας διαβεβαιώνω ότι στο τέλος της διδασκαλίας Μου η πίστη σας 

θα είναι μεγαλύτερη και θα έχετε περισσότερο θάρρος να αντιμετωπίσετε τη μάχη. 

42 Ο λόγος μου θα είναι ασπίδα στις καρδιές σας και σπαθί στα χείλη σας. Αλλά να ξέρετε πώς να το 

χρησιμοποιείτε σωστά τόσο στη μάχη όσο και στην ειρήνη. 

43 Εδώ είναι ο Σωτήρας σας. Δεν Με αναζητήσατε με κόπο σε όλους τους τρόπους; Δεν Με 

καλέσατε με ύμνους και ψαλμούς για να σας σώσω; Λοιπόν, εδώ είμαι, αν και τώρα έχω έρθει με μια 

μορφή που δεν περιμένατε. Αλλά η μορφή, η οποία δεν είναι καινούργια, δεν πρέπει να σας ξενίζει. 

Αντίθετα, προσπαθήστε να αναζητήσετε την ουσία της διδασκαλίας Μου, και θα πεισθείτε ότι αυτός ο 

τόνος με τον οποίο σας μιλάω, αυτή η αγάπη που τα λόγια Μου σας πλημμυρίζουν και αυτή η σοφία που 

λάμπει σε κάθε διδασκαλία Μου, είναι μια γλώσσα που καταλαβαίνει το πνεύμα σας. 

44 Χρησιμοποιήστε το φως του Λόγου Μου και απελευθερωθείτε με αυτό, γιατί για πολύ καιρό 

ασχοληθήκατε μόνο με τα γήινα πράγματα και γίνατε φύλακες των γήινων αγαθών, χωρίς να λαμβάνετε 

υπόψη ότι η ψυχή προορίζεται να επιστρέψει στο παλιό της σπίτι και ότι πρέπει να ετοιμάσετε τις 

προμήθειες και το μπαστούνι που θα τη βοηθήσουν στο ταξίδι της. 

45 Οι άνθρωποι αγωνίζονται για την αθανασία στον κόσμο και προσπαθούν να την επιτύχουν με 

υλικά έργα, επειδή η γήινη δόξα -ακόμη και αν είναι προσωρινή- κεντρίζει τα μάτια, και ξεχνούν τη δόξα 

του πνεύματος επειδή αμφιβάλλουν για την ύπαρξη αυτής της ζωής. Είναι η έλλειψη πίστης και η απουσία 

πνευματοποίησης που έχει τοποθετήσει ένα πέπλο σκεπτικισμού μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. 

46 Αν αυτή η ανθρωπότητα είχε πίστη στο Λόγο Μου, κουβαλώντας Με στις καρδιές της, θα είχε 

πάντα παρούσα αυτή τη φράση Μου που είπα κάποτε στα πλήθη που Με άκουγαν: "Αληθινά σας λέω, 

ακόμα κι αν δώσετε μόνο ένα ποτήρι νερό, δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή". 

47 Αλλά οι άνθρωποι σκέφτονται: αν δίνουν κάτι και δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα, διατηρούν 

αυτό που έχουν κρατώντας το μόνο για τον εαυτό τους. 

48 Τώρα σας λέω ότι στη δικαιοσύνη Μου υπάρχει μια τέλεια ισορροπία, έτσι ώστε να μη φοβάστε 

ποτέ να δώσετε τίποτα από αυτά που έχετε. Βλέπετε εκείνους τους ανθρώπους που συλλέγουν και 

συσσωρεύουν θησαυρούς και δεν αφήνουν ποτέ κανέναν να μοιραστεί τα υπάρχοντά τους; Αυτοί οι 

άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους το νεκρό πνεύμα τους. 

49 Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που αφιερώθηκαν στο καθήκον να δώσουν στον πλησίον τους ό,τι 

έχουν μέχρι την τελευταία ανάσα της ύπαρξής τους, μέχρι να δουν τον εαυτό τους μόνο, 

εγκαταλελειμμένο και φτωχό την τελευταία ώρα της ύπαρξής τους - αυτοί καθοδηγούνταν πάντα από το 

φως της πίστης που τους έδειχνε στο βάθος την εγγύτητα της "Γης της Επαγγελίας", όπου η αγάπη Μου 

τους περιμένει για να τους δώσει αποζημίωση για όλα τους τα έργα. 

50 Αληθινά σας λέω, οι σημερινοί ισχυροί θα τελειώσουν για να ανοίξουν δρόμο για εκείνους που, 

εξαιτίας της αγάπης και του ελέους προς τους πλησίον τους, θα είναι μεγάλοι και δυνατοί, ισχυροί και 

σοφοί. 

51 Μαθητές, λάβετε το Λόγο Μου ως άλλη μια απόδειξη της αγάπης Μου για σας. Νιώστε στο σώμα 

και την ψυχή σας το θεραπευτικό μου βάλσαμο. Αλλά αν η συνείδησή σας λέει ότι ο πόνος σας είναι 

αποτέλεσμα της αμαρτίας σας, διώξτε τον από την ύπαρξή σας, γιατί στη διδασκαλία Μου θα βρείτε τη 

δύναμη να ξεπεράσετε την αδυναμία της σάρκας σας. Ελάτε σε Μένα, όλοι σας, για να σας δώσω τη 

δύναμη να επιτύχετε την πνευματική σας απελευθέρωση. 

52 Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε Μένα. Αφήστε τους νέους να με πλησιάσουν. Άνδρες και γυναίκες 

- μερικοί στην ακμή τους και άλλοι σε μεγάλη ηλικία, ελάτε σε Μένα, θέλω να απολαύσω την παρουσία 

σας, θέλω να ακούσω τη φωνή σας να Με καλεί Πατέρα. 

53 Αμαρτωλοί, κλάψτε στον Κύριό σας για να σας εξαγνίσουν τα δάκρυά σας. Αλλά το κλάμα σας ας 

είναι σαν τη μετάνοια της Μαγδαληνής, ώστε η αγάπη σας να Με φτάσει σαν την προσευχή εκείνης της 

μετανοημένης αμαρτωλής. 
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54 Ξεπεράστε την υπερηφάνειά σας, ώστε να γίνετε ταπεινοί απέναντι στους αδελφούς και τις 

αδελφές σας. Η ταπεινότητα είναι νίκη, η ματαιοδοξία είναι ήττα, ακόμη και αν εκτιμάτε διαφορετικά 

αυτά τα πράγματα στον κόσμο. 

55 Για τι μπορείς να είσαι περήφανος όταν τίποτα στη γη δεν είναι δικό σου; Δεν σας έκανα 

κληρονόμους σε αυτόν τον κόσμο. Σας το εμπιστεύτηκα με τον ίδιο τρόπο που ο γαιοκτήμονας κάνει με 

τους εργάτες του: μοιράζει μεταξύ τους την ευθύνη για την καλλιέργεια και τη φροντίδα των χωραφιών, 

και στη συνέχεια φέρνει τη σοδειά και δίνει στον καθένα το μερίδιο που του αναλογεί. 

56 Πάρτε από τη γη ό,τι χρειάζεστε, χαρείτε και απολαύστε όλα τα καλά πράγματα που σας χαρίζει. 

Ποτέ όμως μην φτάνετε στο σημείο να θεωρείτε τη γήινη ζωή σας σαν να ήταν το τέλειο σπίτι του 

πνεύματος, ούτε να θεωρείτε ότι αυτό που κατέχετε στον κόσμο είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός σας. 

57 Η γη δεν είναι λερωμένη, είναι ευλογημένη και καθαρή. Είναι οι άνδρες που έχουν μολύνει την 

καρδιά της. Αν η γη είχε αμαρτήσει, θα την είχα ήδη καταστρέψει και θα σας είχα στείλει να κατοικήσετε 

σε έναν άλλο κόσμο- αλλά δεν βρίσκω καμία κηλίδα πάνω της. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εργαστείτε 

για την ανθρωπότητα - για την ανανέωσή της - ώστε να σας φέρει εκ νέου ειρήνη, ευημερία, αγάπη, 

αφθονία και πραγματική πρόοδο. 

58 Δείτε με πόση υπομονή σας διδάσκω, ώστε να έχετε κι εσείς υπομονή όταν διδάσκετε τους 

συνανθρώπους σας, και όποτε ένας άπορος χτυπάει την πόρτα σας, δεν του αρνείστε ποτέ την παρουσία 

σας ούτε τον υποδέχεστε με αποστροφή. Τι θα μπορούσαν να του προσφέρουν τα χέρια σας αν δεν 

υπάρχει αγάπη στην καρδιά σας; Σας λέω ότι αν κάποιος αισθάνεται κούραση, είναι επειδή δεν διαθέτει 

αληθινή πνευματικότητα. Από την άλλη πλευρά, αυτός που βρίσκεται πάντα έτοιμος να δώσει, έχει 

καταφέρει να υψώσει τα συναισθήματά του πάνω από τον εγωισμό της σάρκας. 

59 Κατά καιρούς σας αποκρύπτω το έλεός Μου για να σας ωθήσω να σκεφτείτε εκείνους από τους 

οποίους επίσης το αποκλείετε. Αλλά ποτέ δεν σας αποκληρώνω, διότι αυτό που σας έδωσα κάποτε είναι 

δικό σας. 

60 Πιστεύετε ότι έχετε δεχτεί πολλές απογοητεύσεις από τους ανθρώπους; Αυτό συνέβη όταν 

περιμένατε κάτι από αυτούς και όταν δεν είχατε τίποτα να τους προσφέρετε. Αλλά τώρα που σταδιακά 

απορρίπτετε αυτό το υλικό συμφέρον και τον εγωισμό σας, τώρα που ξέρετε ότι Εγώ είμαι αυτός που σας 

προσέχω, ακόμη και όταν ο κόσμος δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει, δεν μπορείτε πλέον να μιλάτε για 

αχαριστία, απογοητεύσεις ή εξαπάτηση. Θα πρέπει να κλείνετε τα μάτια και την καρδιά σας σε κάθε 

ανθρώπινη αθλιότητα και να τα ανοίγετε μόνο για να υπηρετείτε τους συνανθρώπους σας με αληθινό 

έλεος και αγάπη. 

61 Αυτοί που σας κάνουν να υποφέρετε περισσότερο είναι αυτοί που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

προοδεύσετε πνευματικά περισσότερο. Ενθαρρύνετε τη λαχτάρα για πνευματική πρόοδο, εξαλείψτε τη 

μονοτονία και τη ρουτίνα της ζωής σας. Δεν βρίσκετε την εκδήλωσή Μου μέσω του ανθρώπινου νου πολύ 

σημαντική; Δεν γνωρίζετε την αξία όλων των πνευματικών χαρισμάτων που σας έχω παραχωρήσει; 

62 Εγώ είμαι αυτός που δέχομαι την αχαριστία όλων- εγώ που σας αγαπώ και σας δίνω τα πάντα. 

Ωστόσο, έχετε ακούσει ποτέ ότι είμαι απογοητευμένος από εσάς; Ποτέ, παιδιά Μου. ποιος μπορεί να σας 

γνωρίζει καλύτερα από εμένα για να Με απογοητεύσει, γνωρίζοντας ότι Με αγαπάτε και ότι θα φτάσετε 

στους νεκρούς της Βασιλείας Μου; Αν σκεφτόμουν όπως σκέφτεστε τώρα, θα ήταν σαν να απαιτούσα 

από εσάς το Αίμα που έχυσα ως άνθρωπος σε άλλη εποχή. Αλλά σας λέω ότι αυτό το αίμα ήταν εκείνο 

που άνοιξε το δρόμο για να αναληφθείτε. 

63 Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε το καθήκον σας, ώστε να μπορείτε να το εκτελέσετε όπως είναι 

το καθήκον σας. Να θυμάστε: Κάθε φορά που αισθάνεστε βαθιά τον πόνο του πλησίον σας, τον κάνετε 

δικό σας και τον φέρνετε ενώπιόν Μου στην προσευχή, γίνεστε πραγματικός μεσίτης και διαμεσολαβητής 

μεταξύ του Θεού και των συνανθρώπων σας. Θα βάλω στο δρόμο της ζωής σας αυτόν που πρέπει ακόμη 

να ζήσει στον κόσμο, αλλά και αυτόν που πρέπει να φύγει από αυτόν, γιατί θα ξέρετε πώς να ξυπνήσετε 

τη λαχτάρα για ανανέωση σε αυτόν που συνεχίζει την πορεία του στη γη, και θα είστε σε θέση να 

υποδείξετε το μονοπάτι που τον οδηγεί στο φως σε αυτόν που σύντομα θα αναχωρήσει για την 

πνευματική σφαίρα. Σας έδωσα πνευματικά χαρίσματα για να τα χρησιμοποιήσετε για το καλό των 

συνανθρώπων σας και για το δικό σας καλό, αλλά όχι για να τα κρύψετε από τον κόσμο από φόβο, ούτε 

για να τα επιδείξετε και να καυχηθείτε γι' αυτά. Ασκήστε το έλεος με τέτοιο τρόπο ώστε οι αδαείς, οι 

άποροι και οι αθώοι να νιώσουν την επιθυμία να αποκτήσουν τα δώρα σας, καθώς και την επιθυμία να 
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υπηρετήσουν και τους συνανθρώπους τους. Τότε θα τους διδάξετε και θα τους αποκαλύψετε ότι κάθε 

πλάσμα φέρει χαρίσματα του Θείου Πνεύματος. 

64 Ας μην τολμήσει κανείς να προκαλέσει προσβολή με διδασκαλίες που το Έργο Μου δεν του έχει 

αποκαλύψει, γιατί θα είναι η αιτία να διωχθεί η Διδασκαλία Μου και θα πρέπει να λογοδοτήσετε στη 

Δικαιοσύνη Μου γι' αυτό. Μιλήστε για την Αλήθειά Μου χωρίς ποτέ να την αλλάξετε. Ποτέ μη σιωπάτε 

από φόβο, γιατί πραγματικά σας λέω, αν σιωπούσατε, θα μιλούσαν οι πέτρες. Σκεφτείτε ότι η δομή του 

πλανήτη σας είναι φτιαγμένη από βράχο και ότι από το εσωτερικό του θα ξεπηδούσε ένας βροντώδης 

ήχος που θα μαρτυρούσε την ώρα της δικαιοσύνης. Μην περιμένετε αυτή τη μαρτυρία, αλλά μιλήστε 

εσείς οι ίδιοι. Αφήστε όμως αυτή τη φωνή να βγει από την καρδιά σας, γιατί μέσα από αυτήν θα μιλήσει 

το πνεύμα σας. 

65 Άνθρωποι, ήρθα να γλυκάνω την ύπαρξή σας, να σας δώσω το ψωμί της αιώνιας ζωής. Κάντε Με 

τον έμπιστό σας και θα βάλω την ειρήνη Μου μέσα σας. 

66 Με ευχαριστεί να σας δώσω το Λόγο Μου αυτή τη φορά, όπως σας τον έδωσα τη Δεύτερη φορά: 

έναν απλό λόγο, ώστε να τον καταλάβετε, και όταν τον ακούτε, να διαποτίζετε τις καρδιές σας με θάρρος 

και αρετές. Δείτε πώς η θεϊκή του ουσία έχει αιχμαλωτίσει το πνεύμα σας και έχει γίνει βάλσαμο στις 

πληγές σας, ώστε αύριο να θεραπεύσετε κι εσείς τους συνανθρώπους σας κάνοντάς τους να ακούσουν το 

Λόγο Μου. 

67 Αν προετοιμαστείτε πνευματικά, θα δείτε θαύματα, θα θεραπευτείτε και οι συνάνθρωποί σας θα 

λάβουν χάρες και ευεργεσίες. 

68 Μεγάλες δοκιμασίες έρχονται στην ανθρωπότητα και εσείς θα είστε προφήτης και προπύργιο. 

Προσευχηθείτε, εργαστείτε και οι δυνάμεις της φύσης θα περάσουν από πάνω σας χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Υψώστε τη μεσιτεία σας και σας υπόσχομαι ότι ένας μανδύας αγάπης και προστασίας θα προστατεύσει 

τους αγαπημένους σας. Δεν απαιτώ από εσάς μετάνοιες ή θυσίες. Για να είστε ευπρόσδεκτοι σε Μένα 

αρκεί να ανυψώσετε το πνεύμα σας και θα σας πλημμυρίσω με ειρήνη. Αγαπήστε ο ένας τον άλλον και θα 

σας ευλογήσω. 

69 Δεν σας ζήτησα να πάτε σε μακρινά μέρη για να διαδώσετε τη διδασκαλία Μου- δεν έχει έρθει 

ακόμα αυτή η ώρα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα μετακομίσετε με τους αγαπημένους σας σε άλλα μέρη, 

όπου θα εγκατασταθείτε και θα συνεχίσετε να είστε οι ακούραστοι σπορείς του πολύτιμου σπόρου που 

σας εμπιστεύτηκα. 

70 Οι άνθρωποί Μου θα αναζητηθούν από ανθρώπους διαφορετικών φυλών και δογμάτων, και είναι 

απαραίτητο οι μαθητές Μου να τους δείξουν τον συντομότερο δρόμο για να έρθουν σε Μένα, 

διδάσκοντάς τους να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 129  
1 Από το βασίλειό Μου έρχομαι στο σπίτι του ανθρώπου και αναζητώ το λυχνάρι της πίστης του. 

Έχω χτυπήσει κάθε καρδιά για να διακρίνω στον καθένα την καλή θέληση να σπεύσει στο κάλεσμά Μου. 

Σε μερικά βρήκα ένα ιερό φωτισμένο από τη φλόγα μιας λάμπας, σε άλλα μόνο σκοτάδι. Κάποιοι είναι 

καθαροί χώροι όπου μπορώ να εισέλθω, άλλοι είναι μολυσμένοι και πρέπει πρώτα να εξαγνιστούν για να 

Με δεχτούν. Αλλά τους ευλογώ όλους με την ίδια αγάπη. 

2 Αυτός που χτυπάει την πόρτα σας δεν έρχεται με βασιλικά ενδύματα, αν και είναι βασιλιάς. 

Έρχεται με τη στολή του περιπλανώμενου και αναζητά ένα πανδοχείο. Κάθε φορά που σας βλέπω 

ξύπνιους, σε εγρήγορση και να Με περιμένετε, ο Λόγος Μου χύνεται μέσα σας σαν ανεξάντλητο ρεύμα 

για να κάνει τις καρδιές σας καρποφόρες. Αυτή η καρδιά που χτυπάει μέσα σας είναι το κατάλληλο 

έδαφος για να σπείρετε τον θείο σπόρο. Το πνεύμα σας είναι ο ναός της θεότητας, είναι το σπίτι Μου. Η 

συνείδησή σας είναι ο διερμηνέας της φωνής της δικαιοσύνης Μου και το στήριγμα του σκήπτρου Μου. 

Όλες αυτές οι δυνάμεις σας λένε ότι δεν είστε ανεξάρτητοι, αλλά ότι προέρχεστε από ένα παντοδύναμο 

Ον στο οποίο πρέπει να υποτάξετε τη θέλησή σας, αφού είναι τέλειο. 

3 Ο Πατέρας πλησιάζει τα παιδιά Του για να μαζέψει από αυτά τις αρετές τους ως την καλύτερη 

σοδειά, και όχι μόνο τα δάκρυα των παθημάτων σας, γιατί δεν είναι αυτά που αποθηκεύω στις αποθήκες 

Μου. Σχεδόν πάντα το κλάμα σας είναι ο καρπός της ανυπακοής σας στο Νόμο Μου. Μόνο σπάνια κλαίτε 

από αγάπη ή μετάνοια. 

4 Βρήκα την καρδιά σας σκληρή αυτή την περίοδο. Αλλά αν χάραξα τον Νόμο Μου σε πέτρα στην 

Πρώτη Εποχή, γιατί να μην τον χαράξω στον βράχο της καρδιάς σας αυτή την εποχή; Εκεί θα σας δείξω 

τη δύναμη του Λόγου Μου και θα γράψω όχι απλώς μια σελίδα, αλλά ένα βιβλίο που θα περιέχει μυστικά 

της κρυμμένης σοφίας Μου που μόνο Εγώ μπορώ να αποκαλύψω. 

5 Σας μιλάω ως Πατέρας και ως Δάσκαλος- αλλά όταν σας μιλάω ως Κριτής, φοβηθείτε τη 

δικαιοσύνη Μου, αλλά μην την αποφεύγετε, γιατί ακόμη και αυτή η φωνή είναι φίλη, και όταν σας καλεί 

σε λογοδοσία, το κάνει επειδή σας αγαπάει. Έτσι δείχνω τον εαυτό Μου μπροστά στα μάτια σας για να 

Με γνωρίσετε. Πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό αν ζούσα αιώνια κρυμμένος πίσω από ένα πέπλο 

μυστηρίου; Καταλάβετε ότι ήταν επιθυμία Μου να αποκαλυφθώ σιγά-σιγά μπροστά στο πνεύμα σας, 

ώστε να μπορέσετε τελικά να Με δείτε σε όλη Μου τη δόξα. Αν στην αρχή της πνευματικής σας 

ανάπτυξης είχα φανεί στο πνεύμα σας σε όλο Μου το μεγαλείο, τι θα είχατε δει, αισθανθεί ή καταλάβει; 

Τίποτα! Αν είχατε νιώσει κοντά Μου, θα είχατε αντιληφθεί ένα άπειρο κενό, ή στην προσπάθειά σας να 

κατανοήσετε τη βαθιά αλήθεια, θα βρίσκατε το μυαλό σας ανίκανο και το πνεύμα σας πολύ αδύναμο. 

Σήμερα παραμερίζω και πάλι λίγο το πέπλο του μυστηρίου Μου για να γνωρίσετε καλύτερα τον Θεό σας. 

6 Ποιος είναι τυφλός ώστε να μην μπορεί να Με δει; Ποιος είναι αναίσθητος ώστε να μην μπορεί να 

Με αισθανθεί; Εδώ και πολύ καιρό σας προετοιμάζω για να Με ακούσετε με αυτή τη μορφή, η οποία είναι 

σαν: βλέποντας το Πρόσωπό Μου, ενώ ταυτόχρονα σας προετοιμάζει για τις στιγμές που θα έρθουν και 

θα χρειαστεί να μάθετε περισσότερα για Μένα. Αν λοιπόν λαχταράτε το φως, αν πεινάτε και διψάτε για 

αλήθεια, ακούστε Με με όλες τις αισθήσεις και τις ψυχικές σας δυνάμεις και θα Με δείτε. Μην 

συνηθίσετε αυτόν τον Λόγο ως κάτι κοινότυπο, ούτε να πέσετε στη ρουτίνα μιας λατρευτικής 

τελετουργίας. Μην εκλαμβάνετε τη διδασκαλία Μου ως κάποια υλική ιδεολογία και μην τη 

χρησιμοποιείτε για να επωφεληθείτε από την καλή πίστη ή τη σωματική ή ψυχική ταλαιπωρία των 

συνανθρώπων σας. 

7 Η ώρα της κατανόησης έχει έρθει για εσάς, η στιγμή της διαφώτισης είναι εδώ, και δεν είναι 

μακριά η ώρα που θα πρέπει να ξεκινήσετε για να αφήσετε αυτό το φως να λάμψει σε άλλες καρδιές. Σας 

δίνω ευαισθησία και σας δίνω γνώση, ώστε να εκπληρώσετε την πνευματική σας αποστολή. Είστε όλοι 

ικανοί να δώσετε συμβουλές γεμάτες φως σε όσους έχουν ανάγκη, να στεγνώσετε τα δάκρυα αυτού που 

κλαίει. Σας έδωσα σε αφθονία ένα πολύτιμο θεραπευτικό βάλσαμο που δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο 

ούτε μια μέρα. Ο πόνος σας έχει εξαγνίσει ώστε να μπορέσετε να ξεδιπλώσετε τα πνευματικά σας 

χαρίσματα. Μη λερώνετε τον εαυτό σας εκ νέου με την αμαρτία. Τα χείλη σας και η καρδιά σας έχουν 

επίσης εξαγνιστεί - το ένα για να γίνει πηγή φιλανθρωπίας και καλών συναισθημάτων και το άλλο για να 

μπορεί να εκφράζει το αγνό, το μεγαλειώδες. 
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8 Εδώ είναι η διδασκαλία Μου, καθαρή, διαφανής σαν το νερό με το οποίο ξεδιψάτε. 

Μεταμορφώνω την καρδιά σας σε πηγή, ώστε να μπορεί να συλλέγει αυτό το νερό και, λόγω της 

διαφάνειάς της, να μπορείτε να βλέπετε μέχρι τον πυθμένα, σαν να βλέπετε το Πνεύμα Μου απαλλαγμένο 

από κάθε μορφή ή κάλυμμα. 

9 Ακούστε Με, μαθητές, γιατί από Μένα πηγάζει όλη η σοφία. Έρχομαι σε σας με λόγια και έργα 

για να σας εκπλήξω στον ύπνο σας. Αλλά αληθινά σας λέω, πριν έρθω σε έναν λαό ή σε μια καρδιά, τους 

στέλνω έναν αγγελιοφόρο ή έναν οδοδείκτη, ώστε να με αναγνωρίσουν και να με δεχτούν κατά την 

έλευσή Μου. Τώρα αναρωτηθείτε ποια από τις αφίξεις Μου ήσασταν πραγματικά προετοιμασμένοι να Με 

υποδεχτείτε. 

10 Οι προφήτες της Πρώτης Εποχής που ανήγγειλαν τον ερχομό του Κυρίου χλευάστηκαν, 

διώχθηκαν και λιθοβολήθηκαν στις πόλεις. Ο Ηλίας, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου μέσω του στόματος ενός εμπνευσμένου και δίκαιου άνδρα με το όνομα Ρόκε Ρόχας, κήρυξε 

"στην έρημο" και πολύ λίγοι άκουσαν τη φωνή του. 

11 Αν κοιτάξετε τον αγώνα του Μωυσή εκείνες τις πρώτες φορές, θα δείτε επίσης την έλλειψη 

πίστης, την έλλειψη προετοιμασίας στις κρίσιμες στιγμές. Θυμηθείτε: Όταν ο Μωυσής έδωσε εντολή στο 

λαό του για τη νύχτα της απελευθέρωσης να μην κοιμηθεί κανείς και να περάσουν τις νυχτερινές ώρες 

όρθιοι στην προσευχή, με τα σανδάλια τους και τα μπαστούνια τους στα χέρια, πολλοί ήταν εκείνοι που 

αφέθηκαν στον ύπνο και όταν ξύπνησαν, ο λαός είχε ήδη ξεκινήσει. Και όταν ο Μωυσής άφησε τον λαό 

μόνο του για να προσευχηθεί στο όρος Σινά, επιστρέφοντας βρήκε το μεγάλο πλήθος παραδομένο στην 

ειδωλολατρική λατρεία- είχαν ξεχάσει εντελώς τις ανακοινώσεις του ηγέτη και προφήτη τους σχετικά με 

τις υποσχέσεις του Ιεχωβά. 

12 Ποτέ δεν ήθελα να σας βρω απροετοίμαστους ή να σας εκπλήξω αμαρτάνοντας ή κοιμώμενοι στην 

αγκαλιά του κόσμου και της σάρκας. Γι' αυτό σας έστειλα εκ των προτέρων τους αγγελιοφόρους Μου, 

ώστε να κάνουν τη φωνή Μου να φτάσει σε σας, από την πιο ταπεινή καλύβα μέχρι την πιο λαμπρή 

κατοικία. Επτά μεγάλους προφήτες προκάλεσα να γεννηθούν ανάμεσα στον ίδιο λαό, για να του 

αναγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα του κόσμου - επτά άνδρες που ήταν αδέλφια αυτού του λαού και 

κατείχαν το αίμα και τη γλώσσα του. Σ' αυτούς τοποθέτησα τη φωνή Μου, για να είναι φάρος ελπίδας για 

τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους και προμήνυμα δικαιοσύνης για τους υπερήφανους, τους ασεβείς 

και τους άδικους. 

13 Όταν ο Υποσχόμενος ήρθε στο λαό Του, πολύ λίγοι Τον ακολούθησαν - μόνο εκείνοι που 

διψούσαν και διψούσαν για δικαιοσύνη. Όμως εκείνοι που είχαν πολλές τιμές, που ήταν γεμάτοι 

ματαιοδοξία και πάσχιζαν για εξουσία και ένιωθαν ότι ο δείκτης της δικαιοσύνης Μου τους έδειχνε, αυτοί 

ήταν που κρατούσαν το σταυρό για τον Υιό του Θεού. 

14 Πρέπει να μεταφέρετε τα καλά νέα στην ανθρωπότητα ότι ζει ήδη στην εποχή του Αγίου 

Πνεύματος, την εποχή εκείνη που έχει αναγγελθεί με μεγάλα σημεία στη φύση, για να ανοίξει τα μάτια 

των επιστημόνων στην αλήθεια, να συγκινήσει την καρδιά του αμαρτωλού στη μετάνοια και να κάνει τον 

κόσμο να σκεφτεί. Αλλά αυτή η ανθρωπότητα - χωρίς να θέλει να ερμηνεύσει αυτές τις φωνές (των 

φυσικών γεγονότων) με την πραγματική τους έννοια - όταν δεν μπορούσε να αποδώσει τα πάντα σε υλικές 

αιτίες, υπέκυψε σε δεισιδαιμονικούς φόβους. Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή ο Λόγος Μου έχει έρθει σε καρδιές 

που είναι βράχοι, με τις οποίες άρχισε ένα νέο πάθος για Μένα. 

15 Το φως που το Πνεύμα Μου έχει χύσει επάνω σας αυτή την εποχή είναι το αίμα που έχυσε ο 

Ιησούς στο σταυρό για την ανθρωπότητα. Ως πρόγευση αυτών των αποκαλύψεων, θυσιάσατε αρνιά στην 

Πρώτη Εποχή και σημαδέψατε τις πόρτες των σπιτιών σας με το αίμα τους. Το αίμα είναι ζωή, η θυσία 

είναι αγάπη. Η αγάπη είναι το φως του πνεύματος. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό ή το σημάδι σας ανά 

πάσα στιγμή. 

16 Ω άνθρωποι που ακολουθήσατε αυτή τη φωνή - μην ξεχνάτε ποτέ ότι η αγάπη του Κυρίου σας έχει 

σημαδέψει για μια μεγάλη αποστολή. Αυτό το θεϊκό σημάδι είναι το φιλί της αγάπης Μου, είναι 

προστατευτική δύναμη, όπλο και ασπίδα. 

17 Η ζωή που περνάτε σήμερα είναι μια μεγαλύτερη έρημος από εκείνη που πέρασε ο Ισραήλ στην 

Πρώτη Εποχή. Αλλά αν δεν σας λείπει η αγάπη και η πίστη καθώς περπατάτε μέσα από αυτό, δεν θα 

υπάρχει έλλειψη, ούτε πείνα, ούτε δίψα. Θα υπάρχει μάννα και νερό, οάσεις και χαρές στο ταξίδι της 

ζωής. Όσοι δεν φεύγουν από την καυτή άμμο, δεν υποχωρούν από τους εχθρούς, ούτε κουράζονται στο 
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μακρύ ταξίδι, σύντομα θα νιώσουν ότι φτάνουν στη Γη της Επαγγελίας. Όσοι όμως αναζητούν ανέσεις, 

απολαύσεις και τα μέσα για να γίνουν σπουδαίοι στο δρόμο, θα σταματήσουν στην πορεία τους και θα 

καθυστερήσουν την άφιξή τους στις πύλες της πόλης. Ο δρόμος είναι ανοδική ανάπτυξη, η έρημος είναι 

δοκιμασία για την πίστη και ατσάλωμα για το πνεύμα. 

18 Μην κάνετε αυτό το μονοπάτι ένα μονοπάτι της αρεσκείας σας, μην προσπαθείτε να 

προσαρμόσετε το Νόμο Μου και το Έργο Μου στη ζωή σας, τις συνήθειες και τα πάθη σας. Πρέπει να 

προσαρμοστείτε στο Νόμο Μου. 

19 Μερικές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί σε αγαπώ τόσο πολύ, γιατί σου συγχωρώ όλα σου 

τα λάθη. Τότε θα σας δείξω τους γείτονές σας, ώστε να τους κάνετε ό,τι σας έκανε ο Κύριος. 

20 Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την καλοσύνη των διδασκαλιών Μου αυτή τη στιγμή; Είπα στους 

ανθρώπους, όπως κάποτε: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", στα παιδιά: "Τιμάτε τους γονείς σας", στον 

άνδρα: "Σεβαστείτε τη γυναίκα σας", στους γονείς: "Δώστε το καλό παράδειγμα στα παιδιά σας". Αυτό 

δεν είναι σκοτάδι. Ο σπόρος μου φέρνει ειρήνη, αγάπη, αρμονία. Σταματάτε έτσι την εξιλέωση που από 

τους πρώτους χρόνους περνούσε από τους γονείς στα παιδιά - μια θλιβερή επανόρθωση που ήταν ο 

σπόρος που σπείρατε και θερίζατε ξανά και ξανά. Είναι απαραίτητο κάθε παράβαση να ξεπλένεται, και 

αληθινά σας λέω, καμία παράβαση δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη Μου. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος, 

ένας αιώνας, ακόμη και μια εποχή, αλλά θα έρθει η ώρα της κρίσης. 

21 Αγαπήστε την αγνότητα, ζήστε σύμφωνα με τον νόμο που σας δείχνει η συνείδηση. 

Χρησιμοποιήστε αυτές τις περιόδους διδασκαλίας για να εφαρμόσετε στην πράξη αυτά που έχετε μάθει. 

Μην κοιμάστε όταν οι άλλοι κλαίνε, μην συνηθίζετε τα νέα του πολέμου. Να θυμάστε ότι αυτές οι 

ειδήσεις είναι γεμάτες λυγμούς, θρήνους και φόβους. Καταλάβετε ότι αυτές οι αναφορές που φτάνουν σε 

εσάς είναι κραυγές πόνου από τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Θα ήταν καλύτερα για σας αν, με βάση 

το Λόγο Μου, αισθανόσασταν τον πόνο αυτών των ανθρώπων και, εμπνεόμενοι από συμπόνια, 

προσευχόσασταν γι' αυτούς και αποκτούσατε αξιώσεις, ώστε να βρουν ειρήνη και ο πόλεμος να μην 

αιφνιδιάσει και το έθνος σας, και στη συνέχεια, πίνοντας ένα πολύ πικρό ποτήρι, αναφωνούσατε: "Τώρα 

καταλαβαίνω τι πέρασαν αυτοί οι λαοί!". 

22 Τι θα γινόταν αυτός ο λαός που συγκέντρωσα, αν δεν τον δίδασκα με λόγια δικαιοσύνης, αλήθειας 

και αγάπης; Δεν πιστεύετε στον Λόγο Μου αυτής της εποχής, επειδή τον φέρνω στα αυτιά σας μέσω των 

παιδιών Μου; 

23 Αν σκοτώσατε τους προφήτες της Πρώτης Εποχής στο δρόμο και αργότερα υποβάλατε τους 

αποστόλους Μου σε μαρτύριο, σας λέω ότι είναι επίσης θάνατος που προκαλείτε σε αυτούς τους φορείς 

της φωνής, όταν ο Λόγος που βγαίνει από τα χείλη τους δεν γίνεται πιστευτός. Είστε τόσο υποδουλωμένοι 

από τις υλικές σας αισθήσεις που δεν αισθάνεστε τη θεϊκή ουσία αυτής της λέξης; Θυμηθείτε ότι σας είπα: 

"Το δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του". 

24 Σας προετοιμάζω για τον καιρό που δεν θα ακούτε πλέον τον Λόγο Μου, γιατί τότε οι άνθρωποι 

θα σας αποκαλούν λαό χωρίς Θεό, λαό χωρίς τόπο λατρείας, επειδή δεν θα έχετε υπέροχα εκκλησιαστικά 

κτίρια για να Με λατρεύετε, ούτε θα γιορτάζετε πανηγυρικές πράξεις λατρείας, ούτε θα Με αναζητάτε σε 

εικόνες. Αλλά θα σας αφήσω ένα βιβλίο ως διαθήκη, το οποίο θα είναι η υπεράσπισή σας στις δοκιμασίες 

και το μονοπάτι στο οποίο θα κατευθύνετε τα βήματά σας. Αυτά τα λόγια, τα οποία ακούτε σήμερα μέσω 

του φωνητικού φορέα, θα ξεπηδήσουν από τις Γραφές αύριο, ώστε να μπορέσετε να ανανεωθείτε και πάλι 

με αυτά, και θα ακουστούν από τα πλήθη των ανθρώπων που θα ενωθούν μαζί σας εκείνη τη στιγμή. 

25 Μην περιφρονείτε ό,τι γράφτηκε σε άλλες εποχές, γιατί θα ήσασταν φανατικοί. Μην αφήνετε το 

πάθος να σας ελέγχει και μάθετε να σέβεστε τους αδελφούς σας που σε άλλες εποχές έγραψαν με την 

αγάπη τους, την πίστη τους και ακόμη και με το αίμα τους σελίδες αυτού του βιβλίου, στο οποίο είναι 

γραμμένα τα ονόματα και το παράδειγμα εκείνων που μαρτύρησαν την αλήθεια Μου. 

26 Με αγαπάτε και Με αναγνωρίζετε; Αγαπάτε τη Μαρία, την Ουράνια Μητέρα σας; Διότι ανάμεσα 

σε αυτές τις σελίδες υπάρχει μία που είναι γραμμένη με το Αίμα του Σωτήρα σας και με τα δάκρυα της 

Μαρίας - αυτής που κρατά στην αγκαλιά της τη μητρική αγάπη του Θεού. 

27 Αν θέλετε οι νέες γενιές να σέβονται την Τρίτη Διαθήκη, σεβαστείτε τις προηγούμενες Διαθήκες. 

28 Οι μεγάλες επισκέψεις θα συγκλονίσουν τον κόσμο και τότε οι άνθρωποι θα δώσουν προσοχή στο 

νέο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο θα συναντήσουν στερεό σαν βράχο, χαραγμένο στις καρδιές των 

ανθρώπων. 
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29 Κατανοήστε σωστά το Λόγο Μου. Σας έχω μιλήσει πολύ για την απουσία Μου και την 

αναχώρησή Μου. Αλλά καταλάβετε ότι σας μίλησα μεταφορικά. Δεν θα σας μιλάω πλέον με αυτή τη 

μορφή, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορώ να φύγω από έναν από εσάς, όταν είμαι η ζωή του 

πνεύματός σας και κατοικώ μέσα του για πάντα; Θα μπορέσετε να σταματήσετε να ακούτε τη φωνή του 

Πατέρα σας μέσα σας; Ποτέ, αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε. 

30 Προχωράτε προς αυτόν τον στόχο, γι' αυτό το σκοπό ήρθα να σας εξοπλίσω μέσω αυτών των 

εκδηλώσεων. Αν είστε προετοιμασμένοι, θα ακούσετε τη φωνή Μου καθαρά και ξάστερα- αν δεν είστε, 

θα είστε μπερδεμένοι και ανίκανοι να μεταδώσετε οτιδήποτε άλλο εκτός από μαρτυρίες. Τι θα 

παραδώσετε λοιπόν, τι θα μιλήσετε μετά τον αποχωρισμό του Λόγου Μου; 

31 Θέλω - χωρίς να απομακρύνεστε από μια φυσική και απλή ζωή και χωρίς να πέφτετε σε μια 

κατάσταση που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός του φυσιολογικού, να παραμένετε πάντα εξοπλισμένοι 

και να διατηρείτε την πνευματοποίηση στις καρδιές σας, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή που θα κληθείτε, να 

είστε έτοιμοι να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

32 Σας είπα ότι το 1950 θα συγκεντρώσω τους 144.000 σημαδεμένους στη γη. Κανείς όμως δεν ξέρει 

σε ποιο σημείο της γης θα αφήσω να γεννηθούν εκείνοι που βρίσκονται ακόμη στο πνευματικό, ώστε να 

εκπληρώσουν την αποστολή Μου. 

33 Το πεπρωμένο σας είναι σε Μένα, γιατί Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αργότερα θα 

ξανασυναντηθείτε στην Πνευματική Στέγη και από εκεί θα ολοκληρώσετε το έργο σας. 

34 Πνευματοποιήστε την άσκηση της αποστολής σας. Το έτος 1950 πλησιάζει ήδη και δεν πρέπει να 

μείνετε απροετοίμαστοι. Θέλω να σας δω να εκπληρώνετε την αποστολή σας με προθυμία, αλλά όχι με 

φανατισμό. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που είναι φως και σωτηρία για την ψυχή. 

35 Παρόλο που η ανθρωπότητα έχει διανύσει πολύ δρόμο, εξακολουθεί να παραμένει πνευματικά 

διχασμένη. Μήπως κάθε λαός γνωρίζει μια διαφορετική αλήθεια; Όχι, η αλήθεια είναι μία. 

36 Ο πνευματικός διαχωρισμός των ανθρώπων οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι πήραν έναν κλάδο 

και άλλοι έναν άλλο. Υπάρχει μόνο ένα δέντρο, αλλά τα κλαδιά του είναι πολλά. Αλλά οι άνθρωποι δεν 

ήθελαν να λάβουν τις διδασκαλίες Μου με αυτόν τον τρόπο, και οι διαφωνίες τους διχάζουν και 

βαθαίνουν τις διαφωνίες τους. Όλοι πιστεύουν ότι κατέχουν την αλήθεια, όλοι αισθάνονται ότι έχουν 

δίκιο. Αλλά σας λέω: Όσο γεύεστε τους καρπούς ενός κλαδιού και αρνείστε τους καρπούς των υπολοίπων, 

δεν θα φτάσετε στη συνειδητοποίηση ότι όλοι οι καρποί προέρχονται από το θεϊκό δέντρο, το σύνολο του 

οποίου αντιπροσωπεύει την απόλυτη αλήθεια. 

37 Όταν σας μιλάω για αυτές τις αλήθειες, μη νομίζετε ότι ο Δάσκαλος εννοεί τις εξωτερικές μορφές 

λατρείας των διαφόρων θρησκειών, αλλά τη θεμελιώδη αρχή στην οποία βασίζεται καθεμία από αυτές. 

38 Μια ισχυρή καταιγίδα γίνεται τώρα αισθητή. Οι ριπές του ανέμου του, ταρακουνώντας το δέντρο, 

θα κάνουν τους διάφορους καρπούς του να πέσουν και θα τους γευτούν όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει πριν. 

Στη συνέχεια θα πουν: "Πόσο παραπλανημένοι και τυφλοί ήμασταν όταν, κινούμενοι από τον φανατισμό 

μας, απορρίψαμε όλους τους καρπούς που μας πρόσφεραν οι συνάνθρωποί μας, απλώς και μόνο επειδή 

μας ήταν άγνωστοι!" 

39 Ένα μέρος του φωτός Μου βρίσκεται σε κάθε ομάδα ανθρώπων, σε κάθε κοινότητα. Ας μην 

υπερηφανεύεται λοιπόν κανείς ότι κατέχει όλη την αλήθεια. Καταλάβετε, λοιπόν, αν θέλετε να 

διεισδύσετε περισσότερο στη φύση του Αιώνιου, αν θέλετε να φτάσετε πιο μακριά από εκεί που φτάσατε, 

αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για Μένα και για τον εαυτό σας, πρέπει πρώτα να ενώσετε τη γνώση 

του ενός με τη γνώση του άλλου, και ομοίως με όλες τις άλλες. Τότε από αυτή την αρμονία θα λάμψει ένα 

καθαρό και πολύ φωτεινό φως, το οποίο μέχρι τώρα αναζητούσατε στον κόσμο χωρίς να το έχετε βρει. 

40 "Αγαπάτε αλλήλους", αυτή είναι η αρχή Μου, η ύψιστη εντολή Μου για τα ανθρώπινα όντα, χωρίς 

διακρίσεις θρησκείας ή δόγματος. 

41 Πλησιάστε ο ένας τον άλλον μέσα από την εκπλήρωση αυτής της ύψιστης εντολής και θα Με 

βρείτε παρόντα στον καθένα σας. 

42 Να είστε προσεκτικοί παρατηρητές και θα συνειδητοποιήσετε ότι η μάχη των ιδεών, των 

δογμάτων και των θρησκειών έχει ήδη αρχίσει. Το αποτέλεσμα των ανθρώπινων αγώνων σας σας οδηγεί 

βήμα προς βήμα σε αυτή τη νέα μάχη. 

43 Ω, αν μόνο οι άνθρωποι ήταν δεκτικοί κάθε φορά που το φως Μου τους πλησιάζει - πόσο πόνο και 

σύγχυση θα γλίτωναν από τον εαυτό τους! Αλλά δεν καταλαβαίνουν ακόμη πώς να προετοιμαστούν για 
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να λάβουν την ειρήνη. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να προετοιμαστούν για πόλεμο ή τουλάχιστον για 

άμυνα. 

44 Αφού σας ανακοίνωσα όλα αυτά και σας προειδοποίησα - θα μπορούσατε ακόμα να 

απογοητευτείτε σαν κάποιο αδαές άτομο όταν θα έχει έρθει η ώρα της μάχης; 

45 Στείλτε τους εαυτούς σας για ειρήνη, για αρμονία, για συμφιλίωση και αδελφοσύνη. 

46 Θα δείτε τις μεγάλες θρησκείες να επιτίθενται η μία στην άλλη, τις μπερδεμένες μάζες των 

ανθρώπων να φεύγουν σε άγρια φυγή. Εκείνη την ώρα αυτός ο λαός θα έχει πλήρη γνώση του καθήκοντός 

του, θα είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, από κηλίδες ή λάθη, για να απλώσει το χέρι του γεμάτο 

συμπόνια σε όσους έχουν ανάγκη από ειρήνη, παρηγοριά, φως και υγεία. 

47 Ανανεώστε τη ζωή σας, πνευματοποιήστε τα έργα σας, μελετήστε το Λόγο Μου, γιατί σ' αυτόν 

σας δίνω τη γεύση όλων των καρπών του θείου δέντρου, έτσι ώστε όταν οι συνάνθρωποί σας σας 

προσφέρουν τους καρπούς που κατέχουν και έχουν καλλιεργήσει, γνωρίζοντας τη γεύση του καρπού που 

σας έχω δώσει, να μπορείτε να δεχτείτε τους καρπούς του με αγάπη, αν τους βρείτε καθαρούς, ή να τους 

απορρίψετε με καλοσύνη, αν δεν τους βρείτε καθαρούς. 

48 Το πνεύμα διαθέτει μια ανώτερη αίσθηση που του επιτρέπει να ανακαλύπτει το αληθινό, το αγνό, 

το τέλειο. Αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί αυτό το χάρισμα για να μην πέσετε θύμα της πλάνης, 

δηλαδή να τρέφεστε με ανθυγιεινές διδασκαλίες και να απορρίπτετε ό,τι είναι πραγματικά τροφή για το 

πνεύμα σας. 

49 Θα σας δώσω τη διδασκαλία Μου- αλλά πρώτα βάλτε τη θλίψη σας κοντά Μου, κλάψτε στην 

καρδιά του Διδασκάλου, ανακάμψτε, και όταν κατευνάσετε τον πόνο σας, όταν τα δάκρυα στα μάγουλά 

σας στεγνώσουν, υψώστε το πνεύμα σας, ώστε να έρθει η διδασκαλία Μου πάνω του. 

50 Δεν θέλω να δω πείνα ή δίψα σε κανέναν από τους μαθητές Μου- θέλω να σας βλέπω 

ικανοποιημένους αφού φάγατε και ήπιατε στο τραπέζι Μου. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να κάνετε έργα 

αντάξια για Μένα σε αυτόν τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα που περνάει φέρνει πιο κοντά την 

αναχώρησή Μου, και όποιος δεν εκμεταλλεύεται αυτή την περίοδο διδασκαλίας θα αισθάνεται αργότερα 

σαν ορφανός. 

51 Δεν ήταν τυχαίο που σας οδήγησε στην Παρουσία Μου. Η φωνή Μου σας κάλεσε στα μονοπάτια 

της ζωής, και το έλεός Μου σας οδήγησε. Τώρα ξέρετε ότι γνωρίσατε το έργο που σας έστειλα να 

επιτελέσετε στη γη. Στο Λόγο Μου μάθατε ποια είναι η καταγωγή σας και ποιος είναι ο στόχος σας. Έχετε 

λάβει την αποκάλυψη ότι ανήκετε σε έναν λαό που έλαβε το μάννα του Πνεύματος σε τρία στάδια. 

52 Αν μεταφέρετε όλα όσα συνέβησαν στο λαό του Ισραήλ στις δύο πρώτες εποχές στο πνευματικό, 

θα συνειδητοποιήσετε ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και σε εσάς στη σημερινή εποχή. 

53 Η ζωή αυτού του λαού, η ιστορία του, είναι ένα μάθημα για όλη την ανθρωπότητα, είναι μια 

παραβολή, είναι ένα βιβλίο του οποίου τα θεμέλια ήταν ο νόμος που σας αποκάλυψα στο Σινά. Το 

περιεχόμενό του διατηρεί τη φωνή των προφητών, την εξέλιξη ενός λαού, τους αγώνες του, τις νίκες και 

τις ήττες του, τις χαρές και τις πίκρες του. Επίσης, σ' αυτήν περιλαμβάνεται το τέλειο έργο του Χριστού 

μεταξύ των ανθρώπων και η αποστολή εκείνων που Τον ακολούθησαν. 

54 Σήμερα αυτό το βιβλίο ανοίγει μπροστά στο πνεύμα σας και βλέπετε νέες ακτίνες φωτός να 

ξεπηδούν από αυτό, επειδή αυτό που δεν είχε γίνει κατανοητό εκείνη την εποχή, σας εξηγήθηκε σήμερα. 

Σήμερα το πνεύμα σας μπορεί να χτυπήσει τις πύλες του υπερπέραν με την επιθυμία για σοφία. Σήμερα η 

πνευματική σας ικανότητα σας επιτρέπει να έρχεστε πιο κοντά στον Κύριο, ώστε να σας δείξει τα νέα 

μαθήματα των Θείων Μυστηρίων Του. 

55 Λαέ μου, αν και υπάρχει ειρήνη στη δόξα του Πνεύματός Μου, δεν μπορώ να αποφύγω να σας 

στείλω τη βοήθειά Μου, γιατί σας βλέπω να περπατάτε στους δρόμους του κόσμου, σέρνοντας μαζί σας 

αλυσίδες κόπων και ατελειών. 

56 Είσαι καθ' οδόν για να διασχίσεις μια έρημο, και στο μέσον της έκανα να φυτρώσουν φοίνικες για 

να βρεις σκιά και να ξεκουραστείς. Έκανα μια ανεξάντλητη πηγή να αναβλύζει από τον άγονο βράχο του 

κόσμου σας, ώστε να μπορείτε να πίνετε από αυτήν και να μη διψάτε πια. Σήμερα δεν σας δίνω χωράφια 

στον κόσμο για να τα καλλιεργήσετε- θα βρείτε τα χωράφια σας στις καρδιές. Κάποιοι έχουν μόλις 

αρχίσει να καλλιεργούν, άλλοι ολοκληρώνουν ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και άλλοι 

θερίζουν τους καρπούς της σποράς τους. 
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57 Οι οικογενειάρχες δεν θα πρέπει να προβάλλουν τη δικαιολογία ότι έχουν πολλά παιδιά, ότι ο 

χρόνος τους είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στην απόκτηση του καθημερινού ψωμιού και ότι επομένως 

δεν μπορούν να σκεφτούν να κάνουν καλό στους άλλους. 

58 Ας μη Μου λένε οι άνθρωποι ότι αισθάνονται ανίκανοι να διδάξουν τον Νόμο Μου. Σε όλους σας 

λέω ότι υπάρχουν περισσότερες από αρκετές ευκαιρίες στο μονοπάτι της ζωής σας, όπου μπορείτε να 

σπείρετε το σπόρο Μου χωρίς να σπαταλάτε το χρόνο σας και χωρίς να παραμελείτε τα καθήκοντά σας. 

59 Υπηρετήστε Με και θα σας υπηρετήσω. 

60 Η καρδιά σας δεν πρέπει να απογοητεύεται αν σπέρνετε αγάπη στα παιδιά σας ή στους 

συνανθρώπους σας και θερίζετε μόνο πόνο από αυτούς. Ξέρετε ακριβώς τι έσπειρε ο Χριστός στον κόσμο 

και τι θερίζει. Ήξερε όμως ότι η συγκομιδή δεν γίνεται στον κόσμο, αλλά στον ουρανό, όταν έρθει η 

κατάλληλη στιγμή. Κι εσείς, μαθητές, όταν μιμείστε τον Δάσκαλο στην υπομονή, μην αναζητάτε 

ανταμοιβές ή ανταμοιβή στη γη, αλλά περιμένετε μέχρι την ώρα της ευδαιμονίας σας στο επέκεινα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 130  
(Διακήρυξη τη Μεγάλη Πέμπτη της Μεγάλης Εβδομάδας) 

1 Ο κόσμος συγκινείται βαθιά στην ανάμνηση του Πάθους Μου. Αυτό το απόγευμα, όταν θα 

θυμάστε αυτά τα γεγονότα και όταν η θεϊκή Μου ακτίνα κατέρχεται για να φέρει την 

Για να δώσετε στις ψυχές των ανθρώπων εσωτερική γαλήνη, ο Ιησούς βλέπει το συναίσθημά σας. 

2 Εσείς που Με αγαπάτε και Μου προσφέρετε τη ζωή σας ως απόστολος, που προσφέρετε το 

κρυστάλλινο νερό της αγάπης σας στον διψασμένο Ραβίνο - αισθάνεστε ότι στην πραγματικότητα το Άγιο 

Πνεύμα του Διδασκάλου είναι ανάμεσά σας. 

3 Τώρα είναι η ώρα να βασιλεύσει το πνεύμα της αλήθειας και να απομακρυνθεί ο θρησκευτικός 

φανατισμός από τις καρδιές των ανθρώπων. 

4 Αυτή τη στιγμή το Πνεύμα Μου αισθάνεται μια πολύ μεγάλη χαρά επειδή βρίσκομαι ανάμεσα 

στους μαθητές Μου στους οποίους προσφέρω το κρασί στο τραπέζι της αγάπης Μου - όχι το κρασί του 

σταφυλιού, που δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο χυμός της αμπέλου - αλλά τη δική Μου πνευματική ζωή. 

5 Πέρασε ο καιρός που σας είπα να θυμάστε τη Θεία Κοινωνία παίρνοντας ψωμί και κρασί στη 

μνήμη Μου. Σήμερα διδάσκω το πνεύμα σας να τρέφεται με το νόημα της διδασκαλίας Μου για την 

αγάπη και να αποκηρύσσει κάθε συμβολισμό. 

6 Δεν προσπαθώ να σας θυμίσω βάσανα που ανήκουν σε άλλη εποχή, και όμως κλαίτε με τις 

οδηγίες Μου, αλλά αυτό το κλάμα θα είναι από μετάνοια. 

7 Ο κόσμος είναι ένα ποτήρι πικρίας- αλλά ο Χριστός, "ο Λόγος" του Πατέρα, έρχεται γεμάτος 

αγάπη και συνεχίζει τη διδασκαλία της απεριόριστης φιλανθρωπίας που έχω δώσει στους ανθρώπους. 

Αυτή τη φορά σας δείχνω το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε για να επιτύχετε τη σωτηρία από τις 

αμαρτίες σας. Ωστόσο, δεν θέλω να κουβαλάτε μόνο τον Χριστό στις σκέψεις σας, αλλά να μαρτυρείτε 

την αλήθεια της διδασκαλίας Του μέσα από έργα αγάπης. 

8 Δείτε πώς σήμερα πολλά από τα παιδιά Μου συμβολίζουν λανθασμένα εκείνο το δείπνο όπου 

ενώθηκα για τελευταία φορά με τους μαθητές Μου.Ο Λόγος Μου, η Διδασκαλία Μου για την Αγάπη 

έχουν παραποιηθεί. Αυτή τη στιγμή, ο Θείος Λόγος, σε άμεση ένωση με όλες τις ψυχές, σας δίνει την 

αγάπη Του, όπως ακριβώς μοίρασε το ψωμί στους αποστόλους Του. 

9 Εδώ είναι ο Χριστός, ο Πρίγκιπας της Ειρήνης, τον οποίο τα πλήθη θεωρούσαν ταραχοποιό και 

επαναστάτη. Θυμηθείτε ότι ο Θεάνθρωπος ήρθε στον κόσμο και είπε: "Αυτά είναι τα παιδιά Μου για τα 

οποία θα δώσω και την τελευταία σταγόνα του Αίματός Μου". Σήμερα, αγαπημένα Μου παιδιά, σας 

μιλάω με απλό τρόπο. Εκείνη την εποχή σας μιλούσα με παραβολές και συχνά δεν Με καταλαβαίνατε, 

επειδή δίνατε στα λόγια Μου λάθος νόημα. 

10 Ανθρωπότητα, είστε απείρως αγαπημένοι από Μένα! Επέστρεψα σε σας, όχι όπως Με ακούσατε 

την Πρώτη φορά, ούτε όπως Με είδατε και Με ακούσατε τη Δεύτερη φορά. Σήμερα σας δίνω τη 

διδασκαλία Μου μέσω ενός εγκεφάλου που έχει προετοιμαστεί από τη σοφία Μου. 

11 Ανάμεσα στο λαό Μου υπήρχαν πάντα τόσο εκείνοι που έχουν μια αίσθηση πνευματικότητας όσο 

και εκείνοι που αναζητούν μόνο υλικά αγαθά. Στην Πρώτη Εποχή υπήρχαν καταστάσεις όπου κάποιοι 

λάτρευαν το "Χρυσό Μοσχάρι", ενώ άλλοι έκλαιγαν από φόβο για τον Ιεχωβά- και στη Δεύτερη Εποχή 

υπήρχε ένας από τους Αποστόλους Μου που ήθελε να λάβει από Μένα την εξουσία να μετατρέπει τις 

πέτρες σε χρυσό, δίνοντας ως πρόσχημα ότι θα ήταν καλό να στηρίξει με χρήματα τους φτωχούς που 

πεινούσαν. Σε αυτό του είπα: "Το να δίνεις χρήματα στους ανθρώπους θα τους κάνει να μην τα εκτιμούν 

πια, αφού είναι εύκολο να τα πάρεις". Και πρόσθεσα: "Όποιος με ακολουθεί, θα είναι φτωχός όπως ο 

Δάσκαλός του". Γι' αυτό και Εγώ έσκυψα ταπεινά να πλύνω τα πόδια των μαθητών Μου και τους είπα: 

"Ποτέ μη θεωρείτε τους εαυτούς σας πρώτους, αλλά τελευταίους ενώπιον του Πατέρα". 

12 Σε εσάς, τους νέους μαθητές Μου, λέω: "Ό,τι με βλέπετε να κάνω σε σας, θα το κάνετε και στους 

αδελφούς σας". 

13 Έχετε προετοιμάσει τις καρδιές σας για να δεχτείτε την ουσία του Λόγου Μου και μαζί του την 

παρηγοριά, την ενθάρρυνση και το φως που χρειάζεστε. Με εμπιστεύεστε γιατί ξέρετε ότι, όπως όλα τα 

όντα, λαμβάνετε την προστασία Μου. Ωστόσο, σας είπα ότι ζείτε σε μια εποχή επανόρθωσης και 

εξαγνισμού και ότι θα εξακολουθήσετε να γνωρίζετε τον πόνο σε μέγιστο βαθμό. 
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14 Το μέλλον εξακολουθεί να φέρνει μεγάλους αγώνες και θλίψεις για την ανθρωπότητα, και εσείς 

ως μέρος αυτής της ανθρωπότητας πρέπει επίσης να υποφέρετε. Μόνο η προσευχή και η "εγρήγορση" θα 

κάνουν τα βάσανα υποφερτά. Πολλοί θα χάσουν τον προσανατολισμό τους σε αυτές τις δοκιμασίες, θα 

απελπιστούν και θα αναζητήσουν τη λύση στα βάσανά τους με άλλους τρόπους. Αλλά μόνο αν 

επιστρέψουν στο μονοπάτι της καλοσύνης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης θα ξαναβρούν την ειρήνη 

τους. Και ακόμη και ανάμεσα σε αυτόν τον λαό εδώ που έχει λάβει το σημάδι του σε αυτόν τον καιρό, 

από τους 144.000 που είναι σημαδεμένοι στα μέτωπά τους - πόσοι από αυτούς θα Με εγκαταλείψουν, 

παρόλο που τώρα περιβάλλουν τον Δάσκαλο και ακούνε τη διδασκαλία Του για την άπειρη αγάπη; 

15 Γι' αυτό ήρθα αυτή τη στιγμή για να σας δώσω δύναμη στον αγώνα σας, να σας δείξω να 

εργάζεστε για ένα υψηλό ιδεώδες, το οποίο είναι το ίδιο για το οποίο αγωνίστηκα σε όλες τις εποχές - την 

πνευματική σας ανώτερη ανάπτυξη. 

16 Κάντε όλα τα πνευματικά σας χαρίσματα δικά σας και εκτιμήστε τα ιδιαίτερα, ώστε να μπορέσετε 

να αντέξετε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Μην τα χαρίζετε για να μην αισθάνεστε ορφανοί, γιατί θα 

αναγκαστείτε να συσσωρεύσετε ένα μεγάλο απόθεμα πίστης, πνευματικής δύναμης και θάρρους για να 

μην απελπίζεστε. 

17 Ωστόσο, όλα όσα σας ανακοινώνω δεν θα σας καταστρέψουν, αλλά θα σας μεγαλώσουν, γιατί θα 

βρείτε αμέτρητες ευκαιρίες να κάνετε το καλό και να διαδώσετε τη δραστηριότητα της αγάπης σας. Αν 

ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, θα ξεχάσετε τον εαυτό σας για να έρθετε να βοηθήσετε τους 

συνανθρώπους σας και θα βρείτε τις ψυχές τους δεκτικές σαν παρθένο χώμα για να δεχτούν τον σπόρο και 

την ευεργετική βροχή των έργων αγάπης σας. 

18 Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζω το πνεύμα των παιδιών Μου, ώστε όταν έρθει η ώρα να 

μπορούν να μαρτυρήσουν ότι όλα τα γεγονότα που βιώνουν τους μίλησαν για Μένα, ότι ένιωσαν ότι το 

Πνεύμα Μου ήταν γύρω τους. 

19 Γιατί δεν είμαι μόνο λόγος, είμαι πράξη. Αγωνίζομαι αδιάκοπα στις ψυχές των παιδιών Μου για 

να τα μεταμορφώσω, και είμαι προσεκτικός για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, να απαντήσω στα 

καλέσματά σας και να έρθω να σας βοηθήσω, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας. 

20 Είναι η ώρα που το φως Μου έχει χυθεί σε κάθε πνεύμα. Όποιος ήταν πρόθυμος να εφαρμόσει τη 

διδασκαλία Μου ένιωσε γεμάτος δύναμη, ζωογονημένος από μια ανώτερη θέληση, και τα έργα που 

επιτέλεσε του έδωσαν ζωή και ενίσχυσαν την πίστη του. Αυτό το άτομο δεν μπορεί πλέον να 

απομακρυνθεί από το σωστό μονοπάτι, ακόμη και αν χρειαστεί να περπατήσει πάνω σε αγκάθια, επειδή η 

δύναμη του πνεύματός του έχει αυξηθεί και ξέρει πώς να ξεπερνά τα βάσανα για να φτάσει στο ιδανικό 

του. Όποιος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει αυτό το μονοπάτι του έργου θα πρέπει να το ξεκινήσει σήμερα και 

να μην σταματήσει. Ακόμη και το μικρότερο από τα έργα του θα ληφθεί υπόψη από Μένα. Δεν θα βρείτε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση στη γη από το να έρχεστε σε βοήθεια ενός γείτονά σας επειδή νιώθετε τον πόνο 

του. 

21 Όλα τα έργα που έκανα στη Δεύτερη Εποχή για να σας δείξω τις διδασκαλίες Μου για την ενεργό 

φιλανθρωπία, θα τα επαναλάβετε τώρα. Είδατε ότι αποκατέστησα την όραση στους τυφλούς - μπορείτε να 

κάνετε δυνατό για τους τυφλούς αυτής της εποχής, που ζουν στο σκοτάδι αυτής της εποχής, να δουν το 

λαμπρό φως της Διδασκαλίας Μου. Κάντε τον παράλυτο να περπατήσει, ο οποίος έχει σταματήσει από 

την έλλειψη διδασκαλίας. Αναστήστε αυτόν που έχει πεθάνει στη ζωή της χάρης και της 

πνευματοποίησης. Κάνε να μιλήσει ο βουβός που δεν μπορεί να πει λόγια αγάπης και συγχώρεσης. Όλα 

όσα θέλετε να επιτύχετε θα σας τα δώσω, γιατί σας έχω προικίσει με δώρα ανεκτίμητης αξίας, ώστε να 

μπορείτε να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου. 

22 Η αγάπη μου για την ανθρωπότητα ήταν σταθερή. Όχι μόνο όταν κατέβηκα στη γη έκανα 

θαύματα- το έργο Μου να δίνω αγάπη και προστασία στους ανθρώπους είναι αιώνιο, και η διδασκαλία 

Μου είναι επίσης ανεξάντλητη. Πότε θα καταλάβετε τον αγώνα Μου, πότε θα αναγνωρίσετε τον Ηλία που 

εργάζεται ακούραστα ανάμεσά σας; 

23 Ήδη πλησιάζει το τέλος των καιρών και πρέπει να μαζέψω τη σοδειά. Μόνο ώριμο σιτάρι θα 

δεχθώ, μόνο ολοκληρωμένα και τέλεια έργα αγάπης θα φέρω στη σιταποθήκη Μου. Και εσείς, ως μαθητές 

Μου, πρέπει να Μου δείξετε το έργο σας με αυτόν τον τρόπο και να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας. 

Σε όλα τα έθνη υπάρχουν μαθητές Μου, προφήτες, πρωτοπόροι, των οποίων τα πνευματικά χαρίσματα 

αποκαλύπτονται όπως τα δικά σας. Αναζητούν στην προσευχή το βάλσαμο που θεραπεύει τους 
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αρρώστους, επικοινωνούν μαζί Μου πνευματικά, αναζητούν το φως που φωτίζει το μονοπάτι τους και Με 

αναγνωρίζουν ως τον Οδηγό και Δάσκαλό τους. 

24 Μην εκπλαγείτε αν -χωρίς να έχουν λάβει τη διακήρυξή Μου μέσω του οργάνου της διάνοιας του 

ανθρώπου- γνωρίζουν αυτή τη διδασκαλία, γιατί σας έχω ήδη πει ότι η ψυχή έχει αναπτυχθεί και κάθε 

πλάσμα έχει ένα καθήκον να εκπληρώσει. Η ψυχή της εξαγνίστηκε μέσα στον πόνο, και επειδή δεν βρήκε 

αληθινούς οδηγούς στη γη, αναζήτησε Εμένα, επειδή γνωρίζει ότι κατοικώ στο πνευματικό και φωτίζω 

και καθοδηγώ όλα τα παιδιά Μου. 

25 Εδώ είμαι - έτοιμος να δεχτώ τις σκέψεις σας και την καρδιά σας για να σας προσφέρω το νόημα 

του Λόγου Μου ως το αληθινό κρασί της αιώνιας ζωής, για το οποίο σας λέω ότι όποιος πιει από αυτό δεν 

θα νιώσει ποτέ ξανά δίψα. 

26 Μην συνεχίσετε να συγχέετε τον Λόγο Μου, που είναι ο Άρτος της Ζωής, με τις λατρευτικές 

μορφές που είναι μόνο μια εικόνα του. 

27 Το φως του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το δρόμο σας και γεμίζει τις ψυχές σας με ειρήνη. Τι χάρη 

θα υπάρχει στη γη όταν ο λαός Μου, διασκορπισμένος στην ανθρωπότητα, αφιερώσει τη ζωή του στο 

έργο να διδάξει τους συνανθρώπους του να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που σας μιλάω για 

ενότητα, πρέπει να καταλαβαίνετε ότι βλέπω τη διχόνοια και την έλλειψη αρμονίας σας. Αλλά να ξέρετε 

ότι απευθύνω αυτή την μομφή σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους λαούς, επειδή ο σπόρος της 

διχόνοιας έχει πολλαπλασιαστεί και έχει διεισδύσει σε όλες τις καρδιές. 

28 Η διχόνοια έχει κατακλύσει ανεπαίσθητα τα εσώτατα σημεία της ζωής των ανθρώπων και έχει 

φτάσει να ταρακουνήσει αυτοκρατορίες, έθνη, οικογένειες, θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις. Πολύ 

πικροί υπήρξαν οι καρποί που παρήγαγε η απουσία αρμονίας μεταξύ των ανθρώπων, και ακόμα δεν έχουν 

γευτεί τους πιο πικρούς καρπούς. Αλλά δεν ήταν το θέλημά Μου να χρειαστούν οι άνθρωποι αυτό το 

δισκοπότηρο του πόνου για να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και να ανοίξουν τα μάτια τους στην 

αλήθεια. Διότι, αν και σας κρίνω αυτή τη στιγμή, δεν παύω ποτέ να είμαι Πατέρας σας και θέλω τον 

προβληματισμό και τη μετάνοια για να σας σώσω από την άβυσσο στην οποία βυθίζεστε αυτή τη στιγμή. 

