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

Την "πρώτη φορά" ο Πατέρας έγινε γνωστός στα παιδιά του με άμεση μορφή μέσω της συνείδησης και 

επιπλέον μίλησε μέσω του στόματος των αγγελιοφόρων, των οδηγών και των προφητών. Οι προβλέψεις 

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

και τον ερχομό του Κυρίου. 

Με τη γέννηση του Ιησού στην Παλαιστίνη άρχισε η "Δεύτερη Εποχή", κατά την οποία ο "Λόγος" 

ενσαρκώθηκε στο Θείο Βρέφος για να μιλήσει στην ανθρωπότητα: "Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η 

Ζωή". Κατά τη διάρκεια των 33 ετών της ζωής του ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός έδωσε 

μαρτυρία για τη θεϊκή του προέλευση, και προετοιμάζοντας τους μαθητές του για την αναχώρησή του, 

είπε ότι θα επιστρέψει, αλλά όχι με σάρκα, αλλά με σύννεφο, το σύμβολο του πνευματικού, 

περιτριγυρισμένος από στρατιές αγγέλων του. 

Και έτσι, την 1η Σεπτεμβρίου 1866, ο "Τρίτος Χρόνος" ξεκίνησε με ό,τι συνέβη στο Μεξικό, την 

προδιαγεγραμμένη γη στη Δύση. Εκεί, έγιναν αποκαλύψεις του Πνεύματος σχετικά με την ανθρώπινη 

ικανότητα της σκέψης και του λόγου, οι οποίες έληξαν αμετάκλητα στις 31 Δεκεμβρίου 1950, έτσι ώστε, 

μετά από αυτή την περίοδο προετοιμασίας, τα ανθρώπινα όντα να γίνουν ικανά για μια πιο τέλεια μορφή 

άμεσου διαλόγου του ανθρώπινου πνεύματος με το Θείο Πνεύμα και με τον πνευματικό κόσμο 

γενικότερα. 

Για τις εκδηλώσεις του υποσχόμενου Λυτρωτή και των αγγέλων Του, ο Κύριος, σύμφωνα με το 

υπέρτατο θέλημά Του, χρησιμοποίησε ανθρώπινα όργανα, εκείνα που ο ίδιος επέλεξε και προετοίμασε και 

μέσω της διάνοιας των οποίων η ακτίνα του Θείου Πνεύματος έγινε γνωστή. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 περίπου ετών της περιόδου της Αποκάλυψης, αρχής γενομένης γύρω 

στο 1930, οι περισσότερες διδασκαλίες του Κυρίου καταγράφηκαν με στενογραφία. Οι άφθονες 

διδασκαλίες, δόγματα, προφητείες, αποκαλύψεις κ.λπ. έλαβαν χώρα σε πολυάριθμους διαφορετικούς 

τόπους συνάντησης που είχαν σχηματιστεί σε όλη τη χώρα. Μια μικρή ομάδα που είχε προηγουμένως 

υπηρετήσει ως "φορείς φωνής", ενεργώντας με σαφή εντολή του Θείου Πνεύματος, συνέταξε 12 τόμους 

από 366 από τις διακηρυγμένες διδασκαλίες. Τους έδωσαν τον τίτλο: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" στα γερμανικά: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Ένας χαιρετισμός από το Μεξικό 
Προκειμένου να δοθεί στον αναγνώστη μια ιδέα για το πώς οι εκδηλώσεις του επανεμφανιζόμενου 

Χριστού εν Πνεύματι ─ πρώτα προετοιμάστηκαν από το Πνεύμα του Ηλία ─ έλαβαν χώρα στο Μεξικό 

μεταξύ 1866 και 1950, παραθέτουμε έναν χαιρετισμό προς τους Γερμανούς από έναν Μεξικανό που ήταν 

ο ίδιος όργανο του "Λόγου". Είναι, ανθρωπίνως μιλώντας, απλής καταγωγής, ξεκίνησε τη ζωή του ως 

ταυρομάχος, στη συνέχεια κέρδιζε το καθημερινό του ψωμί ως φωτογράφος για τον εαυτό του και την 

οικογένειά του και ζούσε απλά και σε μέτριες συνθήκες. 

"Είχα μόλις συμπληρώσει τα 21 μου χρόνια. Για χρόνια ήμουν κλεισμένη στο σπίτι μου ως θύμα μιας 

πολύ ενοχλητικής δερματικής νόσου που δεν μου επέτρεπε να απολαμβάνω τα οφέλη του ήλιου ή του 

καθαρού αέρα ούτε για λίγες στιγμές. 

Σε εκείνα τα χρόνια της μοναξιάς, που μου φαίνονταν σαν μια αιωνιότητα, πολύ περισσότερο που 

βρισκόμουν στην αυγή της νιότης, όπου κανείς κυνηγάει τα πιο μάταια όνειρα, υπέφερα από μια όχι μικρή 

κρίση ανυπομονησίας και απελπισίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόνο η καλοπροαίρετη υποστήριξη των 

γονέων και των αδελφών μου μου προσέφερε ηθική στήριξη σε αυτή τη δοκιμασία, μαζί με την αμυδρή 

ελπίδα, φυσικά, ότι μια μέρα θα ανακτούσα την υγεία μου. 

Πολλοί γιατροί ανέλαβαν την περίπτωσή μου και υποβλήθηκα σε αμέτρητες θεραπείες - όλες χωρίς 

αποτέλεσμα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μετά από κάθε αποτυχία, η απελπισία μου μεγάλωνε. 

Καθώς η απομόνωσή μου, η σιωπή μου και η μοναξιά μου γίνονταν καθημερινά όλο και πιο αφόρητες, 

κατέφυγα στην προσευχή, παρατηρώντας ότι το πνεύμα μου έβρισκε σε αυτήν μια ανείπωτη γαλήνη και 

ότι στην καρδιά μου γεννήθηκε ένα προαίσθημα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έβλεπα τον εαυτό 

μου να απελευθερώνεται από την αιχμαλωσία μου. 

Οι προσευχές μου γίνονταν όλο και πιο παρατεταμένες και η πνευματική μου συγκέντρωση βάθαινε. 

Προσπαθούσα να διαλογίζομαι όσο πιο συχνά μπορούσα, γιατί όσο διαρκούσε η προσευχή, παρέμενα 

απαλλαγμένος από κάθε πόνο. Στη συνέχεια, όταν η ευδαιμονία τελείωνε και επέστρεφα στην 

πραγματικότητα της μοναχικής, σιωπηλής και ομοιόμορφης ζωής μου, είχα πάντα την αίσθηση ότι 

ερχόμουν από έναν άλλο κόσμο, στον οποίο το πνεύμα μου είχε δυναμώσει και εμπνευστεί. Εδώ πρέπει να 

παρεμβάλω ότι διαμόρφωσα τις προσευχές μου από ιδέες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ 

πώς κατά τη διάρκεια τέτοιων εκστατικών καταστάσεων έχασα την έννοια του χρόνου και υπήρχαν 

στιγμές που όλα όσα με περιέβαλλαν εξαφανίζονταν. Ωστόσο, θυμάμαι ότι στην παιδική μου ηλικία - από 

την ηλικία των 12 ετών περίπου - χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω στον εαυτό μου, βρισκόμουν σχεδόν 

καθημερινά σε ένα είδος απομάκρυνσης της ψυχής που διαρκούσε αρκετά λεπτά, κατά τη διάρκεια των 

οποίων έπρεπε να ενεργώ σαν αυτόματο, ίσως καθοδηγούμενος από το υποσυνείδητο. Δεν υπήρξε ποτέ η 

παραμικρή δυσκολία όσο διαρκούσε αυτή η παράξενη κατάσταση. Περιέργως, στην αρχή μου 

προκαλούσε φόβο, αλλά σταδιακά εξοικειώθηκα με αυτό, ενώ το φαινόμενο εντάθηκε με την πάροδο του 

χρόνου. 

Η ασθένειά μου έφτασε στο αποκορύφωμά της. Μερικές φορές ένιωθα σαν το δέρμα μου να καίγεται 

κάτω από την επίδραση μιας εσωτερικής φωτιάς που τίποτα δεν μπορούσε να σβήσει. Ταυτόχρονα, η 

εμφάνισή μου γινόταν όλο και πιο αξιοθρήνητη. 

Μια μέρα εμφανίστηκε ο πατέρας μου με την είδηση ότι είχε ακούσει τον λόγο του Θείου Δασκάλου 

από το στόμα ενός απλού ανθρώπου που ήταν σίγουρα ένας από τους εκλεκτούς του Θεού. Ήταν σε έναν 

φτωχό τόπο συνάντησης σε ένα απομακρυσμένο μέρος του Μεξικού. Ένας καλός φίλος, ο οποίος θαύμαζε 

από καιρό αυτές τις διακηρύξεις, τον είχε πάρει μαζί του. 

Σε μια στιγμή είχα τη βεβαιότητα ότι ήταν ΑΥΤΟΣ, ο Δάσκαλος, που μιλούσε με τη βοήθεια της 

ανθρώπινης αντίληψης για να πλησιάσει τους ανθρώπους αναζητώντας εκείνους που διψούσαν για φως 

και διψούσαν για δικαιοσύνη. 

Το θαύμα που περίμενα μέρα με τη μέρα ήταν μπροστά μου. ΑΥΤΟΣ, με τον οποίο είχα μιλήσει τόσο 

συχνά στις ώρες του πόνου μου, ήταν τώρα πολύ κοντά μου και με περίμενε για να μου δώσει την 

ανάκαμψη του σώματος και της ψυχής. 
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Ακολούθησα το κάλεσμα του Κυρίου! Ήταν την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 1934 όταν μπήκα για 

πρώτη φορά σε εκείνη την ταπεινή αίθουσα συναντήσεων, μία από τις πολλές όπου μπορούσε να ακουστεί 

το θείο μήνυμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ενδοσκόπηση και η βαθιά συγκέντρωση με την οποία οι 

παρευρισκόμενοι προετοιμάστηκαν για να περιμένουν τον ερχομό της "θείας ακτίνας" που θα ενέπνεε την 

εσωτερική ακοή του "φορέα του λόγου", ο οποίος θα μετέδιδε τον ουράνιο λόγο. 

Ο "φορέας του λόγου" ή το "εργαλείο" σε εκείνη την περίπτωση ήταν μια γυναίκα. Μια απλή γυναίκα 

με, θα μπορούσε να πει κανείς, συνηθισμένη εμφάνιση και τυφλή από τη γέννησή της. Η εμφάνισή της, 

πρέπει να ομολογήσω, δεν μου έκανε ιδιαίτερα ευχάριστη εντύπωση. Επομένως, η έκπληξή μου ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη, όταν τα χείλη της άνοιξαν για να ακούσω ένα κήρυγμα με τέτοιο βάθος, τέτοιο θαύμα 

και τέτοια σοφία που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί, εκφωνημένο με μια γλυκιά φωνή γεμάτη 

εκπληκτική χροιά, που έδινε στο μήνυμα μια βαθιά εντυπωσιακή και συγκινητική χροιά. 

Στην περαιτέρω πορεία της διακήρυξης, οι παρευρισκόμενοι ξέχασαν εντελώς την παρουσία του 

Φορέα του Λόγου για να ανέβουν στις περιοχές του πνεύματος και να απολαύσουν πλήρως τη θεία 

διδασκαλία. Αν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακήρυξης, κάποιος τύχαινε να ανοίξει τα μάτια του και 

να παρατηρήσει τον ομιλητή, θα μπορούσε να παρατηρήσει πώς αυτό το φτωχό και συνηθισμένο πλάσμα 

είχε μεταμορφωθεί στην ανύψωση του νου του, μάλιστα, πώς σε τέτοιες στιγμές ακτινοβολούσε από 

αυτόν μια μεγάλη ομορφιά και ένα μεγαλείο που προκαλούσε δέος. 

Ο θείος λόγος έρεε από τα χείλη της σαν ανεξάντλητο παλιρροϊκό κύμα, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις και 

περισσότερες. Όλα ήρθαν χωρίς δισταγμό, χωρίς διακοπή, άψογα και χωρίς να φανεί η παραμικρή 

κόπωση ή η φωνή να γίνει βραχνή ή εύθραυστη. Αντιθέτως, όσο περισσότερο διαρκούσε το ράλι, τόσο πιο 

τέλεια φαινόταν να γίνεται η έμπνευση. 

Η παρουσία του Θεϊκού Δασκάλου ήταν τόσο έντονα αισθητή σε αυτές τις στιγμές επικοινωνίας, ώστε 

ένιωθε κανείς την εγγύτητα και τη φιλία του αρκετά απτά. Μίλησε σε κάθε καρδιά! Διάβασε τις πιο 

κρυφές σκέψεις των παρευρισκομένων και άγγιξε τις πιο κρυφές ίνες των ακροατών του, και αυτό χωρίς 

να πληγώσει ή να κατηγορήσει κανέναν. Ο καθένας ένιωθε στην καρδιά του ποια λόγια του απευθυνόταν 

από τον Δάσκαλο με το ερευνητικό βλέμμα της αγάπης και της σοφίας. 

Η θεία επικοινωνία έπαιρνε διαφορετικούς τόνους και χρώματα στα χείλη του φορέα του λόγου. Όταν 

ο Κύριος μιλούσε ως Πατέρας, η φωνή του μετέδιδε τρυφερότητα, συγχώρεση και χάδι, Όταν ο Κύριος 

μιλούσε ως Πατέρας, η φωνή του μετέδιδε τρυφερότητα, συγχώρεση και αγάπη- όταν μιλούσε ως 

Δάσκαλος, η φωνή του γινόταν βαθιά και σοφή- και όταν μιλούσε ως Κριτής, η φωνή του φορέα του 

Λόγου έπαιρνε τον τόνο της άπειρης εξουσίας και δύναμης, με δικαιοσύνη και θείο ζήλο τόσο 

εντυπωσιακό που πραγματικά κατέστρεφε τους ακροατές, αναγκάζοντας τους να δακρύσουν από τύψεις 

και να αποφασίσουν να μετανοήσουν και να επανορθώσουν. 

Ένιωσα πολύ μικρός μπροστά σε ένα τέτοιο μεγαλείο και ως ο τελευταίος μεταξύ των 

συγκεντρωμένων. Μέσα στην άγνοιά μου, σκέφτηκα ότι ο Κύριος δεν πρέπει να είχε προσέξει την 

ασήμαντη παρουσία μου. Ωστόσο, σύντομα έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου για το λάθος μου και να μάθω 

ότι το βλέμμα του Δασκάλου ανακάλυπτε τους πάντες. Μετά από αρκετούς μήνες συχνών επισκέψεων, με 

τις οποίες δεν είχα άλλο σκοπό από το να απολαύσω αυτή την πνευματική πανδαισία, με κάλεσε ο Κύριος 

ένα αξέχαστο απόγευμα. Ήταν 9 Αυγούστου 1934, όταν, χωρίς να βγω από την έκπληξή μου, 

σημαδεύτηκα και χρίστηκα να υπηρετήσω τον Θείο Λόγο ως Φορέας Λόγου. 

Η βαθύτερη κίνηση, τα ευγενέστερα και πιο αβυσσαλέα συναισθήματα κατέλαβαν την καρδιά μου 

εκείνη την ύψιστη στιγμή. Τι θα μπορούσα να αρνηθώ εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή σε εκείνον που έχει 

απεριόριστο δικαίωμα πάνω στα πλάσματά του; 

Το πεπρωμένο μου ήταν προδιαγεγραμμένο. Από εκείνη την ημέρα, δεν έχω ζήσει τίποτε άλλο παρά 

να αφιερώσω τη ζωή μου σε μια τόσο δύσκολη και λεπτή διακονία. 

Λίγοι μήνες προετοιμασίας, οι οποίοι ταυτόχρονα επέφεραν την πλήρη σωματική μου ανάρρωση, 

χρησίμευσαν για να με εκπαιδεύσουν ως εκπρόσωπο του Θείου Διδασκάλου, στον οποίο δόθηκα ψυχή τε 

και σώματι από εκείνη την ώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1950, όταν το Φως της Θεότητας έπαψε να 

εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή. 

Αν εμείς, που ήμασταν φορείς του λόγου, αναλαμβάναμε να αφηγηθούμε τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις 

και τα διδάγματα που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών του αξέχαστου αγώνα μπροστά 
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στα πλήθη που συνέρρεαν στα διάφορα σημεία συνάντησης που ήταν διάσπαρτα σε όλη τη χώρα μας, θα 

έπρεπε να γεμίσουμε ολόκληρους τόμους, γιατί η σταδιοδρομία μας ήταν μια αδιάκοπη διαδοχή των πιο 

θαυμαστών περιστατικών και θα ήταν αδύνατο να τα αφηγηθούμε στον περιορισμένο χώρο που έχω στη 

διάθεσή μου εδώ. 

Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είχαμε κανένα άλλο βιβλίο για την 

προετοιμασία μας εκτός από τον λόγο που έβγαινε από τα δικά μας χείλη. Διότι καμία επιρροή 

οποιουδήποτε είδους δεν έπρεπε να εισέλθει στο μυαλό μας, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε το θείο 

μήνυμα με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. Αν παραμείναμε ταπεινοί, ο Κύριος μας διέκρινε με αγάπη 

και εύνοια ενώπιον του λαού Του. Αλλά αν κάποτε αφήσουμε τη ματαιοδοξία ή τον εγωισμό να μας 

κυβερνήσει, μας άγγιξε με τη δικαιοσύνη Του, αποσύροντας την έμπνευσή Του από εμάς για ένα 

διάστημα, για να μας δείξει ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί χωρίς Αυτόν δεν 

είμαστε τίποτα. 

Από την τελευταία επικοινωνία του Διδασκάλου στα τέλη του 1950, δεν ένιωσα ποτέ ξανά καμία από 

εκείνες τις ιδιαίτερες αισθήσεις που κουβαλούσα μέσα μου χρόνο με το χρόνο κατά τη διάρκεια της 

άσκησης της Αποστολής ως Μεταφορέας Λόγου. 

Από εκείνη την ημέρα, μια μεγάλη ομάδα αδελφών αφιερώθηκε στο έργο της συλλογής του 

μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκδηλώσεων και αποκαλύψεων που μας είχε δώσει ο Κύριος και οι οποίες 

ευτυχώς είχαν καταγραφεί. Από αυτά συντάχθηκε ένα βιβλίο το οποίο επρόκειτο να διατεθεί στο ευρύ 

κοινό και το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί την πηγή από την οποία η ανθρωπότητα μπορεί να πιει το νερό 

της αλήθειας που ο Δάσκαλος άφησε στους ανθρώπους αυτής και των μελλοντικών εποχών ως δώρο 

αγάπης, φωτός, δικαιοσύνης και ειρήνης. 

Ζητήθηκε μια μαρτυρία από εμένα, που ήμουν αδικαιολόγητα εκπρόσωπος του Δασκάλου κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσής του με αυτή τη μορφή, και προσπάθησα να το κάνω με αυτές τις γραμμές. Το 

έκανα με όλη την ειλικρίνεια για την οποία είμαι ικανός, με τη διακαή επιθυμία αυτή η μαρτυρία να 

χρησιμεύσει ως κίνητρο και να επιτύχει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και πίστη σε εκείνους που παίρνουν 

στα χέρια τους αυτό το βιβλίο, το οποίο περιέχει μηνύματα που αποκαλύφθηκαν από τον Θεϊκό Δάσκαλο 

με την καλοσύνη Του στην ανθρωπότητα αυτής της εποχής μέσω διαμεσολαβητών τόσο απλών όσο και 

ανάξιων. 

Ταυτόχρονα, από τα βάθη της ψυχής μου, στέλνω έναν αδελφικό χαιρετισμό στο όνομα του Κυρίου 

στους αδελφούς και τις αδελφές μου στη Γερμανία, των οποίων τη θαυμάσια πνευματική αφύπνιση ο 

Διδάσκαλος μας υπέδειξε μέσω των ανθρώπινων μεσολαβητών του". 
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Οδηγία 143  
1 Ενισχύω το πνεύμα σας για να αντέξει την επερχόμενη μάχη, γιατί μεγάλη θα είναι η μάχη των 

ιδεολογιών, των δογμάτων και των δοξασιών. Αλήθεια σας λέω, όταν αρχίσει ο διωγμός των 

πνευματιστών, θα αναδυθούν νέοι απόστολοι γεμάτοι πίστη και θάρρος. Αυτοί θα είναι που θα 

διακηρύξουν ότι ήμουν πραγματικά μαζί σας σε αυτόν τον καιρό, και θα είναι πρωτοπόροι και προφήτες 

στα έθνη τους. Ανάμεσά τους θα εμφανιστούν εκείνοι που καταγράφουν τις εμπνεύσεις μου, που 

κατανοούν τις διδασκαλίες μου και βλέπουν πνευματικά οράματα. 

2 Εκείνη την εποχή θα αποκαλυφθώ τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, στους νέους, στα 

παιδιά και στους ηλικιωμένους. 

3 Όλος ο κόσμος θα λάβει αποκαλύψεις, εκδηλώσεις και οράματα, γιατί είναι γραμμένο ότι κάθε 

μάτι θα με δει. 

4 Έκανα αισθητή την παρουσία Μου στον τόπο εργασίας του επιστήμονα και η παρουσία Μου τον 

εξέπληξε. Έχω αιφνιδιάσει τις πολεμικές στρατιές εν μέσω μάχης σταματώντας την προέλασή τους μέσω 

των δυνάμεων της φύσης. Έχω φανερώσει τον εαυτό Μου με το να ξεχύνω το έλεός Μου στα άθλια 

σπίτια όπου δεν υπήρχε πια ψωμί. Ένας νέος ήρθε στην πόρτα του σπιτιού και έφερε στα χέρια του ένα 

καρβέλι ψωμί, και οι άνδρες και οι γυναίκες αναρωτήθηκαν: "Ποιος είναι αυτός;". 

5 Μελετήστε το έργο μου, μαθητές, γιατί πρέπει να είστε δυνατοί, ώστε όταν όλα τα ορατά και 

αόρατα στοιχεία θα οργιάζουν, να μπορείτε να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία μου για την αγάπη. Επτά δώρα 

σας εμπιστεύτηκα αυτή τη στιγμή για την εκδίπλωση του πνεύματός σας και την εκπλήρωση της 

αποστολής σας:  

Εδώ έχουμε τον Ηγέτη, τον Θεμέλιο Λίθο, τον Φωνηφόρο, τον Ενισχυμένο, τον Μάντη, τα Χρυσά Φτερά 

και τον Στύλο*. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που παραχωρώ αυτά τα δώρα στον λαό του Ισραήλ. Ακόμη 

και όταν διασχίσατε την έρημο αναζητώντας τη γη της υπόσχεσης, σας έδωσα τα ίδια δώρα. Ο Μωυσής 

ήταν ένας οδηγός, και ταυτόχρονα μετέδωσε το λόγο μου και έδειξε το θέλημά μου στο λαό. Στα χέρια 

του τοποθέτησα τον ακρογωνιαίο λίθο του Νόμου μου, ο οποίος είναι το θεμέλιο του ναού που θα χτίσετε 

στις καρδιές σας. Η φυλή του Ιούδα ήταν ο ισχυρός πυλώνας που στήριζε το θάρρος και την 

αυτοπεποίθηση των μαζών. Η φυλή του Λευί ήταν η λεγεώνα των πνευματικών εργατών που είχαν τη 

δυνατότητα από εμένα να διατηρήσουν ζωντανή την πίστη στον Κύριο. Η ιστορία, η προφητεία και η 

αποκάλυψη καταγράφηκαν από καθορισμένα χέρια, και μέσω της έμπνευσής μου οι προφήτες είδαν το 

μέλλον με τα μάτια του Πνεύματος. 
1. ο αρχηγός: επικεφαλής της κοινότητας. 
2. Ο θεμέλιος λίθος: Ένας έμπειρος, συμβουλευτικός πρεσβύτερος. 
3. Ο φορέας της φωνής: ένας πομπός των εκδηλώσεων. 
4. Ο πληρεξούσιος: Ιδιαίτερα υπεύθυνος για τη θεραπεία των ασθενών. 
5. Ο μάντης: Κάποιος ιδιαίτερα προικισμένος με το χάρισμα της πνευματικής όρασης. 
6. Τα χρυσά φτερά: Οι υπεύθυνοι για την καταγραφή (στενογραφικό αντίγραφο) των ανακοινώσεων. 
7. Στύλος: Επτά αποδεδειγμένοι πρεσβύτεροι της κοινότητας. 
Βλέπε επίσης: Οδηγία 246, 31 (στον τόμο 9), σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες εκείνης της εποχής θα είναι οι 

τελευταίοι. 

6 Δεν υπάρχουν νέα δώρα για το πνεύμα σας αυτή τη στιγμή, έχετε κουβαλήσει τα πάντα μέσα σας 

από τη στιγμή που αναστήθηκες από εμένα. 

7 Πλησιάζουν οι ημέρες κατά τις οποίες θα σας αποκαλύψω τις μεγάλες διδασκαλίες που δεν 

γνωρίζατε μέχρι τώρα- γιατί δεν θα είναι άνθρωποι αυτοί που θα σας τις αποκαλύψουν. Είναι αλήθεια ότι 

σε κάθε θρησκευτική κοινότητα υπάρχουν αγγελιοφόροι από Μένα, αλλά δεν θα είναι αυτοί που θα 

ανοίξουν το θησαυροφυλάκιό Μου, και ακόμη λιγότερο μπορούν να είναι αυτοί που, χωρίς να είναι 

προορισμένοι γι' αυτό το έργο, το έχουν αναλάβει με δική τους πρωτοβουλία. Εκείνοι που έχω στείλει για 

αυτή την υπηρεσία διαθέτουν σοφία από έμπνευση. Εκείνοι που δεν είναι υπηρέτες Μου έχουν πάρει τη 

γνώση από τα βιβλία. Ενώ άλλοι προσεύχονται και αγαπούν*, άλλοι διαβάζουν και μελετούν- αλλά ποτέ ο 

νους δεν θα φτάσει στην υψηλή όραση του πνεύματος**. Όταν οι πρώτοι μιλούν, πείθουν, ταρακουνάνε, 
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χαϊδεύουν και θεραπεύουν. Τα τελευταία εκπλήσσουν, κάνουν να θαυμάζουν, αλλά δεν παρηγορούν και 

δεν σώζουν. 
* Οι προσθήκες σε παρένθεση στο κείμενο έχουν επίσης εισαχθεί από τους μεταφραστές. 

** Στο σημερινό πρωτότυπο ισπανικό κείμενο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων πνεύμα και ψυχή. Εκεί είναι 

πάντα "espiritu" = πνεύμα. Στα γερμανικά, η χρήση του όρου ψυχή είναι συχνά καταλληλότερη και μερικές φορές 

απαραίτητη. Εάν φάνηκε σκόπιμο, π.χ. για πρώτη φορά σε μια διδασκαλία, ή όταν και οι δύο όροι θα είχαν τη 

δικαίωσή τους σε μια ορισμένη έννοια, αλλά ο μεταφραστής αποφάσισε υπέρ του όρου ψυχή μετά από σκέψη, 

αυτό επισημαίνεται σε υποσημείωση πάνω από την παρούσα σημείωση. (Βλέπε επίσης: Παράρτημα στον τόμο ΙΙ) 

8 Να είστε ταπεινοί, μαθητές, να εργάζεστε χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή. Να είστε χαρούμενοι με 

αγάπη και με τη γνώση ότι σας αγαπάει ο Επουράνιος Πατέρας σας. Μην φαντάζεστε την ανταμοιβή σας, 

γιατί δεν μπορεί ποτέ να τη συλλάβει ο νους σας. 

9 Και πάλι σας λέω: Προετοιμαστείτε. Δεν ξέρετε αν δεν θα σας εκπλήξω με μεγάλες αποκαλύψεις 

φέτος. Το φως της έκτης σφραγίδας σας φωτίζει αυτή τη στιγμή, και είναι καλό να μάθετε το περιεχόμενο 

αυτού του μυστηρίου τώρα. Θα εξηγήσω αυτά τα μαθήματα μέσω των φορέων της φωνής μου. 

10 Ο Ιωάννης, ο απόστολός μου, άκουσε και κατέγραψε αυτά που είδε σε οράματα χωρίς να τα 

κατανοήσει. Το ευλογημένο χέρι αυτού του προφήτη άφησε τις υποσχέσεις και τις αποκαλύψεις μου να 

περιγράφονται με αλληγορίες. Και στον παρόντα χρόνο σας δίνω την εξήγηση αυτών των λόγων και των 

εμπνεύσεων, γιατί μόνο εγώ είμαι σε θέση να το κάνω. Αλλά για να μπορέσω να σας μεταδώσω αυτό το 

φως και για να μπορέσετε να καταλάβετε αυτόν τον λόγο, καθαρίστε τους εαυτούς σας, προσέξτε και 

προσευχηθείτε. 
* Κατά κανόνα, δίπλα στην πρόσκληση για προσευχή ─ ακόμη και πρώτα 

πέρασμα ─ το συχνά παραγνωρισμένο "ρολόι". Πρέπει να κατανοηθεί με διάφορους τρόπους: Πρώτον, θυμίζει 

την παράκληση του Ιησού προς τρεις από τους μαθητές του εκείνη τη δύσκολη ώρα στη Γεθσημανή λίγο πριν από 

τη σύλληψή του να μείνουν ξύπνιοι (Ματθ. 26:36-46 κ.ά.). Είναι επίσης ένα έγκυρο αίτημα να συμμετέχετε στη 

μοίρα των άλλων με αφυπνισμένη συνείδηση με έναν καλοπροαίρετο και συνεπώς υποστηρικτικό τρόπο, όπως 

γίνεται επίσης στη μεσιτική προσευχή. Επιπλέον, σημαίνει επίσης μια πνευματική εγρήγορση, μια διαρκή 

ετοιμότητα να δίνουμε προσοχή στις συχνά αθόρυβες, αδύναμες παρορμήσεις του πνεύματος και της συνείδησης, 

να τις αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως και να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε από μια εσωτερική 

παρόρμηση της αγάπης προς τον πλησίον και του ελέους- να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να καθορίζεται από 

την εγωιστική, άχαρη διανοητική σκέψη, οι αποφάσεις της οποίας, ιδωμένες από μια ανώτερη πνευματική σκοπιά, 

είναι λανθασμένες, δηλαδή βλάπτουν την ψυχή, πράγμα που συνήθως αναγνωρίζεται μόνο εκ των υστέρων, όταν 

οι συνέπειες γίνονται ορατές. Μέσω της περισυλλογής ή του διαλογισμού, ─ ιδιαίτερα της εσωτερικής, νοητικής 

και επίσης συναισθηματικής ─ η ηρεμία και η προσοχή μπορούν να εξασκηθούν, έτσι ώστε οι σκέψεις και οι 

διαισθήσεις από αυτόν τον κόσμο καθώς και από το επέκεινα με τις επιπτώσεις τους στα συναισθήματα και τις 

πράξεις να γίνουν άμεσα συνειδητές και να μπορούν να ελεγχθούν. (Βλέπε επίσης: Οδηγία 146, 60) Υπό αυτό το 

πρίσμα, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι εν μέρει αντιφατικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της γραφής και 

των εικόνων σε διάφορα μέσα, από τα κόμικς μέχρι την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ιδίως στα παιδιά και τους 

νέους. Το να είσαι ξύπνιος σημαίνει να είσαι προσεκτικός, που σημαίνει επίσης να είσαι δεκτικός, τόσο σε σχέση 

με το περιβάλλον και τον πλησίον μας, όσο και στην εσωτερική πνευματική επικοινωνία, στο να αισθανόμαστε 

ποιο είναι το θέλημα του Θεού (φωνή της συνείδησης/έμπνευση). Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να 

αναφερθούν τα όνειρα, τα οποία έρχονται στη συνείδηση μέσω της μνήμης, και είναι ακόμη δυνατόν να τα 

συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του κανονικού ύπνου με ένα είδος συνείδησης εγρήγορσης, δ. 
δηλαδή να ξυπνήσει ενώ το σώμα κοιμάται. Η σημασία των ονείρων ως πιθανή πηγή βαθύτερων ενοράσεων 

προκύπτει από άλλα χωρία της διδασκαλίας (π.χ. U. 159, 3, U. 162, 4, U. 167, 47) καθώς και από βιβλικά κείμενα. 

Εξαρτώνται επίσης από την ανάπτυξη της ψυχής και την πνευματική ανύψωση ή στάση (U. 100, 30). 

11 Αληθινά σας λέω, αν δεν έχετε ακούσει ακόμα ανώτερες διδασκαλίες, είναι μόνο επειδή σας λείπει 

η ανύψωση και η καθαρότητα. Κάντε τους εαυτούς σας άξιους μέσω της φιλανθρωπίας για να λάβετε στις 

καρδιές σας τις σελίδες που περιέχει το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων. 

12 Έρχομαι στα παιδιά μου για να σας διδάξω την αρετή, ώστε το πνεύμα σας να είναι δυνατό και να 

νικήσετε τους πειρασμούς που είναι οι κλίσεις της σάρκας σας. Ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια και 

δείτε τα πολλά πράγματα που σας επιφυλάσσω στο θησαυροφυλάκιό μου. 

13 Δουλεύω τις καρδιές σας με τον Λόγο μου, ώστε να αποτελέσετε μέρος του ναού του Αγίου 

Πνεύματός μου. 
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14 Αγαπητοί άνθρωποι: Ο Δάσκαλος σας δίνει τη διδασκαλία, και στο νόημά της βρίσκεται το φως 

που φωτίζει το πνεύμα σας. 

15 Υψώνετε τον εαυτό σας σε μένα στην προσευχή σας, γνωρίζοντας ότι μέσω αυτής θα 

εισακουστείτε από τον Πατέρα σας, ο οποίος θα σας δώσει δύναμη και, όπως ο Σίμων της Κυρήνης, θα 

σας βοηθήσει να σηκώσετε τον σταυρό σας. 

16 Στο Λόγο μου θα βρείτε την ασπίδα και το φωτεινό όπλο για να νικήσετε στον αγώνα σας. Σας 

προετοιμάζω έτσι ώστε, μέσω της ανάπτυξης της ψυχής σας και του ξεδιπλώματος των πνευματικών σας 

χαρισμάτων, να είστε σε θέση να αντιστέκεστε στους πειρασμούς. 

17 Ζήστε ξύπνιοι, αγαπημένοι άνθρωποι, ενεργήστε σαν τις σοφές παρθένες της παραβολής που 

δόθηκε στους μαθητές μου στη Δεύτερη Εποχή. Να είστε σαν κι αυτούς, με αναμμένες λάμπες, ώστε να 

μπορείτε πάντα να εναποθέτετε την πίστη και την ελπίδα σας σε Μένα. Μέσα σας είναι το ιερό που έχω 

ετοιμάσει με μεγάλη αγάπη σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Είστε οι φύλακες του Λόγου Μου, και έχω 

μετατρέψει κάθε νου και καρδιά σε πηγή αγάπης, αρετής, θεραπευτικού βάλσαμου, που θα ρέει σαν 

κρυστάλλινο νερό ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

18 Μεγάλη είναι η αγαλλίασή σου, Ισραήλ, επειδή είδες ότι μπόρεσες να φέρεις παρηγοριά σε 

θλιμμένες καρδιές και ότι όσοι λυγίστηκαν από τον πόνο αισθάνθηκαν ενθαρρυμένοι από τον λόγο σου, 

όταν ήσουν εξοπλισμένος. Ευλογημένοι είστε εσείς που εκπληρώνετε το καθήκον σας με αυτόν τον 

τρόπο. Συνεχίστε να αγωνίζεστε για να φέρετε το έλεός μου στους ανθρώπους. Έρχομαι με τον λόγο μου 

για να σας ενθαρρύνω σε αυτόν τον αγώνα. Σας διδάσκω να χτίζετε και να αποκαθιστάτε ό,τι η 

ανθρωπότητα κατέστρεψε με τον καιρό με τον υλισμό της. Το πνεύμα σας γνωρίζει τους καιρούς στους 

οποίους ζει, μαθαίνει να αντέχει όλο και καλύτερα τις δοκιμασίες που συναντά στην πορεία του, επειδή η 

πίστη και η αγάπη του για το Έργο μου είναι μεγάλη. 

19 Αγαπημένα μου παιδιά, θα σας δώσω την ανταμοιβή σας στο τέλος του αγώνα σας. Προς το παρόν 

δεν ξέρετε πότε ή πώς θα συμβεί αυτό, αλλά αληθινά σας λέω, ο λόγος Μου γίνεται πραγματικότητα και 

σας έχω προσφέρει τη γη της υπόσχεσης, όπου θα βιώσετε ευδαιμονία, αναζωογόνηση και ευτυχία. Θα 

νιώσετε πλήρως την ειρήνη Μου, γιατί τότε το πνεύμα σας θα έχει κερδίσει τη νίκη. 

20 Σας δείχνω για άλλη μια φορά το μονοπάτι που πρέπει να διανύσει το πνεύμα σας.Πάνω σε αυτό 

υπάρχει το φως μου, οι αρετές και τα πνευματικά ιδανικά με τα οποία πρέπει να περπατήσετε το μονοπάτι 

σας. Έχω έρθει αυτή τη στιγμή με ένα φλεγόμενο σπαθί - όχι για να σκοτώσω το πνεύμα, αλλά για να 

καταπολεμήσω το σκοτάδι που έχει εξαπλωθεί γύρω σας. 

21 Ιδού, αυτή είναι η δύναμη του Λόγου Μου, την οποία αποκαλύπτω μπροστά σας με έργα αγάπης! 

Δίνω μαρτυρία για τον εαυτό Μου με αυτό. Κάνω θαύματα σε κάθε καρδιά για να σας μεταμορφώσω σε 

παιδιά του φωτός, γιατί ο Πατέρας σας είναι το Φως και η άπειρη Σοφία. Στον καθένα δίνω τον Λόγο 

Μου, που είναι Νόμος. Αλλά συνειδητοποιήστε ότι δεν σας αναγκάζω με τη δύναμή Μου να υπακούσετε 

και να δείτε στο Λόγο Μου ένα μαστίγιο που πληγώνει την καρδιά σας. Δεν ξέρετε ότι Εγώ, ως Πατέρας, 

δεν θέλω πόνο για τα παιδιά Μου; Συνειδητοποιήστε ότι σας εξαγνίζω μέσω της διδασκαλίας Μου και 

σας θεραπεύω από τις πληγές που φέρνετε ενώπιόν Μου- και αν ο λόγος Μου σας κρίνει για μια στιγμή, 

είναι επειδή είμαι τέλεια δικαιοσύνη και έτσι σας απαλλάσσω από τον πόνο που δημιουργείτε στον εαυτό 

σας όταν ξεχνάτε την εκπλήρωση του νόμου Μου. 

22 Θέλω να είστε πνευματικά ελεύθεροι. Αλλά μην πέφτετε στην ακολασία, στην οποία σας 

παρακινεί το σώμα, γιατί σας το εμπιστεύτηκα για να είναι το πρόθυμο εργαλείο που θα στηρίξει την 

ψυχή σας στην ανοδική της ανάπτυξη. Αλλά έχει γίνει σκλάβος αυτού που θα έπρεπε να κυβερνά. Σας 

διδάσκω με τον λόγο Μου, ώστε να μην αφήνετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από την καταιγίδα των 

παθών σας και να ξέρετε πώς να ελέγχετε τον εαυτό σας. 

23 Λαέ μου, αγαπήστε με και μαρτυρήστε με σε κάθε σας έργο. Ασκηθείτε στις αρετές και διαδώστε 

το φως μου. Το κάνω να ρέει μέσα στο πνεύμα σας και το τρέφω με το ψωμί της αιώνιας ζωής- γευματίζει 

με τους καρπούς της ζωής, λαμβάνει τη σοφία μου. Αυτή είναι η ουσία του λόγου μου. Έχετε ετοιμάσει 

τις καρδιές σας σαν ένα καθαρό δισκοπότηρο, και σ' αυτό αφήνω το Αίμα μου να ρέει σταγόνα-σταγόνα. 

24 Λαέ μου, κατανοήστε την αλληγορική σημασία του λόγου μου και αναζωογονηθείτε από αυτόν. 

25 Τα υλικά σας μάτια δεν μπορούν να δουν το λαμπερό μου πρόσωπο, αλλά με καταλαβαίνετε λόγω 

του λόγου που εισπράττει το πνεύμα σας. Ο Λόγος Μου είναι η δόνηση που δίνει ρυθμό σε ό,τι έχει 



 

13 

δημιουργηθεί, ώστε όλα να βρίσκονται σε τέλεια αρμονία. Έτσι, το πνεύμα σας θα υποκύψει στη δύναμη 

του Λόγου μου, ώστε να φτάσετε στην πύλη της σωτηρίας και στη συνέχεια στη Γη της Επαγγελίας. 

26 Εδώ είναι η παρουσία μου! Ιδού η δύναμη του Πνεύματός μου, που έγινε νόμος μέσα σας, ένας 

νόμος που σας λέει: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Με αυτόν τον αόρατο νόμο ενώνω όλα τα παιδιά Μου. Θα 

αφήσω τη φλόγα της αγάπης να φουντώσει από όλες τις καρδιές, έτσι ώστε όλοι να συγχωνευτούν σε ένα 

ιδανικό. 

27 Ο Δάσκαλός σας σας φέρνει το μήνυμα της ειρήνης και της σωτηρίας που περιμένατε τόσο καιρό. 

Μόνο εγώ μπορώ να σας βοηθήσω με τη διδασκαλία μου να βρείτε το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στο 

πνευματικό σπίτι. 

28 Ακούτε το λόγο μου μέσα από ανθρώπινα χείλη. 

29 Τι χρειάζεστε για να βαδίσετε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης; Αν έχετε αγάπη, θα ανεβείτε 

πολύ ψηλά, και αν με εμπιστεύεστε, δεν θα σκοντάψετε στη ζωή σας, και οι ικανότητες να θεραπεύετε, να 

μιλάτε και να πείθετε που υπάρχουν μέσα σας θα ξεδιπλωθούν, και όλα αυτά θα υπηρετήσουν την πρόοδο 

του πνεύματός σας. 

30 Μπορείτε όλοι σας να ακολουθήσετε τα βήματά μου, γιατί είστε όλοι εξοπλισμένοι για να 

ανεβείτε και να με φτάσετε. Ποιος σας είπε ότι κάποιοι θα φτάσουν εκεί και άλλοι όχι; 

31 Δεν δημιούργησα πνεύματα διαφορετικής ιεραρχίας- όλα δημιουργήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, και 

όλοι έχετε το Θείο Χρίσμα Μου. Ωστόσο, σήμερα δεν είστε όλοι καθαροί όπως ήσασταν όταν 

δημιουργηθήκατε, και γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξαγνιστείτε. Γιατί θέλω αυτό που πηγάζει από τις 

καρδιές σας να είναι καθαρό, να υπακούτε στις εμπνεύσεις Μου, ώστε το έργο σας να είναι ανιδιοτελές 

και η δικαιοσύνη σας να αντανακλάται σε όλα σας τα έργα. Ο εγωισμός ή ο φθόνος δεν είναι εκδηλώσεις 

ενός ανυψωμένου πνεύματος. Όταν θα έχετε καθαρίσει την καρδιά σας για να κάνετε ελεύθερο χώρο για 

το φως, τότε θα είστε έτοιμοι να κάνετε γνωστό το έργο μου, και μόνο τότε θα μπορείτε να γίνετε πομποί, 

μάντεις και προφήτες της αλήθειας. 

32 Η συμπαντική μου ακτίνα φωτίζει το πνεύμα των ανθρώπων, τους εξαγνίζει και τους εξυψώνει, 

γιατί θέλω να είστε πάνω από το απλώς ανθρώπινο και να κάνετε θαύματα όπως σας έχω διδάξει. 

33 Να θυμάστε ότι είμαι καλοπροαίρετος και δεν έχω κρίνει τα έργα σας. Σας δίνω τη βοήθειά Μου, 

έρχομαι να βοηθήσω αυτούς που υποφέρουν, αυτούς που έχουν παραστρατήσει, και δεν τους καταδικάζω, 

γιατί μπορούν ακόμα να μετανοήσουν και να αποφύγουν νέες πτώσεις. Δεν έχω εκθέσει κανέναν, έχω 

μόνο εξοπλίσει το πνεύμα σας, ώστε να νιώθετε υπεύθυνοι για κάθε σας πράξη και ώστε να μπορείτε να 

σηκωθείτε και να επανορθώσετε τις παραβάσεις σας και να οικοδομήσετε στο εξής σε στέρεο έδαφος. 

34 Θεραπεύστε τους αρρώστους μέσω της πίστης και της αγάπης. Αναπτύξτε τις ικανότητές σας, 

ώστε να γνωρίζετε με πόσες χάρες σας έχω προετοιμάσει και να μην λέτε ότι αυτό που σας ζητώ είναι 

πέρα από τις δυνατότητές σας. 

35 Ειλικρινά επιθυμείτε την παρουσία μου και ξεκινήστε γεμάτοι δύναμη, κηρύσσοντας αγάπη. 

Διδάξτε με αποδείξεις και δείξτε ότι η αγάπη μπορεί να αποκαταστήσει την υγεία σε έναν άρρωστο 

άνθρωπο, καθώς είναι το πιο ισχυρό φάρμακο που γνωρίζει ο άνθρωπος. 

36 Ανυψώστε το πνεύμα σας και σκεφτείτε τα εκατομμύρια των ασθενών στον κόσμο και ρίξτε πάνω 

τους το βάλσαμο της προσευχής σας. 

37 Ο Χριστός δεν είναι νεκρός- ζει αιώνια για να δίνει ζωή και ανάσταση στις ψυχές. Αν έχετε έρθει 

σε μένα υποφέροντας, και όταν φεύγετε από αυτόν τον τόπο συνάντησης αναζητάτε τον πόνο σας και δεν 

τον βρίσκετε πια, είναι επειδή έχετε κατανοήσει τον Λόγο μου και βρήκατε σε αυτόν το θεραπευτικό 

βάλσαμο που σας αποκατέστησε την υγεία και την ειρήνη. 

38 Έχω έρθει αυτή την εποχή για να σας δείξω το Νόμο Μου, παρά την απιστία των ανθρώπων. 

Εκείνοι που επέλεξα να σχηματίσουν μαζί τους την αποστολική Μου ιδιότητα πίστεψαν ακούγοντας τον 

Λόγο Μου, και η πίστη τους είναι ακλόνητη. Αλλά εκείνοι που, αφού Με άκουσαν, έχουν φύγει και 

αρνούνται ότι Εγώ είμαι αυτός που με κάνει γνωστό, κουβαλούν ήδη το σπόρο της αγάπης Μου στο 

πνεύμα τους, και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν σε Μένα. 

39 Αν σας έκριναν λάθος για χάρη του σκοπού μου και σας έπειθαν ότι κάνατε λάθος - τι θα 

απαντούσατε; 
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40 Μου λέτε ότι θα Με ακολουθήσετε μέχρι τέλους, ότι έχετε ανάψει ένα φως αγάπης στην καρδιά 

σας και ότι θα υπομείνετε τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για να δώσετε μαρτυρία για Μένα- και σας δίνω 

σταθερότητα, γιατί θα ξεσπάσουν μεγάλες καταιγίδες για να σβήσουν το φως της πίστης σας. 

41 Αν δείξετε την απλή και τίμια ζωή σας ως μάρτυρα αυτής της αλήθειας και αφήσετε το Πνεύμα να 

μιλήσει με εξουσία, θα υπερασπιστείτε την πίστη σας και θα με πιστέψουν. Τα ισχυρότερα όπλα για να 

νικήσετε τους εχθρούς σας είναι η αγάπη, η σύνεση και η δικαιοσύνη. Να σέβεστε την πίστη των 

συνανθρώπων σας, αλλά να είστε ελαφροί στο πνεύμα τους. Να είστε ταπεινοί και να μην κάνετε εχθρούς 

ο ένας τον άλλον εξαιτίας της διδασκαλίας μου. Όλοι λένε ότι υπακούουν στις εντολές μου και κάνουν 

πράξεις ανάξιες μπροστά μου. Προετοιμαστείτε και μην ενεργείτε αντίθετα προς το καθήκον σας. Μέσω 

εσάς θα μιλήσω στην ανθρωπότητα, γιατί ο καθένας από τους εκλεκτούς μου θα είναι ένα φερέφωνο της 

διδασκαλίας μου, ένας πρεσβευτής καλής θέλησης. 

42 Αν θέλετε να με δεχτούν οι συνάνθρωποί σας, κουβαλήστε με μαζί σας στο ιερό της καρδιάς σας. 

Αφήνω το βιβλίο της αλήθειας μου ανοιχτό για να το διαβάσει ο κόσμος. 

43 Θέλω να σας αφήσω πνευματικά προετοιμασμένους πριν από το έτος 1950, θέλω να σας δώσω την 

ειρήνη μου όταν σας αποχαιρετώ. Η βούλησή μου είναι να αποκτήσετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις 

τελευταίες εντολές και οδηγίες μου. 

44 Μετά από εκείνο το έτος, κατά το οποίο οι 144.000 που έχουν σημαδευτεί με τη φωτιά της αγάπης 

μου θα ενωθούν, ο ένας στην ύλη και ο άλλος στο πνεύμα - θα είναι εξοπλισμένοι και δεν θα υπάρχει 

καμία ανθρώπινη δύναμη που θα μπορεί να τους αφαιρέσει τα πνευματικά χαρίσματα που τους έχω δώσει 

ή να τους δώσει άλλα χαρίσματα. 