Ποιοι θα είναι αυτοί που θα Με αφήσουν να μπω στις καρδιές τους; Ποιοι λαοί θα Μου ανοίξουν τις 

πόρτες τους; Ποιοι θα είναι εκείνοι που δεν θα ακούσουν το κάλεσμα της συνείδησής τους; 

29 Προσευχηθείτε! Τι μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή, όταν σας βλέπω ακόμα μικρούς όσον 

αφορά την πνευματική σας ανάπτυξη, όταν είστε ακόμα αδύναμοι και αδέξιοι; Γίνετε δυνατοί μέσα από 

την πρακτική των διδασκαλιών Μου! Η ζωή σας σας προσφέρει μέρα με τη μέρα την ευκαιρία να 

αποκτάτε αξία και να τελειοποιείστε. Γίνετε ένας λαός που αντανακλά το φως του Πνεύματός Μου σε 

κάθε έργο του, και σύντομα θα σας στείλω έξω ως ταπεινούς αποστόλους των διδασκαλιών Μου για να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

30 Αν νομίζετε ότι άφησα τον θρόνο Μου για να σας γίνω γνωστός, κάνετε λάθος, γιατί αυτός ο 

θρόνος που φαντάζεστε δεν υπάρχει. Οι θρόνοι είναι για τους ματαιόδοξους και αλαζόνες. Εφόσον το 

Πνεύμα Μου είναι άπειρο και παντοδύναμο, δεν κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος: είναι παντού, σε 

όλα τα μέρη, στο πνευματικό και στο υλικό. Πού είναι αυτός ο θρόνος που Μου αποδίδετε; 

31 Μην εκλαμβάνετε τα λόγια Μου ως μομφή για την κακή σας κατανόηση και αναγνώριση της 

αλήθειας. Δεν ήρθα σε εσάς για να σας ταπεινώσω, τονίζοντας την ανωριμότητά σας. Αντιθέτως, ήρθα για 

να σας βοηθήσω να ανεβείτε στο φως της αλήθειας. 

32 Νομίζετε ότι δεν έχω επίγνωση της προόδου και της εξέλιξης που έχουν επιτύχει οι πεποιθήσεις 

και οι γνώσεις σας από τότε που ακούσατε αυτή τη λέξη; Αληθινά σας λέω, διακρίνω καλύτερα από εσάς 

τους ίδιους τα βήματα που κάνετε αυτή τη στιγμή στο πνευματικό μονοπάτι. 

33 Όταν ήρθατε στην εκδήλωσή Μου, δεν πιστεύατε στις οδηγίες Μου μέσω του ανθρώπινου νου, 

νομίζοντας ότι θα μπορούσατε να Με βρείτε μόνο στις εικόνες, τα σύμβολα και τα άλλα αντικείμενα που 

έχουν αφιερωθεί από τις θρησκευτικές σας κοινότητες. Στη συνέχεια, όταν, παρά την έλλειψη πίστης σας, 

αισθανθήκατε ότι η διδασκαλία Μου συγκίνησε την καρδιά σας και ότι η ψυχή σας ένιωσε την ειρήνη 

Μου, συνειδητοποιήσατε ότι ένα θείο φως εκδηλωνόταν μέσα από εκείνα τα πλάσματα που προορίζονταν 

να μεταδώσουν το θείο μήνυμά Μου. Μια νέα πίστη γεννήθηκε στην καρδιά σας, ένα φως άναψε που σας 

δίδαξε να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον Θεό του. Αλλά δεν ήταν μόνο 

αυτό, έπρεπε ακόμα να μάθετε να καταλαβαίνετε ότι ο ανθρώπινος νους δεν είναι απολύτως απαραίτητος 

για να σας δώσει ο Πατέρας τις οδηγίες Του. Τότε γνωρίζατε ότι αυτή η θεϊκή εκδήλωση μέσω του φορέα 
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της φωνής θα ήταν προσωρινή, διότι αργότερα θα ερχόταν η ώρα για τη σύνδεση πνεύματος με πνεύμα, 

όταν οι άνθρωποι θα αφαιρούσαν από το μυαλό τους τον υλισμό, τον φανατισμό και όλη την άγνοια που 

περιείχαν οι παραδόσεις και οι τελετές τους. 

Η εκκλησία πρέπει να απομακρυνθεί από τις υπηρεσίες της, τις πεποιθήσεις της και τις τελετουργίες της. 

34 Κάποιοι από εσάς το έχετε ήδη καταλάβει αυτό, άλλοι ζουν με βάση αυτό. Αλλά σας λείπουν 

ακόμη πολλά για να φτάσετε σε αυτόν τον στόχο από τον οποίο θα μπορείτε να Με κατανοήσετε στην 

αλήθεια Μου και στην πραγματικότητα της δόξας Μου, και όχι πλέον μέσω φαντασιώσεων που επινοεί η 

μικρή ανθρώπινη φαντασία σας. 

35 Σταματήστε να Μου δίνετε μια υλική μορφή σε θρόνο σαν αυτούς της γης, ελευθερώστε Με από 

την ανθρώπινη μορφή που Μου αποδίδετε πάντα, σταματήστε να ονειρεύεστε έναν παράδεισο που ο 

ανθρώπινος νους σας είναι ανίκανος να συλλάβει. Όταν απελευθερωθείτε από όλα αυτά, θα είναι σαν να 

σπάσατε τις αλυσίδες που σας έδεναν, σαν να έφυγε μια πυκνή ομίχλη και να σας επέτρεψε να 

αντικρίσετε έναν ορίζοντα χωρίς όρια και ένα άπειρο, λαμπερό στερέωμα, το οποίο όμως είναι 

ταυτόχρονα απτό για το πνεύμα σας. 

36 Κάποιοι λένε: ο Θεός είναι στον ουρανό, άλλοι: Ο Θεός κατοικεί στο επέκεινα. Αλλά δεν ξέρουν 

τι λένε, ούτε ξέρουν τι πιστεύουν. Είναι αλήθεια ότι "κατοικώ" στον ουρανό, αλλά όχι στο συγκεκριμένο 

μέρος που έχετε φανταστεί: Κατοικώ στους ουρανούς του φωτός, της δύναμης, της αγάπης, της αλήθειας, 

της δικαιοσύνης, της ευδαιμονίας, της τελειότητας. 

37 Είμαι στο υπερπέραν, ναι, αλλά πέρα από την ανθρώπινη αμαρτία, πέρα από τον υλισμό, την 

υπερηφάνεια, την άγνοια. Μόνο γι' αυτόν τον λόγο σας λέω ότι "έρχομαι" σε σας, επειδή έρχομαι στην 

ταπεινότητά σας, επειδή σας μιλάω με τρόπο που οι αισθήσεις σας μπορούν να Με αισθανθούν και ο νους 

σας να Με καταλάβει, όχι επειδή έρχομαι από άλλους κόσμους ή σπίτια- γιατί το Πνεύμα Μου είναι 

παντού σπίτι. 

38 Αγωνιστήκατε και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να μεταμορφώσετε τις πεποιθήσεις σας, και έχετε 

ακόμα περισσότερα να κάνετε για να φτάσετε στον πνευματικό στόχο στον οποίο σας έχω προορίσει, που 

είναι να γνωρίσετε τον Πατέρα σας, να Τον αγαπάτε και να Του δείχνετε σεβασμό μέσω του Πνεύματος. 

Τότε θα αρχίσετε να αισθάνεστε την αληθινή δόξα του πνεύματος, αυτή την κατάσταση ανύψωσης, 

αρμονίας, ειρήνης και ευημερίας, που είναι ο αληθινός παράδεισος στον οποίο όλοι πρέπει να φτάσετε. 

39 Σήμερα ανοίγετε τις πόρτες της καρδιάς και του μυαλού σας στο φως της διδασκαλίας Μου. Με 

ποια έργα θα Με δοξάσετε; 

40 Είστε όλοι σιωπηλοί, το πνεύμα είναι σιωπηλό και το σώμα είναι σιωπηλό μπροστά Μου. Σκύβετε 

τον λαιμό σας και ταπεινώνεστε. Αλλά δεν θέλω τα παιδιά Μου να ταπεινωθούν μπροστά Μου. Θέλω να 

είναι άξιοι να σηκώσουν τα πρόσωπά τους και να δουν τα δικά Μου, γιατί δεν έρχομαι αναζητώντας ούτε 

υπηρέτες ούτε σκλάβους- δεν αναζητώ πλάσματα που αισθάνονται σαν παράνομοι, σαν απόκληροι. 

Έρχομαι στα παιδιά Μου, τα οποία αγαπώ τόσο πολύ, ώστε, ακούγοντας τη φωνή του Πατέρα Μου, να 

μπορέσουν να ανυψώσουν τις ψυχές τους στο μονοπάτι της πνευματικής τους ανοδικής εξέλιξης. 

41 Αλλά ιδού, έρχομαι στον οίκο του Ιακώβ και βρίσκω μόνο φόβο σ' αυτόν- ελπίζω να βρω 

πανηγύρι, και υπάρχει μόνο σιωπή. Γιατί, λαέ Μου; Επειδή η συνείδησή σας σας κατηγορεί για την 

παράβασή σας και σας εμποδίζει να νιώσετε χαρά για τον ερχομό Μου. Ο λόγος είναι ότι δεν αγαπήσατε 

τον εαυτό σας, ότι δεν εργαστήκατε όπως σας δίδαξε ο Ιησούς. 

42 Σας λείπει ο πνευματικός εξοπλισμός για να αισθανθείτε τη σκιά του πόνου που σας περιμένει, και 

γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Πατέρας σας να ακουστεί υλικά και να σας μιλήσει στη γλώσσα σας, ώστε να 

ξέρετε ότι ο άγγελος του πολέμου πλησιάζει, ότι τα όπλα του είναι πολύ ισχυρά και ότι απέναντί του ο 

άγγελος της ειρήνης αναστενάζει. 

43 Καβαλώντας τα φτερά του ανέμου, η πανούκλα πλησιάζει όλο και περισσότερο, και στον 

πνευματικό χώρο επιπλέουν χιλιάδες όντα, που πέφτουν μέρα με τη μέρα στα πεδία του μίσους και της 

διχόνοιας, και η διαταραχή τους σκοτεινιάζει το μυαλό και την καρδιά σας. 

44 Οι δυνάμεις της φύσης έχουν απελευθερωθεί και ξυπνούν τους επιστήμονες από τα όνειρά τους- 

αλλά αυτοί, πεισμωμένοι από την αυτοπεποίθησή τους, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα. Όσο ξεχνάτε να προσεύχεστε, δεν εκπληρώνετε το έργο που σας έχει αναθέσει ο 

Πατέρας. 
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45 Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το καθήκον της ειρήνευσης έχει ανατεθεί στο πνεύμα σας από τότε που 

είπα στον Ιακώβ: "Δες, θα σου δώσω πολυάριθμη υστεροφημία, με την οποία θα ευλογηθούν όλα τα έθνη 

της γης". Γι' αυτό είστε σιωπηλοί μπροστά Μου. 

46 Θα περιμένετε μέχρι οι νόμοι των ανθρώπων να σας αποκληρώσουν και να σας αναγκάσουν να 

κλείσετε τα χείλη σας, τα οποία έχω εκπαιδεύσει να μαρτυρούν για Μένα; 

47 Μην είστε άνθρωποι με μικρή πίστη. Αν σας επέλεξα, είναι επειδή ξέρω ότι θα είστε σε θέση να 

Με υπηρετήσετε και ότι καταλαβαίνετε πώς να το κάνετε. 

48 Την ημέρα αυτή σας λέω: Αν τα έθνη θέλουν ειρήνη, θα την κάνω εφικτή, σύμφωνα με την αγάπη 

τους. Αν θέλουν περισσότερο πόλεμο, ας τον έχουν- αλλά μέσω αυτού το σκήπτρο της δικαιοσύνης Μου 

θα πέσει στη γη. 

49 Αν η ανθρωπότητα διώξει τους νέους μαθητές Μου και προσπαθήσει να τους εμποδίσει να 

θεραπεύουν τους ασθενείς και να μιλούν για τη Διδασκαλία Μου, οι πιο παράξενες ασθένειες θα 

εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων. Οι επιστήμονες θα αρρωστήσουν, τα μάτια πολλών θα κλείσουν, 

άλλοι θα υποφέρουν από σύγχυση σκέψης. Οι πύλες του υπερπέραν θα ανοίξουν, και λεγεώνες 

μπερδεμένων ψυχών θα καταστρέψουν ολόκληρες περιοχές και θα κάνουν τους ανθρώπους 

δαιμονισμένους. Τότε, μπροστά στην ανικανότητα της επιστήμης, οι ταπεινοί εργάτες Μου θα σηκωθούν 

και θα δώσουν αποδείξεις της γνώσης τους, μέσω των οποίων πολλοί θα γίνουν πιστοί. Όλες αυτές οι 

συμφορές σας έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό, αλλά παραμένετε κουφοί και τυφλοί. Είσαι αχάριστος. 

50 Μερικές φορές είναι απαραίτητο να σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην συγχέετε τον λόγο 

της αγάπης Μου με ένα μαστίγιο. Σ' αγαπώ. Έλα κοντά μου για να νιώσεις τη ζεστασιά Μου. Πλησιάστε 

Με για να νιώσετε την ειρήνη της Βασιλείας Μου. Εσείς είστε αυτοί που Με αναζητούσατε όταν 

διασχίζατε την "έρημο", εσείς είστε αυτοί που πάντα κυνηγούσατε την υπόσχεσή Μου. 

51 Έχετε κουραστεί από αυτή τη ζωή; Στη συνέχεια, ξεκουραστείτε για λίγο στη σκιά αυτού του 

δέντρου. Πείτε Μου τις θλίψεις σας εδώ και κλάψτε στο στήθος Μου. Πότε θα είσαι μαζί Μου για πάντα; 

Θέλω ήδη να δω την ειρήνη σε κάθε ψυχή. 

52 Αφήστε τώρα τον "κορυδαλλό" να απλώσει τα φτερά του σε ολόκληρο το σύμπαν, ώστε να 

νιώσετε την ειρήνη και τη ζεστασιά του. 

53 Γυναίκες, είστε εσείς που με την προσευχή σας διατηρείτε τη μικρή ειρήνη που υπάρχει στη γη, 

εκείνες που, ως πιστοί φύλακες του σπιτιού, φροντίζετε να μην του λείπει η ζεστασιά της αγάπης. Έτσι 

ενώνεστε με τη Μαρία, τη Μητέρα σας, για να σπάσετε την ανθρώπινη υπερηφάνεια. 

54 Άνθρωποι, σας έκανα κυρίους σε αυτή τη γη για να Με αντιπροσωπεύετε σε αυτήν. Το πνεύμα 

σας είναι σαν του Πατέρα και το σώμα σας σαν το σύμπαν. Μην κρίνετε την τελειότητα του σώματός σας 

από τις διαστάσεις του, αλλά από την υπέροχη ζωή που υπάρχει μέσα του, την τάξη και την αρμονία του. 

Αλλά ακόμη και με τη μεγαλύτερη τελειότητα, το σώμα είναι περιορισμένο, και έρχεται η στιγμή που 

παύει να αναπτύσσεται. Η νοημοσύνη και οι αισθήσεις, ωστόσο, συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέχρι να 

τον σταματήσει ο θάνατος. Όμως όλη η σοφία και η εμπειρία που απέκτησε στη γη παραμένουν 

αποτυπωμένες στην ψυχή, η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται για όλη την αιωνιότητα. 

55 Κάντε το σπίτι σας έναν δεύτερο ναό, τις αγάπες σας μια δεύτερη λατρεία του Θεού. Αν θέλετε να 

Με αγαπάτε, αγαπήστε τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας, γιατί από αυτό το ναό θα ξεπηδήσουν επίσης 

σπουδαία έργα, σκέψεις και παραδείγματα. 

56 Είστε όλοι τα πρόβατα του Ηλία αυτή τη στιγμή. Κάποιοι ζουν στο εμπόδιο του, άλλοι είναι 

ακόμα χαμένοι. Το φως της Έκτης Σφραγίδας φωτίζει όλες τις ψυχές που έχουν ενσαρκωθεί και δεν έχουν 

πλέον ενσαρκωθεί αυτή τη στιγμή. Ενώ στη γη κάποιοι χρησιμοποιούν αυτόν τον νόμο για την πρόοδο και 

τη σωτηρία της ψυχής τους, άλλοι τον χρησιμοποιούν για να διεισδύσουν στα μυστήρια της επιστήμης και 

να ανακαλύψουν νέα θαύματα. Είναι τα βέβηλα και ανυπάκουα χέρια που εξακολουθούν να σπάνε τους 

καρπούς από το δέντρο της επιστήμης για να δηλητηριάζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ζείτε στην έκτη 

χρονική περίοδο που θα διανύσει η ανθρωπότητα στη γη, ως αντανάκλαση της διαδρομής που πρέπει να 

διανύσει στην αιωνιότητα. 

57 Στην πρώτη εποχή ο Άβελ Με ενσάρκωσε στη γη, στη δεύτερη ο Νώε, στην τρίτη ο Ιακώβ, στην 

τέταρτη ο Μωυσής, στην πέμπτη ο Ιησούς, στην έκτη ο σημερινός, ο Ηλίας, και στην έβδομη θα 

βασιλεύσει το Άγιο Πνεύμα. 
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58 Τι κάνατε στους αγγελιοφόρους Μου; Ο πρώτος έπεσε κάτω από το χτύπημα του ίδιου του 

αδελφού του, τον οποίο ο φθόνος οδήγησε σε αυτό. Ο δεύτερος παρεξηγήθηκε και χλευάστηκε από 

πλήθος απίστων και ειδωλολατρών. 

59 Ο τρίτος έδωσε αποδείξεις της δύναμής Μου στη ζωή του και έλαβε ως αντάλλαγμα την αχαριστία 

ακόμη και των συγγενών του. 

60 Ο τέταρτος έπρεπε να σπάσει τις πλάκες του νόμου εξαιτίας της μικρής πίστης του λαού του, τον 

οποίο αγαπούσε τόσο πολύ. 

61 Ο πέμπτος - αν και ο ερχομός Του είχε ανακοινωθεί - δεν αναμενόταν, δεν βρήκε ούτε πίστη ούτε 

αγάπη, και αφού έδωσε το μήνυμα της αγάπης Του στον κόσμο, δέχθηκε από τους ανθρώπους τον πιο 

ατιμωτικό θάνατο που υπέστη ποτέ προφήτης ή αγγελιοφόρος. 

62 Ο έκτος έχει έρθει πνευματικά αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τα βέλη της αμφιβολίας, της αδιαφορίας 

και της γελοιοποίησης τον καταδιώκουν. 

63 Όταν η Έβδομη Σφραγίδα απελευθερωθεί και αντί για απεσταλμένο είναι το ίδιο το Πνεύμα του 

Αιώνιου που φωτίζει τους ανθρώπους - ποιος θα προσπαθήσει τότε να Με πληγώσει ή να Με σκοτώσει; 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 131  
(Σάββατο του Πάσχα) 

1 Την ημέρα αυτή που οι καμπάνες χτυπούν για να αναγγείλουν στον κόσμο ότι ο ουρανός άνοιξε 

για να υποδεχτεί τον Χριστό, σας λέω ότι για εσάς αυτές οι παραδόσεις ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα, για 

σας, η εσωτερική συγκέντρωση είναι απαραίτητη αντί για συγκεχυμένες συζητήσεις- η ανάμνηση και ο 

διαλογισμός αντί για θορυβώδεις συγκεντρώσεις χαράς. Τι θα συνέβαινε αν οι μαθητές του Αγίου 

Πνεύματος υλοποιούσαν τις θεϊκές διδασκαλίες; 

2 Το πνεύμα είναι ζωή, και γι' αυτό δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει να τελειοποιηθεί, ώστε να 

μπορέσει να κατοικήσει στα ύψη του ουρανού.Εσείς έχετε εξελιχθεί, η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι εκούσια 

απομακρύνεστε από τις ιερές εικόνες ή τα σύμβολα με τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να Με 

αναπαραστήσουν, επειδή Με αντιλαμβάνεστε ήδη ως το Άγιο Πνεύμα - άπειρο και παντοδύναμο - και δεν 

θέλετε να Με βλέπετε περιορισμένο. Καταλάβατε επιτέλους ότι δεν υπάρχει καλύτερη προσφορά ενώπιον 

του Θεού σας από εκείνη των καλών σας έργων. 

3 Σας είπα ότι θα αναστηθώ από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα; Τότε σας μίλησα επίσης συμβολικά 

για τα μελλοντικά γεγονότα: Εδώ είμαι στο πνεύμα στην αρχή της Τρίτης Εποχής, κάνοντας τον εαυτό 

Μου γνωστό μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, και έχω έρθει επίσης στους νεκρούς - για 

πνευματική ζωή. Μέσω αυτής της διακήρυξης, που ανακοινώθηκε και υποσχέθηκε σε άλλες εποχές, έχετε 

ακούσει ότι τα επιδεικτικά ενδύματα και οι τελετές είναι άχρηστα, ότι πρέπει να προικίζετε την ψυχή σας 

με αγνότητα. Έχετε ήδη καταλάβει ότι το να φαίνεστε εξωτερικά καθαροί και λαμπροί χωρίς να έχετε 

καθαρίσει την καρδιά είναι προδοσία που δεν περνά απαρατήρητη από τον Πατέρα. 

4 Μπορείτε να εντυπωσιάσετε και να εξαπατήσετε τον άνθρωπο, τον αδελφό σας, αλλά όχι Εμένα, 

γιατί το διαπεραστικό μου βλέμμα ανακαλύπτει και κατευθύνει τα πάντα. Επιπλέον, θα βιώσετε πώς σε 

αυτή την εποχή του μεγάλου πνευματικού φωτός οι άνθρωποι απορρίπτουν οτιδήποτε περιέχει υποκρισία. 

Σας προετοιμάζω έτσι ώστε να μην αιφνιδιαστείτε από κανέναν, ούτε να ξεγελάσει κανείς τους 

συνανθρώπους σας. 

5 Αν κάποιος εμφανιστεί και ισχυριστεί ότι είναι ο Χριστός που μετενσαρκώθηκε, μην τον 

πιστέψετε, γιατί όταν σας ανακοίνωσα ότι θα επιστρέψω, σας έδωσα να καταλάβετε ότι αυτό θα γινόταν 

σε πνεύμα. Αν κάποιος σας πει: Είμαι ο αγγελιοφόρος του Θεού, μην τον εμπιστεύεστε, διότι οι αληθινοί 

αγγελιοφόροι δεν καυχιούνται ούτε διατυμπανίζουν την αποστολή που τους έχω αναθέσει. 

Αναγνωρίζονται μόνο από τα έργα τους. Εναπόκειται στους ανθρώπους να καθορίσουν αν αυτός είναι 

αγγελιοφόρος του Κυρίου. Θυμάστε ότι σας είπα ότι το δέντρο θα γινόταν γνωστό από τον καρπό του; 

6 Δεν σας απαγορεύω να δοκιμάζετε τους "καρπούς των δέντρων", αλλά πρέπει να είστε 

εξοπλισμένοι για να ξέρετε πώς να ξεχωρίζετε τους καλούς καρπούς από τους κακούς. 

7 Εκείνους που αγαπούν την αλήθεια θα τους στήσω ως λυχνάρια για να φωτίζουν το μονοπάτι των 

συνανθρώπων τους. 

8 Έχω μια επιθυμία για την ψυχή σας, αυτό το αόρατο στα μάτια σας ον, για χάρη του οποίου έγινα 

κάποτε άνθρωπος και έχυσα το Αίμα Μου για να τη διδάξω να εκπληρώνει το καθήκον της. 

9 Μη φοβάστε να συναντήσετε στο μονοπάτι σας ανθρώπους που αρνούνται την παρουσία Μου με 

αυτή τη μορφή. Είναι τυφλοί άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη φως στις ψυχές τους. Κάποτε Με απέρριψαν 

κι αυτοί, αλλά όταν είδαν τα θαύματά Μου, αναγκάστηκαν να διακηρύξουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας 

που είχε υποσχεθεί. 

10 Θα δείτε αυτή την εποχή εκείνους που Με αρνήθηκαν να μετανοούν και να μετανοούν μπροστά 

σας, χωρίς να βρίσκουν λόγια να ομολογήσουν ότι αυτή η διδασκαλία προέρχεται από τον Θεό. 

11 Αυτή τη μέρα που πλήθη ανθρώπων σπεύδουν στις εκκλησίες τους με μια μεγάλη έκρηξη λόγων 

για να γιορτάσουν τη στιγμή που ο Ουρανός άνοιξε για να Με δεχτεί, σας λέω ότι όλα αυτά είναι μόνο μια 

παράδοση για να εντυπωσιάσουν την καρδιά των ανθρώπων. Είναι μόνο τελετουργίες που υλοποιούν το 

Θείο Πάθος Μου σήμερα. 

12 Δεν θα ακολουθήσετε αυτή την τάση και δεν θα ανεγείρετε βωμούς και εικόνες. Μην κάνετε 

αναπαραστάσεις ιερών γεγονότων, ούτε να χρησιμοποιείτε ειδικά ενδύματα για να ξεχωρίζετε, διότι όλα 

αυτά είναι ειδωλολατρική λατρεία. 
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13 Καλέστε Με με την καρδιά σας, θυμηθείτε τις οδηγίες Μου και πάρτε τα παραδείγματά Μου ως 

πρότυπο. Προσφέρετέ Μου τον φόρο τιμής της διόρθωσής σας και θα νιώσετε τις πύλες του ουρανού να 

ανοίγουν για να σας υποδεχτούν. 

14 Πιστέψτε ότι όπως ακριβώς ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, έτσι και εγώ 

αναστήθηκα σήμερα στην Τρίτη Εποχή ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι νεκροί από την πίστη και τη 

χάρη, για να σας διδάξω μέσω του ανθρώπινου οργάνου κατανόησης τις ομορφιές της Πνευματικής Ζωής. 

15 Στα πλήθη που Με ακούνε λέω: Γιατί καλύπτεστε με τα κυριακάτικα ρούχα και τα κοσμήματά σας 

και δεν ντύνετε την ψυχή σας με αγνότητα; Θέλω μόνο να δω αυτό το ρούχο ανάμεσά σας. 

16 Αποφύγετε τις ψεύτικες και βέβηλες αναπαραστάσεις που γίνονται για Μένα και το Πάθος Μου, 

γιατί κανείς δεν μπορεί να Με εκπροσωπήσει. Ζήστε το παράδειγμά Μου και τις διδασκαλίες Μου. 

Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο θα έχει εκπροσωπήσει τον Δάσκαλό του στη γη. 

17 Ενώ κάποιοι καίνε θυμίαμα και σμύρνα ως προσφορά στη Θεότητά Μου, Εγώ σας διδάσκω να 

Μου προσφέρετε το εσωτερικό της καρδιάς σας, το άρωμα της ψυχής σας. Αυτή η πνευματική προσφορά 

είναι αυτό που θέλω από εσάς. 

18 Αυτό το πρωινό της χάριτος, η ανθρωπότητα τιμά την τρίτη ημέρα που ο Χριστός αναστήθηκε από 

τους νεκρούς για να παρηγορήσει τους αποστόλους Του και που πέρασε το κατώφλι του θανάτου για να 

αναζητήσει εκείνους που είχαν πνευματική ανάγκη. Θυμηθείτε ότι σας είπα: Είμαι ο Μεγάλος 

Γαιοκτήμονας ή Ποιμένας. Αυτά τα καθήκοντα δίνονται επίσης σε εσάς. Ποιος άλλος εκτός από έναν 

ποιμένα μπορεί να καθοδηγήσει τις ψυχές και να κατευθύνει τα έθνη; Και είναι ο πατέρας της οικογένειας 

που φροντίζει τις καρδιές ή ο δάσκαλος που καθοδηγεί τα μυαλά - δεν είναι αυτοί οι οδοιπόροι; 

19 Στον καθένα ανατίθεται ένας αριθμός ψυχών να καθοδηγήσει ή να φροντίσει, και το έργο αυτό δεν 

τελειώνει με τον σωματικό θάνατο. Η ψυχή συνεχίζει να σπέρνει, να καλλιεργεί και να θερίζει τόσο στον 

πνευματικό κόσμο όσο και στη γη. Οι μεγαλύτερες ψυχές καθοδηγούν τις μικρότερες, και αυτές με τη 

σειρά τους καθοδηγούν άλλες με ακόμα χαμηλότερο βαθμό ανάπτυξης, ενώ ο Κύριος είναι αυτός που τις 

οδηγεί όλες στο εμπόδιο Του. 

20 Αν σας είπα τώρα ότι οι μεγαλύτερες ψυχές ηγούνται των μικρότερων, δεν εννοώ ότι αυτές οι 

ψυχές ήταν μεγάλες από την αρχή και ότι οι δεύτερες πρέπει πάντα να είναι μικρές σε σύγκριση με τα 

αδέλφια τους. Αυτοί που είναι τώρα σπουδαίοι, είναι έτσι επειδή ανέβηκαν και αναπτύχθηκαν στην 

εκπλήρωση του ευγενούς καθήκοντος να αγαπούν, να υπηρετούν και να βοηθούν εκείνους που δεν έχουν 

ακόμη φτάσει σε αυτόν τον βαθμό πνευματικής ανάπτυξης, εκείνους που είναι ακόμη αδύναμοι, εκείνους 

που έχουν χάσει τον δρόμο τους και εκείνους που υποφέρουν. 

21 Όσοι είναι μικροί σήμερα, θα γίνουν μεγάλοι αύριο λόγω της επιμονής τους στο δρόμο της 

ανάπτυξης. 

22 Η σκάλα της πνευματικής τελειότητας, την οποία ο Ιακώβ είδε να συμβολίζει στο προφητικό του 

όνειρο, είναι το μονοπάτι που αρχίζει στη γη και τελειώνει στον ουρανό, που έχει την αρχή του στον 

υλικό κόσμο και το τέλος του στην τελειότητα της πνευματικής ζωής. 

23 Δεν θα εγκαταλείψετε τα παιδιά σας, τους μαθητές σας, τους λαούς σας, ακόμη και με το θάνατο, 

γιατί η απόσταση μεταξύ του ενός κόσμου και του άλλου είναι μόνο φαινομενική. Από την πνευματική 

σφαίρα θα είστε σε θέση να συνεχίσετε να φροντίζετε, να καθοδηγείτε και να φροντίζετε τον αριθμό σας, 

και συχνά θα είστε τότε σε θέση να επιτελέσετε τόσο μεγάλα έργα που θα θεωρούσατε αδύνατα στη γη. 

24 Ευλογημένο είναι το μονοπάτι της ψυχής σας που σας κάνει καθημερινά να συνειδητοποιείτε με 

μεγαλύτερη σαφήνεια την αγάπη του Πατέρα σας και σας διδάσκει να κατανοείτε το μεγαλείο των έργων 

Του. 

25 Θα είναι δυνατόν μετά από αυτές τις διδασκαλίες κάποιος να συνεχίσει να ελπίζει ότι ο θάνατος 

θα τον απαλλάξει από τον σταυρό του ή θα υπάρχει κάποιος που θα φοβάται ότι θα του στερήσει το 

σπέρμα του; 

26 Όλα ζουν μέσα Μου, όλα διαιωνίζονται μέσα Μου, τίποτα δεν χάνεται. 

27 Αυτή τη στιγμή σας αναζητώ στο σπίτι σας, γιατί αν Με αναζητάτε, σας αναζητώ κι Εγώ. Θέλω να 

μιλήσω μαζί σας, αφήστε Με να διεισδύσω στο βάθος της καρδιάς σας και μην προσπαθείτε να κρύψετε 

από Μένα ούτε τη θλίψη σας ούτε τις παραβάσεις σας. 
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28 Προσπαθήστε να Με ακούσετε στη σιωπή, ανυψώστε το πνεύμα σας στον Πατέρα σας, τότε 

σύντομα θα ακούσετε τη φωνή Μου να σας μιλάει σε μια γλώσσα που δεν έχετε ακούσει ποτέ και την 

οποία όμως μπορείτε να καταλάβετε σαν να την ακούγατε πάντα. 

29 Δεν πρέπει να εκπλαγείτε από αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι ο "Παγκόσμιος Λόγος". 

Μιλάω στις συνειδήσεις, μιλάω στις καρδιές, στις ψυχές, στη λογική και στις αισθήσεις, μιλάω σε όλα τα 

όντα, η φωνή Μου δεν παύει ποτέ. 

30 Μάθετε να Με ακούτε και να εξερευνείτε τα μαθήματά Μου. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι όποιος 

πίνει από το νερό του Λόγου Μου δεν θα διψάσει ποτέ ξανά. Έχω χύσει τη σοφία Μου σε όλη την ύπαρξη 

για να τη συλλέξετε σε όλο το ταξίδι της ζωής σας. 

31 Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν θρησκείες στον κόσμο, θα ήταν αρκετό να συγκεντρωθείτε στο βάθος 

της ύπαρξής σας για να βρείτε την Παρουσία Μου στον εσωτερικό σας ναό. Σας λέω επίσης ότι θα ήταν 

αρκετό να παρατηρήσετε όλα όσα σας παρουσιάζει η ζωή για να ανακαλύψετε σε αυτά το βιβλίο της 

σοφίας που σας δείχνει συνεχώς τις πιο όμορφες σελίδες του και τις βαθύτερες διδασκαλίες του. 

32 Τότε θα καταλάβετε ότι δεν είναι δίκαιο ο κόσμος να πλανάται, ενώ κουβαλάει τον σωστό δρόμο 

στην καρδιά του, ούτε να περιπλανιέται στο σκοτάδι της άγνοιας, ενώ ζει μέσα σε τόσο πολύ φως. 

33 Δεν ήρθα να σας κρίνω με μοναδικό σκοπό να εκδώσω την ποινή μου για κάθε αμαρτωλό. Ήρθα 

να σας κρίνω, αλλά όχι χωρίς πρώτα να σας προσφέρω μια νέα ευκαιρία να ελευθερώσετε την ψυχή σας 

από όλες τις παραβάσεις της. 

34 Τους καλώ όλους, γιατί θέλω να με δω να περιβάλλομαι από αυτή τη μεγάλη οικογένεια, που για 

Μένα είναι η ανθρωπότητα, στην οποία έχω δώσει τόση καλοσύνη και τρυφερότητα σε τέτοιο βαθμό που 

έκανα τον εαυτό μου έναν από τους γιους τους. 

35 Εσείς που είχατε την ευκαιρία να Με ακούσετε με αυτή τη μορφή, να ξέρετε ότι ήρθατε την 

κατάλληλη στιγμή. Ούτε εγώ ήρθα πριν ή μετά την κατάλληλη ώρα, ούτε εσείς ήρθατε πολύ αργά ή πολύ 

νωρίς. Αυτή είναι η εποχή που έχει υποσχεθεί στο πνεύμα σας από τους πιο μακρινούς χρόνους, ώστε να 

λάβει τη συνέχεια μιας διδασκαλίας που μόλις ξεκίνησε σε παλαιότερες εποχές. 

36 Δεν θα μπορούσατε να επιστρέψετε σε Μένα χωρίς πρώτα να έχετε γευτεί όλους τους καρπούς της 

ζωής και να έχετε απολαύσει όλες τις απολαύσεις. Πόσο λίγα είναι τα όντα που έχουν μάθει να 

παραμένουν πιστά και αγνά στο πλευρό του Πατέρα! Έκαναν μόνο το θέλημά Του. Αλλά εσείς που 

επαναλαμβάνετε πολλές φορές στις προσευχές σας: "Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου, όπως είναι στον 

Ουρανό, έτσι και στη γη" - είναι ψέμα ότι πάντα ενεργούσατε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Επειδή 

ζούσατε σύμφωνα με τη θέλησή σας, η οποία είναι ατελής, διαπράξατε τόσο σοβαρά λάθη, τα οποία 

πληρώνετε τώρα με μεγάλη πικρία, αρρώστια και κακουχίες. Αλλά δεν θα επιβάλλετε πλέον τη θέλησή 

σας και θα υποταχθείτε σε μια θεία αρχή που κατευθύνει τα πάντα με σοφία και δικαιοσύνη. Τότε δεν θα 

διαπράττετε πλέον λάθη και δεν θα υποφέρετε για χάρη τους. 

37 Προσευχηθείτε και αναζητήστε τη μοναξιά και τη σιωπή του εσωτερικού σας καταφυγίου, τότε σε 

αυτή την προσευχή οι προς το παρόν αδρανείς αισθήσεις και ικανότητες μέσα στην ύπαρξή σας θα βγουν 

μπροστά και θα σας μιλήσουν για τις διδασκαλίες του παρελθόντος και τα μελλοντικά γεγονότα που είναι 

τώρα απρόσιτα στο μυαλό σας. Τότε θα μάθετε ότι πρέπει να τελειώσετε ένα έργο που αφήσατε ημιτελές 

σε προηγούμενες ζωές. Στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του πνευματικά. 

Βρίσκεται ήδη μπροστά στην πύλη του ιερού, όπου θα βρει την εξήγηση για όλα τα μυστήρια που τον 

περιβάλλουν μέχρι τώρα χωρίς να μπορεί να τα εξηγήσει στον εαυτό του. Αλλά αλίμονο σ' εκείνους που, 

παρά το συνεχές κάλεσμά Μου, αποδεικνύονται κουφοί ή αναίσθητοι στη φωνή που χτυπά αδιάκοπα τις 

πόρτες των καρδιών τους, γιατί θα υπάρχει σ' αυτούς κούραση της ζωής και μια ζοφερότητα αδιανόητη 

μέχρι τώρα. 

38 Ω γυναίκες αυτού του λαού, που ακούτε το Λόγο Μου που αγγίζει τις βαθύτερες και ευγενέστερες 

χορδές των καρδιών σας, προσέξτε τις δικές σας, κρατήστε τη φλόγα της πίστης αναμμένη μέσα τους, 

καλλιεργήστε την αρετή, την ειρήνη και την αδελφοσύνη. Απευθύνομαι σε εσάς, επειδή η καρδιά σας 

είναι πιο δεκτική στο Λόγο Μου, αν και το πνεύμα σας είναι το ίδιο με αυτό όλων των ανθρώπων. 

39 Θα σας κάνω όλους τους αγαπημένους μαθητές που μαθαίνουν να διορθώνουν χωρίς να 

πληγώνουν ή να κρίνουν κανέναν - αυτούς που ξέρουν πώς να θεραπεύουν μια πληγή χωρίς να την 

κάνουν να αιμορραγεί, που ξέρουν πώς να συγχωρούν χωρίς να προκαλούν ταπείνωση. Όταν 

προετοιμαστείτε έτσι, θα σας στείλω στα έθνη ως συμβούλους, ως αγγελιοφόρους της ειρήνης, ως 
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κήρυκες αυτών των καλών ειδήσεων, ως άξιους μαθητές Εκείνου που σας δίδαξε τόσα πολλά. Αλλά δεν 

πρέπει να ξεχνάτε ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει είναι ο Πατέρας, και είναι επίσης ο μόνος που μπορεί 

να επιστρέψει στην ψυχή όλα όσα έχει χάσει. 

40 Μετά το 1950, όταν η εκδήλωσή Μου με αυτή τη μορφή θα τελειώσει, δεν θα σας αφήσω μόνους. 

Θα συνεχίσω να είμαι παρών με άλλη μορφή, με έναν πιο λεπτό τρόπο, και αν παρακολουθείτε με αλήθεια 

τις διδασκαλίες που σας έχω εμπιστευτεί και πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, θα νιώσετε την Παρουσία 

Μου ακόμα πιο κοντά σας. Αν έχετε πίστη, θα Με δείτε με τα πνευματικά σας μάτια, και αν ενωθείτε ως 

αδελφοί και αδελφές στο Έργο Μου, οι άνθρωποι θα συρρέουν κοντά σας, όπως συρρέουν αυτή τη στιγμή 

που έγινα γνωστός μέσω των φορέων φωνής. 

41 Κανείς δεν θα μπορέσει να ξεριζώσει αυτόν τον σπόρο από την καρδιά σας, γιατί θα περάσει από 

γενιά σε γενιά. 

42 Θα υπάρξει μάχη: Οι ασεβείς και οι υποκριτές θα σας δείχνουν και θα σας καταδιώκουν επειδή 

ακολουθείτε αυτό το δρόμο. Αλλά τίποτα δεν θα μπορέσει να κάνει αυτόν τον λαό να υποχωρήσει, επειδή 

αυτός ο σπόρος, που σπέρνω στις καρδιές σας, θα φυτρώσει στις στιγμές της δοκιμασίας, ως λόγος φωτός 

στα χείλη των παιδιών σας. 

43 Ακριβώς όπως ο Χριστιανισμός κατάφερε να κάνει γνωστό το Δόγμα Μου της Αγάπης σε εποχές 

που οι άνθρωποι δυσκολεύονταν να νιώσουν αγάπη ο ένας για τον άλλον, έτσι και ο Πνευματισμός θα 

αγωνιστεί αυτή την εποχή σε μια εποχή που ο υλισμός έχει απολιθώσει τις καρδιές των ανθρώπων. Και αν 

σε εκείνες τις εποχές ο Λόγος του Χριστού συγκλόνισε τα θεμέλια της ζωής των ανθρώπων, τώρα επίσης 

αυτό το φως θα κάνει τις πιο ευαίσθητες χορδές των καρδιών τους να τρέμουν. Θα υπάρξουν χρονικές 

περίοδοι κατά τις οποίες ο σπόρος Μου θα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Αλλά θα είναι επιτυχής και θα 

επιμείνει εν μέσω όλων των γεγονότων στη γη. 

44 Αν κάποιοι καταφέρουν να αποκρύψουν την αλήθεια Μου, άλλοι θα εργαστούν για να την κάνουν 

γνωστή. Αν οι γονείς σιωπήσουν, τα παιδιά θα μιλήσουν. Αλλά ο Λόγος Μου θα ρέει από τα χείλη των 

μαθητών Μου και οι μαρτυρίες θα εμφανίζονται παντού. Αλλά μην απαιτήσετε να βιώσετε την 

εκπλήρωση όλων αυτών που σας ανακοινώνω τώρα. Αφήστε πρώτα τον σπόρο να βλαστήσει, μετά 

αφήστε το φυτό να φέρει τον πολυπόθητο καρπό, και ακόμη και μετά από αυτό θα αφήσετε τον καρπό να 

ωριμάσει. Τότε θα δείτε όλες τις προφητείες Μου να πραγματοποιούνται, η μία μετά την άλλη. Κάποιοι 

από εσάς είναι επιμελείς, άλλοι αμελείς- αλλά σας λέω ότι όλοι σας πρέπει να είστε υπομονετικοί και 

επίμονοι. 

45 Αν ξέρετε τι κοστίζει η συγκομιδή ενός καρπού ή ενός σπόρου αφού τον καλλιεργήσετε, θα έχετε 

αληθινή αγάπη γι' αυτόν. Γι' αυτό, θέλω ο σπόρος Μου να περάσει μέσα από τα χέρια σας, ώστε να τον 

αγαπήσετε και να αναγνωρίσετε όλη του την αξία. Για να σας βοηθήσω να εκπληρώσετε το καθήκον σας, 

σας ενισχύω για τον αγώνα. 

46 Ο ποιμένας φέρνει με αγάπη το ποίμνιο στο εμπόδιο της αγάπης του, που είναι η αγκαλιά του 

Κυρίου για τις ψυχές. 

47 Προχωρήστε μπροστά, σας λέει η φωνή Μου, μη σταματάτε στο δρόμο. Αγαπήστε τον χρόνο σαν 

πολύτιμο θησαυρό, χρησιμοποιήστε τον για την εκπλήρωση των καθηκόντων του πνεύματός σας και 

εκείνων που σας επιβάλλουν οι γήινες υποχρεώσεις σας. Χρησιμοποιήστε το σε όλα όσα προστάζει ο 

Νόμος Μου, και η ανταμοιβή που θα λάβετε θα είναι φως και ειρήνη για το πνεύμα σας. 

48 Για πολλούς ανθρώπους αυτής της εποχής, η εξιλέωσή τους στη γη φτάνει στο τέλος της. Εσείς 

που ακούτε αυτές τις αποκαλύψεις και δεν ξέρετε αν ανήκετε στον αριθμό αυτών των εκλεκτών - 

χρησιμοποιήστε ακόμη και την τελευταία στιγμή της ύπαρξής σας, εξετάστε την υπό το φως της 

συνείδησής σας. Εξετάστε τις δοκιμασίες που πρέπει να υπομείνετε, εξοφλήστε όσο το δυνατόν 

περισσότερο όλα τα (πνευματικά) χρέη σας, και με αυτή την προετοιμασία θα αποκτήσετε έναν ευχάριστο 

καρπό, τον οποίο η ψυχή σας θα θερίσει μόλις περάσει το κατώφλι της πνευματικής ζωής. 

49 Μην σκέφτεστε τον θάνατο, ώστε το άγνωστο να μην γίνει για σας μια καταθλιπτική ιδέα. Να 

θυμάστε ότι θα ζήσετε και να είστε σίγουροι ότι όταν θα αντικρίσετε το μονοπάτι της πνευματικής 

σφαίρας, η ψυχή σας θα αναφωνήσει με χαρά και έκπληξη: Μου φαίνεται σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ! 

50 Μελετήστε και ερμηνεύστε σωστά τις διδασκαλίες Μου, γιατί αν δεν το κάνατε αυτό, θα πέφτατε 

σε φανατισμό ως αποτέλεσμα της κακής απόδοσης που δίνετε στους δασκάλους Μου της 

πνευματοποίησης, και επειδή αυτή είναι η ανύψωση του πνεύματος, δεν επιτρέπει λάθη. 



U 131 

134 

51 Ζήστε καθαρά, ταπεινά, απλά. Εκπληρώστε όλα όσα είναι δίκαια στο ανθρώπινο πεδίο, καθώς και 

όλα όσα αφορούν το πνεύμα σας. Απομακρύνετε από τη ζωή σας το περιττό, το τεχνητό, το βλαβερό και 

αντ' αυτού ανανεωθείτε με όλα όσα είναι καλά στην ύπαρξή σας. 

52 Το μονοπάτι είναι τόσο ομαλό και το βάρος του σταυρού τόσο ελαφρύ, αν έχετε ήδη μάθει να 

ζείτε, ώστε θα σας φαίνεται εύκολο να εκπληρώσετε το καθήκον της εξιλέωσης. Αλλά για εκείνον που 

κουβαλάει βαριά φορτία και σέρνει αλυσίδες μαζί του στον κόσμο, φαίνεται αδύνατο να πάρει το 

μονοπάτι του Κυρίου και να ακολουθήσει τα βήματα που άφησε πίσω του. 

53 Συνειδητοποιήστε ότι ο Δάσκαλος δεν σας ζητάει κάτι αδύνατο. Δεν σας λέω καν να 

μεταμορφώσετε τη ζωή σας σε μια στιγμή. Απελευθερώστε την καρδιά σας από τα υλικά πράγματα, 

απελευθερώστε την από τον εγωισμό, και θα προχωρήσετε στο μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς με 

ευγένεια και αγάπη. 

54 Δεν είναι δούλοι Μου εκείνοι που προσποιούνται ότι Με υπηρετούν με μάταια λόγια, καυχιούνται 

για τη γνώση ή κρίνουν τα έργα των συνανθρώπων τους. Οι υπηρέτες Μου, οι μαθητές Μου, οι 

στρατιώτες Μου είναι εκείνοι που, με μια αγνή, εργατική και χρήσιμη ζωή, σπέρνουν το φως Μου στο 

δρόμο τους και αφήνουν ένα ίχνος αρετής και παραδείγματα καλού. 

55 Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τις πράξεις του συνανθρώπου του, γιατί αν αυτός που είναι 

αγνός δεν το κάνει - γιατί θα πρέπει να επιτραπεί σε αυτόν που έχει λεκέδες στην καρδιά του να το κάνει; 

56 Σας το λέω αυτό επειδή είστε πάντα πρόθυμοι να εξερευνήσετε το σπέρμα του αδελφού σας, 

ελπίζοντας να βρείτε ελαττώματα σε αυτό, ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να του δείξετε το δικό σας 

σπέρμα και να τον ταπεινώσετε λέγοντάς του ότι το δικό σας έργο είναι καθαρότερο και τελειότερο. 

57 Ο μόνος κριτής που ξέρει να ζυγίζει τα έργα σας είναι ο Πατέρας σας που κατοικεί στους 

ουρανούς. Όταν εμφανιστεί με τη ζυγαριά Του, δεν θα έχει μεγαλύτερη αξία στα μάτια Του αυτός που 

καταλαβαίνει περισσότερα, αλλά αυτός που έχει καταλάβει πώς να είναι αδελφός του συνανθρώπου του 

και παιδί του Κυρίου του. 

58 Είναι απαραίτητο ο λαός Μου να εμφανιστεί ανάμεσα στα έθνη και να δώσει το παράδειγμα της 

αδελφοσύνης, της αρμονίας, της φιλανθρωπίας και της κατανόησης, ως στρατιώτης της ειρήνης ανάμεσα 

σε εκείνους που για άλλη μια φορά καταχρώνται τις Θείες διδασκαλίες για να τσακώνονται, να βλάπτουν 

ο ένας τον άλλον και να αφαιρούν τις ζωές τους. 

59 Στα παιδιά Μου όλων των ενώσεων, εκκλησιών και αιρέσεων μιλάω μέσω της συνείδησής τους. 

Τους προτρέπω στη συμφιλίωση και τους εμπνέω με μεγάλες σκέψεις γεμάτες φως. Αλλά είναι σημαντικό 

να ξέρετε ότι τους αφήνω ένα μήνυμα μέσω εσάς, το οποίο πρέπει να τους παραδώσετε στο όνομά Μου. 

60 Πρέπει να είστε ταπεινοί. Δεν πρέπει να σας πειράζει να σας προσβάλλουν. Να είστε ευγενικοί. 

Θα σας επιβληθούν ταπεινώσεις και βάσανα. Αλλά τον λόγο σου, που θα είναι το μήνυμά μου, δεν θα 

μπορέσουν να τον διώξουν από το μυαλό τους. Γι' αυτό σας λέω: Αν κάποιοι παραμένουν αναίσθητοι και 

κουφοί στο κάλεσμά σας, άλλοι θα ξυπνήσουν από τον μακρύ τους ύπνο και θα ξεκινήσουν να 

προχωρήσουν μπροστά και να βάλουν τη ζωή τους στο σωστό δρόμο της ανανέωσης και της μετάνοιας. 

61 Οπλιστείτε με θάρρος, πίστη και δύναμη για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τη μάχη. Σας 

επισημαίνω όμως: Μην πτοείστε όταν μιλάτε σε κάποιον συνάνθρωπό σας επειδή τον βλέπετε 

καλοντυμένο ή επειδή του απευθύνεται ως πρίγκιπας, άρχοντας ή υπουργός. 

62 Πάρτε ως παράδειγμα τον Παύλο και τον Πέτρο, οι οποίοι ύψωσαν τη φωνή τους μπροστά σε 

εκείνους που ο κόσμος αποκαλούσε αφέντες. Ήταν σπουδαίοι στο πνεύμα, αλλά δεν καυχιόντουσαν σε 

κανέναν ότι ήταν άρχοντες- μάλλον, δήλωναν ότι ήταν υπηρέτες. Ακολουθήστε το παράδειγμά τους και 

μαρτυρήστε την αλήθεια Μου με την αγάπη των έργων σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 132  
1 Καλώς ήρθατε, εσείς που αρχίζετε να αισθάνεστε μέσα σας τη φλόγα της αγάπης για τον Δάσκαλό 

σας. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που προσπαθείτε να γλυκάνετε τη ζωή σας με το χάδι του Λόγου Μου. 

Καλωσορίστε επίσης εσάς που αμφιβάλλετε για την Παρουσία Μου, γιατί θα σας ελευθερώσω από την 

αμφιβολία σας και θα δώσει τη θέση της στην αγάπη Μου. Καλώς ήρθατε και εσείς που έρχεστε με 

θλιμμένη καρδιά, γιατί θα σας δώσω την παρηγοριά που χρειάζεστε. Η αγάπη μου σας αγκαλιάζει όλους. 

2 Όταν Με βλέπετε να σας υποδέχομαι, Μου λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας: "Κύριε, Σε 

περίμενα, έχω ήδη λαχταρήσει τον ερχομό Σου, καθώς και τον αγαπητικό Σου Λόγο". - Αναζητάτε τη 

Βασιλεία του Θεού; Θα σας φέρω σε αυτό βήμα προς βήμα μέχρι να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο 

τελειότητας. Πολλοί που σας έχουν προηγηθεί στη γη έχουν ήδη επιτύχει αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Είναι τα 

πνεύματα του φωτός, οι αγγελιοφόροι ή απεσταλμένοι του Θεού, που έρχονται αόρατα στους ανθρώπους 

για να τους μεταφέρουν μηνύματα και εμπνεύσεις. 

3 Ω μαθητές, αγωνιστείτε για την πρόοδο του πνεύματος, και θα μάθετε να ξεκαθαρίζετε όλα εκείνα 

τα προβλήματα των οποίων τη λύση θεωρείτε αδύνατη, αν και βρίσκεται μέσα στη σφαίρα των 

δυνατοτήτων σας. Αν είστε προικισμένοι με τόσο υψηλά χαρίσματα, γιατί θέλετε να 

Να κάνω τα πάντα για σένα; Θυμηθείτε ότι πρέπει να έρθετε σε Μένα μέσω των προσόντων σας, των 

προσπαθειών σας, ακόμη και των θυσιών σας. Σας δείχνω τον τρόπο να προχωρήσετε στο μονοπάτι για να 

φτάσετε στον στόχο. 

4 Βλέπετε, ο Λόγος Μου είναι σαν καλός σπόρος. Μερικές φορές πέφτει σε σκληρό έδαφος, κάτω 

από πέτρες και αγκάθια: είναι ο υλισμός, η αδιαφορία των καρδιών στις οποίες η διδασκαλία Μου δεν 

μπορεί να βλαστήσει. Μερικές φορές ένα φυτό μόλις αρχίζει να ανθίζει όταν ένα ακάθαρτο χέρι έρχεται 

και το κόβει. Αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά καθοδηγείται από κακά πάθη. Αν ο σπόρος πέσει σε γόνιμο 

έδαφος, βλαστάνει εγκαίρως, ανθίζει και βγάζει μπουμπούκια, το πολυετές φυτό απλώνεται κάθε μέρα 

ψηλότερα και δίνει άφθονους καρπούς. 

5 Μερικές φορές αναρωτιέστε: "Γιατί ο Κύριος - αντί να διαλέξει τους υπηρέτες και τους μαθητές 

Του - δεν παίρνει όλους εμάς που είμαστε όλοι παιδιά Του;" και σας απαντώ: Επιλέγω εκείνους για τους 

οποίους είναι η κατάλληλη στιγμή, όπως με τους ώριμους σπόρους. Για τους άλλους, αφήνω λίγο χρόνο 

μέχρι να φτάσουν σε πλήρη ωριμότητα, ώστε να μπορώ να τους υπηρετήσω. Ο Δάσκαλος ενεργεί όπως 

ένας καλός ψαράς που επιβιβάζεται στη βάρκα του νωρίς το πρωί, ρίχνει το δίχτυ του εκεί που ξέρει ότι 

υπάρχουν άφθονα ψάρια, και όταν το έχει μαζέψει γεμάτο ψάρια, αφήνει τα άχρηστα μικρά ψάρια να 

γλιστρήσουν μέσα από το δίχτυ, επιλέγοντας έτσι τα μεγαλύτερα. Είμαι ο ψαράς των ψυχών που στήνει το 

δίχτυ Του για να πιάσει τις καρδιές σας. Πόσοι που πιάστηκαν στα δίχτυα της αγάπης Μου επέστρεψαν 

στη θάλασσα της ανησυχίας και των παθών τους! Δεν μπορούν ακόμη να ανήκουν στους εκλεκτούς που 

Με ακολουθούν πιστά και απαρνητικά. Αλλά θα τους συναντήσουν αργότερα. 

6 Προσπαθώ να κάνω τη φωνή Μου να ακούγεται σε όλες τις ψυχές, αλλά ο υλισμός των ανθρώπων 

τους επιτρέπει να ακούνε μόνο τη φωνή του κόσμου και της σάρκας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μερικοί 

που Με ακούνε, και αυτοί είναι οι ταλαιπωρημένοι, οι άποροι, οι άρρωστοι, οι καταφρονημένοι, αυτοί που 

ο κόσμος δεν χρειάζεται πλέον και τους έχει παραδώσει στη λήθη επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να 

δώσουν. Με ακούνε πολύ καλά γιατί ξέρουν ότι μπορούν να περιμένουν μόνο κάτι από Μένα. Τι μπορεί 

να σημαίνει η φωνή Μου, ο Λόγος Μου για κάποιον που βρίσκει όλα όσα επιθυμεί στον κόσμο; Αυτός 

βλέπει μόνο την υλική του ευτυχία, και αν κάποια στιγμή ακούσει το κάλεσμά Μου, Μου λέει επίσης, 

όπως συνηθίζει να λέει σε έναν ζητιάνο: "Σήμερα δεν έχω τίποτα να σου δώσω, έλα ξανά αύριο!" Αλλά 

ποιος γνωρίζει αυτό το "αύριο"; Ποιος μπορεί να ξέρει πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να τον καλέσουν 

ξανά; Μπορεί να γίνει αύριο, όπως ακριβώς είναι δυνατόν σε μια άλλη ύπαρξη. Μακάριος είναι εκείνος 

που ξεχνά τον πόνο του πάνω από τον πόνο των άλλων. 

7 Προσευχηθείτε, συνειδητοποιήστε ότι τώρα είναι η ώρα που η δικαιοσύνη Μου και το φως Μου 

έχουν ταρακουνήσει όλες τις σκοτεινές δυνάμεις. Αυτή είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη εποχή, γιατί 

ακόμη και τα όντα που κατοικούν στο σκοτάδι θα προσποιηθούν ότι είναι όντα του φωτός ανάμεσά σας 

για να σας παρασύρουν, για να σας μπερδέψουν. Σας δίνω το φως Μου για να μην ξεστρατίζετε από το 

μονοπάτι, ούτε να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εξαπατηθεί από εκείνους που καταχρώνται το όνομά 

Μου. 
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8 Οι απατεώνες δεν είναι μόνο αόρατα όντα, τους βρίσκετε επίσης ενσαρκωμένους σε ανθρώπους 

που σας μιλούν για διδασκαλίες που προσποιούνται ότι είναι φως, αλλά που είναι αντίθετες με τις 

διδασκαλίες Μου. Δεν πρέπει να τους ακούτε. Ο Λόγος μου αναγνωρίζεται από την υψηλή 

πνευματικότητά του, το νόημά του και τη θεϊκή του "γεύση". Όποιος καταφέρει να γνωρίσει τη "γεύση" 

του Λόγου Μου και εξοικειωθεί με αυτόν, δεν θα πέσει σε σφάλμα. Σας έχω παραχωρήσει το δικαίωμα να 

ερευνήσετε και να διερευνήσετε τον Λόγο Μου, ώστε να τον γνωρίσετε από την αρχή. 

9 Αφού σας προσέχω όπως ο βοσκός που φροντίζει τα πρόβατά του, όταν ρίχνω τα δίχτυα Μου για 

να σώσω τις ψυχές σας από τα φουρτουνιασμένα κύματα του ωκεανού, εσείς, με τη σειρά σας, θα 

προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας και η προσευχή σας θα απλωθεί σαν μανδύας ειρήνης πάνω από 

την ανθρωπότητα. 

10 Τώρα καταλαβαίνετε ότι έχω χωρίσει τη θεία αποκάλυψή Μου σε τρεις μεγάλες εποχές. 

11 Στην πνευματική παιδική ηλικία της ανθρωπότητας ο Πατέρας της έδωσε τον Νόμο και της 

υποσχέθηκε έναν Μεσσία που θα άνοιγε την πόρτα σε μια νέα εποχή. 

12 Ο Μεσσίας ήταν ο Χριστός, ο οποίος ήρθε στους ανθρώπους όταν βρίσκονταν στην "πνευματική 

τους νιότη". Δίδαξε στους ανθρώπους μια ανώτερη μορφή εκπλήρωσης του νόμου που είχαν λάβει 

προηγουμένως από τον Πατέρα και δεν ήξεραν πώς να τον εκπληρώσουν. Ο "Λόγος του Θεού" μίλησε 

μέσα από τα χείλη του Ιησού, γι' αυτό και σας λέω ότι ο κόσμος συνέχισε να ακούει τη φωνή και την 

εντολή του Πατέρα του μέσα από τη διδασκαλία αγάπης του τέλειου Δασκάλου. 

13 Ο Ιησούς, από την πλευρά του, προσφέρθηκε να στείλει στους ανθρώπους το Πνεύμα της 

αλήθειας, ώστε να τους κάνει να καταλάβουν όλα όσα δεν είχαν καταλάβει από τη διδασκαλία του. 

14 Τώρα, λοιπόν, αγαπημένοι άνθρωποι, αυτός ο απλός, ταπεινός λόγος που ακούτε αυτή τη στιγμή 

είναι η φωνή του Πνεύματος της Αλήθειας, είναι το πνευματικό φως του Θεού που χύνεται στην ύπαρξή 

σας, ώστε να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας στη Νέα Εποχή. Αυτό το φως που αρχίζει να σας κάνει 

να καταλαβαίνετε με σαφήνεια όλες τις αποκαλύψεις του Διδασκάλου σας είναι το φως του Πατέρα σας, 

το Άγιο Πνεύμα, που εκπλήσσει την ανθρωπότητα σε ένα μεγαλύτερο ύψος πνευματικής ανάπτυξης, 

δηλαδή καθώς πλησιάζει στην ενηλικίωση, για να κατανοήσει τις αποκαλύψεις του Θεού. 

15 Σε όλα όσα σας αποκαλύπτει αυτό το φως, θα λαμβάνετε τις οδηγίες του Πατέρα, γιατί ο "Λόγος" 

είναι μέσα Μου και το Άγιο Πνεύμα είναι η δική Μου Σοφία. 

16 Αυτή η μορφή διακήρυξης μέσω ανθρώπινων φορέων φωνής είναι μόνο η εισαγωγή στην αληθινή 

πνευματική σύνδεση των ανθρώπων με τον Δημιουργό και Κύριό τους, όταν εσείς, γεμάτοι με το πνεύμα 

της αλήθειας, μιλάτε στον Πατέρα σας από πνεύμα σε πνεύμα. 

17 Σε όσους δεν πιστεύουν ακόμη στην εκδήλωσή Μου αυτή τη στιγμή, λέω: Μην αρνείστε ότι ο 

Κύριος θα επικοινωνήσει και πάλι με τους ανθρώπους, γιατί σας υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει, και καμία 

από τις θεϊκές υποσχέσεις δεν έχει μείνει ανεκπλήρωτη. Ούτε πρέπει να απομακρύνεστε από τον Πατέρα 

σας λέγοντας ότι είναι αδύνατο να έχετε κοινωνία μαζί Του. Στην πραγματικότητα, σας λέω ότι ο Κύριος 

ήταν πάντα σε επαφή με τους ανθρώπους με διάφορες μορφές ανάλογα με την πνευματική τους 

ωριμότητα. 

18 Αυτή η νέα εποχή, επειδή είναι η εποχή της πνευματοποίησης, θα ονομάζεται εποχή του Αγίου 

Πνεύματος, επειδή θα φωτίζεται από το θεϊκό φως που εξηγεί τα πάντα και σας διδάσκει να καταλάβετε 

τα πάντα. 

19 Η νέα εποχή έχει ήδη αρχίσει και δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι το αποκορύφωμα αυτής της εποχής 

θα παντρευτεί με την αιωνιότητα. 

20 Δεν γνωρίζετε ακόμη το μεγαλείο και τα θαύματα που σας υπόσχεται ο καιρός του φωτός; Δεν 

χαίρεστε με τη σκέψη ότι πλησιάζει ήδη η ώρα που ο κόσμος θα ξεφύγει από το σκοτάδι του και θα 

ανοίξει τα μάτια του στη νέα ημέρα; 

21 Οι συγκεχυμένες καταστάσεις θα τελειώσουν, η απάτη θα εξαφανιστεί, τα μυστήρια θα διαλυθούν, 

και ένα λαμπερό αλλά συγχρόνως υπέροχο και ήπιο φως -γιατί είναι αυτό του Θείου Πνεύματος- θα πει 

στους ανθρώπους που επί μακρόν αναζητούσαν, αμφέβαλλαν και αγωνιούσαν: Εδώ είναι η αλήθεια. 

22 Καταλάβετε ότι ο Χριστός ερμήνευσε τον νόμο του Πατέρα και ότι η διδασκαλία του Διδασκάλου 

φωτίζεται από το φως του ίδιου Πατέρα, τον οποίο εσείς ονομάζετε Άγιο Πνεύμα. 

23 Για να φτάσετε σε αυτό το φως, σηκώστε τις σκέψεις σας, αφήστε το πνεύμα να είναι ελεύθερο, 

ανοίξτε τις καρδιές σας, γιατί θα χύσω ένα ρεύμα ευλογιών πάνω σας. 
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24 Εσείς οι άνθρωποι που μόλις σήμερα ήρθατε στο φως του Λόγου Μου: Ανοίξτε τα άπορα χέρια 

σας και πάρτε το ψωμί και το κρασί της διδασκαλίας Μου. 

25 Οι δοκιμασίες έχουν περάσει από όλους- με μερικούς ήταν σύντομες αλλά σοβαρές, με άλλους 

ήταν παρατεταμένες και πικρές: στιγμές, ώρες, ημέρες και χρόνια πόνου θα περάσουν για σας και η 

ειρήνη θα επιστρέψει στις καρδιές σας. Από το Πνεύμα Μου στο δικό σας ρέει το βάλσαμό Μου, η 

δύναμή Μου και το φως Μου. 

26 Αφήστε τους εαυτούς σας να περιβληθούν από την ακτινοβολία Μου, ώστε να ξεχάσετε τη θλίψη, 

τη στενοχώρια, τη δυστυχία και τα δάκρυα εδώ. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε τον θησαυρό που 

κουβαλάτε κρυμμένο μέσα σας και να πάψετε να είστε οι παρίες του κόσμου. 

27 Άνθρωποι, μη φοβάστε, γιατί δεν θα σας αναθέσω καμία αποστολή ή ευθύνη μέχρι να αποκτήσετε 

την ειρήνη, τη δύναμη της ψυχής και την υγεία που σας λείπει. Μόλις νιώσετε δυνατοί, η καρδιά σας θα 

Με ευχαριστήσει και ταυτόχρονα θα ζητήσει μια θέση στον αμπελώνα Μου. 

28 "Ζητήστε και θα σας δοθεί" λέω στους ασθενείς, σε όσους έχουν ανάγκη από ειρήνη, στους 

φτωχούς, σε όσους πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη, στις χήρες, στα ορφανά, σε όσους δεν έχουν 

κανένα αγαπημένο πρόσωπο στον κόσμο, εν ολίγοις, σε όλους όσους πίνουν το ποτήρι της πίκρας. Αλλά 

μην Μου υπόσχεστε τίποτα για τα οφέλη Μου. Επιτρέψτε Μου να σας πλημμυρίσω με την αγάπη Μου, 

αλλά έχετε πλήρη ελευθερία να Με ακολουθήσετε ή να απομακρυνθείτε από Μένα. Ποιος Με ακολουθεί 

ή όχι, το αφήνω στην ευγνωμοσύνη της καρδιάς σας, στην κατανόησή σας, στη συνείδησή σας. 

29 Δεν είναι μια εντολή που σας δίνω, αλλά δεν πρέπει να μου θέτετε όρους για να Με 

ακολουθήσετε. 

30 Αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι το εξής: σε όποιον ανανεώνεται, που ζει μια δίκαιη ζωή 

και βάζει μια σπίθα αρετής στα έργα του, έχει στη διάθεσή του τους πιο πολύτιμους θησαυρούς του 

πνεύματος, όπως η ειρήνη, η υγεία και το φως της σοφίας. 

31 Αν είστε υπάκουοι και πράοι, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Σε Μένα θα δείτε μόνο αγάπη, 

δικαιοσύνη και καλοσύνη χωρίς όρια. 

32 Ο φόβος σας θα είναι δικαιολογημένος αν παραστρατήσετε. Τότε, όμως, θα πρέπει να φοβάστε τις 

συνέπειες των ατελών σας πράξεων. 

33 Ανάμεσά σας υπάρχει κάποιος που Μου λέει: "Κύριε, γιατί με κάλεσες όταν ξέρεις ότι έχω μια 

πολύ σκληρή καρδιά που δεν ένιωσε ποτέ φιλανθρωπία για κανέναν;" Σε αυτόν λέω να μην ανησυχεί, 

γιατί η δύναμή Μου είναι μεγάλη και κάνει το κρυστάλλινο νερό να αναβλύζει ακόμη και από τους 

βράχους. 

34 Επιμείνετε να ακούτε το Λόγο Μου, είναι το μόνο πράγμα που σας ζητώ. Τότε, όταν το σκέφτεστε 

λιγότερο, το σκοτάδι του νου σας θα διαλυθεί, ώστε να μπορέσει να εισχωρήσει το φως- και αυτή η 

καρδιά, όπως ένας νεκρός στο φέρετρό του, θα αναστηθεί στη ζωή, νιώθοντας και αγαπώντας, όπως 

αρμόζει σε κάθε παιδί του Θεού. 

35 Μάθετε να προσεύχεστε, λέει ο Δάσκαλός σας. Θα σου μιλήσω στο ήσυχο δωμάτιό σου. Θα 

μιλήσω στους ασθενείς Μου και θα τους αλείψω και θα τους κάνω να νιώσουν την παρηγοριά του θεϊκού 

θεραπευτικού βάλσαμού Μου. Θα σας δώσω αυτό που περιμένατε εδώ και πολύ καιρό. 

36 Μάθετε να μιλάτε με τον γιατρό των γιατρών, ω ευλογημένοι άρρωστοι, γιατί θα πρέπει να με 

καλείτε συχνά και αύριο, όταν θα είστε και πάλι καλά και θα σας εμπιστευτούν άλλους αρρώστους. 

37 Να έχετε πάντα πίστη, ώστε το θαύμα να γίνει πραγματικότητα, και να αποκτάτε αξία, ώστε να 

είστε πάντα άξιοι αυτού που ζητάτε. 