45 Μακάριοι όσοι έχουν πνευματοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν επιτρέψει στην ψυχή 

τους να αναπτυχθεί ακολουθώντας το ανοδικό μονοπάτι, γιατί θα είναι προετοιμασμένοι για την εποχή της 

μεταμόρφωσης που σας περιμένει και θα είναι αρκετά δυνατοί για να αντισταθούν σε αιρέσεις και 

θρησκευτικές κοινότητες. 

46 Έφερα τη διδασκαλία μου στην προσοχή σας, η οποία είναι σαν ένα αναζωογονητικό ρεύμα που 

πηγάζει από μένα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία του. Κατέβηκε από ένα ψηλό βουνό 

για να κάνει τη διψασμένη γη γόνιμη. 

47 Είμαι μαζί σας και δεν χρειάζεται να φοβάστε τίποτα. Η έμπνευσή μου ρέει αιώνια, και για πάντα 

μπορείτε να τρέφεστε από μένα. Όπως εκείνος ο άγγελος, σας λέω σήμερα: Δόξα στο Θεό στη συνείδηση 

του πνευματικού ανθρώπου και ειρήνη στη γη στην ανθρωπότητα, καθώς προσπαθεί να εδραιώσει την 

ειρήνη στον κόσμο. 

48 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, χύνω μέσα σας την εξαγνιστική φωτιά του Λόγου Μου για να έχετε 

δύναμη, φως και ζωή. Σας στέλνω τις σκέψεις Μου μέσω αυτού του φορέα φωνής, χωρίς να μπορούν να 

λερωθούν καθώς περνούν μέσα από αυτόν. Η θεότητα δεν κηλιδώνεται όταν εκδηλώνεται μέσω του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, ακόμη και αν δεν είναι πνευματοποιημένη. 

49 Πρέπει να επαναλαμβάνω τις διδασκαλίες μου συχνά, ώστε οι "τελευταίοι" που έρχονται αδιάκοπα 

μπροστά μου να κάνουν το πρώτο βήμα και από εκείνη τη στιγμή, από εκείνο το πρώτο μάθημα, να 

γνωρίσουν την ουσία αυτής της εκδήλωσης. 

50 Να ξέρετε ότι όσοι αγαπούν ο ένας τον άλλον μπορούν να επικοινωνούν πέρα από τις μεγαλύτερες 

αποστάσεις- σ' αγαπώ και μ' αγαπάς κι εσύ το ίδιο. Δεν υπάρχουν εμπόδια για το πνεύμα- στο ταξίδι σας 

στη ζωή έχετε πολλές ευκαιρίες να το βιώσετε αυτό. Μαθαίνεις να με αγαπάς και υπάρχουν στιγμές που 

νιώθεις ότι έχεις φτάσει στην αληθινή αγάπη, την οποία έχω προορίσει για να φωτίσει την καρδιά σου, 

ώστε να σου δώσει δύναμη στο ταξίδι της ζωής σου. 

51 Δεν σας ζητώ να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε ή που δεν είστε σε θέση να κάνετε. Αν το έκανα, θα 

ήμουν άδικος απέναντί σας. Αν κάποιος γνωρίζει το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο έχετε φτάσει, αυτός 

είμαι Εγώ. Σημειώστε ότι δεν σας ζητώ να συνομιλήσετε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα χωρίς να 

λάβετε πρώτα προετοιμασία. Σας δίνω αυτή την προετοιμασία όταν επικοινωνώ μαζί σας μέσω των 

φορέων φωνής, μέσω του εγκεφάλου των οποίων σας στέλνω τις διδασκαλίες Μου. 

52 Μάθετε να ακούτε, ω μαθητές, γιατί το να ακούτε δεν είναι το ίδιο με το να ακούτε. Όλοι ακούνε, 

αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν να ακούνε, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να 

γίνει κατανοητή η αλήθεια των διδασκαλιών μου. 
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53 Να ξέρετε ότι ο Δάσκαλος αναλαμβάνει ο ίδιος αυτό το πρόβλημα της πνευματικής προσέγγισης 

μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού του, όταν σας στέλνει τις σκέψεις του για να σας φωτίσουν καθώς 

λάμπουν προς τα κάτω. Εξωτερικά η γλώσσα που βγαίνει από τα χείλη των πομπών είναι πολύ απλή, αλλά 

το νόημά της είναι τέλειο όπως ο Πατέρας σας που σας το στέλνει. Το επιδιωκόμενο νόημα αυτού του 

έργου είναι πέρα από αυτό που φαντάζεστε και κατανοείτε- γι' αυτό, φανταστείτε το θεϊκό, μεγάλο και 

αιώνιο. Είναι κάτι περισσότερο από παρηγοριά για τον κουρασμένο, κάτι περισσότερο από βάλσαμο για 

τον άρρωστο. Είναι το ύψιστο δώρο για το πνεύμα, που σας δίνει την ευτυχία της αγάπης προς τον Θεό 

και που σας δίνει τη γνώση της αληθινής ζωής. 

54 Να ξέρετε ότι αυτός που καταλαβαίνει και αναγνωρίζει κάτι από αυτό που προορίζεται για 

εκείνους που ανεβαίνουν πνευματικά δεν μπορεί πλέον να απομακρύνει το πνεύμα του από το φως που 

του αποκαλύφθηκε. Είτε εισέρχεται σε άγνωστους κόσμους είτε επιστρέφει στη γη ξανά και ξανά - αυτό 

που κάποτε έλαβε ως θεϊκή σπίθα φωτός θα αναδύεται πάντα ξανά από το αγνότερο της ύπαρξής του ως 

πρόγευση, ως θεία έμπνευση. Μερικές φορές θα αναβιώνει σαν ένα γλυκό ξύπνημα ή σαν ένα ουράνιο 

τραγούδι που θα πλημμυρίσει την καρδιά με χαρά, σαν μια λαχτάρα για επιστροφή στο πνευματικό σπίτι. 

Αυτό σημαίνει η διδασκαλία μου για τις ψυχές που επιστρέφουν σε αυτή τη ζωή. Κατά τα φαινόμενα, το 

πνεύμα ξεχνά το παρελθόν του, αλλά στην πραγματικότητα δεν χάνει τη γνώση της διδασκαλίας μου. 

55 Σε όσους αμφιβάλλουν ότι είναι ο Θεϊκός "Λόγος" που σας μιλάει αυτή τη στιγμή και με αυτή τη 

μορφή, λέω ότι αν δεν θέλουν να Μου δώσουν αυτό το όνομα, αν δεν θέλουν να αποδώσουν αυτόν τον 

Λόγο στον Θεϊκό Δάσκαλο, θα πρέπει να αναλάβουν το νόημα αυτής της διδασκαλίας και να φτάσουν στο 

βάθος κάθε σκέψης της- αν, αναλογιζόμενοι αυτά που άκουσαν, καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι περιέχει 

φως και αλήθεια για την ανθρωπότητα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν ως μέτρο για τα βήματά τους 

στη γη και να μεταμορφώσουν τη ζωή τους με αυτό. 

56 Ξέρω ότι σας παραδίδω την αληθινή σοφία- ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει το παραμικρό 

από την αλήθεια Μου. Αλλά είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να είναι σίγουρος για το τι πιστεύει, τι 

γνωρίζει και τι αγαπά. Μόνο γι' αυτό το λόγο, μερικές φορές κατεβαίνω στο επίπεδο της ανθρωπότητας 

στις εκδηλώσεις Μου, για να με αναγνωρίσουν. 

57 Σε εκείνους που ήδη ονομάζω μαθητές, πρέπει να πω ότι έχουν το ιερό καθήκον να διδάξουν και 

να κάνουν κατανοητή αυτή τη Διδασκαλία σε εκείνους που ονομάζω "μικρά παιδιά", γιατί δεν 

καταλαβαίνουν ακόμη αυτά που βλέπουν ή αυτά που ακούνε στις διδασκαλίες Μου. Για να είναι μαθητές 

Μου, δεν αρκεί να καταλαβαίνουν, πρέπει επίσης να αισθάνονται. Γιατί υπάρχουν πολλοί που, αν και 

κατανοούν αρκετά από τις διδασκαλίες που τους έχω δώσει στο Λόγο Μου, δεν είναι σε θέση να 

προσεγγίσουν εκείνους που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να κατανοήσουν τη Θεία Διδασκαλία. Να 

γνωρίζετε ότι τα παιδιά μου χρειάζονται συχνά τις εξηγήσεις σας και την εμπειρία σας. Εκπαιδευτείτε 

ώστε να μπορείτε να τους διδάξετε και θα βιώσετε πώς ξεδιπλώνεται η πίστη μέσα τους και το χάρισμα 

του Λόγου μέσα σας. Θα πρέπει να αναζωπυρώσετε τη βαθιά πίστη, η οποία έχει επίσης λογική και 

κατανόηση. 
Θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι σε παλαιότερες εποχές, αλλά και σήμερα, πολλοί νόμοι ήταν και είναι άγνωστοι. 

Λόγω της άγνοιας και των λαθών, προέκυψε η αντίφαση μεταξύ πίστης και γνώσης, μεταξύ θρησκείας και 

επιστήμης. Αυτή η αντίφαση εξαλείφεται από τη διδασκαλία του πνεύματος, διότι αντί για την "τυφλή" πίστη 

καθιστά δυνατή μια πίστη που βασίζεται στην πνευματική γνώση και διορατικότητα ─ μια πίστη που γνωρίζει 

και, ως εκ τούτου, μια επιστήμη που διευρύνεται και φωτίζεται προς την πνευματική και υπερκόσμια 

πραγματικότητα. 

58 Δεν είναι αλήθεια ότι είστε όλοι σκληρόκαρδοι. Σας έχω δει συχνά να κλαίτε για χάρη των άλλων 

και έχω βιώσει τις καρδιές σας να σχίζονται από έναν ξένο πόνο. 

59 Αυτή η Εποχή εγκαινιάστηκε με την εκδήλωση της ακτίνας Μου μέσω των οργάνων του νου*, τα 

οποία επιλέχθηκαν γι' αυτό επειδή έφεραν αυτή την αποστολή μέσα τους. Μην νομίζετε ότι επιλέχθηκαν 

λόγω της αγνότητάς τους, γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα είχα βρει ούτε μία. 
* Η ικανότητα σκέψης και ομιλίας των "φορέων φωνής". 

60 Ικανοποιηθείτε από τη θεϊκή μου ενίσχυση και νιώστε ασφαλείς επειδή είστε μαζί μου. Αύριο, 

όταν η καρδιά σας ξυπνήσει στην αγάπη και ζωντανέψει από το αίσθημα της αγάπης προς τον πλησίον, ας 

κάνει αδιάκοπα στον συνάνθρωπό σας ό,τι έκανα εγώ σ' αυτόν. 
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61 Θυμηθείτε εκείνη την ημέρα που ήταν γεμάτη φως και χαρά για την πρώτη συγκέντρωση των 

μαθητών αυτού του Έργου. Ήταν 1η Σεπτεμβρίου 1866 όταν το φως του Ηλία ξεχύθηκε ως έμπνευση σε 

όσους συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ρόκε Ρόχας*. 
* Το όνομα αυτού του πρώτου ψηφοφόρου και πληρεξουσίου προφέρεται "Roke Rochas" (ελβετικό "ch"). 

62 Εκείνη την ημέρα χειροτονήθηκαν εκείνοι που θα γίνονταν οι πρώτοι ηγέτες και οι πρώτοι φορείς 

της φωνής. Ήταν μια ημέρα έμπνευσης, αποκαλύψεων, υποσχέσεων και διαθηκών. 

63 Αυτοί οι μαθητές αισθάνθηκαν πνευματικά μεταφερόμενοι στο Σινά ή στο όρος Θαβώρ, 

θυμήθηκαν τις μεγάλες αποκαλύψεις της Πρώτης και της Δεύτερης Εποχής. Και δεν έκαναν λάθος στο 

προαίσθημά τους, γιατί η πνευματική Παρουσία του Μωυσή, η δική μου Παρουσία και του Ηλία ήταν 

μαζί τους, όπως ακριβώς ήταν στο όρος Θαβώρ σε εκείνο το πνευματικό όραμα που είδαν κάποιοι από 

τους μαθητές μου - την αποκάλυψη που οι άνθρωποι ονόμασαν "η μεταμόρφωση του Ιησού". 

64 Σε εσάς που με ακούτε σήμερα, σας λέω με αλήθεια ότι η πνευματική παρουσία του Μωυσή, η 

δική μου παρουσία και του Ηλία είναι μαζί σας. Τι είχαν οι άνθρωποι της Δεύτερης Εποχής που δεν έχετε 

εσείς; Έχετε την ίδια πίστη που είχαν και εκείνοι, όπως ακριβώς σας λέω ότι υπάρχει ατέλεια και αμαρτία 

ανάμεσά σας, όπως ακριβώς υπήρχε και τότε. 

65 Εδώ έχετε την παρουσία των τριών αγγελιοφόρων: του Μωυσή, του Ιησού και του Ηλία - μια 

πνευματική παρουσία, αόρατη στα ανθρώπινα μάτια και αντιληπτή μόνο με τις αισθήσεις του πνεύματος. 

Γι' αυτό σας λέω: Προετοιμαστείτε για να απολαύσετε το φως που χύνεται στο πνεύμα σας αυτή τη 

στιγμή. 

66 Ανοίξτε την καρδιά σας και νιώστε την παρουσία του Μωυσή μέσα της. Γίνετε ευαίσθητοι και 

ακούστε την πνευματική φωνή του να σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε το ταξίδι, όπως ακριβώς ενθάρρυνε 

τον λαό του την πρώτη φορά που διέσχισε την έρημο. 

67 Ο Μωυσής δεν αδρανεί στους κόλπους του Πατέρα, το Πνεύμα του εργάζεται αδιάκοπα και κάνει 

τη φωνή του Νόμου να ακούγεται σε κάθε πνεύμα. Σας λέει να γίνετε αληθινά παιδιά της πίστης, για να 

μπορέσετε να φτάσετε στη γη που υποσχέθηκε στο πνεύμα. 

68 Άνθρωποι, κρατήστε στις καρδιές σας το μάθημα που ακούσατε, ώστε να απολαμβάνετε πάντα 

την πνευματική μου παρουσία, η οποία σας καθοδήγησε σε όλο το ταξίδι της ζωής. 

69 Προσευχηθείτε, γιατί δέχομαι τις σκέψεις σας, και όσο συνεχίζεται η μεσιτεία σας, θα ρίχνω τις 

ευλογίες Μου στην ανθρωπότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 144  
1 Ανυψώστε το πνεύμα σας και ξεπεράστε τα κατώφλια της ύλης, ώστε να συνδεθείτε με το Θείο 

Πνεύμα μου. 

2 Γιατί θέλετε να υποτάξετε το πνεύμα σας στη γη και να του στερήσετε έτσι τις πνευματικές χαρές; 

Μην ξεχνάτε ότι ανήκει σε έναν άλλο κόσμο. 

3 Αφήστε το πνεύμα σας να εισέλθει στο ιερό μου, ώστε εκεί να διαποτιστεί με φως και να γίνει στη 

συνέχεια ο οδηγός των βημάτων σας, ο δάσκαλος και ο εσωτερικός κριτής. 

4 Αυτά τα πλήθη των ανθρώπων εδώ που ακούν το Λόγο Μου έχουν ανοίξει τα πνευματικά τους 

μάτια στο φως, γιατί δεν υπήρξε άνθρωπος που να έχει κηρύξει με την καθαρότητα, την αλήθεια και την 

ειλικρίνεια με την οποία σας έδωσα τις οδηγίες Μου. Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι παραποίησαν την 

αλήθεια Μου και έκρυψαν τον νόμο Μου από την ανθρωπότητα. 

5 Τώρα, έχω δει ότι η διδασκαλία που σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή είναι κρυμμένη, ατελής και 

δεν ερμηνεύεται σύμφωνα με την πνευματική ανάπτυξη που έχετε σήμερα, αλλά σύμφωνα με την 

κατανόηση των ανθρώπων πριν από πολλούς αιώνες. Ωστόσο, ήρθα σε σας, και όταν σας είδα 

πεινασμένους, σας έδωσα "ψωμί" σε αφθονία, ώστε να χορτάσετε και στη συνέχεια να το μεταδώσετε 

στους ανθρώπους που θα έρθουν. 

6 Να θυμάστε ότι σας περιμένει μια νέα εποχή, ότι ο λόγος μου θα τελειώσει και ότι θα μείνετε 

μόνοι με τη διδασκαλία μου. Αν τότε ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, θα μπορέσετε να μιλήσετε για μένα. 

Αν όμως, παρά τις γνώσεις σας, πέσετε σε πειρασμό, αν διαστρεβλώσετε τον λόγο μου ή δεν τον 

ερμηνεύσετε σωστά, τότε η διδασκαλία μου στα χείλη σας δεν θα είναι τροφή για τους συνανθρώπους 

σας. 

7 Είναι ακόμη καιρός να προσευχηθείτε και να προετοιμαστείτε για το καθήκον σας. Μην 

περιμένετε τη δικαιοσύνη μου να σας πλήξει, μην περιμένετε τον πόνο και τον πόλεμο να σας 

μαστιγώσουν όπως τα αδελφά έθνη σας που ποτίζουν τα χωράφια με αίμα και αφήνουν τα σπίτια 

δυστυχισμένα. Υποστηρίξτε το έθνος σας με τις προσευχές σας και μην επιτρέψετε να καταστραφεί όπως 

η Ιερουσαλήμ. Καλλιεργήστε με τα έργα σας έναν κήπο στον οποίο τα λουλούδια είναι η συγχώρεση, η 

αγάπη, η προσευχή και η φιλανθρωπία. Αυτός ο κήπος θα ξεκινήσει από τις καρδιές σας και θα τελειώσει 

στο πνεύμα σας. Αφιερώστε λίγες στιγμές της ημέρας στον στοχασμό, αφήστε το πνεύμα σας να 

ανυψωθεί, ώστε να σας φτάσει η έμπνευσή μου. Βλέπετε, δεν έχετε βιβλία στα χέρια σας, και μόνο μέσω 

αυτής της έμπνευσης θα μπορέσετε να λάβετε φως αυτή τη στιγμή. Να θυμάστε ότι θα έρθει η στιγμή που 

θα πρέπει να μαρτυρήσετε την αλήθεια μου και ότι τότε θα πρέπει να καταφύγετε στο βιβλίο που 

βρίσκεται στην καρδιά σας. Μάθετε να διαβάζετε αυτό το αόρατο βιβλίο, ώστε το μυαλό σας να μη 

θολώνει. Βυθιστείτε στον εαυτό σας, ώστε η φωνή του πνεύματός σας να εκφραστεί στα χείλη σας. 

8 Κάθε θρησκευτική κοινότητα και κάθε αίρεση προετοιμάζεται, επειδή προβλέπει την εγγύτητα της 

αντιπαράθεσης. Θα σταθείς ανάμεσά τους, αλλά τότε θα είσαι εξοπλισμένος, γιατί θα χρησιμοποιήσω τη 

διάνοιά σου για να κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. 

9 Σήμερα σε βλέπω ακόμα αδύναμο, γιατί όταν δέχτηκες την αχαριστία των συνανθρώπων σου ως 

ευχαριστία για τα έργα της αγάπης σου, έκλαψες σιωπηλά και μου είπες: "Αυτός είναι ο σταυρός που 

έβαλες στους ώμους μου;". Σε αυτό σας απαντώ με μια άλλη ερώτηση: έχετε ήδη ξεχάσει το παράδειγμα 

του Ιησού ανάμεσα στους ανθρώπους; Αν ο κόσμος σας πληγώνει, μην τον κατηγορείτε σε μένα, 

λυπηθείτε τον, θα κλείσω την πληγή σας ξανά. 

10 Αφήστε τους ανθρώπους να σας θεωρούν φτωχούς- αν είστε ταπεινοί, εγώ θα σας κάνω μεγάλους 

στο πνεύμα. Να είστε σιωπηλοί όποτε μπορείτε, αλλά να εργάζεστε σκληρά. Δώστε μαρτυρία για Μένα, 

γιατί και εγώ θα δώσω μαρτυρία για σας. 

11 Αν το πνεύμα σας αισθάνεται την ανάγκη να πετάξει ψηλά, είναι επειδή υπάρχουν στιγμές που 

αισθάνεται ξένο σε αυτόν τον κόσμο, που αισθάνεται σαν ξένος. Καταλαβαίνει ότι η αληθινή πατρίδα της, 

το σπίτι της, βρίσκεται στο υπερπέραν. 

12 Οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ είναι διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο. Θα ενωθούν για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους, παρόλο που είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους. Ψάχνουν το άπειρο εν 

αναμονή της νέας μου αποκάλυψης. Αλλά οι προφητείες θα εκπληρωθούν και θα δουν το φως. Ανάμεσά 



U 144 

18 

τους είναι τα μεγάλα πνεύματα, εκείνα με εκπαιδευμένο μυαλό, καρδιές μεγάλης ευγένειας και ισχυρή 

έμπνευση. Πολλοί από αυτούς θα έρθουν σε σας, και θα εκπλαγείτε από την υψηλή πνευματικότητά τους - 

αν και δεν με έχουν ακούσει αυτή τη στιγμή. Μην τους επιτρέψετε να εκπλαγούν από τη μικρή σας 

προετοιμασία. 

13 Πλησιάζει ο καιρός που θα εμφανιστούν κοινότητες που θα σας εκπλήξουν για την 

πνευματικότητά τους και την εκδίπλωση των πνευματικών τους χαρισμάτων, και που θα εμφανιστούν 

προφήτες, γιατί το φως του Αγίου Πνεύματός μου ακτινοβολεί κάθε πνεύμα και κάθε νοημοσύνη για να 

της αποκαλύψει την εποχή στην οποία ζει και να υποδείξει στον καθένα την αποστολή του. 

14 Οι πύλες αυτού του έθνους θα ανοίξουν σύντομα για να φιλοξενήσουν άνδρες και γυναίκες που θα 

έρθουν από ξένα έθνη. Όλοι θα φέρουν μαζί τους πείνα, πόνο και ανάγκη, και ανάμεσά σας θα βρουν 

ζεστασιά, ψωμί και παρηγοριά. Προετοιμάστε τις καρδιές σας για να τους υποδεχτείτε με αγάπη. 

15 Πόσοι από εσάς θα πρέπει να πάτε σε ξένες χώρες, και θα πρέπει μετά να εξαρτηθείτε από αυτές 

για να σας δεχτούν ως αδελφούς! 

16 Όταν φύγω από εσάς, θα σχηματίσετε μια καρδιά. 

17 Μιλήστε μαζί με τα πνεύματα του φωτός: "Δόξα στο Θεό στα ύψη και ειρήνη στη γη στους 

ανθρώπους καλής θέλησης". Έτσι ηχεί το εγκωμιαστικό τραγούδι των αγγέλων. 

18 Άνθρωποι, ετοιμαστείτε να ακούσετε τα λόγια μου με απόλυτη αφοσίωση, τότε θα 

συνειδητοποιήσετε ότι ήταν χάρη που είδατε για άλλη μια φορά το φως του Δασκάλου. Η έμπνευσή μου 

έχει γίνει ο λόγος των ανθρώπων και αναζητά τις ψυχές που την έχουν ανάγκη ή διψούν για φως. Η 

γλυκιά παρηγοριά που σας υποσχέθηκε κάποτε έρχεται στην ουσία αυτού του ταπεινού και τρυφερού 

λόγου που προσπαθεί να σας πείσει. Έχει μια ουράνια ευωδία και κάνει τις καρδιές να χτυπούν πιο 

γρήγορα, όπως χτύπησαν πιο γρήγορα εκείνες των μαθητών μου της Δεύτερης Εποχής τη νύχτα του 

Μυστικού Δείπνου. 

19 Καλώς ήρθατε στη διδασκαλία μου. Έρχεστε εξαιτίας της υπόσχεσης της σωτηρίας σας, έρχεστε 

εξαιτίας του Λόγου που σας δείχνει την αληθινή ζωή. Πάρτε με ως παράδειγμα, αγαπήστε τον σταυρό 

σας, φιλήστε τον σταυρό της ζωής σας, ευλογήστε το θέλημα του Πατέρα σας. 

20 Σας λέω να αγαπάτε το σταυρό σας, γιατί αν επαναστατήσετε εναντίον του ενώ τον κουβαλάτε 

στους ώμους σας, ο πόνος θα ανοίξει μια βαθιά πληγή στις καρδιές σας. Αγαπώ αληθινά τον σταυρό μου, 

ω άνθρωποι- αλλά ξέρετε πώς ονομάζω τον σταυρό μου; Ο σταυρός μου αποτελείται από εσάς, λαέ μου, 

που αγαπώ τόσο πολύ. 

21 Δεν θα βλασφημήσετε στις δύσκολες περιπλανήσεις- κάθε νέος πόνος είναι ένα νέο φως στην 

καρδιά σας, κάθε δοκιμασία θα κάνει τα λουλούδια της εμπειρίας να ξεφυτρώσουν στην ύπαρξή σας. 

Καταλάβετε: Όταν σας χτυπάει ένας πόνος, είναι επειδή τον χρειάζεστε. Πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι 

όταν η χαρά σας κυριεύει, τη χρειαζόσασταν κι εσείς. 

22 Μακάριοι είναι εκείνοι που κρύβουν τα βάσανά τους και μοιράζονται όλες τις χαρές τους με τους 

συνανθρώπους τους, ακόμη και αν είναι πολύ μικροί. 

23 Μακάριος είναι εκείνος που, αποδεχόμενος τον πόνο, γνωρίζει ότι αυτός θα τον τελειοποιήσει και 

θα τον οδηγήσει στην κορυφή, διότι έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πόνος είναι κληρονομιά του ανθρώπου 

και ότι αυτός θα χρησιμεύσει για να τον εξαγνίσει ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στον Πατέρα. 

24 Παραχώρησα στον άνθρωπο όλα τα απαραίτητα μέσα για να χτίσει μαζί τους μια σκάλα μέσα από 

έργα αγάπης που τον οδηγούν σε μένα. Του έδωσα τη σοφία μου και την αγάπη μου ως κληρονομιά. 

Επειδή όμως δεν έκανε καλή χρήση αυτών των χαρισμάτων, ο πόνος άρχισε να γεμίζει αυτό το κενό. 

25 Η κούνια είναι η αρχή της ανθρωπότητας, ο τάφος είναι το τέλος, και βλέπω ότι υποφέρετε 

περισσότερο παρά χαίρεστε στην περίοδο της ύπαρξής σας που ενώνει αυτές τις δύο ακραίες στιγμές. 

Κλαις όταν γεννιέσαι, όσο ζεις και τέλος όταν πεθαίνεις. Εγώ, που ακολουθώ τα βήματά σας, θέλω και 

πρέπει να σας σώσω. Η διδασκαλία μου είναι η φωνή που σας καλεί να βρείτε το δρόμο της ειρήνης. Σε 

όλες τις εποχές, ο Νόμος Μου ήταν αυτός της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ειρήνης. Σας έδειξε τον 

δρόμο και τον έκανε αναγνωρίσιμο για να σωθείτε. 

26 Πολλοί από τους ανθρώπους αυτής της εποχής, όταν ακούσουν τη λέξη αγάπη να 

επαναλαμβάνεται συχνά στη διδασκαλία μου, θα πουν στον εαυτό τους: "Τι είδους αγάπη είναι, άραγε, 

αυτή που κηρύττουν με τόση επιμονή;" Οι οπαδοί μου πρέπει τότε να εκτελέσουν έργα που θα εξηγήσουν 
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και θα εξηγήσουν ποια είναι η αγάπη που σας δίδαξα και σας ενέπνευσα. Στη Δεύτερη Εποχή, επίσης, οι 

άνθρωποι με ρώτησαν ποια ήταν η φύση της αγάπης για την οποία ο Ιησούς μίλησε τόσο πολύ στους 

ανθρώπους- και ο Δάσκαλος, αφού μόλις είχε καθίσει δίπλα σε μια τριανταφυλλιά της οποίας τα άνθη 

ήταν ξερά και μαραμένα, τα χάιδεψε με το χέρι του ενώ κήρυττε, και τα άνθη αυτά αναβίωσαν υπό την 

επίδραση του χαϊδέματός του, και όλοι όσοι τον περιέβαλαν πραγματικά συγκινήθηκαν για ένα τέτοιο 

θαύμα. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και στις καρδιές των ανθρώπων όταν μάθουν να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

Οι τριανταφυλλιές θα ανθίσουν ξανά και τα μαραμένα τριαντάφυλλα θα αναβιώσουν. 

27 Δεν θα έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια γνώμη όταν λάβουν αυτό το φως, διότι η περίοδος 

ανάπτυξης δεν είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι περνούν περισσότερο χρόνο από άλλους 

στο μονοπάτι της ζωής- να ξέρετε επίσης ότι όλοι οι άνθρωποι καθυστερούν στη γνώση και στην ανοδική 

ανάπτυξη επειδή έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι της ανάπτυξης. 

28 Ο άνθρωπος έχει ζήσει πολύ καιρό, αλλά έχει αποκομίσει ελάχιστα οφέλη από τη ζωή του, και 

αυτό γιατί έχει δώσει τη μεγαλύτερη σημασία στις υλικές ικανοποιήσεις και έχει περιφρονήσει την τέχνη 

του να ζει κανείς με αγάπη και δικαιοσύνη. 

29 Φέρνω στον κόσμο ένα νέο μάθημα που θα είναι σαν μια θεϊκή βροχή που θα αναζωογονήσει τις 

μαραμένες καρδιές και θα αναζωογονήσει τις στάσιμες ή άρρωστες ψυχές. 

30 Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Ζητήστε και θα σας δοθεί", και γι' αυτό έρχεστε με τα πολλά αιτήματά 

σας. Αλλά τώρα σας λέω να μάθετε να ζητάτε και να λαμβάνετε: Ζητήστε με ταπεινότητα και λάβετε με 

υποταγή. 

31 Η καρδιά σας μου λέει: "Δάσκαλε, πόσο συχνά νομίζεις ότι σε έχουμε προσβάλει με ανόητα και 

αδαή αιτήματα;" Αλλά σας λέω ότι δεν με προσβάλατε όταν το κάνατε από άγνοια. 

32 Εξαιτίας της έλλειψης γνώσης σας, για άλλη μια φορά αποδεικνύομαι Κύριος ανάμεσά σας, και 

έτσι βρίσκομαι εδώ, διδάσκοντας και διορθώνοντας τους μαθητές Μου με αγάπη. 

33 Καλά κάνετε και σπεύδετε στο κάλεσμά μου, γιατί όλα τα πεπρωμένα βασίζονται σε μένα. Δεν 

είναι ο κόσμος που σας τα επιβάλλει, ούτε οι νόμοι της γης που καθορίζουν το πεπρωμένο σας. Η 

ελευθερία της βούλησής σας έχει επίσης τα όριά της, ο άνθρωπος δεν είναι ανεξάρτητος. Είμαι ο μόνος 

ανεξάρτητος Ενός, στο Ον του οποίου στηρίζονται όλα όσα έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, σας λέω ότι 

διψάω για την τελειότητά σας. 

34 Γιατί σας βλέπω να περπατάτε καταθλιπτικά μέσα σε αυτή τη ζωή σαν αποτυχημένοι; Σηκώστε το 

πρόσωπό σας, πιστέψτε στο πεπρωμένο σας, κοιτάξτε πάντα μπροστά, γιατί εκεί, στον ορίζοντα, θα με 

δείτε. 

35 Ανθρωπότητα, αναγνωρίστε τη διδασκαλία μου. Η πνευματικότητα που μεταδίδει θα κάνει τη 

φωνή μου να σας ακούγεται σε στιγμές μοναξιάς ή πόνου. Θα σας δώσει άγνωστες δυνάμεις στις ώρες της 

δοκιμασίας, και όταν η φλυαρία του κόσμου θα έχει κουράσει το μυαλό σας και θα νιώθετε θλίψη στην 

καρδιά σας, θα ακούσετε το ουράνιο κονσέρτο από το άπειρο. Τότε, όταν ξυπνήσετε από την έκστασή 

σας, θα ρωτήσετε: "Από ποιο βιβλίο το έμαθα αυτό;" Αλλά θα σας πω: "Στο βιβλίο της σοφίας μου και 

της αγάπης μου". 

36 Όταν συμβεί αυτό, θα έχετε διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. Τότε θα έχετε εισέλθει στον ναό του 

Κυρίου. 

37 Το πνεύμα σας πρέπει να πετάξει ψηλά, ώστε το σώμα να δυναμώσει και να σας βοηθήσει στον 

αγώνα για τη ζωή. Αν με εμπιστευόσασταν πραγματικά, δεν θα χρειαζόταν να χτυπάτε μάταια τις πόρτες 

των συνανθρώπων σας, των οποίων οι καρδιές είναι σχεδόν πάντα κλειστές στη βοήθεια. 

38 Η διδασκαλία μου σφυρηλατεί το πνεύμα σας. Δουλέψτε μαζί με τον Πατέρα σας, 

διαπαιδαγωγήστε την καρδιά των παιδιών σας στη διδασκαλία μου. 

39 Σήμερα είστε μαθητές μου, αύριο θα είναι παιδιά σας. 

40 Σκεφτείτε εκείνους που χάνουν τον πατέρα τους όταν είναι ακόμα παιδιά. 

41 Σκεφτείτε εκείνους που δεν βίωσαν ποτέ την τρυφερότητα μιας μητέρας. 

42 Μόνο το μονοπάτι του Νόμου μου θα μπορέσει να αναπληρώσει την έλλειψή τους και να τους 

οδηγήσει στην πύλη της σωτηρίας. Ως εκ τούτου, το σημάδι μου είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένο σε όλα τα 

μονοπάτια της ζωής σας. 
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43 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, αύριο, όταν διαδοθεί ο λόγος ότι ήμουν μαζί σας, πλήθη θα έρθουν να 

σας ρωτήσουν. Αν εκείνη τη στιγμή η ζωή στα σπίτια σας είναι αγνή και η αφοσίωσή σας στον Πατέρα 

είναι όπως σας έχω διδάξει, δεν νομίζετε ότι αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση που μπορείτε να δώσετε 

και η καλύτερη απόδειξη ότι έχετε ακούσει τον λόγο Μου; 

44 Σ' αυτή την εποχή, που ακόμη και ο αέρας, η γη και το νερό δηλητηριάζονται από τις κακές 

πράξεις των ανθρώπων, πόσο λίγοι είναι εκείνοι που δεν έχουν μολυνθεί από το κακό ή το σκοτάδι! 

45 Ποιος από τους συνανθρώπους σας, όταν συναντήσει μια κοινότητα που ζει με αρετή και ειρήνη, 

θα μπορέσει να αρνηθεί ότι ο Πατέρας τους έχει διδάξει; Οι εκθρονισμένοι μονάρχες μπορεί να έρθουν να 

θρηνήσουν τη χαμένη τους εξουσία και να ξαναβρούν την ψυχική τους γαλήνη στους κόλπους αυτού του 

λαού, όταν συνειδητοποιήσουν την αδικία των γήινων ματαιοδοξιών. Θα έρθουν κληρικοί από αιρέσεις 

και θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίοι, όταν βιώσουν την πνευματικότητα αυτής της κοινότητας και τη 

λατρεία της προς τον Θεό γεμάτη ειλικρίνεια, θα νιώσουν στην καρδιά τους την κρίση της συνείδησής 

τους, η οποία θα τους επιπλήξει για τα λάθη τους. 

46 Αυτός ο λαός είναι του Κυρίου, ο οποίος θα ηχήσει τη φωνή του πάνω από όλους τους λαούς της 

γης και θα τους κατακτήσει με το φως της αλήθειας- και, αφού τους κατακτήσει, θα τους κάνει να γίνουν 

μέρος αυτής της οικογένειας, διότι όλα τα πνεύματα είναι παιδιά του λαού του Θεού. 

47 Σήμερα ξέρετε ποιον ακούτε και προετοιμάζετε το πνεύμα σας για να λάβετε αυτό το Ψωμί του 

Ουρανού μέσα σε αυτόν. Προετοιμάζετε το πνεύμα σας επειδή αυτός που σας διδάσκει δεν είναι 

ανθρώπινος δάσκαλος. Δεν είναι ούτε λόγιος, ούτε φιλόσοφος, ούτε επιστήμονας, ούτε βασιλιάς επί της 

γης, και όμως είναι περισσότερα από όλα αυτά μαζί. Ανοιχτό μπροστά σας είναι το βιβλίο που σας 

διδάσκει το δρόμο προς την τελειότητα. 

48 Οι μαθητές Μου τα γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά οι "τελευταίοι", που μόλις φτάνουν, εκπλήσσονται 

που Με βρίσκουν μέσα σε αυτή την υλική φτώχεια- και τότε είναι απαραίτητο να τους πω ότι δεν κατέχω 

τίποτα στη γη, και όταν κατοικούσα ανάμεσά σας, ζούσα με ταπεινότητα, γιατί έτσι σας δίδαξα να 

καταλάβετε ότι η Βασιλεία Μου δεν είναι αυτού του κόσμου και ότι αυτό που αναζητώ είναι οι 

ανθρώπινες καρδιές. Το "στέμμα" που βλέπετε στο κεφάλι Μου δεν το έβαλα Εγώ ο ίδιος, αλλά το έβαλαν 

οι άνθρωποι, και ήταν φτιαγμένο από αγκάθια. 

49 Ελάτε σε μένα και εκμυστηρευτείτε μου τους πόθους σας, εξομολογηθείτε τις αδυναμίες σας και 

ζητήστε μου δύναμη. Εδώ είμαι μαζί σας, δεν απομακρύνομαι από τα παιδιά μου και σας ακολουθώ όπου 

κι αν πάτε, γιατί ακόμη κι όταν πάτε στη φυλακή, είμαι εκεί για να σας παρηγορήσω. Όταν κάνετε ένα 

μεγάλο ταξίδι, έχετε την παρέα Μου. Όταν αρρωσταίνετε, έχετε Εμένα στο κεφάλι σας ως νοσοκόμα και 

γιατρό. Όταν νιώθεις μοναξιά, σε κάνω να νιώθεις την παρουσία μου. 

50 Γνωρίστε με εδώ καθώς καλλιεργώ τον σπόρο μου. Σας μιλάω ακούραστα από την εποχή που ο 

Ηλίας ανακοίνωσε τη νέα εποχή μέσω του στόματος του Ρόκε Ρόχας. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει τον 

σπόρο και το εργαλείο, αλλά Εγώ συνεχίζω να εργάζομαι στα χωράφια Μου. Αλλά αν κάποιοι πιστεύουν 

ότι θα επικοινωνώ πάντα με αυτόν τον τρόπο, κάνουν λάθος, γιατί ο χρόνος που θα Με ακούσετε με αυτή 

τη μορφή έχει ήδη λιγοστέψει. Είναι απαραίτητο να τελειώσει αυτή η εκδήλωση, ώστε να αρχίσετε να 

πνευματοποιείτε τον εαυτό σας, να συνδεθείτε άμεσα με το Πνεύμα μου και να δείτε τον Κύριό σας στο 

σύννεφο της πνευματικής σας ανύψωσης. 

51 Δεν ανησυχείτε ακόμη για την απουσία αυτής της λέξης; Έχετε ήδη συγκεντρώσει αρκετά για τον 

εαυτό σας και για τους συνανθρώπους σας; Ή πιστεύετε ότι το έργο αυτό θα τελειώσει την ημέρα της 

αναχώρησής μου; 

52 Εξαλείφω τις λατρευτικές μορφές, τις τελετές και τις παραδόσεις, ώστε στους επερχόμενους 

καιρούς να περιοριστείτε στην εκπλήρωση του Νόμου και να μην ενεργείτε όπως κάνατε στο παρελθόν, 

όταν αφιερώνατε όλο τον ενθουσιασμό σας στις παραδόσεις και τις γιορτές και αφήνατε κατά μέρος τον 

Νόμο. 

53 Δεν ξέρετε πόσο πολύ έκλαψε το πνεύμα του Μωυσή στο επέκεινα όταν είδε την απιστία και την 

αδυναμία του λαού που τόσο πολύ αγαπούσε. Ο σπόρος του ποτίστηκε αργότερα με το αίμα του Σωτήρα. 

54 Πώς βρήκα τους ανθρώπους στους οποίους είχα αφήσει κληρονομιά στο όνομα των πατριαρχών 

τους; Χωρισμένη, χωρισμένη σε δύο βασίλεια (Ιουδαία και Γαλιλαία) που θεωρούσαν το ένα το άλλο 

ξένο. Ήρθα για να τους ενώσω, και όχι μόνο αυτούς, αλλά όλους τους λαούς της γης. Όλα όσα έφερα τα 
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άφησα εδώ- από τον κόσμο πήρα μόνο αχαριστία και πόνο. Άφησα στον κόσμο τον Λόγο Μου ως αιώνια 

κληρονομιά, καθώς και το Αίμα Μου, το οποίο χύθηκε μέχρι την τελευταία σταγόνα. Το σώμα Μου 

βυθίστηκε στη γη και το πνεύμα Μου χύθηκε ανάμεσα στους αποστόλους Μου. Αυτή ήταν η διαθήκη 

μου. Μετά το θάνατό μου, οι άνθρωποι με αναγνώρισαν. Ο σπόρος μου φύτρωσε και εξαπλώθηκε σε άλλα 

έθνη. Οι διώκτες μου ήταν οι στρατιώτες μου στη συνέχεια. Αυτοί που με είχαν βλασφημήσει αργότερα 

με ευλόγησαν. 

55 Για τα έθνη, η άνθιση του χριστιανικού σπόρου σήμαινε μια εποχή ειρήνης και ηθικής. Η αρετή 

καρποφόρησε, ο στόχος και το ιδανικό ήταν ο ουρανός. Αργότερα, η αδυναμία επέστρεψε, η μόνη 

φαινομενική προσήλωση στη διδασκαλία μου - μια εκπλήρωση που εξαπατά τον κόσμο με εορτασμούς 

και λαμπρές τελετές που εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους αλλά δεν ικανοποιούν τον Πατέρα ούτε 

ανυψώνουν το πνεύμα. 

56 Το χάος επέστρεψε επειδή δεν υπάρχει αρετή, και όπου δεν υπάρχει αρετή, δεν μπορεί να υπάρξει 

αλήθεια. Ο λόγος γι' αυτό δεν είναι ότι ο νόμος που ο Πατέρας έδωσε στον Μωυσή δεν έχει ισχύ, ούτε ότι 

η διδασκαλία του Ιησού ισχύει μόνο για τις παρελθούσες εποχές. Και οι δύο είναι αιώνιοι νόμοι ως προς 

το πνευματικό τους περιεχόμενο, αλλά συνειδητοποιήστε ότι είναι σαν μια πηγή της οποίας το νερό κανείς 

δεν αναγκάζεται να πιει, αλλά ότι ο καθένας που πλησιάζει αυτή την πηγή της αγάπης το κάνει με τη δική 

του ελεύθερη βούληση. 

57 Τον πρώτο καιρό έδωσα τον Νόμο στους ανθρώπους, ώστε όλες οι φυλές να ζήσουν ενωμένες σ' 

αυτόν. Αλλά όταν ήρθα, τους βρήκα διχασμένους, να μην κρίνουν ο ένας τον άλλον, να βεβηλώνουν το 

Νόμο Μου και να πέφτουν στην ειδωλολατρία. 

58 Η διδασκαλία μου για την αγάπη ήρθε αργότερα για να ενώσει όλους τους λαούς σε έναν νόμο. 

Αλλά τώρα που επιστρέφω στην ανθρωπότητα, τη βλέπω και πάλι διαιρεμένη σε αιρέσεις, θρησκευτικές 

κοινότητες, ιδεολογίες και θεωρίες. Καθένας από αυτούς ασκεί την πίστη του σύμφωνα με τις ιδέες του ή 

το πλεονέκτημά του. Όλοι ισχυρίζονται ότι αγαπούν τον ίδιο Θεό, αλλά είναι ξεχωριστοί. Αλλά σας λέω, 

όποιος δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του, δεν με αγαπάει. Είναι αλήθεια ότι δεν ακολουθούν όλες οι ψυχές 

το δρόμο τους με το ίδιο βήμα, αφού έχουν διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης- αλλά ποιος άνθρωπος, που 

γνωρίζει τους νόμους Μου και τη διδασκαλία Μου, δεν ξέρει ότι αυτοί περιέχουν την αμοιβαία αγάπη ως 

πυρήνα της ύπαρξής τους; Πολλοί αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, αλλά σας ξαναλέω ότι αυτός που δεν 

έχει αγάπη δεν μπορεί να είναι χριστιανός. 

59 Αληθινά σας λέω, ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές πνευματικές διδασκαλίες της Διδασκαλίας Μου, 

γιατί αντί να αναζητήσει την ερμηνεία των διδασκαλιών Μου για να τις εφαρμόσει στη συνέχεια, αρκείται 

σε τελετές και παραδόσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν συμβεί μεγάλες συμφορές στην 

ανθρωπότητα και έχουν προκύψει συγκρούσεις για τις οποίες οι άνθρωποι δεν βρίσκουν λύση. 

60 Ήταν το χάος αυτής της εποχής κάτι απρόβλεπτο για την ανθρωπότητα; Όχι, τους ανακοινώθηκε 

για να το αποφύγουν. Έδωσα την αποκάλυψη αυτών των καιρών στον μαθητή μου Ιωάννη, έτσι ώστε αν 

ξέρατε πώς να την ερμηνεύσετε, αν της δίνατε την αξία που έχει, αντί να την παραμερίζετε αδιάφορα, θα 

γνωρίζατε ότι αυτός ο καιρός ανήκει στην έκτη σφραγίδα του βιβλίου της Αποκάλυψης, θα προσέχατε και 

θα προσευχόσασταν και θα προστατεύατε τον εαυτό σας από μεγάλα δεινά. 

61 Δείτε πώς ο Λόγος Μου σας προετοιμάζει για τους καιρούς που έρχονται. Γι' αυτό σας λέω να το 

χρησιμοποιήσετε. Γιατί αυτή η εκδήλωση θα περάσει όπως ακριβώς συνέβη με τον Μωυσή, ο οποίος 

πέρασε από την έρημο και δεν έφτασε στη Χαναάν- όπως ακριβώς συνέβη με τον Ιησού, ο οποίος πέρασε 

από τον κόσμο και τελείωσε το ταξίδι της ζωής του στο σταυρό. 

62 Σας προετοιμάζω για την εποχή που θα ακολουθήσει το τέλος αυτής της εκδήλωσης. Σε κάθε τόπο 

συνάθροισης θα υπάρχει τότε ένα βιβλίο που θα περιέχει το Λόγο Μου, ώστε να μπορείτε να μαζεύεστε 

και να αναζωογονείστε με την ανάγνωσή του. 

63 Ακριβώς όπως επέλεξα εκείνους που θα εκφράσουν το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή, θα επιλέξω 

επίσης εκείνους που θα τον μεταδώσουν μέσω της ανάγνωσης όταν δεν θα εκδηλωθώ πλέον με αυτή τη 

μορφή. Αλλά σας λέω ήδη τώρα ότι στο τέλος δεν μπορείτε να θερίσετε κανένα σπόρο, αν αρκείστε μόνο 

να ακούτε τις διδασκαλίες Μου χωρίς την πρόθεση να τις εφαρμόσετε στην πράξη. Πρέπει να καταλάβετε 

ότι η διδασκαλία μου δεν υπάρχει για να τη χρησιμοποιήσετε ως αφορμή για να δημιουργήσετε έθιμα και 
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παραδόσεις, αλλά να τη θεωρήσετε ως έναν αληθινό τρόπο εκπλήρωσης του καθήκοντος του πνεύματός 

σας και να το μαρτυρήσετε με τα έργα σας. 

64 Μετά το 1950, ο λαός μου θα εμβαθύνει στη μελέτη αυτής της διδασκαλίας για να καταλήξει σε 

σημαντικά συμπεράσματα. 

65 Τα βιβλία που τα "χρυσά φτερά" δημιουργούν επί του παρόντος σύμφωνα με τη θεία υπαγόρευση, 

θα είναι πολύτιμα σαν κοσμήματα άπειρης αξίας. Γιατί κάθε φορά που τα ανοίγετε στις συναντήσεις σας, 

η πνευματική ουσία που περιέχουν θα είναι σαν μια ανάσα αέρα από τον ουρανό πάνω από τις ψυχές σας 

και τα βάσανά σας. Αυτό το βιβλίο θα σας αποκαλύψει πολλά μυστικά που είναι κλειδωμένα στο βιβλίο 

των Επτά Σφραγίδων. 

66 Θα πρέπει να μελετήσετε αυτές τις διδασκαλίες χωρίς να μπείτε σε συζητήσεις γι' αυτές, τότε το 

φως του Αγίου Πνεύματος θα σας φωτίσει, ώστε να μπορέσετε να δώσετε τη σωστή εξήγηση γι' αυτό που 

σας φαινόταν μυστήριο πριν. 

67 Ήδη η χρονιά που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της εκδήλωσης πλησιάζει για να 

σας αποχαιρετήσω, και είναι θέλημά μου να σας παραδώσω όλα όσα έχω να σας πω. Μη χάσετε ούτε μία 

από τις διδακτικές μου ομιλίες, ούτε μία από τις συλλαβές της, γιατί σας δίνω τώρα τα τελευταία λόγια 

αυτής της Καινής Διαθήκης, μέσω των οποίων θα κατανοηθούν οι δύο προηγούμενες και οι επόμενες. 

68 Στην αρχή της διακήρυξής μου δεν σας έδωσα εξηγήσεις για τις επτά σφραγίδες, γιατί τότε δεν θα 

με καταλαβαίνατε. Αλλά τώρα έφερα φως σε αυτό το μυστήριο, ώστε να μπορέσετε να το κατανοήσετε 

και να απαλλαγείτε από κάθε άγνοια, αμφιβολία ή σφάλμα. 