38 Τι αξιώσεις μπορεί να αποκτήσει ένας άρρωστος που είναι ανίκανος να αγωνιστεί; Οι αρετές του 

μπορεί να είναι πολλές και μεγάλες, αν ξέρει πώς να οπλιστεί με υπομονή και υποταγή, αν ξέρει πώς να 

είναι ταπεινός μπροστά στο Θείο Θέλημα και μπορεί να Με ευλογεί εν μέσω του πόνου του, γιατί το 

παράδειγμά του θα φωτίσει πολλές καρδιές που κατοικούν στο σκοτάδι, που απελπίζονται και 

παραδίδονται στην κακία ή σκέφτονται το θάνατο όταν τους επιτίθεται μια δοκιμασία. Αν αυτοί οι 

άνθρωποι συναντήσουν στο δρόμο τους ένα παράδειγμα πίστης, ταπεινοφροσύνης και ελπίδας, το οποίο 

πηγάζει από μια καρδιά που επίσης υποφέρει πολύ επειδή κουβαλάει έναν πολύ βαρύ σταυρό, θα νιώσουν 

ότι η καρδιά τους έχει αγγιχτεί από μια ακτίνα φωτός. Και έτσι είναι πραγματικά, αφού δεν μπορούσαν να 

ακούσουν τη φωνή της δικής τους συνείδησης, έπρεπε να λάβουν το φως της συνείδησης που τους έστειλε 

ένας άλλος συνάνθρωπος μέσω του παραδείγματος και της πίστης του. 
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39 Μην υποχωρείτε, μην δηλώνετε ποτέ αποτυχημένοι, μην υποκύπτετε στο βάρος των δεινών σας. 

Να έχετε πάντα μπροστά στα μάτια σας τον αναμμένο λύχνο της πίστης σας. Αυτή η πίστη και η αγάπη 

σας θα σας σώσουν. 

40 Άνθρωποι που υποφέρουν σιωπηλά τις κακουχίες και τη δυστυχία, που πίνουν μέρα με τη μέρα το 

ποτήρι της ταπείνωσης, ευλογώ τα βήματά σας. Χθες ήσασταν κύριοι, και τώρα είστε υπηρέτες- πριν σας 

κάλυπταν γιορτινά ενδύματα, και τώρα σας τυλίγει η φτώχεια. Κατοικείς σε μια άθλια γωνιά από την 

οποία θυμάσαι το παρελθόν σου, και εκεί χύνεις τα δάκρυά σου κρυφά, ώστε ούτε η γυναίκα σου ούτε τα 

παιδιά σου να σε δουν να κλαις. Αισθάνεστε δειλία εκείνες τις στιγμές και δεν θέλετε να κάνετε τους 

αγαπημένους σας να απελπιστούν. Μόνο εγώ ξέρω αυτή τη θλίψη, μόνο εγώ ξέρω πώς να στεγνώσω αυτά 

τα δάκρυα. Σε όλους σας θα μιλήσω και θα σας διδάξω, γιατί όλον αυτόν τον πόνο που έχετε 

συσσωρεύσει μέσα σας, μπορώ να τον αφαιρέσω και να αφήσω στην καρδιά σας μόνο το ευλογημένο φως 

της εμπειρίας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα αναδείξω τους καλύτερους δασκάλους από εκείνους που έχουν 

υποφέρει περισσότερο. 

41 Πρέπει να γνωρίσετε το Λόγο Μου για να μπορέσετε να ανακάμψετε και να αναστηθείτε στην 

αληθινή ζωή, ω εσείς που είστε νεκροί στην καρδιά και στο πνεύμα! 

42 Ο πόνος έχει χύσει όλο το περιεχόμενό του στον κόσμο και γίνεται αισθητός με χίλιες 

διαφορετικές μορφές. 

43 Σε τι τρομερή βιασύνη ζείτε, ανθρωπότητα! Πόσο επίπονα ζυμώνετε τη ζύμη για το καθημερινό 

ψωμί! Ως εκ τούτου, οι άνδρες καταναλώνουν τον εαυτό τους πριν από την ώρα τους, οι γυναίκες γερνούν 

πρόωρα, τα κορίτσια μαραίνονται σε πλήρη άνθιση και τα παιδιά μουδιάζουν σε τρυφερή ηλικία. 

44 Μια εποχή πόνου, πικρίας και δοκιμασιών είναι αυτή η εποχή στην οποία ζείτε τώρα. Ωστόσο, 

θέλω να βρείτε την ειρήνη, να επιτύχετε την αρμονία, να απορρίψετε τον πόνο. Γι' αυτό εμφανίζομαι εν 

πνεύματι και σας στέλνω τον Λόγο Μου, που είναι δρόσος παρηγοριάς, θεραπείας και ειρήνης στην ψυχή 

σας. 

45 Ακούστε το Λόγο Μου, που είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Σε Αυτόν θα ξαναβρείτε την πίστη, την 

υγεία και τη χαρά να αγωνιστείτε και να ζήσετε. 

46 Σας δίνω την αγάπη που υπάρχει μέσα Μου και η οποία δεν εξαντλείται ποτέ. Είστε μέρος του 

εαυτού Μου και σας τρέφω, η ευεργετική σκιά Μου σας καλύπτει για πάντα. Ως Πατέρας σας δίδαξα να 

κάνετε τα πρώτα βήματα για την εκπλήρωση του καθήκοντός σας. Βρίσκεστε στους πρόποδες του βουνού 

της τελειότητας, ανεβείτε από εκεί προς τα πάνω. Το Πνεύμα μου βρίσκεται στην κορυφή και περιμένει 

την επιστροφή σας. Η ανθρωπότητα θα ακολουθήσει τα βήματά σας. Τους απευθύνω το κάλεσμά Μου, 

μιλάω στον πατέρα της οικογένειας που έχει οριστεί ως εκπρόσωπός Μου και έχει το καθήκον να 

καθοδηγεί τις ψυχές που του έχουν ανατεθεί- μιλάω επίσης σε αυτόν που είναι κυβερνήτης, ώστε ο 

καθένας να ενεργεί μέσα στους νόμους Μου και να εκπληρώνει το καθήκον του ξεπερνώντας τις 

δοκιμασίες αυτής της εποχής. 

47 Έχω δημιουργήσει το σπίτι από την αρχή του χρόνου, που αποτελείται από τον άνδρα και τη 

γυναίκα, και έχω χύσει σοφία και αγάπη πάνω του. Έχω επιβάλει ένα σταυρό και στους δύο και ένα τέλειο 

πεπρωμένο. Τα θεμέλια αυτού του σπιτιού είναι η αγάπη και η αμοιβαία κατανόηση. Η ηγεσία ανήκει 

στον άνδρα, ο σεβασμός και η υπακοή στη γυναίκα. Έχω τοποθετήσει πολύτιμα δώρα και στους δύο, 

ώστε να μπορέσουν να τελειοποιηθούν. Και δεν είναι το θέλημά Μου αυτός ο ευλογημένος θεσμός να 

παρεξηγηθεί ή να βεβηλωθεί. Παρά τις καταιγίδες που μαίνονται και απειλούν παντού - να είστε σε 

επαγρύπνηση και να υπερασπίζεστε αυτές τις αρχές. Χτίστε το μέλλον της ανθρωπότητας σε στέρεα 

θεμέλια. Εγώ, που είμαι παρών στις πράξεις σας, θα σας ευλογήσω και θα πολλαπλασιάσω τον σπόρο 

σας. 

48 Αν η ψυχή σας δεν είναι ικανή να συλλάβει μεγάλες ιδέες ή εμπνεύσεις, προσευχηθείτε, 

προετοιμαστείτε και εγώ θα σας φωτίσω. 

49 Όλες οι αποστολές που σας αναθέτω είναι μεγάλης σημασίας και ευθύνης. Ενώ σε κάποιους 

αναθέτω την κηδεμονία των παιδιών, άλλους τους κάνω πνευματικούς ηγέτες ενός μεγάλου αριθμού 

ανθρώπων ή κυβερνήτες ενός πολυάριθμου έθνους. Ευλογημένος είναι εκείνος που υψώνεται πάνω από 

τα γήινα για να αναζητήσει δύναμη και φως από Μένα, γιατί θα βρίσκεται σε κοινωνία μαζί Μου και θα 

τον στηρίζω κατά την εκπλήρωση της αποστολής του σε όλες τις δοκιμασίες του. 



U 132 

139 

50 Νιώστε τη ζεστασιά Μου ως Πατέρας, ακούστε Με και κατανοήστε Με. Ας μη νομίζουν όσοι Με 

ακούνε για πρώτη φορά ότι αυτός ο άνθρωπος, μέσω του οποίου σας δίνω το Λόγο Μου, θέλει να 

πιστέψετε ότι είναι ο Κύριος, ο Δάσκαλος. Όχι, τα μάτια σας δεν Με βλέπουν, αλλά το πνεύμα σας Με 

δέχεται και στην καρδιά σας αισθάνεστε την Παρουσία Μου. Σας μιλάω από το άπειρο και είναι η γλυκιά 

ηχώ της φωνής Μου που ακούτε μέσα από αυτά τα χείλη που ετοίμασα για να ακούσετε τον ιερό Μου 

Λόγο. 

51 Γιατί υπάρχει αυτή η διακήρυξη; Κάποια άλλη στιγμή υποσχέθηκα να έρθω ξανά σε σας. 

Ανακοίνωσα ότι ο ερχομός Μου θα ήταν όταν θα εξαπολύονταν πόλεμοι, όταν η διαφθορά των ανθρώπων 

θα είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και όταν οι πληγές θα είχαν εξαπλωθεί στη γη. Επιπλέον, έδωσα να 

καταλάβουν ότι ο ερχομός Μου θα ήταν στο πνεύμα. Η ώρα της επιστροφής Μου έχει ήδη έρθει, η ώρα 

της παρουσίας Μου ανάμεσά σας είναι αυτή, όταν οι πόλεμοι συγκλονίζουν ολόκληρη τη γη, τα σπίτια 

καταστρέφονται, οι αρετές καταπατούνται και ο Νόμος παραποιείται. Γι' αυτό, όταν πολλοί 

συνειδητοποιούν όλα αυτά, αναρωτιούνται: "Πότε θα έρθει ο Χριστός, ο Σωτήρας μας;" Δεν γνωρίζουν 

ότι είμαι ήδη στον κόσμο και προετοιμάζω τον σπόρο που θα τους φέρει φως και ειρήνη. Μόλις που 

άρχισα την εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου. 

52 Ήρθα εκ νέου στους ταπεινούς, τους φτωχούς και τους αδαείς, οι οποίοι ωστόσο πεινούν και 

διψούν για δικαιοσύνη, αγάπη και αλήθεια. Και όταν αυτός ο απλός και άγνωστος λαός συνειδητοποίησε 

ότι κάποιος είχε στρέψει τα μάτια του πάνω του και ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο Κύριός τους, ξεκίνησαν -

οδηγούμενοι από μια πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη- να αναζητήσουν το Λόγο Μου. Ήρθε λυπημένο, 

κουρασμένο και άρρωστο - στην Παρουσία Μου βρήκε το βάλσαμο για όλα τα δεινά του. Ήρθε 

μετανιωμένη για τις αμαρτίες της, τις ατέλειες και τα ελαττώματά της, αλλά όταν ένιωσε το χάδι που δίνει 

η συγχώρεσή Μου, αναδύθηκε μέσα της μια σταθερή απόφαση ανανέωσης, διόρθωσης. Ένιωθε ότι το 

πνεύμα του δεν είχε έργα αντάξια του Πατέρα του και έλαβε οδηγίες για να μπορεί να κάνει μεγάλα έργα 

και θαύματα. 

53 Η ανθρώπινη και η πνευματική ζωή ήταν μυστήρια που οι λίγες γνώσεις τους δεν μπορούσαν να 

κατανοήσουν. Ενώ Με άκουγε εδώ, γνώρισε την αλήθεια για όλα τα δημιουργημένα πράγματα. Αν εκείνη 

την εποχή ο λαός των Ισραηλιτών περίμενε τον ερχομό του Μεσσία ως εκείνον ενός ισχυρού βασιλιά, 

πολεμοχαρή και δυνατού στα γήινα, ο οποίος θα τους έδινε πίσω την ελευθερία τους, θα τους έδινε όπλα 

για να νικήσουν και να ταπεινώσουν τους καταπιεστές τους, και στη συνέχεια θα τους έλουζε με γήινα 

αγαθά για να τους κάνει τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους ανθρώπους στη γη - εκείνη την εποχή αυτός 

ο λαός δεν ήρθε για να τους κάνω πλούσιους στον κόσμο, ούτε για να τους κάνω μεγάλους και άρχοντες 

πάνω στους άλλους. Αυτοί εδώ έχουν έρθει σε Μένα για να βρουν την αλήθεια, τη σωτηρία και την 

ειρήνη. Τους χορήγησα και τα υλικά αγαθά, αλλά αυτό έγινε ως προσθήκη. 

54 Το ψωμί των φτωχών σε αυτή την εποχή -αν και είναι τόσο πικρό- δεν μοιάζει τόσο πολύ με αυτό 

που τρώνε οι ισχυροί, οι μεγάλοι άρχοντες, οι βασιλιάδες. 

55 Άνθρωποι, επιστρέψτε σε Μένα, αρχίστε να προσεύχεστε όπως σας δίδαξα, ώστε να νιώσετε την 

ειρήνη του ερχομού Μου. Προσευχηθείτε πνευματικά ενώπιόν Μου και νιώστε τις φράσεις που σας 

δίδαξα, οι οποίες είναι: "Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία 

σου." Πόσες φορές έχετε εκστομίσει αυτά τα λόγια, τα οποία είναι ένα παρακλητικό αίτημα για τον 

ερχομό Μου, χωρίς να καταλαβαίνετε τι λένε, τι υπονοούν, και επομένως χωρίς να τα αισθάνεστε. Ο 

Χριστός σας δίδαξε να προσεύχεστε υψώνοντας τις σκέψεις σας στον Ουράνιο Πατέρα, χωρίς να 

παρεμβάλλεται μια εικόνα ή οποιαδήποτε μορφή λατρείας ανάμεσα στον Πατέρα και το παιδί. Από πότε 

ξεχάσατε αυτές τις οδηγίες; 

56 Ω νέος λαός Μου, Ισραήλ! Σας εμπιστεύομαι αυτό το έργο σαν να ήταν δέντρο. Σήμερα είναι 

ακόμα τρυφερή, αύριο θα είναι δυνατή. Προορίζεται να δώσει σκιά και καρπούς στον κουρασμένο και 

άρρωστο προσκυνητή. Αλλά αν εσείς, που έρχεστε από τις επαρχίες και τις περιφέρειες, από τα βουνά και 

τα χωριά, επιθυμώντας τους καρπούς του, δεν το φροντίσετε, αυτό το δέντρο θα μαραθεί, οι καρποί του θα 

πέσουν και δεν θα δίνει πλέον σκιά. Θα έρθει η μέρα που θα επιστρέψετε και πάλι σε αυτό, επειδή θα 

νιώσετε πεινασμένοι και κουρασμένοι από τη ζωή, αλλά όταν τότε θα έρθετε στον τόπο όπου βρισκόταν 

το δέντρο, δεν θα ανακαλύψετε πλέον κανένα ίχνος του, επειδή δεν ξέρατε πώς να το φροντίσετε, επειδή 

αρκούσασταν να τρώτε από τους καρπούς του μέχρι να ικανοποιήσετε την πείνα σας και μετά του 

γυρίσατε την πλάτη. Αυτό το δέντρο μεγαλώνει στις καρδιές των παιδιών Μου. Οι καρποί του είναι η 
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αγάπη και το έλεος, η εμπιστοσύνη και η ευγνωμοσύνη σας θα είναι το καλύτερο πότισμα που μπορείτε 

να δώσετε στο δέντρο σας, ώστε να ζήσει, να μεγαλώσει και να φέρει καρπούς. 

57 Γι' αυτό δεν στράφηκα προς τους μεγάλους (αυτού του κόσμου), επειδή θα προσπαθούσαν να Με 

ευχαριστήσουν προσφέροντάς Μου θησαυρούς της γης. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς δεν είχε καν μια καλύβα 

στον κόσμο για να γεννηθεί εκείνη την εποχή. Ήταν μια απλή σπηλιά που Του παρείχε καταφύγιο και το 

άχυρο χρησίμευε ως κρεβάτι Του. "Η Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο", σας είπα αργότερα, 

και σας το απέδειξα από τη γέννησή Μου. Ένα απλό εἰδωλοφόριο κάλυπτε το Σώμα Μου, το οποίο 

βρέθηκε πολλές φορές από τα δάκρυα των αμαρτωλών, εκείνων που υπέφεραν πολύ- και η πίστη εκείνων 

που το άγγιξαν έκανε πραγματικά θαύματα πάνω τους. 

58 Σήμερα, καθώς έρχομαι σε σας μέσα στο Πνεύμα, σας λέω ότι ο μανδύας που Με καλύπτει και με 

τον οποίο σας καλύπτω είναι μόνο ο μανδύας της Αγάπης Μου. Ελάτε σε Μένα και στεγνώστε τα δάκρυά 

σας πάνω σε αυτό το ευλογημένο μανδύα, γιατί ένα νέο θαύμα θα λάμψει πάνω στην πίστη σας, αυτό της 

σωτηρίας σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 133  
1 Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι Μου, που ήρθατε να ακούσετε το Λόγο Μου. Εδώ είναι ο Δάσκαλος 

της ανθρωπότητας. Τώρα κάνω τον εαυτό μου γνωστό μέσω αυτών των φορέων φωνής, όπως ακριβώς σε 

άλλη εποχή μίλησα στα έθνη μέσω του στόματος των προφητών. 

2 Βρίσκετε ανάμεσα στους ανθρώπους κάτι μεγαλύτερο από αυτό που σας αποκάλυψε ο Θεός σας; - 

Όχι. Τότε γιατί ακολουθείτε παραπλανητικά μονοπάτια, ενώ έχω θέσει μπροστά σας ένα ευθύ μονοπάτι; 

Μόνο εγώ μπορώ να σας αποκαλύψω αυτά που ήταν μυστικά για εσάς. Ποιος άλλος μπορεί να 

μεσολαβήσει στις συμβουλές του Θεού; Μόνο το Θεϊκό Μου Φως θα μπορούσε να σας αποκαλύψει ότι η 

παρούσα ζωή σας έχει παραχωρηθεί για να εξιλεωθείτε για τις αμαρτίες του παρελθόντος που η καρδιά 

σας δεν γνωρίζει. Με αυτό το πικρό ποτήρι εξιλεώνεστε για τα λάθη σας προκειμένου να εξαγνίσετε την 

ψυχή σας και να επιτύχετε την ανοδική εξέλιξη. 

3 Μην ξεχνάτε ότι η ύπαρξή σας δεν περιορίζεται στο υλικό σας σώμα. Επομένως, όταν παύει να 

ζει, η ψυχή σας δεν πεθαίνει. Έχετε ξεχάσει ότι η ψυχή είναι ένας σπόρος της αιωνιότητας; 

4 Μην Με περιορίζετε ούτε με τη μορφή του Ιησού. Αν θέλετε να Με θυμηθείτε ή να αναλογιστείτε 

την εμφάνισή Μου ως ανθρώπινο ον, κάντε το με το να θυμάστε τις διδασκαλίες Μου, τα έργα Μου. 

Αναγνωρίστε Με ως άπειρο- αναγνωρίστε την πρώτη απόδειξη της αγάπης που σας έδωσα όταν έγινα σαν 

εσάς, έτσι ώστε με την άσκηση των αρετών να μοιάζετε στη συνέχεια με τη Θεότητά Μου, μιμούμενοι το 

παράδειγμά Μου. Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο επειδή είστε ήδη ικανοί να Με 

καταλάβετε. 

5 Είμαι όλο πνεύμα, αλλά σε όλα τα έργα Μου είμαι παρών. Αν Με αναζητήσετε σε όλα όσα σας 

περιβάλλουν στη γη - στον αέρα, στο διάστημα, στο φως - θα Με δείτε εκεί. Αν αναζητήσετε την 

παρουσία Μου στην πιο ασήμαντη δημιουργία - στο φύλλο ενός δέντρου που κινείται από το αεράκι ή στο 

άρωμα ενός λουλουδιού ─ θα Με βρείτε εκεί, θα ανακαλύψετε εκεί το ίχνος της αγάπης με το οποίο ο 

Δημιουργός σφραγίζει όλα τα έργα Του. Πολλά θαυμάσια πράγματα έχει ανακαλύψει και δημιουργήσει η 

επιστήμη σας, αλλά ο άνθρωπος δεν έφτιαξε τα πάντα μόνος του, γιατί τοποθέτησα μέσα του τις 

θεμελιώδεις έννοιες της ζωής. Το θεμέλιο όλων βρίσκεται στην πατρική Μου αγάπη. Το πνεύμα, μέσω 

του ανθρώπινου νου, είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά το φως και τη δύναμη της Θεότητας. Όσο πιο 

ανεβασμένο είναι το πνεύμα και όσο πιο ανεπτυγμένος είναι ο νους, τόσο μεγαλύτερες αποκαλύψεις θα 

αντανακλά. Αν η επιστήμη σας έχει δώσει πολύ πικρούς καρπούς σήμερα, είναι επειδή έχετε κατευθύνει 

αυτό το φως μόνο στο μονοπάτι της Ελεύθερης Θέλησης (ή της αυθαιρεσίας). 

6 Δεν σας έχω πει ότι είστε αδέσποτα πρόβατα; Αυτός είναι ο λόγος που σας ακολουθώ, για να σας 

φέρω πίσω. Αν επιστρέψετε στο εμπόδιο Μου στο αληθινό μονοπάτι, η αρμονία μεταξύ εσάς και του 

Πατέρα θα σας κάνει να δώσετε αληθινούς καρπούς ζωής στην ανθρωπότητα. Γιατί πρέπει πάντα να 

βαδίζετε σε στραβά μονοπάτια, παρόλο που η φωνή του εσωτερικού σας Δικαστή δεν κουράζεται να σας 

μιλάει; Γιατί να μην αγκαλιάσετε την καλοσύνη όταν η ψυχή σας -όποτε κάνετε μια καλή πράξη- 

πλημμυρίζει από χαρά; 

7 Ανθρωπότητα, δεν ήθελα ποτέ να χαθείς. Είναι άδικο που έχετε αυτή την ιδέα για Μένα, που 

νομίζετε ότι δημιούργησα όντα που πρέπει αναπόφευκτα να χαθούν, ότι ανέθεσα αυτό το πεπρωμένο στα 

παιδιά του Θεού. Καταλάβετε ότι το πεπρωμένο σας είναι διαφορετικό - είναι να ζήσετε για πάντα - και 

όχι μόνο μερικοί, αλλά όλοι, γιατί είστε όλοι παιδιά Μου. Όταν κατέβηκα στον κόσμο και έγινα 

άνθρωπος, αυτό έγινε για να σας δείξω, μέσα από τα παραδείγματα αυτής της θυσίας, την εκπλήρωση της 

αποστολής που μου δόθηκε από την Εκκλησία Μου. 

Η θεότητα είχε αποφασιστεί. Σας λέω ότι αυτό το Αίμα χύθηκε για να χαράξει το δρόμο προς την 

αποκατάσταση όλων των παιδιών Μου και ότι αν κάποιο δεν είχε επιτύχει αυτό το όφελος, θα γινόμουν 

ξανά άνθρωπος μόνο γι' αυτό το ένα και θα έδινα το Αίμα Μου για να το σώσω. 

8 Δεν υπάρχει δικαιοσύνη τόσο τέλεια όσο η δική μου. Αν σήμερα παραπονιέστε ότι αθώοι 

άνθρωποι καταδικάζονται και ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι ένοχοι χωρίς η δικαιοσύνη του 

κόσμου να τους έχει τιμωρήσει, μην ανησυχείτε, αλλά μην τους κρίνετε. Να θυμάστε ότι όλα έχουν τα 

όριά τους, ότι τίποτα δεν μένει κρυφό από Μένα και ότι επιπλέον όλα έχουν ένα τέλος στη γη. 

Προχωρήστε, παιδιά Μου, μη σταματάτε, αλλά περπατήστε στο μονοπάτι που ο Νόμος Μου έχει χαράξει 

για σας. Πείτε Μου ότι Με αγαπάτε, αλλά όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, με έργα αγάπης για τους 
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συνανθρώπους σας. Μην ανεγείρετε υλικούς βωμούς για να Με λατρεύετε. Αλλά αν χρειάζεστε ένα βωμό 

για να σας εμπνεύσει, συλλογιστείτε αυτή την υπέροχη φύση που σας περιβάλλει και αγαπήστε Με μέσα 

της- με αυτόν τον τρόπο θα έρθετε σε Μένα. 

9 Αγαπητοί μαθητές, όποτε Με πλησιάζετε, προετοιμασμένοι ψυχικά και σωματικά, θα λάβετε τη 

δύναμή Μου και την παρηγοριά Μου, η θλίψη σας θα φύγει και θα απολαύσετε γάλα και μέλι. Αφήστε 

μαζί Μου όλα όσα βαραίνουν την καρδιά σας και θα αποφασίσω στη ζωή σας όπως είναι το θέλημά Μου. 

Θέλω όλοι σας να αγωνιστείτε, να μην χαλαρώσει κανείς, να είστε επιμελείς και να εργάζεστε με 

αφοσίωση και υπακοή, γιατί τώρα είναι η ώρα της εκπλήρωσης και της επανόρθωσης, και τα εργαλεία 

σας θα αποκτήσουν λάμψη μόνο μετά τον αγώνα εργασίας. 

10 Η ανθρωπότητα περιμένει τους νέους μαθητές Μου- αλλά αν εσείς, που είστε οι εργάτες Μου, 

εγκαταλείψετε τον σπόρο και τα γεωργικά εργαλεία από φόβο για τη γνώμη του κόσμου - τι θα απογίνει 

αυτή η ανθρωπότητα; Δεν αισθανθήκατε την ευθύνη της αποστολής σας; Η συνείδησή σας δεν σας 

εξαπατά ποτέ και θα σας λέει πάντα αν έχετε κάνει το καθήκον σας. Αυτή η ανησυχία που βιώνετε είναι 

σημάδι ότι δεν έχετε υπακούσει στις εντολές Μου. 

11 Σας έδωσα το δώρο της ειρήνης και δεν το έχετε σπείρει στις καρδιές των συνανθρώπων σας. Δεν 

είχατε αντίκτυπο με τις σκέψεις και τις προσευχές σας για να απαλύνετε τον πόνο των λαών που 

βρίσκονται σε πόλεμο. Μην είστε σαν τους τυφλούς που οδηγούν άλλους τυφλούς- θυμηθείτε ότι σας είπα 

ότι είστε το φως του κόσμου. Η αποστολή σας δεν θα είναι δύσκολη αν έχετε αγάπη για αυτόν τον σκοπό. 

Αν Μου δείξετε καλές προθέσεις, θα σας βοηθήσω. Δεν θα είναι απαραίτητο να αναζητήσετε τους 

ασθενείς, αλλά θα σας ζητήσουν. Θα σας τα φέρω και έτσι θα μπορέσετε να εκπληρώσετε αυτό το 

ευλογημένο έργο της παρηγοριάς. Αυτοί που θα έρθουν σε σας θα προετοιμαστούν από Μένα, ώστε να 

μην συναντήσετε σκληρές καρδιές και να Μου πείτε: "Πόσο δύσκολο είναι το έργο που Μου έδωσες, 

Πατέρα, και πόσο σκληρά τα χωράφια που δουλεύω". Έχω διατάξει τα πάντα για να μπορείτε να 

εργάζεστε με αγάπη και να τελειοποιείτε τον εαυτό σας. 

12 Σας επέλεξα για να σας αναθέσω αυτό το έργο επειδή Με αγαπάτε και Μου έχετε δείξει την 

ταπεινότητα και την υποταγή σας. Αλλά δεν θέλω -αφού σας χρησιμοποίησα ως μεσίτες για να χύσω το 

έλεός Μου στους αναξιοπαθούντες- να αισθάνεστε ανώτεροι από τους συνανθρώπους σας και να Με 

αρνείστε. 

13 Για να εξυψώσετε την ψυχή σας, πρέπει να απαρνηθείτε τις περιττές απολαύσεις αυτού του 

κόσμου. Ο δρόμος μου είναι στενός και είναι απαραίτητο να προσέχω και να προσεύχομαι. Αλλά αν Με 

αγαπάτε αληθινά, δεν θα είναι θυσία για σας να διαχωρίσετε τους εαυτούς σας από αυτές τις ανθρώπινες 

αθλιότητες. Έκανα τον σταυρό σας ελαφρύ και φώτισα αυτούς που σας περιβάλλουν, ώστε να μην 

αποτελούν εμπόδια στο δρόμο σας. 

14 Αύριο θα υπάρξει πόλεμος δογμάτων και ιδεών. Πολλοί από τους συνανθρώπους σας, 

κουρασμένοι από τις ψεύτικες υποσχέσεις, θα έρθουν σε σας αναζητώντας την αλήθεια, και αν δεν είστε 

προετοιμασμένοι, τότε η παρουσία αυτών των ανθρώπων θα σας εκφοβίσει. 

15 Πολεμήστε για τη σωτηρία των ανθρώπων και αξιοποιήστε αυτόν τον χρόνο, διότι το 1950 

πλησιάζει ήδη και τότε δεν θα μιλάω πλέον μέσω των φορέων φωνής. Πολλοί από εσάς θα Με 

υπηρετήσετε πριν από αυτό το έτος και άλλοι μετά. Μετά από εκείνο το έτος, εσείς που έχετε μεταδώσει 

το Λόγο Μου δεν θα πέφτετε πλέον σε αρπαγές, και εσείς που έχετε αφήσει τον "πνευματικό κόσμο" 

(πνεύματα-φύλακες) να γίνει γνωστός στον παρόντα χρόνο, θα υπακούτε στις προτροπές του και θα 

αισθάνεστε προστατευμένοι κάθε στιγμή. Θα είμαι με όλα τα παιδιά Μου, ώστε να συνεχίσετε να κάνετε 

τις διδασκαλίες Μου γνωστές στους ανθρώπους. Εκείνη την εποχή οι εχθροί σας θα προσπαθήσουν να 

σας καταστρέψουν και να δημιουργήσουν εμπόδια στην εξέλιξη του Έργου Μου. Αν διαφωνήσετε τότε, 

θα νιώσετε αποδυναμωμένοι. Αλλά πολλοί από αυτούς τους διώκτες, όταν γνωρίσουν το νόημα της 

διδασκαλίας Μου, θα Με αναγνωρίσουν, θα μεταστραφούν και θα μεταφέρουν τη διδασκαλία Μου σε 

άλλα έθνη και χώρες. 

16 Θέλω να φέρετε αυτό το φως σε όλα τα παιδιά Μου, τα μικρά και τα δυνατά, να φροντίζετε τις 

ψυχές τους που στενάζουν και να τους δείχνετε τον δρόμο, και εσείς, που δεν έχετε μορφωθεί, να ξέρετε 

πώς να ερμηνεύετε το θέλημά Μου ενώπιον του κόσμου. 

17 Ο καθένας βρίσκεται στη θέση που του έχω αναθέσει. Μη βλασφημείτε αυτούς που έχω 

τοποθετήσει μπροστά σας ως φερέφωνά Μου, ως υπεύθυνους για τα πλήθη, αλλά μάλλον βοηθήστε τους 
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με τις καλές σας σκέψεις. Αν τους έχω επιλέξει για να τους αναθέσω μια σημαντική αποστολή, 

προσευχηθείτε γι' αυτούς, ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους. 

18 Εσείς που υποφέρατε τις δοκιμασίες που ατσάλωσαν τις καρδιές σας, μπορείτε τώρα να 

καταλάβετε αυτόν που υποφέρει και μπορείτε να εισχωρήσετε στον μυστικό θάλαμο -που είναι η 

ανθρώπινη καρδιά- και να ανακαλύψετε τον πόνο ή το κακό που τον ταλαιπωρεί για να τον 

παρηγορήσετε. 

19 Καταλάβετε Με, άνθρωποι, και να θυμάστε: αν έκανα το Λόγο Μου να ακουστεί υλικά, ήταν μόνο 

επειδή σας αγαπώ και θέλω να γνωρίζετε την επιθυμία Μου να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

20 Ενώστε τα χέρια ως απόδειξη φιλίας, αλλά κάντε το με ειλικρίνεια. Πώς μπορείτε να είστε 

αδελφοί και αδελφές αν δεν έχετε καταλάβει πώς να είστε φίλοι; 

21 Αν θέλετε ο Πατέρας να κατοικεί ανάμεσά σας, πρέπει να μάθετε να ζείτε ως αδελφοί και 

αδελφές. Αν κάνετε αυτό το βήμα στο μονοπάτι της αδελφοσύνης, η νίκη σας θα είναι η ένωση του 

πνεύματος με το πνεύμα ως ανταμοιβή. Πολλά πνευματικά χαρίσματα σας έχω δώσει και σας τα 

ανακοινώνω: Όταν θα είστε ενωμένοι στη θέληση και στη σκέψη, θα σας δώσω τη δυνατότητα να 

συνδεθείτε με έμπνευση με τους αδελφούς και τις αδελφές σας που ζουν πέρα από τον κόσμο σας. 

22 Το έργο Μου είναι φωτεινό, η αλήθεια Μου είναι ξεκάθαρη, γι' αυτό και σας λέω ότι κανείς δεν 

μπορεί να περπατήσει στο σκοτάδι και να ισχυριστεί ότι είμαι εκεί. 

23 Εκείνη την εποχή, όταν ζούσα ανάμεσά σας ως άνθρωπος, συνέβαινε συχνά ότι τις νύχτες που 

όλοι ξεκουράζονταν, οι άνθρωποι Με αναζητούσαν ξανά και ξανά και ερχόντουσαν σε Μένα κρυφά, 

επειδή φοβόντουσαν ότι θα τους ανακάλυπταν. Με αναζήτησαν επειδή ένιωσαν τύψεις επειδή φώναξαν 

εναντίον Μου και προκάλεσαν προσβολή ενώ μιλούσα στα πλήθη, και οι τύψεις τους ήταν ισχυρότερες 

όταν συνειδητοποίησαν ότι ο Λόγος Μου είχε αφήσει ένα δώρο ειρήνης και φωτός στις καρδιές τους και 

είχα εγχύσει το θεραπευτικό Μου βάλσαμο στα σώματά τους. 

24 Με σκυμμένα κεφάλια βρέθηκαν μπροστά Μου και Μου είπαν: "Δάσκαλε, συγχώρεσέ μας, 

ανακαλύψαμε ότι υπάρχει αλήθεια στον λόγο Σου". - Τους απάντησα: "Αν ανακαλύψατε ότι μιλάω μόνο 

την αλήθεια - γιατί κρύβεστε; Δεν βγαίνεις στην ύπαιθρο για να δεχτείς τις ακτίνες του ήλιου όταν 

εμφανίζεται, και πότε ντρεπόσουν γι' αυτό;" 

25 Αυτός που αγαπά την αλήθεια δεν την κρύβει ποτέ, ούτε την αρνείται, ούτε ντρέπεται γι' αυτήν. 

26 Σας το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι πολλοί έρχονται κρυφά για να Με ακούσουν, αλλά λένε ψέματα 

για το πού πήγαν και αποκρύπτουν αυτά που άκουσαν, μερικές φορές μάλιστα αρνούνται ότι ήταν μαζί 

Μου. Για ποιον ντρέπεσαι; 

27 Είναι απαραίτητο να μάθετε να μιλάτε για το Έργο Μου και το Λόγο Μου με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μη δίνετε αφορμή στους ανθρώπους να σας κοροϊδεύουν ή να σας δείχνουν. Πρέπει επίσης να είστε 

ειλικρινείς, ώστε όταν μαρτυρείτε για Μένα, να το κάνετε με λόγια που εκφράζουν ότι προέρχονται από 

την καρδιά. Αυτός είναι ο σπόρος που βλασταίνει πάντα, επειδή έχει την αλήθεια που αγγίζει την καρδιά 

και φτάνει στην ψυχή. 

28 Το θεϊκό μου μήνυμα, όταν το τοποθετώ μέσα σας, πρέπει να μετατραπεί σε αδελφικό μήνυμα. 

Αλλά για να μπορέσει αυτό να εντυπωσιάσει και να συγκινήσει την υλιστική και σκεπτικιστική καρδιά 

των σημερινών ανθρώπων, πρέπει να διαποτιστεί με την αλήθεια που σας αποκάλυψα. Αν κρύψετε ή 

αποκρύψετε κάτι, δεν θα έχετε δώσει πλήρη μαρτυρία για το τι ήταν η αποκάλυψή Μου στην Τρίτη 

Εποχή, και ως αποτέλεσμα δεν θα σας πιστέψουν. 

29 Σας απέδειξα ότι ο επίδεσμος του σκότους μπορεί να αφαιρεθεί από τον αδαή ή τον 

παραπλανημένο χωρίς να τον βλάψει, χωρίς να τον προσβάλει, να τον προσβάλει ή να τον πληγώσει, και 

γι' αυτό θέλω να κάνετε το ίδιο. Σας έχω αποδείξει ο ίδιος ότι η αγάπη, η συγχώρεση, η υπομονή και η 

ανοχή έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τη σκληρότητα, τις καταδίκες ή τη χρήση βίας. 

30 Κρατήστε αυτό το μάθημα, μαθητές, και μην ξεχνάτε ότι, αν θέλετε να αποκαλείστε σωστά 

αδελφοί των γειτόνων σας, πρέπει να έχετε πολλή καλοσύνη και αρετές για να τους μεταδώσετε. Σας 

υπόσχομαι ότι όταν το φως της αδελφοσύνης λάμψει στη γη, θα κάνω αισθητή την παρουσία Μου με 

ισχυρό τρόπο. 

31 Το μυαλό εκείνου που ξέρει πώς να προετοιμάζεται εκστασιάζεται όταν μελετά τις πνευματικές 

διδασκαλίες που εμπνέονται από τον λόγο του Δασκάλου. Το έδαφος του 

η καρδιά σας δεν ήταν άγονη και σύντομα το σιτάρι θα φέρει καρπούς. 
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32 Το φως Μου έχει διαλύσει το πυκνό σκοτάδι της άγνοιάς σας, η καρδιά σας έχει ξεσηκωθεί για να 

Με αγαπήσει και το μυαλό σας έχει φωτιστεί για να κατανοήσει την αποκάλυψή Μου. Αυτό το φως σας 

έκανε να δείτε τη δόξα της ζωής, τις τελειότητες της δημιουργίας, τα θαύματα της φύσης και τη σοφία με 

την οποία κάθε πεπρωμένο έχει προδιαγραφεί. 

33 Μερικές φορές Μου λέτε: "Δάσκαλε, είναι εύκολο να μάθεις το μάθημά Σου, αλλά δύσκολο να το 

εφαρμόσεις στην πράξη". - Κατά συνέπεια, ο Δάσκαλος σας ενθαρρύνει και με την αγάπη Του σας 

εμπνέει εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, σας βάζει σε δοκιμασίες στην καθημερινή σας ζωή, στον τομέα της 

ικανότητάς σας να ανταπεξέλθετε. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβετε, αρχίζετε να εφαρμόζετε τις 

διδασκαλίες του Δασκάλου. Η κατανόηση, η πίστη και η αγάπη είναι το μόνο που χρειάζεστε για να 

περπατήσετε σε αυτό το μονοπάτι. 

34 Θυμηθείτε: Όταν ήρθατε στην Παρουσία Μου, και πριν απαιτήσω να αρχίσετε αμέσως την 

εκπλήρωση οποιουδήποτε καθήκοντος, σας επέτρεψα να Με ακούσετε για να χορτάσετε με τον Λόγο 

Μου, που είναι σοφία και δύναμη, βάλσαμο και ειρήνη. Σας άφησα να αναζητήσετε πρώτα την Αλήθειά 

Μου μέχρι να τη βρείτε, σας άφησα να εξερευνήσετε το Έργο Μου και να διεισδύσετε σε αυτό όσο 

θέλατε- όπως ακριβώς είπα στον Θωμά να βάλει τα δάχτυλά του στην πληγή στο πλευρό Μου για να 

πιστέψει. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να σταθείτε σταθεροί και να επιμείνετε στη μάχη που σας περιμένει. 

35 Σας επέτρεψα να ακούσετε το Λόγο Μου αμέτρητες φορές και να νιώσετε μαθητευόμενοι κατά τη 

διάρκεια των διδασκαλιών Μου. Η Θεϊκότητά Μου έχει εκδηλωθεί και έχω επιτρέψει στον "πνευματικό 

Μου κόσμο" να αποδείξει την παρουσία του κάνοντας θαύματα ανάμεσά σας. 

36 Όταν καταλάβετε και δείτε σωστά όλα όσα σας έχω παραχωρήσει, θα πείσετε τον εαυτό σας ότι 

δεν θα έχετε πια πείνα ή επιθυμία για αποδείξεις και θαύματα. 

37 Έχετε δει τα θαύματα να συμβαίνουν σε εσάς ή στους αδελφούς και τις αδελφές σας, και ήταν 

αυτά τα θαύματα που άναψαν τη φλόγα της πίστης σας και έχτισαν ένα βωμό αγάπης στις καρδιές σας. 

38 Έχετε τα πάντα για να μπορείτε να εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου με την καθαρότητα και την 

ανύψωση που καταλαβαίνετε τώρα. 

39 Σήμερα Μου κάνετε συνεχώς ερωτήσεις, αύριο θα είστε εσείς που θα απαντάτε στις ερωτήσεις 

που σας κάνουν οι συνάνθρωποί σας. 

40 Δύσκολο και όμορφο είναι το έργο που σας αναθέτω. Είναι ο σταυρός της αγάπης κάτω από τον 

οποίο θα καταρρεύσετε και ο οποίος στη συνέχεια θα σας σηκώσει ξανά με τη δύναμή του. 

41 Ποιος μπορεί να περάσει αυτή τη ζωή χωρίς να κουβαλάει σταυρό; Και ποιος είναι αυτός που το 

κουβαλάει και δεν καταρρέει, μερικές φορές εξαντλημένος από το βάρος του; 

42 Μην ξεχνάτε ότι Εγώ, ο Μεσσίας σας, ο Λυτρωτής σας, είχα επίσης τον σταυρό Μου στη γη και 

χρειάστηκε να καταρρεύσω κάτω από το βάρος του πολλές φορές. Αλλά αληθινά σας λέω ότι η σάρκα 

μπορεί να λυγίσει και να καταρρεύσει κάτω από το βάρος του πόνου, της εξάντλησης και της αγωνίας- 

αλλά το πνεύμα δεν θα νικηθεί, γιατί μετά από κάθε πτώση θα ανεβαίνει ψηλότερα, σε κάθε θρήνο θα 

ευλογεί το πεπρωμένο του, και ακόμη και στο θάνατο θα ανατέλλει στο φως της αληθινής ζωής. 

43 Ο Χριστός δεν περιφρόνησε να σηκώσει το σταυρό Του. Κουβαλώντας το στους ώμους Του στον 

Γολγοθά και αναπνέοντας τη ζωή Του πάνω του, σας έδωσε το μεγαλύτερο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης 

και στη συνέχεια βρέθηκε στα δεξιά του Πατέρα. 

44 Αυτός ο σταυρός ήταν η πένα με την οποία έγραψα το Πάθος Μου στις καρδιές των ανθρώπων. 

45 Ω λαέ, στον οποίο έχω αναθέσει την αποστολή να είναι φως και σωτηρία για την ανθρωπότητα. 

Είστε ένας μαθητής των Τριών Χρόνων, ο οποίος τώρα, στην Τρίτη, θα γίνει Δάσκαλος. 

46 Σήμερα είστε ενωμένοι και σχηματίζετε κοινότητες, πλήθη και ομάδες- αύριο θα ξεκινήσετε σε 

διαφορετικά μονοπάτια για να μαρτυρήσετε και να διδάξετε τη διδασκαλία Μου. Αλλά πνευματικά δεν θα 

είστε μακριά ο ένας από τον άλλον. 

47 Ακόμη και αν σας χωρίζουν θάλασσες και αχανείς χώρες, οι καρδιές σας θα χτυπούν κοντά, 

ενωμένες από το ιδανικό της εκπλήρωσης της αποστολής σας. 

48 Η ενοποίηση αυτού του λαού θα έρθει μετά το 1950, και η χαρά του Πατέρα θα είναι πολύ μεγάλη 

όταν δει τη γονιμοποίηση του σπόρου που εξέθρεψε με το Λόγο Του, ο οποίος ήταν σαν γόνιμη δροσιά 

και τον οποίο ο λαός έλαβε από το 1866 έως το 1950. 

49 Πλησιάζει ήδη ο καιρός, λαέ, που θα πρέπει να προσφέρετε τους πρώτους καρπούς της αποστολής 

σας στον Πατέρα σας Ιεχωβά στους πρόποδες του νέου Όρους Σινά. 
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50 Θέλω εκείνη την ευλογημένη ώρα να παρουσιάσετε στον Πατέρα την ενότητα που χάσατε στο 

παρελθόν και που σας ζήτησα τόσο πολύ στο παρόν. Μην έρχεστε σ' Αυτόν με φανατισμό ή ειδωλολατρία 

στην καρδιά σας και με τους καρπούς της πλάνης στα χέρια σας. 

51 Πώς θα μπορούσε αυτός που λατρεύει τα είδωλα να ανακαλύψει το σφάλμα του, όταν έρθει σε 

σας, αφού και εσείς λατρεύετε παρόμοια αντικείμενα; 

52 Η στοργική μου αγάπη κάνει όλα τα χωράφια γόνιμα, ώστε να πέσει πάνω τους ο σπόρος της 

πνευματοποίησης. 

53 Μη φοβάστε το πεπρωμένο σας, άνθρωποι. Σε αυτό το ιεραποστολικό σας έργο δεν υπάρχουν 

δεσμά, ούτε αυτό το "εμπόδιο" (πνευματική κοινότητα) είναι φυλακή, ούτε οι αποστολές που σας έχω 

αναθέσει είναι αλυσίδες. 

54 Μακάριοι όσοι, πιστεύοντας και με καλή θέληση, αναζητούν καταφύγιο σε αυτή την κιβωτό, γιατί 

θα σωθούν από τους πειρασμούς αυτής της εποχής, θα είναι δυνατοί, γιατί στον πόνο τους θα έχουν το 

θεραπευτικό βάλσαμο, στη φτώχεια τους θα έχουν τον θησαυρό αυτού του έργου, και όταν η αχαριστία 

και η συκοφαντία τους καταδιώκουν, θα έχουν την παρηγοριά του Λόγου Μου της αγάπης. 

55 Δεν σας ζητώ να κάνετε υπεράνθρωπες θυσίες. Δεν ζήτησα από τον άνδρα να πάψει να είναι 

άνδρας για να Με ακολουθήσει, ούτε ζήτησα από τη γυναίκα να πάψει να είναι άνδρας για να εκπληρώσει 

ένα πνευματικό καθήκον. Δεν χώρισα τον άντρα από τη σύντροφό του, ούτε την απομάκρυνα από τον 

άντρα της για να Με υπηρετήσει, ούτε είπα στους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους ή να εγκαταλείψουν 

τη δουλειά τους για να Με ακολουθήσουν. 

56 Τους έδωσα να καταλάβουν, όταν τους έκανα εργάτες σε αυτόν τον αμπελώνα, ότι για να είναι 

υπηρέτες Μου δεν πρέπει να πάψουν να είναι άνθρωποι και ότι πρέπει επομένως να καταλάβουν πώς να 

δίνουν στον Θεό αυτό που του ανήκει και στον κόσμο αυτό που του αναλογεί. 

57 Το μόνο που σας λέω είναι να μην αφήσετε να περάσει καμία από τις ευκαιρίες που σας βάζω στο 

μονοπάτι της ζωής σας, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε την αποστολή της αγάπης που σας δίδαξα. 

58 Θα διαπιστώσετε ότι τα πνευματικά και τα υλικά καθήκοντά σας είναι αλληλένδετα και συχνά θα 

εκπληρώνετε και τους δύο νόμους ταυτόχρονα. 

59 Επτά πνευματικά στάδια που θα πρέπει να διανύσει η ψυχή σας για να φτάσει στην τελειότητά 

της. Σήμερα, καθώς ζείτε στη γη, δεν ξέρετε σε ποιο σκαλοπάτι της σκάλας της ανάπτυξης βρίσκεστε. 

60 Αν και γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση του πνεύματός σας, δεν μπορώ να σας την πω 

προς το παρόν. 

61 Εργαστείτε με μεγάλο ζήλο, ώστε - όταν έρθει ο θάνατος και κλείσετε τα μάτια του σώματός σας 

για αυτή τη ζωή - η ψυχή σας να αισθανθεί ότι ανυψώνεται μέχρι να φτάσει στο σπίτι που έχει επιτύχει με 

τις αρετές της. 

62 Οι μαθητές αυτού του έργου θα βιώσουν κατά την έναρξη του σωματικού θανάτου πόσο εύκολα 

σχίζονται οι δεσμοί που συνδέουν την ψυχή με το σώμα. Δεν θα υπάρχει πόνος σ' αυτόν, επειδή πρέπει να 

εγκαταλείψει τις ανέσεις της γης. Η ψυχή του δεν θα περιπλανιέται σαν σκιά ανάμεσα στους ανθρώπους, 

χτυπώντας από πόρτα σε πόρτα, από καρδιά σε καρδιά με την επιθυμία για φως, για αγάπη και ειρήνη. 

63 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, δείτε πώς εκεί σε άλλα έθνη ο πόλεμος σπέρνει την 

ερήμωση στο πέρασμά του, ενώ ανάμεσά σας ο Λόγος Μου κατεβαίνει γεμάτος καλοσύνη και ειρήνη. 

64 Προσευχηθείτε για τον κόσμο, άνθρωποι. 

65 Εσείς οι άνδρες, όταν επιστρέφετε στα σπίτια σας με βιαστικά βήματα επειδή θέλετε να 

αγκαλιάσετε τη σύζυγό σας ή να δείτε τον εαυτό σας στα μάτια των παιδιών σας, και έχετε χαρά στην 

καρδιά σας επειδή θέλετε να δώσετε τους καρπούς των κόπων σας στους αγαπημένους σας - 

προσευχηθείτε για εκείνους τους άνδρες που βρίσκονται στα χωράφια του θανάτου και δεν θα μπορέσουν 

να επιστρέψουν για να επισκεφθούν τα σπίτια τους επειδή έχουν ισοπεδωθεί. 

66 Όταν βιώνετε κάτι χαρούμενο, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί που 

κλαίνε. 

67 Σύζυγοι και μητέρες, όταν σκύβετε το πρόσωπό σας για να φιλήσετε το μέτωπο του παιδιού που 

κοιμάται γλυκά στην κούνια, σκεφτείτε εκείνες τις μητέρες που κάποτε ήταν σαν κορυδαλλοί και τώρα 

έχουν χάσει τη φωλιά τους, το σύντροφό τους και τα παιδιά τους, επειδή ο πόλεμος κατέστρεψε τα πάντα 

σαν τυφώνας. 
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68 Όταν κλείνετε την πόρτα του σπιτιού και αισθάνεστε τη ζεστασιά του σπιτιού και την προστασία 

του, σκεφτείτε επίσης εκείνες τις μητέρες που αναζητούν μια θέση μέσα στη γη για να προστατεύσουν τα 

παιδιά τους από το θάνατο. Σκεφτείτε τα παιδάκια που φωνάζουν τους γονείς τους χωρίς να παίρνουν 

απάντηση, και εκείνα που τραυλίζουν μόνο μια λέξη: Ψωμί. 

69 Αλλά καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, εσείς θα προσεύχεστε, 

και η προσευχή σας θα είναι σαν άγγελος ειρήνης που θα αιωρείται πάνω από αυτά τα έθνη. 

70 Σας μίλησα ως Δάσκαλος προς τον μαθητή και ως Πατέρας προς το παιδί. Σκεφτείτε το Λόγο 

Μου. 

71 Η κοινότητα που σχηματίζετε μαζί με τη Θεότητά Μου είναι σαν ένα πανίσχυρο δέντρο που 

προσκαλεί τον οδοιπόρο να ξεκουραστεί. Εγώ είμαι η ρίζα και ο κορμός αυτού του δέντρου, και εσείς 

είστε τα κλαδιά που απλώνονται γεμάτα φύλλωμα. Σας θρέφω με τον χυμό, και λαμβάνετε ζωή και 

δύναμη με αυτόν. Σκεφτείτε αν μπορούσατε να ζήσετε αποκομμένοι από Μένα. - Μερικές φορές Μου 

λέτε ότι έχετε γίνει αδύναμοι και ότι υποφέρετε επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει. Αλλά σας λέω ότι οι 

καιροί έχουν παραμείνει οι ίδιοι- αυτό που έχει αλλάξει είναι η καρδιά σας, επειδή δεν έχει καταλάβει πώς 

να ζείτε και να επιμένετε στην αγάπη, στην αρμονία και στην ειρήνη, και αυτή είναι η αιτία της θλίψης 

σας. 

72 Η διδασκαλία μου ανανεώνει την πίστη του πνεύματός σας, σας δίνει νέα δύναμη και σας φωτίζει. 

Ο Λόγος μου είναι κρυστάλλινο νερό που ξεδιψάει και χύνεται πάνω σας ανεξάντλητα. Σας δίνω "σιτάρι" 

σε αφθονία για να το καλλιεργήσετε στις καρδιές των συνανθρώπων σας. Θέλω, όπως σας αγαπώ, να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον και τον εαυτό σας- διότι δεν σας έχω αναθέσει μόνο την καθοδήγηση και την 

ηγεσία πολλών ανθρώπων, αλλά το πρώτο καθήκον που έχετε απέναντί Μου είναι να προσέχετε τον εαυτό 

σας. Πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας γνωρίζοντας ότι είστε η ζωντανή εικόνα του Δημιουργού σας. 

73 Η σοδειά που Μου προσφέρετε μέχρι σήμερα είναι πόνος και ελάχιστη γνώση του Νόμου Μου- 

ωστόσο, δεν σας έδωσα να πιείτε αυτό το ποτήρι. Σας είπα: Αν σπείρετε σιτάρι, θα θερίσετε και σιτάρι. 

Αλλά πρέπει να φροντίζετε τον σπόρο που σπέρνετε. Σήμερα είναι η ώρα του θερισμού, και ο καθένας θα 

θερίσει τη σοδειά του. Μετά, η γη θα είναι και πάλι καθαρή και ο άνθρωπος θα αρχίσει μια νέα ζωή, και 

εγώ θα είμαι πολύ κοντά του και θα εμπνέω την καρδιά του. Θα είναι η βασιλεία της ειρήνης για την 

οποία σας έχω μιλήσει πολλά πράγματα, αγαπημένοι μαθητές, και για την οποία προετοιμάζω τώρα όλες 

τις ψυχές. 

74 Θέλω να σας δω συγκεντρωμένους γύρω από το τραπέζι Μου σαν μικρά παιδιά, να Με ακούτε και 

να τρέφεστε, να επικοινωνείτε μαζί Μου, και ενώ λαμβάνετε τις διδασκαλίες Μου, να παίρνετε αποφάσεις 

να τις ακολουθήσετε. Θέλω να υπηρετείτε τους συνανθρώπους σας. Θα σας στείλω σε αυτούς μόλις η 

αγάπη και το έλεος ανθίσουν στις καρδιές σας. Η ζωή σας θα πρέπει να είναι σαν ένας καθαρός 

καθρέφτης, ώστε οι πράξεις σας να αντανακλώνται σε αυτόν και να ξέρετε αν κάνατε το σωστό ή αν 

αποτύχατε. 

75 Το ξεδίπλωμα των αρετών των μαθητών Μου θα είναι ένα κίνητρο για εκείνους μέσω των οποίων 

θα γίνω γνωστός. Η έμπνευση θα είναι άφθονη, και η χάρη Μου και τα θαύματά Μου θα ξεχυθούν στους 

ανθρώπους. Οι πνευματικοί σας αδελφοί και αδελφές, καλοπροαίρετοι από τον εξοπλισμό σας, θα σας 

βοηθήσουν, θα κάνουν την πορεία σας εύκολη και το έργο σας ευχάριστο. Η επιρροή σας θα φτάσει πέρα 

από το σπίτι σας, την περιοχή σας ή το έθνος σας και θα βοηθήσει άλλες καρδιές. Η καλοσύνη έχει μια 

δύναμη που δεν γνωρίζετε ακόμη. 

76 Έχω δώσει το Λόγο Μου μέσω της μεσολάβησης απλών και αδαών ανθρώπων. Αλλά ανάμεσα σε 

εκείνους που Με ακούνε είναι και μελετητές, εκείνοι με εκπαιδευμένο μυαλό που μπόρεσαν να 

ανακαλύψουν τη θεία ουσία Μου μέσα στην ταπεινότητα αυτού του Λόγου. Δούλεψα τις καρδιές σας 

μέρα με τη μέρα για να τις κάνω δεκτικές στις εκδηλώσεις Μου και η Αγάπη Μου θριάμβευσε. Από τον 

βράχο που Μου έδειξες στην καρδιά σου, έφτιαξα έναν ναό στον οποίο Μου προσφέρεις λατρεία αγάπης. 

77 Σας εμπιστεύομαι το Έργο Μου, υπερασπιστείτε το, γιατί είναι ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας. 

Να είστε φύλακες και να φροντίζετε να γίνεται σεβαστή και κατανοητή. Τίποτα δεν θα σας κάνει να 

υποχωρήσετε στο μονοπάτι. Πάντα να πηγαίνετε μπροστά. 

78 Κάθε φορά που η καρδιά σας διψάει για αγάπη, υψωθείτε σε Μένα. Όταν ο πόνος είναι σαν βαρύ 

φορτίο, θυμηθείτε ότι υπάρχει ένας Πατέρας που σας αγαπά και είναι έτοιμος να σας παρηγορήσει. Όταν 
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με σκέφτεστε, θα νιώσετε τον φόβο και τη θλίψη να εξαφανίζονται. Εμπιστευτείτε τους ασθενείς σας σε 

Μένα και θα τους θεραπεύσω. 

79 Το δέντρο της ζωής άπλωσε τα κλαδιά του για να σας δώσει ανάπαυση και δροσιά, και οι καρποί 

του έκαναν τις καρδιές σας να αγαπήσουν. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 134  
1 Φέρνω ειρήνη στην καρδιά σας με αυτό το μήνυμα αγάπης, γιατί είδα το ιερό σας ανοιχτό και 

μπήκα για να κατοικήσω σε αυτό. 

2 Ο Χριστός σας μιλάει, ο Δάσκαλος, και σας υπενθυμίζει τα έργα Του στη γη, ώστε να καταφέρετε 

να εμπνευστείτε από το παράδειγμά Μου. 

3 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παρουσία Μου ανάμεσά σας, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί η 

εποχή που ζείτε σήμερα είναι σημαντική για την ψυχή σας. 

4 Αυτό το ον του φωτός που κατοικεί μέσα σας γνωρίζει ότι το έργο του δεν έχει τελειώσει, 

συνειδητοποιεί ότι στις προηγούμενες υπάρξεις δεν αξιοποίησε τον χρόνο που του δόθηκε, ούτε τις 

ευκαιρίες που είχε για να επιτύχει την πνευματική του πρόοδο. Ως εκ τούτου, γνωρίζει ότι πρέπει να 

καταβάλει προσπάθεια σήμερα, προκειμένου να επιτύχει την πλήρη εκπλήρωση του έργου της, καθώς και 

την εκδίπλωση όλων των πνευματικών χαρισμάτων της. 

5 Ήταν θέλημά Μου να γνωρίσετε μέσα από αυτό το έργο όλα τα χαρίσματα και τις ικανότητες του 

πνεύματός σας. Σας έχω μεταδώσει τη διδασκαλία Μου για την αγάπη, σας έχω δώσει αρκετό χρόνο για 

να αναπτύξετε τα πνευματικά σας χαρίσματα και να φωτίσετε το μονοπάτι εκείνων που περπατούν στο 

σκοτάδι με το φως της αλήθειας Μου. 

6 Σας έδωσα να καταλάβετε ότι αυτή είναι η στιγμή που οι εκλεκτοί Μου θα εμφανιστούν ως 

προφήτες, μάντεις ή φωτισμένοι και θα ανακοινώσουν στον κόσμο ότι έχει έρθει η Εποχή του Φωτός. 

Λίγοι θα είναι εκείνοι που θα αισθανθούν σε αυτές τις ανακοινώσεις την εγγύτητα της βασιλείας Μου, η 

οποία θα είναι έτοιμη να σας κατακλύσει με αποκαλύψεις, δώρα χάρης και σοφίας. 

7 Πολλοί θα είναι τόσο μπερδεμένοι από αυτά που βλέπουν, αισθάνονται και βιώνουν που τελικά θα 

Με ρωτήσουν: "Κύριε, τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, τι συμβαίνει στον κόσμο και ποια είναι η 

σημασία τόσων πολλών παράξενων εκδηλώσεων και σημείων ανάμεσα στους ανθρώπους;" 

8 Αλλά εκείνοι που, λόγω της απιστίας, της αλαζονείας ή της αναλγησίας τους, δεν είναι σε θέση να 

δουν, να αισθανθούν ή να διακρίνουν με διαίσθηση τα φώτα της γνώσης αυτής της εποχής, θα είναι 

μεταξύ εκείνων που αποκαλούν το σκοτάδι φως και την απάτη αλήθεια. 

9 Δεν νομίζετε ότι εσείς που χαρήκατε στο φως αυτού του Λόγου που ενθάρρυνε τις καρδιές σας, 

που καλείστε να εξηγήσετε τον λόγο για όλα αυτά, να διακηρύξετε τα καλά νέα και να φέρετε τη 

Διδασκαλία Μου μέσω του Βιβλίου των Οδηγιών Μου σε όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη; 

10 Σας έδωσα τον νόμο, τον οδηγό, την οδό και τη γνώση του τι είναι δίκαιο και τι επιτρεπτό, για να 

μην σκοντάψετε ποτέ, για να μην αμφιβάλλετε σε στιγμές σύγκρουσης και για να μην μολύνετε το ιερό. 

Ξέρω ότι σε όλα τα σημεία της γης θα δείτε να εμφανίζονται άνδρες και γυναίκες που προφητεύουν, που 

διακηρύσσουν παράξενα δόγματα σε όλους εκείνους που ζουν μακριά από το πνευματικό - άνδρες που 

θεραπεύουν ασθένειες που ονομάζονται ανίατες και που κηρύσσουν την πνευματοποίηση ως το μόνο 

δόγμα που μπορεί να δώσει ειρήνη στον κόσμο. 

11 Οι εκδηλώσεις πολλών από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα είναι ούτε σαφώς προσδιορίσιμες ούτε 

πιο δυνατές, επειδή δεν είχαν την καθοδήγηση του Διδασκάλου. Αλλά μέχρι τότε, αυτός ο λαός που 

υπήρξε μαθητής Μου θα διαδώσει το μήνυμά Μου σε όλους τους δρόμους της γης. 

12 Πολλοί θα έχουν λόγο να θαυμάζουν ότι η Πνευματική Ζωή θα είναι ο οδηγός για τα έργα των 

ανθρώπων, γιατί εδώ και πολύ καιρό οι άνθρωποι έχουν κλείσει τις πόρτες των καρδιών τους στο μήνυμά 

Μου και στις εμπνεύσεις Μου. Σε αυτή την εκούσια εξορία το ανθρώπινο ον ακούει μόνο τη φωνή της 

δικής του Ελεύθερης Θέλησης, και το μονοπάτι της ζωής του φωτίζεται μόνο από το αμυδρό φως της 

υλικής του γνώσης. Αλλά αυτή η φωνή είναι σχεδόν πάντα ένας μακρύς θρήνος, ένας λυγμός ή μια 

κατάκριση, και το "φως" της εκδηλώνεται μέσω της επιστήμης της, η οποία, αντί να τον οδηγεί προς τα 

πάνω, τον βυθίζει ακόμη πιο βαθιά στα βάσανά του. 

13 Εκείνοι που θα αναστηθούν μετά από αιώνες ύπνου και θα διακηρύξουν το φως της νέας εποχής 

θα είναι οι "νεκροί" που θα αναστηθούν στην Πνευματική Ζωή, αφού προηγουμένως έχουν γίνει άκαμπτοι 

για την αληθινή ζωή. Όπου υπάρχει αγάπη, σοφία και δικαιοσύνη, όπου υπάρχει έμπνευση και βασιλεύει 

η καλοσύνη, εκεί θα υπάρχει αληθινή ζωή. Όπου όμως βασιλεύει η αμαρτία και κυριαρχεί η φαυλότητα, 

όπου υπάρχει διαμάχη, κακή θέληση και φωλιάζει ο εγωισμός, εκεί μόνο θάνατο, αθλιότητα και σκοτάδι 

θα βρει κανείς. 
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14 Κάθε φορά που οι άνθρωποι πέφτουν στον υλισμό, το έργο τους, αντί να είναι δημιουργικό, είναι 

καταστροφικό. Τότε μοιάζουν με ένα μάτσο σκουλήκια έτοιμα να ροκανίσουν ένα κουφάρι, ενώ μέσω της 

δημιουργικής τους εργασίας θα μπορούσαν να μοιάζουν με ένα σμήνος μελισσών που χτίζουν τις 

κηρήθρες τους σε τέλεια αρμονία. Το έργο αυτών των μικρών πλασμάτων συνίσταται στην αναζήτηση 

του μελιού που θα γλυκάνει αργότερα τον ουρανίσκο. Αλλά εσείς: πότε θα ανακαλύψετε επιτέλους την 

αληθινή γεύση της ζωής για να την δώσετε ο ένας στον άλλον; 

15 Αυτή η γεύση διαμορφώνεται από τη θεία αγάπη - ένα νόστιμο νέκταρ που έχω τοποθετήσει σε 

κάθε καρδιά και το οποίο δεν έχετε μάθει πώς να κατανοήσετε ή να αναζητήσετε, και γι' αυτό δεν 

γλυκαίνει ακόμη την ύπαρξή σας. 

16 Σήμερα το φως του Πατέρα χύνεται άφθονο σε κάθε πνεύμα, ώστε όταν αυτό ξυπνήσει από τον 

λήθαργο του να αναλογιστεί τη δική του εμπειρία, που είναι ένα βιβλίο πλούσιο σε σοφία και φως, και 

έτσι να συνειδητοποιήσει την αλήθεια. 

17 Άνθρωποι, προετοιμαστείτε, σκεφτείτε το έργο σας, μετρήστε την ευθύνη σας σε αυτή την τόσο 

ευνοϊκή εποχή για την πνευματική αφύπνιση και να είστε έτοιμοι να εργαστείτε στον αμπελώνα Μου, 

γιατί θα σας βοηθήσω στην εκπλήρωση της αποστολής σας. 

18 Ακούω τα αιτήματά σας, τα παράπονά σας. Θέλω να μάθετε να συνομιλείτε με τον Πατέρα σας. 

19 Μην νομίζετε ότι έχω έρθει μόνο σε εσάς: Κατέβηκα σε όλους, γιατί οι θρήνοι αυτής της 

ανθρωπότητας έφτασαν μέχρι τα ύψη του ουρανού, σαν κραυγή αγωνίας, σαν έμπνευση φωτός. 

20 Λαμβάνοντας το Λόγο Μου με αυτή τη μορφή, Με ρωτάτε εσωτερικά αν έρχομαι ως Πατέρας ή 

ως Δικαστής, αλλά σας λέω: Ακόμη και πριν ακούσετε τον πρώτο Μου Λόγο αυτή τη μέρα, η συνείδησή 

σας είχε ήδη καταγγείλει σε σας κάθε μία από τις παραβάσεις σας, αλλά και κάθε ένα από τα καλά σας 

έργα. Αλλά αν ήταν να σας κρίνω με τον Λόγο Μου, γιατί φοβάστε; Μήπως η κρίση Μου δεν προέρχεται 

από την αγάπη που έχω για σας; 

21 Σας ξυπνάω, ώστε οι δοκιμασίες να μη σας αιφνιδιάσουν και οι καταιγίδες και οι θύελλες αυτών 

των καιρών να μη σας αφήσουν στο σκοτάδι. 

22 Σίγουρα αυτή είναι μια εποχή δοκιμασιών, γι' αυτό είναι απαραίτητο να είστε δυνατοί και 

προετοιμασμένοι για να μην υποκύψετε. 

23 Η ζωή στη γη ήταν πάντα γεμάτη δοκιμασίες και εξιλέωση για τον άνθρωπο, αλλά ποτέ αυτό το 

ταξίδι δεν ήταν τόσο επώδυνο όσο σήμερα, ούτε το ποτήρι ήταν τόσο γεμάτο πίκρα. 

24 Αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος δεν περιμένει την ώριμη ηλικία για να αντιμετωπίσει τον αγώνα της 

ζωής. Πόσα πλάσματα γνωρίζουν ήδη από την παιδική τους ηλικία τις απογοητεύσεις, τον ζυγό, τα 

χτυπήματα, τα εμπόδια και τις αποτυχίες. Μπορώ να σας πω ακόμα περισσότερα: σε αυτή την εποχή, ο 

πόνος του ανθρώπου αρχίζει πριν ακόμα γεννηθεί, δηλαδή ήδη από τη μήτρα της μητέρας του. 

25 Μεγάλη είναι η εξιλέωση των όντων που έρχονται στη γη αυτή τη στιγμή. 

26 Όλος ο πόνος που υπάρχει στον κόσμο είναι έργο των ανθρώπων. Υπάρχει μεγαλύτερη τελειότητα 

στη δικαιοσύνη Μου από το να επιτρέψω σε εκείνους που σπέρνουν το μονοπάτι της ζωής με αγκάθια να 

έρθουν και να τα θερίσουν; 

27 Δεν έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης για το χάος που ζείτε. Όμως, όσοι δεν είναι οι δράστες του 

πολέμου είναι υπεύθυνοι για την ειρήνη. 

28 Να είστε φιλεύσπλαχνοι με τον εαυτό σας και με τον πλησίον σας. Για να γίνει αυτό το έλεος 

πράξη, αναγνωρίστε τα χαρίσματά σας μέσω της μελέτης του Λόγου Μου. Γιατί όποιος αγαπάει τον 

συνάνθρωπό του, Με αγαπάει, γιατί ο συνάνθρωπός του είναι το πολυαγαπημένο Μου παιδί. 

29 Είστε ένας λαός που προετοιμάζω για προσευχή, για τη διάδοση του Λόγου Μου και για θεραπεία. 

Η ζωή, με τη δυστυχία, τον κόπο και την πίκρα της, είναι σαν την έρημο, αλλά μην κατοικείτε σε αυτήν, 

γιατί τότε δεν θα γνωρίσετε την αληθινή ειρήνη. 