69 Ο κόσμος τελικά θα ενδιαφερθεί για όλες αυτές τις Θεϊκές αποκαλύψεις και επειδή θα μάθει την 

ερμηνεία σας, θα σας αναζητήσει για να σας αμφισβητήσει. Όταν συμβεί αυτό, θα κρυφτείτε από τους 

συνανθρώπους σας; Εσείς που είχατε πάντοτε τις αποκαλύψεις μου πριν από τους άλλους - θα τις 

αρνηθείτε; 

70 Μην κοιμάστε, μην ταλαντεύεστε ή διχάζεστε. Ας μη σας βρίσκουν οι άνθρωποι απασχολημένους 

με τα εξωτερικά- γιατί τότε, αντί να σας ρωτούν οι συνάνθρωποί σας, θα βλέπετε εχθρούς να έρχονται να 

σας επιτεθούν, και δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θέλουν να σας διδάξουν με την εχθρότητά τους 

τι σημαίνει να εκπληρώνετε τον νόμο μου και να σας κάνουν να σέβεστε την αλήθεια. Τότε θα ρωτήσετε: 

"Κύριε, έδωσες το χέρι σου που δίνει δικαιοσύνη στους εχθρούς μου;" 

71 Σας είπα να εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε όπου κι αν κοιτάξετε, να βρείτε μόνο αδελφούς 

και αδελφές. Θέλω το θείο σημάδι που σας έχω τοποθετήσει να είναι το φως που σας βοηθά να 

αναγνωριστείτε ως νέοι μαθητές μου. 

72 Πόσο όμορφο θα είναι για το πνεύμα σας να επιστρέψει στον Πατέρα και να Του δείξει την 

εκπληρωμένη αποστολή σας. Μια εικόνα αυτής της ευτυχίας έχει βιωθεί εδώ στον κόσμο από το παιδί που 

επέστρεψε στο σπίτι του Πατέρα, αφού υπάκουσε πειθήνια σε μια οδηγία του πατέρα του. Τι χαρά 

αγκαλιάζει την καρδιά και των δύο όταν αγκαλιάζονται - ο πατέρας με τη γνώση ότι τον υπακούουν και 

τον σέβονται, και το παιδί που βλέπει τον εαυτό του να επαινείται και να γίνεται δεκτός από τον πατέρα 

του. 

73 Έχετε ιδέα πώς θα είναι η γιορτή για το πνεύμα που επιστρέφει στο σπίτι του Ουράνιου Πατέρα; 

Ποιο είναι το φιλί με το οποίο ο Πατέρας δέχεται το παιδί του και η χαρά των όντων που κατοικούν σε 

αυτό το σπίτι; 

74 Μη σταματάτε στο ασφαλές μονοπάτι, πλησιάστε σε αυτό, άνθρωποι, και μη γυρίσετε το βλέμμα 

σας πίσω μέχρι να φτάσετε στη μεγάλη πύλη όπου σας περιμένω για να σας υποδεχτώ. 

75 Να είστε ένθερμοι, μάθετε να ανάβετε στις καρδιές σας τη φλόγα της πίστης και της εμπιστοσύνης 

σε Μένα, ώστε να συμφωνείτε πάντα με τις δοκιμασίες που σας στέλνω. 

76 Σας διαφωτίζω. Αμέτρητες ακτίνες φωτός κατεβαίνουν πάνω στην ανθρωπότητα για να φέρουν 

φως εκεί όπου προηγουμένως είχατε δημιουργήσει σκοτάδι. Η αυγή μιας νέας εποχής έχει εμφανιστεί, 

καλώντας όλους να ξυπνήσουν και να επιστρέψουν σε Μένα. Σας καλώ, γιατί πλησιάζει ήδη η ώρα που 

πρέπει να μαζέψω το σπέρμα Μου από τη γη, όπως σας έχω ανακοινώσει. 

77 Εσείς, οι ακροατές μου, είδατε τον Λόγο μου να εκδηλώνεται, είδατε άνδρες και γυναίκες να 

λυτρώνονται κάτω από την επίδρασή του, είδατε εκείνους που ήταν νεκροί από την πίστη και την ελπίδα 

να επιστρέφουν στη ζωή, είδατε εκείνους που ήταν άρρωστοι στο σώμα και την ψυχή να αναρρώνουν. Ο 
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λόγος είναι ότι επέστρεψα κοντά σας για να σας βοηθήσω και να κάνω τις περιπλανήσεις σας λιγότερο 

θλιβερές. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε τίποτα να μην εμποδίσει ή καθυστερήσει την άφιξή 

σας στον Πατέρα. Ελάτε στο δρόμο της αγάπης και της θυσίας, και αν υψώσετε το πνεύμα σας στον 

Πατέρα και Μου ζητήσετε δύναμη, θα σας ακούσω και θα σας ενισχύσω μέχρι να φτάσετε στον τελικό 

προορισμό του προσκυνήματός σας, όπου θα σας δώσω ειρήνη. 

78 Συνειδητοποιήστε όλα όσα σας έχω διδάξει στην πορεία του χρόνου. Να επανορθώνετε πρόθυμα- 

αλλά σας λέω επίσης: Διδάξτε τους συνανθρώπους σας με την αγάπη και την υπομονή με την οποία σας 

δίδαξα. 

79 Με αναζητήσατε σε διάφορες θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις που δημιούργησε η 

ανθρωπότητα, αλλά θέλω να απαρνηθείτε τις τελετές και να εξαλείψετε από τις καρδιές σας κάθε ίχνος 

φανατισμού. Ελάτε σε μένα με πνεύμα, αγαπήστε με ειλικρινά, σεβαστείτε και υπακούστε στους νόμους 

μου, και με αυτόν τον τρόπο θα μου προσφέρετε αληθινή λατρεία. 

80 Ελάτε σε μένα, ταλαιπωρημένοι, μοναχικοί και άρρωστοι άνθρωποι. Εσείς που σέρνετε μαζί σας 

τις αλυσίδες της αμαρτίας, εσείς οι ταπεινωμένοι, πεινασμένοι για δικαιοσύνη και διψασμένοι, να είστε 

μαζί μου- στην παρουσία μου πολλά από τα κακά σας θα εξαφανιστούν και θα νιώσετε ότι το φορτίο σας 

ελαφρύνεται. 

81 Αν θέλετε να αποκτήσετε τα αγαθά του πνεύματος, θα σας τα παραχωρήσω. Αν Μου ζητάτε γήινα 

αγαθά για να τα αξιοποιήσετε, θα σας τα δώσω κι αυτά, επειδή η επιθυμία σας είναι ευγενής και δίκαιη. 

Τότε θα γίνετε καλοί διαχειριστές και θα σας δώσω την αύξηση αυτών των αγαθών, ώστε να τα 

μοιραστείτε με τους συνανθρώπους σας. 

82 Κοιτάξτε τους ανθρώπους, πώς κουράζονται να αγωνίζονται μάταια χωρίς να βρίσκουν το νόημα 

της ύπαρξής τους. Μου δείχνουν μια ζωή χωρίς ιδανικά, επειδή έχουν απομακρυνθεί από το μονοπάτι της 

αρετής και αναζητούν την ηδονή μόνο εκεί όπου βασιλεύει η αφθαρσία και ο θάνατος. Δεν μπόρεσαν να 

βρουν τη χαρά της ζωής στην αγάπη, στη βοήθεια και στην καλοσύνη. Δεν άκουσαν την έκκληση του 

Πατέρα που τους αγαπάει τόσο πολύ και που θέλει μόνο ειρήνη και σωτηρία για όλους. 

83 Ο κόσμος, χωρισμένος σε θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις, με καλεί αυτή την ώρα γιατί με 

θεωρεί απόντα ή τουλάχιστον απόμακρο. Παρόλο που είμαι μαζί της, δεν έχει αισθανθεί την παρουσία 

μου. Αλλά σε σας λέω ότι ένας προς έναν θα μπείτε στο εμπόδιο του Κυρίου και εκεί θα είστε όλοι μαζί, 

όταν κατανοήσετε τη διδασκαλία μου. 

84 Καλλιεργήστε αυτόν τον σπόρο και προχωρήστε μπροστά. Το φως θα είναι ο οδηγός σας, και στο 

πέρασμά σας θα έρθουν τα μεγάλα πλήθη που θα σας εμπιστευτώ. 

85 Πηγαίνετε με φτερά προσευχής για να διαδώσετε το φως στους συνανθρώπους σας. Πηγαίνετε 

στις φυλακές και τα νοσοκομεία και αφήστε την άνεσή σας εκεί. 

86 Όταν κουράζεστε, ελάτε σε Μένα, γιατί θα σας ενισχύσω. Μη φοβάστε, εγώ είμαι η συγχώρεση, η 

χάρη και η αληθινή δικαιοσύνη. 

87 Είμαι η πηγή που χύνεται σε ρυάκια στα χωράφια με την επιθυμία για σπόρους και εργάτες. 

88 Το έδαφος είναι έτοιμο για τους ανθρώπους να βιαστούν και να ξεκινήσουν το δικό τους μέρος 

των εργασιών. 

89 Το χωράφι σας περιμένει.Καλλιεργήστε το με αγάπη και ειλικρίνεια, και στη συνέχεια, όταν δείτε 

ότι ο καλός σπόρος αρχίζει να αποδίδει καρπούς, καταστρέψτε τα ζιζάνια που θα μπορούσαν να τον 

διαταράξουν στο ξεδίπλωμά του. Καταστρέψτε ό,τι προέρχεται από το δηλητηριώδες φυτό και μην 

αδρανήσετε, γιατί τότε δεν θα έχετε καλή σοδειά. 

90 Δείξε μου τα χωράφια όταν τα χρυσά αυτιά λάμπουν πάνω τους. Τότε μπορείτε να θερίσετε και να 

γεμίσετε τις σιταποθήκες σας, ώστε ο αριθμός των ψυχών που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές να μην 

πεινάσουν στο ταξίδι τους στη ζωή. 

91 Οι ειδωλολατρικές πράξεις λατρείας που επικρατούν μεταξύ των ανθρώπων θα απορριφθούν ως 

ψεύτικες. Οι διδασκαλίες που σας αποκάλυψα έχουν το λόγο της αλήθειας, και τελικά θα αναγνωριστούν. 

92 Ο μελετητής αναζητά την αιτία για όλα όσα υπάρχουν και όλα όσα συμβαίνουν και ελπίζει να 

αποδείξει με την επιστήμη του ότι δεν υπάρχει καμία αρχή, ούτε αλήθεια, έξω από τη φύση. Αλλά τους 

θεωρώ ανώριμους, αδύναμους και αδαείς. 
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93 Όταν ο δωδεκάχρονος Ιησούς έπρεπε να αντέξει τις ερωτήσεις, τα βλέμματα και τις κρίσεις του 

πλήθους, δεν είχε διαβάσει κανένα βιβλίο. Ωστόσο, εκφώνησε μια διδακτική ομιλία γεμάτη σοφία, επειδή 

στο μυαλό αυτού του παιδιού έλαμπε το φως του Υψίστου και στα χείλη του άνθιζε ο ίδιος ο Λόγος του 

Θεού. Σας το λέω αυτό γιατί μπορείτε να το κάνετε κι εσείς όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις 

ανακρίσεις και τις δίκες στις οποίες θα υποβληθείτε. Τότε θα πείσετε γιατί μιλάτε για τις διδασκαλίες του 

Θεού, οι οποίες έχουν πάντα μια αρχή, μια λογική βάση και μια αιτιολόγηση. Δεν υπάρχει θαύμα που να 

μην έχει λογική και φυσική αιτία, τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς αιτία. Κανένα φύλλο στο δέντρο δεν 

κινείται χωρίς τη θέλησή μου. 

94 Θα σας ρωτήσουν: "Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλείο του Κυρίου είναι τόσο ανυπολόγιστα 

μεγάλο - γιατί χρησιμοποιεί τον πιο ασήμαντο θνητό για να διαδώσει τη σοφία Του;" 

95 Σε αυτό θα απαντήσετε ότι η αγάπη του Θεού για τα παιδιά Του δεν έχει όρια και ότι γι' αυτό ο 

άνθρωπος συχνά αδυνατεί να την κατανοήσει. 

96 Θα πρέπει να είστε ταπεινοί- διότι αν ο Δάσκαλός σας άφησε το βασίλειό του για να ζήσει σε αυτή 

τη γη και να δείξει τον εαυτό του ταπεινό, εσείς πρέπει να με μιμηθείτε μπροστά σε εκείνους που είναι 

ισότιμοί σας. 

97 Αν ήταν απαραίτητο, όπως στη Δεύτερη Εποχή, να επιστρέψω στην ύλη, θα ερχόμουν, ακόμη και 

αν ήξερα ότι θα έπρεπε να διανύσω αυτό το μονοπάτι της οδύνης, οδυνηρό για το σώμα και το πνεύμα. 

Αλλά τώρα έρχομαι με πνεύμα, και πρέπει να εξοπλιστείτε για να κατανοήσετε τη Θεία Αλήθειά Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 145  
1 Ιδού, το Θείο Πνεύμα είναι και πάλι ανάμεσά σας. 

2 Ελάτε σε μένα, αγαπημένα μου παιδιά, ξεκουραστείτε από το προσκύνημά σας σε μονοπάτια και 

ερήμους, γιατί δεν είμαι εγώ που έρχομαι σε σας, αλλά εσείς που ήρθατε σε μένα. 

3 Εγώ, ο Δημιουργός σας, δείχνω στον άνθρωπο την πραότητά Μου, την ταπεινοφροσύνη Μου και 

την αγάπη Μου για όλα τα παιδιά Μου. Στη Δεύτερη Εποχή, έστειλα τον "Λόγο" μου να γίνει άνθρωπος 

ανάμεσά σας, και αποκάλεσε τον εαυτό του "Υιό του Ανθρώπου" για να σας δώσει αποδείξεις της 

ταπεινότητάς μου. 

4 Προς το παρόν αποκαλύπτομαι μέσω του προνομιούχου πλάσματος της δημιουργίας, του 

ανθρώπου, ώστε να ακούσετε το λόγο μου μέσω του νοητικού οργάνου των αδελφών σας. 

5 Πόσο μακριά νομίζετε ότι είμαι από εσάς, και πόσο κοντά σας είμαι στην πραγματικότητα! 

6 Σε σας δέχομαι όλη την ανθρωπότητα, η οποία αποχαιρετά σήμερα ένα ακόμη έτος που της 

εμπιστεύτηκα. 

7 Δεν ξέρετε πώς θα σας φανώ εκείνη την ημέρα - είτε ως Πατέρας, είτε ως Δάσκαλος, είτε ως Κριτής. 

8 Θα σας εκπλήξω και θα διεισδύσω στο πιο βαθύ σημείο της καρδιάς σας. 

9 Αληθινά σας λέω ότι ο Ιεχωβά, ο "Λόγος" και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός, ο Μοναδικός, ο 

οποίος είναι η αρχή και το τέλος όλων των δημιουργημένων πραγμάτων, το Άλφα και το Ωμέγα όλων 

όσων υπάρχουν. Θα σας μιλάω ως Πατέρας και θα σας διδάσκω ως Δάσκαλος. Η τρυφερότητά μου θα 

κατέβει στη σάρκα και στο πνεύμα σας. 

10 Η Μαρία, η παγκόσμια Μητέρα σας, ζει μέσα μου και δίνει τα πιο τρυφερά χάδια στα 

πολυαγαπημένα της πλάσματα. Βρέθηκε στις καρδιές σας για να αφήσει σε αυτές την ειρήνη της και την 

προετοιμασία ενός καταφυγίου. Η Μαρία παρακολουθεί τον κόσμο και ανοίγει τα φτερά της πάνω του 

σαν κορυδαλλός για να τον φυλάει από πόλο σε πόλο. 

11 Από όλη τη δημιουργία δέχομαι τον φόρο τιμής που έρχεται σε μένα ως ευχαριστία. 

12 Το διεισδυτικό μου βλέμμα διακρίνει την καρδιά του άνδρα και της γυναίκας, από την παιδική 

ηλικία έως τα γηρατειά. Εμφανίζομαι αόρατα στα έθνη, στις επαρχίες, στις διάφορες εκκλησίες και 

ανάμεσα στα ασώματα όντα που εξακολουθούν να κατοικούν στη γη. Και η πνευματική μου παρουσία 

κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν, γιατί δεν ξέρουν τι επιφυλάσσει το μέλλον για την ανθρωπότητα. 

13 Τώρα θα αγγίξω τον άνθρωπο στην ελευθερία της βούλησής του. Θέλει να κάνει το θέλημά του, 

αλλά όλα θα συμβούν σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

14 Η ανάπτυξη επηρεάζει όλες τις ψυχές, και λόγω της αρετής και της διαίσθησης που αναπτύσσουν, 

αυτό το φως θα τις φτάσει. 

15 Θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, ότι υπάρχει πείνα και δίψα, ανάγκη και 

δυστυχία. Αλλά σας ρωτώ: Γιατί; 

16 Έχει εξαφανιστεί ο πλούτος των ευλογιών που έβαλα σε αυτή τη γη; Έχουν αλλάξει η τάξη και οι 

νόμοι του σύμπαντος; Μήπως το βασιλικό αστέρι δεν δίνει πια φως και ζωή; Δεν υπάρχει πια νερό στις 

πηγές, γονιμότητα στα χωράφια και καρπός στα δέντρα; Δεν υπάρχει το φως της γνώσης στο μυαλό σας, 

και δεν υπάρχουν συναισθήματα στις καρδιές σας; Δεν έχει απομείνει ίχνος δύναμης στο πνεύμα σου, 

ώστε να μην μπορείς πλέον να σηκώσεις το πρόσωπό σου προς εμένα; Γιατί, λοιπόν, συμπεριφέρεστε σαν 

εχθροί, αφού όλοι σας προήλθατε από μένα; 

17 Το θείο Πνεύμα κλαίει επίσης, αλλά τώρα τα δάκρυά μου δεν θα πέσουν πάνω στον κόσμο- τον 

συγχωρώ. Θα πέσουν πάνω στον θεϊκό μου μανδύα. 

18 Πάρτε από μένα το στάχυ του καλαμποκιού, είναι το σιτάρι της αγάπης, της ειρήνης και της καλής 

θέλησης. Καλλιεργήστε το και φτιάξτε από αυτό ψωμί που θα στηρίξει την ψυχή σας. 

19 Στο χέρι μου έχω ένα σπαθί, αλλά δεν είναι φονικό όπλο: είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει να είναι 

στρατιώτης της αλήθειας, να το πάρει στο δεξί του χέρι και θα είναι νικητής με το φως του σε όλες τις 

μάχες. 

20 Το πνεύμα των ανθρώπων προχωρά αναζητώντας τη διδασκαλία που σας δίνω αυτή τη στιγμή. 

Ήδη οι προσκυνητές αρχίζουν να καταφθάνουν. 
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21 Πρέπει να είστε ξύπνιοι, γιατί οι μελετητές θα σας δοκιμάσουν. Μην λιποψυχείτε επειδή είστε 

ασήμαντοι, γιατί αυτό που ήταν κρυμμένο ή δεν επιτρεπόταν να κατανοηθεί από τους μελετητές που 

θεωρούσαν τους εαυτούς τους σπουδαίους αποκαλύφθηκε πάντα στους ταπεινούς. 

22 Ενώστε τις δυνάμεις σας, ώστε όταν θα διωχθείτε, η Ερυθρά Θάλασσα να ανοίξει για να σας 

αφήσει να περάσετε. Αλλά πρέπει να εκπληρώσετε τον νόμο μου της αγάπης, ω λαέ. Θέλεις τη 

συγχώρεσή μου; Θέλω κι εγώ να συγχωρέσετε τους συνανθρώπους σας. 

23 Μου εμπιστευτήκατε τους νεκρούς σας και σας λέω: οι νεκροί σας ζουν μέσα μου. Μου δώσατε 

την αγάπη σας, αλλά σας ζητώ να την δείξετε ως έλεος στους συνανθρώπους σας. 

24 Ανθρωπότητα, οι ακτίνες του ήλιου πλησιάζουν ήδη και φωτίζουν το πρόσωπο του κόσμου σας, 

για να σας πουν με το φως τους ότι μια νέα μέρα ανατέλλει για εσάς ως πολύτιμη χρονική περίοδος, ώστε 

μέσα σε αυτήν να μπορέσετε να εργαστείτε για την πρόοδό σας και να επιτύχετε την αληθινή ειρήνη, 

όπως αρμόζει στους ανθρώπους καλής θέλησης. 

25 Ακούστε τον Πατέρα σας, ξεκουραστείτε για λίγες στιγμές, άνθρωποι με περιπλανώμενες ψυχές. 

Μακάριος είναι εκείνος που ακούει τον λόγο μου, τον αγαπά και πιστεύει σ' αυτόν, γιατί είναι παιδί άξιο 

του Πατέρα, επειδή τηρεί επιμελώς τους νόμους και τις διδασκαλίες μου για να τους ακολουθεί με έργα 

αγάπης. 

26 Αυτή τη στιγμή όλοι σας ακούτε με προσοχή τα λόγια μου, καμία άχρηστη σκέψη δεν διαταράσσει 

τη σκέψη σας. Κάποιοι ακούνε ενθουσιασμένοι, άλλοι με ενοχές λόγω των τύψεων τους, άλλοι πάλι 

κρέμονται από κάθε μου λέξη. 

27 Η ανθρωπότητα, η οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από αυτό το εκκλησίασμα εδώ, πέρασε 

ένα έτος που ήταν σαν σκιά πόνου για όσους έκλαψαν, σαν φιλικό χέρι για όσους δέχτηκαν τις χάρες του - 

ένα δευτερόλεπτο για την αιωνιότητα του πνεύματός σας. Αλλά ο χρόνος παίρνει το δρόμο του, γιατί ο 

χρόνος είμαι εγώ που ήμουν και θα είμαι για πάντα με όλα τα παιδιά μου. 

28 Υπάρχει μια στιγμή αυτή τη μέρα που κάθε ψυχή αισθάνεται τη θεϊκή μου παρουσία στο πνεύμα 

της, και όσο μεγαλύτερο είναι το έργο που κουβαλάει μαζί της, τόσο πιο δυνατή είναι η φωνή που της 

μιλάει μέσα της. 

29 Το 1945 έφερε μαζί του τις τελευταίες σκιές του πολέμου. Το δρεπάνι θέρισε χιλιάδες υπάρξεις 

και χιλιάδες ψυχές επέστρεψαν στην πνευματική πατρίδα*. Η επιστήμη κατέπληξε τον κόσμο και έκανε 

τη γη να τρέμει με τα όπλα καταστροφής της. Οι νικητές έγιναν δικαστές και εκτελεστές των ηττημένων. 

Ο πόνος, η δυστυχία και η πείνα εξαπλώθηκαν, αφήνοντας στο πέρασμά τους χήρες, ορφανά και κρύο. Οι 

πληγές ταξιδεύουν από έθνος σε έθνος, και ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης αφήνουν τη φωνή της 

δικαιοσύνης και της αγανάκτησης να ακουστεί για τόσο πολύ κακό. Ένα πεδίο συντριμμιών καταστροφής, 

θανάτου και ερήμωσης είναι το σημάδι που άφησε στο πρόσωπο του πλανήτη ο άνθρωπος που αποκαλεί 

τον εαυτό του πολιτισμένο. Αυτή είναι η συγκομιδή που μου προσφέρει αυτή η ανθρωπότητα. Αλλά σας 

ρωτώ: Είναι αυτή η συγκομιδή άξια να μπει στις αποθήκες μου; Αξίζει ο καρπός της κακίας σας να γίνει 

αποδεκτός από τον Πατέρα σας; Αλήθεια σας λέω, αυτό το δέντρο είναι κάθε άλλο παρά αυτό που θα 

μπορούσατε να είχατε φυτέψει αν είχατε υπακούσει στη Θεία Εντολή που σας λέει να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον. 
* Το ισπανικό "valle" σημαίνει κυριολεκτικά κοιλάδα και συχνά σημαίνει: πέρα, (πνευματικός) κόσμος, ζωτικός 

χώρος, σπίτι(γη), στο σπίτι. 

30 Οι άνθρωποι είναι σκληροί και ανυποχώρητοι με τους γείτονές τους, όπως ακριβώς ήταν στην 

εποχή του Μωυσή, όταν ήταν κοινή συνήθεια να ανταποδίδουν ένα χτύπημα με ένα αντίχτυπο. Σήμερα 

σας λέω ότι αν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τη δικαιοσύνη, θα μετρηθείτε με το ίδιο 

μέτρο με το οποίο μετράτε τους γείτονές σας. 

31 Αλλά σας συγχωρώ, σας ευλογώ και σας δίνω χρόνο να καλλιεργήσετε με αγάπη τον ευλογημένο 

σπόρο της διδασκαλίας μου. Είμαι ο μεγάλος πολεμιστής. Ποιος σπεύδει να γίνει στρατιώτης αυτής της 

υπόθεσης; Κάνω πόλεμο με τη βοήθεια της ειρήνης. Και καταστρέφω το κακό με τη ρομφαία του καλού. 

32 Όποιος στις ήσυχες ώρες της ζωής του αποφασίζει να Με ακολουθήσει στο μονοπάτι της 

καλοσύνης, είναι στρατιώτης Μου, και βάζω ένα σπαθί στα χέρια του για να πολεμήσει και να νικήσει. 

Αυτή η ρομφαία είναι η αλήθεια, ενάντια στην οποία δεν θα υπάρξει εχθρός που να μπορεί να αντισταθεί 

στο φως της. 
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33 Είναι ημέρα χαράς, αγαπημένο Ισραήλ, γιατί ο Αιώνιος είναι μαζί σας για να σας διδάξει να 

αγαπάτε και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Σας έδωσα τη διδασκαλία Μου και ήρθα σε σας γεμάτος 

χαρά- αλλά έχω επίσης υποφέρει επειδή Με ξεχνάτε για στιγμές. 

34 Δέξου την ειρήνη μου. Για άλλη μια φορά σας ευλογώ και σας συγχωρώ. Οι καρδιές σας έχουν 

πέσει στα πόδια μου ως προσφορά, ως ολοκαύτωμα, ως κραυγή για ειρήνη και συγχώρεση για ολόκληρο 

τον κόσμο. Η διδασκαλία του Διδασκάλου έκαψε και πάλι σαν πυρσός φωτός στο μυαλό και το πνεύμα 

σας. 

35 Είναι ο καιρός της μάχης του φωτός ενάντια στο σκοτάδι που πιάνει τα έθνη της γης 

απροετοίμαστα - ένας καιρός επισκέψεων και εξιλέωσης, ένας καιρός εξαγνισμού και δικαιοσύνης. Βλέπω 

όλα τα έθνη σε σύγχυση. Όλες οι αιρέσεις και οι θρησκευτικές κοινότητες είναι διχασμένες. Αλλά αυτή 

είναι η στιγμή που θέτω και πάλι ενώπιον σας το Βιβλίο της Αλήθειας. 

36 Εσείς λέτε ότι έρχεται μια νέα χρονιά, αλλά εγώ σας λέω: Το Πνεύμα δεν υπόκειται στους 

καιρούς. Είναι ο χρόνος που υπόκειται στην αιωνιότητα και το Πνεύμα. 

37 Μακάριος είναι αυτός που άκουσε τον λόγο μου και τον αγαπάει, που καταλαβαίνει τις 

διακηρύξεις μου και κρατάει στην καρδιά του την ανάμνηση όσων είδε και άκουσε. 

38 Πιστοί και άπιστοι με ακούνε. Τόσο εκείνοι που με αγαπούν όσο και εκείνοι που με βλασφημούν 

ακούνε τον λόγο μου. Οι αφυπνισμένοι και οι κοιμώμενοι, οι επιμελείς και οι τεμπέληδες, οι 

πνευματοποιημένοι και οι υλοποιημένοι, όλοι ακούνε στους οίκους προσευχής μου, που είναι ο ναός του 

Αγίου Πνεύματος, ο ναός χωρίς υλικούς βωμούς, ο ναός χωρίς ανθρώπινες ματαιοδοξίες. 

39 Πόσο καιρό έχετε περιπλανηθεί, άνθρωποι! Πόσο συχνά έχετε χάσει το δρόμο σας! Πόσο πολύ 

έχετε ψάξει! Πόσα πράγματα έχετε εξερευνήσει! Ανεβήκατε πολύ ψηλά και πέσατε στην άβυσσο. 

40 Κι όμως, εδώ είναι ο Ιεχωβά, ο Αιώνιος, ο Άγνωστος, ο Ξεχασμένος, που ρωτάει τον λαό: Είστε 

τώρα κουρασμένοι; Θα σταματήσετε τώρα στον δρόμο της αμαρτίας; Δεν έχετε απογοητευτεί ακόμα 

αρκετά; Θέλετε ακόμα να γίνετε σπουδαίοι σε αυτόν τον κόσμο; Δεν ξέρετε ότι το μεγαλείο βρίσκεται 

στην ταπεινότητα; 

41 Εγώ είμαι ο Πατέρας και εγώ είμαι ο δωρητής. Εγώ είμαι αυτός που είπε στον άνθρωπο ανά πάσα 

στιγμή: "Ζητήστε και θα σας δοθεί". Εδώ είναι το χέρι μου- μέσα σ' αυτό είναι σκήπτρο δικαιοσύνης, 

χρυσό στάχυ και ρομφαία φωτός. Πάρτε ό,τι θέλετε, στον πάτο του φλιτζανιού παραμένει η πιο πικρή 

μαγιά. Αλλά το νέο έτος έρχεται επίσης με την υπόσχεση της ειρήνης. 

42 Θέλετε να έρθει σε σας η Βασιλεία των Ουρανών, όπως σας έχω υποσχεθεί; Η θέλησή μου θα 

είναι δική σας! 

43 Σας συγχωρώ, αμαρτωλή ανθρωπότητα, επειδή είμαι ένας Πατέρας που αγαπάει. Πάρτε το χρυσό 

στάχυ και καλλιεργήστε αυτό το σιτάρι. Πολλαπλασιάστε το εκατονταπλάσια και αναζωογονήστε το 

πνεύμα σας κατά τη συγκομιδή σας. Είναι το σιτάρι της αγάπης, της αρμονίας, της αδελφοσύνης, της 

ειρήνης και της καλής θέλησης. Κουβαλήστε το μέσα σας! Ψήστε το καθημερινό σας ψωμί με αυτό το 

σιτάρι και δώστε το στον αδελφό σας. Είναι το σιτάρι της συγχώρεσης, της φιλανθρωπίας, της φιλίας. 

Με καταλαβαίνετε, παιδιά; 

44 Την ημέρα αυτή απομακρύνω το πέπλο από το μέλλον και σας προετοιμάζω. Δείτε πώς μεγάλα 

πλήθη και τρένα ανθρώπων προχωρούν προς αναζήτηση αυτού του λαού, πώς λεγεώνες ξεχύνονται με την 

επιθυμία αυτού του φωτός. Οι προσκυνητές χτυπούν την πόρτα σας. Ξυπνήστε, άνθρωποι! Ο επιστήμονας 

σπεύδει να σας εξερευνήσει, να σας αμφισβητήσει. 

45 Σεβαστήκατε τα μυστικά μου και διεισδύσατε σε αυτά μόνο όταν σας κάλεσα. Με γνωρίζετε όσο 

σας έχω επιτρέψει, και σταδιακά έρχεστε όλο και πιο κοντά μου. 

46 Ανήκετε στους εκλεκτούς μου σε αυτή την εποχή. Κάποιοι από εσάς κληθήκατε στην παιδική 

ηλικία, άλλοι στη νεότητα, άλλοι μόνο στα γηρατειά, αλλά στον καθένα σας ανατέθηκε ένα καθήκον, 

λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που θα ζήσει ακόμη στη γη. 

47 Δεν υπήρχε ψυχή που να μην μου εμπιστευόταν μια ανησυχία. Σου φάνηκε ότι ο πόνος με τον 

οποίο έφτασες ήταν ένα εμπόδιο στη ζωή σου, αλλά μετά συνειδητοποίησες ότι ήταν μόνο το βήμα που σε 

έφερε πιο κοντά μου. Τότε ευλογήσατε αυτή τη δοκιμασία μέσω της οποίας θα ερχόταν στο πνεύμα σας 

πολύ περισσότερη χαρά. 
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48 Καλά κάνεις και ευλογείς τον πόνο που σε έφερε πιο κοντά μου, γιατί μέσα από αυτόν έμαθες να 

με αναζητάς και να με ρωτάς. Αργότερα, μάθατε να προσεύχεστε και, τέλος, να εκτελείτε ένα πνευματικό 

έργο για να εφαρμόζετε τις διδασκαλίες μου για την αγάπη και το έλεος στους αδελφούς σας. 

49 Από τότε είδες ένα θαύμα να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή σου, γιατί παρόλο που τρως το ίδιο 

ψωμί με πριν, δεν έχει πια πικρή γεύση για σένα, αλλά γλυκιά και ευχάριστη- οι δυσκολίες που 

συνάντησες στο δρόμο σου, που σε έκαναν να βλασφημήσεις ή να χάσεις την πίστη σου, δεν σε κάνουν 

πια να λιποψυχείς, γιατί δεν τις θεωρείς πια ανυπέρβλητες, και ακόμη και τα σωματικά σου βάσανα, που 

συνήθιζαν να σε ρίχνουν κάτω, δεν σε κάνουν πια να απελπίζεσαι. 

50 Είναι η δύναμη της πίστης, είναι το αποτέλεσμα της πνευματοποίησης και της ανανέωσης. 

51 Στο παρελθόν, πολλές πνευματικές εντυπώσεις σας προσπέρασαν απαρατήρητες, επειδή 

αναζητούσατε μόνο την ικανοποίηση των αισθήσεών σας, και οι αισθητηριακές εντυπώσεις έχουν συχνά 

την τάση να υλοποιούν την ψυχή. Τώρα αρχίζετε να ανακαλύπτετε μια νέα ζωή, αρχίζετε να 

ανακαλύπτετε την ουσία, την ομορφιά, το νόημα, την αλήθεια όλων όσων σας περιβάλλουν. 

52 Καθώς ακούτε τη διδασκαλία μου, η σκέψη σας γίνεται πιο γενναιόδωρη, αλλάζετε τους παλιούς 

τρόπους λατρείας μου και βελτιώνετε τη ζωή σας. Ήδη έχετε σταματήσει να ζητάτε τόσο επίμονα, όπως 

κάνατε παλιά, και μαθαίνετε να προσεύχεστε και να αισθάνεστε αυτό που μου λέτε στην προσευχή. Έτσι, 

όταν μου είπατε: "Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου για μένα", ο λόγος ήταν ότι καταλάβατε το νόημα των 

λόγων σας και προετοιμάζεστε να λάβετε από μένα μόνο ό,τι εγώ καθορίζω. Αλλά υπάρχουν πάντα 

"τελευταίοι" ανάμεσα στο πλήθος των ακροατών, επειδή νέες καρδιές έρχονται συνεχώς σε αυτούς τους 

τόπους συνάντησης με επιθυμία για το νερό της ζωής. Πρέπει να τους μιλήσω με διαφορετικό τρόπο, 

ώστε να Με καταλάβουν και να νιώσουν ταυτόχρονα κατανοητοί. 

53 Θυμηθείτε ότι δέχτηκα τον καθένα από εσάς με τον ίδιο τρόπο όταν ήρθε για πρώτη φορά εδώ για 

να ακούσει τον λόγο Μου. Σε μερικούς δεν μιλάω για πνευματική αποστολή, γιατί δεν θα Με 

καταλάβαιναν, αλλά τους μιλάω για το βάρος των παθών που κουβαλούν στη ζωή τους, κάτω από το 

βάρος του οποίου αισθάνονται καταπιεσμένοι και καταθλιπτικοί. Τους διδάσκω τον τρόπο επίλυσης των 

σοβαρών δοκιμασιών που έχουν αντιμετωπίσει εντός και εκτός της οικογένειάς τους. Τους παρηγορώ 

στον πόνο τους, τους χαρίζω το θεραπευτικό βάλσαμο που τους αποκαθιστά την υγεία, τους ενθαρρύνω 

και τους γεμίζω ελπίδα. 

54 Τότε ο άρρωστος αισθάνεται ότι ένα βλέμμα από τον Ουρανό γνωρίζει τον πόνο του και ότι αυτό 

το βλέμμα είναι του Πατέρα του που θα τον απαλλάξει από το βάρος των παθών που κουβαλάει μαζί του. 

Η καρδιά που δεν έχει γνωρίσει τρυφερότητα, κατανόηση ή καλή θέληση στη γη, αισθάνεται ξαφνικά να 

περιβάλλεται από το φλερτ του Λόγου μου. Αγαπάει με άπειρη αγάπη και νιώθει τον πόνο της, που τόσο 

καιρό συγκρατείται, να ξεχειλίζει σε χείμαρρους. 

55 Τόσο ο μοναχικός ή παρεξηγημένος άντρας, όσο και ο άντρας που έχει γίνει σκλάβος των παθών ή 

των βλαβών, η εγκαταλελειμμένη γυναίκα, όσο και το νεαρό κορίτσι που φοβάται να αντιμετωπίσει τη 

ζωή, τόσο ο πατέρας ή η μητέρα της οικογένειας που φέρνει όλα τα προβλήματά τους ενώπιόν Μου, όσο 

και το ορφανό που δεν έχει καταφύγιο στον κόσμο - τους ακούω όλους, και δουλεύω τις καρδιές τους με 

τη λεπτή σμίλη του Λόγου Μου. 

56 Ξέρω ότι όταν ασχολούμαι με ό,τι την βαραίνει, όσο ανθρώπινο ή υλικό κι αν είναι, ασχολούμαι 

με την ψυχή της, γιατί έτσι την απαλλάσσω από το βάρος της, γιατί έτσι της προετοιμάζω το μονοπάτι που 

πρέπει να διανύσει στη συνέχεια και γιατί έτσι ανάβω μέσα της τη λάμπα της πίστης. 

57 Η πηγή της αγάπης Μου ρέει πάνω σας αυτές τις στιγμές και σας συγχωρεί και σας ευλογεί. 

58 Σας δέχομαι όλους αυτή την ημέρα, ώστε να ακούσετε το Λόγο Μου και να αναζωογονηθείτε από 

αυτόν. 

59 Αν ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη υπάρχουν υποκριτές και φαρισαίοι, τοκογλύφοι, ληστές υλικών 

αγαθών ή ακόμη και ηθικών αγαθών, όπως η τιμή, ή πνευματικών αγαθών, όπως η πίστη και η ειρήνη, θα 

σας χαϊδέψω όλους σαν να είστε όλοι αμόλυντοι- γιατί εγώ είμαι ο Πατέρας σας που διψάει για την 

ανανέωση και την αγάπη σας. 

60 Ακριβώς με τους πιο χαμένους και τους πιο απομακρυσμένους από το νόμο αποδεικνύω ξανά και 

ξανά τη δύναμη του Λόγου Μου. Γι' αυτό σας μίλησα λεπτομερώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου - 

με μια διδασκαλία γεμάτη αγάπη, δικαιοσύνη και απείρως σοφές διδασκαλίες για να σας σώσω από τις 
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αβύσσους και να σας οδηγήσω στην κορυφή. Γιατί οι άβυσσοι είναι γεμάτοι σκοτάδι, και εκεί δεν μπορείς 

ποτέ να μάθεις την αλήθεια. Οι κορυφές, από την άλλη πλευρά, λάμπουν από το φως της σοφίας, της 

αγάπης και της δικαιοσύνης. 

61 Οι επισκέψεις της δικαιοσύνης και οι επιπλήξεις είναι για τους πεισματάρηδες, για τους ανόητους 

και για εκείνους που επιμένουν στο κακό. Αλλά ξέρω πότε μια λέξη αγάπης είναι αρκετή για να τους 

κάνει να μεταστραφούν. 

62 Αυτή η σύναξη συγκινείται αδιάκοπα με αυτούς τους δύο τρόπους. Η αγάπη είναι αρκετή για να 

καθοδηγήσει τους διανοητικά* και σωματικά υπάκουους, ενώ για εκείνους που δεν είναι δεκτικοί στην 

αγάπη, υπάρχει ανάγκη για πόνο για να τους επαναφέρει στο μέτρο και την τάξη. 
Αυτό που ειπώθηκε στη δεύτερη υποσημείωση στο 143.7 ισχύει αναλογικά και για τα επίθετα πνευματικό και 

ψυχικό. Αν και οι δύο όροι συχνά επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, αποφεύχθηκε η διπλή ονομασία 

"πνευματικό-ψυχικό" καθώς και η πιο σύγχρονη "ψυχικό" αντί για "πνευματικό". 

63 Αργά και βήμα προς βήμα, όπως τους φαίνεται η ανανέωση, περνούν από τις τάξεις εκείνων που 

εξαγνίζονται μέσω του πόνου στις τάξεις εκείνων που ανυψώνονται μέσω της πνευματοποίησης. 

64 Όλοι με ακούτε και όλοι παραμένετε σιωπηλοί. Το βιβλίο της συνείδησής σας βρίσκεται ανοιχτό 

μπροστά στο πνεύμα σας, μπροστά στο μυαλό σας. Σας δείχνει το αληθινό μονοπάτι και σας κάνει 

αναγνωρίσιμο το μονοπάτι που έχετε πάρει οικειοθελώς. Αλλά αυτή τη στιγμή το πνεύμα του κοινού 

αναζωογονήθηκε για να ακούσει και τα τελευταία μου λόγια. 

65 Εδώ, μπροστά σ' αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τρέμει εσωτερικά και 

εξωτερικά της ύπαρξής του, δηλαδή στο πνεύμα και στη σάρκα. Ενώ με ακούει εδώ, σκέφτεται τη ζωή, το 

θάνατο, τη θεία δικαιοσύνη, την αιωνιότητα, την πνευματική ζωή, το καλό και το κακό. 

66 Καθώς ακούει τη φωνή μου, αισθάνεται μέσα του την παρουσία του πνεύματός του και θυμάται 

από πού ήρθε. 

67 Στο σύντομο χρονικό διάστημα που με ακούει, αισθάνεται ένα με όλους τους γείτονές του και τους 

αναγνωρίζει στα βάθη της ύπαρξής του ως αληθινούς αδελφούς και αδελφές του, ως αδελφούς και 

αδελφές στην πνευματική αιωνιότητα, οι οποίοι είναι ακόμη πιο κοντά του από εκείνους που είναι μόνο 

σύμφωνα με τη σάρκα, αφού αυτή είναι μόνο προσωρινά στη γη. 

68 Δεν υπάρχει άντρας ή γυναίκα που, όταν με ακούει, δεν αισθάνεται ότι τον αναγνωρίζω. 

Επομένως, κανείς δεν τολμά να κρύψει ή να ωραιοποιήσει τους λεκέδες του μπροστά Μου. Και τους 

ενημερώνω, αλλά χωρίς να εκθέτω δημοσίως κανέναν, γιατί είμαι ένας δικαστής που δεν εκθέτει ποτέ. 

Σας λέω ότι αποκαλύπτω ανάμεσά σας μοιχείες, παιδοκτονίες, κλοπές, κακίες και αδυναμίες που είναι σαν 

λέπρα στην ψυχή εκείνων που έχουν αμαρτήσει. Αλλά δεν σας αποδεικνύω μόνο την αλήθεια του Λόγου 

Μου δείχνοντάς σας ότι είμαι ικανός να αποκαλύψω τις παραβάσεις της καρδιάς σας. Θέλω επίσης να σας 

αποδείξω τη δύναμη των διδασκαλιών Μου, δίνοντάς σας τα όπλα για να νικήσετε το κακό και τους 

πειρασμούς, διδάσκοντάς σας πώς να επιτύχετε την ανανέωση, και ξυπνώντας στην ύπαρξή σας την 

επιθυμία για το καλό, το υψηλό και το αγνό, και μια απόλυτη αποστροφή για όλα όσα είναι ευτελή, όλα 

όσα είναι ψεύτικα και όλα όσα είναι επιβλαβή για την ψυχή. 

69 Εσείς άνδρες και γυναίκες από τους οποίους σχηματίζω τον νέο μου λαό, εσείς τα αγαπημένα 

πλήθη που κλαίτε μέσα σας σιωπηλά αυτή την ευλογημένη ώρα, αναπαυθείτε μαζί μου, νιώστε τη 

συγχώρεσή μου να κατεβαίνει πάνω σας, να σας καθαρίζει από τα ελαττώματά σας και να σας 

απαλλάσσει από τα βάρη σας, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια νέα ύπαρξη. 

70 Να είστε ήσυχοι, βλέπω την ειλικρινή μετάνοια σε εκείνους που έχουν συνειδητοποιήσει τη 

σοβαρότητα των παραπτωμάτων τους και οι οποίοι, εκείνες τις στιγμές, με σχισμένη καρδιά, Μου ζητούν 

να τους συγχωρήσω- να μην τους κάνω να πληρώσουν για τις παραβάσεις τους, μετρώντας τες με το ίδιο 

μέτρο με το οποίο μέτρησαν στον κόσμο, και οι οποίοι, τέλος, Με ικετεύουν να τους δώσω την ευκαιρία 

να αποδείξουν τη μετάνοιά τους σε Μένα. Πώς να μην τον γνωρίσω αυτόν που κλαίει με αληθινή 

μεταμέλεια, και πώς θα μπορούσα να του αρνηθώ την ευκαιρία που μου ζητάει με τόση αγωνία. Ομοίως, 

γνωρίζω και εκείνους που εξαπατούν τον εαυτό τους με μια ψεύτικη μετάνοια, αλλά όχι Εμένα, επειδή 

βλέπω πέρα από την παρουσία σας. Αυτούς θα τους υποβάλλω σε δοκιμασίες για όσο χρονικό διάστημα 

είναι απαραίτητο για την πλήρη αφύπνισή τους στο κάλεσμα της συνείδησής τους. 
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71 Νιώστε τώρα, όλοι σας, το χάδι μου, την αγάπη μου και την ειρήνη μου, γιατί έχετε έρθει στο 

πνευματικό συμπόσιο στον οίκο του Διδασκάλου, και είναι σωστό να απολαύσετε όλοι την τροφή της 

συγχώρεσης και της αγάπης του Πατέρα σας. 

72 Ο μανδύας της αγάπης μου απλώνεται στο σύμπαν. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 146  
1 Μαθητές, σας χάιδεψα τα μέτωπα και διέλυσα τις βαθιές σας θλίψεις, και σηκώσατε τα μάτια σας 

προς εμένα και μου είπατε: "Ήσουν εδώ, Κύριε;". 

2 Πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στο Λόγο Μου, γιατί όταν Με ακούτε πραγματικά, ανοίγω 

το θησαυροφυλάκιό Μου και χύνω τη σοφία Μου στους μαθητές Μου. Με ρωτάτε: "Σε τι οφείλεται η 

τόσο μεγάλη υπομονή σας και η τόσο μεγάλη Θεία αγάπη σας;" Και σας απαντώ: πολλοί από εσάς είστε 

γονείς στη γη, και όλοι σας υπήρξατε παιδιά. Ποιος πατέρας έχει ευχηθεί στο παιδί του πόνο, ακόμη και 

όταν έχει δεχτεί από αυτό την πιο βαριά προσβολή, την πιο σκληρή αχαριστία; Μια βαθιά πληγή έχει γίνει 

στην καρδιά αυτού του πατέρα, ο πόνος τον έχει διαπεράσει και μερικές φορές ακόμη και ο θυμός έχει 

θολώσει το μυαλό του, αλλά μια λέξη μετάνοιας από αυτό το παιδί ή μια πράξη ταπεινότητας ήταν αρκετή 

για να τον πιέσει ξανά στην καρδιά του. Όταν το κάνετε αυτό ως ανθρώπινα όντα, γιατί εκπλήσσεστε που 

σας αγαπώ και σας συγχωρώ με τελειότητα; 

3 Σας δημιούργησα για να σας αγαπώ και να νιώθετε ότι σας αγαπούν. Με χρειάζεσαι όσο σε 

χρειάζομαι κι εγώ. Όποιος λέει ότι δεν σε χρειάζομαι, δεν λέει την αλήθεια. Αν ήταν έτσι, δεν θα σας είχα 

δημιουργήσει, ούτε θα είχα γίνει άνθρωπος για να σας σώσω μέσω αυτής της θυσίας που ήταν μια μεγάλη 

απόδειξη αγάπης- θα σας άφηνα να χαθείτε. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αν τρέφεστε με την 

αγάπη Μου, είναι ακριβώς ότι προσφέρετε το ίδιο στον Πατέρα σας, γιατί σας το λέω ξανά και ξανά: 

"Διψάω, διψάω για την αγάπη σας". 

4 Πώς να μην απουσιάζετε από Μένα και πώς να μην αισθάνομαι την απουσία σας, αφού είστε 

μέρος του Πνεύματός Μου; Καταλαβαίνετε γιατί σας ζητώ να διερευνήσετε τον Λόγο Μου και ακόμη και 

τον τρόπο με τον οποίο έχω έρθει; - Για να μην απορείτε με το γεγονός ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου 

μέσα από αμαρτωλά σώματα. Η αμαρτία σας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην αγάπη Μου. 

Ήρθα να σας εξαγνίσω για να σας φέρω πιο κοντά σε Μένα. Κάποιοι το έχουν καταλάβει αυτό και άλλοι 

όχι. Επομένως, ανάμεσα στα πλήθη των ανδρών και των γυναικών που με έχουν ακούσει αυτή την εποχή, 

υπάρχουν εκείνοι που διακήρυξαν δυνατά ότι επέστρεψα στους ανθρώπους, καθώς και εκείνοι που είπαν 

ότι αυτό είναι αδύνατο. 