30 Έχετε κατά νου το παράδειγμα του Ισραήλ, που αναφέρεται στην ιστορία, το οποίο χρειάστηκε να 

περιπλανηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην έρημο για να απομακρυνθεί από την αιχμαλωσία και την 

ειδωλολατρία της Αιγύπτου και ταυτόχρονα να φτάσει σε μια χώρα ειρήνης και ελευθερίας. 

31 Σήμερα, ολόκληρη η ανθρωπότητα μοιάζει με εκείνον τον λαό που αιχμαλωτίστηκε από τον 

Φαραώ. Της επιβάλλονται δόγματα, δόγματα και νόμοι. Τα περισσότερα έθνη είναι σκλάβοι άλλων, 

ισχυρότερων εθνών. Ο αγώνας για τη ζωή είναι σκληρός και η εργασία γίνεται κάτω από τη μάστιγα της 

πείνας και της ταπείνωσης. Πικρό είναι το ψωμί που τρώνε όλοι οι άνθρωποι. 
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32 Όλα αυτά προκαλούν τη λαχτάρα για απελευθέρωση, για ειρήνη, που διαμορφώνεται όλο και 

περισσότερο στις καρδιές της ανθρωπότητας, προκειμένου να επιτύχει μια καλύτερη ζωή. 

33 Ο βρυχηθμός του πολέμου, το ανθρώπινο αίμα που χύνεται, ο εγωισμός, η επιθυμία για εξουσία 

και το μίσος που αποδίδουν καρπούς σε χίλιες μορφές, ξυπνούν τους ανθρώπους από τον βαθύ λήθαργο. 

Και αν ενωθούν σε ένα ενιαίο ιδεώδες πνευματοποίησης, όπως ο λαός του Ισραήλ ενώθηκε στην Αίγυπτο 

υπό την έμπνευση του Μωυσή - ποια δύναμη θα μπορούσε να σταματήσει αυτές τις καρδιές; Κανένας, 

γιατί σε αυτή τη λαχτάρα θα είναι το φως Μου, σε αυτόν τον αγώνα θα είναι η δύναμή Μου και σε αυτό 

το ιδανικό θα είναι παρούσες οι θείες υποσχέσεις Μου. 

34 Μήπως ο κόσμος, για να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες του, χρειάζεται έναν νέο Μωυσή; Η 

διδασκαλία που σας έφερα αυτή την εποχή είναι το φως που ενέπνευσε τον Μωυσή, είναι λόγος 

δικαιοσύνης και προφητείας, είναι δύναμη που σηκώνει τον αδύναμο, τον δειλό, τον δειλό και τον 

μεταμορφώνει σε θαρραλέο, αποφασιστικό και φλογερό - είναι νόμος που οδηγεί και καθοδηγεί στον 

δρόμο της αλήθειας - είναι θεϊκή τρυφερότητα που σας στηρίζει στις μακρές ημέρες της περιπλάνησης. 

35 Αισθάνεστε ενθαρρυμένοι από το Λόγο Μου, άνθρωποι, σαν να έχει εφαρμοστεί ένα θαυματουργό 

βάλσαμο στις πληγές σας. Νιώθετε ενισχυμένοι, ανανεωμένοι, γεμάτοι ελπίδα για το αύριο. Δεν νομίζετε 

λοιπόν ότι το ίδιο μήνυμα, αν το μεταφέρετε στους καταπιεσμένους λαούς της γης, θα έκανε το ίδιο θαύμα 

πάνω τους; 

36 Γι' αυτό σας λέω να εξοπλιστείτε, ώστε να μην καθυστερήσετε την ώρα που θα ξεκινήσετε ως 

αγγελιοφόροι αυτής της διακήρυξης. 

37 Όταν σας λέω να προετοιμαστείτε, είναι επειδή αυτή η Καλή Ειδοποίηση πρέπει να διαδοθεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελέσει ποτέ αφορμή για την πρόκληση πόνου, αδελφοκτόνων διαμάχης ή 

για την απώλεια έστω και μιας σταγόνας αίματος. 

38 Το μήνυμά μου είναι πειστικό, ευγενικό, αληθινό. Αγγίζει τόσο την καρδιά όσο και το μυαλό και 

πείθει το πνεύμα. 

39 Ακούστε Με, μελετήστε, εξασκηθείτε, και θα μπορέσετε να ανοίξετε χαραμάδες για την πίστη, το 

φως της ελευθερίας και της ειρήνης. 

40 Ξέρετε ότι είμαι πάντα έτοιμος να σας δώσω μια άλλη διδασκαλία Μου. Σήμερα θα ξεκινήσω και 

θα σας πω ότι ο σκοπός του ερχομού Μου ανάμεσά σας είναι να σας διδάξω, ώστε να μπορείτε να 

εκτελέσετε το έργο σας με αγνότητα. 

41 Σίγουρα αυτή η γήινη ύπαρξη είναι ένα νέο στάδιο για το πνεύμα σας, το οποίο είχε αφήσει 

ανολοκλήρωτο ένα έργο που του είχε ανατεθεί- αλλά τώρα του δίνεται η ευκαιρία να το προχωρήσει λίγο 

στο μονοπάτι της τελειότητας. 

42 Εγώ, ο Θείος Δάσκαλος, έπρεπε επίσης να επιστρέψω στους ανθρώπους, επειδή το Έργο Μου 

παρέμενε ανολοκλήρωτο εκείνη την εποχή. Κάποιοι θα αρνηθούν αυτόν τον ισχυρισμό και θα πουν ότι το 

έργο του Ιησού τελείωσε όταν πέθανε στο σταυρό. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή έχουν ξεχάσει ότι 

τους ανακοίνωσα και υποσχέθηκα να επιστρέψω. 

43 Εσείς, στους οποίους αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή αυτές τις διδασκαλίες, καταλαβαίνετε ότι η 

μετενσάρκωση δεν είναι απαραίτητη για Μένα, επειδή είναι στο πνεύμα Μου να μπορώ να αποκαλύπτω 

τον εαυτό Μου στους ανθρώπους με χίλιους τρόπους. Ούτε ήρθα ξανά για να αναζητήσω την τελειότητα 

του πνεύματός Μου. Αν έρχομαι σε σας τώρα, είναι μόνο για να σας δείξω το μονοπάτι που μπορεί να σας 

οδηγήσει στο φως. Θυμηθείτε ότι οι προφήτες σας είπαν στην Πρώτη Εποχή: είναι η "πόρτα". Εξάλλου, 

δεν σας είπα όταν ήμουν ανάμεσά σας άνθρωπος: "Εγώ είμαι η οδός"; Δεν σας λέω σήμερα: "Εγώ είμαι η 

κορυφή του βουνού που ανεβαίνετε"; 

44 Πάντα ήμουν στην τελειότητα. 

45 Χαίρομαι που ξέρω ότι περπατάτε με ασφάλεια στο μονοπάτι Μου. Αύριο η αγαλλίαση θα είναι 

καθολική, όταν όλοι σας θα ζείτε στην Πνευματική Στέγη, η οποία περίμενε από καιρό την άφιξη των 

παιδιών του Κυρίου. 

46 Έτσι μιλάω στο πνεύμα σας, επειδή ξέρω ότι μπορεί ήδη να καταλάβει αυτή τη διδασκαλία, και 

μπορώ να του πω ότι δεν είναι παιδί αυτής της γης, ότι πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του μόνο 

φιλοξενούμενο εδώ σε αυτόν τον κόσμο, γιατί η αληθινή πατρίδα του είναι πνευματική. 

47 Αντιληφθείτε αυτή τη λέξη με την πραγματική της έννοια, γιατί διαφορετικά θα καταλήγατε στο 

συμπέρασμα ότι η διδασκαλία Μου είναι ενάντια σε κάθε ανθρώπινη πρόοδο, και δεν θα ήταν δίκαιο να 
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καταλογίζετε τέτοια λάθη σε έναν Πατέρα που αγωνίζεται μόνο για την τελείωση των παιδιών Του στα 

διάφορα μονοπάτια της ζωής. 

48 Αυτό που η δικαιοσύνη Μου καταδιώκει ασυμβίβαστα είναι το κακό, το οποίο παίρνει διάφορες 

μορφές στις καρδιές των ανθρώπων και εκδηλώνεται άλλοτε με εγωιστικά συναισθήματα, με ποταπά 

πάθη, άλλοτε με άκρατη απληστία, ακόμη και με μίσος. 

49 Μαθητές, θα μελετήσετε αυτό που σας λέω τώρα με αλληγορία: Η ζωή είναι ένα δέντρο, τα 

κλαδιά του είναι αναρίθμητα, και από αυτά τα κλαδιά κανένα δεν είναι ίδιο, αλλά καθένα από αυτά 

εκπληρώνει το καθήκον του. Αν ένας καρπός αποτύχει, πέφτει από το δέντρο, και αν ένα κλαδί ξεφύγει, 

κλαδεύεται. Διότι από το δέντρο της ζωής θα βγαίνουν μόνο καρποί ζωής. 

50 Κάθε επιστήμη που προκάλεσε το κακό και κάθε θρησκεία που δεν έφερε πραγματικό φως, 

μπορείτε να θεωρήσετε ως κλαδιά και καρπούς μέσα από τα οποία δεν ρέει πλέον ο χυμός του δέντρου 

της ζωής, επειδή έχουν ήδη αποσπαστεί από αυτό. 

51 Ευλογημένος είναι αυτός που έχει τον υψηλό στόχο να ακολουθήσει τον Δρόμο Μου- 

ευλογημένος είναι αυτός που αγωνίζεται να κάνει το πνεύμα του μεγάλο. Δέχομαι εκείνους που σιωπούν 

τα παράπονά τους και σκέφτονται μόνο να λάβουν τη δροσιά του Λόγου Μου - εκείνους που δεν αφήνουν 

την πίστη και την ελπίδα σε Μένα να πεθάνουν. Με τον Λόγο Μου θα κάνω όλους να τραγουδήσουν 

επιτέλους τους επαίνους της πίστης. 

52 Σας διδάσκω την πνευματοποίηση γιατί θα σας δώσει ψυχική και σωματική υγεία. Θα σας κάνει 

να αγαπήσετε τον εαυτό σας και θα σας δώσει δύναμη και αυτοπεποίθηση. 

53 Μέσα από αυτόν που Με σκέφτεται και Με αγαπά ρέει το ποτάμι της ζωής, μέσα του είναι η θεία 

αποκάλυψή Μου. Σας έδωσα ζωή για να είστε ελεήμονες και να εκδηλώνετε την ικανότητά σας να 

αγαπάτε. Σας το έδωσα επίσης για να αποκτήσετε σοφία. Η ζωή είναι η αντανάκλαση του Θεού, είναι η 

μεγάλη μαρτυρία της ύπαρξής Μου. Ζήστε το και απολαύστε το, αλλά και κατανοήστε το. Το απολαύσατε 

πολύ χωρίς να το καταλάβετε. Δοξάστε τη ζωή, αλλά αφήστε το τραγούδι σας να μαρτυρήσει κατανόηση, 

θαυμασμό και αγάπη. Η ψυχή σας, όταν υψωθεί, θα ψάλλει έναν καλύτερο ψαλμό στον Δημιουργό. 

54 Η ζωή είναι μια πορεία χωρίς τέλος. Για να γίνει το πνεύμα μεγάλο, σοφό, δυνατό και ευγενικό, 

είναι απαραίτητο να ζήσει για πάντα. Άνθρωποι, νομίζετε ότι σας επισκέπτομαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι 

κατοικώ μέσα σας. Σας αναζητώ με αυτή τη μορφή μόνο για να γίνω γνωστός, για να γίνω μια σκέψη, μια 

λέξη και ένα πνευματικό πρόσωπο, και αυτό γιατί δεν αντιλαμβάνεστε την εσωτερική μου εκδήλωση στην 

ύπαρξή σας με τη σαφήνεια που έχει ο χτύπος της καρδιάς σας. Γιατί για να μπορείτε να αισθάνεστε τους 

χτύπους Μου μέσα στην ύπαρξή σας, πρέπει να έχετε ευαισθησία. Αλλά μη χάνετε την ελπίδα ότι θα 

καταφέρετε να Με αισθανθείτε, γιατί η ελπίδα προέρχεται από την πίστη, η οποία είναι φως στο δρόμο 

σας. Αλίμονο σ' αυτόν που χάνει την πίστη του! Η πίστη είναι ο φάρος που φωτίζει το μέλλον, η πίστη 

είναι η δύναμη που επιφέρει αυτό που ονομάζετε θαύματα. Τι θα γινόταν η ζωή σας αν δεν είχατε πίστη 

στον Νόμο Μου; 

55 Σας δίνω ζωή, αλλά σας λέω: Επιδιώξτε το φως της πίστης στον Θεό σας, της πίστης στον εαυτό 

σας, της πίστης στη ζωή και σε ό,τι έχει δημιουργηθεί. Μην αμφισβητείτε το έλεός Μου στις κακοτοπιές 

της ζωής σας. Η αγάπη μου είναι ισχυρότερη από τις δοκιμασίες σας. Ακούστε Με περισσότερο με το 

πνεύμα παρά με το αυτί. Σε εκείνους που αποκαλούν τους εαυτούς τους αποκληρωμένους, σε εκείνους 

που ισχυρίζονται ότι κανένα αστέρι της ευτυχίας δεν λάμπει γι' αυτούς και ότι είναι σβησμένες λάμπες, 

και σε εκείνους που παραπονιούνται ότι ήρθαν στη ζωή μόνο για να χύνουν δάκρυα, λέω: έχετε ποτέ 

αποφασίσει να ξεχάσετε τον εαυτό σας για μια στιγμή για να παρηγορήσετε τον πλησίον σας; - Σίγουρα 

όχι, γιατί αυτός που ασκεί έλεος κάνει το ίδιο και στον εαυτό του. Έχω καλέσει σε αυτή την εποχή 

εκείνους που δεν έχουν τίποτα να δώσουν στον κόσμο. 

56 Αγαπήστε και δώστε ανιδιοτελώς και σύντομα θα δείτε τη δίκαιη ανταμοιβή. Χτυπήστε τις πόρτες 

Μου και η φωνή Μου θα σας απαντήσει. Όλοι μπορείτε να ξανασηκωθείτε, ακόμη και όταν έχετε πέσει 

πολύ χαμηλά, ακόμη και όταν είστε καλυμμένοι με λάσπη. Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι του σήμερα θα 

είναι οι καλοί άνθρωποι του αύριο. Πάνω στα ερείπιά σας θα χτίσω τον ναό Μου, αλλά ο άνθρωπος θα 

Με βοηθήσει να τον ξαναχτίσω. Εδώ είναι, μπείτε στην αληθινή ζωή. Είναι σαν ένα βασίλειο στο οποίο τα 

πάντα είναι προσιτά, από το ουράνιο μέχρι το μικρότερο υλικό. 

57 Καταργήστε τον πόνο. Η ζωή που δημιούργησα δεν είναι επώδυνη. Η δυστυχία πηγάζει από την 

ανυπακοή και τις παραβάσεις των παιδιών του Θεού. Ο πόνος είναι χαρακτηριστικό αυτής της ζωής που 
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δημιούργησαν οι άνθρωποι με την ηθική τους αποδιοργάνωση. Σηκώστε τα μάτια σας και ανακαλύψτε 

την ομορφιά των έργων Μου. Προετοιμαστείτε εσωτερικά για να ακούσετε τη θεία συναυλία, μην 

αποκλείετε τον εαυτό σας από αυτή τη γιορτή. Αν απομονωθείτε, πώς θα μπορούσατε να μοιραστείτε 

αυτή την ευδαιμονία; Θα ζούσατε λυπημένοι, βασανισμένοι και άρρωστοι. 

58 Θέλω να είστε αρμονικές νότες στη συμπαντική συναυλία, να καταλάβετε ότι έχετε αναδυθεί από 

την πηγή της ζωής, να νιώσετε ότι σε όλες τις συνειδήσεις υπάρχει το φως Μου. Πότε θα φτάσετε σε 

πλήρη ωριμότητα, ώστε να μπορείτε να Μου πείτε: "Πατέρα, υπέταξε το πνεύμα μου στο δικό Σου, καθώς 

και το θέλημά μου και τη ζωή μου". Συνειδητοποιήστε ότι δεν θα είστε σε θέση να το πείτε αυτό όσο οι 

αισθήσεις σας είναι άρρωστες και το πνεύμα σας είναι εγωιστικά αποκομμένο από το σωστό μονοπάτι. 

Ζείτε κάτω από το μαρτύριο των ασθενειών ή το φόβο ότι θα κολλήσετε. Αλλά τι είναι μια σωματική 

ασθένεια σε σύγκριση με μια παράβαση της ψυχής; - Τίποτα, αν είναι σε θέση να σηκωθεί, γιατί στο έλεός 

Μου θα βρίσκετε πάντα βοήθεια. 

59 Ακριβώς όπως το αίμα ρέει μέσα στις φλέβες σας και ζωογονεί ολόκληρο το σώμα, έτσι και η 

δύναμη του Θεού διαπερνά την ψυχή σας ως ρεύμα ζωής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είστε άρρωστοι 

αν τηρείτε το νόμο. Η ζωή είναι υγεία, χαρά, ευτυχία, αρμονία. Αν είστε άρρωστοι, δεν μπορείτε να είστε 

αποθήκη θεϊκών αγαθών. Εσείς άρρωστοι νοοτροπίες, καρδιές ή σώματα, ο Δάσκαλος σας λέει: Ζητήστε 

από την ψυχή σας, που είναι παιδί του Παντοδύναμου, να επιστρέψει στο σωστό δρόμο, να θεραπεύσει τις 

ασθένειές σας και να σας βοηθήσει στις αδυναμίες σας. 

60 Τι θα μπορούσε ο Πατέρας να αρνηθεί στο παιδί Του όταν αυτό πλησιάζει πνευματικά για να 

ζητήσει κάτι για το σώμα του, το μικρό και εύθραυστο υλικό πλάσμα; Έτσι σας διδάσκω να ζητάτε- αλλά 

όταν πρόκειται να δώσετε, σας λέω: Διανέμετε και δίνετε. Μοιράστε το υλικό και δώστε αγάπη. Γιατί τι 

καλό θα σας έκανε να δώσετε το υλικό μέρος, αν δεν βάζατε αγάπη σε αυτό; Πόσο δύσκολο σας φάνηκε 

να διαχειριστείτε σωστά τα αγαθά που έχετε στην κατοχή σας στον κόσμο. Κάποιοι θέλουν να έχουν τα 

πάντα μόνο για τον εαυτό τους, άλλοι που έχουν πάρα πολλά δεν αισθάνονται το καθήκον να τα 

μοιραστούν με άλλους. 

61 Σας αποκαλύπτω μια πηγή υγείας που βρίσκεται μέσα σας, μέσα στην ψυχή σας, ώστε να μπορείτε 

να στρέφεστε σε αυτήν όταν είναι απαραίτητο. Αν ξέρετε πώς να το αναζητήσετε, θα βρείτε τα νερά του. 

Δεν θέλω έναν κατεστραμμένο και θλιβερό κόσμο, έναν λαό που, από άγνοια για το τι κατέχει, Μου 

μιλάει συνεχώς με φόβο και Με παρακαλεί με απελπισία. Θέλω έναν κόσμο που να έχει επίγνωση του 

πόσο πολύ είναι και κατέχει. 

62 Τώρα κάποιοι σκέφτονται: Αλλά αν ο άνθρωπος ήταν πάντα υγιής - πώς θα πέθαινε; Σε αυτό σας 

απαντώ ότι δεν είναι απαραίτητο το σώμα σας να είναι άρρωστο για να πάψει να ζει. Αρκεί να σταματήσει 

η καρδιά όταν η ώρα έχει φτάσει για να πάψει να υπάρχει. 

63 Το φως του Πνεύματός Μου χύνεται μέσα σας για να μπορέσετε να αναστηθείτε. Σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή, αναζητώ τους χαμένους για να Με υπηρετήσουν. Είμαι ο Απελευθερωτής των ψυχών, που 

σας ελευθερώνει από τα δεσμά σας. Μεταμορφώνω τους επαναστάτες σε αφοσιωμένους και ταπεινούς 

υπηρέτες. Τότε τους λέω: Προσέξτε, για να μην εκπλαγείτε από τις φήμες και τους πειρασμούς που σας 

οδηγούν εκ νέου στην καταστροφή. 

64 Αυτός που έχει γνωρίσει τη βρωμιά και τον κατώτερο κόσμο και έχει καταφέρει να απελευθερωθεί 

από αυτόν είναι έτοιμος να πάει εκεί για να αναζητήσει εκείνους που είναι ακόμα χαμένοι. Κανείς δεν 

είναι πιο κατάλληλος από αυτόν για να πείσει με τον λόγο του, που είναι το φως της εμπειρίας. Πότε θα 

γίνετε ψαράδες καρδιών και ελευθερωτές ψυχών; Πότε θα περπατήσετε σταθερά στο μονοπάτι που έχω 

ετοιμάσει για σας; 

65 Δώστε χωρίς όρους, μην καταδικάζετε το σπίτι του συνανθρώπου σας, μάλλον κοιτάξτε το δικό 

σας σπίτι, ώστε αν το βρείτε βρώμικο, καθαρίστε το και κάντε το άξιο να Με δεχτεί. Μην κοιτάτε αν το 

ντουλάπι του είναι γεμάτο ή άδειο, ή αν το σώμα του είναι καλυμμένο με γιορτινά ρούχα ή κουρέλια. 

Αφήστε την αγάπη Μου να σβήσει όλα εκείνα τα ελαττώματα που θα μπορούσαν να αμαυρώσουν το φως 

που πρόκειται να αντανακλάτε. 

66 Δείτε ότι κατεβαίνω από την Κατοικία της Τελειότητας στην κατοικία σας για να σας δείξω τη 

δόξα της Πνευματικής Ζωής, για να σας αποκαλύψω ένα μάθημα που θα σας διδάξει να γνωρίσετε τον 

εαυτό σας, να γνωρίσετε τον Δημιουργό σας και να γνωρίσετε το πεπρωμένο σας. 
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67 Ο Πατέρας δεν θέλει τα παιδιά Του να κλαίνε, αν και σας έχει πει: "Μακάριοι οι πενθούντες". Ο 

Νόμος μου δεν σας διδάσκει να κλαίτε, αλλά τον τρόπο να αποφεύγετε τον πόνο. Αν Με ευχαριστούσε να 

σας βλέπω να υποφέρετε, δεν θα ερχόμουν σε σας ως γιατρός, ούτε θα έβαζα το θεραπευτικό μου 

βάλσαμο σε κάθε πληγή. Όποιος σηκώνει το σταυρό του πόνου με πραότητα, Μου είναι αρεστός, επειδή 

Με έχει ως παράδειγμα. Αλλά από εκείνον που με τον θρησκευτικό φανατισμό και την άγνοιά του 

βασανίζει και νεκρώνει το σώμα του, δέχομαι την καλή του πρόθεση, που είναι να εξαγνιστεί ή να 

προσπαθήσει να Με μιμηθεί στα βάσανά Μου, αλλά την πράξη δεν την εγκρίνω. 

68 Αρκεί να αδειάζετε υπομονετικά το ποτήρι που σας προσφέρει η ζωή κάθε μέρα και, ξεπερνώντας 

τη δική σας θλίψη, να έχετε αρκετή δύναμη για να σκέφτεστε τον πλησίον σας και να του κάνετε όσο 

περισσότερο καλό μπορείτε για να εκπληρώσετε το καθήκον σας. 

69 Δεν παραπονιέστε πλέον για τα βάσανα- έχετε λάβει το δώρο της αγάπης Μου και έχετε χαρεί με 

τον λόγο Μου. Γνωρίστε την από τη θεϊκή της ουσία και από την προετοιμασία του φορέα της φωνής, από 

την καλοσύνη και τη σταθερότητα της φωνής του. Τότε αφήστε το πνεύμα σας να περιπλανηθεί σε 

περιοχές που μόνο αυτό μπορεί να φτάσει, ώστε εκεί να διαποτιστεί με φως, ενώ το μυαλό του παραμένει 

εκστασιασμένο και η καρδιά χτυπά με θαυμασμό και αγάπη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 135  
1 Έρχομαι γεμάτος αγάπη και οπλισμένος με υπομονή για να γίνω κατανοητός από όλους. Βρείτε 

παρηγοριά σε Μένα. Φάτε και πιείτε για να ξεδιψάσετε για δικαιοσύνη. Θέλω αυτός που παρεξηγείται από 

τους ανθρώπους να νιώθει ότι τον καταλαβαίνω, και αυτός που ένιωθε το χέρι του άδειο όταν φεύγει, 

έχοντας Με ακούσει, να νιώθει ότι κουβαλάει δώρα μαζί του. ότι εκείνος που έχει έρθει στην Παρουσία 

Μου με τύψεις στην ψυχή του, ενώ Με ακούει, αισθάνεται ανακουφισμένος από όλα αυτά και μπορεί να 

σηκώσει το πρόσωπό του όπως εκείνη η μοιχαλίδα στη Δεύτερη Εποχή, όταν της είπα: "πού είναι εκείνοι 

που σε καταδιώκουν;". Σε συγχωρώ, πήγαινε εν ειρήνη και μην αμαρτάνεις πλέον". 

2 Είμαι ο Θείος Κριτής που ποτέ δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή από την παράβαση. Πόσους από 

εκείνους που κατηγορούν τον εαυτό τους ενώπιον Μου βρίσκω καθαρούς. Πόσοι, από την άλλη πλευρά, 

διατυμπανίζουν την καθαριότητά τους και τους βρίσκω διεφθαρμένους και ένοχους. 

3 Πόσο άδικη είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη! Πόσα θύματα κακών δικαστών εξιλεώνονται για τα 

εγκλήματα άλλων ανθρώπων! Πόσοι αθώοι άνθρωποι έχουν δει τα κάγκελα της φυλακής να κλείνουν 

μπροστά στα μάτια τους, ενώ ο ένοχος κυκλοφορεί ελεύθερος, κουβαλώντας αόρατα το βάρος των 

κλοπών και των εγκλημάτων του. 

4 Πνευματικά, ο κόσμος σας είναι ατελής. Θα πρέπει να το βοηθήσετε να βελτιωθεί. 

5 Ο υλικός κόσμος, ο πλανήτης, δεν είναι κοντά στη διάλυσή του, αλλά το τέλος αυτού του κόσμου 

των λαθών και των αμαρτιών, του σκότους και της κακής επιστήμης, θα επέλθει με το φως της 

Διδασκαλίας Μου, και πάνω στα ερείπιά του θα χτίσω έναν νέο κόσμο προόδου και ειρήνης. 

6 Το έργο σας ως εργαζόμενοι δεν θα τελειώσει το 1950. Αντίθετα, τότε ακριβώς θα πάψετε 

σταδιακά να είστε μαθητές και θα γίνετε δάσκαλοι που, με το λόγο της αγάπης, θα οδηγήσετε τους 

ανθρώπους στο μονοπάτι του φωτός. 

7 Μεγάλες πνευματικές λεγεώνες περιμένουν μόνο αυτή την κάθαρση μεταξύ των ανθρώπων για να 

ενσαρκωθούν και να κατοικήσουν για άλλη μια φορά στη γη. Έχουν μια σπουδαία αποστολή και 

περιμένουν να τους δώσετε τη θέση σας για να την καταλάβουν. 

8 Θα σας εξηγήσω τη διδασκαλία Μου, κάνοντας τον Λόγο Μου υλικά ακουστό, για να καταλάβετε 

ποιοι είστε. 

9 Μην επιτρέψετε ποτέ στον εαυτό σας να πτοηθεί από το βάρος της ευθύνης που σας έχω αναθέσει- 

το βάρος της αμαρτίας ζυγίζει βαρύτερα. Πιο οδυνηρή είναι η άβυσσος με το σκοτάδι της από το φως που 

υπάρχει στην κορυφή του βουνού όπου κατοικεί ο Κύριος. Και πάλι σας λέω ότι "ο ζυγός του Ιησού είναι 

εύκολος". 

10 Σας αποκάλεσα Ισραήλ επειδή υπάρχει μια αποστολή ειρήνης στο πνεύμα σας, ένα πεπρωμένο 

πνευματικής αρμονίας με όλη την ανθρωπότητα. Γιατί είσαι ο πρωτότοκος, επειδή δεν είσαι μόνο 

γεννημένος από τον Ιακώβ, αλλά η συμφωνία σου φτάνει πέρα από αυτόν, ακόμα και πέρα από τον 

Αβραάμ. Η αφετηρία σας (ως πνευματικό ον) είναι ακόμη και πριν από την εποχή που έστειλα τον πρώτο 

άνθρωπο στη γη, ο οποίος ίδρυσε μια οικογένεια από την οποία επέλεξα τον σπόρο για να σχηματίσει τον 

λαό Μου, ισχυρό στην πίστη, την υπακοή και την αγάπη για τον αόρατο Θεό. Έτσι το ετοίμασα και το 

ευλόγησα, και ήταν σαν φάρος στη μέση της ανθρωπότητας. 

11 Δεν σας έλειπε τίποτα για να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας, και όμως είδατε άλλους λαούς να 

ανεβαίνουν ψηλότερα από εσάς, οι οποίοι στη συνέχεια σας ταπείνωσαν με αλυσίδες δουλείας. 

12 Ήταν λαοί ανώτεροι από τους δικούς σας; Ούτε στο υλικό ούτε στο πνευματικό ήταν ανώτεροι 

από εσάς, τους οποίους ο Πατέρας είχε περιλούσει με τα πολύτιμα δώρα της έμπνευσης, της αλήθειας, της 

ομορφιάς, της αγάπης, της υγείας και της δύναμης. Σας προετοίμασα έτσι ώστε να είστε σαν καθρέφτης 

της αγάπης Μου για όλα τα δημιουργημένα πράγματα, μέσα στον οποίο η ανθρωπότητα θα μπορούσε να 

Με συλλογιστεί, και σαν πηγή κρυστάλλινου νερού, στην οποία όσοι διψούν για αλήθεια θα ξεδιψούσαν. 

13 Ωστόσο - τελικά, ανθρώπινα όντα - έχετε γίνει αδύναμοι, και στην παρακμή σας έχετε υποταχθεί 

από άλλους λαούς. 

14 Αυτή τη στιγμή σας αναζητώ και είμαι πολύ κοντά σας. Σας θυμίζω τον Νόμο Μου και αφυπνίζω 

το πνεύμα σας, ώστε να ακούσει τη φωνή της συνείδησης, και λέω στις καρδιές σας: Ξυπνήστε, οι 

αλυσίδες που σας βάραιναν έχουν σπάσει από τον θάνατο, και σήμερα η ζωή σας έδωσε πίσω την 

ελευθερία σας. Γι' αυτό ήρθα σε σας στην Τρίτη Εποχή. 
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15 Μη νομίζετε ότι μόνο στους κόλπους του λαού του Ισραήλ υπήρξαν προφήτες, πρόδρομοι και 

πνεύματα φωτός. Έστειλα επίσης μερικούς από αυτούς σε άλλους λαούς, αλλά οι άνθρωποι τους 

θεωρούσαν θεούς και όχι απεσταλμένους και δημιούργησαν θρησκείες και λατρείες από τις διδασκαλίες 

τους. 

16 Ο λαός του Ισραήλ δεν κατάλαβε την αποστολή που είχε απέναντι στους άλλους λαούς και 

κοιμήθηκε πάνω σε έναν τόπο ανάπαυσης των ευλογιών και των δώρων της χάρης. Ο Πατέρας την είχε 

διαμορφώσει σαν μια τέλεια οικογένεια, στην οποία μια φυλή είχε ως καθήκον την υπεράσπιση του λαού 

και τη διατήρηση της ειρήνης, μια άλλη καλλιεργούσε τη γη, μια άλλη φυλή αποτελούνταν από ψαράδες 

και ναυτικούς. Σε μια άλλη ανατέθηκε η πνευματική άσκηση της λατρείας, και έτσι διαδοχικά κάθε μια 

από τις δώδεκα φυλές που αποτελούσαν το λαό αφιερώθηκε σε ένα διαφορετικό έργο, το οποίο μαζί 

παρήγαγε ένα παράδειγμα αρμονίας. Αλλά αληθινά σας λέω, τα πνευματικά χαρίσματα που είχατε σε 

εκείνους τους προηγούμενους χρόνους τα έχετε ακόμα. 

17 Αναγνωρίστε ανάμεσά σας τους προφήτες, δείτε άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένους, ακόμη και 

παιδιά να μαρτυρούν την αλήθεια Μου με τις αποκαλύψεις τους. Διαθέτετε την πνευματική ανύψωση για 

να προσεύχεστε, την εξουσία ώστε οι δυνάμεις της φύσης να σας ακούσουν και να σας υπακούσουν, κάτι 

για το οποίο έχετε ένα παράδειγμα στον Νώε που νίκησε τα νερά, του Ιησού του Ναυή, στον οποίο 

αποδίδετε ότι σταμάτησε την πορεία του ήλιου - στο οποίο σας λέω ότι τα αστέρια δεν σταμάτησαν ποτέ 

την πορεία τους και ότι ήταν το Θεϊκό Μου Φως, σαν λαμπερός ήλιος, που παρέτεινε την ημέρα και 

έκρυψε τη νύχτα, ώστε οι άνθρωποι να κερδίσουν τη νίκη, ενώ το σύμπαν συνέχισε την πορεία του χωρίς 

να παρεκκλίνει από τους νόμους της αρμονίας του. 

18 Ο Μωυσής είχε επίσης εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης, και τα νερά, οι άνεμοι, οι βράχοι 

υπάκουαν στη φωνή του. Εμπιστεύτηκα αυτή τη φύση στον άνθρωπο για να τη χρησιμοποιήσει- αλλά 

αυτός ανέτρεψε την τάξη της δημιουργίας και έγινε σκλάβος της φύσης, στην οποία συχνά αναζητούσε 

τον Θεό του. 

19 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα άλλο ένα μάθημα γι' αυτές τις διδασκαλίες, όταν ηρέμησα την 

καταιγίδα απλώνοντας το χέρι Μου, επίσης όταν περπάτησα στο νερό ή όταν ανέστησα τους νεκρούς. Τα 

θαύματα που έκανα τότε έγιναν για να σώσω τους χαμένους, για να μετατρέψω το σκοτάδι σε φως και το 

μίσος σε αγάπη. Δεν ήθελα να καταπλήξω τους ανθρώπους με τέτοιες πράξεις ή να προκαλέσω την 

έκπληξή τους με αυτές, κάτι που θα εξυπηρετούσε μόνο τον θαυμασμό του νου, όπως κάποιοι που 

αφήνουν τους εαυτούς τους να θαυμάζονται από τους ανθρώπους ως ανώτερα όντα κάνοντας φαινομενικά 

θαύματα και οι οποίοι ωστόσο είναι ανίκανοι να μεταστρέψουν έναν αμαρτωλό. Δεν ήρθα για να σας 

διδάξω άχρηστες ή δυσνόητες γνώσεις: Σας αποκάλυψα την ύπαρξή Μου και τον λόγο της δικής σας. Σας 

αποκάλυψα το μυστικό ότι η δύναμη που δίνει ζωή και ζωογονεί τα πάντα είναι η αγάπη- είναι η 

αρχέγονη δύναμη από την οποία αναδύθηκαν όλα τα όντα. 

20 Συνειδητοποιήστε ότι γεννηθήκατε από την αγάπη, υπάρχετε μέσω της αγάπης, λαμβάνετε 

συγχώρεση μέσω της αγάπης και θα είστε στην αιωνιότητα μέσω της αγάπης. 

21 Προετοιμαστείτε έτσι ώστε - όταν τελειώσει ο Λόγος Μου - να πάτε στα διάφορα έθνη της γης, 

όπου θα βρείτε λαούς των οποίων η προέλευση χάνεται στην αρχαιότητα και οι κάτοικοι των οποίων 

ασκούν λατρείες και επιστήμες στις οποίες έχει αποκαλυφθεί ο πνευματικός κόσμος. Εκεί θα ακούσετε για 

μεταμορφώσεις, για σημεία και θαύματα που θα σας καταπλήξουν. 

22 Τότε θα οπλιστείτε, γιατί θα έχετε να υπομείνετε μεγάλες δοκιμασίες. Θα νιώσετε προσωρινά 

μπερδεμένοι όταν, στον κύκλο αυτών των ανθρώπων, θα βιώσετε πώς συνδέονται με τον πνευματικό 

κόσμο και κάνουν θαύματα που εσείς δεν θα μπορούσατε να κάνετε. Όταν σας παρουσιάζουν γραπτά που 

περιέχουν την ιστορία τους, τους νόμους και τις εντολές τους, θα πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας για να 

μην μπερδευτείτε από το υλικό θαύμα, από την εκπληκτική εμπειρία, αλλά και για να τους θαυμάσετε και 

να τους πάρετε ως παράδειγμα σε όλα όσα η συνείδηση και η διαίσθησή σας σας λένε ότι περιέχουν 

αλήθεια. 

23 Θα βρείτε επίσης σ' αυτούς την ανυπομονησία να βρουν το μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα - 

μια λαχτάρα για την αιωνιότητα. 

24 Άλλοι θα βρεθούν στην πνευματική τους έκσταση, από την οποία έχουν κάνει μια εκστατική 

λατρεία. Μοιάζουν με παρασιτικά φυτά, επειδή δεν εκπληρώνουν τους νόμους της αγάπης που προστάζει 
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ο Θεός ούτε ικανοποιούν τα καθήκοντα της γης. Αυτές οι διδασκαλίες δεν πρέπει να εξαπλωθούν σε άλλες 

χώρες, διότι η αληθινή πνευματοποίηση θα εξαλείψει τον φανατισμό και την αρπαγή. 

25 Σας δίδαξα από τους πρώτους χρόνους έναν νόμο που είναι δίκαιος για το πνεύμα και την ύλη. 

Θυμηθείτε ότι σε κάποια περίσταση είπα: "Αποδώστε στο Θεό τα του Θεού και στον Καίσαρα τα του 

Καίσαρα". 

26 Πολλοί θα εκπλαγούν και μάλιστα θα σας κρίνουν άσχημα όταν ακούσουν ότι εσείς, ως μαθητές 

Μου, ακολουθείτε το νόμο της υλικής εργασίας, όταν δουν ότι έχετε συζύγους, ότι έχετε παιδιά και 

οικογένεια, ότι ξέρετε να απολαμβάνετε την περισυλλογή και τους καρπούς της φύσης, την οποία αγαπάτε 

σαν μητέρα. Τότε θα σας ρωτήσουν: Γιατί -αν είστε υπηρέτες του Κυρίου- δεν ζείτε μόνο με τον 

διαλογισμό του πνευματικού; Θα συναντήσετε επίσης εκείνους που έχουν το χάρισμα της προφητείας, και 

θα εκπλαγείτε με αυτό- γιατί πράγματι υπάρχουν προηγμένα πνεύματα ανάμεσά τους. 

27 Προετοιμαστείτε, όταν θα δοκιμαστείτε, θα μιλήσω μέσω της διαμεσολάβησής σας, και αν, 

επιπλέον, αυτή η προετοιμασία είναι καθαρή, απλή και αγνή, θα βιώσετε τα θαύματά Μου. 

28 Μιλάω τώρα σε εκείνους που πρόκειται να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως απόστολοι και 

προφήτες σε άλλες χώρες, ώστε να μην καυχηθούν για την αποστολή που τους έχω αναθέσει. Αυτά δεν 

πρέπει να προκαλούν αναταραχή πολεμώντας θρησκευτικές κοινότητες ή δόγματα. Άλλοι θα είναι εκείνοι 

που θα προκαλέσουν αγανάκτηση εναντίον σας χωρίς να συνειδητοποιούν ότι θα σας βοηθήσουν να 

διαδώσετε τη Διδασκαλία Μου προκαλώντας την περιέργεια πολλών, η οποία στη συνέχεια θα μετατραπεί 

σε πίστη. 

29 Για κάποιους, η παρούσα ύπαρξη θα είναι η τελευταία τους ενσάρκωση. Ήρθε η ώρα να 

προετοιμαστείτε για το ταξίδι προς το υπερπέραν. Γεμίστε τη σιταποθήκη σας με καλό σπόρο, ώστε να 

ακολουθήσετε με σταθερό βήμα το κάλεσμα στην πνευματική κοιλάδα που σας στέλνω, η οποία σας 

περιμένει και από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. 

30 Στον καθένα από εσάς έχει ανατεθεί ένας αριθμός ψυχών για να βοηθήσετε να τις αναδείξετε και 

να τις οδηγήσετε στο μονοπάτι της αλήθειας Μου. Κανείς δεν μπορεί να φθάσει χωρίς αυτούς που του 

έχουν εμπιστευτεί, γιατί τότε δεν θα γίνει δεκτός. 

31 Να αγωνίζεστε και να εργάζεστε, να απολαμβάνετε τη μάθηση και τη διδασκαλία. Κάνω τα 

χωράφια γόνιμα και απομακρύνω όλα τα ζιζάνια από αυτά, ώστε οι σπορείς Μου να τα βρουν 

προετοιμασμένα από το έλεός Μου. 

32 Τότε ένα μονοπάτι θα ανοίξει μπροστά στα μάτια σας μέσα από μια έρημο, προσφέροντάς σας τις 

οάσεις της, και μακριά στον ορίζοντα μια φωτεινή σιλουέτα της Γης της Επαγγελίας, της οποίας οι 

ανοιχτές πύλες θα σας προσκαλούν να εισέλθετε μαζί με εκείνους που σας εμπιστεύτηκαν και με τα πλήθη 

των λαών που όχι μόνο θα αγαπούν τον ίδιο Θεό, αλλά και θα ασκούν την ίδια πνευματική λατρεία του 

Θεού. 

33 Μεταστρέψτε με την προσευχή σας τα όντα στο σκοτάδι που πολεμούν και μάχονται σαν στρατοί 

ενώ εσείς κοιμάστε. Έχετε επίγνωση ότι γύρω σας και πάνω σας ένας άγνωστος κόσμος αιωρείται και 

ταράζεται, όπου το φως μάχεται ενάντια στο σκοτάδι σε έναν πόλεμο, ο βρυχηθμός και η επιρροή του 

οποίου μπερδεύει τον κόσμο σας, την καρδιά σας και το μυαλό σας. 

34 Γι' αυτό η ειρήνη και η ηρεμία έχουν φύγει από τις καρδιές των ανθρώπων- μακάριος, όμως, είναι 

εκείνος που αισθάνεται αυτή τη μάχη και προσεύχεται, γιατί θα προχωρήσει καλά. 

35 Όσοι θεωρούν την κρίση αυτής της εποχής ως απλή σύμπτωση, δεν γνωρίζουν ότι θα 

εγκαταλειφθούν στο θάνατο, στις πληγές, στις λοιμώξεις και στην πείνα. 

36 Ξεκουραστείτε σε ασφαλή γη. Μείνετε κάτω από τη σκιά αυτού του φοίνικα και ακούστε το Λόγο 

Μου, ώστε να θεραπευτείτε από όλες τις ασθένειές σας και να ανακτήσετε τη δύναμή σας για να 

συνεχίσετε το ταξίδι. 

37 Δεν χρειάζεται να Μου πείτε τι έχετε στο μυαλό σας, ούτε από πού έρχεστε, γιατί τα ξέρω όλα 

αυτά. Ξέρω ότι η ψυχή σας πλησιάζει τον Πατέρα αφού έχει νικήσει στη δύσκολη μάχη που έδωσε για να 

απομακρυνθεί από το λάθος μονοπάτι - ότι έρχεστε να ζητήσετε βοήθεια και δύναμη από Μένα για να μην 

απελπίζεστε. Όταν ήσουν κοντά στο να χάσεις την καρδιά σου, όταν οι δυνάμεις σου είχαν ήδη 

εξαντληθεί, στράφηκες σε Μένα με τη σκέψη σου για να ζητήσεις βοήθεια από Μένα, και Εγώ απάντησα 

αμέσως και σε κάλεσα να έρθεις σε αυτή την όαση ειρήνης, ώστε να βρεις ανάπαυση μέσα από το άπειρο 

έλεος του Πατέρα σου. 
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38 Πόσες αποκαλύψεις έχετε καταλάβει από τότε που ακούσατε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη! Μέσω 

αυτών καταλάβατε ότι η ψυχή δεν τελειοποιείται ούτε σε μια μέρα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε μια ζωή- 

γιατί, επειδή είναι αιώνιας φύσης, η πορεία της εξέλιξής της πρέπει να αντιστοιχεί στην υψηλή ανταμοιβή 

που την περιμένει. 

39 Έχετε μάθει να διακρίνετε ανάμεσα στη φωνή της συνείδησης, η οποία μιλάει πάντα για το νόμο, 

την αγάπη, το καλό, τη δικαιοσύνη και την καθαρότητα, και σε εκείνη την άλλη φωνή που προέρχεται από 

τις αισθήσεις της σάρκας ή τα πάθη της καρδιάς και η οποία δεν εμπνέει πάντα το καλό. 

40 Γνωρίζετε ήδη ότι έχετε όπλα για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και ξέρετε ποια είναι αυτά. 

Γνωρίζετε επίσης ποια είναι η ασπίδα που σας προστατεύει, και αρχίζετε να χρησιμοποιείτε την 

προσευχή, την πίστη, τις καλές σκέψεις, τη δύναμη της θέλησης. 

41 Έχετε μάθει να δίνετε τη σωστή θέση στη ζωή στα διάφορα αξιακά συστατικά που συνθέτουν την 

ύπαρξή σας. Γνωρίζετε ότι το ουσιώδες είναι το πνεύμα, και ότι μετά από αυτό - αλλά καταλαμβάνοντας 

μια άξια θέση στο ανθρώπινο ον - είναι τα συναισθήματα, ο νους (δηλαδή η ψυχή) και οι φυσικές 

ανάγκες. 

42 Τώρα καταλαβαίνετε ότι η αληθινή πνευματοποίηση στον άνθρωπο δεν συνίσταται στην 

απομάκρυνση από τη σάρκα ή στην απόρριψη της ύλης, αλλά στην εναρμόνιση της ζωής σας με το 

σύνολο της Δημιουργίας- ωστόσο - για να επιτύχει το πνεύμα αυτή την αρμονία, είναι απαραίτητο να 

δείχνει πάντα το δρόμο, να είναι πάνω από το ανθρώπινο, να είναι ο οδηγός. Αν δεν είναι έτσι, τότε το 

πνεύμα δεν είναι ελεύθερο και γίνεται σκλάβος της σάρκας ή εχθρός της. 

43 Ξέρετε ότι με τον τρόπο Μου δεν μπορείτε να υποκρίνεστε την αγάπη, την αγνότητα και τη 

γνώση, γιατί αισθάνεστε ένα βλέμμα επάνω σας που τα βλέπει όλα και τα κρίνει όλα. 

44 Σήμερα ξέρετε ότι οι αρετές και τα έργα σας πρέπει να είναι αληθινά και να εμπνέονται από την 

αγάπη για τους συνανθρώπους σας για να είναι αληθινά τα προσόντα σας. 

45 Μη φοβάστε όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Σας ξαναλέω ότι δεν απαιτώ από εσάς την 

ύψιστη τελειότητα, αλλά μια συνεχή προσπάθεια να την επιτύχετε. 

46 Αν υποφέρετε σήμερα, αν περνάτε μια σκληρή δοκιμασία, αν βρίσκεστε στο κρεβάτι του πόνου, 

ξέρετε ότι αυτό το ποτήρι του πόνου σας εξαγνίζει και σας ανανεώνει, ότι αυτός ο πόνος σας κάνει να 

εξιλεωθείτε για κάποιο σφάλμα, ότι είναι ένα σοφό μάθημα - τότε το πίνετε με υπομονή και παράδοση. 

47 Έχετε μάθει να καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή χτίζω έναν ναό μέσα στον καθένα σας και δεν 

τολμάτε πλέον να καταστρέψετε αυτό που έχει χτιστεί- αντίθετα, προσπαθείτε να Με βοηθήσετε σε αυτό 

το έργο. 

48 Έχετε κατανοήσει ότι δεν πρέπει να αποκτήσετε αξία ενώπιον των ανθρώπων για να λάβετε 

έπαινο ή ανταμοιβή από αυτούς, αλλά ενώπιον του Πατέρα σας, ο οποίος είναι ο μόνος ικανός να 

αξιολογήσει τα έργα σας. 

49 Όσο κι αν τα πάθη σας έχουν ριζώσει, όταν έχετε κατανοήσει όλες αυτές τις εξηγήσεις, πρέπει να 

επιφέρουν την υποταγή της σάρκας στο πνεύμα, η οποία θα είναι η αρχή για την αρμονία και την τάξη που 

πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο για να είναι ένα παιδί αντάξιο Μου. 

50 Από το παρόν σας εξαρτάται το μέλλον πολλών ανθρώπων, αγαπημένοι άνθρωποι, μην 

αμφιβάλλετε ούτε στιγμή. Επομένως, όταν σκέφτεστε αυτή την αλήθεια, απελευθερωθείτε από το 

τελευταίο ίχνος εγωισμού και φέρτε την ειρήνη, την ενότητα, την ηθική και την πνευματικότητα για το 

αύριο. 

51 Μην αμφιβάλλετε ότι μπορείτε να εκτελέσετε αυτό το έργο στον κόσμο, γιατί δεν είναι η πρώτη 

φορά που σας εμπιστεύομαι τον σπόρο Μου με τον τρόπο σας. Η απόδειξη είναι ότι σας μιλάω με αυτόν 

τον τρόπο και Με καταλαβαίνετε. 

52 Αυτή είναι η συνέχεια των διδασκαλιών Μου, αλλά δεν είναι το τέλος αυτού του πλανήτη. Ο 

κόσμος θα συνεχίσει να περιστρέφεται στο διάστημα- οι ψυχές θα εξακολουθήσουν να έρχονται στη γη 

για να ενσαρκωθούν και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους. Τα ανθρώπινα όντα θα συνεχίσουν να 

κατοικούν τη γη- μόνο ο τρόπος ζωής θα αλλάξει. 

53 Οι μεταμορφώσεις που θα υποστεί η ανθρώπινη ζωή θα είναι τόσο μεγάλες που θα σας φαίνεται 

σαν να τελειώνει ένας κόσμος και να γεννιέται ένας άλλος. Ακριβώς όπως σε όλες τις εποχές η ζωή των 

ανθρώπων έχει χωριστεί σε εποχές ή εποχές, και καθεμία από αυτές έχει διακριθεί για κάτι - είτε για τις 

ανακαλύψεις της, είτε για τις θεϊκές αποκαλύψεις που έχει λάβει, είτε για την ανάπτυξη της αίσθησης του 
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ωραίου, που ονομάζεται τέχνη, ή από την επιστήμη της - έτσι η εποχή που αρχίζει, η εποχή που ήδη 

αναδύεται σαν μια νέα αυγή, θα σημαδευτεί από την εκδίπλωση των χαρισμάτων του πνεύματος, αυτής 

της πλευράς της ύπαρξής σας, την οποία θα έπρεπε να είχατε καλλιεργήσει για να γλιτώσετε από τόσα 

δεινά, και την οποία πάντα αναβάλατε για αργότερα. 

54 Δεν πιστεύετε ότι η ανθρώπινη ζωή μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως, να ξεδιπλωθεί η 

πνευματικότητα, να καλλιεργηθούν τα χαρίσματα του πνεύματος και να αποκατασταθεί ο νόμος, ο οποίος 

σε αυτόν τον κόσμο υπαγορεύεται από τη συνείδηση; 

55 Ω, αν ήξερες πόσα πολλά κρύβει μέσα του το πνεύμα σου! Αλλά δεν το ξέρετε, παρά τις χιλιετίες 

που κατοικείτε στον κόσμο, γιατί μέσα στον εγωισμό σας - που είναι η αγάπη για τον εαυτό σας - μόνο η 

επιστήμη στην υπηρεσία του κάθε ατόμου ήταν σημαντική για σας. 

56 Εγώ θα σας αποκαλύψω τις αρετές, τα χαρίσματα, τις ομορφιές, τη δύναμη και όλα τα θαύματα 

που είναι κρυμμένα στο πνεύμα σας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, τώρα που θερίζετε τους τελευταίους 

καρπούς ενός κόσμου ή μιας ζωής που φτάνει στο τέλος της. 

57 Σύντομα όλα τα έθνη θα καταλάβουν ότι ο Θεός τους μίλησε σε κάθε εποχή, ότι οι θείες 

αποκαλύψεις ήταν η σκάλα που ο Κύριος κατέβασε στους ανθρώπους για να ανέβουν σ' Αυτόν. 

58 Αυτή τη νέα εποχή κάποιοι θα την ονομάσουν εποχή του φωτός, άλλοι εποχή του Αγίου 

Πνεύματος και άλλοι εποχή της αλήθειας. Αλλά σας λέω ότι θα είναι η εποχή της πνευματικής ανάτασης, 

της πνευματικής ανάκτησης, της διεκδίκησης. 

59 Αυτή είναι η εποχή που επιθυμούσα από καιρό να ζήσει στην καρδιά του ανθρώπου και την οποία 

ο ίδιος συνεχώς πολεμούσε και κατέστρεφε. Μια εποχή της οποίας η φωτεινότητα γίνεται ορατή από 

όλους και κάτω από το φως της οποίας όλα τα παιδιά του Κυρίου ενώνονται - όχι σε μια θρησκευτική 

κοινότητα ανθρώπων που δέχονται κάποιους και απορρίπτουν άλλους, που διακηρύσσουν τη δική τους 

αλήθεια και την αρνούνται σε άλλους, που χρησιμοποιούν αναξίως όπλα για να επιβληθούν ή που δίνουν 

σκοτάδι αντί για φως. 

60 Άνθρωποι, όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσετε για να μοιραστείτε τα καλά νέα, θα πρέπει να 

κηρύξετε την ειρήνη, την αγάπη, το έλεος, την ενότητα και την αδελφοσύνη με έργα. Αν, στο δρόμο σας, 

συναντήσετε άλλους που κηρύττουν το ίδιο πράγμα υποκριτικά και μόνο κατ' επίφαση, εκθέστε το ψέμα 

τους με τα έργα σας. Αλλά αν αντιθέτως διαπιστώσετε ότι κηρύττουν την αλήθεια, την αγάπη και το έλεος 

με το παράδειγμά τους, ενωθείτε μαζί τους πνευματικά, γιατί ο αγώνας τους θα είναι και δικός σας. 

61 Δεν μπορώ να αποφύγω να σας πω: Αν είστε ανέντιμοι, απροετοίμαστοι και ανάξιοι να εκτελέσετε 

αυτό το έργο και δείτε ότι άλλοι έχουν ξεκινήσει να αγωνίζονται με την απαραίτητη ειλικρίνεια, μην τους 

εμποδίζετε το δρόμο, γιατί τότε η ευθύνη σας θα είναι διπλάσια. 

62 Σας μιλάω για τα πάντα, μαθητές, ώστε τίποτα να μην σας εκπλήσσει, και όταν ξεκινήσετε αυτόν 

τον αγώνα, να ξέρετε πραγματικά πώς να αφυπνίσετε στις καρδιές το ιδανικό της πνευματικής ανύψωσης. 

63 Αυτή η γη, η οποία πάντα έστελνε τη σοδειά της από άρρωστες, κουρασμένες, διαταραγμένες, 

μπερδεμένες ψυχές ή από εκείνες με μικρή πρόοδο στο υπερπέραν, θα Μου προσφέρει αμέσως σοδειές 

αντάξιες της αγάπης Μου για σας. 

64 Η αρρώστια και ο πόνος θα εξοριστούν σταδιακά από τη ζωή σας, και καθώς θα ζείτε μια υγιή και 

ανυψωμένη ύπαρξη, ο θάνατος θα σας βρει έτοιμους στον ερχομό του για το ταξίδι προς την πνευματική 

πατρίδα. 

65 Ποιος θα μπορούσε να εκπλαγεί ή να χαθεί όταν εισέρχεται στην άγνωστη κατοικία, αν αυτή του 

έχει ήδη παρουσιαστεί σε αυτή τη ζωή από τον Δάσκαλό του τις στιγμές της προσευχής, του διαλογισμού, 

του ονείρου ή της έμπνευσης; 

66 Προς το παρόν, τόση ειρήνη και τόση υλική και πνευματική ευημερία σας φαίνονται ανέφικτες, 

επειδή βλέπετε όλη τη σύγχυση που σας περιβάλλει - μια σύγχυση που αυξάνεται συνεχώς σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης ζωής. Αλλά στο εξής, όταν αυτή η θυελλώδης νύχτα φέρει το φως της νέας αυγής, 

η ίδια γη θα αισθανθεί ότι οι νέοι κάτοικοί της σπέρνουν την αληθινή ζωή με ευγενή έργα που θα 

αποκαταστήσουν και θα ανοικοδομήσουν, και ότι οι καταστροφείς και οι βεβηλωτές, καθώς και οι κακοί, 

αναχωρούν ήδη για να βρουν τον εξαγνισμό τους. 

67 Άνθρωποι, σήμερα σας αποκάλυψα κάτι από τα θεία σχέδια του Πατέρα για εσάς. Σας έχω 

προβλέψει αυτό που ανήκει στο μέλλον και σας έχω προετοιμάσει για τον αγώνα που έρχεται σε όλη την 

ανθρωπότητα. Αναλογιστείτε αυτή τη διδασκαλία και θα νιώσετε ενθάρρυνση. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 136  
1 Απολαμβάνετε τον Λόγο Μου, αφήστε το σώμα να ξεκουραστεί, ενώ το πνεύμα σας γευματίζει 

στο Ουράνιο Γεύμα Μου. Απομακρύνετε το μυαλό σας για λίγες στιγμές από τις φιλόδοξες γήινες 

επιδιώξεις του και αφήστε τα μάτια του πνεύματος να ανοίξουν. 

2 Σκεφτείτε και ζήστε πνευματικά αυτά τα λεπτά που διαρκεί η εκδήλωσή Μου ανάμεσά σας. 

Φέρνω πραγματικούς θησαυρούς για το πνεύμα σας. Μην θεωρείτε αυτές τις στιγμές χαμένες. Μην 

ξεχνάτε ότι ό,τι χρειάζεστε από τη γη θα σας δοθεί από πάνω της και ότι επομένως δεν είναι το ουσιώδες 

στην ύπαρξή σας. 

3 Για να κατανοήσετε πραγματικά αυτές τις διδασκαλίες, είναι απαραίτητο να έχετε απόλυτη πίστη 

σε Μένα. 

4 Θέλω να ξέρετε τι είναι η πίστη, ώστε να καταλάβετε ότι όποιος την κατέχει είναι κάτοχος ενός 

ασύγκριτου θησαυρού. 

5 Όποιος ζει φωτισμένος από αυτό το εσωτερικό φως -όσο φτωχός κι αν τον θεωρεί ο κόσμος- δεν 

θα νιώσει ποτέ απόκληρος, εγκαταλελειμμένος, αδύναμος ή χαμένος. Η πίστη του στον Πατέρα, στη ζωή, 

στο πεπρωμένο του, αλλά και στον εαυτό του, δεν θα τον αφήσει ποτέ να βυθιστεί στον αγώνα της ζωής, 

και επιπλέον, θα είναι πάντα σε θέση να επιτελεί μεγάλα και εκπληκτικά έργα. 

6 Όταν ακούτε αυτές τις διδασκαλίες, αναστενάζετε στη σκέψη ότι δεν είστε ακόμη τα αληθινά 

παιδιά της πίστης. 

7 Άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά, σηκώνονται πνευματικά κοντά Μου και Μου ζητούν να 

ανάψω αυτή τη θεϊκή φλόγα στις καρδιές τους.Αυτό ήρθα να κάνω και γι' αυτό σας μιλάω. 

8 Δεν σας λείπει τελείως η πίστη, παιδιά Μου, η απόδειξη είναι όταν έρχεστε σε Μένα, ότι στην 

Παρουσία Μου αφήνετε όλα τα παράπονά σας, τους πόνους σας, τον βαρύ σταυρό σας- οι καρδιές 

ανοίγουν και Μου δείχνουν τις ανησυχίες τους, τα προβλήματα, τις απογοητεύσεις, την κούρασή τους, τις 

αδυναμίες τους, τα βάσανα και πολλές δυσκολίες ακόμα. 

9 Τι λείπει λοιπόν από την πίστη σας για να μπορείτε να κάνετε θαύματα; Να μεγαλώσει, να 

αυξηθεί, να ξεχειλίσει: Τότε δεν θα είναι δυσκολίες που θα Μου παρουσιάζετε, ούτε δάκρυα που θα Μου 

προσφέρετε, αλλά ευχαριστία, ικανοποίηση, παράδοση, εμπιστοσύνη, χαρά, δύναμη και ελπίδα. 

10 Κάθε φορά που δεν έχετε πίστη ή είναι πολύ αδύναμη, Με αρνείστε σε κάθε βήμα χωρίς να το 

συνειδητοποιείτε, και σε πολλά από τα λόγια σας μαρτυρείτε εναντίον Μου. Σας τα λέω αυτά για να 

παρατηρείτε καλά τις πράξεις σας και να μετράτε τα αποτελέσματά τους - όχι μόνο τα υλικά αλλά και τα 

πνευματικά. 

11 Είστε οι μαθητές Μου, τους οποίους προετοιμάζω για να δώσουν τη μεγάλη μαρτυρία της 

εκδήλωσής Μου, καθώς και των αποκαλύψεών Μου σε αυτή την εποχή, την οποία η ανθρωπότητα θα 

απαιτήσει από εκείνους που έλαβαν τις αποκαλύψεις. 

12 Δεν υπάρχει κανένας από τους μαθητές Μου που να μην επιθυμεί διακαώς την άνθιση και την 

καρποφορία αυτής της Διδασκαλίας στη γη, και θα ξέρετε ότι αυτό εξαρτάται εν μέρει από το έργο σας, 

την ειλικρίνειά σας και την αγάπη που βάζετε στις πράξεις σας.Αν το κάνετε αυτό, θα βιώσετε τον 

θρίαμβο της πνευματοποίησης μεταξύ των ανθρώπων. 

13 Βλέπω ότι πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι αυτή η πνευματοποίηση είναι αδύνατη σε αυτόν τον 

κόσμο και περιορίζεστε στο να ακούτε το Λόγο Μου, όπως κάποιος ακούει μια όμορφη συναυλία και την 

απολαμβάνει για λίγο. 

14 Τους ρωτάω πότε θέλουν να ξεκινήσουν για μάχη. Αλλά απαντούν, μόνο όταν ζουν στην 

πνευματική σφαίρα, γιατί σε αυτόν τον κόσμο όλα είναι ενάντια στην πνευματικότητα, την καλοσύνη και 

τη δικαιοσύνη. 

15 Ω, εσείς οι φοβισμένοι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε έρθει για να αποκτήσετε αξία 

προκειμένου να φτάσετε σε ένα υψηλότερο στάδιο στην Πνευματική Ζωή και να κερδίσετε επανόρθωση 

σε αυτή την ενσάρκωση προς όφελος του πνεύματός σας. 

16 Πότε θα καταλάβετε ότι ακριβώς μέσα στους ταραγμένους καιρούς που επικρατούν τώρα μπορείτε 

να αποκτήσετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ότι εκεί θα βρείτε τα πιο γόνιμα και κατάλληλα 

χωράφια για να σπείρετε τον σπόρο Μου; 
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17 Προσπαθήστε να αφήσετε πίσω σε αυτόν τον κόσμο το βάρος των ατελειών που βρίσκεται στην 

ψυχή σας. Ελευθερώστε την ψυχή σας από τα σφάλματά της εδώ και εξασφαλίστε ότι όταν εισέλθει στο 

πνευματικό βασίλειο, θα εισέλθει χωρίς δάκρυα, χωρίς κηλίδες. 

18 Ούτε να περιμένετε να γνωρίσετε την ειρήνη του Θεού μέχρι να βρεθείτε στο πνεύμα. Όχι, ήδη 

εδώ σε αυτή τη γη, η οποία έχει μετατραπεί σε κοιλάδα δακρύων από τα λάθη σας, θα μπορέσετε να έχετε 

λίγη από αυτή την τέλεια ειρήνη εκ των προτέρων. 

19 Ποτέ μη σταματάτε στην πνευματική σας πρόοδο, είτε βρίσκεστε σε αυτόν είτε σε έναν άλλο 

κόσμο. 

20 Έχετε επιτύχει πνευματική ανάπτυξη. Αν θέλετε να σας δώσω αποδείξεις γι' αυτό, σας το ζητώ: 

Πού είναι οι θεοί που λατρεύατε χθες; Πού είναι οι προσφορές και οι θυσίες; Ακόμη και μετά τη γνώση 

του αληθινού Θεού, πόσες αλλαγές έχουν υποστεί ο τρόπος σκέψης σας, οι πεποιθήσεις σας, οι μορφές 

λατρείας και οι λατρευτικές σας πράξεις! 

21 Για το λόγο αυτό, και ως περαιτέρω απόδειξη ότι έχετε σίγουρα εξελιχθεί, έχω έρθει σε σας σε 

αυτή τη Νέα Εποχή, στην οποία το πνεύμα θα υπερισχύει της ύλης σε όλα, μέχρι να επιτύχει την άμεση 

ένωση με Εκείνον που του έδωσε την ύπαρξη. 

22 Σας έστειλα εδώ σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να ζήσετε για άλλη μια φορά πάνω στη γη - σε αυτό 

το έδαφος, στο οποίο είχε προηγουμένως κατέβει η ευλογία του Θεού, για να μπορέσετε στο εξής να 

κατοικήσετε πάνω του και να εκπληρώσετε τον Νόμο. 

23 Ανάμεσα σε όλες τις χώρες, μεγάλες και μικρές, διάλεξα αυτή εδώ για να σας δώσω τις οδηγίες 

Μου, ώστε να γίνει η σκηνή της νέας Μου εκδήλωσης. 

24 Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που έχουν σταματήσει να σκέφτονται την ιστορία αυτού του λαού, τις 

συνθήκες στις οποίες έζησε αιώνα με τον αιώνα! 

25 Άλλοι άνθρωποι από μακρινές χώρες θα αναγνωρίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια από εσάς όλα τα 

σημάδια που έκαναν γνωστή στην ανθρωπότητα την παρουσία Μου και τον ερχομό μιας Νέας Εποχής. Ο 

βασιλικός μου λόγος έπρεπε να βγει αληθινός, γιατί μόνο ο λόγος των ανθρώπων είναι ευμετάβλητος. 

26 Εδώ είμαι, άνθρωποι, όχι μόνο για σας, γιατί στην ουσία του Λόγου Μου είμαι με όλους. 

27 Η ζωή ήταν σαν ένα χωνευτήρι στο οποίο έλιωσε η ψυχή σας και ένα αμόνι στο οποίο 

σφυρηλατήθηκε η καρδιά σας. 

28 Στο νου και στο σώμα σας έπεσε το μαστίγιο της αλαζονείας, η δουλεία με την αλυσίδα των 

ταπεινώσεων, της μιζέριας και της άγνοιας. 

29 Οι πόλεμοι, η καταπίεση, τα βάσανα αποτέλεσαν το ποτήρι της πικρίας σας- όλα αυτά δεν ήταν 

πνευματικά άγονα, διότι ενισχυθήκατε για τον αγώνα γεμάτοι πίστη και μπορέσατε να νιώσετε και να 

κατανοήσετε τα βάσανα των άλλων. 

30 Όλα είχαν προαναγγελθεί, οι προφητείες ήταν γραμμένες στα βιβλία σας. Επομένως, όταν 

εκπληρώθηκαν όλα τα προηγούμενα σημάδια, είχε έρθει η ώρα να ανοίξω τις πύλες της Νέας Εποχής και 

να αγγίξω το όργανο του νου του ανθρώπου μέσω της αγάπης Μου, να αφήσω το φως Μου να δονηθεί 

μέσα από το πνεύμα του και να φωτίσει με αυτό την ανθρωπότητα. 

31 Με τον ίδιο τρόπο, σε περασμένες εποχές, ένας λαός ήταν έτοιμος να δεχτεί στους κόλπους του 

την παρουσία του Υιού του Υψίστου. Η λαχτάρα για την έλευσή Του πηγάζει από τη θλίψη τους, τη θλίψη 

τους για τη δουλεία και την ταπείνωση στην οποία είχαν περιέλθει- και η υπόσχεση του Κυρίου προς 

αυτόν τον λαό έγινε πραγματικότητα. Εφόσον Του είχε υποσχεθεί ένα δίκαιο, αγνό και καθαρό πρόσωπο 

ως Σωτήρα, ήταν φυσικό το σώμα Του να βγει από μια αγνή μήτρα. Και έτσι συνέβη, γιατί η Μαρία, αυτή 

που αποκαλείται "ευλογημένη μεταξύ των γυναικών", ήταν ένα ουράνιο λουλούδι, που μεταφυτεύτηκε 

στη γη με τη θέληση του Θεού, ώστε να αφήσει το άρωμα της μητρικής της τρυφερότητας, της θεϊκής της 

παρηγοριάς, στις βαμμένες και θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων. 

32 Ο Ιησούς γεννήθηκε και μεγάλωσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν όμως πλησίασε η ώρα του 

κηρύγματός Του, ένας άνθρωπος ονόματι Ιωάννης, που ζούσε στην έρημο, κατέβηκε στις πόλεις για να 

αναγγείλει στους ανθρώπους τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Τους προετοίμασε και τους 

παρότρυνε να κάνουν κάτι καλύτερο, ώστε ο Δάσκαλός του να τους βρει προετοιμασμένους. 