5 Η Παρουσία Μου δεν έχει ποτέ αποσυρθεί από εσάς. Είναι ο Λόγος μου που ξεχύνω επάνω σας σε 

εκπλήρωση της υπόσχεσής μου. Είναι η αγάπη Μου και το φως Μου που ακτινοβολούν από αυτόν τον 

Λόγο. Προς το παρόν σας διδάσκω, αλλά όταν έρθει το έτος 1950, το οποίο σύμφωνα με τη θέλησή Μου 

προορίζεται να είναι το τελευταίο αυτής της εκδήλωσης, θα τερματίσω αυτή τη μορφή εκδήλωσης χωρίς 

το Πνεύμα Μου να αποχωρίζεται από εσάς. 

6 Μόνο μερικές καρδιές θα είναι προετοιμασμένες για αυτή τη στιγμή. 

7 Μήπως περίμενα στη Δεύτερη Εποχή να μεταστραφεί ο κόσμος και μόνο τότε αναχώρησα; 

Αναχώρησα εν μέσω χλευασμού, περιφρόνησης, σκληρότητας και αμφιβολίας. Ήξερα ότι ο θάνατός μου 

ήταν απαραίτητος για να αναστηθεί ο κόσμος. Αυτή τη φορά θα αναχωρήσω εκ νέου στις στιγμές της 

σύγχυσης, της απογοήτευσης και των αμφιβολιών σας. Αλλά ο Λόγος μου, που κληροδοτήθηκε στην 

ανθρωπότητα ως διαθήκη αγάπης, θα συγκλονίσει τον κόσμο για άλλη μια φορά. 

8 Ο πόλεμος των ιδεών, των δογμάτων, των θρησκειών, των δογμάτων, των φιλοσοφιών, των 

θεωριών και των επιστημών θα έρθει, και το όνομά μου και η διδασκαλία μου θα είναι σε όλα τα χείλη. Η 

επιστροφή Μου θα συζητηθεί και θα κριθεί, και τότε οι μεγάλοι πιστοί θα ξεσηκωθούν και θα 

διακηρύξουν ότι ο Χριστός για άλλη μια φορά βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή θα 

ενθαρρύνω αυτές τις καρδιές από το άπειρο και θα κάνω θαύματα στους δρόμους τους για να ενισχύσω 

την πίστη τους. 

9 Η ανθρωπότητα τιμά σήμερα την ημέρα εκείνη που κάποιοι σοφοί από την Ανατολή ήρθαν στη 

φάτνη της Βηθλεέμ για να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος. Σήμερα κάποιες καρδιές με ρωτούν: "Κύριε, 

είναι αλήθεια ότι εκείνοι οι ισχυροί και σοφοί άρχοντες προσκύνησαν μπροστά σου και αναγνώρισαν τη 

θεότητά σου;" 

10 Ναι, παιδιά μου, ήταν η επιστήμη, η εξουσία και ο πλούτος που ήρθαν και γονάτισαν μπροστά 

μου. 
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11 Επίσης υπήρχαν οι βοσκοί, οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους με τα ταπεινά, υγιή και απλά δώρα 

τους με τα οποία υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν τον Σωτήρα του κόσμου και τη Μαρία ως σύμβολο της 

ουράνιας τρυφερότητας. Αντιπροσώπευαν την ταπεινότητα, την αθωότητα, την απλότητα. Όμως εκείνοι 

που κατείχαν στις περγαμηνές τους τις προφητείες και τις υποσχέσεις που μιλούσαν για τον Μεσσία 

κοιμήθηκαν βαθιά χωρίς καν να υποψιαστούν ποιος είχε έρθει στον κόσμο. 

12 Μερικές φορές αμφισβητείτε αυτά που σας λέει η ιστορία που κατέγραψαν οι απόστολοί μου, 

επειδή η ζωή μου περιβάλλεται από πολλούς ψεύτικους θρύλους. Τώρα σας λέω ότι αυτό που έγραψαν 

ήταν αλήθεια και επιπλέον, ήταν απολύτως απαραίτητο για τη σωτηρία σας. Όλα αυτά τα επιβεβαιώνω 

τώρα, αλλά αυτό που δημιούργησε η φαντασία των ανθρώπων θα καταστραφεί για πάντα από την αλήθεια 

του Λόγου Μου αυτή τη στιγμή. Οι απλοί άνθρωποι έχουν έρθει στο Λόγο Μου και φέρνουν στις καρδιές 

τους το δώρο της ταπεινότητας και της σεμνότητας. Αργότερα, ο επιστημονικός σας κόσμος, οι πλούσιοι 

και οι ισχυροί θα υποκλιθούν μπροστά στην αόρατη Παρουσία μου. 

13 Παρόλο που σας έχω συναντήσει περισσότερο υλοποιημένους από ό,τι στο παρελθόν, η εξέλιξη 

που έχει επιτευχθεί μέσω του πνεύματος θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει τη νέα 

πνευματική μου εκδήλωση. Όσο μακριά κι αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι βρίσκεται από τη Θεότητά μου, 

ιδού, απέχει μόνο ένα βήμα από αυτήν. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχω. Αλλά μην εντυπωσιαστείτε 

από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μιλούν με αυτόν τον τρόπο επειδή έχουν σχηματίσει εξωπραγματικές ιδέες 

για μένα. Όταν απογοητεύτηκαν από την επιστήμη τους από αυτή την άποψη και δεν ήμουν εκεί που 

νόμιζαν ότι ήμουν, με αρνήθηκαν. Αλλά πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία τους να μάθουν αν πραγματικά 

υπάρχω. 

14 Ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη ανακαλύψει τον εαυτό του, δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει τον εαυτό του 

πνευματικά, ώστε να λάβει τη λύση σε πολλά μπερδεμένα αινίγματα και την απάντηση σε πολλά 

ερωτήματα. Τώρα είναι η στιγμή που μπορεί και πρέπει να βρει, να ανακαλύψει και να αναγνωρίσει τον 

εαυτό του. Όταν συμβεί αυτό - με τι σαφήνεια θα νιώσει τότε την παρουσία μου! 

15 Σας επέτρεψα να έρθετε σε επαφή με τα όντα του υπερπέραν για μικρό χρονικό διάστημα, κάτι 

που δεν ενέκρινα στη Δεύτερη Εποχή, επειδή δεν ήσασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό τότε, ούτε εκείνα 

ούτε εσείς. Αυτή η πόρτα έχει ανοίξει από Μένα αυτή την εποχή, και με αυτήν κάνω πραγματικότητα τις 

ανακοινώσεις των προφητών Μου και κάποιες από τις υποσχέσεις Μου. Το 1866, αυτή η αόρατη πόρτα 

άνοιξε για εσάς, αλλά και για το όργανο του νου των εκλεκτών, για να γίνει γνωστό το μήνυμα που θα 

έφερναν τα Πνεύματα του Φωτός στους ανθρώπους. Πριν από εκείνο το έτος, τα πνεύματα έγιναν γνωστά 

στα έθνη και στους λαούς της γης, τα οποία ήταν τα προάγγελα σημάδια του ερχομού μου. 

16 Έχετε κάνει μεγάλες προσπάθειες στην επιστήμη και έχετε κοιμηθεί βαθιά όσον αφορά το 

πνευματικό. Ήρθα όμως να σας διδάξω μια θεία επιστήμη που έχει ως ρίζα της την αγάπη και από την 

οποία πηγάζουν το έλεος, η σοφία και η αδελφοσύνη. Η επιστήμη σας έχει φέρει τους λαούς πιο κοντά, 

έχει υπερβεί το χρόνο και την απόσταση, είναι ο καρπός της κατανόησης. Τι το παράξενο υπάρχει λοιπόν 

στο ότι οι κόσμοι έρχονται πιο κοντά μέσω του νου και ότι η αιωνιότητα κερδίζεται μέσω αυτού; Όποιος 

έχει την επιθυμία να διανύσει αυτό το μονοπάτι, να ντύσει την καρδιά του με ευλάβεια, να παρακολουθεί, 

να προσεύχεται και να είναι υπάκουος στο κάλεσμα της συνείδησής του. 

17 Σας είπα ότι η συναναστροφή σας με τον πνευματικό κόσμο σε αυτή την υλική και απτή μορφή θα 

είναι σύντομη, γιατί το 1950 αυτό το μάθημα και η εμπειρία θα τελειώσει. Αλλά αν το χρησιμοποιήσετε 

σωστά, θα σας αφήσει αμέτρητους καρπούς, μεταξύ των οποίων και την προετοιμασία σας για συνομιλίες 

πνεύματος με πνεύμα, για άμεση επικοινωνία χωρίς την ανάγκη της δυνατότητας που προσωρινά 

επέτρεψα στο μυαλό σας. Μόνο η αγάπη θα σας προσελκύσει ο ένας στον άλλον. 

18 Σας διδάσκω με αυτή τη μορφή για να μην πέσετε θύματα μπερδεμένων επιστημών, νέου 

φανατισμού ή δεισιδαιμονίας. Επομένως, στη Δεύτερη Εποχή δεν σας επιτρεπόταν να γνωρίζετε τέτοιες 

διδασκαλίες που δόθηκαν με αυτή τη μορφή, επειδή δεν θα είχατε κατανοήσει το πνευματικό τους 

περιεχόμενο. Ο Χριστός σας το υποσχέθηκε και ο Ηλίας το εκπλήρωσε αυτή τη στιγμή. Ακόμη και μετά 

το 1950, τα πνευματικά όντα θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται υλικά στον κόσμο. Αυτό θα κάνει πολλούς 

αμφισβητίες να πιστέψουν και πολλά πνευματικά όντα να ξυπνήσουν. Αλλά αυτός ο λαός εδώ θα πρέπει 

να είναι υπάκουος και να επιτρέψει σε αυτό το είδος εκδήλωσης να τελειώσει μαζί τους την κατάλληλη 

στιγμή. Αργότερα, αυτοί οι μαθητές θα ξεκινήσουν για τα έθνη και με σταθερό χέρι θα ξεριζώσουν όλα τα 
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ζιζάνια που έχουν φυτρώσει ανάμεσα στους ανθρώπους, έτσι ώστε μόνο το φως της εμπειρίας να 

παραμείνει ως γόνιμο σιτάρι. Μετά τη βεβήλωση που γίνεται με τα ιερά θα έρθουν εκείνοι που διδάσκουν 

τον σεβασμό προς το αγνό. Και τότε, όταν η πνευματοποίηση κυριαρχήσει στις καρδιές των ανθρώπων, 

θα νιώσουν το μυαλό τους να ανεβαίνει σε άλλους κόσμους και θα νιώσουν αυτούς να εισέρχονται στις 

καρδιές τους. Τότε οι άνθρωποι θα έχουν επιτύχει μια πνευματική ανύψωση που θα τους επιτρέψει να 

αισθανθούν την παρουσία της Βασιλείας των Ουρανών στις καρδιές τους. 

19 Οι δεσμοί αγάπης με τους οποίους ενωθήκατε στη γη θα γίνουν ακόμη πιο στενοί με εκείνους που 

θα σας ενώσουν πνευματικά στην αιωνιότητα. Έτσι θα δημιουργηθεί η παγκόσμια οικογένεια στην οποία 

δεν θα υπάρχουν πλέον διαφορές. 

20 Είχατε επίσης ανάμεσά σας εκδηλώσεις μπερδεμένων όντων που ζουν στο σκοτάδι. Πέρασαν από 

τις πόρτες του δώρου που σας εμπιστεύτηκα. Αλλά ποιος θα μπορούσε να θεωρήσει αυτές τις εκδηλώσεις 

κακές ή να κρίνει ότι αυτή η διδασκαλία μου είναι ανέντιμη; Δεν νομίζετε ότι αυτό το χάρισμα χρησιμεύει 

για να κάνει καλό όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και σε εκείνους των οποίων οι ψυχές είναι σκοτεινές; 

21 Όποιος κρίνει ότι αυτές οι διδασκαλίες είναι ψευδείς, έχει μελετήσει τα έργα του Ιησού κατά τη 

Δεύτερη Εποχή πολύ άσχημα. Η πνευματική ζωή είναι παρόμοια με την υλική ζωή, η οποία επίσης έχει τα 

σταυροδρόμια, τις επισκέψεις και τους πειρασμούς της, όπως και αυτή η ζωή που ζείτε. Κάθε φορά που 

ανοίγει μια πόρτα για να κάνεις το καλό, οι άποροι σπεύδουν εκεί, όπως συνέβη με τον Ιησού στη 

Δεύτερη Εποχή και όπως συμβαίνει με εκείνους που έλαβαν αυτό το δώρο σε αυτή την εποχή. Εκεί είναι 

που θέλω να δω το έλεός σας. 

22 Σας ευλογώ, γιατί όταν οι δαιμονισμένοι άνθρωποι έρχονταν σε σας, δεν τους αποκαλούσατε 

δαιμονισμένους από τον διάβολο, αλλά βλέπατε στον δαιμονισμένο έναν εξιλεωμένο συνάνθρωπο και σε 

εκείνους που τον εξουσιάζουν θλιμμένους αδελφούς και αδελφές που τον μπερδεύουν. 

23 Στο μέλλον, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο για αυτά τα όντα να χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό σας 

για να κατανοήσουν την πραγματικότητα. Θα τους αρκεί να λάβουν τις σκέψεις σας στο μυαλό τους για 

να δουν το φως. 

24 Αυτή είναι ήδη η τελευταία περίοδος κατά την οποία θα είμαι μαζί σας με αυτή τη μορφή. 

Πιστέψτε το, και πιστέψτε επίσης ότι δεν θα επιστρέψω σε αυτόν τον κόσμο για να κάνω τον Λόγο Μου 

ακουστό υλικά, πολύ περισσότερο για να γίνω άνθρωπος. 

25 Οπλιστείτε, γιατί θα σας έρθουν φήμες από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι επέστρεψα, ότι ο 

Χριστός ήρθε στη γη. Τότε θα παραμείνετε πιστοί και με 

Η σταθερότητα λέει: "Ο Κύριος είναι στο πνεύμα με όλα τα παιδιά Του". Αν, ωστόσο, κοιμάστε και δεν 

πνευματοποιείτε τον εαυτό σας, θα αρνηθείτε ότι απέσυρα τον λόγο Μου (που ειπώθηκε μέσω 

ανθρώπινων φωνητικών φορέων)- και, γινόμενοι βλάσφημοι και ανυπάκουοι, θα επικαλεστείτε την ακτίνα 

Μου πάνω στα πλήθη και θα τους πείτε: "Ας παρακαλέσουμε Εκείνον που μας έδωσε τον λόγο Του να 

συνεχίσει να μας μιλάει. Ας του προσφέρουμε τραγούδια και ύμνους για να μας ακούσει". Αλλά αληθινά 

σας λέω, η ακτίνα μου δεν θα επιστρέψει στο ανθρώπινο όργανο της κατανόησης, γιατί δεν θα 

υποστηρίξω την ανοησία σας. Τι συνέπειες θα είχε αυτό; - Ότι τα λόγια του φαινομενικού φωτός θα σας 

έφερναν σε σύγχυση! Η καρδιά σας δεν το θέλει αυτό; Τότε προετοιμαστείτε για αυτή τη δοκιμασία, και 

πάνω στην υπακοή και την ταπεινότητά σας, το φως της έμπνευσής Μου θα λάμψει. 

26 Σας αναγγέλλω ότι πολύ σύντομα θα επικρατήσει σύγχυση, αν η συγχώνευση αυτών των 

κοινοτήτων σε μια ενιαία κοινότητα δεν πραγματοποιηθεί πριν από το 1950, διότι θα υπάρξουν εκείνοι 

που θα πουν ότι ο Δάσκαλος θα συνεχίσει να γίνεται γνωστός, και τότε αλίμονο σ' αυτόν τον λαό! Δεν 

έχετε λάβει ακόμη υπόψη σας αυτή την απειλή; Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει μέσα σας αυτό το πνεύμα 

αδελφοσύνης και ενότητας και περιμένετε ότι τα γεγονότα θα σας ενώσουν. Αλλά αν το περιμένετε αυτό, 

θα δείτε επιδημίες, αναταραχές, πολέμους και την κρίση των δυνάμεων της φύσης να ξεσπούν, μέχρι να 

μην υπάρχει πλέον κανένα μέρος ειρήνης στον κόσμο - ούτε στην επιφάνεια της γης, ούτε στο εσωτερικό 

της, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον ουρανό. 

27 Άνθρωποι, άρχισα το Λόγο Μου αυτή τη μέρα γεμάτο καλοσύνη, αλλά στη συνέχεια έγινε 

αυστηρός, επειδή είναι απαραίτητο να σας προειδοποιήσω για τους κινδύνους και να διορθώσω εγκαίρως 

τα λάθη σας. Αλλά θα τελειώσω το διδακτικό μου λόγο με καλά λόγια. 
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28 Μαθητές, μην ξεχνάτε ότι την ημέρα που οι άνθρωποι τιμούν τη γέννηση του Χριστού, άνοιξα τα 

μάτια σας ακόμη πιο πλατιά, ώστε να μπορέσετε να έρθετε σε Μένα με τον τρόπο της πνευματικής 

αφοσίωσης στο καθήκον, της ταπεινότητας και της υπακοής. 

29 Σήμερα, όπως οι βοσκοί εκείνης της εποχής, δεν μου προσφέρατε γάλα, μέλι και ψωμί ως δώρο 

αγάπης και απόλαυσης. Ούτε οι βασιλιάδες και οι λόγιοι αυτού του καιρού θα μου φέρουν θυμίαμα, 

χρυσό και σμύρνα. Όλοι θα απλώσουν τις ψυχές τους σε μένα, ώστε να τοποθετήσω μέσα τους μια 

προσφορά αγάπης. 

30 Αυτή τη στιγμή, μέσω ενός ανθρώπινου οργάνου κατανόησης, κατεβαίνω σε σας με το Λόγο Μου 

για να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι σας έχω δώσει τη συγχώρεσή Μου για πάντα. 

31 Περιμένω μέσα σας το νέο σπόρο. Ακούστε με για να γίνετε σπόρος του φωτός. 

32 Πολλοί από εσάς θέλετε να πεθάνετε επειδή είστε κουρασμένοι και χωρίς ιδανικά στη γη. Είναι 

αλήθεια ότι ο θάνατος του σώματος είναι η νέα γέννηση για την ψυχή, αλλά το σώμα που κατέχετε 

χρησιμεύει για να σας εξαγνίσει. Προσευχηθείτε και παρακολουθήστε και δεν θα αποδυναμωθείτε. Είμαι 

μέσα σας. Όταν λέτε ότι το Αίμα του Χριστού έπεσε πάνω στην ανθρωπότητα, πιστεύετε ότι είναι μόνο 

ένα σύμβολο ή ένα σύμβολο; Τι θα σκεφτόσασταν αν σας έλεγα ότι τόσο το Αίμα μου όσο και το Σώμα 

μου χάραξαν για εσάς τον δρόμο της εκπλήρωσης της αποστολής που ανατέθηκε στον καθένα από εσάς; 

Και αν το Πνεύμα μου ξεχειλίζει μέσα στον καθένα σας - γιατί δεν αναγνωρίζετε τους εαυτούς σας ως 

αδελφούς και αντίθετα απεχθάνεστε τους εαυτούς σας; Δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι ό,τι κάνετε στους 

συνανθρώπους σας, το κάνετε και σε μένα; 

33 Μην συνεχίσετε να ψάχνετε για την ανθρώπινη καταγωγή του Ιησού, δεν θα σας αποκαλύψει την 

τελειότητα του Σώματός Μου. Διεισδύστε στις μεγάλες αποκαλύψεις που σας έδωσα τότε και τώρα, και 

θα καταλάβετε τι σας λέω αυτή τη στιγμή. 

34 Μην πιάνετε τα βιβλία του κόσμου, τα οποία, ακόμη και αν μιλούν για μένα, δεν γράφτηκαν με 

θεία έμπνευση. Να θυμάστε ότι αυτό που προέρχεται από τον ανθρώπινο νου μπορεί να περιέχει λάθη, 

αλλά αυτό που προέρχεται από τον Ουρανό δεν μπορεί να σας παραπλανήσει. Φυλάξτε τις αποκαλύψεις 

μου με περισσότερο ζήλο απ' ό,τι θα φυλάγατε μαργαριτάρια ή διαμάντια. 

35 Οι άνθρωποι ισχυρίζονται στα βιβλία τους ότι ο Ιησούς ήταν με τους Εσσαίους για να αποκτήσει 

τις γνώσεις του. Αλλά αυτός που γνώριζε τα πάντα και υπήρχε πριν από την ύπαρξη των κόσμων δεν είχε 

τίποτα να μάθει από τους ανθρώπους. Το θείο δεν μπορούσε να μάθει τίποτα από το ανθρώπινο. Όπου κι 

αν βρισκόμουν, ήταν για να διδάξω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος στη γη σοφότερος από τον Θεό; Ο 

Χριστός ήρθε από τον Πατέρα για να φέρει τη θεία σοφία στους ανθρώπους. Δεν σας το απέδειξε ο 

Δάσκαλός σας όταν, σε ηλικία δώδεκα ετών, εξέπληξε τους θεολόγους, τους φιλοσόφους και τους 

νομοδιδασκάλους της εποχής εκείνης; 

36 Κάποιοι έχουν αποδώσει στον Ιησού τις αδυναμίες όλων των ανθρώπων και χαίρονται να ρίχνουν 

τη βρωμιά που κουβαλούν στην καρδιά τους στον Άνθρωπο που είναι θεϊκός και χωρίς σφάλματα. Αυτοί 

δεν με γνωρίζουν. Αν όλα τα θαύματα της φύσης που ατενίζετε δεν είναι παρά η υλική ενσωμάτωση 

θεϊκών σκέψεων - δεν νομίζετε ότι το σώμα του Χριστού ήταν η υλοποίηση μιας μεγαλειώδους σκέψης 

της αγάπης του Πατέρα σας; Έτσι ο Χριστός σας αγάπησε μόνο με το πνεύμα, όχι με τη σάρκα. Η αλήθεια 

μου δεν θα μπορέσει ποτέ να διαψευστεί, επειδή περιέχει ένα απόλυτο φως και μια απεριόριστη δύναμη. 

37 Αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτά τα απλά και αμόρφωτα μυαλά, τον αγαπητικό και 

αξέχαστο ήχο των λόγων του Ιησού, που δεν πονάνε. 

38 Οι άνθρωποι τόλμησαν να κρίνουν χωρίς σεβασμό και χωρίς αγάπη τη ζωή των ανώτερων όντων 

που έστειλε ο Θεός στους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τον ίδιο Μου τον λόγο ως βάση για την απάτη 

τους. Όταν αποκάλεσα τους μαθητές Μου αδελφούς σε μια ορισμένη περίσταση, δεν ήταν η μόνη φορά, 

ούτε ήταν μόνο αυτοί που αποκάλεσα έτσι. Η Μαρία κουβαλούσε στην παρθένα κοιλιά της το Σώμα του 

Ιησού. Η εκλεκτή Μητέρα, η πιο αγνή Μητέρα, ο άψογος κρίνος ήταν η ενσάρκωση της μητρικής 

τρυφερότητας που υπάρχει στο Θείο. Γιατί ο Ιησούς, ο οποίος αποκάλεσε τον εαυτό του Υιό του Θεού, να 

μην αποκαλεί τους ανθρώπους αδελφούς, αφού και αυτοί είναι παιδιά του Θεού; Πότε θα αποκτήσετε 

τελικά την απαραίτητη ωριμότητα του νου που θα σας επιτρέψει να δώσετε τη σωστή ερμηνεία του 

νοήματος στο θείο και το ανθρώπινο; Καταλάβετε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μάθετε πού είναι 

τα λάθη και πού λάμπει η αλήθεια. 
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39 Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σας μιλήσουν για Μένα με περισσότερη αλήθεια από Εμένα, ακόμη 

και αν σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες μέσω ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι βρίσκονται σε έκσταση όταν μιλάω 

μέσω αυτών. Η Διδασκαλία Μου θα γίνει ακόμη κατανοητή- η ουσία της, που είναι ο Νόμος, θα επαινεθεί 

από την ανθρωπότητα. Πριν από αυτό, ο σπόρος των ζιζανίων θα καταστραφεί. Αλλά πότε θα 

αποκαλέσετε όλους τους ανθρώπους αδελφούς; Πότε θα δείτε σ' αυτούς παιδιά του Πατέρα σας; Το μόνο 

πιστοποιητικό που μπορεί να σας φέρει στην αγκαλιά μου θα είναι ότι καταφέρατε να γίνετε παιδιά του 

Θεού και αδελφοί του πλησίον σας. 

40 Εσείς που ανησυχείτε τόσο πολύ για το σπίτι σας - γιατί δεν ανησυχείτε εξίσου για το σπίτι που 

πρέπει να ετοιμάσετε για το πνεύμα σας στην αιωνιότητα; Εσείς που ανάβετε το φως στο σπίτι σας για να 

μην βρίσκεστε στο σκοτάδι - γιατί δεν ανάβετε τη λυχνία της καρδιάς σας για να μη μένετε στο σκοτάδι; 

41 Όταν θα είστε έτοιμοι γι' αυτό, θα μιλήσω λεπτομερώς και με σαφήνεια για τους τρεις "καιρούς" 

και τα επτά στάδια ή εποχές, ώστε να μην τα μπερδέψετε. 