33 Ήταν η φωνή που φώναζε στην έρημο, ο μεγαλύτερος προφήτης, ο πρόδρομος. Ήταν το πνεύμα 

του Ηλία που ανακοίνωσε στους ανθρώπους ότι οι πύλες μιας νέας εποχής ανοίγουν μπροστά στα υλικά 

και πνευματικά τους μάτια. 
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34 Ο Ιωάννης έχυσε τα νερά του Ιορδάνη στα κεφάλια των ανθρώπων ως συμβολική πράξη για να 

εξαγνιστούν για τον ερχομό του Διδασκάλου. Υπέβαλα επίσης το σώμα Μου σε αυτή την πράξη, ως 

παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και πραότητας, με την οποία ήθελα να καταλάβετε ότι όταν ο άνθρωπος 

αισθάνεται ότι όλες οι ικανότητές του έχουν φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή τους και ότι η ύπαρξή του έχει 

επιτύχει την αρμονία μεταξύ της ψυχής και του σωματικού της κελύφους, αυτή είναι η κατάλληλη ώρα 

για να εκτελέσει τα μεγαλύτερα και ευγενέστερα έργα στη ζωή, επειδή έχει επιτύχει την ωριμότητα, τη 

δύναμη της ψυχής, το ιδανικό, την εσωτερική ειρήνη. 

35 Θυμίζοντάς σας τα μαθήματα του παρελθόντος, σας διδάσκω τα νέα. Εκείνη την εποχή ο ερχομός 

Μου είχε επίσης έναν πρόδρομο, που ενσαρκωνόταν υλικά σε έναν άνθρωπο ονόματι Ρόκε Ρόχας, ο 

οποίος φωτίστηκε πνευματικά από το πνεύμα του Ηλία, ο οποίος έγινε γνωστός μέσω του νου αυτού του 

ανθρώπου και μίλησε μέσω του στόματός του. 

36 Ο Ηλίας είχε ξαναβρεθεί και έπρεπε να ξαναβρεθεί, γιατί είναι η ακτίνα του Θεού που κάνει τη 

σύνδεση μεταξύ των παιδιών και του Πατέρα, που προετοιμάζει και ισοπεδώνει τα μονοπάτια, που βάζει 

σε τάξη τις ψυχές και κρατά τις καρδιές σε εγρήγορση και αναμονή. 

37 Σήμερα δεν χρειάζεστε σύμβολα, αλλά μόνο φως, πίστη, θέληση, αγάπη. Όλα αυτά θα είναι ο 

καλύτερος, ο πληρέστερος εξαγνισμός της ψυχής και της σάρκας για να σας εισαγάγουμε στο φωτεινό 

μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

38 Αγαπητοί μαθητές, σήμερα Μου δείχνετε ότι η καρδιά σας διψάει για αλήθεια, και γι' αυτό σας 

καλώ να πλησιάσετε σε αυτή την πηγή της αγάπης, ώστε να πιείτε μέχρι να χορτάσετε. 

39 Να θυμάστε ότι υλοποιούμαι στα λόγια Μου μόνο μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Συνεπώς, 

εναπόκειται σε εσάς να κατανοήσετε τη διδασκαλία Μου και να σκεφτείτε όλα όσα έχετε ακούσει. 

40 Προσευχηθείτε, ρωτήστε τον Πατέρα σας στην προσευχή σας, τότε στο διαλογισμό σας θα λάβετε 

μια σπίθα από το άπειρο φως Μου. Μην περιμένετε να λάβετε όλη την αλήθεια σε μία μόνο στιγμή. 

Υπάρχουν ψυχές που αναζητούν την αλήθεια εδώ και πολύ καιρό, που ερευνούν και προσπαθούν να 

διεισδύσουν σε όλα τα μυστήρια, αλλά δεν έχουν φτάσει στον επιθυμητό στόχο. 

41 Ο Χριστός, ο Χρισμένος, σας έδειξε τον δρόμο με τα λόγια: "Αγαπάτε αλλήλους". Μπορείτε να 

φανταστείτε τις συνέπειες αυτής της μεγαλειώδους εντολής; Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου θα 

μεταμορφωθεί αν ζούσατε σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία. Μόνο η αγάπη θα μπορέσει να σας 

αποκαλύψει τις αλήθειες των Θείων Μυστηρίων, επειδή είναι η πηγή της ζωής σας και όλων όσων 

δημιουργούνται. 

42 Αναζητήστε την αλήθεια με ζήλο, αναζητήστε το νόημα της ζωής, αγαπήστε και γίνετε δυνατοί 

στην καλοσύνη, και θα βιώσετε πώς βήμα προς βήμα θα φύγουν από την ύπαρξή σας όλα όσα ήταν 

ψεύτικα, ανέντιμα ή ατελή. Γίνετε μέρα με τη μέρα πιο ευαίσθητοι στο φως της Θείας Χάριτος, τότε θα 

είστε σε θέση να ζητάτε απευθείας από τον Κύριό σας όλα όσα θέλετε να μάθετε και όσα χρειάζεται το 

πνεύμα σας για να φτάσει στην ύψιστη αλήθεια. 

43 Εργαστείτε στη γη όπως πριν και αφιερωθείτε πιστά στα καθήκοντά σας. Αλλά πάντα να 

αναζητάτε την ουσία ή το νόημα όλων όσων σας συμβαίνουν ή όσων κάνετε στο μονοπάτι της ζωής σας, 

έτσι ώστε η γήινη ζωή σας να μην είναι άγονη για το πνεύμα σας. 

44 Προσευχηθείτε στην απλή προσευχή που ξεπηδά από την ύψιστη καθαρότητα της ψυχής σας, και 

εξετάστε τα έργα σας με τη βοήθεια της συνείδησής σας και απολαύστε την παρουσία Μου. 

45 Σε αυτή τη σύνδεση του πνεύματος θα λάβετε περισσότερο φως, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα 

τη ζωή, θα έχετε την έμπνευση που θα σας ωθήσει να βελτιώσετε τον εαυτό σας καθαρίζοντας τα 

συναισθήματά σας και αφυπνίζοντας την καρδιά σας για φιλανθρωπία. Αυτές είναι οι στιγμές κατά τις 

οποίες οι ικανότητες και τα χαρίσματα του πνεύματος ξυπνούν και ετοιμάζονται να εκπληρώσουν τα 

διάφορα καθήκοντά τους μέσω εκείνου που τα κατέχει. 

46 Η διαίσθηση, που είναι πνευματική όραση, πρόβλεψη και προφητεία, φωτίζει το νου και κάνει την 

καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα για τα μηνύματα και τις φωνές που λαμβάνει από το άπειρο. 

47 Όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να συνδέεται με τον Πατέρα μέσω του Πνεύματος, δεν χρειάζεται 

πλέον να συμβουλεύεται βιβλία, ούτε να συμβουλεύεται οτιδήποτε στη γη. 

48 Σήμερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να αμφισβητούν αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν 

περισσότερα ή κυνηγούν κείμενα και έγγραφα στην επιθυμία τους να βρουν την αλήθεια. Αλλά σας 

φέρνω αληθινό πνευματικό πλούτο, ώστε να μην αισθανθείτε ποτέ ξανά πείνα ή δίψα στο πνεύμα σας. 
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49 Σαν ουράνιο τόξο ειρήνης έχω έρθει "πάνω στο σύννεφο" στους ανθρώπους που βρίσκω να 

τσακώνονται, απασχολημένοι με τους πολέμους των εθνών μεταξύ τους. 

50 Εδώ είμαι, σας διδάσκω να Με αναζητάτε με το πνεύμα και να απομακρύνετε τις βλαβερές 

συνήθειες από την καρδιά σας. Σας αποκάλυψα τα πνευματικά όπλα που διαθέτετε για να νικήσετε το 

κακό και να αποκρούσετε τους πειρασμούς. 

51 Μόνο οι αληθινοί απόστολοι, οι αληθινοί "γιατροί", θα μπορέσουν να σώσουν την ανθρωπότητα 

σε αυτή την εποχή. Με τις οδηγίες Μου προετοιμάζω τα μεγάλα πλήθη από τα οποία θα βγουν οι καλοί 

στρατιώτες. Αυτοί θα αφήσουν τους γονείς τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους για να πάνε σε 

άλλους τόπους και να φέρουν τα καλά νέα. Αλλά όταν σας λέω να αφήσετε τα δικά σας, θέλω να 

καταλάβετε ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τις ανέσεις και τις ικανοποιήσεις που σας δίνουν οι αγάπες, αλλά 

όχι ότι πρέπει να αφήσετε τα δικά σας ανυπεράσπιστα και εγκαταλελειμμένα. Ερευνήστε διεξοδικά τον 

σπόρο Μου πριν τον σπείρετε, ώστε να πεισθείτε για το καλό που κάνετε. Αν σπείρετε τους σπόρους Μου 

σύμφωνα με το θέλημά Μου, η συγκομιδή σας θα είναι ικανοποιητική και χαρούμενη. 

52 Από το 1866 αυτή η οδηγία ηχεί στα αυτιά σας. Ο Ηλίας, ο καλός ποιμένας όσων ζουν μέσα στο 

σώμα και έξω από αυτό, άνοιξε και καθάρισε το δρόμο βάζοντας σε τάξη τις καρδιές και τις ψυχές σας, 

ώστε να νιώσετε την εγγύτητα της Βασιλείας των Ουρανών. Από τότε, ο σπόρος Μου έχει 

πολλαπλασιαστεί πολύ, τα πλήθη έχουν μεγαλώσει, ο αριθμός αυτών που σημειώνονται αυξάνεται 

καθημερινά, και παντού - σε περιοχές, επαρχίες και χωριά - δημιουργούνται χώροι για τις συναντήσεις 

σας και για να ακούτε την καθημερινή διδασκαλία. 

53 Ήρθα για να δώσω ζωή στον κόσμο, ώστε να ανοίξει τα μάτια του στο φως αυτής της εποχής. 

54 Ενώ τα μεγάλα έθνη βρίσκονται σε πόλεμο, κράτησα αυτόν τον λαό σε ειρήνη, ώστε να 

μπορέσουν να λάβουν το μήνυμά Μου και να προετοιμαστούν, γιατί εδώ, ανάμεσά τους, θα αναζητήσουν 

καταφύγιο οι λεγόμενοι ξένοι. 

55 Ανεβείτε με την υπακοή σας. Μην περιμένετε τις δυνάμεις της φύσης να πλήξουν το έθνος σας για 

να σας θυμίσουν τα καθήκοντά σας, ούτε να περιμένετε μέχρι να σας περιβάλλει ο θάνατος και ο πόλεμος 

για να Με θυμηθείτε. Αδράξτε αυτές τις στιγμές, γιατί δεν ξέρετε αν θα ξαναέρθουν. 

56 Πλησιάζει το έτος 1950, το οποίο σύμφωνα με το θέλημά Μου έχει καθοριστεί για την αναχώρησή 

Μου. Αν είστε εξοπλισμένοι εκείνη τη στιγμή, θα είστε σε θέση να επιτελέσετε μεγάλα έργα και να 

βιώσετε απτά μεγάλα θαύματα. Σας λέω όμως: Ενώ κάποιοι θα χαίρονται επειδή εκπλήρωσαν το καθήκον 

τους, άλλοι θα κλαίνε. Ήδη τώρα σας ανακοινώνω ότι η αναχώρησή Μου θα λάβει χώρα σε όλους τους 

τόπους συνάθροισης και ότι θα γίνει αισθητή σε όλα τα μέρη - στις πόλεις, στους δρόμους, ακόμη και στα 

βουνά. Τότε θα σας πω: Μην αισθάνεστε ορφανοί, μόνο η υλική σας ακοή δεν θα ακούει πλέον τον Λόγο 

Μου, αλλά η ψυχή σας, μαζί με τη σωματική σας κάλυψη, θα συνεχίσει να εμπνέεται λόγω της ανύψωσής 

της. Δεν θα χρειαστεί να χύσετε δάκρυα εκείνη την ημέρα. Ο Δάσκαλος σας προετοιμάζει, γιατί εκείνη τη 

στιγμή θα σας μιλήσω έτσι. Προς το παρόν εκπαιδεύω τα μυαλά μέσα από τα οποία θα ακούσετε τον 

τελευταίο Μου λόγο. Γι' αυτό απαιτώ από αυτούς περισσότερη πνευματική ανύψωση κάθε στιγμή. 

57 Αργότερα, θα έρθει ο καιρός που οι αιρέσεις και οι θρησκευτικές κοινότητες θα εξαφανιστούν από 

τον κόσμο και μόνο οι διδασκαλίες του Χριστού θα παραμείνουν στις καρδιές των ανθρώπων, που είναι η 

αγάπη, η δικαιοσύνη και η ειρήνη. 

58 Στον κόσμο, μερικοί πιστεύουν ότι πρόκειται να έρθω, χωρίς να γνωρίζουν ότι η ώρα της 

αναχώρησής Μου με αυτή τη μορφή εκδήλωσης είναι ήδη κοντά. Όταν η ανθρωπότητα μάθει ότι ήμουν 

ανάμεσά σας σε εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, θα ρωτήσει: "Πώς είναι δυνατόν 

αυτοί να έχουν ακούσει τον Θεό;" - Τότε θα εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο έγινα γνωστός και θα 

δώσετε αποδείξεις για την πρόοδο και την ανανέωσή σας με τα έργα αγάπης σας. 

59 Πείτε στον κόσμο: Αν ο Χριστός έγινε άνθρωπος εκείνη την εποχή για να ζήσει μαζί σας στον 

κόσμο σας, θα σηκωθείτε τώρα από εδώ για να προχωρήσετε πνευματικά στην περιοχή όπου κατοικεί. 

Ιδού το μονοπάτι που χάραξα για σας με αίμα, τώρα μεταμορφωμένο σε μονοπάτι φωτός. 

60 Όπως και στη Δεύτερη Εποχή, ο Λόγος Μου συνοδευόταν από μεγάλα έργα για να αφυπνίσει την 

πίστη σας- αλλά ήταν περισσότερο τα πνευματικά θαύματα παρά τα υλικά, γιατί τώρα είστε πιο ικανοί να 

Με πιστέψετε και να Με κατανοήσετε με έναν ανώτερο τρόπο. 
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61 Κάποιοι περιμένουν το Άγιο Πνεύμα να εκδηλωθεί σε συναγωγές ή εκκλησίες αυτή την εποχή- 

εγώ όμως ήρθα αναζητώντας τη σεμνότητα και την απλότητα, γιατί ο χρυσός, ο πλούτος ή η ματαιοδοξία 

δεν κολακεύουν Εκείνον που είναι ο ιδιοκτήτης όλης της δημιουργίας. 

62 Θυμηθείτε ότι στην εποχή του ο Ιωάννης ο Προφήτης, ο Βαπτιστής, που προετοίμασε τις καρδιές 

για να εισέλθει σε αυτές η Βασιλεία των Ουρανών, είπε στους ανθρώπους: "Θα έρθει ο Χριστός". Γιατί 

ήξερε ότι ο Κύριος θα ερχόταν για να χτίσει το ναό Του στις καρδιές των ανθρώπων. 

63 Εδώ είμαι, αναζητώντας το άσυλο στο αγνότερο της ύπαρξής σας. Να θυμάστε ότι πρέπει να 

προετοιμάζετε τον τόπο ώστε να είναι πάντα αντάξιος της Παρουσίας Μου. Πόσο συχνά θα πρέπει να 

είναι ο πόνος που σας εξαγνίζει, που ξεπλένει τους λεκέδες σας; Θα σας ντύσω με λευκό χιτώνα, αλλά 

πρώτα η ψυχή σας πρέπει να εξαγνιστεί για να είναι άξια γι' αυτό. 

64 μαθητές, στη Δεύτερη Εποχή οι απόστολοί Μου Με ρώτησαν πώς θα έπρεπε να προσεύχονται, και 

τους δίδαξα την τέλεια προσευχή που ονομάζετε "Πάτερ ημών". Τώρα σας λέω: Εμπνευστείτε από αυτή 

την προσευχή, από το νόημά της, από την ταπεινοφροσύνη της και από την πίστη της, ώστε το πνεύμα σας 

να ενωθεί με το δικό Μου- γιατί δεν θα είναι πλέον τα φυσικά χείλη που θα λένε αυτά τα ευλογημένα 

λόγια, αλλά το πνεύμα που θα Μου μιλάει με τη δική του γλώσσα. 

65 Η ακτίνα Μου κατέβηκε σε σας, αγαπημένε Μου λαέ, το φως της μετασχηματίζεται σε ανθρώπινο 

λόγο, και η ακτινοβολία αυτής της εκδήλωσης βρίσκεται στην ουσία του διδακτικού Μου λόγου. Αυτός ο 

Λόγος είναι σαν κρυστάλλινο νερό- αλλά αν, περνώντας μέσα από τον ανθρώπινο φορέα της φωνής, 

αναμιχθεί με οποιαδήποτε ακαθαρσία, ο νους σας ας είναι σαν φίλτρο, ώστε η διδασκαλία Μου να φτάσει 

στο πνεύμα στην αρχική της καθαρότητα. 

66 Φέρνω στην ψυχή σου το νερό που την αναζωογονεί, γιατί η δίψα την ξεραίνει στο μακρύ ταξίδι 

της μέσα στην έρημο. 

67 Μόνο όσοι Με παρακολουθούσαν και Με περίμεναν άκουγαν τον απόηχο των βημάτων Μου. Πώς 

μπορούν οι υλιστές να περιμένουν η επιστροφή Μου να είναι επιδεικτική, όταν έρχομαι με πνεύμα; 

68 Είχα κρατήσει για εσάς την ευδαιμονία της εκδήλωσής Μου, αλλά έπρεπε να έρθει σε σας την 

κατάλληλη στιγμή. 

69 Ο Λόγος του Πατέρα μου είναι ανάμεσά σας, που έχετε ταλαιπωρηθεί, κλαίτε και αισθάνεστε 

μοναξιά, ενώ εσείς ποτέ δεν ήσασταν. Αλλά αυτή είναι η ώρα που προορίζεται, σύμφωνα με το θέλημά 

Μου, για να ακουστεί η φωνή Μου σε όλη της την αποτελεσματικότητα μέσω της συνείδησής σας. 

70 Μέχρι τώρα, ήμουν περισσότερο υπηρέτης σας παρά αφέντης σας. Άκουσα τη φωνή σου να 

παραπονιέται, να διατάζει και να απαιτεί, δέχτηκα προσβολές και βλασφημίες που ήταν σαν μαστίγια. 

71 Σήμερα, η παγκόσμια γλώσσα Μου ακούγεται από όλους για να τους πει: Αν και είμαι μέσα στον 

καθένα σας, ας μην πει κανείς ότι ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο, γιατί τα όντα και όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα είναι μέσα στον Θεό. 

72 Εγώ είμαι ο Κύριος, εσείς είστε τα πλάσματά Του. Δεν θα σας αποκαλώ δούλους αλλά παιδιά- 

όμως, συνειδητοποιήστε ότι είμαι πριν. Αγαπήστε το Θέλημά Μου και τηρήστε το Νόμο Μου, έχετε 

επίγνωση ότι δεν υπάρχει ατέλεια ούτε σφάλμα στις αποφάσεις Μου. 

73 Έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα αποφασιστικό βήμα, να πετάξετε και να ανεβείτε πολύ ψηλά- η 

εξέλιξή σας σας δίνει τη δυνατότητα να το κάνετε. 

74 Η μυστική αίθουσα θησαυρού μου είναι ανοιχτή. Ελάτε να δείτε, περάστε. Δεν θα κρίνω αν 

ήσασταν παλαιότερα από εκείνους που ύψωσαν τη θέλησή τους ή τη φωνή τους εναντίον Μου. 

75 Μετανοήστε για το παρελθόν σας, ξεπλύνετε τους λεκέδες σας και μετά κοιτάξτε στο μυστικό μου 

θησαυροφυλάκιο για να δείτε τη ζωή σε όλη της την αλήθεια. 

76 Μη διστάζετε επειδή νομίζετε ότι δεν είστε άξιοι της χάρης Μου. 

77 Στα ανώτερα σκαλοπάτια της σκάλας της ανάπτυξης βρίσκονται πολλοί που στη γη ήταν 

αδελφοκτόνοι, προδότες, αποστάτες και βλάσφημοι. Γιατί μπόρεσαν να ανέβουν; Επειδή ακολούθησαν 

τον δρόμο της μετάνοιας, της ανανέωσης και του ελέους. Πάρτε τους ως παράδειγμα, σας λέει ο 

Δάσκαλος. 

78 Πόσο κοντά στα μάτια σας ανοίγει το βιβλίο της ζωής και πόσο φως έχετε για να καταλάβετε τα 

σημάδια του. 

79 Στις μακρινές εποχές του πνευματικού σας τραυλισμού, λάβατε τον Θεϊκό Νόμο χαραγμένο σε 

πέτρα, όπως αυτός ανταποκρινόταν στη μικρή σας ανάπτυξη. Οι καιροί πέρασαν και αυτός ο Νόμος, που 
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ήταν χαραγμένος σε πέτρα, έγινε άνθρωπος στον Ιησού και σας μίλησε για αγάπη. Τώρα ετοιμάζεστε να 

λάβετε τον αιώνιο Νόμο Μου μέσω της έμπνευσης του Πνεύματος. Εκεί, στη συνείδησή σας, θα γράψω 

το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή. 

80 Ω ταπεινά μικρά που, ελλείψει μελέτης των βιβλίων της γης, είχατε ζωή για να λάβετε την αγάπη 

Μου και να μάθετε να κατανοείτε τον τελικό στόχο του πεπρωμένου σας! 

81 Δεχθείτε την πατρική Μου αγάπη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 137  
1 Το φως Μου και η δύναμή Μου αποκαλύπτονται ανάμεσά σας. Από την αρχή, το φως του 

Πνεύματός Μου φώτισε το μονοπάτι των ανθρώπων. Κάθε εποχή, κάθε ζωή υπήρξε μάρτυρας των 

αποκαλύψεών Μου. Το πνεύμα σας γνωρίζει ότι του έχω μιλήσει με πολλές μορφές. Αυτό το φως σας 

δείχνει το μονοπάτι που το έλεός Μου έχει χαράξει για σας, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε στη Θεότητά 

Μου πάνω σ' αυτό, όπου ήταν η καταγωγή σας. 

2 Στον άνθρωπο υπάρχει το πνεύμα. Το πνεύμα είναι το φως της Θεότητας. Γι' αυτό είμαι στο 

πνεύμα σας, στον καθένα από εσάς. Αν σήμερα δεν εκτιμάτε το μεγαλείο του τρόπου με τον οποίο 

εκδηλώνομαι σήμερα, αύριο θα το καταλάβετε. Εδώ έχετε τον τρόπο, καθαρό από την ανθρώπινη 

ανεντιμότητα. Δεν θέλω να σας πω ότι οι θρησκείες σας είναι κακές. Δεν θέλω να σας διχάσω, διότι αν ο 

καθένας εκπληρώσει πραγματικά αυτό που του προστάζει η θρησκεία του, θα βρει τη σωτηρία. Δεν σας 

διδάσκουν όλες να αγαπάτε τον Θεό και τον πλησίον σας; Αλλά βλέπω ότι σε πολλές περιπτώσεις 

χρησιμοποιείτε ακόμη και την αλήθεια για να κρίνετε εσφαλμένα ο ένας τον άλλον. 

3 Αυτό που σας διδάσκω είναι η αγάπη, γιατί από αυτήν πηγάζουν τα πιο αγνά και μεγαλειώδη 

συναισθήματα, οι υψηλότερες εμπνεύσεις. Σας λείπει η αγάπη, γι' αυτό περπατάτε στο σκοτάδι. Όταν 

ανατρέπω τα είδωλα και απορρίπτω τις τελετές, είναι για να μπορείτε να δείτε με μεγαλύτερη διαύγεια το 

φως της αλήθειας. Ως Δάσκαλος, σας δίνω τις διδασκαλίες Μου. Ένα από αυτά είναι ότι προς το παρόν 

σας δίνω τις διδασκαλίες Μου μέσω ανθρώπων, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι δίκαιοι και αγνοί στην 

καρδιά. Πόσο συχνά, στα μάτια Μου, μπορεί ο φορέας της φωνής που χρησιμοποιώ να είναι πιο 

αμαρτωλός από εκείνους που διδάσκω. Η Δύναμή Μου και η Σοφία Μου τον εμπνέουν, ώστε από το 

στόμα του να ξεπηδούν άγιοι, δίκαιοι και αγνοί λογισμοί. Ως εκ τούτου, όταν αυτά τα όργανα της 

κατανόησης επικοινωνούν με τον Κύριό τους, η πνευματική ζωή αντανακλάται μέσω αυτών και σας 

αποκαλύπτουν πολλά από αυτά που είναι πέρα από τη ζωή σας. 

4 Δεν ήταν απαραίτητο να Με δείτε ή να Με αγγίξετε για να πιστέψετε, επειδή το πνεύμα σας ήταν 

προετοιμασμένο στην ανάπτυξή του να αισθάνεται την παρουσία Μου σε πνευματική μορφή. 

5 Η καρδιά σας εκπλήσσεται που είναι σε θέση να δεχτεί ορισμένες ιδέες. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι 

δεν γνωρίζει το μονοπάτι που έχει διανύσει το πνεύμα. Με τον ίδιο τρόπο, εκπλήσσεστε από την πρώιμη 

νοημοσύνη των παιδιών αυτής της εποχής, τα οποία σας κάνουν ερωτήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν 

γνώσεις που δεν έχουν διδαχθεί σε αυτό το στάδιο της πνευματικής τους ζωής. Είναι το φως που έχει 

συγκεντρώσει το πνεύμα στο μακρύ ταξίδι του και το οποίο αντανακλάται σε κάθε ύπαρξη. Με ρωτάτε: 

"Αν γίνεσαι γνωστός με τόσο μεγάλη σοφία, και αν το πνεύμα μας είναι προετοιμασμένο - γιατί δεν μας 

λες όλα όσα η διδασκαλία Σου επιφυλάσσει ακόμα για εμάς;" - Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχω 

ακόμα να σας επιφυλάξω, αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω όλα μαζί, για να μην προκαλέσω σύγχυση στο 

πνεύμα ή το μυαλό σας. 

6 Πάντα θα σας λέω: Αν δεν θέλετε το φως της αποκάλυψης να κρατηθεί πίσω, είναι απαραίτητο να 

επιμείνετε σε αυτό το μονοπάτι της αγάπης για τον Πατέρα σας και για τους συνανθρώπους σας. 

7 Περπατήστε το μονοπάτι με μέτρια και σταθερά βήματα, μη βιάζεστε και μη βιάζεστε, γιατί θα 

σκοντάψετε και στο τέλος δεν θα ξέρετε καν προς τα πού πήγατε. 

8 Μαθητές, από καιρό σε καιρό πρέπει να σας λέω ότι δεν πρέπει να θεωρείτε τη διδασκαλία σε 

έναν τόπο συνάθροισης καλύτερη από εκείνη σε έναν άλλο, ούτε να κρίνετε το έργο ενός φωνητικού 

φορέα καλύτερο ή χειρότερο σε σύγκριση με αυτό ή εκείνο. Το νόημα της διδασκαλίας Μου είναι ένα σε 

όλους, και η διαφορά είναι εξωτερική, είναι επιφανειακή, είναι στον τρόπο ομιλίας. Θα σας λέω πάντα να 

αναζητάτε την αλήθεια Μου με την πνευματική έννοια αυτής της λέξης. 

9 Η ανθρωπότητα βρίσκει την πίστη- το Έργο Μου θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω 

με 144.000 σημαδεμένους που θα πολεμήσουν με υπακοή, με αγάπη και ζήλο στην εποχή των 

συγκρούσεων των δογμάτων και των δοξασιών, και εν μέσω αυτής της μάχης θα είναι σαν ένας κρίκος 

που θα προτείνει στον κόσμο όχι μια αλυσίδα υποδούλωσης, αλλά μια πνευματική διαθήκη που θα είναι 

της ελευθερίας και της αδελφοσύνης. Αυτοί οι στρατιώτες δεν θα είναι μόνοι τους, οι πνευματικές Μου 

στρατιές του φωτός θα τους ακολουθούν και θα τους προστατεύουν- θα κάνουν θαύματα στους δρόμους 

τους και με αυτόν τον τρόπο θα μαρτυρούν την αλήθεια Μου. 
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10 Κουβαλάτε το σταυρό σας με υπομονή και παράδοση μέχρι το τέλος, τότε θα είναι το έλεός Μου 

που θα σας απαλλάξει από αυτόν όταν φτάσετε στις πύλες εκείνου του σπιτιού που σας έχω υποσχεθεί, 

όπου θα απολαύσετε την αληθινή ειρήνη. Τώρα είστε οι προσκυνητές, είστε οι στρατιώτες, οι μαχητές που 

κυνηγούν ένα ιδανικό, που αγωνίζονται για την κατάκτηση μιας καλύτερης πατρίδας. 

11 Αλλά δεν είστε μόνοι στον αγώνα σας, ποτέ ο άνθρωπος δεν ήταν έτσι, γιατί πάντα του έδειχνα 

τον καλύτερο δρόμο. 

12 Αν κάποιος Με ρωτούσε πώς ο λαός του Κυρίου καθοδηγήθηκε πριν γνωρίσει τον Νόμο που 

έλαβε ο Μωυσής από τον Κύριο, θα του απαντούσα ότι είχα ήδη καθοδηγηθεί πριν από τον Νόμο. 

Ο Μωυσής έστειλε στον κόσμο πνεύματα μεγάλου φωτός, πατριάρχες και προφήτες, οι οποίοι έφεραν τον 

νόμο στο φως της συνείδησής τους, για να τον διδάξουν σε όλους τους πλησίον τους με τα έργα τους. 

13 Αυτοί οι άνδρες Με τίμησαν μέσα από τη ζωή τους. Δεν ήταν ειδωλολάτρες, γιατί γνώριζαν ήδη 

την πνευματοποίηση- είχαν το αίσθημα της αγάπης και του ελέους με τους άλλους, ήξεραν πώς να 

υποδέχονται τον ξένο στο εξοχικό τους κτήμα, και στο σπίτι τους ήταν φιλόξενοι με τον κουρασμένο 

ταξιδιώτη. Είχαν μια καλή κουβέντα και μια σοφή συμβουλή έτοιμη για όλους. 

14 Αλλά δεν έχουν καταλάβει όλοι οι άνθρωποι πώς να καθοδηγούνται από τη φωνή της συνείδησής 

τους, διότι αυτό απαιτεί πνευματικότητα, ενώ οι αισθήσεις της σάρκας δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό 

ήταν απαραίτητο για τον Πατέρα σας να γίνει γνωστός στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους για να 

εξηγήσει τον Νόμο και να τους αποκαλύψει τις θεϊκές διδασκαλίες. 

15 Εσείς, ο λαός Μου, που ακούτε αυτόν τον Λόγο στην Τρίτη Εποχή και που διατηρείτε ακόμη κάτι 

από εκείνο τον σπόρο που σας εμπιστεύτηκα σε περασμένες εποχές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να 

εξαγνίσετε την καρδιά σας από τον εγωισμό και τον υλισμό, ώστε να φτάσετε στην ευτυχισμένη εποχή 

από την οποία θα αφήσετε και πάλι τις οδηγίες της συνείδησής σας να καθοδηγούν τη ζωή σας, όπως 

έκαναν εκείνοι οι φωτισμένοι, όπως ο Αβραάμ, από τους οποίους προήλθε ο λαός που ήταν 

θεματοφύλακες των αποκαλύψεών Μου ανά τους αιώνες. 

16 Θέλω, όταν έρθει η ώρα να τελειώσει η εκδήλωσή Μου με τη μορφή που έχετε τώρα, να είστε σε 

τέτοιο βαθμό εξοπλισμένοι ώστε κάθε πνεύμα των ανθρώπων που αποτελούν αυτό το έθνος εδώ να είναι 

σαν ναός για Μένα, κάθε καρδιά ένα ιερό, κάθε σπίτι ένας βωμός, ένας πατριαρχικός οίκος, φιλόξενος και 

γεμάτος φιλανθρωπία. Πόσο βαθιά θα είναι τότε η ειρήνη σας. Πόσο γενναία θα είναι τότε η καρδιά σας 

για να αντέξει σε όλες τις δοκιμασίες. 

17 Τότε το ψωμί δεν θα ευλογείται μόνο από Εμένα, αλλά και από εσάς, γιατί τότε θα έχετε μάθει να 

το ετοιμάζετε με αγάπη, με πίστη, με ειρήνη. 

18 Η πνευματική δύναμη με την οποία σας έχω προικίσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σπόρος της 

πνευματοποίησης. Αλήθεια, σας λέω, όποιος καλλιεργεί αυτόν τον σπόρο στην καρδιά του και τον 

φροντίζει με αληθινή αγάπη, δεν θα πέσει θύμα πληγών ούτε των μανιών των απελευθερωμένων 

δυνάμεων της φύσης, ούτε οι υλικές ανάγκες θα τον βασανίζουν με καταθλιπτικό τρόπο. 

19 Αλλά δεν θα περιμένετε να έρθουν εκείνες οι ημέρες επάνω σας. Όχι, άνθρωποι, με την 

πνευματοποίησή σας θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που, μέσω της προσευχής τους, κερδίζουν τη 

συγχώρεση του Πατέρα τους και που κατανοούν όλα όσα είναι ικανά να κάνει το πνεύμα όταν είναι σε 

θέση να ανυψωθεί πάνω από τη λάσπη, τη σκόνη και τη βρωμιά μιας υλικής και ακάθαρτης ζωής. 

20 Μην ξεχνάτε, ω μαθητές, ότι η πνευματοποίηση δεν μπορεί να δεχτεί κανενός είδους φανατισμό, 

ειδωλολατρία ή προκατάληψη, γιατί τότε δεν θα ήταν πλέον πνευματοποίηση. 

21 Όποιος κουβαλάει την ειλικρίνεια στην καρδιά του και προσπαθεί να Με τιμήσει με τις πράξεις 

της ζωής του, δεν έχει ανάγκη από εξωτερικές λατρείες για να νιώσει ότι έχει εκπληρώσει τους νόμους 

του Πατέρα και Κυρίου του. Από την άλλη πλευρά, όποιος κουβαλάει στην καρδιά του την ανησυχία που 

τον κάνει να αισθάνεται η κρίσιμη συνείδησή του, αναζητά με προθυμία εξωτερικές λατρείες και τελετές 

με την ψευδή άποψη ότι μέσω αυτών μπορεί να συμφιλιωθεί με τον Δημιουργό του. 

22 Να είστε απλοί σαν τα λουλούδια και χωρίς ψέματα σαν τα πουλιά, να είστε διαφανείς σαν τον 

αέρα και καθαροί σαν το καθαρό νερό, τότε θα έχετε επιτύχει την καθαρότητα και την ανύψωση που θα 

σας κάνει να συνειδητοποιήσετε όλη την αλήθεια που περιέχει η ζωή. 

23 Όσοι ισχυρίζονται ότι η Διδασκαλία Μου αποτελεί κίνδυνο για την υλική πρόοδο της 

ανθρωπότητας διαπράττουν σοβαρό σφάλμα, διότι όταν Εγώ, ο Υπέρτατος Δάσκαλος, δείχνω στο πνεύμα 

τον δρόμο για την επανόρθωσή του, μιλάω επίσης στη διάνοια, στη λογική, ακόμη και στις αισθήσεις. Η 
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διδασκαλία Μου όχι μόνο σας εμπνέει και σας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή, αλλά φέρνει φως σε κάθε 

επιστήμη και σε όλους τους ανθρώπινους δρόμους- γιατί η διδασκαλία Μου δεν περιορίζεται στο να βάζει 

τις ψυχές στο μονοπάτι προς το σπίτι που είναι πέρα από αυτή την ύπαρξη, αλλά φτάνει επίσης στην 

καρδιά του ανθρώπου για να τον εμπνεύσει να ζήσει μια ευγενική, αξιοπρεπή και χρήσιμη ζωή σε αυτή τη 

γη. 

24 Αν σας είπα στη Δεύτερη Εποχή ότι η βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, σας λέω 

τώρα ότι ούτε η δική σας είναι εδώ, γιατί αυτό το γήινο σπίτι είναι - όπως ήδη γνωρίζετε - μόνο 

προσωρινό για τον άνθρωπο. 

25 Σας διδάσκω την αληθινή ζωή, η οποία δεν βασίστηκε ποτέ στον υλισμό. Γι' αυτό οι άρχοντες της 

γης θα ξεσηκωθούν και πάλι εναντίον της Διδασκαλίας Μου. Έρχομαι σε σας με την αιώνια διδασκαλία 

Μου, με την πάντα υπάρχουσα διδασκαλία Μου που μιλάει για την αγάπη, την αλήθεια και τη 

δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν θα γίνει αμέσως κατανοητό. Ο κόσμος θα Με καταδικάσει ξανά, αυτή η 

ανθρωπότητα θα βάλει για άλλη μια φορά το σταυρό στους ώμους Μου. Αλλά ήδη γνωρίζω ότι η 

διδασκαλία Μου πρέπει να περάσει μέσα από όλες αυτές τις εχθροπραξίες για να αναγνωριστεί και να 

αγαπηθεί. Γνωρίζω ότι οι πιο επίμονοι διώκτες Μου θα είναι οι πιο πιστοί και ανιδιοτελείς σπορείς Μου, 

γιατί θα τους δώσω πολύ μεγάλες αποδείξεις της Αλήθειας Μου. 

26 Ο Νικόδημος, ένας πρίγκιπας μεταξύ των ιερέων της Δεύτερης Εποχής - αυτός που αναζήτησε τον 

Ιησού για να συνομιλήσει μαζί Του για θέματα υψηλής σοφίας ─ θα επανεμφανιστεί σε αυτή την εποχή 

για να εξερευνήσει το Έργο Μου με κατανοητό τρόπο και να στραφεί προς Αυτόν. 

27 Ο Σαούλ, που στη συνέχεια ονομάστηκε Παύλος, ο οποίος έγινε ένας από τους μεγαλύτερους 

αποστόλους Μου αφού Με καταδίωξε με σκληρότητα, θα εμφανιστεί ξανά στον Δρόμο Μου, και νέοι 

μαθητές Μου θα αναδυθούν παντού, κάποιοι ένθερμοι, άλλοι με αυτοθυσία. Το παρόν έχει μεγάλη 

σημασία. Ο καιρός για τον οποίο σας μιλάω είναι κοντά. 

28 Αυτός ο πόλεμος των ιδεών, αυτές οι μάχες που παρακολουθείτε τώρα και αυτά τα γεγονότα στα 

οποία γίνεστε καθημερινά αυτόπτες μάρτυρες - δεν σας μιλούν για κάτι που έρχεται, δεν σας κάνουν να 

υποψιάζεστε ότι η εποχή σας φτάνει στο τέλος της και ότι μια νέα εποχή αρχίζει να σκορπά το φως της; 

29 Το μόνο που θέλω είναι εσείς, οι μάρτυρες του Λόγου Μου αυτή την εποχή, να παραμείνετε 

σταθεροί στις στιγμές της δοκιμασίας που θα προηγηθούν της εγκαθίδρυσης του Νόμου Μου, της 

Βασιλείας Μου ανάμεσά σας. Τότε θα είμαι σαν τον ανεμοστρόβιλο, κάτω από τη βία του οποίου η γη και 

οι θάλασσες στις οποίες κατοικεί και αναδεύεται αυτή η ανθρωπότητα πρέπει να αφρίζουν και να 

αρχίσουν να κινούνται στα βάθη τους, ώστε να αποβάλουν από τον εαυτό τους όλα όσα κρύβουν μέσα 

τους από ακαθαρσίες. 

30 Μη φοβάστε όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Καταλάβετε ότι η αρχή του τέλους μιας εποχής 

έχει έρθει και ότι η αυγή μιας εποχής ειρήνης είναι κοντά. 

31 Η κακία, η αδικία, η αλαζονεία, η δουλεία, η άγνοια, η γήινη βία θα εξαφανιστούν για να ανοίξουν 

δρόμο για την εγκαθίδρυση της βασιλείας της αγάπης, του φωτός και της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων. 

Δεν θα πρέπει τότε να απελπίζεστε, δεν θα πρέπει να σβήνετε τη λάμπα σας, ακόμη και αν αισθάνεστε ότι 

η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή και ότι το ποτήρι που πρέπει να πιείτε είναι πολύ πικρό. Αντίθετα, πρέπει 

να ανάψετε και να αναζωπυρώσετε τη φλόγα της ελπίδας, όπως κάνει ο στρατιώτης στο μέσον της μάχης, 

όταν αισθάνεται ότι είναι κοντά στο να νικήσει τον εχθρό και ότι η νίκη είναι ήδη εφικτή. 

32 Όταν βλέπετε τον εαυτό σας να περιβάλλεται από εχθρικά πλήθη, των οποίων οι γλώσσες 

εκτοξεύουν δηλητήριο εναντίον σας και τα μάτια ρίχνουν φλόγες μίσους εναντίον σας, μην αμφιβάλλετε 

για τις υποσχέσεις Μου. Εκείνες τις στιγμές θα σας κάνω να νιώσετε την καθησυχαστική παρουσία Μου 

και θα σας αφήσω να ακούσετε τη στοργική φωνή Μου να σας λέει για άλλη μια φορά: "Είμαι μαζί σας". 

33 Συχνά θα βιώσετε πώς ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη θα εμφανιστεί μια καρδιά που σας 

καταλαβαίνει και που είναι σαν ασπίδα για εσάς. Αλλά θα το πετύχετε αυτό μόνο αν με εμπιστευτείτε και 

πιστέψετε σε Μένα. 

34 Θυμηθείτε τον Δανιήλ, αυτόν τον πιστό προφήτη που υπερασπίστηκε τόσο δυναμικά στη 

Βαβυλωνία την αλήθεια του Θεού και μόνο, και τον οποίο έσωσα από τους εχθρούς του. 

35 Πριν αρχίσει η μάχη, ποτίστε για άλλη μια φορά τον σπόρο που έσπειρε ο Αιώνιος στο πνεύμα 

των ανθρώπων. Ας κόψει τα ζιζάνια το δρεπάνι της δικαιοσύνης μου και ας οργώσει τα χωράφια, ώστε να 

είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια της διδασκαλίας της αγάπης. 
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36 Είναι απαραίτητο να επιτρέψουμε στους ανθρώπους που είναι προσκολλημένοι στα αγαθά της γης 

λίγες στιγμές ακόμα, ώστε η απογοήτευσή τους να είναι απόλυτη και να πειστούν ότι ο χρυσός, η δύναμη, 

οι τίτλοι και οι απολαύσεις της σάρκας δεν θα δώσουν ποτέ ειρήνη και ευημερία στην ψυχή. 

37 Πλησιάζει η ώρα που τα έργα όλης της ανθρωπότητας θα κριθούν στο φως της συνείδησης. Τότε 

οι λόγιοι, οι θεολόγοι, οι επιστήμονες, οι άρχοντες, οι πλούσιοι και οι δικαστές θα αναρωτηθούν ποιοι 

είναι οι πνευματικοί, ηθικοί ή υλικοί καρποί που έχουν συγκομίσει. Τότε, όταν δουν πόσο ασήμαντη είναι 

η συγκομιδή τους, πολλοί θα επιστρέψουν σε Μένα, συνειδητοποιώντας ότι, παρά τη δόξα που είχαν στη 

γη, τους έλειπε κάτι για να γεμίσουν το κενό στο οποίο είχε πέσει η ψυχή τους, η οποία μπορεί να τραφεί 

μόνο από τους καρπούς της Πνευματικής Ζωής. 

38 Για αυτές τις ψυχές έχω ήδη ετοιμάσει μια όαση στη μέση της ερήμου, γιατί γνωρίζω ότι κατά τη 

διάρκεια της ύπαρξής τους έχουν χτυπήσει πόρτα σε πόρτα και έχουν διανύσει το ένα μονοπάτι μετά το 

άλλο, άλλες αναζητώντας την αλήθεια, άλλες την εξουσία και άλλες την ευτυχία. Αλλά στο τέλος της 

διαδρομής που έχουν διανύσει στη γη, έχουν φτάσει κοντά στο να αρνηθούν τα πάντα- τότε θα τους 

απλώσω τα χέρια Μου για να τους αφήσω να αναπαυθούν στο στήθος Μου. Θα τους παρηγορήσω και θα 

τους δείξω ποιο είναι το αληθινό μονοπάτι, ώστε να βρουν σε αυτό τα χωράφια όπου μπορούν να 

σπείρουν τον καρποφόρο σπόρο της εμπειρίας τους. 

39 Η όαση είναι πνευματική, και σε όλα τα μονοπάτια της ερήμου άνθρωποι όλων των φυλών θα 

φτάσουν σε αυτήν - άλλοι εξαντλημένοι, άλλοι γεμάτοι πληγές, γκριζαρισμένοι και καλυμμένοι με 

ιδρώτα, και πολλοί με την ταξιδιωτική τους τσάντα ήδη άδεια, ντροπιασμένοι για τη στειρότητα του 

αγώνα που είχαν αναλάβει. Εκεί θα ακούσουν τη φωνή Μου και, αναγνωρίζοντας την ίδια, θα 

αναφωνήσουν: "Είναι ο Κύριος". Και σε αυτή την πρόταση θα αντανακλούν την ταπεινότητα με την οποία 

θα Με αναζητήσουν τελικά. Γιατί όλοι τους θα πρέπει να έρθουν με τα πόδια τους, χωρίς άμαξες, γιατί με 

αυτές δεν θα μπορούσαν να διασχίσουν την έρημο, και χωρίς καμήλες, γιατί αυτές έχουν ήδη πεθάνει από 

τη δίψα στο μακρύ ταξίδι. 

40 Αλλά εκείνη η ώρα της άπειρης ευδαιμονίας, της συμφιλίωσης και της ταπεινότητας, θα είναι 

επίσης η ώρα της θείας συγχώρεσης για τους "άσωτους υιούς" που επέστρεψαν επιτέλους στο σπίτι του 

Πατέρα, λαχταρώντας την αγαπητική αγκαλιά Εκείνου που τους έδωσε ζωή και κληρονομιά. 

41 Δεχτείτε σήμερα τον Λόγο Μου της αγάπης, της συγχώρεσης και της δικαιοσύνης και δείξτε Μου 

την καρδιά σας. Μην προσπαθείτε να κρύψετε τις παραβάσεις σας, γιατί τα ξέρω όλα. Ορκιστήκατε να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά ακόμα περιμένω την εκπλήρωσή σας. Σας εμπιστεύτηκα ένα και μόνο 

δέντρο για να το φροντίζετε, αλλά Μου προσφέρετε διαφορετικούς καρπούς. Σας έχω προετοιμάσει 

ταπεινούς, αφοσιωμένους και υπάκουους για να υπηρετείτε τους συνανθρώπους σας, αλλά δεν βρίσκω 

αυτόν τον σπόρο στα έργα σας. 

42 Ο γιος δεν υποκλίνεται στους γονείς του, η σύζυγος επαναστατεί εναντίον του συζύγου, τα 

αδέλφια αποκηρύσσουν ο ένας τον άλλον, όλοι διαπράττουν πράξεις που αποκαλύπτουν υπερηφάνεια και 

ματαιοδοξία, όλοι αισθάνονται ανώτεροι, ενώ εγώ συνεχίζω να διδάσκω σε όλους τους ανθρώπους μόνο 

αγάπη και ειρήνη. 

43 Τα έθνη έχουν συνάψει ειρήνη, αλλά τα λόγια τους δεν δείχνουν αγάπη ούτε καλές προθέσεις. 

Πίσω από αυτή τη φαινομενική ειρήνη κρύβεται η δυσαρέσκεια, η επιθυμία για εκδίκηση και ο πόλεμος 

σε αναμονή. Πού είναι εκείνος που ξέρει να συγχωρεί, που άφησε την υπόθεσή του σε Μένα για να κρίνω; 

44 Η ανθρώπινη καρδιά έχει σκληρύνει και δεν κλονίζεται από τον πόνο των παιδιών, την αγωνία των 

γυναικών και την τραγική μοίρα των νέων και των ανδρών που κυνηγήθηκαν στον πόλεμο χωρίς έλεος. 

Αλλά ανάμεσά τους υπήρξαν εκείνοι που Με αγαπούν και που νιώθουν αγάπη για τους συνανθρώπους 

τους, εκείνοι που ήξεραν να προσεύχονται και έκαναν έργα ελέους. Η επίσκεψη ήταν πολύ σκληρή για 

αυτά τα έθνη, η αλαζονεία τους έχει τιμωρηθεί, οι ίδιοι καταστρέφουν τον πλούτο τους. Μόνο ο πόνος θα 

τους λυγίσει και θα τους συνετίσει. Ήμουν πολύ κοντά σε κάθε ψυχή για να τις ενισχύσω στη δοκιμασία, 

και όσοι προετοιμάστηκαν ένιωσαν την Παρουσία Μου. 

45 Οι συνέπειες του πολέμου έχουν φτάσει παντού και έχουν σπείρει την καταστροφή. Από το μικρό 

σπίτι μέχρι τα μεγάλα έθνη που δεν έχουν προσέξει, έχουν όλοι πιαστεί στα δίχτυα της και δεν ξέρουν πώς 

να απελευθερωθούν από αυτό το ζυγό. 
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46 Σας δίδαξα, σας έδωσα το μυστικό της ειρήνης: Αγαπήστε Με, αγαπήστε ο ένας τον άλλον, 

εμπνευστείτε από Μένα, εκπληρώστε τα καθήκοντά σας, υποταχθείτε στο πεπρωμένο σας και θα έχετε 

ειρήνη και ευλογίες. 

47 Έλαβα το τραγούδι της χαράς εκείνων που επέστρεψαν στο σπίτι τους, στην πατρίδα τους μετά τη 

μάχη. Αλλά δέχομαι επίσης τον πόνο των μητέρων που δεν είδαν την επιστροφή του γιου, των παιδιών 

που δεν είδαν πια τον πατέρα και της γυναίκας που έμεινε χήρα. Όλους τους ευλογώ. Ας δείξει το Ισραήλ 

συμμετοχή στη συμπόνια του για τους λαούς αυτούς. Και αυτή την προσευχή, που στείλατε για την ειρήνη 

του κόσμου, θα συνεχίσετε να την προσφέρετε και θα την κάνετε τραγούδι προστασίας για όλα τα έθνη. 

48 Εσείς οι ψυχές που έχετε αφήσει τα σώματά σας στη γη - αποκτήστε φώτιση. Σε συνέλαβα. 

Εμπιστευτείτε Με και θα οδηγηθείτε στην αληθινή ζωή. Δεν έχετε πεθάνει γιατί η ψυχή έχει αιώνια ζωή. 

Σας προσκαλώ στην αληθινή ειρήνη και δικαιοσύνη. Γιατί εγώ είμαι η Ζωή και σας προσφέρω τον άρτο 

της αιώνιας ζωής. Αλλά σας βλέπω πεινασμένους επειδή δεν έχετε καταλάβει ότι η ουσία είναι κρυμμένη 

στο βάθος του Λόγου Μου. Αν το βλέπετε μόνο επιφανειακά, δεν μπορείτε να θρέψετε τον εαυτό σας με 

αυτό. Περιέχει την αγάπη Μου, αυτή τη θεϊκή ουσία που είναι ζωή, χαρά και ειρήνη για το πνεύμα. 

49 Ενώ εσείς δεν μελετάτε τον Λόγο Μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό και σε άλλα έθνη που 

περιμένουν τα Καλά Νέα για να εκπληρώσουν τις εντολές Μου. Αλλά θα έρθει η μέρα που οι καλοί 

απόστολοι θα αναστηθούν ανάμεσά σας για να διασχίσουν χώρες και έθνη κηρύσσοντας τη Διδασκαλία 

Μου. Και θα μιλήσω μέσω του οργάνου της κατανόησής τους, όπως έκανα σε εκείνους που Με 

ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. Ας είναι όλοι όσοι εργάζονται με αυτόν τον τρόπο γεμάτοι θάρρος και 

εμπιστοσύνη σε Μένα. 

50 Όταν συναντάτε εμπόδια, κάντε ό,τι έκανε ο Μωυσής: διατάξτε τα στοιχεία να εκτελέσουν την 

εντολή σας και αυτά θα υπακούσουν πρόθυμα. 

51 Αν θέλετε να δείτε θαύματα, προετοιμαστείτε, αλλά μην περιμένετε να σας πιστέψουν όλοι. Σας 

έχω πει ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πιστέψουν όλοι στο Λόγο Μου. Τότε αφήστε το θέμα σε Μένα και 

προχωρήστε. Θα Με αναγνωρίσουν όταν βρεθούν στο πνεύμα. 

52 Θα σέβεστε τις ιδέες και τα συναισθήματα, αλλά θα μιλάτε, όπως σας δίδαξα, με αυτόν τον λόγο 

που δεν πληγώνει, και θα απομακρύνετε τα πέπλα που κρύβουν το φως Μου από τις ψυχές. 

53 Η ώρα της αφύπνισης για κάθε πνεύμα είναι σημαδεμένη. Σας υπόσχομαι ότι όλοι όσοι 

προετοιμάζονται θα Με δουν σε όλη Μου τη δόξα. 

54 Ζητήστε και θα σας δοθεί. Ό,τι επιθυμείτε από αγάπη για τους συνανθρώπους σας - ζητήστε το 

από Μένα. Προσευχηθείτε, ενώστε το αίτημά σας με εκείνο των απόρων, και θα σας δώσω αυτό που 

ζητάτε. 

55 Το φως του Λόγου Μου θα είναι το λευκό ένδυμα που θα σας σκεπάσει όλους. 

56 Από αγάπη για σας, ήρθα μέσα στο σύννεφο, το σύμβολο του πνευματικού, για να γίνω γνωστός 

στο πνεύμα σας. Αλλά πρώτα αυτό το φωτεινό σύννεφο έπρεπε να εγκατασταθεί στο όργανο του νου του 

φορέα της φωνής ως προετοιμασία για τη στιγμή που θα ξέρετε πώς να συνομιλείτε απευθείας μαζί Μου 

και είναι το πνεύμα σας στο οποίο το σύννεφο κατεβαίνει και εγκαθίσταται. 

57 Επέλεξα το σύννεφο ως σύμβολο για να ενσαρκώσει τον ερχομό Μου στον κόσμο στην Τρίτη 

Εποχή. 

58 Το σύννεφο δεν είναι ο αγγελιοφόρος που περνάει πάνω από βουνά, κοιλάδες και πόλεις; Αυτή 

δεν είναι που κάνει τα χωράφια γόνιμα με τη βροχή της και δίνει ευεργετική σκιά; Δεν δίνει την αστραπή 

που προαναγγέλλει την καταιγίδα, και την αστραφτερή ακτίνα που συγκλονίζει; Γι' αυτό επέλεξα το 

σύννεφο ως σύμβολο, γι' αυτό οι απόστολοί Μου κατάλαβαν την έννοια της Παρουσίας Μου στο 

"σύννεφο" όταν Με είδαν στο πνεύμα για τελευταία φορά, και ο Ρόκε Ρόχας σ' αυτή την Τρίτη Ώρα, όταν 

τον έκανα να δει το σύμβολο που ήταν το σημάδι του νέου Μου ερχομού. 

59 Από τότε μια απαλή σκιά περιβάλλει τους ανθρώπους που σταδιακά συγκεντρώθηκαν γύρω από 

την εκδήλωσή Μου. Ο Λόγος Μου υπήρξε μια καρποφόρα βροχή στα ξερά χωράφια της 

πνευματοποίησης, και η ακτίνα που κατέρχεται στο ανθρώπινο όργανο της κατανόησης σε κάθε 

διακήρυξη έσχισε το σκοτάδι της αμαρτίας και της άγνοιάς σας, σας έκανε να τρέμετε σε κάθε σας ίνα και 

αφύπνισε το πνεύμα σας. Πόσο τρομερή ήταν για πολλούς από εσάς η καταιγίδα που εξαπολύθηκε στην 

ψυχή σας όταν ακούσατε τον Θείο Λόγο Μου! 
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60 Τι μεγαλοπρέπεια και τι ομορφιά που προκαλεί δέος έχετε δει σε αυτή τη θύελλα φωτός που 

ξεπηδά από το Λόγο Μου τις στιγμές της εκδήλωσής του! Συγκλονισμένα από θαυμασμό, δέος και τρόμο, 

τα πλήθη παραμένουν σιωπηλά και αφήνουν αυτή την καταιγίδα της αγάπης, της δικαιοσύνης και της 

σοφίας να τα λούσει και να τα εξαγνίσει. 

61 Αγαπημένε λαέ, τον οποίο αποκάλεσα Ισραήλ, επειδή σας κάνω θεματοφύλακες των μηνυμάτων 

και των αποκαλύψεών Μου - πότε θα μάθετε να αποδίδετε και να ερμηνεύετε σωστά το Λόγο Μου; 

62 Την υπόσχεσή μου να επιστρέψω, την οποία έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, την τήρησα. Οι 

απόστολοι Με είδαν να ανεβαίνω από τη γη στο άπειρο στη Βηθανία, και εσείς Με είδατε να επιστρέφω 

από το άπειρο στις καρδιές σας. Δεν βλέπετε σε αυτό μια ομοιότητα με τα σύννεφα που αναδύονται από 

τη θάλασσα και ανεβαίνουν για να χύσουν την ευεργετική τους βροχή σε άλλα μέρη όπου τα διψασμένα 

χωράφια τα ζητούν; 

63 Ο πόνος σας Με προσέλκυσε, το Πνεύμα Μου αισθάνθηκε να ικετεύεται από το δικό σας, και 

έσπευσα μέσα στο σύννεφο της αγάπης και της δικαιοσύνης να περιλούσω τους ανθρώπους με το έλεός 

Μου. 

64 Δεν Με καλούν όλοι οι λαοί και είναι πολύ λίγες οι καρδιές που Με περιμένουν. Το πνευματικό 

σύννεφο θα έρθει και, σαν μανδύας ειρήνης, θα προστατεύσει τους λαούς που το ικετεύουν και το 

περιμένουν. Όλοι εκείνοι που προσπαθούν να σβήσουν τη δίψα της ψυχής με τις απολαύσεις του κόσμου, 

το σύννεφο θα τους εκπλήξει με τη λάμψη της αστραπής του και η βροντή της καταιγίδας του θα τους 

γεμίσει φόβο, γιατί τότε θα θυμηθούν ότι υπάρχει μια Θεία Δικαιοσύνη και ότι κάθε άνθρωπος είναι 

φορέας ενός πνεύματος που πρέπει να λογοδοτήσει στο Θεό για όλα τα έργα του. 

65 Το σύννεφο της αγάπης, του φωτός, του ελέους και της δικαιοσύνης είναι επίσης μια τεράστια 

λεγεώνα πνευμάτων, υπηρέτες Μου, πνεύματα του φωτός, που ζουν για να εκπληρώσουν τους σκοπούς 

Μου και να πολλαπλασιαστούν στο σύμπαν, εκτελώντας το καθήκον τους να αγαπούν ο ένας τον άλλον 

σε τέλεια αρμονία. Διότι αυτή η Θεία Εντολή, αυτή η Υπέρτατη Αρχή, την οποία αποκάλυψα στον κόσμο 

στη Δεύτερη Εποχή, δεν προοριζόταν μόνο για τους ανθρώπους - αυτό το αξίωμα είναι ο Νόμος που 

διέπει όλα τα υπάρχοντα πνεύματα. 

66 Αγαπημένοι άνθρωποι: Σε αυτό το σύννεφο του φωτός, που είναι η πνευματική μεγάλη δύναμη 

της αγάπης και της αδελφοσύνης μεταξύ όλων των κόσμων, κατέβηκα σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω της 

ακτίνας Μου, φέρνοντάς σας ένα νέο μήνυμα σοφίας, μια άπειρη παρηγοριά για τον πόνο σας, και ένα 

φως που θα χρησιμεύσει ως οδηγός για να βρείτε το ξεχασμένο μονοπάτι, έτσι ώστε όταν το 

ανακαλύψετε, να έρθετε σε Μένα - βήμα προς βήμα, από αξία σε αξία, συνειδητά και σταθερά, στην 

επιδίωξη της πνευματικής σας τελειότητας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 138  
1 Αγαπημένοι μαθητές, κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή σας είναι ένα βήμα που σας φέρνει πιο 

κοντά στον Πατέρα σας. Αργά, βήμα προς βήμα, ταξιδεύετε στο μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία του 

φωτός. 

2 Σταδιακά πλησιάζει η ώρα που θα καταλάβετε πώς να δίνετε στο πνευματικό αυτό που του 

αναλογεί και στον κόσμο αυτό που του αναλογεί, η ώρα της αληθινής προσευχής, της λατρείας του Θεού 

χωρίς φανατισμό, όταν θα ξέρετε πώς να προσεύχεστε πριν από κάθε εγχείρημα, όταν θα προσέχετε ό,τι 

σας έχει ανατεθεί. 

3 Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να παρεκκλίνει, αν ρωτήσει τον Πατέρα του με προσευχή πριν κάνει 

το θέλημά του; Ο άνθρωπος που ξέρει να προσεύχεται ζει σε ένωση με τον Θεό, αναγνωρίζει την αξία των 

ευεργεσιών που λαμβάνει από τον Πατέρα του και ταυτόχρονα κατανοεί το νόημα ή τον σκοπό των 

δοκιμασιών που υφίσταται. 

4 Το άτομο που προσεύχεται στον Θεό είναι ένα πνευματοποιημένο άτομο που δεν έχει κανένα 

σκοτεινό επίδεσμο μπροστά στα μάτια του και που είναι ικανό να ανακαλύπτει μέσα του και έξω από τον 

εαυτό του άγνωστους κόσμους, άγνωστες πτυχές της ζωής, συνειδητοποιήσεις και αλήθειες που 

περιβάλλουν τη ζωή των ανθρώπων χωρίς αυτοί να τις γνωρίζουν. 

5 Όσοι καταφέρνουν να ανακαλύψουν αυτό το μονοπάτι δεν μπορούν να σταματήσουν, επειδή οι 

αισθήσεις τους έχουν αφυπνιστεί και οι πνευματικές τους ικανότητες έχουν γίνει ευαίσθητες. Σήμερα 

ακούνε φωνές της φύσης, αύριο θα είναι σε θέση να αντιληφθούν μηνύματα του πνευματικού βασιλείου, 

αργότερα θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου τους σε μια σύνδεση από πνεύμα σε πνεύμα, καρπός της 

αγάπης μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών Του. 

6 Άνθρωποι, μη ζηλεύετε αυτούς τους φορείς της φωνής μέσω των οποίων Με κάνω γνωστό, γιατί 

αν προετοιμαστείτε σοβαρά, σωματικά και πνευματικά, θα τους ξεπεράσετε μετά το τέλος αυτής της 

εκδήλωσης. 

7 Μια εποχή θαυμάτων, δοκιμασιών και εξαιρετικών γεγονότων είναι η παρούσα που προορίζεται 

για αυτόν τον λαό, μάρτυρες της αποκάλυψής Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

8 Δεν έχω πει ακόμα την τελευταία Μου λέξη, δηλαδή δεν έχω δώσει τις τελευταίες Μου 

διδασκαλίες, στις οποίες θα σας αποκαλύψω ακόμα πολλά μυστικά. Αλλά το θέλημά Μου και τα 

διατάγματά Μου είναι γραμμένα στη συνείδηση όλου αυτού του λαού, ώστε να έχουν πλήρη γνώση του 

πώς θα είναι το τέλος της εκδήλωσής Μου. 

9 Πρέπει να καταλάβετε ότι σας έχω διδάξει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να μπορέσετε να μπείτε 

στους κόσμους και τα σπίτια που σας περιμένουν. Γιατί όπως η ψυχή σας έπρεπε να προετοιμαστεί στην 

προηγούμενη σφαίρα στην οποία κατοικούσε για να ενσαρκωθεί και να ζήσει στη γη, έτσι πρέπει να 

προετοιμαστεί για να επιστρέψει στη σφαίρα του υπερπέραν που άφησε, ακόμη και αν πάει σε σπίτια που 

είναι ανώτερα σε αγάπη, σε αγνότητα και σε σοφία. 

10 Μην αμφιβάλλετε για τον Λόγο Μου. Στην Πρώτη Εποχή εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου να 

ελευθερώσω τον Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου - που σήμαινε ειδωλολατρία και σκοτάδι - για να 

σας οδηγήσω στη Χαναάν, τη γη της ελευθερίας και της λατρείας του ζωντανού Θεού. Εκεί σας 

αναγγέλθηκε ο ερχομός Μου ως ανθρώπου, και η προφητεία εκπληρώθηκε λέξη προς λέξη στον Χριστό. 

Εγώ, αυτός ο Δάσκαλος που κατοικούσα στον Ιησού και σας αγάπησα μέσα σ' Αυτόν, υποσχέθηκα στον 

κόσμο να του μιλήσω σε άλλη εποχή και να αποκαλυφθώ στο πνεύμα. Και εδώ είναι η εκπλήρωση της 

υπόσχεσής Μου. 

11 Σήμερα σας ανακοινώνω ότι έχω κρατήσει για το πνεύμα σας υπέροχες περιοχές, κατοικίες, 

πνευματικά σπίτια, όπου μπορείτε να βρείτε την πραγματική ελευθερία να αγαπάτε, να κάνετε το καλό και 

να διαδίδετε το φως Μου. Μπορείτε να αμφιβάλλετε γι' αυτό αφού έχω εκπληρώσει τις προηγούμενες 

υποσχέσεις Μου σε σας; 

12 Να ξέρετε ότι τα μεγάλα πνεύματα εργάζονται αιώνια στο Έργο Μου. Ο Ηλίας, προοριζόμενος να 

αναγγείλει την έλευση του Διδασκάλου στους μαθητές Του, είναι το φως που διαπερνά τις ψυχές και 

κατεβαίνει σε εκείνους που έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι, σε εκείνους που κοιμούνται ή των οποίων 

η πίστη στην Πνευματική Ζωή έχει πεθάνει, για να τους τυλίξει με τη φωτιά της αγάπης που ακτινοβολεί 

από αυτόν, μια φωτιά που είναι πίστη, εξάλειψη του κακού και εξαγνισμός. Η φωνή του αντηχεί σε κάθε 
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έθνος, η καθαριστική του φωτιά προχωρά και καταστρέφει τα ζιζάνια. Είναι αλήθεια ότι ο εξαγνισμός 

αφήνει ένα μονοπάτι πόνου στο πέρασμά του- αλλά σύντομα έρχεται μια θεία παρηγοριά, ενσαρκωμένη 

στη Μαρία, η οποία χύνει το θεραπευτικό της βάλσαμο σε κάθε καρδιά που κλαίει, σε κάθε πλάσμα που 

βασανίζεται από τον πόνο. 

13 Θα έρθω και θα ψάξω καρδιά με καρδιά για να κάνω τους ανθρώπους να ακούσουν το θείο 

κάλεσμά Μου, λέγοντάς τους μόνο: "Ακολουθήστε Με". 

14 Σας παρηγορώ στις δοκιμασίες σας και σας λέω: Όταν το ποτήρι στο στόμα σας είναι πολύ πικρό, 

θα πρέπει να λέτε στον Πατέρα σας που κατοικεί στους ουρανούς, όπως έκανε ο Ιησούς στον κήπο της 

Γεσθημανή: "Πατέρα, αν είναι δυνατόν να πάρεις αυτό το ποτήρι από μένα, κάνε το- αλλά πάνω απ' όλα, 

ας γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου". 

15 Αν προσεύχεστε και παρακολουθείτε με αυτόν τον τρόπο, θα συγκρατήσω τον άγγελο που 

πλησιάζει για να σας δώσει το ποτήρι της δοκιμασίας. Αλλά αν είναι το Θείο Θέλημα να το πιείτε, θα 

είμαι μαζί σας για να σας δώσω δύναμη να περάσετε τη δοκιμασία νικηφόρα. Μην ξεχνάτε ότι για έναν 

που υποφέρει και Με ευλογεί, πολλοί χαίρονται. Τώρα θα μπορέσετε να καταλάβετε γιατί όσοι είναι 

ελεύθεροι από την αμαρτία κουβαλούν μέσα τους πόνο- γιατί είναι άξιοι να βοηθήσουν να ξεπλυθούν οι 

λεκέδες των συνανθρώπων τους. 

16 Δεν ήταν επιθυμία Μου να υποφέρει ο άνθρωπος από πόνο στη γη. Αφού όμως το ήθελαν έτσι, 

από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα, σηκώστε το φορτίο σας με υπομονή και αγάπη και προσφέρετέ 

Μου τα βάσανά σας με ταπεινότητα. Ο πόνος σας θα είναι καρποφόρος σε εσάς και επίσης σε κάποιους 

συνανθρώπους σας. 

17 Πόσα έχουν υποφέρει μάταια οι άνθρωποι αυτού του κόσμου! Πόσο έχουν κλάψει χωρίς να 

λάβουν ανταμοιβή και χωρίς να θερίσουν σπόρο! Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που ήξεραν πώς να 

σηκώνουν το σταυρό τους με υπομονή - όταν είχε έρθει η τελευταία στιγμή γι' αυτούς και νόμιζαν ότι 

βρίσκονταν στα βάθη μιας αβύσσου - άνοιξαν τα μάτια του πνεύματός τους και κοίταξαν τον εαυτό τους 

να στέκεται στην κορυφή του βουνού. 

18 Δεν θα είναι το αίμα που έχετε χύσει στους αδελφοκτόνους πολέμους σας που θα σώσει την 

ανθρωπότητα. Αντίθετα, είναι η προσευχή σας γεμάτη αγάπη και έλεος και οι αρετές σας που θα κάνουν 

τους συνανθρώπους σας άξιους να νιώσουν την ειρήνη Μου. 

19 Μη διακηρύσσετε δυνατά ότι αυτή η ειρήνη που έχουν κάνει τα έθνη είναι η αληθινή. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε η ειρήνη να αναδυθεί πάνω στα θεμέλια της πνευματικής και 

ανθρώπινης αγάπης και όχι σε εκείνα του τρόμου ή της θανάσιμης απειλής. 

20 Αυτή η ψεύτικη ειρήνη που δημιούργησε ο άνθρωπος είναι σαν ένα κάστρο χτισμένο πάνω στην 

κινούμενη άμμο της θάλασσας, το οποίο σύντομα θα καταρρεύσει όταν το χτυπήσουν τα ανεμοδαρμένα 

κύματα. 

21 Εγώ, το Πνεύμα της ειρήνης, το πρόσφερα στους ανθρώπους και τους είπα μέσω της συνείδησης: 

Εδώ είμαι, αγαπάτε ο ένας τον άλλον και θα σωθείτε. 

22 Οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν να ζουν στην παιδική ηλικία, δεν θέλουν να μεγαλώσουν, 

γιατί αφού έζησαν τόσο καιρό στη γη και την πότισαν με το αίμα και τα δάκρυά τους, δεν έχουν ακόμα 

καταλάβει πώς να δρέψουν τους καρπούς της εμπειρίας, γι' αυτό και συνεχίζουν να μην ξέρουν τι 

σημαίνει ειρήνη του πνεύματος. Οι καρδιές τους έχουν σκληρύνει, και ως εκ τούτου το ευγενέστερο 

συναίσθημά τους, που είναι η φιλανθρωπία, δεν αντηχεί μέσα τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 

δισκοπότηρο του πόνου έχει γίνει αισθητό σε κάθε ένα από τα παιδιά Μου. 

23 Όλος ο πόνος που προκαλείται από τα ανθρώπινα όντα θα συγκεντρωθεί σε ένα μόνο ποτήρι που 

θα πιουν οι ένοχοι. Έτσι θα ξυπνήσουν τα νανουρισμένα μυαλά τους. Τότε θα δείτε αξιοσέβαστους και 

ισχυρούς άνδρες, μπροστά σε απρόβλεπτα γεγονότα, να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους ή τους ανθρώπους 

τους για να κρυφτούν με την ψυχή τους σπαρασσόμενη από τύψεις. Άλλοι θα αισθάνονται ότι η λογική 

τους και η ικανότητα του λόγου τους είναι μπερδεμένες. 

24 Τι λέτε για όλα αυτά, παιδιά; Αισθάνεστε ήδη προετοιμασμένοι να αναζητήσετε τους ανθρώπους 

που έχουν χαθεί στα μπερδέματα της ζωής τους; 

25 σκεφτείτε σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα έθνη προετοιμάζουν έναν πόλεμο και κάνουν 

στρατιώτη τον κάθε άνθρωπο, ενώ Εγώ σας προετοιμάζω από το 1866 για να γίνετε στρατιώτες αυτής της 

Υπόθεσης, και ακόμη δεν μπορώ να δω ούτε ένα από τα παιδιά Μου πλήρως προετοιμασμένο. 
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26 Αυτή η φορά είναι διαφορετική από την πρώτη και τη δεύτερη. Σήμερα ζείτε σε ένα χάος 

απελευθερωμένων ορατών και αόρατων στοιχείων. Αλίμονο σ' αυτόν που δεν είναι ξύπνιος, γιατί θα 

ηττηθεί, και αυτός που είναι εξοπλισμένος πρέπει να πολεμήσει! 

27 Χιλιάδες αόρατα μάτια σας παρακολουθούν- μερικά για να σας στήσουν ενέδρα στο δρόμο σας 

και να σας ρίξουν, άλλα για να σας προστατεύσουν. 

28 Η διχόνοια μεγαλώνει και εξαπλώνεται σε λαούς και έθνη, διεισδύοντας στις καρδιές και τις 

οικογένειες. 

29 Τα ήθη εκφυλίζονται και οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά συνηθίζουν στη διαφθορά. 

30 Μπροστά σε όλες αυτές τις αθλιότητες, μην καλύπτετε τα μάτια σας ούτε βουλώστε τα αυτιά σας, 

γιατί αν η καρδιά σας είναι απελπισμένη, δεν θα είναι συμπονετική για να δώσει αγάπη και να ασκήσει 

έλεος, μαρτυρώντας έτσι το Έργο Μου ανάμεσα στους συνανθρώπους σας. 

31 Πρέπει να τα δω όλα, φυσικά, γιατί σε αγαπώ- αλλά αφού σε κρίνω, θα σε σώσω. 

32 Έρχονται εποχές μεγαλύτερης πικρίας. Γιατί τότε σας προετοιμάζω για να μην πείτε ότι ο Κύριος 

δεν σας μίλησε προφητικά. Αν είστε εξοπλισμένοι για εκείνη τη στιγμή, θα επιβιώσετε καλά σε κάθε 

κατάσταση. 

33 Θα εγκαθιδρύσω ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων μέσω των αγγελιοφόρων Μου. Πώς θα 

εγκαθιδρύσετε την ειρήνη του κόσμου στο μίσος, στην επιδίωξη της εξουσίας και του φόβου; Αλλά πριν 

από αυτό, η πυρκαγιά θα καεί, τα νερά θα καθαρίσουν και το χιόνι θα εξαγνίσει. 

34 Μαθητές, να είστε δυνατοί, ώστε να αντιστέκεστε στην απιστία των ανθρώπων, ώστε οι διωγμοί, 

οι συκοφαντίες ή οι επιθέσεις να μη σας κάνουν να απελπίζεστε. Ο λόγος μου θα κάνει το πνεύμα των 

ανθρώπων να τρέμει. Ο θεολόγος θα αισθανθεί αναγκασμένος να αμφισβητήσει την επιστήμη του, ο 

φιλόσοφος θα ρωτήσει τους μεγαλύτερους δασκάλους του και κάθε αίρεση ή θρησκευτική κοινότητα θα 

κλονιστεί βαθιά μπροστά στις νέες αποκαλύψεις Μου. Τότε θα ξεσπάσει η μάχη των ιδεών- γιατί ενώ 

κάποιοι αφυπνίζονται για την αλήθεια, άλλοι θα θέλουν να επιμείνουν στον φανατισμό και τις παραδόσεις 

τους και θα πολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Εν μέσω αυτής της μάχης, η φωνή των παιδιών Μου θα 

ακουστεί και θα πει στις μάζες που διεγείρονται με πάθος: Μην κάνετε τον καρπό της ζωής κόκκαλο 

διαμάχης. 

35 Τώρα αισθάνεστε ακόμα μικροί και αδύναμοι, αλλά αύριο θα είστε δυνατοί και θα Με αγαπάτε με 

αλήθεια, γιατί θα σας αποκαλύψω αυτό που οι θεολόγοι δεν θα μπορέσουν να ανακαλύψουν, και θα 

καταλάβετε αυτό που οι μορφωμένοι δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν. Αλλά όχι επειδή είστε 

μεγαλύτεροι ή πιο αγαπητοί από τους άλλους, αλλά επειδή από την Πρώτη Εποχή γνωρίζατε πώς να 

ανοίγετε την καρδιά σας σαν σκηνή στην οποία έχω τοποθετήσει τον Νόμο, τη Σοφία και την Αποκάλυψη 

σε κάθε εποχή. 

36 Στην Πρώτη Εποχή, γνωρίζατε τα σύμβολα: τη Σκηνή ή το Ιερό που κρατούσε την Κιβωτό της 

Διαθήκης, η οποία περιείχε τις Πινακίδες του Νόμου. Όταν αυτά τα σύμβολα εκπλήρωσαν τον σκοπό 

τους, η θέλησή Μου τα εξαφάνισε από τη γη- αποσύρθηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, για να μην 

πέσει ο κόσμος στην ειδωλολατρία, αλλά το νόημα ή η ουσία αυτών των μαθημάτων παρέμεινε γραμμένη 

στις συνειδήσεις των δούλων Μου. Στη Δεύτερη Εποχή, αφού ολοκληρώθηκε η θυσία του Χριστού, 

εξαφάνισα το μεγαλύτερο σύμβολο του Χριστιανισμού: τον σταυρό, μαζί με το ακάνθινο στεφάνι, το 

δισκοπότηρο και όλα όσα θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο φανατικής λατρείας από την 

ανθρωπότητα. 

37 Αυτή την Τρίτη φορά εμφανίστηκα στη σκηνή του πνεύματός σας για να καταθέσω τις νέες 

αποκαλύψεις Μου στην κιβωτό της διαθήκης εκεί. 

38 Ήρθατε στον οίκο του Πατέρα εκείνη την εποχή ως "άσωτοι υιοί" και σας είπα: Ιδού, κατά την 

απουσία σας οι νεότεροι αδελφοί και αδελφές σας διασκορπίστηκαν και εγώ έμεινα μόνος στο δωμάτιό 

Μου και στο τραπέζι Μου. Και ο λαός στην αχαριστία του διχάστηκε, και πολλοί αρνήθηκαν τον Πατέρα 

τους. Αλλά σήμερα σας δίνω πίσω τον πλούτο σας, σας ταΐζω, ώστε να μπορέσετε να αναζητήσετε 

εκείνους που παρασύρθηκαν μετά από εσάς και να τους φέρετε στην Παρουσία Μου. Τότε θα έχετε 

ειρήνη. 

39 Δεν κατηγορώ την υλική σας ύπαρξη για τον αδελφοκτόνο πόλεμο που έχει φουντώσει την 

ανθρωπότητα, ούτε για τη διχόνοια που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ του λαού του Ισραήλ. 

Απευθύνομαι στο πνεύμα σας, γιατί σε αυτό βαραίνουν οι διχόνοιες και οι διαιρέσεις που οι φυλές αυτού 
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του λαού υπέφεραν στους κόλπους τους από την ημέρα που τα παιδιά του Ιακώβ γέμισαν την καρδιά του 

πατέρα τους με πόνο, όταν του είπαν ότι άγρια θηρία στην έρημο είχαν καταβροχθίσει τον Ιωσήφ, παρόλο 

που τον είχαν πουλήσει στους εμπόρους. 

40 Έκτοτε, αυτός ο κακός σπόρος βλαστάνει στην καρδιά αυτού του λαού, ο οποίος σήμερα έχει 

μπροστά του μια νέα εποχή για να τιμήσει τον Κύριό Του εκπληρώνοντας τον νόμο να αγαπά τους 

συνανθρώπους του χωρίς σεβασμό σε φυλή ή γλώσσα και να είναι σωτηρία και ευλογία για όλα τα έθνη 

της γης. 

41 Το όνομα "Ισραήλ" σας δόθηκε από τον Πατέρα σας, αλλά είναι ένα πνευματικό όνομα. Σας 

έκανα μεγάλες αποκαλύψεις και σας παρείχα δύναμη, ώστε να μην αισθάνεστε ανάξιοι όταν σας αποκαλώ 

έτσι. 

42 Αναζητώ το πνεύμα σας, όπως έκανα πάντα. 

43 Η Διδασκαλία Μου σας δείχνει έναν τέλειο, πνευματικό και αγνό σεβασμό για τον Πατέρα- γιατί 

το πνεύμα της ανθρωπότητας, χωρίς να το γνωρίζει, έχει φτάσει στο κατώφλι του Ναού του Κυρίου, όπου 

θα εισέλθει για να νιώσει την Παρουσία Μου, να ακούσει τη Φωνή Μου μέσω της συνείδησής του και να 

Με δει στο φως που κατεβαίνει στο νου του. 

44 Το κενό που νιώθουν οι άνθρωποι μέσα στις διάφορες θρησκευτικές κοινότητές τους αυτή τη 

στιγμή προκαλείται επειδή το πνεύμα διψά και διψά για πνευματοποίηση. Οι τελετές και οι παραδόσεις 

δεν του αρκούν- λαχταρά να γνωρίσει την αλήθεια Μου. 

45 Ανακαλύπτω στο βαθύτερο λόγο πολλών ανθρώπων την εσωτερική πάλη μεταξύ πνεύματος και 

ύλης. Θέλει να φτάσει πέρα από το μεγαλείο της τελετουργικής λατρείας για να ανακαλύψει την ομορφιά 

του πνευματικού. Άναψα αυτό το φως που σας φωτίζει και σας προβληματίζει. Είμαι αυτή η φωνή που 

σας καλεί. Κανείς δεν μπόρεσε να εξηγήσει το άγχος σας ούτε να κατανοήσει την εσωτερική σας πάλη. 

Μόνο εγώ, που διεισδύω στην καρδιά σου, γνωρίζω τη λαχτάρα και τη δίψα σου. Είμαι επίσης εγώ που 

σας δείχνω το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε για να βρείτε αυτό που αναζητάτε. 

46 Πόσοι από εκείνους που Με ακούνε έχουν επιτιμηθεί, έχουν παρεξηγηθεί ή έχουν πληγωθεί στο 

ευγενέστερο μέρος της ψυχής τους επειδή ήταν ειλικρινείς και είχαν εκμυστηρευτεί τα συναισθήματά τους 

σε κάποιον! 

47 Εσείς που ακούτε τα λόγια Μου Με ρωτάτε γιατί έχω έρθει στους πιο ασήμαντους και 

αμαρτωλούς για να αποκαλύψω μέσω αυτών τις διδασκαλίες του Πνεύματός Μου- σ' αυτό σας απαντώ: 

Συμπεριφέρομαι ακριβώς όπως εσείς όταν είστε γονείς στη γη. Δίνετε περισσότερη προσοχή και φροντίδα 

σε εκείνο από τα παιδιά σας που είναι το πιο αδύναμο, το πιο άρρωστο ή εκείνο που κινδυνεύει να 

παραστρατήσει. 

48 Αν οι άνθρωποι το κάνουν αυτό - τι δεν πρέπει να κάνει ο Επουράνιος Πατέρας σας για τα παιδιά 

Του; 

49 Ανάμεσά σας, το φως του Λόγου Μου έχει εμφανιστεί σαν όαση στην πνευματική έρημο αυτής 

της ανθρωπότητας, έτσι ώστε όλοι οι περιπλανώμενοι να μπορούν να το πλησιάσουν, αναζητώντας νερό 

και την ειρήνη του Πνεύματος. 

50 Είναι απαραίτητο αυτή η διδασκαλία να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους. Θα φέρει φως στο 

σκοτάδι των μπερδεμένων, των αδαών και των αλαζόνων που νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα. 

51 Ο Λόγος Μου θα συμφιλιώσει το πνεύμα με την ύλη, καθώς υπήρχε για πολύ καιρό εχθρότητα 

μεταξύ των δύο, και θα μάθετε ότι το σώμα σας, το οποίο θεωρούσατε εμπόδιο και πειρασμό για την 

πορεία ανάπτυξης του πνεύματος, μπορεί να είναι το καλύτερο εργαλείο για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων σας στη γη. 

52 Πλύνετε την ψυχή σας και το σώμα σας σε αυτή την πλημμύρα φωτός που ξεχύνεται πάνω σας σε 

αυτή την Τρίτη Εποχή, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε τις οδηγίες Μου. Όποιος είναι αγνός μπορεί να 

διαπεράσει αυτό που προηγουμένως ήταν μυστικό, επειδή οι τύψεις δεν τον σταματούν στο δρόμο του. 

53 Εξομολογηθείτε σε Μένα, μπροστά στον Οποίο δεν μπορείτε να παραποιήσετε ή να κρύψετε 

τίποτα, αυτά που κουβαλάτε στις καρδιές σας, και θα νιώσετε τη θεία συγχώρεσή Μου μέσω της 

συνείδησής σας. Η αξιοπρέπεια θα είναι το ένδυμά σας με το οποίο δεν θα ντρέπεστε μπροστά σε κανέναν 

άνθρωπο στον οποίο θα παρουσιαστείτε, όσο μεγάλος κι αν είναι, είτε είναι σε δύναμη, είτε σε γνώση. 
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54 Σπείρε τον σπόρο της αγάπης Μου. Βρίσκεστε στη γη, η οποία είναι επίσης ο δάσκαλος των 

ανθρώπων και σας διδάσκει ότι ό,τι σπέρνετε σε αυτήν, σας επιστρέφει πολλαπλασιασμένο, ως απόδειξη 

ευγνωμοσύνης και αγάπης. 

55 Έτσι είναι και το πνεύμα του Πατέρα σας. Είναι η υψηλότερη και θεϊκή ανταμοιβή. Αλλά ο 

σπόρος σας πρέπει να είναι πάντα καλός και καθαρός, ώστε να τον θερίσετε πολλαπλασιασμένο σε 

καλούς καρπούς. Για να φτάσει η ψυχή σας, που έχει λερωθεί από την αμαρτία στο δρόμο της, στους 

κόλπους του Θεού καθαρή, πρέπει να περάσει από πολλά πράγματα και να εξαγνιστεί, αφού πρέπει να 

έρθει στον Πατέρα της χωρίς το παραμικρό ίχνος κακού, ούτε την παραμικρή σκιά των ατελειών του 

παρελθόντος. 

56 Αν βλασφημούσε τον Θεό στη γη, μόνο ένα τραγούδι αγάπης θα ξεπηδήσει από αυτήν - όταν 

πλησιάσει την παρουσία του Δημιουργού της. 

57 Ψυχή, πόσο καιρό θα Με κάνεις να περιμένω για την άφιξή σου στην κορυφή του βουνού; 

58 Εκεί, όπου ανέβηκα από τον σταυρό, σας περιμένω. 

59 Πλησιάζετε αργά. Ήταν απαραίτητο να απελευθερωθείτε, αποβάλλοντας πρώτα τα γήινα αγαθά 

σας, γιατί αυτά τα αγαθά Με είχαν στερήσει από την ψυχή σας. 

60 Ελάτε σε Μένα, στη γιορτή που σας ετοίμασε ο Πατέρας σας, για να λάβετε σε αυτήν τις 

διδασκαλίες που σας αναλογούν και που αποτελούν την κληρονομιά σας. 

61 Σκεφτείτε σοβαρά τις γενιές που θα έρθουν μετά από εσάς, σκεφτείτε τα παιδιά σας. Όπως 

ακριβώς τους δώσατε τη φυσική ύπαρξη, έτσι έχετε καθήκον να τους δώσετε πνευματική ζωή - αυτή που 

είναι η πίστη, η αρετή και η πνευματοποίηση. 

62 Καθώς φωτίζω το Φως Μου πάνω από τον αγαπημένο Μου λαό, κατεβαίνω σε σας για να σας 

φέρω την ειρήνη του Πνεύματός Μου. Είστε λίγοι, αλλά η αγάπη σας για Μένα είναι μεγάλη. 

63 Ακούστε Με τώρα μέσω του φορέα της φωνής, αφού δεν είστε ακόμη σε θέση να λάβετε τη θεία 

έμπνευση απευθείας. 

64 Έπρεπε πρώτα να προετοιμάσω αυτά τα σώματα, ώστε οι δονήσεις των σκέψεών Μου να μπορούν 

να ληφθούν από αυτά όσο το δυνατόν πιο πιστά και να μεταδοθούν στους ακροατές. Σημειώστε ότι όταν 

μιλούν, σας εξηγούν ότι δεν είναι αυτοί που σας δίνουν τις οδηγίες- η φωνή τους σας είπε: Εγώ είμαι ο 

Θείος Δάσκαλος που σας μιλάει. 

65 Η μορφή της διακήρυξής Μου θα μπορεί να αλλάξει, αλλά η πνευματική ουσία της διδασκαλίας 

Μου είναι η ίδια: απόλυτη, αναλλοίωτη, έξω από το χώρο και το χρόνο. Το Άπειρο είναι αιώνιο. 

66 Μόνο η αγάπη του πνεύματός σας θα καταφέρει να κατανοήσει αυτή τη διδασκαλία. Γιατί; Επειδή 

είναι πλήρως απορροφημένη στο πνευματικό, στην ουσία της, που είναι η αιωνιότητα. 

67 Αν ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει τον εαυτό του, καθυστερεί την ανοδική του 

ανάπτυξη και την κατανόηση αυτού που κατέχει την Αιώνια Ζωή- και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο έργο του. 

68 Γεννηθήκατε μέσα Μου. Έχετε λάβει πνευματική και υλική ζωή από τον Πατέρα. Και με μια 

μεταφορική έννοια μπορώ να σας πω ότι την ίδια στιγμή που γεννηθήκατε μέσα Μου, γεννήθηκα κι Εγώ 

μέσα σας. 

69 Γεννιέμαι στη συνείδησή σας, αναπτύσσομαι στην εξέλιξή σας και αποκαλύπτομαι πλήρως στα 

έργα της αγάπης σας, ώστε να μπορείτε να λέτε με χαρά: Ο Κύριος είναι μαζί μου. 

70 Σας προετοιμάζω σαν μικρά παιδιά, γιατί πλησιάζει η ώρα που η καμπάνα θα χτυπήσει 

πανηγυρικά, χτυπώντας για τη νίκη και διακηρύσσοντας με χαρά την πνευματική αφύπνιση της 

ανθρωπότητας. 

71 Ακούστε Με σιωπηλά, και διαλογιστείτε σιωπηλά, ω άνθρωποι. Το αύριο σας περιμένει, είναι το 

μονοπάτι που πρέπει να διανύσετε για να Με φτάσετε. Αλλά έχοντας ήδη φωτιστεί από το φως της 

διδασκαλίας Μου, θα είστε σε θέση να καθοδηγείτε τον εαυτό σας με όσα έχετε μάθει και κατανοήσει. 

Χτυπήστε την πόρτα Μου, Εγώ είμαι ο μόνος που την ανοίγει, Εγώ είμαι ο αποκαλυπτικός Δάσκαλος. 

Ζητήστε, ζητήστε και θα σας δοθεί. 

72 Στην έρημο ενός μεγάλου ταξιδιού ζωής, ο Χριστός είναι η όαση. Αλλά είναι απαραίτητο να έχετε 

πίστη, ώστε να ξέρετε πώς να Τον βρείτε στις ώρες της μοναξιάς ή του φόβου σας. 
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73 Σας δίδαξα την αυταπάρνηση και την αποκήρυξη όλων των ψεύτικων δόξων του κόσμου. Πολλοί 

όμως δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν αυτό το μάθημα, επειδή τους φαίνεται αδύνατο να φανταστούν τη 

ζωή χωρίς πολυτέλειες, χωρίς απολαύσεις και χωρίς πλούτο. Όμως, σε αυτή τη γεμάτη πόνο εποχή, και με 

την εμπειρία που θα αποκτήσουν από τα μαθήματα της ζωής, θα ξυπνήσουν με τη θέλησή τους στο φως 

της αλήθειας. Πόσο μεγάλη θα είναι η έκπληξη της ανθρωπότητας μόλις ανακαλύψει ότι αν 

απελευθερωθεί από τα υλικά και απλά διαχωριστεί από τα περιττά, θα νιώσει μέσα της πώς ένα νέο ον 

βγαίνει σε μια νέα ζωή. 

74 Αγαπητοί μαθητές, ανάμεσα στους οποίους εγώ ο ίδιος υπολογίζω αυτούς που ήρθαν τελευταίοι: 

Μετά την αναχώρησή Μου μόνο όσοι έχουν προετοιμαστεί θα νιώσουν την παρουσία Μου. Κάποιοι 

αδιαφορούν όταν σας μιλάω γι' αυτό, επειδή πιστεύουν ότι θα περάσουν χρόνια μέχρι τότε. Αυτός ο 

χρόνος θα είναι σαν μια στιγμή. Θα εκπληρώσω το καθήκον Μου ως Δάσκαλος, αλλά όταν η ακτίνα Μου 

κατέβει για τελευταία φορά στο τέλος του 1950, δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ ξανά το ανθρώπινο όργανο 

της κατανόησης για να γίνω γνωστός με αυτή τη μορφή. Εμπιστευτείτε Με, μαθητές, γιατί θα τηρήσω τον 

λόγο Μου που σας έδωσα για να μην σας αφήσω μόνους. Θα σας κάνω να νιώσετε την Παρουσία Μου, θα 

σας εμπνεύσω, θα σας παρηγορήσω. Να προσέχετε τώρα και να προσέχετε και στο εξής, ώστε να μην 

αιφνιδιάζεστε ποτέ: να μη σας βρίσκει σε εγρήγορση αυτός που προσπαθεί κρυφά να σας κλέψει την 

κληρονομιά σας, ή ακόμα και ο άρρωστος που σας καλεί στο κρεβάτι του μέσα στη νύχτα για να του 

δώσετε το βάλσαμο της αγάπης σας. 

75 Με μεγάλη σαφήνεια σας μίλησα για να Με καταλάβετε. Όμως, Με αναγκάσατε να μετακινήσω 

τον Λόγο Μου σε υλικό επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό, επειδή εξακολουθείτε να έχετε πολύ μικρή 

πνευματική ανάπτυξη για να Με καταλάβετε. Αλλά όταν η αναχώρησή Μου πλησιάζει, ο Λόγος Μου θα 

έχει ένα υψηλότερο πνευματικό νόημα στα χείλη των φορέων της φωνής. 

76 Στο βαθμό που η διδασκαλία Μου δίνει ακόμη μεγαλύτερες αποκαλύψεις, θα πρέπει να κάνετε 

προσπάθεια να διορθώσετε τα λάθη σας, να ανανεώσετε τη ζωή σας και να διαχωρίσετε τον εαυτό σας 

από κάθε κακό και κάθε κακή κλίση. Αν έχετε γίνει αγνοί στην καρδιά και μιλάτε για το Έργο Μου, 

πρέπει να σας πιστέψουν και να σας θεωρήσουν μαθητές του Ιησού που πραγματικά κηρύττουν τη 

Διδασκαλία Του με το παράδειγμα και τα έργα αγάπης. Αυτό είναι το ένδυμα της χάρης που πρέπει να 

φοράτε πάντα και με το οποίο μπορείτε να ξεχωρίζετε από τους συνανθρώπους σας. 

77 Απλωθείτε στη γη ως προφήτες της Θεότητάς Μου, ξυπνήστε την κοιμισμένη ανθρωπότητα, 

διακηρύξτε της ότι η δικαιοσύνη είναι κοντά. Πείτε της ότι τα Σόδομα είχαν προειδοποιηθεί, αλλά δεν 

άκουσαν τον προφήτη του Θεού, και η ημέρα της κρίσης τους ήρθε αδυσώπητα. 

78 Οι δυνάμεις της φύσης περιμένουν μόνο την ώρα να ξεσπάσουν στον κόσμο και να καθαρίσουν 

και να εξαγνίσουν τη γη. Όσο πιο αμαρτωλό και αλαζονικό είναι ένα έθνος, τόσο βαρύτερη θα είναι η 

δικαιοσύνη Μου πάνω του. 

79 Σκληρή και κουφή είναι η καρδιά αυτής της ανθρωπότητας. Θα είναι απαραίτητο να της έρθει το 

ποτήρι της πίκρας για να ακούσει τη φωνή της συνείδησης, τη φωνή του νόμου και της θείας δικαιοσύνης. 

Όλα θα γίνουν για χάρη της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής των ψυχών. Αυτούς αναζητώ. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 139  
(από το έτος 1945) 

1 Καλώς ήρθατε, μέλη του λαού Μου, γιατί ξέρετε πώς να αντέχετε τις καταιγίδες και τις δοκιμασίες 

με υπομονή και ψυχική παρουσία. Σας έχω δει να προσεύχεστε και να αγρυπνείτε τις δύσκολες ώρες, και 

σας έχω ακούσει επίσης να ευλογείτε το θέλημά Μου όταν σας έπληττε ο πόνος. Τότε ανταμείβω την 

πίστη και την καλή σας θέληση και σας στέλνω την ειρήνη Μου, επειδή ήσασταν το πλοίο που αψήφησε 

την καταιγίδα χωρίς να ανατραπεί. 

2 Ευλογώ επίσης εκείνους που ξεχνούν τα δικά τους βάσανα και "αγρυπνούν" για την ειρήνη του 

κόσμου, ή επισκέπτονται τους ασθενείς στο κρεβάτι του πόνου, γιατί δεν θα αφήσω αυτές τις αρετές χωρίς 

ανταμοιβή. 

3 Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου στον οποίο έζησε ο κόσμος, ήσασταν ενωμένοι στην 

προσευχή μέρα με τη μέρα, και αλήθεια σας λέω ότι δεν έπαψα να κάνω πολλά θαύματα μεταξύ των 

συνανθρώπων σας για τους οποίους Μου ζητάτε τόσα πολλά. Μην αφήσετε την προσευχή σας να γίνει 

αδύναμη, ω λαέ Μου. Σας λέω ότι η "Σαρακοστή" δεν έχει τελειώσει ακόμα, παρόλο που τα έθνη λένε ότι 

ο πόλεμος έχει σταματήσει. Όχι, Ισραήλ, όσο η ειρήνη των εθνών δεν βασίζεται στην αγάπη του ενός για 

τον άλλον, πρέπει να συνεχίσεις να παρακολουθείς και να προσεύχεσαι και να κερδίζεις καρδιές για αυτό 

το έργο της ειρήνης και της αδελφοσύνης. 

4 Σύντομα θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτή η ειρήνη για την οποία μιλούν σήμερα οι άνθρωποι ήταν 

ψεύτικη, ότι επέφερε μόνο μια ανακωχή εν μέσω του απάνθρωπου αγώνα τους, μόνο και μόνο για να 

συνεχίσουν αργότερα το έργο της καταστροφής τους. 

5 Διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο είναι εκείνοι που έχουν το καθήκον να προσεύχονται και να 

προσέχουν για την ειρήνη της ανθρωπότητας. Ανάμεσά τους είναι ο λαός Μου, τον οποίο καθοδηγώ με 

τον Λόγο Μου. Όλοι σας έχετε καθήκον να οικοδομήσετε το ναό της πνευματοποίησης, το ιερό της 

ειρήνης, στις καρδιές των ανθρώπων που είναι αδελφοί και αδελφές σας. Όταν αυτό το πνευματικό ιερό 

ανυψωθεί στα ουράνια ύψη και οι άνθρωποι βρουν σ' αυτό την άμεση σύνδεση με τον Κύριό τους, θα 

μπορείτε να πείτε ότι σπείρατε στον κόσμο τον σπόρο που σας εμπιστεύτηκα αυτή την εποχή. 

6 Άνθρωποι, ενδυναμώστε τον εαυτό σας στον Λόγο Μου και έχετε εμπιστοσύνη ότι η συνείδησή 

σας θα σας πει αν αυτό που κάνετε είναι σύμφωνο με τις διδασκαλίες της Διδασκαλίας Μου. 

Προσευχηθείτε ώστε το πνεύμα και ο νους σας να αγωνιστούν για να διώξουν τον πόλεμο. Μην 

απελπίζεστε, για να μην μπερδέψει η επιρροή της τη λογική ή τα συναισθήματά σας. 

7 Όταν κάποιος από εσάς προσεύχεται, δεν έχει επίγνωση του τι πετυχαίνει με τις σκέψεις του στο 

πνευματικό- επομένως, όταν προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας -για τους λαούς που 

αυτοκαταστρέφονται στον πόλεμο- θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές τις στιγμές ένα πνεύμα δίνει επίσης 

μια νοητική μάχη ενάντια στο κακό και ότι το σπαθί σας, που είναι η ειρήνη, η λογική, η δικαιοσύνη και η 

επιθυμία του καλού γι' αυτούς, συγκρούεται με τα όπλα του στρατού της εκδίκησης, της αλαζονείας. 

8 Αυτή θα είναι η εποχή που οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της προσευχής. Για να 

έχει η προσευχή πραγματική δύναμη και φως, είναι απαραίτητο να την στέλνετε σε Μένα με αγάπη. 

9 Δεν μιλάω για το να στείλετε στον γείτονά σας τη σκέψη με κακές προθέσεις, γιατί ποτέ δεν σας 

έδωσα όπλα για να τα χρησιμοποιήσετε για ανέντιμους σκοπούς, αφού όταν η φιλοδοξία ή το μίσος σας 

τυφλώνει, χρησιμοποιείτε ό,τι είναι πιο ιερό για σας και το χρησιμοποιείτε για να τραυματίσετε ή και να 

σκοτωθείτε. Σας εμπνέω για τον αληθινό αγώνα κατά του κακού και σας αποκαλύπτω ποιο είναι το πιο 

ισχυρό και ανίκητο όπλο, ώστε να είστε νικητές. Γι' αυτό, σας συμβουλεύω να καθαρίσετε πρώτα την 

καρδιά σας και στη συνέχεια να ανεβείτε σε Μένα, όπου θα γεμίσετε με φως και δύναμη, και στη 

συνέχεια να στείλετε τις σκέψεις σας σαν λάμψεις φωτός ανάμεσα στα έθνη χωρίς ειρήνη και στους 

ανθρώπους χωρίς ελπίδα. 

10 Δέξου το έλεός Μου, ω άνθρωποι. Εσείς, άνδρες και γυναίκες, για τους οποίους αυτοί οι 

τελευταίοι καιροί υπήρξαν πολύ σκληροί, εσείς ταλαιπωρημένοι από τον πόνο - νιώστε την ειρήνη Μου 

εκεί που το καθημερινό ψωμί έχει μετατραπεί σε πίκρα, νιώστε την ευγένεια του χαϊδεύματός Μου. 

11 Οι άνθρωποι σήμερα πρέπει να αγωνίζονται σκληρά για να ζήσουν. Αλλά ο Πατέρας σας λέει: Θα 

τριπλασιάσω τη δύναμή σας, ώστε να μη χάσετε το κουράγιο σας. 



U 139 

179 

12 Εμπνεύστε στους νέους την αγάπη για τον πλησίον τους, δώστε τους μεγάλα και ευγενή ιδανικά, 

γιατί οι νέοι θα είναι αυτοί που αύριο θα αγωνιστούν για την επίτευξη μιας ύπαρξης στην οποία θα λάμπει 

η δικαιοσύνη, η αγάπη και η ιερή ελευθερία του πνεύματος. Ετοιμαστείτε, γιατί η μεγάλη μάχη για την 

οποία μιλούν οι προφητείες δεν έχει έρθει ακόμα. 

13 Σκεφτείτε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη που επιτυγχάνει η ανθρωπότητα, τόσο 

μεγαλύτερα είναι τα όπλα με τα οποία υπολογίζει στον αγώνα της. Μην κοιμάστε, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι, και να είστε έτοιμοι να εργαστείτε για τον Σκοπό Μου. 

14 Ένας νέος "πόλεμος" πλησιάζει. Σε αυτήν θα λάβουν μέρος όλες οι ικανότητες και οι δυνάμεις του 

ανθρώπου, και είναι απαραίτητο τα παιδιά αυτού του λαού, που θα τους επιτραπεί να ζήσουν σε αυτή τη 

δοκιμασία, να ξέρουν πώς να την περάσουν με το πρότυπο της αλήθειας και να αφήσουν ένα βαθύ ίχνος 

πνευματοποίησης. 

15 Οι επιστήμονες, οι θεολόγοι, οι μελετητές, οι φιλόσοφοι - όλοι θα ετοιμαστούν για τη μεγάλη 

μάχη στην οποία το ψέμα και το κακό θα καταστραφούν και το καλό και το αληθινό θα αναδειχθούν 

νικητές. 

16 Μεγάλη θα είναι η σύγχυση των ανθρώπων προτού έρθει η διαφώτιση σε αυτούς: γιατί ανάμεσα 

στους ανθρώπους θα υπάρχουν κάποιοι που είχαν μεγάλη πίστη και θα την χάσουν, άλλοι θα αλλάξουν το 

δόγμα τους, και κάποιοι θα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, από θρησκεία σε θρησκεία, αναζητώντας την 

αλήθεια για το πνεύμα τους. Είναι απαραίτητο να διανύσουμε όλο το μονοπάτι, ώστε όλο το κακό να 

εκδιωχθεί από τις ψυχές και να εξαφανιστεί από τις καρδιές. 

17 Θα δείτε άνδρες και γυναίκες να εμφανίζονται στους δρόμους, στις πόλεις και στα χωριά, να 

διακηρύσσουν δημόσια ότι είναι αγγελιοφόροι του Θεού και να ισχυρίζονται ότι είναι προφήτες ή 

αγγελιοφόροι του Θεού. Αλλά ακόμη και σήμερα σας λέω να είστε προσεκτικοί, ώστε να τους 

αναγνωρίζετε από τα έργα τους. Ποτέ μην λέτε ότι είστε προφήτες, μάντεις ή απόστολοι, αλλά πάντα να 

αποδεικνύετε τη χάρη Μου με τα έργα σας, όλα όσα σας έχω εμπιστευτεί και τη διδασκαλία που έχω 

τοποθετήσει στην καρδιά σας. Τότε δεν θα είναι πλέον τα χείλη σας που θα λένε αν είστε προφήτες ή 

απόστολοι ή μαθητές Μου - οι συνάνθρωποί σας θα το λένε για χάρη των έργων που βλέπουν να κάνετε. 

Σας λέω ξανά να παραμείνετε στην προσευχή μέχρι να δείτε την ειρήνη να επιστρέφει στα έθνη και τη 

χαρά σε όλα τα σπίτια του κόσμου. 

18 Σε αυτή την εποχή, το πνεύμα του Πατέρα σας παρουσιάζεται όταν ακούει το κάλεσμά σας. 

Ακούστε τώρα το Λόγο Μου, που είναι τροφή για το πνεύμα σας. Από την ημέρα που τελειώνει ο Λόγος 

Μου, θα βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όπως κάνατε από τότε, αλλά στη συνέχεια, όπως τα πουλιά όταν 

φτερουγίζουν, θα μάθετε να χτυπάτε τα φτερά σας και να γίνεστε πιο ανεξάρτητοι. Τότε, μέσω της 

πνευματικής σας ανύψωσης, θα μπορέσετε να Με προσεγγίσετε για να λάβετε έμπνευση και ειρήνη. 

19 Προσέξτε, μην αφήσετε τον ύπνο να κυριεύσει την καρδιά σας και να κατακτήσει το πνεύμα σας, 

γιατί ο χρόνος περνάει και θα έρθει η μέρα που θα ξυπνήσετε και θα κλάψετε για τον χαμένο χρόνο. Τότε 

θα θελήσετε να αντικαταστήσετε αυτές τις ανεκμετάλλευτες στιγμές και ευκαιρίες, αλλά δεν θα μπορείτε 

να το κάνετε- γιατί ενώ κάποιοι θα βρίσκονται σε βαθιά γεράματα, άλλοι θα βρίσκονται εν πνεύματι στο 

υπερπέραν. Τότε θα ζητάτε από τον Πατέρα σας επιείκεια και έλεος χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι εσείς οι 

ίδιοι δεν είχατε ούτε έλεος ούτε επιείκεια με την ίδια σας την ψυχή. 

20 Να λυπάστε τους συνανθρώπους σας, πράγμα που είναι τόσο σημαντικό όσο αν λυπηθείτε τον 

εαυτό σας. Αν δεν εκπληρώσετε αυτό το καθήκον, θα είστε οι πρώτοι που θα κλάψετε, γιατί θα δείτε ότι 

το χέρι σας, που ήταν γεμάτο με δώρα, θα είναι άδειο, ότι το θεραπευτικό βάλσαμο με το οποίο 

θεραπεύατε τους αρρώστους θα έχει εξαφανιστεί, και ότι οι ικανότητες για την απελευθέρωση των 

δαιμονισμένων θα έχουν επίσης χαθεί. Να είστε ταπεινοί για να μην κρίνετε ότι θα χάσετε τα πνευματικά 

σας χαρίσματα, μην προσπαθείτε να φαίνεστε ανώτεροι από τους συνανθρώπους σας. Κάντε ό,τι έκανα 

στους μαθητές Μου στη Θεία Κοινωνία. 

21 Σας δείχνω τα λάθη σας - όχι για να σας κρίνω, αλλά για να διορθώσετε τους τρόπους σας και να 

γίνετε άνθρωποι που υπακούουν στις διδασκαλίες Μου. 

22 Ό,τι κάνω μαζί σας θα είναι για το καλό των επόμενων γενεών. Αλλά μην ξεχνάτε ότι - για να σας 

διδάξω - ποτέ δεν σας προσέβαλα ούτε έκανα τις καρδιές σας να ματώσουν. Μάθετε να ισιώνετε το 

δέντρο που έχει στραβώσει και να βάζετε σε τάξη τα μονοπάτια. 
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23 Η δικαιοσύνη μου είναι μεγάλη. Αλλά όταν σας μιλάω γι' αυτό, δεν σας απειλώ, αλλά μόνο για να 

γεμίσω τις καρδιές σας με φόβο. Σας μιλάω με ειλικρίνεια, γιατί η δικαιοσύνη Μου θα είναι μέσα στον 

καθένα σας, και αν δεν θέλετε να χύνετε δάκρυα αύριο, αποκτήστε αξίες σήμερα. 

24 Κάθε ένα από τα έργα σας καταγράφεται από Μένα, και τα έργα που είναι ευχάριστα τα 

χρησιμοποιώ ως σπόρο που πρέπει να φροντίζω μέχρι να πολλαπλασιαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους. 

25 Μην Με αναζητάτε ως δικαστή, γιατί τότε θα ακούσετε τη φωνή Μου γεμάτη δικαιοσύνη και 

αυστηρότητα. 

Δάσκαλος και πατέρας. Τι περιμένετε για αύριο; Θέλετε να εξιλεωθείτε για τις παραβάσεις σας στη 

μέλλουσα ζωή; Θέλετε ήδη να προετοιμάσετε ένα μονοπάτι γεμάτο αγκάθια για την ψυχή σας; Δεν 

αρνούμαι τα προσόντα σας, αλλά εξακολουθούν να είναι σαν το νεαρό σιτάρι δίπλα στο οποίο φυτρώνουν 

τα ζιζάνια. 

26 Πραγματοποιήστε τη διδασκαλία Μου, εμπιστευόμενοι σε Μένα, γιατί καθώς εκπληρώνετε το 

Λόγο Μου, Εγώ θα προσέχω εσάς και τους δικούς σας. Γιατί βλέπω κάποιους δυνατούς και άλλους 

αδύναμους; Επειδή οι ισχυροί δεν έχουν καταλάβει πώς να επικοινωνούν τη δύναμή τους στους 

αδύναμους. 

27 Ενώστε τους όλους και όλοι θα είναι δυνατοί. Αγαπήστε ο ένας τον άλλον και ενωθείτε με 

αδελφοσύνη, τότε θα δείτε τους αδύναμους θάμνους να γίνονται δέντρα με πυκνά φύλλα. Δεχθείτε τους 

πάντες, διότι κανείς δεν γνωρίζει το έργο που φέρνει μαζί του ο πλησίον του. Κανείς δεν γνωρίζει το 

παρελθόν του, οπότε κανείς δεν πρέπει να σας απομακρύνει. Όσο πιο αδέξιοι ή ηλίθιοι είναι οι 

συνάνθρωποί σας, τόσο περισσότερο έλεος και συμπόνια πρέπει να τους δείχνετε, έχοντας κατά νου ότι 

αυτοί είναι που έχουν πέσει, αυτοί που δεν έχουν καταλάβει πώς να βάλουν τα πόδια τους σε ασφαλή 

μονοπάτια. Από καρδιές σκληρές σαν πέτρες ξέρω πώς να φτιάχνω καρδιές που αποπνέουν τρυφερότητα- 

μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. 

28 Καθαρίστε τις καρδιές σας, ώστε τα έργα σας να είναι καθαρά. Να θυμάστε ότι ένα κακό δέντρο 

δεν μπορεί ποτέ να φέρει καλούς καρπούς. 

29 Για τον σκοπό αυτό σας κάλεσα αυτή την εποχή για να σας κάνω δέντρα που προσφέρουν τη σκιά 

και την προστασία τους στον οδοιπόρο- όσοι το έχουν καταλάβει αυτό, άνοιξαν τις καρδιές τους για να 

Μου πουν: Σήμερα γνωρίζω ότι είμαι πλάσμα Σου και ότι έχω σταλεί για να εκπληρώσω ένα δύσκολο και 

ευγενές έργο. Ξέρω ότι σε Εσένα έχω την καταγωγή μου και μαζί Σου είναι το τέλος μου. 

30 Ναι, εγώ είμαι ο δρόμος. Όποιος θέλει να περπατήσει πάνω σ' αυτό, ας σηκώσει το σταυρό του και 

ας με ακολουθήσει. Για να περπατήσετε αυτό το μονοπάτι, το μόνο που σας ζητώ είναι να αγαπάτε τον 

Πατέρα σας μέσα στους δικούς σας αδελφούς και αδελφές. Αυτός είναι ο νόμος ή ο δρόμος: να αγαπάμε 

τον Θεό και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Είναι ο νόμος που φώτισε την πορεία των ανθρώπων ανά πάσα 

στιγμή. 

31 Με μια αγάπη σας αγάπησα όλους. Γιατί να μην αγαπάτε όλοι ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο; 

Τα έθνη περιμένουν την άφιξη των αγγελιοφόρων της ειρήνης. Οι λαοί της γης θρηνούν τη δυστυχία τους 

σαν αδέσποτα πρόβατα που περιμένουν την άφιξη του Ποιμένα, εκείνου που θα τους ενώσει σε ένα ενιαίο 

εμπόδιο. 

32 Προετοιμαστείτε, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα λάβετε αυτές τις οδηγίες (απευθείας) από το 

Πνεύμα Μου, γιατί δεν θα δίνονται πλέον από κανένα ανθρώπινο ον στη γη. Κανείς δεν αναλαμβάνει 

τίποτα χωρίς να έχει λάβει πρώτα τη θεία διδασκαλία. Ξέρω τον τρόπο και δεν θέλω να χύσετε δάκρυα γι' 

αυτόν. Θα σας εξοπλίσω εκ των προτέρων και θα σας δείξω την ώρα να ξεκινήσετε το "έργο της ημέρας". 

33 Οι μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες και οι αιρέσεις διαβουλεύονται μεταξύ τους, 

προετοιμάζονται για την αντιπαράθεση, επειδή προβλέπουν τη μάχη. Συμβουλευτείτε και εσείς, 

προετοιμαστείτε και προσευχηθείτε για να μην εκπλαγείτε, γιατί αν δεν το κάνατε, η Διδασκαλία Μου θα 

καταδικαζόταν και θα συκοφαντούνταν από τους ανθρώπους, το Πνεύμα Μου θα δεχόταν όλη την 

υβριστική κριτική και θα σας έδειχνα θαύματα, όπως ο Ιησούς στον Γολγοθά. 

34 Το πνεύμα σας αφυπνίζεται για μια ανώτερη ζωή. Ήδη το ιδανικό ενός καλύτερου κόσμου αρχίζει 

να διαμορφώνεται μέσα του. 

35 Σας διδάσκω να αποκτάτε την ειρήνη του νου και να τη διατηρείτε ως τον αληθινό θησαυρό του 

πνεύματος. Ο Λόγος Μου θα σας απελευθερώσει από το κακό σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο και θα σας 
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κρατήσει μακριά από τα αβέβαια μονοπάτια στα οποία περιπλανηθήκατε και υποφέρατε για τόσο πολύ 

καιρό. 

36 Η φωνή μου θα καλεί στις πόρτες κάθε καρδιάς, και το Πνεύμα θα είναι αυτό που θα απαντά μέσα 

από κάθε ανθρώπινο ον. 

37 Κάποιοι θα αναγνωρίσουν το κάλεσμά Μου αμέσως. Άλλοι θα αναρωτηθούν με αβεβαιότητα 

ποιος είναι αυτός που καλεί. Και έτσι, σταδιακά, ένας προς έναν, θα ξεκινήσουν και θα αγωνιστούν προς 

το φως. 

38 Πόσο ένδοξη είναι η αφύπνιση του πνεύματος όταν ο άνθρωπος αναρωτιέται: Ποιος 

αναστατώνεται μέσα μου; Από πού προέρχεται η έμπνευσή μου και ποιος με εμπνέει να κάνω το καλό; 

39 Ο Λόγος Μου σας διδάσκει επίσης να διαβάζετε το πνεύμα σας, να διεισδύετε σε αυτό, να 

ανακαλύπτετε την ουσία του, που είναι το φως, η αλήθεια, η αγάπη, η υπακοή και η αγνότητα. 

40 Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του πνευματικά, τότε αισθάνεται μέσα του την παρουσία 

του Πατέρα του. Αλλά αν δεν ξέρει ούτε ποιος είναι ούτε από πού προέρχεται, αισθάνεται ότι είμαι 

απόμακρος, ξένος, απρόσιτος ή παραμένει μουδιασμένος. 

41 Μόνο το αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να διεισδύσει στο βασίλειο της αλήθειας. Ο άνθρωπος δεν 

θα μπορέσει να το αναγνωρίσει μόνο με την επιστήμη του. 

42 Βλέπω ότι οι άνθρωποι πασχίζουν για γνώση, φήμη, δύναμη, πλούτο και εξουσία, και τους 

προσφέρω τα μέσα για να τα αποκτήσουν όλα αυτά - αλλά στις αληθινές, ουσιαστικές ποιότητές τους, 

στην πνευματική τους αλήθεια, όχι στα εξωτερικά και δόλια του κόσμου, όχι στα πρόσκαιρα και απατηλά. 

43 Όταν ο άνθρωπος αφοσιώνεται στην ύλη και κλείνεται στον μικρό χώρο ενός κόσμου σαν τον δικό 

σας, γίνεται φτωχός, περιορίζει και καταπιέζει την ψυχή του, δεν του μένει τίποτα άλλο εκτός από αυτό 

που κατέχει ή αυτό που γνωρίζει. Τότε του είναι απαραίτητο να χάσει τα πάντα για να μπορέσει να ανοίξει 

τα μάτια του στην αλήθεια και, έχοντας συνειδητοποιήσει το λάθος του, να στρέψει το βλέμμα του ξανά 

στον Αιώνιο. 

44 Τίποτα δεν είναι καλύτερο από τη διδασκαλία Μου, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη θεία αγάπη 

για εσάς και σας δείχνει το αληθινό μονοπάτι. Ποιος καλύτερος από εμένα θα μπορούσε να σας διδάξει να 

δίνετε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα; 

45 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα τη φωνή Μου να ακουστεί για άλλη μια φορά στον 

κόσμο σας, γιατί σας είδα να χάνεστε σε μια θάλασσα σκοταδιού και πλάνης. 

46 Το Φως της Αγάπης Μου θα ανάψει το λυχνάρι της πίστης στις καρδιές που βρίσκονται στο 

σκοτάδι και το Έλεός Μου θα αφυπνίσει εκείνους που έχουν πεθάνει για τη Βασιλεία Μου. 

47 Όποιος δεν καταλαβαίνει πώς να ανακαλύψει το νόημα αυτού του Λόγου, θα μπορέσει να 

καταλήξει στη γνώμη ότι η διδασκαλία Μου είναι ένας ζυγός που κρατάει το ανθρώπινο ον κάτω και το 

υποδουλώνει. Όποιος όμως είναι σε θέση να της δώσει τη σωστή ερμηνεία, θα νιώσει ολόκληρη την 

ύπαρξή του να πλημμυρίζει από φως και η αγαλλίασή του θα είναι απεριόριστη. Ένα εσωτερικό τραγούδι 

δοξολογίας θα ξεπηδήσει από την ψυχή του, οδηγώντας τον σε μια αρμονική ζωή που θα είναι η καλύτερη 

μορφή λατρείας για Μένα. 

48 Όποιος περπατάει μέσα στο νόμο Μου δεν θα πέσει, όσο κι αν δοκιμάζεται. Η πίστη θα του δώσει 

την απαραίτητη δύναμη για να νικήσει. Όσο πικρό κι αν είναι το ποτήρι του, δεν θα βλασφημήσει ποτέ. 

Θα είναι υπομονετικός και θα ξέρει να ελπίζει, όπως είναι το θέλημα του Κυρίου του. Όποιος εφαρμόζει 

τις διδασκαλίες Μου με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσει αξία, έτσι ώστε τα θαύματά Μου να 

αποκαλυφθούν μέσα του. 

49 Η πίστη, η αφοσίωση και η ταπεινότητα απέναντι σε αυτό που έχω διατάξει θα κάνουν το 

μονοπάτι της δοκιμασίας συντομότερο, γιατί τότε δεν θα ακολουθήσετε το μονοπάτι της ταλαιπωρίας 

πάνω από μία φορά. Αν όμως στις δοκιμασίες προκύψει εξέγερση, δυσαρέσκεια ή ακόμα και βλασφημία, 

η επίσκεψη θα διαρκέσει περισσότερο, γιατί τότε θα πρέπει να διανύσετε ξανά αυτό το μονοπάτι μέχρι να 

μάθετε το μάθημα. 

50 Η ζωή είναι ένα συνεχές μάθημα για τις ψυχές. Όταν το σύμπαν πήρε μορφή υπό τις διαταγές 

Μου, δεν είχε άλλο καθήκον από αυτό: να διδάσκει. Η ζωή είναι ένα χωνευτήρι και ένας αγώνας για την 

ψυχή. Δεν είναι η απόλυτη ευδαιμονία όπως πολλοί θα ήθελαν. Η χαρά, ο θρίαμβος, η ειρήνη ή η 

ευδαιμονία είναι πέρα από κάθε αγώνα, πέρα από αυτή την πέτρα επαφής. Η ευδαιμονία του πνεύματος με 

όλη την ευτυχία του συνίσταται στην τελειότητα του πνεύματος. 
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51 Καταλάβετε αυτή την αλήθεια, ώστε να μην προσπερνάτε απρόσεκτα το βιβλίο που σας δείχνει 

νέες σελίδες σοφίας μέρα με τη μέρα. Εκπαιδεύστε την ψυχή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει καλός 

παρατηρητής. Εκπαιδεύστε το νου σας μέσω του στοχασμού, προσευχηθείτε με την προσευχή που 

αρμόζει στο πνεύμα, ευαισθητοποιήστε το νου και την καρδιά, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα θεία 

Μου μηνύματα, και μάθετε την πνευματική γλώσσα της ζωής που σας περιβάλλει, η οποία θα σας δείξει 

το δρόμο προς την τελειότητα. 

52 Για να σας βοηθήσω, κατεβαίνω στις κουρασμένες καρδιές σας για να τους δώσω νέα ζωή. 

53 Όταν το μυαλό αυτών των φορέων φωνής ανυψώνεται σε Μένα με αγνότητα, ο Λόγος Μου φτάνει 

απευθείας στο πνεύμα. Ο απλός Λόγος, που έχει ήδη συγκινήσει μεγάλους ανθρώπους, θα κάνει το θαύμα 

της επιστροφής σας σε Μένα, αγαπημένε μου λαέ, γιατί πριν από πολύ καιρό είχατε απομακρυνθεί από το 

μονοπάτι της αλήθειας. Είχατε ξεχάσει ότι Με κουβαλάτε μέσα σας, και όταν ήρθατε να Με ακούσετε, 

νιώσατε την Παρουσία Μου να λάμπει εκ νέου σαν ένα λαμπρό αστέρι που φωτίζει τις καρδιές σας. 

54 Σας δέχομαι, αλλά πριν το κάνω αυτό με το ανθρώπινο μέρος σας, στρέφομαι στο πνεύμα σας, το 

οποίο είναι το αληθινό παιδί της Θεότητάς Μου. Στο πνεύμα βρίσκεται η συνείδηση, η νοημοσύνη, και 

μέσω αυτής θα αφήσω την έμπνευση και τις σκέψεις Μου να φτάσουν στο ανθρώπινο ον. 

55 άνθρωποι που αγαπώ απεριόριστα, μια σκέψη Μου που έχει γίνει λέξη στα χείλη αυτών των 

φορέων φωνής είναι σαν ένα μονοπάτι γεμάτο φώτα για το πνεύμα σας. 

56 Ακούστε με: Να είστε ταπεινοί στον κόσμο και να σπέρνετε το καλό σε αυτόν, για να θερίσετε 

τους καρπούς του στον ουρανό. Αν δεν σας αρέσει να έχετε μάρτυρες όταν κάνετε κακό, γιατί σας αρέσει 

να τους έχετε όταν κάνετε καλά έργα; Για ποιο πράγμα μπορείτε να υπερηφανεύεστε, αφού κάνατε μόνο 

το καθήκον σας; 

57 Καταλάβετε ότι οι έπαινοι είναι επιβλαβείς για την ψυχή σας, επειδή είστε ακόμα τόσο άπειροι και 

ανθρώπινοι. Γιατί, αμέσως αφού κάνετε ένα καλό έργο, περιμένετε από τον Πατέρα σας να σας δώσει την 

ανταμοιβή; Αυτός που σκέφτεται έτσι δεν ενεργεί ανιδιοτελώς, και επομένως η φιλανθρωπία του είναι 

ψεύτικη και η αγάπη του απέχει πολύ από το να είναι αληθινή. 

58 Ας δει ο κόσμος ότι κάνετε καλά έργα, αλλά όχι με σκοπό να λάβετε τιμές, αλλά μόνο για να 

δώσετε καλά παραδείγματα και διδασκαλίες και να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου. 

59 Σε όλα τα μέρη του σύμπαντος βρίσκονται οι άγγελοι του Κυρίου, που μοιράζουν το έλεος και την 

αγάπη τους σε όλα τα παιδιά του Θεού. Στην πνευματική σιωπή είναι αδιάκοπα ενεργοί στο να κάνουν 

καλό στους αδελφούς και τις αδελφές τους. Πότε τους είδατε να έρχονται στη Γη για να καυχηθούν για 

όσα σας έχουν δώσει ή για τη βοήθεια που σας έχουν προσφέρει; 

60 Να είστε ταπεινοί, γιατί οι αυταπάτες μεγαλείου του ανθρώπου, η αλαζονεία του και οι 

ματαιοδοξίες του ανήκουν στη γη, είναι υλικές ιδιότητες, και μαζί τους βυθίζεστε στον τάφο. Το πνεύμα 

διατηρεί μόνο ό,τι μπορεί να πάρει μαζί του στα ύψη του ουρανού, ό,τι μπορεί να λάμψει στο φως. Αν το 

μεγαλείο δεν είναι πνευματικό, αν είναι μόνο ματαιοδοξία, αύριο θα υποστεί θλίψη στην ψυχή του. 

61 Υπάρχει η αλήθεια και το ψέμα, και είναι απαραίτητο να γνωρίζετε και τους δύο δρόμους, ώστε 

στην επιλογή σας να ακολουθήσετε το αληθινό μονοπάτι. Ανοίξτε τα μάτια σας, αφυπνίστε το πνεύμα 

σας, τελειοποιήστε τις αισθήσεις σας, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε την αγάπη του Πατέρα σας σε 

όλα όσα έχουν δημιουργηθεί. Σας έδωσα τα πάντα χωρίς να ζητήσω τίποτα από εσάς για Μένα. Αν με την 

έλλειψη κατανόησης που σας διακατέχει θα έπρεπε να πείτε ότι είναι πολλά αυτά που ζητάω για όλα όσα 

σας έχω δώσει, κάνετε λάθος. Αν ζητήσω κάτι ή πολλά από εσάς, είναι μόνο για το καλό σας, για την 

ευδαιμονία σας στην αιωνιότητα. 

62 Θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό στον Πατέρα σας για όλα όσα έχετε κάνει στη ζωή σας. Αλλά 

πώς θα φιμώσετε τη φωνή της συνείδησης εκείνη την πιο σημαντική ώρα; Τι θα απαντήσετε όταν το 

πνεύμα σας ακούσει τη φωνή του Κυρίου να του λέει ότι δεν μπορείτε ποτέ να δικαιολογήσετε το κακό; 

63 Μόνο οι προσπάθειες για την αποκατάστασή σας από την πτώση, η αγάπη και ο ζήλος με τον 

οποίο βαδίζετε στο μονοπάτι της επανόρθωσης, θα εξαφανίσουν τα ίχνη και τους λεκέδες της αμαρτίας 

από την ύπαρξή σας, ώστε να σας δείξουν αγνό ενώπιον του Θείου Κριτή. 

64 Μάθετε όλα αυτά ήδη εδώ. Να θυμάστε ότι όπου βρίσκονται τα ενδιαφέροντά σας, εκεί 

βρίσκονται και οι σκέψεις και οι καρδιές σας. Αν είναι υλικά, θα υλοποιηθείτε, αν είναι πνευματικά, θα 

είστε στο μονοπάτι της τελειότητας. 
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65 Ζήστε στη γη όπως σας έχει διδάξει ο Λόγος Μου. Ζήστε τον αγώνα, αγαπήστε και αγωνιστείτε 

για το καλό, απολαύστε όλα όσα σας έχω εμπιστευτεί, αλλά αφήστε το πνεύμα σας να αιωρείται σαν τα 

σύννεφα στους άπειρους χώρους γεμάτους αγνότητα και αγάπη. 

66 Μάταια οι άνθρωποι αναζητούν την τέλεια ευχαρίστηση στον φαύλο υλισμό. Τα πάντα είναι 

θλιβερά και κενά χωρίς την παρουσία του Πατέρα. Αυτός είναι η αληθινή χαρά. 

67 Αφήστε όλες τις κακές σκέψεις να φύγουν από πάνω σας και βάλτε ευγενείς σκέψεις. Η ευτυχία 

δεν έγκειται σε αυτό που κατέχει κανείς υλικά, αλλά σε αυτό που αναγνωρίζει πνευματικά. Το να 

γνωρίζεις σημαίνει να κατέχεις και να πράττεις αναλόγως. 

68 Αυτός που κατέχει πραγματική γνώση είναι ταπεινός στο πνεύμα. Δεν είναι υπερήφανος για τη 

γνώση της γης, ο οποίος προσπαθεί μόνο να γνωρίζει τα πάντα (γήινα) και αρνείται όλα όσα δεν έχει 

κατανοήσει. Αυτός που φέρει μέσα του το φως της εμπνευσμένης γνώσης είναι σε θέση να λαμβάνει 

αποκαλύψεις την κατάλληλη στιγμή, όπως επίσης γνωρίζει πώς να τις περιμένει. Πολλοί αποκαλούν τους 

εαυτούς τους μελετητές, αλλά ο ήλιος που λάμπει στο πλήρες φως μέρα με τη μέρα είναι ένα μυστήριο γι' 

αυτούς. 

69 Πολλοί έχουν νομίσει ότι γνωρίζουν τα πάντα, αλλά αληθινά σας λέω, το μυρμήγκι που περνάει 

ανεπαίσθητα από το δρόμο τους, περιέχει επίσης ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο γι' αυτούς. 

70 Οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξερευνήσουν πολλά θαύματα της φύσης, αλλά όσο δεν το κάνουν 

στο μονοπάτι της θεϊκής αγάπης, δεν θα φτάσουν στην αληθινή σοφία που βρίσκεται στην αθάνατη ζωή 

της ψυχής. 

71 Εσείς οι άνθρωποι, πλησιάστε κοντά Μου. Δεν χρειάζεται να σπάσετε το κεφάλι σας για να 

ανακαλύψετε μυστικά και μυστήρια. Αρκεί να ανοίξετε την καρδιά σας με το κλειδί της πίστης. 

72 Έχετε τη σταθερή θέληση να πάτε στον Πατέρα, να είστε μαζί Του, να εισέλθετε στον τόπο 

κατοικίας Του, και θα εκπλαγείτε, και αργότερα θα κάνετε επίσης θαύματα όταν ασκήσετε την αγάπη 

Μου και τη συγχώρεσή Μου στη ζωή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 140  
1 Είμαι παρών ανάμεσά σας για να διδάξω στο πνεύμα σας τον δρόμο της ειρήνης, του φωτός και 

της καλοσύνης. 

2 Έρχομαι σε σας γιατί μόνο εγώ ξέρω ότι ο πόνος και η αγωνία μέσα στην οποία ζουν οι άνθρωποι 

δεν είναι τίποτε άλλο από πείνα, δίψα και δυστυχία του πνεύματος. 

3 Ο ένας άνθρωπος σήμερα και ο άλλος αύριο, θα ανοίξουν τα μάτια τους στο φως της αλήθειας, 

τελικά πεπεισμένοι ότι με τις απολαύσεις, τα πλούτη και τις κοσμικές ικανοποιήσεις δεν μπορούν ποτέ να 

φτάσουν στην τελειότητά τους, υποψιαζόμενοι ότι υπάρχει κάτι πέρα από το υλικό, του οποίου η ουσία, η 

ομορφιά και η αλήθεια είναι εκείνο το ψωμί, η τροφή και η χαρά που τόσο πολύ λείπει από το πνεύμα. 

4 Για να γεμίσουν οι καρδιές των ανθρώπων με το φως Μου, πρέπει πρώτα να καθαριστούν από όλα 

όσα υπάρχουν μέσα τους. Πώς θα εκπληρώσετε το Νόμο Μου, αν ολόκληρη η ύπαρξή σας είναι 

διαποτισμένη από τον υλισμό; Πρώτα πρέπει να απαλλαγεί από κάθε πόνο, κακό και μίσος που κουβαλάει 

μέσα του, μέχρι να γίνει καθαρό, και τότε θα εισέλθει η χάρη Μου. 

5 Να ξέρετε ότι δημιούργησα σε κάθε άνθρωπο έναν τόπο προορισμένο για Μένα, αλλά εσείς τον 

καταλάβατε και τον γεμίσατε με ακαθαρσίες, ατέλειες και βεβηλώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, ο άνθρωπος 

έχει βεβηλώσει μέσα του το πιο ιερό πράγμα που έχω παραχωρήσει στο πνεύμα του. 

6 Μόνο εγώ θα μπορούσα να έχω συμπόνια για τους ανθρώπους, γιατί η φιλανθρωπία έφυγε από 

αυτούς. Σήμερα δεν το γνωρίζουν πια, και γι' αυτό ήρθα να τους δείξω όλα τα λάθη τους, που είναι η αιτία 

της πικρίας τους. 

7 Σε τι χρησιμεύουν οι θρησκείες των ανθρώπων; Βλέπω ότι όλοι τους έχουν την πίστη στον Θεό ως 

αρχή τους και την καλοσύνη ως νόμο τους. Ακολουθείτε αυτά που σας διδάσκουν και σας προστάζουν οι 

θρησκείες σας; Δεν μπορείτε να Μου πείτε ότι την εκπληρώνετε, γιατί θα το αποδείξετε ψεύτικο με τα 

ατελή έργα που εκτελείτε καθημερινά στον κόσμο. 

8 Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε Μένα, ούτε Με αγαπούν, ούτε Με υπακούν. Οι ζωές των 

ανθρώπων στη γη θα ήταν διαφορετικές αν Με πίστευαν, Με αγαπούσαν και Μου ήταν υπάκουοι. 

9 Έδειξα τον εαυτό Μου στον κόσμο και του έδωσα αποδείξεις της παρουσίας Μου, της αλήθειας 

Μου και της δύναμής Μου, ώστε να Με ακολουθήσει. Και τη μεγαλύτερη απόδειξη της σοφίας Μου της 

αποκάλυψα με τη λέξη: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον" - μια απλή φράση, η οποία όμως περιέχει το μυστικό 

του αληθινού μεγαλείου, το οποίο προορίζεται για τους πνευματικούς ανθρώπους. 

10 "Αγαπάτε αλλήλους" ήταν η τελευταία εντολή που άφησα στους μαθητές Μου εκείνη την εποχή. 

Εντολή είναι το ίδιο με νόμο, επομένως, σε αυτόν τον νόμο να σας αγαπώ ως αδελφούς και αδελφές στον 

Θεό, ένωσα όλες τις εντολές, όλα τα ανώτατα δόγματα και τις σοφές ρήσεις, ώστε να γνωρίζετε ότι η 

αγάπη είναι ο νόμος που διέπει τη ζωή. 

11 Μόνο ο Χριστός, το Αρνίο, αποκάλυψε αυτό το φως στον κόσμο, γι' αυτό και σας λέω ότι θα έρθει 

η ώρα που όλοι οι άνθρωποι θα ενωθούν με την αλήθεια αυτής της εντολής. 

12 Ήρθε η ώρα για τον άνθρωπο να Μου προσφέρει τον φόρο αγάπης του, όπως κάνουν όλα τα όντα 

της δημιουργίας. Μέχρι τώρα, η ανθρωπότητα Μου πρόσφερε μόνο τη χολή και το ξύδι που ο 

εκατόνταρχος κρατούσε στα χείλη Μου κατά τη διάρκεια της αγωνίας Μου. 

13 Δεν ξέρετε ότι η πικρία δεν μπορεί ποτέ να σβήσει τη δίψα για αγάπη; Και όμως, αυτό είναι που 

Μου προσφέρατε πάντα. Εγώ, από την άλλη πλευρά, φέρνω έναν μανδύα άπειρου ελέους για να σας 

σκεπάσω, ένα ποτήρι με τον οίνο της ζωής και ψωμί του Πνεύματος, ψωμί σοφίας, πίστης, αγάπης και 

αλήθειας για να σας σηκώσω ψηλά - όχι σε έναν σταυρό πόνου, αλλά σε ένα βουνό τελειότητας. 

14 Οι μαθητές Μου δεν πρέπει να περιβάλλουν τις πρακτικές τους μέσα στη διδασκαλία Μου με 

μυστήριο. Είναι απλό, με εκείνη την απλότητα που συναντάς στη φύση. Η προσευχή που σας διδάσκω 

είναι αυτή που βγαίνει από την καρδιά. Τι μπορείτε να κρύψετε από Μένα που δεν γνωρίζω; Όταν μια 

καταιγίδα μαίνεται στην ψυχή σας, πώς μπορείτε να Μου πείτε σε μια προσευχή που δεν είναι δική σας 

ότι είστε ήρεμοι και ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια; Διατυπώστε καθημερινά τη δική σας προσευχή σύμφωνα 

με τις ανάγκες σας. Νιώστε Με κοντά σας, και όταν αυτός ο κόσμος σας κουράζει με τα προβλήματα και 

τις θλίψεις του, ελάτε σε Μένα, στραφείτε επίσης στον πνευματικό κόσμο, όπου θα βρείτε προστάτες και 

φίλους, αληθινή αγάπη, αγνή στοργή, και θα νιώσετε τη συντροφικότητα και την παρηγοριά του. 
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15 Κυβερνώ και εξετάζω όλους τους κόσμους και θα δω με αγάπη πώς οι αδελφοί και οι αδελφές που 

κατοικούν σε διαφορετικές σφαίρες προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον για να συμφωνήσουν και να 

προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον. Αργότερα, θα είστε μόνο πνεύματα, μιμούμενοι εκείνους που υπήρξαν 

παραδείγματα αρετής - αυτούς τους προστάτες σας και τους μεσίτες σας, στους οποίους επέτρεψα να 

γίνουν γνωστοί ενώπιον του λαού του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ώστε να εκπληρώσουν μια μεγάλη 

αποστολή ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

16 Μάθετε να ζείτε για μικρό χρονικό διάστημα σε υψηλότερες σφαίρες. Πετάξτε σε εκείνες τις 

περιοχές όπου αναπνέει κανείς ειρήνη και αρμονία, τότε θα νιώσετε πιο δυνατοί και παρηγορημένοι όταν 

επιστρέψετε. 

17 Έχετε όλα τα απαραίτητα για να ζήσετε μέσα στους Νόμους Μου. Δεν μπορείτε να Μου πείτε ότι 

οι συνθήκες της ζωής σας δεν σας επιτρέπουν να τις εκπληρώσετε. Ακόμη και μέσα στον αγώνα της ζωής, 

μπορείτε να προσεύχεστε, να αγαπάτε και να κάνετε καλό στους συνανθρώπους σας. 

18 Οι πόρτες της Καρδιάς Μου είναι ανοιχτές για να μπείτε και να μελετήσετε τον Λόγο Μου. 

19 Είστε τα πνεύματα στα οποία έχει ανατεθεί μια αποστολή από την αρχή της δημιουργίας. Είστε 

σπίθες του Πνεύματός Μου και έχετε προικιστεί με λογική, θέληση και νοημοσύνη. Σας δημιούργησα κατ' 

εικόνα και καθ' ομοίωσή Μου, και γι' αυτό είστε ικανοί να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να αγαπάτε. 

20 Είστε σαν πολύτιμοι λίθοι που θα λάμψουν σε αυτή την εποχή για να διαδώσουν το φως στους 

ανθρώπους, σαν κοσμήματα σας αγαπώ. Για Μένα έχετε ανεκτίμητη αξία. Ξυπνήστε και αφήστε τη σμίλη 

Μου να σας λειάνει, ώστε, ήδη προετοιμασμένοι, να μπορείτε να εργάζεστε επιμελώς στις επαρχίες, 

κάνοντας γνωστή την Αλήθειά Μου, μαρτυρώντας την μέσα από αληθινά έργα αγάπης. 

21 Νομίζετε ότι μετά το 1950 θα πάψω να εκδηλώνομαι ανάμεσά σας; Είναι αλήθεια ότι ο Λόγος 

Μου θα τελειώσει μέσα από τον ανθρώπινο νου, αλλά τα δώρα Μου θα παραμείνουν μέσα σας. Σας είπα 

ότι είστε τα θεμέλια ενός κόσμου αγάπης και θέλω να είστε δυνατοί, ώστε να χτίζετε τούβλο με τούβλο 

και να αφήνετε αυτή την κληρονομιά στις επόμενες γενιές. 

22 Εκπληρώστε την αποστολή σας, γιατί θα πληρώσω με αύξηση για κάθε έργο σας. Ο δρόμος για 

την επίτευξη του στόχου εξακολουθεί να είναι μακρύς, αλλά μπορείτε να τον συντομεύσετε με καλή 

θέληση. 

23 Δέχομαι το πνεύμα σας, γιατί αυτό είναι που μπορεί να πετάξει στα ύψη της τελειότητας. 

Περιμένω να πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, ώστε να γίνουμε ένα, γιατί θα συγχωνευτείτε όλοι μαζί 

Μου. Εν τω μεταξύ, διαφωτίζω το πνεύμα σας. 

24 Θα νικήσετε μέσα από τις δοκιμασίες σας και θα σας καλωσορίσω. Θα είναι η αγάπη Μου που θα 

έρθει να σας υποδεχτεί. Η αγάπη μου δεν ρωτάει πώς έρχεσαι, λέει μόνο: έλα. 

25 Για να μπορέσετε να εισέλθετε στην παρουσία Μου με το ήρεμο πνεύμα σας, φροντίστε τον, γιατί 

είναι η αληθινή σας ύπαρξη. Μην τον ξεχνάτε, γιατί αυτό θα ήταν σαν να ξεχνάτε τον εαυτό σας και τον 

Θεό. Σταματήστε να ασχολείστε υπερβολικά με τις ικανοποιήσεις, τις ανέσεις, τη λατρεία της 

προσωπικότητας και τις ανθρώπινες απολαύσεις. 

26 Μιλώ σε όσους παραμελούν το πνεύμα τους και τους ρωτώ: Τι έχετε δώσει για την αιώνια ζωή 

σας, για αυτό που είναι σήμερα και δεν θα είναι αύριο, για τη ζωή της συνεχούς αλλαγής, όπου ο 

θρίαμβος είναι βραχύβιος αλλά ο πόνος είναι η άμεση συνέπειά του. 

27 Σκεφτείτε βαθιά αυτές τις λέξεις. Ο Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου παραμένουν πάντα 

αμετάβλητοι για σας, σας υπενθυμίζουν και σας διδάσκουν τα πνευματικά αλλά και τα ανθρώπινα 

καθήκοντά σας. Σας έχω ήδη πει ότι η ζωή σας αντιστοιχεί στα έργα σας. Αν η ανθρωπότητα σέρνει μαζί 

της μια αλυσίδα πόνου, δεν της έβαλα εγώ αυτή την αλυσίδα, αλλά η ίδια. Θα εξακολουθείτε να βιώνετε 

πολύ κλάμα και πόνο. Μελετήστε τα λόγια Μου, ώστε να μην παρατείνετε αυτή την αλυσίδα της πικρίας 

και των ανθρώπινων δοκιμασιών. Λυπηθείτε τους εαυτούς σας, γιατί εγώ σας έχω ήδη συγχωρήσει. 

28 Την εποχή που ήμουν στη γη ως Ιησούς, οι αμαρτωλές καρδιές Μου έλεγαν: "Ραββίνο, πόσο 

παράξενη είναι η διδασκαλία σου που κάνει γνωστή σε εμάς, τους αμαρτωλούς, τη συγχώρεση του Θεού". 

Ο λόγος μου τους φάνηκε παράξενος, γιατί ήξεραν ότι ήταν εγκληματίες ή μοιχοί και ότι ο μόνος νόμος 

που γνώριζαν ήταν: οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι αντί δοντιού. Γι' αυτό Με ρώτησαν έκπληκτοι: 

"Γιατί μιλάς για τη συγχώρεση των αμαρτιών; Γιατί, ω Ραββίνο, δείχνεις αγάπη για τους 

καταφρονημένους; Όταν τα χείλη σου μιλούν, λάμπουν με ουράνια ακτινοβολία, και η διδασκαλία σου 

είναι ένα φλεγόμενο μήνυμα αγνότερης αγάπης". Σ' αυτούς απαντώ με κάθε ένα από τα έργα Μου. 
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29 Η διδασκαλία μου δεν είναι παράξενη διδασκαλία, είναι η διδασκαλία της αγάπης, το μονοπάτι 

πάνω στο οποίο η ψυχή μπορεί να αναπτυχθεί, πάνω στο οποίο μπορεί να δώσει αληθινή κατεύθυνση στις 

σκέψεις της, στα λόγια και στα έργα της, και το οποίο θα την ακολουθήσει μέχρι το τέλος του δρόμου της 

εξιλέωσης. 

30 Είναι απαραίτητο αυτός που έχει αμαρτήσει να εισέλθει στο ναό και εκεί, γεμάτος μετάνοια, να 

παρακολουθήσει τη γιορτή της Θείας Αγάπης. 

31 Μπορείτε να συντομεύσετε το ταξίδι σας μέσα από τις ενέδρες της ζωής, με λιγότερες πτώσεις από 

άλλους, με λιγότερα λάθη, αν ξέρετε πώς να κάνετε χρήση του κλειδιού που ανοίγει την πόρτα του ναού 

για τον πνευματικό σας εξοπλισμό. 

32 Αν μετανοήσετε πραγματικά για το κακό που προκαλέσατε, θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Αλλά 

είναι απαραίτητο να αποδείξετε τη μετάνοιά σας με έργα, διότι μόνο μέσω αυτών θα εξαγνιστείτε. 

33 Τρεις αρετές για τις οποίες πρέπει να αγωνίζεστε: Μετάνοια, συγχώρεση και αγάπη. Αν αυτά τα 

συναισθήματα, αυτές οι αρετές, δεν λάμπουν στην ύπαρξή σας, πώς θα αποκτήσετε για το πνεύμα σας το 

φως της Βασιλείας Μου; Πώς θα απολαύσετε τις ευτυχίες που προορίζονται για εκείνους που ξέρουν πώς 

να υψώνονται για να τις φτάσουν; 

34 Όποιος επιτυγχάνει αυτή την ευδαιμονία φέρει μέσα του τη δόξα του Πατέρα του. Μόνο μέσω του 

δρόμου της αγάπης θα φτάσετε στο αληθινό σας σπίτι, στο βασίλειο εκείνο που κανείς δεν μπορεί να 

φτάσει με κανέναν άλλο τρόπο, που δεν μπορείτε να αγοράσετε σε καμία τιμή, εκτός αν κερδηθεί με την 

καρδιά. 

35 Η αγάπη ελαφρύνει το φορτίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής και κάθε πόνος περνάει. Η 

λέξη "αγάπη" σημαίνει ζωή. Η αγάπη και η ζωή είναι η διδασκαλία Μου. 

36 Τρεις ιδιότητες είναι απαραίτητες στους μαθητές Μου για να αλλάξουν τη ζωή τους: Το πρώτο 

είναι να Με ακούσετε, το δεύτερο είναι να Με καταλάβετε και το τρίτο είναι να εφαρμόσετε τις οδηγίες 

Μου στην πράξη. 

37 Αν απομακρυνθείτε από τον ανεμοστρόβιλο της ζωής σας και έρθετε με τις πιο αγνές σκέψεις, ο 

Λόγος Μου θα είναι φως στο μυαλό σας. Όμως, μπερδεύεστε από τον αγώνα της ζωής και από τα έργα 

σας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε αυτά που ο Πατέρας σας έχει προστάξει να κάνετε. Σας 

θυμίζω ιδιαίτερα το έργο που αφήσατε ημιτελές ή ξεχάσατε: το πνευματικό έργο που ξεχάσατε όταν 

ήρθατε στον κόσμο ή αργότερα. 

38 Τα μάτια σας βιώνουν μια απολαυστική ανάταση όταν παρακολουθείτε την ανατολή του ήλιου σε 

όλο του το μεγαλείο την αυγή. Αλλά δεν ξέρετε τι χαρά είναι για το πνεύμα όταν βλέπει την εμφάνιση του 

Θείου Φωτός Μου ως ήλιος άπειρης αγάπης. 

39 Ω, αν μπορούσατε μόνο να αφυπνίσετε τις εσωτερικές σας αισθήσεις για να δείτε Αυτόν που σας 

περιμένει και Τον οποίο έχετε μέσα σας! Πόσο μεγάλη θα είναι η έκπληξη εκείνων που μια μέρα θα Με 

ανακαλύψουν μέσα τους, αφού Με αναζητήσουν με τόσους πολλούς τρόπους. 

40 Ακούστε καλά: μια πηγή με κρυστάλλινο νερό θα αντανακλά πιστά το φως του ήλιου, ενώ μια 

άλλη με θολό νερό δεν μπορεί να το αντανακλά με την ίδια καθαρότητα. Τέτοια είναι η ψυχή σας- 

καθήκον σας είναι να καθαρίσετε την πηγή και στη συνέχεια να τη γεμίσετε με καθαρό νερό. 

41 Δεν μπορείτε να αποκτήσετε τη βασιλεία των ουρανών σε μια στιγμή- είναι απαραίτητο να την 

φτάσετε βήμα προς βήμα. Το φως του ήλιου δεν κατακλύζει τη γη ξαφνικά- εμφανίζεται σταδιακά και 

απαλά, χωρίς βία, μέχρι να σας ξυπνήσει τρυφερά από τον ύπνο σας. Η πνευματική σας αφύπνιση θα 

πρέπει να είναι η ίδια. 

42 Μαθητές, θα σας μιλήσω για τη Μαρία, τη Μητέρα Μου ως ανθρώπινο ον και την πνευματική 

Μητέρα σας. 

43 Είναι απαραίτητο η ανθρώπινη καρδιά να γνωρίσει από τα βάθη της το πολύτιμο μήνυμα που το 

Πνεύμα της έφερε στον κόσμο, και αφού γνωρίσετε όλη την αλήθεια, θα πρέπει να καθαρίσετε από την 

καρδιά σας κάθε ειδωλολατρική και εκστατική λατρεία που της έχετε αφιερώσει και να της προσφέρετε 

την πνευματική σας αγάπη. 

44 Το μήνυμα της Μαρίας ήταν μήνυμα παρηγοριάς, μητρότητας, ταπεινότητας και ελπίδας. Έπρεπε 

να έρθει στη γη για να κάνει γνωστή τη μητρική της φύση και να προσφέρει την παρθένα μήτρα της ώστε 

μέσα σε αυτήν να γίνει άνθρωπος ο "Λόγος". Αλλά η αποστολή της δεν τελείωσε στη γη. Πέρα από αυτόν 

τον κόσμο ήταν η αληθινή της πατρίδα, από την οποία μπορεί να απλώσει έναν μανδύα συμπόνιας και 
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μητρότητας σε όλα τα παιδιά της, από την οποία μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα των χαμένων και να 

χύσει την ουράνια παρηγοριά της στους πάσχοντες. 

45 Πολλούς αιώνες πριν η Μαρία έρθει στον κόσμο, σαρκωμένη σε μια γυναίκα για να εκπληρώσει 

ένα θεϊκό πεπρωμένο, ένας προφήτης του Θεού την ανακοίνωσε. Μέσω αυτού μάθατε ότι μια παρθένος 

θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν Υιό, ο οποίος θα ονομάζεται Εμμανουήλ, δηλαδή Θεός μαζί μας. 

46 Στη Μαρία, μια γυναίκα χωρίς ψεγάδι, στην οποία κατέβηκε το Πνεύμα της Ουράνιας 

Μητρότητας, εκπληρώθηκε η θεία υπόσχεση που είχε αναγγείλει ο προφήτης. 

47 Από τότε ο κόσμος τη γνωρίζει, και οι άνθρωποι και τα έθνη μιλούν το όνομά της με αγάπη, και 

στον πόνο τους τη νοσταλγούν ως Μητέρα. 

48 Την αποκαλείτε Μητέρα των Θλίψεων επειδή γνωρίζετε ότι ο κόσμος έριξε το σπαθί του πόνου 

στην καρδιά της, και από τη συνείδησή σας δεν φεύγει αυτό το θλιμμένο πρόσωπο και αυτή η έκφραση 

άπειρης θλίψης. 

49 Σήμερα θέλω να σας πω να αφαιρέσετε από την καρδιά σας αυτή την αιώνια εικόνα του πόνου και 

να σκεφτείτε τη Μαρία ως μια ευγενικά χαμογελαστή και στοργική Μητέρα που εργάζεται πνευματικά 

και βοηθά όλα τα πλάσματά της να εξελιχθούν προς τα πάνω στο μονοπάτι που χάραξε ο Δάσκαλος. 

50 Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η αποστολή της Μαρίας δεν περιορίστηκε στη μητρότητα στη γη; Ούτε 

η εκδήλωσή της στη Δεύτερη Εποχή ήταν η μοναδική, αλλά μια νέα Εποχή είναι επιφυλαγμένη γι' αυτήν, 

στην οποία θα μιλάει στους ανθρώπους από πνεύμα σε πνεύμα. 

51 Ο μαθητής μου Ιωάννης, προφήτης και μάντης, στην έκστασή του είδε μια γυναίκα ντυμένη με τον 

ήλιο, μια παρθένα που ακτινοβολούσε φως. 

52 Αυτή η γυναίκα, αυτή η Παρθένος, είναι η Μαρία, η οποία θα συλλάβει στη μήτρα της, όχι πάλι 

έναν νέο Σωτήρα, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο ανθρώπων που θα τρέφονται μέσα της με αγάπη, με πίστη 

και ταπείνωση, για να ακολουθήσουν τα θεία βήματα του Χριστού, του Διδασκάλου κάθε τελειότητας. Ο 

Προφήτης είδε αυτή τη γυναίκα να υποφέρει σαν να γεννούσε, αλλά αυτός ο πόνος ήταν ο πόνος του 

εξαγνισμού των ανθρώπων, της εξιλέωσης των ψυχών. Όταν τελειώσει ο πόνος, θα υπάρξει φως στους 

ανθρώπους και χαρά θα γεμίσει το πνεύμα της Παγκόσμιας Μητέρας σας. 

53 Ελάτε σε Μένα σήμερα, αγαπημένοι μαθητές, ελάτε και πάρτε τη θέση που σας αξίζει. Και εσείς 

οι αρχάριοι, είστε κι εσείς μαζί Μου. Σήμερα, καθώς κάνετε τα πρώτα σας βήματα, ξεκινήστε το μονοπάτι 

της ανοδικής ανάπτυξης. Δέχομαι αυτόν που έρχεται για πρώτη φορά να ακούσει το Λόγο Μου, 

αναζητώντας παρηγοριά για την καρδιά του και φως για το πνεύμα του, και όλους αυτούς τους 

καλωσορίζω. 

54 Σας αποκαλώ ευλογημένους, γιατί σε αυτή την εποχή του υλισμού, στην οποία ζει η ανθρωπότητα, 

βγαίνετε έξω και αναζητάτε τα βήματά Μου, κλείνετε τα αυτιά σας στα λόγια και φέρνετε στον εαυτό σας 

μόνο την ελπίδα που έχετε εναποθέσει σε Μένα. Όπως σε βλέπω τώρα - αθώα και αγνή - θέλω να σε 

βλέπω πάντα. Και όπως σας δέχομαι αυτή τη μέρα που νιώθετε την ειρήνη Μου, έτσι θα σας δέχομαι 

πάντα. 

55 Το πνεύμα μου θλίβεται όταν βλέπει ότι δεν προετοιμάζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν 

κάποιοι που δεν έχουν πίστη. Άλλοι που πιστεύουν δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες 

αντιπαραθέσεις. Κάποιοι, μέσα στον εγωισμό τους, δεν αισθάνονται ενωμένοι με τους αδελφούς και τις 

αδελφές τους και έχουν χωριστεί. Σας λέω όμως: Μόνο η αγάπη θα σας κάνει δυνατούς και η πίστη θα 

σας σώσει. Προσέχετε πάντα, ώστε να μην σας καταβάλλει ξαφνικά η πίεση. 

56 Ξυπνήστε, εσείς που κοιμάστε ακόμα, δείτε το φως που φωτίζει τον κόσμο και προετοιμαστείτε, 

ώστε να αναγνωρίσετε τον ερχομό Μου αυτή τη στιγμή. Πολλοί από τους συνανθρώπους σας θέλουν να 

σας εκτρέψουν από αυτό το μονοπάτι προσφέροντάς σας ευημερία στη γήινη ζωή και πρόοδο για το 

πνεύμα σας. Αλλά σ' αυτούς δεν υπάρχει ούτε αγάπη ούτε ειλικρίνεια, και γι' αυτό σας ρωτώ: Ποιος στον 

κόσμο θα μπορέσει να σας δώσει αληθινή ειρήνη αυτή την εποχή; Τα έθνη που λένε ότι επέστρεψαν στην 

ειρήνη δεν έχουν συγχωρέσει τους εαυτούς τους, οι ηγέτες δεν έχουν συμφιλιωθεί, επομένως δεν έχουν 

θέσει τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη. 

57 Πριν έρθετε να Με ακούσετε, ταξιδεύατε με μια εύθραυστη βάρκα, η πίστη σας ταλαντευόταν. Οι 

πνευματικές διδασκαλίες που είχατε λάβει ήταν πολύ λίγες, και το πνεύμα σας δεν είχε την ειρήνη και τη 

χαρά που νιώθατε όταν ακούγατε το Λόγο Μου. Αν αισθάνεστε πληγωμένοι στις πεποιθήσεις σας, μη 

σιωπάτε από φόβο- ομολογήστε ότι είστε μαθητές Μου. Γιατί αν εσείς που Με έχετε ακούσει παραμείνετε 
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σιωπηλοί, τότε οι πέτρες θα μιλήσουν, οι δυνάμεις της φύσης θα μαρτυρήσουν αυτές τις διδασκαλίες. Δεν 

θέλω να δω δειλία μέσα σας που σας κάνει να αρνείστε όλα όσα σας έχω δώσει. Γιατί αν το κάνετε, θα 

υπάρχει πολύς πόνος στην καρδιά σας. Αν εκείνοι που έχουν προσέλθει σε σας άρρωστοι και άποροι σας 

αρνηθούν μετά τη θεραπεία τους, μην κλαίτε. Χαρείτε με τη σκέψη ότι κάνατε το καθήκον σας και ότι τα 

βάσανά τους ικανοποιήθηκαν. Πολλοί, έχοντας αρνηθεί την ευγνωμοσύνη τους, θα σας αναζητήσουν και 

θα αναγνωρίσουν τα δώρα σας. 

58 Μόνο όσοι έχουν πίστη σε Μένα μπορούν να κάνουν θαύματα. Και χρησιμοποιώ εκείνους που 

πιστεύουν έτσι για να δώσω οφέλη σε εκείνους που ζητούν αποδείξεις από Μένα. Θέλω να δω την αγάπη 

μέσα σας, την αληθινή αγάπη που θα αποκαταστήσει όλες τις δυνάμεις και θα ξαναδώσει χάρη στην 

ανθρωπότητα διδάσκοντας τους ανθρώπους να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

59 Το φως της διδασκαλίας Μου θα φωτίσει τον κόσμο. Η δύναμή Μου θα αποκαλυφθεί μέσα από 

τους εργάτες Μου, και όπως ακριβώς τα βάσανα ήταν πολύ μεγάλα, έτσι και τα θαύματα που θα κάνω 

ανάμεσα στα παιδιά Μου θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. 

60 Αν προετοιμαστείτε, θα εκπλαγείτε από τα έργα Μου και βήμα προς βήμα θα ανεβείτε στην 

κορυφή της τελειότητας. 

61 Νεολαία, προσευχηθείτε και τηρήστε τους νόμους Μου, γιατί θα σας χρησιμοποιήσω. Μην 

αλυσοδέσετε τις ψυχές σας με τις ψεύτικες δόξες του κόσμου. Να είστε ελεύθεροι, με την ελευθερία που 

παραχωρώ στους ανθρώπους στο πλαίσιο των εντολών Μου. Μην σπέρνετε πόνο για να μην θερίσετε 

αυτόν τον σπόρο. 

62 Σ' εσάς τους οικογενειάρχες λέω: Οδηγήστε τα παιδιά σας με αγάπη, διδάξτε τους την αληθινή 

αγάπη προς τον πλησίον, προσέξτε επιμελώς την αρετή τους, τότε θα αποκτήσετε την ειρήνη. 

63 Προσέξτε τους κυβερνήτες σας και σεβαστείτε τις αποφάσεις τους. Διατήρησα αυτό το έθνος σε 

ειρήνη, επειδή θέλω να είναι καταφύγιο για τις κουρασμένες καρδιές και σπίτι ειρήνης στη γη. Μην 

αφήσετε τον πόλεμο να την κυριεύσει. Αλλά αν το καλέσετε, αν το θελήσετε, δεν είναι το δικό Μου 

Θέλημα που γίνεται, αλλά το δικό σας. Αν είναι απαραίτητο να γνωρίσετε τη σκληρότητα των δοκιμασιών 

για να γίνετε ευαίσθητοι, ώστε να μάθετε να λυπάστε τον ξένο πόνο, ας γίνει αυτό που ζητάτε. Να 

θυμάστε ότι το πολεμικό στοιχείο περιμένει μόνο το κάλεσμά σας για να ξεκινήσει και να καταλάβει 

χώρες και έθνη. Ενώ κάποιοι καλούσαν σε πόλεμο, άλλοι προσεύχονταν για την ειρήνη του κόσμου. Αυτό 

το έθνος σας έχει μοιραστεί το ψωμί και τα ρούχα του με εκείνους που πέρασαν μεγάλες δοκιμασίες. 

Έκανα δυνατό για τη γη σας, που είναι πλούσια σε καρπούς, να προσφέρει τη βοήθειά της σε όσους την 

έχουν στερηθεί. 

64 Πολλοί ισχυροί άνδρες σε αυτά τα έθνη έχουν δει τους εαυτούς τους ως άπορους, μοιραίους με 

εκείνους που δεν έχουν τίποτα. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δυστυχία και τον ανθρώπινο πόνο, 

και έχουν σκεφτεί τι σημαίνει το μεγαλείο και η περιουσία στη γη. Αυτοί που δεν έχουν σκεφτεί την 

πνευματική ζωή, προετοιμάζονται σήμερα και υψώνουν το πνεύμα τους σε Μένα, επειδή ο πόνος τους 

έχει εξαγνίσει. 

65 Εργάτες, προετοιμαστείτε για την ώρα που θα σας δώσω την αποστολή να μεταφέρετε αυτό το 

μήνυμα σε άλλες επαρχίες και έθνη. 

66 Περάστε σήμερα και ξεκουραστείτε, ξεκουράστε το μυαλό σας, ώστε να μπορέσετε να λάβετε τον 

λόγο που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Λόγος που αποκαλύπτει, φωτίζει και εξηγεί στους 

ανθρώπους την αλήθεια, η οποία θα γεμίσει τις καρδιές με παρηγοριά και θα πλημμυρίσει τις ψυχές με 

ειρήνη. 

67 είναι ο υποσχόμενος Παρηγορητής που σας μιλάει, ω λαέ, είναι η παρουσία Μου στο Πνεύμα που 

εκπληρώνει την υπόσχεση που σας έδωσα στο παρελθόν. Όταν φτάνω, Με καλωσορίζετε, αγαπημένα 

πλήθη, και αμέσως οι καρδιές σας αρχίζουν να φέρνουν τις πικρίες και τις θλίψεις τους μπροστά Μου. 

68 Πότε θα εκφράσετε - αντί για θλίψη - την ικανοποίησή σας σε Μένα λέγοντας: Δάσκαλε, έλα και 

απόλαυσε τα έργα μας, έλα και θέρισε τα λουλούδια που φυτεύτηκαν στο δικό μας πνεύμα. Τότε θα μπω 

σαν κηπουρός, θα μπω στις καρδιές σας, και από εκεί, σαν να ήταν όμορφα λουλούδια, θα θερίσω τις 

σκέψεις σας και τα καλά σας έργα. 

69 Είναι ο μοναδικός Μεσσίας, ο μοναδικός Ραβίνος, που σας μιλάει σήμερα μέσω αυτών των 

φορέων φωνής. Οι αδελφοί και οι αδελφές σας είναι αυτοί που σας μεταφέρουν το Λόγο Μου. 
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70 Κάθε ένα από τα παιδιά Μου θα έχει τρεις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να φτάσουν τα 

λόγια τους στην καρδιά της ανθρωπότητας. Αυτά είναι: Αρχή, αγάπη και σοφία. 

71 Όταν παρευρίσκεστε στον ένα ή στον άλλο ή σε διαφορετικούς τόπους συνάθροισης και ακούτε 

τον ίδιο λόγο μέσω των εκπροσώπων τους, η καρδιά σας γεμίζει με χαρά και πίστη, και θεωρείτε αυτό το 

μάθημα ως πραγματική απόδειξη ότι οι κοινότητες αυτές είναι ενωμένες λόγω της πνευματικότητάς τους. 

Ωστόσο, όταν παρευρίσκεστε σε μια ελαττωματική εκδήλωση, αισθάνεστε ότι έχετε πληγωθεί στην 

καρδιά σας και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει η ενότητα ή η εκδήλωση που θα έπρεπε να υπάρχει σε 

αυτούς τους ανθρώπους. 

72 Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αγαπούν όλοι τον εαυτό τους στο Έργο Μου, παρόλο που βρίσκονται 

σε αυτό, ούτε το έχουν κατανοήσει όλοι. Επομένως, μπορώ να σας πω ότι κάποιοι ανήκουν στο Έργο Μου 

και άλλοι στο δικό τους. 

73 Όσοι Με ακολουθούν από αγάπη, αγαπούν τον Λόγο Μου, επειδή γνωρίζουν ότι τους διορθώνει 

χωρίς να τους πληγώνει και τους δείχνει τα λάθη τους χωρίς να τους εκθέτει. Αυτό τους κάνει να 

επιμένουν στην τελειοποίηση του τρόπου ζωής τους. 

74 Εκείνοι που, αντί να προσπαθούν για την τελειότητα, αναζητούν μόνο τον κολακεία, την 

ανωτερότητα, την κολακεία ή τα προς το ζην, αντί για την τελειότητα της ψυχής, αυτοί δεν αντέχουν τον 

Λόγο Μου όταν τους δείχνει τα λάθη τους. Τότε θα πρέπει να χτίσουν ένα έργο διαφορετικό από το δικό 

μου, όπου θα είναι ελεύθεροι να κάνουν τη θέλησή τους. Δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι το μόνο πράγμα 

που πρέπει να κάνουν οι ακροατές κατά τη διάρκεια των διακηρύξεών Μου είναι να Με ακούν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ανύψωση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν το μήνυμά Μου στη συνέχεια. 

75 Αφού σας έχω μιλήσει τόσα πολλά πράγματα, τι είναι αυτό που έχετε καταλάβει μέχρι τώρα; Πολύ 

λίγο, επειδή έχετε αποσπάσει την προσοχή σας με πολλές επιφανειακές πράξεις λατρείας, τις οποίες η 

Διδασκαλία Μου δεν σας διδάσκει, και επιπλέον, έχετε μπερδευτεί από τις διάφορες ερμηνείες που δίνετε 

στις διδασκαλίες που έχετε λάβει. 

76 Αυτή είναι η ευκαιρία να μάθετε ένα μάθημα που η γη δεν μπορεί ποτέ να σας δώσει. Στα βιβλία 

των ανθρώπων μπορείτε να μάθετε την υλική επιστήμη, αλλά το Θείο, που σας μιλάει για την αιώνια ζωή, 

μπορεί να σας διδάξει μόνο τον "Λόγο", που είναι το βιβλίο της αληθινής σοφίας. 

77 Αυτή η παρηγοριά, αυτή η συμπόνια, αυτή η κατανόηση, με μια λέξη, αυτή η αγάπη που σας 

προσφέρω σήμερα είναι αυτό που ο κόσμος δεν μπορεί να σας δώσει. Όταν είσαι λυπημένος, συλλέγω με 

αγάπη τα δάκρυά σου, όταν βασανίζεσαι από πόνο, έρχομαι κοντά σου για να σε ανακουφίσω. Έχω το 

καθήκον να σώσω την ανθρωπότητα και να τη λυτρώσω μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Μην εκπλήσσεστε 

που περιστασιακά χτυπάω τις πόρτες σας και σας ζητώ να Μου δώσετε καταφύγιο. 

78 Μακάριοι είναι εκείνοι που, ακούγοντας το κάλεσμά Μου, έχουν στην καρδιά τους την πρόγευση 

του ερχομού Μου και Μου λένε: "Μπες στον ταπεινό μου οίκο, Κύριε, είναι δικός σου, γιατί σ' αυτόν θα 

σου δώσω το μήνυμά Μου". 

79 Αύριο πολλοί από εσάς θα σταλούν σε άλλες χώρες και έθνη για να πάρουν τη θέση των νέων 

απεσταλμένων Μου. Θα μπορείτε να μιλάτε μαζί Μου και στη συνέχεια να μεταδίδετε τις διδασκαλίες 

Μου στους συνανθρώπους σας με λόγια που εκφράζουν την ειρήνη, τη σοφία και την αδελφοσύνη. Από 

τα χέρια σας θα ρέει θεραπευτικό βάλσαμο και παρηγοριά, ικανή να αναστήσει τους νεκρούς. Το 

παράδειγμά σας θα αφυπνίσει πολλά από τα παιδιά Μου, ώστε να Με ακολουθήσουν, παρακινούμενα από 

το παράδειγμά σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 141  
1 Άνθρωποι, βλέπω τον αγώνα σας και τις προσπάθειές σας, βλέπω επίσης την υπομονή σας στον 

πόνο και την εκπλήρωση των μαθημάτων της Διδασκαλίας Μου. Ο αγώνας βρίσκεται σε όλα τα 

μονοπάτια που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος. Καταλάβετε ότι δεν είστε μόνο εσείς που το βιώνετε. 

Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να είστε δυνατοί. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε και να είστε 

μαζί Μου με κάθε αυγή, και θα σας φωτίσω αυτή τη στιγμή, ώστε το φως Μου να σας συνοδεύει σε όλα 

τα έργα που θα εκτελέσετε αυτή την ημέρα. 

2 Δεν έχει σημασία αν δεν έχετε λόγια ή ιδέες για να διατυπώσετε μια προσευχή. Μου αρκεί να 

ανεβάσεις τις σκέψεις σου στο άπειρο, γιατί θα ξέρω πώς να ερμηνεύσω τη γλώσσα της καρδιάς σου. 

3 Βλέπετε τον πνευματικό αγώνα αυτής της εποχής να αντανακλάται σε πολλά σπίτια: Ζευγάρια που 

δεν μοιράζονται τα ίδια ιδανικά. Κάποιες όπου ο σύζυγος Με ακολουθεί, άλλες όπου είναι η γυναίκα που 

αψηφά τα πάντα για να Με ακολουθήσει γεμάτη πίστη, ενώ ο σύντροφος την πληγώνει σε κάθε στροφή 

με την κοροϊδία και τη δυσπιστία του. Συχνά, όταν είναι μαζί στην κρεβατοκάμαρά τους, οι ψυχές τους 

ζουν χωριστά. Η προσοχή και η στοργή του παρελθόντος έχουν δώσει τη θέση τους σε άγρια λόγια και 

πληγωμένες εκφράσεις. Τότε η φλόγα της πίστης που καίει στην καρδιά τρεμοπαίζει, χτυπημένη από την 

καταιγίδα των παθών και των ταραγμένων συναισθημάτων. 

4 Υπάρχουν οικογένειες στις οποίες τα παιδιά - άλλα ως νήπια και άλλα ως έφηβοι - 

εντυπωσιάζονται βλέποντας αυτή την πάλη μεταξύ των γονέων τους, και νιώθουν κι αυτά την ανησυχία, 

την αμφιβολία που ανεβαίνει στις καρδιές τους και αναρωτιούνται: Με ποιον πρέπει να συμφωνήσω; 

Ποιος κατέχει την αλήθεια; Ποιον από αυτούς θα πρέπει να ακολουθήσω και από ποιες συμβουλές θα 

πρέπει να καθοδηγηθώ; 

5 Αυτή η μάχη είναι πικρή και επώδυνη, αλλά έπρεπε να ξεσπάσει ανάμεσά σας, επειδή δεν 

ήσασταν αρκετά προετοιμασμένοι για να κατανοήσετε τις νέες διδασκαλίες Μου. Το ίδιο συνέβη και στη 

Δεύτερη Εποχή στους κόλπους των οικογενειών, διότι ενώ ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας έδωσαν 

τη ζωή τους για τον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, άλλοι τους αρνήθηκαν κάθε 

αλήθεια και επιθυμούσαν διακαώς να εξαλειφθεί η διδασκαλία Του. 

6 Σε εσάς που Με ακούτε και που έχετε αυτή τη μάχη στα σπίτια σας, λέω ότι πρέπει να πάρετε το 

φως από τη διδασκαλία Μου, ώστε να έχετε την απαραίτητη διακριτικότητα για να ενεργείτε με σωστό 

τρόπο- ότι πρέπει να υπάρχει φιλανθρωπία στην καρδιά σας- ότι η εξυπνάδα και η αγάπη πρέπει να 

καθοδηγούν τη συμπεριφορά σας στα σπίτια σας- ότι πρέπει να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας με το Λόγο 

Μου, ώστε να έχετε υπομονή στη σκληρή δοκιμασία που είναι η εξιλέωσή σας. 

7 Μη φοβάστε, γιατί αν εκπληρώσετε το καθήκον σας με τον τρόπο που σας διδάσκω αυτή τη 

στιγμή, θα βιώσετε θαύματα ανάμεσα στους δικούς σας, και κατά καιρούς οι πιο ατίθασοι, οι πιο άπιστοι, 

θα είναι οι πιο ένθερμοι μετά. Αγγίζω αυτές τις καρδιές και τους δίνω την απόδειξη που χρειάζονται για 

να πιστέψουν. 

8 Μην κλαίτε, άνθρωποι, πηγαίνετε στο βάθος αυτής της δοκιμασίας με αγάπη, γιατί η υπομονή και 

η πίστη με την οποία την υπομένετε θα είναι η ανταμοιβή σας. 

9 Τέλος, καταλάβετε ότι όλοι αγαπάτε τον ίδιο Θεό και δεν τσακώνεστε εξαιτίας της διαφορετικής 

μορφής με την οποία ο ένας ή ο άλλος έχει πραγματοποιήσει αυτή την αγάπη. Πρέπει να μάθετε να 

καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν όντα στα οποία οι πεποιθήσεις, οι παραδόσεις και τα έθιμα έχουν ριζώσει 

τόσο βαθιά που δεν θα είναι εύκολο να τα ξεριζώσετε από την πρώτη στιγμή που θα τα διδάξετε. Κάντε 

υπομονή και με τα χρόνια θα το πετύχετε. 

10 Κάποιοι Με ακούνε μια φορά, και από εκείνη τη στιγμή και μετά παραδίδονται σε Μένα γεμάτοι 

πίστη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλοι που, επιθυμώντας τον Λόγο Μου, έρχονται εδώ μια, δύο 

και πολλές φορές χωρίς να καταφέρνουν να νιώσουν αυτή την εσωτερική διαφώτιση. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν βαδίζουν όλες οι ψυχές με βήμα. Γιατί ενώ κάποιοι είναι ήδη κοντά στο να Με 

αισθανθούν, άλλοι δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί και δεν έχουν δυναμώσει μέσα στις δοκιμασίες που 

εξαγνίζουν την ψυχή για να κατανοήσουν τις αποκαλύψεις Μου. 

11 Ο πνευματισμός προκαλεί μια παγκόσμια μάχη μεταξύ ιδεολογιών, δογμάτων και θρησκευτικών 

αιρέσεων. Αλλά μετά από αυτή τη σύγκρουση, αυτή η διδασκαλία θα φέρει την ευλογημένη ειρήνη στους 
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ανθρώπους, την οποία τόσο πολύ χρειάζονται, και θα κάνει τον ήλιο της θείας δικαιοσύνης Μου να 

λάμψει σε όλες τις ψυχές. 

12 Αυτή η εποχή του φωτός - γιατί αυτή ήταν η πνευματική Μου εκδήλωση - θα περάσει 

απαρατήρητη από πολλούς. Ωστόσο, εξαιρετικά σαφή σημάδια και γεγονότα θα παραμείνουν ως 

ανεξίτηλο ίχνος, σηματοδοτώντας δύο σημαντικά γεγονότα για την ανθρωπότητα: την αρχή και το τέλος 

της εκδήλωσής Μου, ώστε οι άνθρωποι να μελετήσουν, να ερευνήσουν και τελικά να αναγνωρίσουν ότι ο 

Κύριος ήταν ανάμεσά τους για άλλη μια φορά. Θα προετοιμάσω τα παιδιά Μου για να διαμορφώσουν το 

βιβλίο που θα περιέχει τους δογματικούς λόγους και τις διδασκαλίες Μου και που θα γίνει ένα ρεύμα 

κρυστάλλινου νερού, ένα ποτάμι ζωής που θα ξεδιψάσει τη δίψα για πνευματισμό και τη λαχτάρα για φως 

σε αυτή την ανθρωπότητα. 

13 Τώρα που δύο αιώνες έχουν περάσει από πάνω σας και ο τρίτος αρχίζει, έρχομαι με πνεύμα 

αναζητώντας τον καρπό σας, και στη σιωπή των καρδιών σας σας ακούω να Μου λέτε: "Πατέρα, πόσο 

λίγο καλό έχουμε να Σου δείξουμε και πόσο λίγο έχουμε προχωρήσει στο δρόμο". - Ο χρόνος που θα 

συνεχίσω να σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο είναι ήδη λίγος και πρέπει να επισπεύσετε τα βήματά σας και 

να βελτιώσετε τα έργα σας, διότι οι θρησκευτικές κοινότητες παρακολουθούν το παράδειγμά σας. Οι 

μάζες είναι έτοιμες να σας ακολουθήσουν και να σας μιμηθούν, αλλά πρέπει να δώσετε μαρτυρία με τα 

έργα της αγάπης σας για να βρείτε πίστη. 

14 Μελετήστε διεξοδικά τις διδασκαλίες Μου και αναλογιστείτε τις εντολές Μου, ώστε όταν έρθει η 

ώρα να ξεκινήσετε τα μονοπάτια που σας δείχνει η αποστολή σας, και να βγάλετε από τον λήθαργο 

αυτούς που έχουν μείνει ακίνητοι, και ταυτόχρονα να σώσετε αυτόν που έχει παραστρατήσει στο 

σταυροδρόμι. Θέλω να ξέρετε το μονοπάτι πριν το διαβείτε. Δεν σας έχω πει ότι ο Λόγος Μου είναι ο 

δρόμος; Γι' αυτό ακούστε Με και μελετήστε Με. 

15 Κανείς ας μην ξεκινήσει να καθορίζει τον δρόμο σύμφωνα με το θέλημά του, ούτε να δημιουργεί 

νόμους, ούτε να παραποιεί τα διατάγματά Μου, γιατί θα καταστραφεί μαζί με εκείνους που εξαπατά. 

16 Αν έχετε την πεποίθηση και την πίστη ότι είστε ο λαός του Κυρίου, που έχετε διανύσει επί μακρόν 

την έρημο αυτής της ζωής, μην ξεχάσετε ούτε για μια στιγμή τον Νόμο, μην είστε άπιστοι στον Πατέρα 

σας, ούτε να χάσετε το μονοπάτι που οδηγεί στον στόχο που προσδοκά το πνεύμα σας - αυτόν που 

αποκαλείτε "Γη της Επαγγελίας" και που είναι ο τόπος του τέλειου φωτός όπου σας περιμένει ο Πατέρας 

σας. 

17 Ποιος μπορεί να πει ότι είναι αδύναμος όταν λαμβάνει τη δύναμή Μου κάθε στιγμή; Ποιος μπορεί 

να πει ότι πεινάει όταν έχει καθίσει τόσες φορές στο τραπέζι Μου για να φάει το ψωμί της αληθινής ζωής; 

Όλοι έχετε μια κληρονομιά, δώρα, και αν μερικές φορές αισθάνεστε αδύναμοι ή φτωχοί, είναι επειδή η 

πίστη σας είναι ακόμα μικρή. Η σάρκα σας είναι πολύ πεισματάρα για να σας αφήσει να αναγνωρίσετε 

όλα τα καλά πράγματα που διαθέτει η ψυχή. Πόσο εύκολα, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει να 

αντανακλώνται οι κακές κλίσεις ή οι ανθυγιεινές τάσεις που κρύβει η ψυχή. Ελέγξτε το αυτό με τα μικρά 

παιδιά που με τη θέλησή τους σκίζουν το πέπλο της αθωότητάς τους ή δείχνουν επαναστατικοί μπροστά 

στις καλές πράξεις. Δεν επιστρέφουν όλοι όσοι επιστρέφουν στη γη εξαγνισμένοι. Κάποιοι πρέπει να 

πιουν τα πιο πικρά ποτήρια του πόνου που τους προσφέρει η ζωή με τα μαθήματά της και να υπομείνουν 

τις πιο σκληρές δοκιμασίες για να μπορέσουν να λυγίσουν, να ηρεμήσουν και να μεταστραφούν. 

18 Ο κόσμος θα τρέμει από το φως των νέων αποκαλύψεών Μου και οι άνθρωποι θα γνωρίζουν την 

αλήθεια. 

19 Όταν σας μιλάω ως Πατέρας, ανοίγει μπροστά σας το βιβλίο του Νόμου. Όταν σας μιλάω ως 

Δάσκαλος, είναι το Βιβλίο της Αγάπης που δείχνω στους μαθητές Μου. Όταν σας μιλάω ως Άγιο Πνεύμα, 

είναι το Βιβλίο της Σοφίας που σας φωτίζει με τις διδασκαλίες Μου. Αυτά αποτελούν μία διδασκαλία, 

διότι προέρχονται από έναν Θεό. 

20 Η ημέρα είναι ήδη κοντά που αυτή η εκδήλωση θα τελειώσει. Γι' αυτό διακηρύσσω τον Λόγο Μου 

σε αφθονία, ώστε ο λαός να είναι δυνατός και εξοπλισμένος. 

21 Όλοι σας μπορείτε να πείτε ότι Με είδατε αυτή τη στιγμή, κάποιοι με την καρδιά, άλλοι με το 

μυαλό και άλλοι με το πνεύμα. Όταν έχετε αναζωογονηθεί με τις θείες διδασκαλίες Μου, Με έχετε δει- 

όταν έχετε βιώσει την εκπλήρωση μιας από τις προφητείες Μου, Με έχετε δει- και όταν αισθάνεστε στην 

ύπαρξή σας την παρουσία πνευματικών επικοινωνιών, Με έχετε δει. Έκανα τον εαυτό Μου να φανεί με 

διάφορους τρόπους, ώστε να μπορέσετε να γίνετε μάρτυρες του ερχομού Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

Νομίζετε ότι ο μόνος τρόπος για να Με δείτε είναι με τα μάτια του σώματός σας; Από πνευματική άποψη, 
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τα υλικά σας μάτια είναι η πιο περιορισμένη μορφή όρασης. Πιστεύετε ότι ήταν απαραίτητο να Με δείτε 

ως άνθρωπο, όπως Με είδε ο κόσμος στη Δεύτερη Εποχή, ώστε να μπορείτε να πείτε: "Τον έχω δει;" - 

Όχι, μαθητές, το πνεύμα αισθάνεται με μεγαλύτερη τελειότητα από την καρδιά, το μυαλό ή τις αισθήσεις- 

και Αυτός είναι που Με έχει καταλάβει. Ο Λόγος Μου αφυπνίζει κάποιους στην αλήθεια και κάνει άλλους 

να ανεβαίνουν στην αληθινή ζωή- γιατί ο υλισμός είναι θάνατος. 

22 Το Βιβλίο της Γνώσης ανοίγει για να σας αποκαλύψει πόσα πνευματικά χαρίσματα και ποιότητες 

διαθέτετε, πολλά από τα οποία σας είναι ακόμη άγνωστα. 

23 Ξέρετε ότι θα σας δώσω μια άλλη από τις διδασκαλίες Μου για να σας στείλω στη συνέχεια να 

φέρετε τα Καλά Νέα στους ανθρώπους. Περιμένετε να εισέλθετε στην καρδιά ενός από τους αδελφούς και 

τις αδελφές σας χωρίς να γνωρίζετε τι είναι η καρδιά και τι είναι το πνεύμα; Πόσος καιρός έχει περάσει 

από τότε που λάβατε την κληρονομιά σας από τον Πατέρα, και ακόμα δεν ξέρετε τι κατέχει το πνεύμα 

σας. Αλλά επιτέλους η εποχή της πνευματοποίησης έχει έρθει για την ανθρωπότητα. Όλα τα άγνωστα θα 

γίνουν γνωστά, τα κρυμμένα θα έρθουν στο φως, και κάθε μυστήριο θα διαλευκανθεί, επειδή το Πνεύμα 

της Αλήθειας ξεχύνεται σε κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα. 

24 Όταν οι άνθρωποι μάθουν πνευματικά ποιοι είναι και γνωρίσουν την καταγωγή τους, δεν θα έχουν 

αρκετά δάκρυα για να κλάψουν για τα λάθη που τους έκανε να διαπράξουν η απροθυμία της άγνοιας και η 

αλαζονεία τους. Αλλά μετά τον εξαγνισμό, ο μανδύας της συγχώρεσής Μου θα καλύψει τον κόσμο και 

μια νέα εποχή θα ξεκινήσει. Δεν πιστεύετε ότι όταν υπάρχει φως στη ζωή των ανθρώπων και η συνείδησή 

τους τους φωτίζει, θα υπάρξει αλλαγή στη ζωή τους; Ναι, γιατί οι θλίψεις, οι πόλεμοι - όλα όσα 

ταλαιπωρούν κάποιους και καταστρέφουν άλλους οφείλονται στην έλλειψη πνευματικού φωτός, αυτού 

που μπορείτε να ονομάσετε συνείδηση, δικαιοσύνη, αγάπη. 

25 Λαέ μου, πλησιάζει ήδη η μέρα που δεν θα σας μιλάω πια με αυτή τη μορφή. Χρησιμοποιήστε τις 

διδασκαλίες Μου για να μπορέσετε να αντέξετε τους ανεμοστρόβιλους που σας απειλούν. Οι άνθρωποι θα 

έρθουν σε σας για να ζητήσουν αποδείξεις ότι έχετε μιλήσει με τον Ιησού και ότι έχετε λάβει τις 

διδασκαλίες Του από Εκείνον. 

26 Ξεφυλλίζετε το Βιβλίο των Οδηγιών Μου, στο οποίο είναι γραμμένοι ο Νόμος, οι Προφήτες και ο 

Λόγος Μου που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, και όλα αυτά θα χαραχθούν τελικά στο πνεύμα σας. Αυτή είναι 

η κληρονομιά που σας αφήνω. Εξετάστε, δοκιμάστε και μελετήστε το έργο μου, εξετάστε το διεξοδικά. 

Όταν θα έχετε ανακαλύψει και αναγνωρίσει την ουσία της, θα νιώσετε άπειρη αγάπη από τον Πατέρα και 

θα με αγαπάτε κι εσείς. 

27 Αν οι συνάνθρωποί σας μιλούν περιφρονητικά για εσάς επειδή ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά 

Μου, κλείστε τα αυτιά σας και σιωπήστε- είναι αδαείς. Αλλά αν πάρετε αυτό το θέμα ως αφορμή για να 

τους κρίνετε, τότε αλίμονό σας, γιατί είστε ήδη φωτισμένοι από το φως της συνείδησής σας και ξέρετε τι 

κάνετε. 

28 Είμαι ο Κριτής κάθε πνεύματος και γνωρίζω ποιος Με αγαπάει με αλήθεια. Δεν είναι όλοι όσοι 

Με αποκαλούν Πατέρα μαζί Μου. Πολλοί από αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι οι εκλεκτοί Μου και ότι 

Με υπηρετούν δεν Με έχουν καταλάβει. Μπορείτε να εξαπατάτε ο ένας τον άλλον - αλλά ποιος θα 

μπορούσε να εξαπατήσει Εμένα; 

29 Σας δίδαξα την ισότητα, την αγάπη, την ταπεινότητα. Ακόμα κι αν το πεπρωμένο σας είναι 

φαινομενικά διαφορετικό, ο τελικός στόχος που έχω δείξει σε όλους είναι ο ίδιος. 

30 Αφήστε τη συνείδησή σας να είναι ο οδηγός σας, θα σας μιλάει πάντα με δικαιοσύνη, και θα 

ξέρετε αν ζείτε εντός του νόμου Μου, αν έχετε κάνει πράξεις άξιες να τις προσφέρετε στον Πατέρα σας. 

Αγαπώ τους αγνούς, και αν θέλετε να Με ευχαριστήσετε, να είστε αγνοί. 

31 Θα έρθει μια στιγμή που ο κόσμος θα σας στενοχωρήσει, θα απαιτήσει ισχυρά έργα από εσάς που 

θα μιλούν για τα μεγάλα πνευματικά σας χαρίσματα, και αν δεν είστε εξοπλισμένοι γι' αυτό, πολλοί θα Με 

αρνηθούν ως Πατέρα και θα πουν ότι ποτέ δεν Με άκουσαν, ότι δεν Με γνώρισαν- αλλά ξέρετε ότι ο 

Λόγος Μου είναι εδώ και καιρό η τροφή και η παρηγοριά σας. 

32 Τι ζητήσατε από Μένα και δεν σας το έδωσα; Σας έδωσα πολλές αποδείξεις αγάπης για να 

ενισχύσω την πίστη σας. Μακάριοι είναι οι πράοι και ταπεινοί που ξέρουν να δέχονται τις δοκιμασίες της 

ζωής με παράδοση, χωρίς απελπισία. 

33 Κατανοήστε τον Λόγο Μου, αισθανθείτε τον και εφαρμόστε τον στην πράξη, ώστε η πίστη σας να 

δυναμώνει καθημερινά. 
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34 Σήμερα ανοίγετε τις πόρτες της καρδιάς και του μυαλού σας στο φως της διδασκαλίας Μου. Με 

ποια έργα θα Με δοξάσετε; Όλοι σας είστε σιωπηλοί, το πνεύμα είναι σιωπηλό και το σώμα είναι σιωπηλό 

μπροστά Μου. Σκύβετε τον λαιμό σας και ταπεινώνεστε. Αλλά δεν θέλω τα παιδιά Μου να ταπεινωθούν 

μπροστά Μου. Θέλω να είναι άξιοι να σηκώσουν τα πρόσωπά τους και να δουν τα δικά Μου, γιατί δεν 

έρχομαι αναζητώντας ούτε υπηρέτες ούτε σκλάβους- δεν αναζητώ πλάσματα που αισθάνονται σαν 

παράνομοι, σαν απόκληροι. Έρχομαι στα παιδιά Μου, τα οποία αγαπώ τόσο πολύ, ώστε, ακούγοντας τη 

φωνή του Πατέρα Μου, να μπορέσουν να ανυψώσουν τις ψυχές τους στο μονοπάτι της πνευματικής τους 

ανοδικής εξέλιξης. 

35 Αλλά ιδού, έρχομαι στον οίκο του Ιακώβ και βρίσκω μόνο φόβο σ' αυτόν- ελπίζω να βρω 

πανηγύρι, και υπάρχει μόνο σιωπή. Γιατί, λαέ Μου; Επειδή η συνείδησή σας σας κατηγορεί για την 

παράβασή σας και σας εμποδίζει να νιώσετε χαρά για τον ερχομό Μου. Ο λόγος είναι ότι δεν αγαπήσατε 

τον εαυτό σας, ότι δεν εργαστήκατε όπως σας δίδαξε ο Ιησούς. 

36 Σας λείπει ο πνευματικός εξοπλισμός για να αισθανθείτε τη σκιά του πόνου που σας περιμένει, και 

γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Πατέρας σας να ακουστεί υλικά και να σας μιλήσει στη γλώσσα σας, ώστε να 

ξέρετε ότι ο άγγελος του πολέμου πλησιάζει, ότι τα όπλα του είναι πολύ ισχυρά και ότι απέναντί του ο 

άγγελος της ειρήνης αναστενάζει. 

37 Καβαλώντας τα φτερά του ανέμου, η πανούκλα πλησιάζει όλο και περισσότερο, και στον 

πνευματικό χώρο επιπλέουν χιλιάδες όντα, που πέφτουν μέρα με τη μέρα στα πεδία του μίσους και της 

διχόνοιας, και η διαταραχή τους σκοτεινιάζει το μυαλό και την καρδιά σας. 

38 Οι δυνάμεις της φύσης έχουν απελευθερωθεί και ξυπνούν τους επιστήμονες από τα όνειρά τους- 

αλλά αυτοί, πεισμωμένοι από την αυτοπεποίθησή τους, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα. Όσο ξεχνάτε να προσεύχεστε, δεν εκπληρώνετε το έργο που σας έχει αναθέσει ο 

Πατέρας. 

39 Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το καθήκον της ειρήνευσης έχει ανατεθεί στο πνεύμα σας από τότε που 

είπα στον Ιακώβ: "Δες, θα σου δώσω πολυάριθμη υστεροφημία, με την οποία θα ευλογηθούν όλα τα έθνη 

της γης". Γι' αυτό είστε σιωπηλοί μπροστά Μου. 

40 Θα περιμένετε μέχρι οι νόμοι των ανθρώπων να σας αποκληρώσουν και να σας αναγκάσουν να 

κλείσετε τα χείλη σας, τα οποία έχω εκπαιδεύσει να μαρτυρούν για Μένα; 

41 Μην είστε άνθρωποι με μικρή πίστη. Αν σας επέλεξα, είναι επειδή ξέρω ότι θα είστε σε θέση να 

Με υπηρετήσετε και ότι καταλαβαίνετε πώς να το κάνετε. 

42 Την ημέρα αυτή σας λέω: Αν τα έθνη θέλουν ειρήνη, θα την κάνω εφικτή, σύμφωνα με την αγάπη 

τους. Αν θέλουν περισσότερο πόλεμο, ας τον έχουν- αλλά μέσω αυτού το σκήπτρο της δικαιοσύνης Μου 

θα πέσει στη γη. 

43 Αν η ανθρωπότητα διώξει τους νέους μαθητές Μου και προσπαθήσει να τους εμποδίσει να 

θεραπεύουν τους ασθενείς και να μιλούν για τη Διδασκαλία Μου, οι πιο παράξενες ασθένειες θα 

εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων. Οι επιστήμονες θα αρρωστήσουν, τα μάτια πολλών θα κλείσουν, 

άλλοι θα υποφέρουν από σύγχυση σκέψης. 

44 Οι πύλες του υπερπέραν θα ανοίξουν και στρατιές σύγχρονων ψυχών θα καταστρέψουν ολόκληρες 

περιοχές και θα κάνουν τους ανθρώπους δαιμονισμένους. Τότε, μπροστά στην ανικανότητα της 

επιστήμης, οι ταπεινοί εργάτες Μου θα σηκωθούν και θα δώσουν αποδείξεις της γνώσης τους, μέσω των 

οποίων πολλοί θα γίνουν πιστοί. Όλες αυτές οι συμφορές σας έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό, αλλά 

παραμένετε κουφοί και τυφλοί. Είσαι αχάριστος. 

45 Μερικές φορές είναι απαραίτητο να σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην συγχέετε τον λόγο 

της αγάπης Μου με ένα μαστίγιο. Σ' αγαπώ. Έλα κοντά μου για να νιώσεις τη ζεστασιά Μου. Πλησιάστε 

Με για να νιώσετε την ειρήνη της Βασιλείας Μου. Εσείς είστε αυτοί που Με αναζητούσατε όταν 

διασχίζατε την "έρημο", εσείς είστε αυτοί που πάντα κυνηγούσατε την υπόσχεσή Μου. 

46 Έχετε κουραστεί από αυτή τη ζωή; Στη συνέχεια, ξεκουραστείτε για λίγο στη σκιά αυτού του 

δέντρου. Πείτε Μου τις θλίψεις σας εδώ και κλάψτε στο στήθος Μου. Πότε θα είσαι μαζί Μου για πάντα; 

Θέλω ήδη να δω την ειρήνη σε κάθε ψυχή. 

47 Αφήστε τώρα τον "κορυδαλλό" να απλώσει τα φτερά του σε ολόκληρο το σύμπαν, ώστε να 

νιώσετε την ειρήνη και τη ζεστασιά του. 
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48 Γυναίκες, είστε εσείς που με την προσευχή σας διατηρείτε τη μικρή ειρήνη που υπάρχει στη γη, 

εκείνες που, ως πιστοί φύλακες του σπιτιού, φροντίζετε να μην του λείπει η ζεστασιά της αγάπης. Έτσι 

ενώνεστε με τη Μαρία, τη Μητέρα σας, για να σπάσετε την ανθρώπινη υπερηφάνεια. 

49 Άνθρωποι, σας έκανα κυρίους σε αυτή τη γη για να Με αντιπροσωπεύετε σε αυτήν. Το πνεύμα 

σας είναι σαν του Πατέρα και το σώμα σας σαν το σύμπαν. Μην κρίνετε την τελειότητα του σώματός σας 

από τις διαστάσεις του, αλλά από την υπέροχη ζωή που υπάρχει μέσα του, την τάξη και την αρμονία του. 

Αλλά ακόμη και με τη μεγαλύτερη τελειότητα, το σώμα είναι περιορισμένο, και έρχεται η στιγμή που 

παύει να αναπτύσσεται. Η νοημοσύνη και οι αισθήσεις, ωστόσο, συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέχρι να 

τον σταματήσει ο θάνατος. Όμως όλη η σοφία και η εμπειρία που απέκτησε στη γη παραμένουν 

αποτυπωμένες στην ψυχή, η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται για όλη την αιωνιότητα. 

50 Κάντε το σπίτι σας έναν δεύτερο ναό, τις αγάπες σας μια δεύτερη λατρεία του Θεού. Αν θέλετε να 

Με αγαπάτε, αγαπήστε τις γυναίκες σας και τα παιδιά σας, γιατί από αυτό το ναό θα ξεπηδήσουν επίσης 

σπουδαία έργα, σκέψεις και παραδείγματα. 

51 Είστε όλοι τα πρόβατα του Ηλία αυτή τη στιγμή. Κάποιοι ζουν στο εμπόδιο του, άλλοι είναι 

ακόμα χαμένοι. Το φως της Έκτης Σφραγίδας φωτίζει όλες τις ψυχές που έχουν ενσαρκωθεί και δεν έχουν 

πλέον ενσαρκωθεί αυτή τη στιγμή. Ενώ στη Γη κάποιοι χρησιμοποιούν αυτόν τον νόμο για την πρόοδο 

και τη σωτηρία της ψυχής τους, άλλοι τον χρησιμοποιούν για να διεισδύσουν στα μυστήρια της επιστήμης 

και να ανακαλύψουν νέα θαύματα. Είναι τα βέβηλα και ανυπάκουα χέρια που εξακολουθούν να σπάνε 

τους καρπούς από το δέντρο της επιστήμης για να δηλητηριάζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ζείτε στην 

έκτη χρονική περίοδο που θα διανύσει η ανθρωπότητα στη γη, ως αντανάκλαση της διαδρομής που πρέπει 

να διανύσει στην αιωνιότητα. 

52 Σας λέω αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του Ηλία, ότι ζείτε στην έκτη εποχή που θα περάσει η 

ανθρωπότητα στη γη, σαν ένα σύμβολο μιας από τις επτά σκάλες που θα ανέβει το πνεύμα σας στη μετά 

θάνατον ζωή. 

53 Στην πρώτη εποχή ο Άβελ Με ενσάρκωσε στη γη, στη δεύτερη ο Νώε, στην τρίτη ο Ιακώβ, στην 

τέταρτη ο Μωυσής, στην πέμπτη ο Ιησούς, στην έκτη ο σημερινός, ο Ηλίας, και στην έβδομη θα 

βασιλεύσει το Άγιο Πνεύμα. 

54 Τι κάνατε στους αγγελιοφόρους Μου; Ο πρώτος έπεσε κάτω από το χτύπημα του ίδιου του 

αδελφού του, τον οποίο ο φθόνος οδήγησε σε αυτό. Ο δεύτερος παρεξηγήθηκε και χλευάστηκε από 

πλήθος απίστων και ειδωλολατρών. 

55 Ο τρίτος έδωσε αποδείξεις της δύναμής Μου στη ζωή του και έλαβε ως αντάλλαγμα την αχαριστία 

ακόμη και των συγγενών του. 

56 Ο τέταρτος έπρεπε να σπάσει τις πλάκες του νόμου εξαιτίας της μικρής πίστης του λαού του, τον 

οποίο αγαπούσε τόσο πολύ. 

57 Ο πέμπτος - αν και ο ερχομός Του είχε ανακοινωθεί - δεν αναμενόταν, δεν βρήκε ούτε πίστη ούτε 

αγάπη, και αφού έδωσε το μήνυμα της αγάπης Του στον κόσμο, δέχθηκε από τους ανθρώπους τον πιο 

ατιμωτικό θάνατο που υπέστη ποτέ προφήτης ή αγγελιοφόρος. 

58 Ο έκτος έχει έρθει πνευματικά αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τα βέλη της αμφιβολίας, της αδιαφορίας 

και της γελοιοποίησης τον καταδιώκουν. 

59 Όταν η Έβδομη Σφραγίδα απελευθερωθεί και αντί για απεσταλμένο είναι το ίδιο το Πνεύμα του 

Αιώνιου που φωτίζει τους ανθρώπους - ποιος θα προσπαθήσει τότε να Με πληγώσει ή να Με σκοτώσει; 

60 Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, ώστε αύριο να μην μπερδευτείτε από τους θεολόγους. 

61 Κάθε σφραγίδα είχε τη λάμψη της στην εποχή της και άφησε το φως της στο πνεύμα των παιδιών 

μου. Έτσι και στην Έκτη Σφραγίδα η φωνή του Λόγου ακούστηκε στη γη. 

62 Άνθρωποι, προσευχηθείτε στη Μαρία, είναι η Θεία Τρυφερότητα, που έγινε γυναίκα στη Δεύτερη 

Εποχή - αγνότητα που δεν κατανοείται από την υλοποιημένη ανθρωπότητα, παρθενία που δεν μπορεί να 

κατανοηθεί από τα μυαλά των ανθρώπων και μπορεί να γίνει αισθητή μόνο από εκείνους των οποίων οι 

ευαισθησίες έχουν εξαγνιστεί. 

63 Ο μανδύας της Ουράνιας Μητέρας σας έχει δώσει σκιά στον κόσμο από την αιωνιότητα και 

προστατεύει με αγάπη τα παιδιά Μου που είναι από αυτήν. Η Μαρία, ως πνεύμα, δεν γεννήθηκε στον 

κόσμο- η μητρική της ουσία ήταν πάντοτε μέρος Μου. 

64 Είναι η σύζυγος της αγνότητάς Μου, της αγιότητάς Μου. Είναι η κόρη Μου όταν έγινε γυναίκα 

και η Μητέρα Μου όταν έλαβε τον "ενσαρκωμένο Λόγο". 
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65 Ο Δάσκαλος σας λέει: Ήσασταν πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό σας, και εξαιτίας αυτού 

ξεχάσατε τους άλλους. Είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε την αδιαφορία σας για τον πόνο και τις 

ανάγκες των άλλων και να αποκολληθείτε από τον εγωισμό σας. 

66 Αν ο πόνος εμφανιστεί στο μονοπάτι σας, να είστε έτοιμοι να τον αποδεχτείτε. Όταν βλέπετε τη 

δοκιμασία πολύ κοντά, προσευχηθείτε όπως έκανε ο Ιησούς στον κήπο την παραμονή του θανάτου Του 

και πείτε όπως Εκείνος: "Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε από μένα αυτό το ποτήρι, αλλά ας 

γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου". - Προσέξτε, παιδιά Μου, γιατί αν προετοιμαστείτε, σε πολλές 

περιπτώσεις θα αφαιρέσω το ποτήρι του πόνου από τα χείλη σας. Αλλά αν χρειαστεί να το πιείτε, θα σας 

δώσω -με βάση την παράδοση και την υποταγή σας στο θέλημα του Θεού- τη δύναμη να επιμείνετε. 

67 Μην ξεχνάτε ότι ο πόνος εξαγνίζει και ότι αν τον υπομένετε με αγάπη και πνευματική ανύψωση, 

ξεπλένει όχι μόνο τους δικούς σας λεκέδες αλλά και των άλλων. 

68 Αφήστε τον πόνο σας σε Μένα και δεν θα είναι άκαρπος. Πόσος άχρηστος πόνος έχει υπάρξει 

στην ανθρωπότητα! Όσοι όμως μπόρεσαν να υποφέρουν και να σηκώσουν το σταυρό τους μέχρι το τέλος 

της επανόρθωσής τους, έφτασαν στο ύψος του βουνού, ενώ νόμιζαν ότι θα πέσουν για πάντα. 

69 Ο κόσμος δεν έχει αποκτήσει την ειρήνη που θα έπρεπε να λάβει στις δοκιμασίες μέσω των 

προσευχών και των προσόντων σας. Διότι όταν υποβάλλεστε σε αυτές τις δοκιμασίες, σκέφτεστε μόνο τον 

εαυτό σας, λυπάστε τον εαυτό σας και επαναστατείτε, αντί να προσεύχεστε στον Πατέρα και να Του λέτε: 

Αν έστω και ένας από τους γείτονές μου αποκτήσει ένα άτομο ειρήνης μέσα από το πικρό ποτήρι που 

πίνω - με τι ικανοποίηση θα το πιω μέχρι την τελευταία σταγόνα! Και ο Δάσκαλος σας λέει: Όποιος 

προσεύχεται και αισθάνεται με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει ότι η αγάπη του θα μπορέσει να κάνει καλό σε 

πολλούς συνανθρώπους του. 

70 Λαέ, μια φαινομενική ειρήνη βασιλεύει τώρα στα έθνη, αλλά δεν θα διακηρύξετε ότι ήρθε η 

ειρήνη. Κλείσε τα χείλη σου. Η αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να στηριχθεί σε θεμέλια φόβου ή υλικών 

ανέσεων. Η ειρήνη πρέπει να πηγάζει από την αγάπη, από την αδελφοσύνη. 

71 Οι άνθρωποι σήμερα χτίζουν πάνω στην άμμο και όχι πάνω σε βράχο, και όταν τα κύματα 

αφρίσουν και πάλι και χτυπήσουν αυτούς τους τοίχους, το κτίριο θα καταρρεύσει. 

72 Έχω προτείνει την ειρήνη Μου στους ανθρώπους μέσω της συνείδησής τους και τους είπα: Εδώ 

είμαι, αλλά δεν θέλησαν να Με ακούσουν. Μερικές φορές συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά και σαν 

ανόητοι. Σας λέω ότι συμπεριφέρονται σαν παιδιά επειδή στις πράξεις τους δεν αποκαλύπτουν το φως που 

το πνεύμα έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου ανάπτυξης. Αν και ζουν στην Τρίτη 

Εποχή, δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ειρήνη. Το πνεύμα τους είναι νωθρό, και ακόμη 

περισσότερο η καρδιά τους δεν αισθάνεται τι είναι το αληθινό έλεος, ούτε έχει χτυπηθεί στην αγάπη για 

την ανθρωπότητα. Αλλά ένας πόνος ακόμα πιο πικρός από την αψιθιά θα τους κυριεύσει, μέσω του 

οποίου θα ξυπνήσουν και θα γίνουν πιο ευαίσθητοι. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα παραδώσει αυτό το 

ποτήρι στους ανθρώπους, διότι σε Μένα δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η πικρία. 

73 Όλος ο πόνος που προκαλείται από τα ανθρώπινα όντα θα συγκεντρωθεί σε ένα μόνο ποτήρι που 

θα πιουν αυτοί που τον προκάλεσαν. Και εκείνοι που ποτέ δεν επέτρεψαν στον εαυτό τους να 

ταρακουνηθεί μπροστά στον πόνο, τώρα θα τρέμουν στο πνεύμα και στο σώμα τους. 

74 Πλησιάζει η ώρα που θα δείτε τους λαούς να συγκλονίζονται από παράξενα και εκπληκτικά 

γεγονότα. Θα μάθετε για ανθρώπους που υπήρξαν σπουδαίοι στον κόσμο και που θα αφήσουν τους λαούς 

και τα έθνη τους για να αναζητήσουν ειρήνη με τη συνείδησή τους στην έρημο, στη μοναξιά. Άλλοι που 

ήταν γνωστοί για το μίσος τους και την επιθυμία τους για εξουσία θα εκπλήξουν τον κόσμο, επειδή το 

στόμα τους θα μιλήσει ξαφνικά λόγια αγάπης και ειρήνης. Ο λόγος είναι ότι το φως Μου θα τους τυλίξει 

και το Πνεύμα Μου θα μιλήσει μέσα από τα χείλη τους. 

75 Είστε προετοιμασμένοι για αυτά τα γεγονότα, για να βρείτε τη σωστή λύση και εξήγηση στα 

ερωτήματα και να φέρετε φως στα απογοητευμένα ή μπερδεμένα μυαλά των ανθρώπων; 

76 Εδώ και πολύ καιρό σας εκπαιδεύω, και ακόμα δεν μπορείτε να γίνετε στρατιώτες της ειρήνης. 

Κοιτάξτε τα έθνη, πόσο λίγο χρόνο έχουν για να προετοιμαστούν για πόλεμο, και πώς ταρακουνάνε 

ακόμα και το εσωτερικό της γης. Δείτε πώς οι δυνάμεις του μίσους τους κάνουν αισθητή την επιρροή τους 

στα πιο απομακρυσμένα μέρη, ενώ εσείς δεν είστε σε θέση να τους κάνετε να νιώσουν την ειρήνη Μου. 

77 Είναι το μίσος ισχυρότερο από την αγάπη; Είναι το σκοτάδι πιο ισχυρό από το φως; Έχει το κακό 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το καλό; - Όχι, παιδιά μου. 
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78 Δεν σας επιπλήττω, απλώς σας αφυπνίζω με αγάπη για να σας πω ότι δεν είναι δύσκολο να 

εργάζεστε στον αμπελώνα του Ιησού και ότι πρέπει να επιμείνετε στη βελτίωσή σας. Αν για λίγες στιγμές 

έχετε μέσα σας την απόφαση να ανανεωθείτε, το πνεύμα σας χαίρεται και αισθάνεται πιο κοντά στον 

Πατέρα του. Αλλά οι πειρασμοί παραμονεύουν στα βήματά σας και σας ρίχνουν. 

79 Ανυψωθείτε για το καλό, συνειδητοποιήστε ότι ζείτε σε μια εποχή που διαφέρει από την Πρώτη 

και τη Δεύτερη, στην οποία τα υλικά και τα πνευματικά στοιχεία βρίσκονται παντού σε αναταραχή. Είναι 

μια μάχη που είναι ορατή μόνο σε όσους είναι πνευματικά προετοιμασμένοι και αόρατη σε όσους δεν 

είναι. Μέσα σ' αυτόν τον ανεμοστρόβιλο κινούνται εκατομμύρια ανθρώπινα και πνευματικά όντα, άλλα 

ανάβουν το φως, άλλα το αναζητούν, άλλα σκορπούν το σκοτάδι, άλλα το αποφεύγουν. 

80 Αλίμονο σ' αυτόν που αδυνατεί στην αναζήτηση του Φωτός αυτή την εποχή! Εκατομμύρια αόρατα 

μάτια σας παρακολουθούν για να σας καταστρέψουν. Θέλω να είστε ο καλός σπόρος που θα κατακτήσει 

τα χωράφια όπου έχουν φυτρώσει ζιζάνια. Σαν θάλασσα που ξεχειλίζει τις όχθες της, το κακό σπρώχνει 

μπροστά και μπερδεύει τη μία καρδιά μετά την άλλη, τα ακάθαρτα νερά του πλημμυρίζουν τα σπίτια, την 

καρδιά των παιδιών, το μυαλό της νεολαίας, τα αγνότερα συναισθήματα της γυναίκας. Οι ευγενέστεροι 

θεσμοί σας έχουν υποβαθμιστεί, όπως και οι ιερότεροι. Εν τω μεταξύ, τι κάνεις; Μήπως ανήκετε κι εσείς 

στους τυφλούς που δεν αντιλαμβάνονται τίποτα; Εγκλωβίζεστε στον εγωισμό σας για να αναζητήσετε 

λίγη γαλήνη για την καρδιά σας; Κλείνεστε στους τέσσερις τοίχους της κρεβατοκάμαράς σας για να μην 

φτάσει εκεί η βοή του πολέμου και οι θρήνοι των ανθρώπων; 

81 Δεν θα πείτε ότι ο Κύριος δεν σας μίλησε προφητικά, όταν τώρα βλέπετε να έρχεται ο καιρός που 

σας αναγγέλλω. Αλλά πριν υπάρξει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, η φωτιά θα κάψει τα ζιζάνια σε 

ολόκληρη την επιφάνεια της γης, οι πλημμύρες του νερού που θα εξαπολυθούν θα την καθαρίσουν και τα 

χιόνια θα την εξαγνίσουν. 

82 Ξυπνήστε, μαθητές, ετοιμαστείτε, για να μην αιφνιδιαστείτε, γιατί θα σας αντιτάξουν λόγια, έργα 

και βιβλία. Όπλα και συκοφαντίες ετοιμάζονται εναντίον σας. Θα γίνετε επίσης μάρτυρες μιας μάχης 

ιδεολογιών, δογμάτων και θεωριών. Οι θεολόγοι θα προσπαθήσουν να εξερευνήσουν περισσότερα από 

όσα έχουν εξερευνήσει μέχρι τώρα. Οι φιλόσοφοι θα φέρουν νέες ιδέες στον κόσμο. Οι επιστήμονες θα 

διακηρύξουν τη γνώση τους ως τη μόνη αλήθεια. Οι φανατικοί των θρησκειών θα εμφανιστούν ως 

κόμματα και θα συγκρουστούν. 

83 Αυτή θα είναι η στιγμή για την οποία θα πρέπει να είστε εξοπλισμένοι, διότι η φωνή σας θα είναι 

η μόνη που θα ακουστεί ως ήρεμη και συνειδητή. 

84 Βλέπεις τώρα πόσο πολύ σε κατηγορώ; Βλέπετε τώρα πόσο μικροί είστε και πόσες ατέλειες και 

ατέλειες έχετε ακόμα; Ωστόσο, θα Με υπηρετείτε και η προσφορά σας θα είναι ευχάριστη και αρωματική 

μπροστά στη Θεότητά Μου. 

85 Η Σκηνή, η Κιβωτός της Διαθήκης και ο Νόμος βρίσκονται στην καρδιά σας. Σε εσάς που είστε 

ταπεινοί, θα σας αποκαλύψω αυτό που οι μορφωμένοι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν. 

86 Άνθρωποι, αυτή την εποχή επιστρέφετε σαν τον άσωτο υιό στο σπίτι του Πατέρα. Σε συνέλαβα 

και σου είπα: είσαι ο πρωτότοκος, αλλά κατά την απουσία σου τα άλλα αδέλφια διασκορπίστηκαν. Έμεινα 

μόνος και έκλαψα στη μοναξιά Μου. Τώρα επιστρέψατε και σας λέω: καθίστε στο τραπέζι Μου, 

υπάρχουν ψωμιά, καρποί και κρασί. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονται τα εργαλεία. Τότε κλαίγατε για την 

αχαριστία και την ανυπακοή σας, συνειδητοποιώντας ότι ήσασταν παρίες ανάμεσα στους άλλους λαούς 

που δεν λάμβαναν ό,τι λάβατε εσείς. Ζητήσατε να σας επιστραφούν τα πνευματικά σας χαρίσματα και σας 

επιστράφηκε ο πλούτος σας. 

87 Σας έκανα να συνειδητοποιήσετε ότι φέρετε μεγάλη ευθύνη για τη διχόνοια της ανθρωπότητας. 

Τότε σας εμπιστεύτηκα ένα ξίφος αγάπης, ώστε με αυτό να υποτάξετε εκείνους που προκαλούν 

αδελφοκτόνους πολέμους και να τους φέρετε στην παρουσία Μου. 

88 Η αποστολή σας είναι αυτή της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της πνευματοποίησης. Δεν 

επιπλήττω την καρδιά σας για τα σημερινά της έργα, αλλά υπενθυμίζω στο μυαλό σας το παρελθόν της 

και το αφήνω να κατανοήσει τη μεγαλειώδη αποστολή που την περιμένει στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 142  
1 Η αγάπη Μου κατεβαίνει πάνω σας για να απαιτήσει από εσάς την εκπλήρωση των εντολών που 

σας δίδαξα κατά τη διάρκεια της ύπαρξής σας. Βλέπω ότι είστε γεμάτοι χάρη, χρισμένοι και 

προετοιμασμένοι για την εκπλήρωση της αποστολής σας, και θέλω να δρέψετε τους καρπούς του σπόρου 

που σας έδωσα. Θέλω να χαίρομαι με την ταπεινότητα και την καλή σας θέληση. Αν σας προσέφερα ότι ο 

κόσμος θα είναι γεμάτος χάρη και ευλογίες μέσω της μεσιτείας σας, είναι επειδή σας έδωσα την εξουσία 

να δείτε τα καλά σας έργα να πολλαπλασιάζονται πέρα από αυτή τη γη. Μέσω της μεσιτείας σου, οι ψυχές 

που έχουν ανάγκη θα λάβουν φως. Διότι, αληθινά σας λέω, όχι μόνο αυτός ο κόσμος περνάει μια εποχή 

δυσκολιών και δοκιμασιών για τον εξαγνισμό του, αλλά υπάρχει επίσης εξιλέωση και πόνος σε άλλες 

σφαίρες. 

2 Κάντε τη διδασκαλία Μου δική σας, νιώστε το Λόγο Μου- όπως είναι ευγενικός και στοργικός, 

είναι και αυστηρός. Θα το καταλάβετε και θα το κατανοήσετε! Μην αφήσετε αυτόν τον σπόρο να 

παρασυρθεί από τον άνεμο χωρίς να ριζώσει στην καρδιά σας, γιατί αύριο θα σας λείψει. Τι περιμένετε 

για να προσαρμόσετε τη ζωή σας στην εφαρμογή των Νόμων Μου; Μην περιμένετε να έρθουν οι 

δοκιμασίες πάνω σας, γιατί αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό για σας. Κάντε το από αγάπη και πεποίθηση, 

εκπληρώστε την εντολή που σας λέει: αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

3 Χρησιμοποιήστε αυτή τη στιγμή που σας μιλάω με τη μεγαλύτερη σαφήνεια και επιτρέψτε Μου 

να σας καθοδηγήσω. Να θυμάστε ότι το μέλλον σας θα είναι ειρηνικό, αν υπακούτε στο νόμο Μου. 

4 Γυρίστε στον εαυτό σας, εξετάστε τον εαυτό σας στο φως της συνείδησής σας και θα δείτε ότι σας 

μιλάω με δικαιοσύνη, ότι δεν σπέρνω τον τρόμο, αλλά ότι σας προειδοποιώ να ζείτε σε εγρήγορση. 

5 Ο Λόγος Μου είναι τροφή για το πνεύμα. Ανά πάσα στιγμή σας έχω μιλήσει. Στον παρόντα χρόνο 

έχω αφήσει αυτό το μήνυμα για την ανθρωπότητα, υπηρετώντας τον εαυτό Μου μέσω εσάς. 

Παρακολουθώ τον κόσμο ενώ αυτός κοιμάται. Σας εμφανίστηκα, και όπως ακριβώς στη Δεύτερη Εποχή, 

λίγες ημέρες μετά την Ανάστασή Μου, ανέβηκα μπροστά από τους μαθητές Μου και Με είδαν να 

αναχωρώ εν πνεύματι, έτσι και τώρα έρχομαι σε σας γεμάτος δόξα για να κρίνω όλα τα όντα. 

6 Σήμερα το φως Μου εξαπλώνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Από έθνη και επαρχίες οι 

συνάνθρωποί σας θα έρθουν σε αυτή τη γη αναζητώντας το Λόγο Μου, όταν θα έχουν γνώση αυτών των 

διδασκαλιών. Εκείνη τη στιγμή δεν θα εκδηλώνομαι πια μέσω του ανθρώπινου νου, όπως κάνω σήμερα, 

και εσείς, οι πιστοί, θα συνηθίσετε να υψώνετε το πνεύμα σας για να έχετε επικοινωνία μαζί Μου, και θα 

δείχνετε τον τυπωμένο Λόγο Μου σε όλους και θα μαρτυράτε αυτά που έχετε λάβει στις διδασκαλίες 

Μου. Θα τους πείτε ότι δεν έγινα άνθρωπος, αλλά ότι ήρθα με πνεύμα, και ότι με αυτή τη μορφή 

παρέμεινα ανάμεσά σας αιώνια. 

7 Σήμερα, καθώς τιμάτε το Πάθος Μου, σας λέω ότι πήγα στον Γολγοθά για άλλη μια φορά, ότι το 

Πάθος Μου ανανεώνεται κάθε στιγμή, ότι ο πόλεμος, η αμαρτία και ο υλισμός αποτελούν σταυρό 

προσβολής του Θεού σας. Εσείς που έχετε κατανοήσει το Λόγο Μου θα ενωθείτε μαζί Μου σε μια μεγάλη 

μάχη ενάντια στην αμαρτία. Οι πνευματικές στρατιές έχουν αρχίσει τη μάχη τους, θα ενωθείτε μαζί τους. 

8 Οι επισκέψεις θα ταρακουνήσουν τον κόσμο. Τα καλά νέα θα φτάσουν σε όλους και θα γνωρίζουν 

ότι ήρθα για να αφήσω μια άλλη διαθήκη και να κρίνω τα έργα τους. 

9 Δεν θέλω εσείς, οι ακροατές Μου, να χύνετε δάκρυα αργότερα επειδή δεν καταλάβατε τη θεϊκή 

Μου εκδήλωση. Προσευχηθείτε, και στην προσευχή σας θα λάβετε το φως για να διαπεράσετε αυτή τη 

νέα αποκάλυψη που σας δίνω αυτή τη στιγμή. 

10 Σας χαρίζω το δώρο της ειρήνης. Αν παραμείνετε προετοιμασμένοι, θα το διαδώσετε με τις 

σκέψεις και τα έργα σας. Αυτές οι πολύτιμες στιγμές που έρχεστε μαζί για να υψώσετε το πνεύμα σας και 

να μείνετε στις πνευματικές περιοχές από όπου επικοινωνείτε μαζί Μου δεν θα επιστρέψουν. Ούτε θα 

ακούσετε το Λόγο Μου μέσω ανθρώπινης διαμεσολάβησης μετά τον χρόνο που σας υποδεικνύω. 

11 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε και θα δείτε το Λόγο Μου να πραγματοποιείται. 

12 Σας δίνω ένα νέο μάθημα. Κάθε ένα από αυτά θα σας προετοιμάσει για την εκπλήρωση του έργου 

σας. Αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι δεν ήρθατε στη γη απλώς για να διατηρήσετε το σωματικό σας 

κέλυφος, να συσσωρεύσετε πλούτη ή να κερδίσετε τιμές. Δεν υποφέρετε από κακουχίες στο μονοπάτι της 

ζωής. Αν θεωρούσατε τους εαυτούς σας φτωχούς, είναι επειδή δεν προσπαθήσατε να συνειδητοποιήσετε 

τι κουβαλάτε στο πνεύμα σας. Είναι απαραίτητο να χάσετε ό,τι έχετε για να μάθετε να εκτιμάτε αυτά που 
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έχετε; Όχι, παιδιά Μου, είναι καλύτερα σήμερα, όταν έχετε ακόμα τα χαρίσματά σας, να τα γνωρίζετε, 

ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για το καλό του πνεύματός σας. 

13 Αν η Διδασκαλία Μου σας φαίνεται παράξενη, σας λέω ότι εσείς είστε οι παράξενοι, γιατί τόσο 

Εγώ όσο και ο Νόμος Μου είμαστε αμετάβλητοι και αιώνιοι. Κάθε φορά που έρχομαι σε εσάς, σας 

βρίσκω πιο απόμακρους, πιο χρωματισμένους και, επομένως, πιο μακριά από το σωστό μονοπάτι. Σας 

φαίνεται καινούργια η μορφή με την οποία σας κάνω τώρα γνωστό τον εαυτό Μου; Δεν είναι κάτι 

καινούργιο. Θέλετε η φωνή Μου να ακούγεται στο άπειρο χωρίς τη μεσολάβηση των ανθρώπων; Ούτε 

αυτή η μορφή θα ήταν καινούργια. Ήδη στην Πρώτη Εποχή έκανα τη φωνή Μου να ακουστεί από τους 

ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στους πρόποδες του όρους Σινά. Τι συνέβη όμως σε αυτόν τον λαό όταν 

άκουσε τη φωνή του Πατέρα του με αυτόν τον τρόπο; Τα αυτιά τους, οι καρδιές τους και ο νους τους δεν 

ήταν σε θέση να δεχτούν αυτή την εκδήλωση δύναμης, σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκαν να καλύψουν 

τα αυτιά τους για να μην ακούσουν, και ζήτησαν από τον Μωυσή να μεσολαβήσει στον Ιεχωβά για να 

σταματήσει να μιλάει, γιατί η φωνή Του ήταν σαν κεραυνός. Η φωνή Μου κατέβηκε τότε από το Πνεύμα 

Μου πάνω στην ύλη σας, ενώ τώρα σας προετοιμάζω να σηκωθείτε εκεί όπου σας περιμένει η αγάπη του 

Πατέρα Μου και Με ακούτε από πνεύμα σε πνεύμα. 

14 Παρόλο που έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου με πλήρη σαφήνεια ανά πάσα στιγμή, ο άνθρωπος 

αμφέβαλλε λόγω του υλισμού του. Ακόμη και εκεί στο Σινά, στις μεγαλειώδεις αποδείξεις και εκδηλώσεις 

που έδωσε ο Κύριος στο λαό, οι καρδιές αυτές αμφέβαλαν, ταλαντεύονταν και ήταν έτοιμες σε κάθε βήμα 

να γυρίσουν την πλάτη τους στον Πατέρα. Σε κάθε αδυναμία του λαού, το έλεος του Κυρίου φάνηκε, και 

τελικά μόνο η αλήθεια Του έλαμψε. 

15 Όταν σας μιλάω για την εκδήλωσή Μου ως άνθρωπος, πρέπει να σας πω ότι -αν και είχε 

ανακοινωθεί πολύ νωρίτερα- ο κόσμος κοιμόταν και δεν ήταν σε θέση να Με αναγνωρίσει. Από τη στιγμή 

που ο Ιησούς άνοιξε τα μάτια Του σε αυτόν τον κόσμο μέχρι τη στιγμή που τα έκλεισε κρεμασμένος στο 

σταυρό, η Καρδιά Μου πληγώθηκε από την αμφιβολία των ανθρώπων καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

της ζωής Του. 

16 Αμφισβήτησαν τη θεότητα του Ιησού επειδή Τον έκριναν από την ταπεινότητά Του, από την 

πενιχρότητα των ενδυμάτων Του και την έλλειψη υλικής δύναμης και θησαυρών της γης. Και ακόμη και 

στη μάχη του θανάτου, η αμφιβολία αυτών των ανθρώπων διαπερνούσε την καρδιά του Ιησού, σαν κάθε 

ερώτησή τους να ήταν λόγχη: "Πώς είναι δυνατόν να αιμορραγεί το σώμα Του, αφού είναι Θεός;". 

"Πώς είναι δυνατόν να πεθάνει ο Υιός του Θεού;" 

17 Δύο χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει για να κατανοήσουν κάποιοι αυτά τα μαθήματα, και πρέπει να 

περάσουν πολλά ακόμη για να τα κατανοήσουν όλοι. 

18 Αν κάποιος πει σήμερα ότι ήρθα αιφνιδιαστικά, δεν λέει την αλήθεια, γιατί σας ανακοίνωσα την 

επιστροφή Μου και σας προείπα τα σημεία που θα σας έδινα. Αλλά αν κοιμόσασταν όταν σας έδωσα τα 

σημάδια, πώς θα μπορούσατε να τα παρατηρήσετε; 

19 Ακριβώς όπως στη Δεύτερη Εποχή η Παρουσία Μου δεν ήταν του ίδιου είδους με την Πρώτη 

Εποχή, έτσι και σε αυτή την Εποχή η Αποκάλυψή Μου είναι διαφορετική, αν και είναι πάντα η ίδια 

Διδασκαλία. Πάντα ανακοίνωνα τον ερχομό Μου αιώνες πριν, για να σας βρω προετοιμασμένους, για να 

μη βρω το σπίτι σας σε αταξία και να σας ντροπιάσω με την επίσκεψή Μου. Ήθελα να έχετε τα πάντα 

έτοιμα στον ερχομό Μου, ώστε όταν χτυπούσε η πόρτα σας να μπορούσατε να Μου πείτε, όπως οι 

παρθένες της παραβολής Μου: "Περάστε, Δάσκαλε, να είστε ευπρόσδεκτοι στο σπίτι σας". Αλλά ήταν η 

αμφιβολία σας που Με δέχτηκε - αμφιβολία για τη μορφή των αποκαλύψεών Μου και της διακήρυξής 

Μου, αμφιβολία για τα θαύματα που σας παραχωρώ, τα οποία αποδίδετε σε κακές δυνάμεις, αμφιβολία 

για τη φτώχεια και την ταπεινότητα των νέων υπηρετών Μου και για τα μέρη όπου αποκαλύπτομαι. Ξέρω 

όμως ότι μετά το τέλος της εκδήλωσής Μου θα έρθει η πίστη και η κατανόησή της, όπως ακριβώς συνέβη 

και στο παρελθόν, παρά την ψυχρότητά σας, την αμφιβολία σας και τον υλισμό σας. 

20 Έρχομαι σε σας επειδή σας αγαπώ, επειδή ήξερα ότι την εποχή της νέας Μου εκδήλωσης θα σας 

έβρισκα σαν ένα κοπάδι χωρίς ποιμένα, σαν ασθενείς χωρίς γιατρό και σαν μαθητές χωρίς δάσκαλο. 

Έρχομαι για να προετοιμάσω έναν ορισμένο αριθμό της ανθρωπότητας να σπείρει τον καλό σπόρο στα 

νέα χωράφια, γιατί έχετε εισέλθει σε μια νέα εποχή, αυτή της πνευματοποίησης. 

21 Από τώρα μέχρι το 1950, χρησιμοποιήστε τον Λόγο Μου που ξεχύνεται από τους ουρανούς σαν 

καταρράκτης στις καρδιές σας. Αποθηκεύστε το, ώστε μετά την αναχώρησή Μου να μπορείτε να το 
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μεταδώσετε σε αφθονία. Ενισχυθείτε στη διδασκαλία Μου, ώστε η ψυχή σας να μην ταλαντεύεται. 

Λάβετε υπόψη σας ότι κάποιοι θα πρέπει να δικαστούν γι' αυτή τη διδασκαλία. Θα περιοριστείτε στο να 

λέτε με απόλυτη ειλικρίνεια όσα σας έχω διδάξει. Μετά το 1950, η μνήμη σας θα καθαρίσει και θα 

θυμάστε τις διδασκαλίες Μου, αλλά θα λάβετε επίσης νέες και άγνωστες διδασκαλίες μέσω της 

αποκάλυψης. 

22 Κάποιος Μου λέει αυτή τη στιγμή από τα βάθη της καρδιάς του: "Κύριε, γιατί δεν κάνεις εκείνα 

τα θαύματα στο μονοπάτι της ζωής μου που έκανες τις ημέρες που άρχισα να σε ακολουθώ, ενώ τώρα 

είμαι πιο προετοιμασμένος και έχω περισσότερη πίστη;" - Ο λόγος είναι ότι δεν έχετε καταλάβει να 

παρατηρείτε. Ακόμη και σήμερα δεν κάνω τα θαύματα που έκανα την Πρώτη φορά. Εκείνη η εποχή ήταν 

η εποχή της αφύπνισής σας στη ζωή του πνεύματος. Ήταν η εποχή των αποδείξεων και των υλικών 

θαυμάτων. Σήμερα είναι μια εποχή πνευματικών θαυμάτων. Πώς είναι δυνατόν το πνεύμα σας να 

παραμένει πάντα στο ίδιο επίπεδο και να σας επαναλαμβάνω το ίδιο μάθημα; 

23 Όταν ήρθατε στην Παρουσία Μου για να ακούσετε τον Λόγο Μου, έκανα εκπληκτικά θαύματα 

για να αναζωογονήσω την πίστη σας. Γιατί ρωτάτε σήμερα, αφού έχετε ήδη αυτό το φως, αυτό που 

αρμόζει μόνο στους αδύναμους; Τώρα είναι η σειρά σας να κάνετε στους συνανθρώπους σας ό,τι έκανα 

εγώ σε εσάς. 

24 Σήμερα σας διδάσκω τον Νόμο Μου και σας λέω: η ειρήνη Μου να είναι μαζί σας, καθώς και η 

καθαρότητα στις σκέψεις σας, ώστε να δώσετε προσοχή σε αυτά που σας λέει ο "Λόγος" σήμερα. Ειρήνη 

φέρνω στους ανθρώπους που κάνουν εξιλέωση στη γη - με αγάπη για κάποιους, με πόνο για άλλους. 

Αποκαλύπτω μπροστά στα μάτια σας τις ατέλειες της ψυχής που η καρδιά σας δεν γνωρίζει, για να τις 

ξεπλύνετε υπομονετικά. Σας κάνω επίσης να νιώσετε τη μεγάλη ευθύνη που έχετε αναλάβει απέναντι στο 

Έργο Μου. 

25 Σε ταπεινά και απλά, αλλά πρόθυμα χέρια έδωσα το Έργο Μου στην Τρίτη Εποχή, για να το 

τιμήσετε και να το δοξάσετε μέσα από τα έργα σας. 

26 Σας δίνω το Λόγο Μου στην οικειότητα αυτών των σπιτιών, τα οποία ονομάζω "τόπους 

συνάθροισης" και όχι "ναούς", ώστε να μην συγχέονται με εκείνους στους οποίους υπάρχουν τελετές και 

τελετουργίες. Ξέρετε ότι μέσω αυτής της διδασκαλίας Μου χτίζω μέσα στην καρδιά σας τον αληθινό ναό 

του Ζωντανού Θεού. Κάθε συνάθροιση αυτών που συγκεντρώνονται στους τόπους συνάθροισης θα 

ανυψωθεί πνευματικά ανάλογα με την αγάπη, την υπακοή και την καλή θέληση που έχουν ακολουθώντας 

τις οδηγίες Μου. 

27 Είναι θέλημά Μου να εργαστείτε όλοι για το μεγαλείο του Έργου Μου, γιατί πλησιάζουν εποχές 

μεγάλης σημασίας για το πνεύμα σας. Είναι εκείνες στις οποίες το φως Μου, που έχει γίνει φωνή και 

σκέψη, διαπερνά το πνεύμα σας από το άπειρο, στην υψηλότερη σύνδεση που μπορείτε να επιτύχετε. Δεν 

μπορείτε να πείτε ότι αυτή τη στιγμή το Πνεύμα του Κυρίου έχει εισέλθει στον εγκέφαλο του φορέα της 

φωνής, διότι ένα ανθρώπινο ον δεν είναι ικανό να φιλοξενήσει αυτό που είναι η Υπέρτατη Δύναμη. Ήταν 

μια ακτίνα Θεϊκού Φωτός που κατέβηκε στο μυαλό εκείνου που προοριζόταν για τη μετάδοση της 

διδασκαλίας Μου. Με αυτόν τον τρόπο η Αλήθεια ρέει πάνω από αυτά τα αδαή χείλη, και αυτό θα είναι η 

αρχή της καταστροφής της ειδωλολατρίας και του θρησκευτικού φανατισμού. 

28 Αυτοί οι άνθρωποι κατέχουν την ύψιστη χάρη να χρησιμεύουν ως έδρα ή βάση της Θείας Ακτίνας, 

και οι εγκέφαλοι και τα χείλη τους ως πομποί του Λόγου, και όμως θα συνεχίσουν να είναι απλά 

ανθρώπινα όντα όπως οι υπόλοιποι. 

29 Αύριο αυτοί οι τόποι συνάντησης θα πολλαπλασιαστούν και τα πλήθη θα ενωθούν σε αυτούς για 

να ακούσουν τη διακήρυξη από πνεύμα σε πνεύμα του Κυρίου στους υπηρέτες Του, χωρίς κανείς να 

προσπαθεί να διακρίνει εκείνους που υπηρετούν τον Κύριο ως όργανα. Θέλω απλότητα σε όλα σας τα 

έργα. Μου αρέσουν αυτοί που είναι ταπεινοί στην καρδιά. Θυμηθείτε ότι γεννήθηκα σε έναν στάβλο, 

ανάμεσα σε βοσκούς, γιατί ανάμεσά τους βρήκα την αγνότητα να Με αισθανθούν και να πιστέψουν σε 

Μένα. Κανένας από εσάς δεν είχε ακόμη φάτνη για κούνια, αλλά έπρεπε να συμβεί με τον Βασιλιά σας 

για να σας δώσει ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. 

30 Γιατί έρχομαι ξανά στους ανθρώπους αφού τους έχω δώσει αυτά τα μαθήματα της Αιώνιας Ζωής; 

Επειδή οι άνθρωποι έχουν φτιάξει τελετές από κάθε ένα από τα διδακτικά Μου παραδείγματα. Νιώστε Με 

και μην προσπαθείτε να Με παρουσιάσετε με αυτή ή εκείνη τη μορφή, γιατί οποιαδήποτε από αυτές θα 

σας απομακρύνει από την αλήθεια. Μην προσπαθήσετε να Με φανταστείτε ως τον Αιώνιο Πατέρα ως 
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έναν γέροντα, όπως αυτόν που ζωγραφίζετε, γιατί ούτε ο χρόνος ούτε ο αγώνας αφήνουν ίχνη στο μυαλό 

του Δημιουργού, αφού Εγώ είμαι υπεράνω του χρόνου και δεν τον υποτάσσω όπως εσείς. 

31 Ο Λόγος Μου θα είναι και πάλι άβολος για τους ανθρώπους, όπως στο παρελθόν, αλλά θα τους πω 

την αλήθεια. Χωρίς να εκθέσω κανέναν, αποκάλεσα τον υποκριτή υποκριτή, τον μοιχό μοιχό, και το κακό 

κακοποιό. Η αλήθεια έχει διαστρεβλωθεί και ήταν απαραίτητο να λάμψει ξανά, όπως τώρα η αλήθεια έχει 

αποκρυφτεί και γι' αυτό πρέπει να εμφανιστεί ξανά μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Τι σας διδάσκω 

αυτή τη στιγμή; - Να ευλογεί τα πάντα και τους πάντες με καρδιά και πνεύμα, γιατί αυτός που ευλογεί με 

αυτόν τον τρόπο μοιάζει με τον Πατέρα του όταν δίνει τη ζεστασιά Του σε όλους. Γι' αυτό σας λέω: 

Μάθετε να ευλογείτε με το πνεύμα, με τη σκέψη, με την καρδιά, και η ειρήνη σας, η δύναμή σας και η 

ζεστασιά της καρδιάς σας θα φτάσουν σε αυτόν στον οποίο τα στέλνετε, όσο μακριά κι αν νομίζετε ότι 

βρίσκεστε από αυτόν. Τι θα συνέβαινε αν όλοι οι άνθρωποι ευλογούσαν ο ένας τον άλλον, ακόμη και αν 

δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον και δεν είχαν δει ποτέ ο ένας τον άλλον; Ότι η τέλεια ειρήνη θα βασιλεύει 

στη γη, ότι ο πόλεμος θα είναι αδιανόητος. Για να γίνει αυτό το θαύμα πραγματικότητα, πρέπει να 

κατευθύνετε το μυαλό σας προς τα πάνω μέσω της επιμονής στην αρετή. Πιστεύετε ότι αυτό είναι 

αδύνατο; 

32 Πόσοι μεταστραφείς αμαρτωλοί έχουν φτάσει στο βαθμό που εσείς ονομάζετε αγιότητα! Αρχικά 

δεν ήταν καλύτεροι από εσάς, αλλά δεν έχετε φτάσει ακόμη σε αυτόν τον βαθμό τελειότητας. Αρχίζετε να 

αγαπάτε, το δώρο της διαίσθησης αρχίζει να αποδίδει καρπούς, και ήδη έχετε έμπνευση, γιατί όταν σας 

αγγίζω, ανταποκρίνεστε. Δεν ανταποκρίνονται όλες οι πόρτες στο χτύπημά Μου, αλλά εκείνες που 

ανοίγουν επιτρέπουν στο Φως Μου να έρθει σε σας. Η μεταμόρφωση του αμαρτωλού δεν είναι αδύνατη. 

Θυμηθείτε μερικά ονόματα από τη Δεύτερη Εποχή: Μαγδαληνή, Παύλος, Αυγουστίνος, Φραγκίσκος της 

Ασίζης. Γιατί πρέπει να θυμάστε μόνο εκείνους της Πρώτης Εποχής; 

33 Αυτοί που αναφέρθηκαν από Μένα γνώριζαν την αμαρτία και ακόμη και τη λάσπη των παθών, 

όμως τώρα λάμπουν ως φωστήρες στον ουρανό, και ως φωτιστές των ανθρώπων στέλνουν το φως τους σε 

σας. 

34 Μόνο Εγώ μπορώ να σας αποκαλύψω το άγνωστο. Έτσι μπορώ να σας πω ότι οι σημερινοί 

άνθρωποι μάταια προσπαθούν να γνωρίσουν τη νεότητα του Ιησού στη γη. Ερευνούν και φαντάζονται, 

αλλά γνωρίζουν μόνο την παιδική Μου ηλικία και την εποχή της διακήρυξής Μου. Σας λέω: Ο Ιησούς, 

πριν ξεκινήσει να διακηρύξει τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν έμαθε τίποτα από τους ανθρώπους. Τι είχε 

να μάθει από αυτούς που ήδη από την παιδική Του ηλικία μπέρδευαν τους διδασκάλους του Νόμου; 

Εκείνος ο χρόνος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα, ήταν μόνο ένας χρόνος αναμονής. 

35 Αν μαθαίνετε από Μένα με αγάπη στην καρδιά σας, είναι αδύνατον να κάνετε λάθος. 

36 Έτσι σας προετοιμάζω. Σήμερα έρχονται κάποιοι, και μέσω αυτών έρχονται άλλοι, και μέσω 

αυτών πλησιάζουν και πάλι άλλοι. Κάθε μέρα και κάθε γενιά θα Με αισθάνεται πιο κοντά, γιατί η 

πνευματοποίησή τους θα είναι μεγαλύτερη. 

37 Κάντε έλεος καθημερινά, αυτό θα είναι η καλύτερη ανύψωση για Μένα. Δώστε, βοηθήστε, 

παρηγορήστε, αυτή θα είναι η καλύτερη καθημερινή προσευχή, γιατί τότε θα μιλάτε στον Πατέρα με έργα 

και όχι με λόγια, τα οποία -ακόμη κι αν έχουν ήδη τη μορφή τους- είναι κενά στον πυρήνα τους. 

38 Προσευχηθείτε σε Μένα με τις σκέψεις σας. Δεν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο μέρος για να το 

κάνετε και η στάση του σώματός σας είναι αδιάφορη. Ανεβάστε τις σκέψεις σας ειρηνικά στα ύψη του 

ουρανού και μετά περιμένετε την έμπνευσή Μου. 

39 Τι θα σας πω εκείνη την ημέρα, ούτε οι προφήτες δεν γνωρίζουν. Μόνο Εγώ, στις Υψηλές Μου 

Συμβουλές, μπορώ να σας το αποκαλύψω. Μη φοβάστε ότι δεν γνωρίζετε τις στενές συμβουλές του 

Πατέρα σας. Να είστε ευτυχισμένοι γνωρίζοντας ότι Εγώ, ως Δάσκαλος, θα σας αποκαλύπτω πάντα νέα 

μαθήματα. Πώς μπορείτε να νομίζετε ότι θέλω να σας κρύψω κάτι, μόνο και μόνο με την πρόθεση να μην 

το ξέρετε; Σας αγαπώ και στην Καρδιά του Πατέρα Μου δεν μπορεί να υπάρξει εγωισμός. Όταν σας 

πλησιάζω, είναι για να φωτίσω το πνεύμα σας, ώστε να με καταλάβει και να με αγαπήσει. 

40 Έχω έρθει σε σας με πνεύμα, αλλά δεν με πίστεψαν όλοι, δεν με ένιωσαν όλοι. Πολλοί Με έχουν 

αρνηθεί, και άλλοι περισσότεροι θα Με αρνηθούν. Αν αποκαλύπτονταν ο εαυτός Μου σε εκείνους που 

Με αρνούνται με χίλιες διαφορετικές μορφές, δεν θα Με αναγνώριζαν σε καμία, γιατί η μορφή με την 

οποία Με έχουν φανταστεί, τους κρατάει στο λάθος. 
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41 Ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από μια μάσκα όταν έδειχνα τον εαυτό Μου στον κόσμο- ωστόσο, 

περιόρισα τον εαυτό Μου στη δύναμή Μου για να με βλέπουν, να με ακούνε και να με καταλαβαίνουν οι 

άνθρωποι. 

42 Γιατί δεν προχωράτε στο μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης; Θα δείξω τον εαυτό Μου 

σύμφωνα με την καθυστέρησή σας; Αν ήσασταν προετοιμασμένοι και εμφανιζόμουν σε μια πέτρα για να 

σας μιλήσω μέσω αυτής, θα με αναγνωρίζατε ακόμη και με αυτή τη μορφή. Όσοι γνωρίζουν την ουσία 

Μου μπορούν να Με αισθάνονται παντού. Εκείνοι, από την άλλη πλευρά, που έχουν σχηματίσει μια 

ψεύτικη εικόνα της Θεότητάς Μου, δεν θα ήταν σε θέση να Με αναγνωρίσουν και θα Με αρνούνταν 

ακόμη και αν Με έβλεπαν σε όλη Μου τη δόξα. 

43 Τι το παράξενο υπάρχει στο γεγονός ότι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του οργάνου του νου 

ενός ατόμου; Δεν κρύβομαι, είμαι παρών. Όποιος θέλει απόδειξη γι' αυτό, θα πρέπει να καθαρίσει την 

καρδιά του καθώς και το μυαλό του, τότε θα δει την αλήθεια με τα πνευματικά του μάτια. 

44 Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να αντανακλά τον Θείο Νου. Το μυαλό του ανθρώπου είναι ο 

καθρέφτης της Θείας Λογικής. Η καρδιά του είναι η πηγή στην οποία διατηρώ την αγάπη. Η συνείδησή 

του είναι φως από το Πνεύμα Μου. Αν αμφιβάλλετε ότι διαθέτετε τόσο μεγάλα δώρα και δεν αισθάνεστε 

άξιοι γι' αυτά, δεν φταίει ο Πατέρας σας, αλλά εσείς, επειδή δεν έχετε ακόμη κατανοήσει την άπειρη 

αγάπη που έχω για σας. Ιδού ότι οι λεκέδες σας δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για να αποκαλυφθώ ανάμεσά σας 

με αυτή τη μορφή. Αλλά αν αύριο οι επιστήμονες κρίνουν αυτές τις εκδηλώσεις ως κακές, δεν θα είμαι 

εγώ αυτός που θα κρίνουν, αλλά οι ίδιοι. 

45 Δημιούργησα τον άνθρωπο με τέτοια τελειότητα ώστε όταν κοιτάζει τον εαυτό του να μπορεί να 

δει μια αντανάκλαση αυτού που είναι ο Πατέρας του. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε πώς να κοιτάξει τον 

εαυτό του, ούτε πώς να διεισδύσει μέσα του- γι' αυτό και δεν Με αναγνώρισε. 

46 Στις διάφορες εποχές έχω γίνει γνωστός στους ανθρώπους με απροσδόκητους τρόπους. Ποιος θα 

σας έλεγε ότι ο υποσχόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, δεν θα είχε καν ένα ταπεινό σπίτι για να 

γεννηθεί κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Εποχής; Ποιος θα σας έλεγε ότι η Μαρία, η γυναίκα του 

ξυλουργού, θα γινόταν η μητέρα του Ιησού; 

47 Από την αρχή των πρώτων Μου βημάτων στη γη έδωσα σημάδια της δύναμής Μου, κι όμως 

πολλοί δεν με υποπτεύθηκαν καν. 

48 Δεν ήρθα αυτή τη φορά για να σας εκπλήξω. Αν είχατε προετοιμαστεί μεταδίδοντας την υπόσχεση 

της επιστροφής Μου από τους γονείς στα παιδιά, από γενιά σε γενιά, θα σας έβρισκα να περιμένετε τον 

ερχομό Μου- αλλά κανείς δεν Με περίμενε. Κάποιοι από εσάς είχατε ξεχάσει αυτές τις προφητείες, άλλοι 

δεν τις γνώριζαν, επειδή τις κρατούσαν μυστικές. Πόσο λίγοι έψαξαν το στερέωμα και παρακολούθησαν 

τα παγκόσμια γεγονότα αναζητώντας τα σημάδια που θα αναγγείλουν την ώρα της έλευσής Μου. 

49 Παρ' όλα αυτά, εκείνοι που περίμεναν την επιστροφή Μου ως το Πνεύμα του Παρηγορητή 

αισθάνονται ότι ο καιρός έφτασε και ότι ο Χριστός ήρθε πνευματικά στην ανθρωπότητα. Άλλοι άκουσαν 

τις φήμες για τον ερχομό Μου και δεν πίστεψαν. 

50 Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: "Μόνο για λίγο καιρό θα λείψω από κοντά σας. Θα ξανάρθω". 

Τότε τους αποκαλύφθηκε ότι ο Κύριος θα ερχόταν στη γη "πάνω στο σύννεφο", περιτριγυρισμένος από 

αγγέλους, στέλνοντας ακτίνες φωτός στη γη. 

51 Ιδού, εδώ είμαι "πάνω στο σύννεφο" περιτριγυρισμένος από αγγέλους, οι οποίοι είναι τα 

πνευματικά όντα που σας έχουν γίνει γνωστά ως αγγελιοφόροι της Θεότητάς Μου και ως καλοί σας 

σύμβουλοι. Οι ακτίνες φωτός είναι ο Λόγος Μου που σας φέρνει τις αποκαλύψεις Μου και που 

πλημμυρίζει κάθε νου με σοφία. 

52 Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν, γιατί αυτοί είναι που αισθάνονται την 

Παρουσία Μου. 

53 Προσέξτε, γιατί αυτή είναι η στιγμή που ο πειρασμός μάχεται ακούραστα για να σας νικήσει. 

Διαισθάνεται ότι πλησιάζει η ώρα που θα δεσμευτεί. Έχει χιλιάδες κατηγορίες για να σας χωρίσει από 

Μένα. Αλλά πρέπει να προσεύχεστε και να παρακολουθείτε, ώστε να σας αποκαλυφθεί ο τρόπος για να 

αποφύγετε κάθε ενέδρα. Σας δίδαξα να γνωρίζετε την αληθινή γεύση του θεϊκού καρπού, που είναι το 

νόημα του Έργου Μου. Σας δίδαξα τον δρόμο της αρετής και την εκπλήρωση των πνευματικών και 

ανθρώπινων καθηκόντων σας. Αυτός είναι ο τρόπος. Πώς θα μπορούσατε να παραστρατήσετε; 
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54 Μην αποφεύγετε τις δοκιμασίες, μάθετε να τις αντιμετωπίζετε. Δεν αρκεί να κλείσετε την πόρτα 

σας για να είστε ασφαλείς. Με την πόρτα κλειστή, ο κίνδυνος θα εισέλθει. Μην μπαίνετε στον πειρασμό 

των κατώτερων παθών. 

55 Προετοιμαστείτε, γιατί θα σας αντιτάξουν θεωρίες που επεξεργάζονται. Να είστε σε εγρήγορση, 

γιατί θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες. Μην κοιμάστε νομίζοντας ότι έχετε κερδίσει τη μάχη χωρίς να 

έχετε περάσει ακόμα την πρώτη δοκιμασία. 

56 Μη φοβάστε τη μάχη, προσέξτε και θα νικήσετε. Το πνεύμα είναι άτρωτο, κάθε άλλο όπλο είναι 

εύθραυστο. Επομένως, πολεμήστε με το πνεύμα, αφήστε τα μάτια σας να βλέπουν πάντα με διαύγεια, και 

ο αντίπαλός σας θα είναι στο έλεός σας, γιατί ο θυμός θα τον τυφλώσει επειδή δεν γνωρίζει την 

πνευματοποίηση. 

57 Δεν θέλω πάστορες ή ιερείς του πνευματισμού. Θέλω απλώς αποστόλους. Δεν θέλω να πείτε στον 

κόσμο ότι θα γίνετε αφέντες. Όχι, γίνετε καλοί μαθητές Μου και μέσω της διαμεσολάβησής σας θα σας 

παραδώσω σπουδαίες διδασκαλίες. 

58 Αν προετοιμαστείτε, αυτή η περίοδος του αγώνα θα είναι αντί για πόνο - ανάπαυση, γιατί σε αυτήν 

θα βιώσετε σημεία και θαύματα. 

59 Ο λόγος μου αντήχησε στους ουρανούς και ο απόηχός του ακούστηκε στη γη σας. 

60 Σας δέχομαι αυτή την ημέρα της χάριτος. Είστε οι μαθητές του Ιησού, πάντα οι μικροί μπροστά 

στο μεγαλείο της Διδασκαλίας Μου. Ανάβω το φως της λάμπας σας και αφαιρώ τα αγκάθια που 

καλλιεργήσατε οι ίδιοι, ώστε να ματώνουν τα πόδια σας. Λάβετε το θεραπευτικό βάλσαμο που επουλώνει 

όλες τις πληγές και, μέσω αυτού, σταματήστε να υποφέρετε. 

61 Ακούστε Με και στη συνέχεια ερευνήστε το Λόγο Μου, τον οποίο σας δίνω με κάθε απλότητα, 

αλλά ο οποίος έχει βαθύ νόημα. Σε αυτόν θα βρείτε τη διδασκαλία Μου, η οποία είναι γεμάτη αγάπη και 

δικαιοσύνη. 

62 Σας έδωσα τον εαυτό Μου όταν σας έστειλα τη Θεϊκή Μου Ακτινοβολία. Σας αποκάλυψα το 

Παρηγορητικό Μου Πνεύμα, αλλά δεν μπορέσατε ακόμη να κατανοήσετε το νόημα αυτής της εκδήλωσης, 

και με τον τρόπο αυτό την εμποδίσατε να γίνει ακόμη πιο σαφής- γιατί όταν κρίνετε άσχημα τους 

αδελφούς και τις αδελφές σας, δημιουργείτε διχόνοια και εμποδίζετε ή κλείνετε το κανάλι μετάδοσης 

μέσω του οποίου λαμβάνετε τα μηνύματά Μου. Αφού δεν υπάρχει ούτε ενότητα ούτε αγάπη μεταξύ του 

λαού Μου, έχετε απομακρυνθεί από την πηγή της χάρης. Διότι δεν μπορείτε να Με διαβεβαιώσετε ότι Με 

αγαπάτε, αν δεν το κάνετε με τους συνανθρώπους σας. 

63 Οι νόμοι μου είναι δίκαιοι και η ανυπακοή σε έναν από αυτούς είναι αρκετή για να χάσει ο κόσμος 

την ειρήνη του. Οι νόμοι μου είναι μεγαλύτεροι και πολύ πιο λεπτοί από ό,τι έχετε υποθέσει. Επομένως, 

τα έργα που έκαναν οι άνθρωποι από την αυγή της ανθρωπότητας εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο και 

να εξαπλώνονται σαν μια δίνη που σας φτάνει. 

64 Τα έθνη δεν είναι τίποτα περισσότερο από οριοθετήσεις που έγιναν από ανθρώπους. Τα έθνη, οι 

θρησκείες, οι μεγάλες ή μικρές ομάδες είναι εκτός των Νόμων Μου, επειδή δεν αναγνωρίζουν ο ένας τον 

άλλον, κρίνουν τις ξένες πράξεις που δεν είναι η θέση τους να κρίνουν. Καθένα από αυτά έχει πολλά να 

βελτιώσει στον εαυτό του, όσα ή περισσότερα από αυτά που βρίσκει λανθασμένα στους γείτονές του. 

65 Οι άνθρωποι μιλούν για νόμους, αλλά δεν τους κουβαλούν στην καρδιά τους, δεν τους 

αισθάνονται, ούτε τους ακολουθούν. Η ώρα της αφύπνισης έχει έρθει για το πνεύμα. Πρόκειται να 

γυαλίσω τις καρδιές που είναι σαν πέτρες, γιατί δεν λάμπουν όπως θα έπρεπε - δηλαδή σαν κοσμήματα 

που αγαπήθηκαν πολύ από τον Δημιουργό τους. Πόσο λίγοι είναι αυτοί που έχουν πραγματική αξία, αλλά 

η υπομονή Μου είναι αμέτρητη. Είμαι ο Δάσκαλος που αιώνια διδάσκει, γυαλίζει και τελειοποιεί την 

ψυχή σας. 

66 Μην παίρνετε τον άνθρωπο ως πρότυπο τελειότητας, αναζητήστε τον Πατέρα ως πρότυπο, χωρίς 

να απελπίζεστε όταν βλέπετε έναν από τους αδελφούς σας να διαπράττει μια κακή πράξη. Μην αφήσετε 

την πίστη σας να εξασθενήσει, γιατί όλοι σας θα πέσετε κάποια στιγμή στο μακρύ ταξίδι της εξιλέωσης 

και θα ξανασηκωθείτε- μερικές φορές μάλιστα είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε το ταξίδι από την αρχή. 

Σηκωθείτε και πάρτε τη θέληση να ζήσετε μέσα Μου. Αν δεν έχετε τη δύναμη να αναλάβετε τον αγώνα 

της ζωής, πάρτε την από Εμένα και στηριχτείτε στον Πατέρα σας. 

67 Γιατί επιτρέψατε να στερέψει η πηγή της αγάπης που έχω βάλει μέσα σας; Δεν ξέρετε ότι η αγάπη 

είναι ζωή και σωτηρία; Μιλήστε με λόγια αγάπης, διαδώστε τις εντολές Μου και νιώστε τη δύναμή Μου, 
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γιατί θα ξέρετε ότι έχω έρθει για να δώσω όλες τις ικανότητές Μου στο Πνεύμα, και όσο περισσότερο 

εργάζεστε, τόσο πιο δυνατοί θα γίνετε. 

68 Ήρθα για να σας διδάξω και θέλω επίσης να σας κάνω καλύτερους. Γνωρίστε τον εαυτό σας 

διεισδύοντας μέσα σας. Μην ξεγελιέστε και νομίζετε ότι έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο αν δεν μάθετε πρώτα 

να συγχωρείτε και να αγαπάτε. Πρέπει να είστε ειλικρινείς και να ασκείτε την ταπεινοφροσύνη, μόνο τότε 

μπορείτε να αισθάνεστε κυρίαρχοι των πνευματικών σας χαρισμάτων, να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 

μεγάλα έργα και να πηγαίνετε παντού. Τότε δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο να σας σταματήσει και κάθε 

κίνδυνος θα εξαφανιστεί. Θα μπορείτε να κατεβείτε στο σκοτάδι και δεν θα είστε σε σύγχυση, αντίθετα, 

θα λάμπετε τότε σε λαμπρότερο φως και θα είστε σε θέση να σώσετε όσους κατοικούν εκεί. 

69 Σας έκανα γνωστές από καταβολής κόσμου αυτές τις εντολές: "Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου 

την καρδιά και με όλη σου την ψυχή" και "Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου". - Η τήρηση 

αυτών των νόμων, που στη δυαδικότητά τους αποτελούν ένα, θα γέμιζε αυτόν τον κόσμο με χαρά, ειρήνη 

και ευτυχία. Όταν καταλάβετε ότι ο άνθρωπος υπέφερε και έχασε την κατεύθυνσή του εξαιτίας της μη 

τήρησης αυτών των νόμων, θα νιώσετε ενθαρρυμένοι να ξεκινήσετε μια νέα ζωή και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν στον εσωτερικό σας κόσμο αλλά και στους 

συνανθρώπους σας. 

70 Η αγάπη είναι ικανή να πυροδοτήσει την πίστη σε μια μόνο στιγμή, να ενώσει τους ανθρώπους, να 

αφυπνίσει πολλές ικανότητες μέσα τους που είναι ακόμα αδρανείς σήμερα, να δώσει νέο φως στα μάτια 

του σώματος και του πνεύματος. Όταν έχετε αγάπη στην καρδιά σας, έχετε τον ουρανό μέσα σας. 

71 Μόλις ο κόσμος αγαπήσει, η ειρήνη θα κατέβει πάνω του, η Βασιλεία Μου και η Παρουσία Μου 

θα είναι σε κάθε πνεύμα, και θα είστε έτοιμοι να απολαύσετε την πνευματική ζωή στην οποία θα 

αποκτήσετε την τέλεια ευτυχία. 

72 Πόσες φορές θα πρέπει να επιστρέψετε στη γη για να έχετε ένα σώμα μέσω του οποίου το μήνυμα 

που φέρνετε στον κόσμο θα αποκαλύπτεται με όλο και μεγαλύτερη σαφήνεια; Επιτρέψτε στην ψυχή σας, 

σαν κορυδαλλός σε αυτή τη ζωή, να βιώσει και να απολαύσει την άνοιξή της, και στο προσκύνημά της να 

βρει την εμπειρία που είναι απαραίτητη για να επιστρέψει σε Μένα. Ενώ οι πλούσιοι συσσωρεύουν 

θησαυρούς που είναι πολύ φθαρτοί, εσείς θα συλλέγετε εμπειρία, αληθινή γνώση. 

73 Θέλω να δημιουργήσετε σπίτια που πιστεύουν στον Μοναδικό Θεό - σπίτια που είναι ναοί όπου 

ασκούνται η αγάπη, η υπομονή και η αυταπάρνηση. Σε αυτά θα είστε δάσκαλοι των παιδιών, τα οποία θα 

περιβάλλετε με τρυφερότητα και κατανόηση, και θα τα προσέχετε, ακολουθώντας όλα τα βήματά τους με 

συμπάθεια. Ρίξτε την αγάπη σας τόσο σε εκείνους που είναι προικισμένοι με ομορφιά όσο και σε εκείνους 

που είναι φαινομενικά άσχημοι. Ένα όμορφο πρόσωπο δεν είναι πάντα η αντανάκλαση μιας εξίσου 

όμορφης ψυχής. Από την άλλη πλευρά, πίσω από αυτά τα πλάσματα φαινομενικής ασχήμιας μπορεί να 

κρύβεται μια ψυχή γεμάτη αρετή, την οποία θα πρέπει να αγαπάτε. 

74 Προσευχηθείτε με ταπεινότητα και επιτρέψτε να γίνει το Θέλημά Μου για σας, γιατί αυτό που 

ζητάτε δεν είναι πάντα το δίκαιο, το ευγενές και το καλό. Τότε θα σας δώσω ό,τι είναι καλό για σας, ώστε 

να έχετε μια ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Η οικοδόμηση του ναού του Αγίου Πνεύματος είναι η 

 Τέλος των εκκλησιών με τις εικόνες και τα σύμβολά τους  35 

 

Η υποσχόμενη βασιλεία της ειρήνης πλησιάζει43-44 

Τα υλικά λόγια και οι πράξεις του Ιησού και οι 

αληθινή πνευματική αίσθηση  47-50 

Οδηγία 127 (εκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου 1945) 

 Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί  5-6 

 Ανθρώπινη αγάπη και πνευματική αγάπη  7-10 

 Η απόλυτη αναγκαιότητα της πνευματικής μας προετοιμασίας  12-13 
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Η ευχαρίστηση του Θεού με τον άνθρωπο έφτασε στο τέλος της  31 

Δεν είμαστε πλέον μικρά παιδιά ενώπιον του Θεού όσον αφορά την 

 για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της ψυχής μας35 

Προφητεία που διακηρύχθηκε την 1η Ιανουαρίου 1945 

 για τα επτά έθνη  51-65 

Οδηγία 128 

Το πνεύμα γνωρίζει τους θεϊκούς νόμους, και μέσω 

 το ίδιο θα καθοδηγεί την ψυχή και το σώμα  6 

Λεγεώνες φαντασμάτων με ευαίσθητες αποστολές 

 θα γεννηθεί στη γη  8 

 Ο Θεός θέλει να μας κάνει όργανα του θελήματός Του  30 

Η δικαιοσύνη του Θεού δίνει τη σωστή εξισορρόπηση 

 Αποδοχές όταν ασκούμε έλεος  46-49 

 Η ταπεινότητα είναι νίκη ─ η ματαιοδοξία είναι ήττα  54 

Το αίμα του Ιησού ανοίγει το δρόμο για την ανοδική ανάπτυξη 

 του μυαλού μας  62 

Οδηγία 129 

Ο άνθρωπος προέρχεται από έναν Παντοδύναμο 

 Ον στον οποίο οφείλει υπακοή  2 

 Αίμα και θυσία ─ σύμβολα της πίστης μας15 

Ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά εμείς 

 πρέπει να εξιλεωθούν χωρίς εξαίρεση  20 

Οι θεϊκές διδασκαλίες της Τρίτης Διαθήκης 

θα πρέπει να είναι βαθιά χαραγμένο στις καρδιές  27-28 

Οι αιτίες του πνευματικού διαχωρισμού των ανθρώπων 

 και να τους ξεπεράσει  36-39 

Οι ανθρώπινες συγκρούσεις της 

 Θρησκείες και ιδέες έχουν αρχίσει  42-48 

Οδηγία 130 (Μεγάλη Πέμπτη της Μεγάλης Εβδομάδας) 

Το αληθινό νόημα του αίματος του Ιησού και του θυσιαστικού θανάτου Του  1-8 

 Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι να βοηθάς έναν γείτονα  20-21 

Πρέπει να διαχωρίσουμε τους εαυτούς μας από τις ιδέες μας 

 για τον Θεό, την κατοικία Του και τον Παράδεισο  35-37 

Έκκληση για περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της πνευματικής 

 Επίτευξη στόχου  38 
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Ο Θεός θα στείλει την καταστροφή αν οι άνθρωποι την εμποδίσουν, 

να εκπληρώσουν οι μαθητές Του την αποστολή τους  49 

 Οι επτά σφραγίδες και οι εκπρόσωποί τους  56-63 

Οδηγία 131 (Σάββατο του Πάσχα) 

Η ανάσταση του Ιησού την τρίτη ημέρα αντιστοιχεί σε 

 η αρχή του τρίτου χρόνου  3 + 14 

 Οι ψεύτικοι "Χριστοί" και οι αληθινοί αγγελιοφόροι του Θεού  5 

Προτροπή να μην απεικονίζεται το Θείο Πάθος με αναπαραστάσεις 

 και εξωτερική λατρεία να υλοποιηθεί11-12  + 15-17 

Καθένας είναι υπεύθυνος για μια σειρά από 

 Ψυχές στη γη και μετά στον ουρανό18 

 Η πνευματική σημασία της "Σκάλας του Ιακώβ"  22 

Πρόσκληση να ανυψώσουμε το πνεύμα μας στη σιωπή, 

 να ακούσει τη φωνή του Θεού28 

Απόφαση ελεύθερης βούλησης και καθοδήγηση του Θεού36 

Οδηγία 132 

Ο Λόγος του Θεού είναι σαν σπόρος, 

 που βρίσκει πολλά εμπόδια στη βλάστηση  4-6 

Οι Θείες Διδασκαλίες από το 1866 άνοιξαν 

 η εποχή του Αγίου Πνεύματος  14-23 

Ζούμε τώρα σε μια εποχή πόνου, η 

 Η πικρία και οι δοκιμασίες  44-46 

Ο Θεός καθιέρωσε το σπίτι από την αρχή, 

που αποτελείται από άνδρα και γυναίκα  47-48 

 Η πνευματική επιστροφή του Χριστού και τα μηνύματά Του  50-58 

Οδηγία 133 

 Ο Χριστός αποκαλύπτει τον λόγο της επίγειας ζωής μας  2 

 Ο Θεός είναι Πνεύμα, αλλά παρών στη δημιουργία Του  5 

 Ελάτε σε μένα, όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι  9 

Ο Θεός δεν απαιτεί υπεράνθρωπες θυσίες σε 

 Η διαδοχή του  55-58 

 Για τον θάνατο ενός μαθητή του Κυρίου  61-62 

Προσευχηθείτε καθώς οι άνθρωποι στον πόλεμο αυτοκαταστρέφονται 63-70 

Εξυπηρέτηση ─ ένα από τα σημαντικά καθήκοντα των μαθητών74 

Οδηγία 134 

Σαφής προτροπή προς τους πνευματικά αφυπνισμένους μαθητές, 
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 Να διαδώσουμε τη διδασκαλία του Θείου Δασκάλου  3-17 

 Αυτή είναι μια εποχή δοκιμασιών  22-33 

 Σκέψεις για τη μετενσάρκωση  41-43 

 Διδασκαλία για τη ζωή στην αλληγορία  49-52 

Ο Θεός δεν μας επισκέπτεται, διότι κατοικεί μέσα μας ....  54 

 Για την πίστη και το έλεος  55 

 Γιατί υπάρχει πόνος στη ζωή μας;   57 

Οδηγία 135 

 Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι δίκαιη1-4 

Η καταστροφή του πλανήτη Γη δεν είναι κοντά, αλλά η 

Η πτώση αυτού του κόσμου των λαθών και των αμαρτιών γίνεται μέσω 

 Σφραγίζοντας το Φως της Τρίτης Εποχής  5-7 

 Ο Χριστός εξηγεί την ανάπτυξη του πνευματικού Ισραήλ  10-16 

Ο Νώε, ο Ιησούς του Ναυή και ο Μωυσής έδωσαν αποδείξεις των 

 Εξουσία επί των δυνάμεων της φύσης  17-20 

Οι αγγελιοφόροι του Χριστού γίνονται ομάδες ανθρώπων 

 Αντιμετώπιση ιδιότυπων πνευματικών αιρέσεων  21-28 

Ο Χριστός εξηγεί την πνευματική-διανοητική ανάπτυξη 

 του ανθρώπου  36-49 

Τα τρία αξιακά συστατικά της ύπαρξής μας: Πνεύμα, 

 Ψυχή και σώμα  41 

Ο Ουράνιος Πατέρας δείχνει και εξηγεί εκ των προτέρων την 

 Σχέδια που έχει με τα παιδιά Του στο μέλλον  52-67 

Οδηγία 136 

 Για την πίστη  1-10 

 Πρόσκληση για πνευματικότητα  11-21 

Σχετικά με την ιστορία του Μεξικού, της χώρας που ο Θεός 

 επιλεγμένοι για τις εκδηλώσεις Του  22-30 

Ο Χριστός συγκρίνει τη γέννησή Του και τη διδακτική Του δραστηριότητα 

στη Δεύτερη Εποχή με την Πνευματική Του Έλευση και 

Μας νουθετεί να αναπτύξουμε τα πνευματικά χαρίσματα  31-55 

1950 Ο Χριστός τελειώνει τις διακηρύξεις Του μέσω της 

 Φωνητικός φορέας, αλλά οι εμπνεύσεις του συνεχίζονται  56 

Μετά τον μεγάλο εξαγνισμό, οι θρησκευτικές κοινότητες θα είναι 

και οι αιρέσεις εξαφανίζονται, μόνο η διδασκαλία του Χριστού παραμένει  57 
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Ο Χριστός εξηγεί, το "Πάτερ ημών" σήμερα πνευματικά 

 να προσεύχονται και όχι πλέον με τα χείλη  64 

Ο Θεός δεν είναι μέσα στο ανθρώπινο ον, επειδή όλα τα όντα και 

 ολόκληρη η δημιουργία είναι μέσα στον Θεό  71 

 Η ανάπτυξή μας μάς επιτρέπει να ανεβούμε ψηλά πνευματικά  73 

 Ο θείος νόμος στους τρεις καιρούς  79 

Οδηγία 137 

Το φως του Θείου Πνεύματος μας δείχνει το 

Δρόμος προς τον Πατέρα  1 

Αν ο καθένας εκπληρώνει αυτό που του προστάζει η θρησκεία του να κάνει, 

 θα βρει τη σωτηρία  2 

Πώς καθοδηγούσε ο Θεός τον λαό Του πριν από τον Νόμο; 

 Ο Μωυσής ήταν παρών;   12-14 

Ο Χριστός μας προτρέπει να πνευματοποιήσουμε τη ζωή μας15-22 

Μάταια πολεμάτε τη Θεία Διδασκαλία, 

 επειδή διαπερνά το  23-27 

Πνευματικές αντιπαραθέσεις και ανακατατάξεις 

σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής 

 και η αρχή ενός νέου  28-36 

Πλησιάζει ο καιρός που τα έργα της ανθρωπότητας θα είναι 

 να κρίνεται υπό το φως της συνείδησης37-40 

Ο Χριστός υπενθυμίζει τα μεγάλα βάσανα του τελευταίου πολέμου 43-48 

Το σύμβολο του "σύννεφου" και του πνευματικού 

Δεύτερη Παρουσία του Χριστού  56-66 

 

Οδηγία 138 (εκδόθηκε το 1945) 

 Μέσω της προσευχής έχουμε σύνδεση με τον Θεό  1~-5 

Ο Θεός εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις που έδωσε στο λαό του Ισραήλ. 

και θα κάνει επίσης εκείνους που είναι πνευματικοί του Ισραήλ. 

 εκπλήρωση του  9-11 

 Το μεγάλο πνευματικό έργο του προφήτη Ηλία12 

Οι επώδυνες δοκιμασίες είναι θεραπευτικές για τη ζωή μας 14-17 

 Η μάχη των ιδεών θα ξεσπάσει  34-35 

Ο Θεός εξαφάνισε όλα τα σύμβολα για να αποφύγει την ειδωλολατρία. 

 για την πρόληψη  36-37 
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Το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τη διχόνοια για να είναι ευλογία. 

 για όλη την ανθρωπότητα  38-41 

Οι διδασκαλίες του Χριστού θα ξεπεράσουν την εχθρότητα 

 μεταξύ πνεύματος και ύλης . .  51-52 

 Η σύνδεση του Χριστού μαζί μας μετά το 1950  74 

Η προειδοποίηση του Χριστού προς την ανθρωπότητα: Η ημέρα 

 Η δικαιοσύνη Του πλησίασε  77-79 

Οδηγία 139 

Προσευχή και πνευματικός αγώνας για την ειρήνη1-9 

Οι συγκρούσεις ιδεών και πεποιθήσεων 

 καταδίκες13-16  + 33 

Η εμφάνιση των ψεύτικων αγγελιοφόρων του Θεού17 

 Το μονοπάτι που πρέπει να βαδίσουν τα παιδιά του Θεού  30 

 Η αφύπνιση του ανθρώπινου πνεύματος  34-41 

Ο υλισμός είναι το λάθος μονοπάτι ─ το πνευματικό δόγμα της αγάπης 

δείχνει την πραγματική διαδρομή  42-49 

Ολόκληρο το σύμπαν θεωρήθηκε ως ένα θεϊκό 

Δημιουργία εκπαιδευτικού ιδρύματος  50-51 

Να κάνεις το καλό ─ χωρίς να περιμένεις ανταμοιβή  56-58 

Οδηγία 140 

Μόνο μετά την εξάλειψη του υλισμού μέσα μας μπορούμε να 

 βαδίζουμε στο πνευματικό μονοπάτι  1-8 

 Η αγάπη είναι ο νόμος που διέπει τη ζωή  9-13 

Τα πνεύματα των αληθινών παιδιών του Θεού έχουν μια αποστολή 

 διατηρείται από την αρχή της δημιουργίας . .  19-20 

 

Η αλήθεια για τη Μαρία ως ανθρώπινη μητέρα του Ιησού 

και ως πνευματική μητέρα όλων των ανθρώπων42-52 

Προτροπή του Χριστού: Διακηρύξτε με θάρρος τις διδασκαλίες Του 

 και να τα διαδώσετε με αγάπη  57-67 

Οδηγία 141 

Η ουσία της προσευχής δεν είναι τα όμορφα λόγια, 

 αλλά αγνές σκέψεις της καρδιάς ....  2 

Ο αγώνας για τη ζωή πρέπει να είναι, γιατί είναι μέρος της 
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 των εξετάσεων για την αποκατάστασή μας  3-8 

Δύο σημαντικά γεγονότα αυτής της εποχής είναι: 

 η αρχή και το τέλος των θεϊκών εκδηλώσεων  12-16 

 Ο Χριστός εξηγεί το πνευματικό όραμα  21 

Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια  22-27 

 Μαρία, η θεία τρυφερότητα που έγινε γυναίκα  64 

 Θεϊκές σκέψεις για τον πόνο και τις δοκιμασίες  66-68 

 Η φαινομενική και η αληθινή ειρήνη  69-72 

Ο Χριστός αποκαλύπτει την πνευματική μας αποστολή85-88 

Οδηγία 142 

Τα λόγια του Χριστού είναι τροφή για το πνεύμα 

 και διαχείριση του ίδιου  2-12 

Διαφορετικοί τύποι θεϊκών επικοινωνιών προς εμάς 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και περιστάσεις13-20 

Είναι η εποχή των πνευματικών θαυμάτων, όχι πλέον 

 το υλικό  22-23 

Η αποστολή των φορέων της φωνής (ή των φερόντων) 

 Ο Θεός  27-29 

Δεν πρέπει να φανταζόμαστε τον Θεό με οποιαδήποτε μορφή, 

 αλλά να τον νιώσετε  30 

Το καθήκον μας είναι: να ευλογούμε τους πάντες και τα πάντα31 

 Για τη σωστή προσευχή  37-38 

Ο Χριστός μιλάει για την πνευματική Του επιστροφή48-52 

Ο πειρασμός υποψιάζεται ότι η ώρα πλησιάζει, 

 με την οποία συνδέεται  53 

 

Στον πνευματισμό, δεν πρέπει να υπάρχουν πάστορες ή 

 Οι ιερείς δίνουν  57 

Η τήρηση της διπλής εντολής της αγάπης θα 

 Φέρτε ειρήνη και ευημερία στον κόσμο69 
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Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950 
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