42 Ιδού, εδώ είναι ο αποκαλυπτικός και απλός λόγος μου. Κατανοήστε το και αφήστε το να γίνει 

πράξη. 

43 Αυτή είναι μια στιγμή χάριτος κατά την οποία το φως του Αγίου Πνεύματός μου διαχέεται σε 

όλους τους κόσμους, ένα φως που είναι η θεία σοφία για κάθε πνευματικό πλάσμα. Και εσείς που ακούτε 

το Λόγο μου και ανανεώνεστε με τη σοφία του Πνεύματος της Αλήθειας, ανακαλύπτετε σε όλα αυτά το 

νόημα της διδασκαλίας μου, προετοιμαστείτε πραγματικά, γιατί πρέπει να διδάξετε σε πολλούς το Νόμο 

μου. 

44 Ο Νόμος μου είναι ένα μονοπάτι δικαιοσύνης και αγάπης στο οποίο καλώ τους ανθρώπους για 

άλλη μια φορά, ώστε να μπορούν να κυβερνούν τις οικογένειες και τα έθνη με την αγάπη και τη 

δικαιοσύνη για την οποία σας μιλάω. Η προέλευση και το τέλος όλων των δημιουργημένων πραγμάτων 

βασίζεται σε αυτόν τον νόμο. Είναι θέλημά Μου όλα τα πράγματα να ζουν σε αρμονία και να εξελίσσεστε 

πνευματικά μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως ακριβώς εξελίσσονται τα διάφορα βασίλεια της φύσης, 

ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την πρόοδο του πνεύματός σας. 

45 Ο άνθρωπος έχει ηθικά και πνευματικά σταματήσει. Έχει δημιουργήσει μια λατρεία του Θεού και 

έναν τρόπο ζωής που θεωρεί τον καλύτερο, και έχει πέσει σε μια ρουτίνα που κουράζει και κουράζει το 

πνεύμα του και τον κάνει φανατικό σε τελετές και τελετουργίες που ξεγελούν τις αισθήσεις του. 

Σκεφτείτε, από την άλλη πλευρά, το επίπεδο ανάπτυξης που έχουν τα βασίλεια που αποτελούν την υλική 

φύση. Αναγνωρίστε την τάξη, την αρμονία και την τελειότητά τους. 

46 Πρέπει να καταλάβετε ότι εσείς - προικισμένοι με πνεύμα - είστε το πιο αγαπημένο έργο του 

Πατέρα στη δημιουργία, επειδή έβαλε μέσα σας πνευματική ουσία, πνευματικές ιδιότητες και αθανασία. 

47 Για την ψυχή δεν υπάρχει θάνατος, ένας θάνατος όπως τον αντιλαμβάνεστε, δηλαδή η παύση της 

ύπαρξής της. Ο θάνατος του σώματος δεν μπορεί να είναι ο θάνατος ή το τέλος της ψυχής. Ακριβώς τότε 

ανοίγει τα μάτια του σε μια ανώτερη ζωή, ενώ το σωματικό του κέλυφος τα κλείνει για πάντα σε σχέση με 

τον κόσμο. Είναι μόνο μια στιγμή μετάβασης στο μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα. Αν δεν το έχετε 

καταλάβει ακόμα με αυτόν τον τρόπο, είναι επειδή αγαπάτε ακόμα πολύ αυτόν τον κόσμο και αισθάνεστε 

στενά δεμένοι μαζί του. Σας στενοχωρεί να εγκαταλείψετε αυτό το σπίτι, επειδή θεωρείτε τους εαυτούς 

σας ιδιοκτήτες όσων κατέχετε σε αυτό- και μερικοί έχουν επίσης ένα αόριστο προαίσθημα της θείας 

δικαιοσύνης μου και φοβούνται να εισέλθουν στον πνευματικό κόσμο*. 
Το ισπανικό "valle" σημαίνει κυριολεκτικά κοιλάδα και συχνά σημαίνει: πέρα, (πνευματικός) κόσμος, ζωτικός 

χώρος, σπίτι (γη), στο σπίτι. 

48 Η ανθρωπότητα έχει αγαπήσει πάρα πολύ αυτόν τον κόσμο - πάρα πολύ επειδή η αγάπη της ήταν 

λανθασμένη. Πόσοι χάθηκαν σε αυτό για αυτό το λόγο! Πόσες ψυχές έχουν υλοποιηθεί για τον ίδιο λόγο! 

49 Μόνο όταν νιώσατε τα βήματα του θανάτου κοντά σας, όταν αρρωστήσατε σοβαρά, όταν 

υποφέρατε, μόνο τότε θυμηθήκατε ότι απέχετε μόνο ένα βήμα από το υπερπέραν, από εκείνη τη 

δικαιοσύνη που φοβάστε μόνο σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές- και τότε δίνετε όρκους στον Πατέρα και 

ορκίζεστε να Τον αγαπάτε, να Τον υπηρετείτε και να Τον υπακούτε στη γη. 

50 Ο πόνος σας εξαγνίζει, ο πόνος είναι η σμίλη που διαμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου, ώστε να 

φτάσει στην πνευματικότητα. Για να μην είναι άγονος ο πόνος σας, ο πυρσός της πίστης πρέπει να σας 

φωτίζει, ώστε να έχετε πνευματική ανύψωση και υπομονή στις δοκιμασίες. 
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51 Είσαι ο καλύτερος καρπός που έχει βγει από εμένα, το παγκόσμιο δέντρο. Να εκπληρώνετε πάντα 

τον νόμο της αγάπης μου, ώστε να μπορώ να σας απολαμβάνω. 

52 Αν αδειάσετε ένα ποτήρι πικρίας στη ζωή σας εξαιτίας των συνανθρώπων σας, δώστε τους πίσω 

το ίδιο ποτήρι, αλλά γεμάτο μέλι. Ακριβώς όπως έκανε ο Χριστός, ο οποίος θερίζει μόνο πόνο και πίκρα 

ανάμεσα στους ανθρώπους που τόσο πολύ αγαπούσε, και ο οποίος, ενώ ακόμη κρεμόταν στο σταυρό και 

ενώ το πλήθος τον βλασφημούσε και του πρόσφερε χολή και ξύδι, άνοιξε την πλευρά του ως πηγή αγάπης 

για να δώσει το αίμα του στα παιδιά ως κρασί της ανάστασης και της αιώνιας ζωής. 

53 Τη Δεύτερη φορά, ο Δάσκαλος απομακρύνθηκε από τους μαθητές του για λίγες ώρες, και όταν 

επέστρεψε, παρατήρησε ότι μιλούσαν μεταξύ τους. Τότε τους ρώτησε: "Τι μάθατε από τη διδασκαλία 

μου;" Και ένας από αυτούς απάντησε: "Δάσκαλε, όταν δεν είσαι μαζί μας, μελετάμε τα λόγια σου, αλλά 

δεν καταφέρνουμε πάντα να τα καταλάβουμε". Τότε ο Δάσκαλος τους είπε: "Κοιτάξτε τη θάλασσα, δείτε 

πόσο τεράστια είναι. Έτσι είναι και ο νόμος του Πατέρα. Είναι η αρχή και το τέλος όλων των 

δημιουργημένων πραγμάτων, αλλά θα σας κάνω να το καταλάβετε όσο είναι το θέλημά Μου". 

54 Η ανθρωπότητα βαδίζει σε διάφορα μονοπάτια σε αυτή την Τρίτη Εποχή και δεν βρίσκει την 

αλήθεια. Του στέλνω μηνύματα και σημάδια, αλλά είναι τυφλό. Τα καλέσματα των δυνάμεων της φύσης 

και οι πόλεμοι δεν ήταν αρκετά για να μαρτυρήσουν την επιστροφή του Χριστού ανάμεσα στους 

ανθρώπους. 

55 Είμαι ανάμεσα σε λίγους, που διδάσκουν το μήνυμά Μου της πνευματοποίησης, το οποίο ο 

άνθρωπος θα γνωρίσει σε αυτή την εποχή. Και από εκείνους που ήρθαν να Με ακούσουν, επέλεξα τους 

νέους μαθητές που θα είναι οι αγγελιοφόροι και οι απεσταλμένοι του Έργου Μου στον κόσμο. 

56 Γι' αυτό, βλέπετε πόσο ακούραστα και επίμονα διδάσκω τη διδασκαλία Μου, γιατί θέλω να σας 

αφήσω δυνατούς. Αυτός ο λόγος πρέπει να ακουστεί σε όλη τη γη. 

57 Αν εργάζεστε με ειλικρίνεια και αγάπη, θα επιτελέσετε ένα έργο που θα σας κάνει άξιους μαζί 

μου, επειδή εργαστήκατε με θερμή προσπάθεια να φυτέψετε ηθική, αγάπη και πνευματισμό στους 

ανθρώπους. 

58 Θα κάνω το παράδειγμά σας να εισακουστεί και να αναγνωριστεί από τους ανθρώπους. Τότε οι 

επόμενες γενιές θα ακολουθήσουν τα βήματά σας ακλόνητα. 

59 Για να αποκτήσετε την ειρήνη, εκπληρώστε τον Νόμο μου, τότε θα την έχετε στο πνεύμα σας, και 

η ώρα του θανάτου του σώματος, για την οποία δεν ξέρετε πότε θα έρθει, θα σας συναντήσει με ειρήνη. 

60 Προσέξτε, για να μη μολύνετε το μυαλό σας με ακάθαρτες σκέψεις. Είναι δημιουργική και αν 

δώσετε καταφύγιο σε μια κακή ιδέα, θα έχει ως αποτέλεσμα να σας παρασύρει σε χαμηλότερα επίπεδα και 

η ψυχή σας θα τυλιχθεί στο σκοτάδι. 

61 Να τηρείτε προσεκτικά το Νόμο Μου, γιατί τον έχω τοποθετήσει μέσα σας. Ξέρετε γιατί αφαίρεσα 

τα σύμβολα υλικών; Επειδή εσείς οι ίδιοι είστε το σύμβολο της αγάπης του Πατέρα. 

62 Να είστε εσωτερικά προετοιμασμένοι κάθε φορά που παρακολουθείτε μια από τις διδασκαλίες 

μου, και όταν λαμβάνετε ένα μάθημα, σκεφτείτε πώς να το χρησιμοποιήσετε- γιατί διαφορετικά ο 

πνευματικός σπόρος στις καρδιές σας θα είναι άγονος, και όχι μόνο δεν θα έχετε χρησιμοποιήσει τον θείο 

σπόρο, αλλά θα έχετε επίσης αποτύχει να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας. 

63 Συγκεντρωθείτε εσωτερικά πριν έρθετε να με ακούσετε, ώστε να μη φύγετε από τους τόπους 

συνάντησής μου με τις ίδιες αδυναμίες με τις οποίες ήρθατε εδώ. Τότε θα είστε σε θέση να πείτε με 

εσωτερική ικανοποίηση ότι έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τις διδασκαλίες του Δασκάλου σας. 

64 Αν δεν συγκεντρωθείτε ακούγοντας και δεν φροντίσετε να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου, δεν 

θα μπορέσετε ποτέ να δείτε τους καρπούς που μπορεί να παράγει ο λόγος μου ανάμεσά σας. Αν, όμως, 

από την άλλη πλευρά, κάνετε μια προσπάθεια να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου, και τις εφαρμόζετε 

στις πράξεις σας και τις ζείτε, τότε σταδιακά θα δείτε πώς βγαίνετε από την πνευματική σας στασιμότητα 

και πώς προχωράτε στο μονοπάτι της ανάπτυξής σας - αυτό το μονοπάτι που θα οδηγήσει το πνεύμα σας 

βήμα προς βήμα στο αληθινό μεγαλείο. 

65 Ο Λόγος Μου μιλάει για αγάπη, και αυτή η αγάπη πρέπει να εκφράζεται με την εφαρμογή στη 

ζωή σας της αδελφοσύνης, της ενότητας, της ισότητας, της αρμονίας και της ειρήνης. Αλλά για να 

μπορέσετε να εμπνευστείτε υπακοή στον Λόγο Μου, πρέπει πρώτα να πιστέψετε στην αλήθεια της 

εκδήλωσής Μου. 
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66 Αν δεν Με πιστέψετε τώρα, όταν εκδηλώνομαι μέσω του νου αυτών των πλασμάτων, τι θα συμβεί 

όταν σας μιλήσω μέσω του πνεύματος των μεγάλων εμπνευσμένων των εποχών που έρχονται; 

67 Όλοι επιθυμείτε να σώσετε τον εαυτό σας. Όλοι επιθυμείτε να ξεφύγετε από τις εξιλέωση του 

πνεύματος και όλοι ονειρεύεστε να γνωρίσετε τον Παράδεισο. Ωστόσο, σας λέω ότι η προσπάθεια που 

καταβάλλετε για να τα επιτύχετε όλα αυτά είναι αρκετά μικρή και ότι συχνά, αντί να αναζητάτε τους 

τρόπους και τα μέσα που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να τα επιτύχετε, αποφεύγετε τα ίδια. 

68 Πιστεύετε ότι ο ουρανός είναι μια περιοχή στο άπειρο και ότι μπορείτε να εισέλθετε σε αυτόν 

μέσω μιας ειλικρινούς μετάνοιας για τις παραβάσεις σας την ώρα του φυσικού σας θανάτου, επειδή 

πιστεύετε ότι εκείνη τη στιγμή θα βρείτε συγχώρεση και θα οδηγηθείτε από εμένα στη βασιλεία των 

ουρανών. Αυτό πιστεύετε. Εγώ, από την άλλη πλευρά, σας λέω ότι ο παράδεισος δεν είναι ένας 

συγκεκριμένος τόπος, ούτε μια περιοχή, ούτε ένα σπίτι. Ο παράδεισος της ψυχής είναι ο υψηλός 

συναισθηματικός της κόσμος και η τελειότητά της, η κατάσταση καθαρότητας. Από ποιον λοιπόν 

εξαρτάται να σας επιτρέψω να πάτε στον ουρανό - από εμένα, που πάντα σας καλούσα, ή από εσάς, που 

πάντα ήσασταν κουφοί; 

69 Μην περιορίζετε πλέον το άπειρο, το θείο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι ο παράδεισος δεν θα ήταν 

πλέον άπειρος αν ήταν -όπως πιστεύετε- ένα συγκεκριμένο σπίτι, μια περιοχή ή ένας συγκεκριμένος 

τόπος; Ήρθε η ώρα να αντιληφθείτε το πνευματικό με έναν ανώτερο τρόπο, ακόμη και αν η φαντασία σας 

δεν μπορεί να περιλάβει ολόκληρη την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το προσεγγίσει. 

70 Να έχετε πάντα επίγνωση ότι το πνεύμα που επιτυγχάνει τους υψηλούς βαθμούς καλοσύνης, 

σοφίας, αγνότητας και αγάπης είναι υπεράνω του χρόνου, του πόνου και των αποστάσεων. Δεν 

περιορίζεται στο να κατοικεί σε ένα μέρος, μπορεί να βρίσκεται παντού και μπορεί να βρίσκει την 

υπέρτατη απόλαυση στο να υπάρχει, να αισθάνεται, να κατανοεί, να αγαπά και να αγαπιέται παντού. 

71 Αυτός είναι ο παράδεισος του πνεύματος! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 147  
1 Δέχομαι τον λαό μου, εσάς που έρχεστε σε μένα επιθυμώντας την καλοσύνη του Λόγου μου, για 

να ανακουφίσω τις θλίψεις της ζωής. Σας χαρίζω την τρυφερότητα που κατέχει η Θεία Καρδιά μου και 

σας ευλογώ. 

2 Τώρα είναι η ώρα που παραδίδω το Λόγο Μου της Αλήθειας με αυτή τη μορφή σε αυτόν τον 

πλανήτη - μια κοιλάδα πόνου στην οποία εσείς, ω ανθρωπότητα, υποφέρετε. 

3 Πάνω από το βαρύ όνειρο και τη θλίψη που περνάτε, εμφανίζεται για άλλη μια φορά ο Νόμος μου, 

ο οποίος θέλει να σας αφυπνίσει, να φωτίσει τη γη, σύμφωνα με την υπόσχεσή μου που δόθηκε στη 

Δεύτερη Εποχή. 

4 Είναι γραμμένο ότι το φως μου θα λάμψει στον κόσμο, όλες οι ψυχές θα μεταστραφούν, παιδιά 

και γέροι θα προφητεύουν και γυναίκες και άνδρες θα έχουν πνευματικά οράματα, όταν οι άνθρωποι 

έχουν φτάσει σε μεγάλο βαθμό διαφθοράς. 

5 Συνειδητοποιήστε ότι βρίσκεστε ήδη σε εκείνους τους καιρούς που η αμαρτία των Σοδόμων και 

των Γομόρρων έχει εξαπλωθεί, όταν οι γονείς κρίνουν λάθος τα παιδιά και τα παιδιά εξεγείρονται 

εναντίον των γονέων. Ακριβώς τότε το φως μου σε φωτίζει σαν ένας μεγαλειώδης φάρος ελπίδας σαν ένας 

λαμπερός ήλιος του μέλλοντος. 

6 Σας υποσχέθηκα ότι η ακτίνα μου θα κατέβαινε και οι θείες σκέψεις μου θα γίνονταν λόγια που θα 

σας παρηγορούσαν και θα σας ενίσχυαν στη θλίψη και την εγκατάλειψή σας, όταν τρεις από εσάς 

συναντιέστε στο όνομα του Πατέρα. Διότι είμαι ο θείος "Λόγος" που αγάπησε και αγαπά την 

ανθρωπότητα, πριν και μετά τον σταυρικό θάνατο. 

7 Ο κόσμος κλονίζεται επειδή η σκέψη του είναι άρρωστη και οι άνθρωποι μέσα στην αφηρημάδα 

τους δεν ξέρουν αν είμαι ο Δάσκαλος ή όχι. Ξανά και ξανά οι άνθρωποι έχουν χάσει την ισορροπία 

μεταξύ δικαιοσύνης και αλήθειας- έχουν στραφεί στα άκρα. Στο παρελθόν λατρεύατε τον Θεό σε κάθε 

είδους υλικές μορφές που ήταν μπροστά στα μάτια σας: στα αστέρια, στα στοιχεία και στα είδωλα που 

φτιάχνατε με τα χέρια σας. Σήμερα ο άνθρωπος αισθάνεται υπέροχα, εξυψώνει την προσωπικότητά του 

και ντρέπεται να πει "Θεός". Του δίνει άλλα ονόματα για να μην εκθέσει την έπαρσή του, για να μην πέσει 

από το βάθρο της κοινωνικής του θέσης. Γι' αυτό με αποκαλούν: Κοσμική Νοημοσύνη, Αρχιτέκτονας του 

Σύμπαντος. Αλλά σας δίδαξα να Μου λέτε: "Πατέρα μας", "Πατέρα μου", όπως σας δίδαξα στη Δεύτερη 

Εποχή. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι υποβαθμίζουν ή μειώνουν την προσωπικότητά τους όταν με 

αποκαλούν "Πατέρα"; 

8 Ο Δάσκαλος σας ρωτάει, αγαπητοί μαθητές: Τι είναι δικό σας σε αυτόν τον κόσμο; - Όλα όσα 

κατέχετε σας έχουν δοθεί από τον Πατέρα για να τα χρησιμοποιήσετε καθώς περπατάτε στη γη όσο 

χτυπάει η καρδιά σας. Αφού το πνεύμα σας προέρχεται από τη Θεότητά μου, αφού είναι μια ανάσα του 

Ουράνιου Πατέρα, αφού είναι η ενσάρκωση ενός ατόμου του Πνεύματός μου, αφού το σώμα σας 

σχηματίστηκε επίσης σύμφωνα με τους νόμους μου και σας το εμπιστεύτηκα ως όργανο του πνεύματός 

σας, τίποτα δεν σας ανήκει, αγαπημένα μου παιδιά. Όλα όσα δημιουργήθηκαν ανήκουν στον Πατέρα και 

Εκείνος σας έκανε προσωρινούς ιδιοκτήτες τους. Να θυμάστε ότι η υλική σας ζωή δεν είναι παρά ένα 

βήμα στην αιωνιότητα, είναι μια ακτίνα φωτός στο άπειρο, και γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί με 

αυτό που είναι αιώνιο, αυτό που δεν πεθαίνει ποτέ, και αυτό είναι το πνεύμα. 

9 Να θυμάστε ότι όλες οι ομορφιές αυτού του κόσμου είναι προορισμένες να εξαφανιστούν για να 

δώσουν τη θέση τους σε άλλες. Αλλά το πνεύμα σας θα συνεχίσει να ζει αιώνια και να βλέπει τον Πατέρα 

σε όλη του τη δόξα - τον Πατέρα από τη μήτρα του οποίου προήλθατε. Όλα τα δημιουργημένα πράγματα 

πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο από τον οποίο προήλθαν. 

10 Η αγάπη του Θεού είναι άπειρη, και όσο περισσότερο θέλετε να τη μειώσετε, τόσο μεγαλύτερη θα 

αναδύεται μπροστά σας και τόσο πιο επίμονα θα αποκαλύπτεται στο δρόμο σας. Θέλατε να Τον 

εξανθρωπίσετε, αναζητώντας Τον σε διάφορες μορφές, και Τον λατρέψατε μέσα στα όρια ενός πέτρινου 

ιερού, φτιαγμένου από ανθρώπινα χέρια. Αλλά σας λέω: μην αναζητάτε έναν τόσο μικρό Θεό. 

Αναζητήστε τον στο μεγαλείο του Αγίου Πνεύματός του - εξυψωμένο, θεϊκό, μεγαλοπρεπές, τον 

ιδιοκτήτη όλων όσων ήταν, όλων όσων είναι και όλων όσων θα γίνουν. 
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11 Αν ακόμα αναρωτιέστε στις σκέψεις σας αν είναι δυνατόν η ακτίνα φωτός του Ιησού από τη 

Ναζαρέτ να φωτίζει σήμερα αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο μέσω του λόγου του, αυτή η φωνή σας ρωτάει: 

Πότε λοιπόν θα έρθει ο γιατρός, αν όχι όταν ο ασθενής είναι επικίνδυνα άρρωστος; Σήμερα ο κόσμος 

κυλιέται μέσα στο βαθύ του πόνο, στις ψυχές υπάρχει αγωνία και θανάσιμος κρότος. Επομένως, είναι η 

κατάλληλη στιγμή που ο Πατέρας επέλεξε να φωτίσει και να ανυψώσει τις ψυχές σε εκπλήρωση των 

προφητειών μέσω αυτού του μηνύματος ειρήνης και αγάπης. 

12 Ο άνθρωπος ξέχασε τον Δημιουργό του και θέλησε να ζήσει μόνο για την ύλη. Σήμερα ο 

Δάσκαλος έρχεται και σας λέει: Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις ικανότητες του πνεύματός σας, έτσι ώστε ο 

Κύριος του κόσμου και των ατόμων, των δόξων του απείρου και αυτού που δεν είναι πλέον καθόλου 

αισθητό, να είναι επίσης ο Κύριος των σκέψεών σας, έτσι ώστε να λάμπει και να αντανακλάται στο σπίτι 

του φωτός σας, και το φως να σας περιβάλλει και να σας φωτίζει όπως όλα τα αστέρια. 

13 Μην αναρωτιέστε πλέον γιατί είμαι μαζί σας. Αφήστε το Θείο Πνεύμα μου να τρέμει από αγάπη 

για όλα τα πλάσματα. Πλησιάστε αυτό το πνευματικό συμπόσιο που σας δίνω αυτή τη στιγμή, το τραπέζι 

όπου η τρυφερότητα των λόγων Μου σας προσκαλεί να ανεβείτε με σταθερό βήμα στο μονοπάτι προς το 

αληθινό φως. Βιαστείτε, παιδιά μου, γιατί θα σας δώσω αυτή την κληρονομιά σε λίγα λεπτά. 

14 Ακούω τον θρήνο του ετοιμοθάνατου και τον θρήνο της μητέρας σε στιγμές θλίψης και φόβου. Το 

Πνεύμα Μου, το οποίο βρίσκεται σε κάθε τόπο, εντός και εκτός της ανθρώπινης ύπαρξης, τους απαντά: 

Μη φοβάστε, ακούω την έκκλησή σας, εδώ είμαι! 

15 Αγαπημένοι μαθητές της Τρίτης Εποχής, σας καλώ να λάμψετε μαζί Μου, να γίνετε το φως του 

κόσμου και οι συνεργάτες Μου σε αυτό το θεϊκό έργο της καλλιέργειας του χωραφιού με πνευματισμό, με 

συμπόνια, με έλεος, με αγάπη, όπως σας δίδαξα. Ποτίστε αυτόν τον σπόρο με δάκρυα συμπόνιας που 

χύνετε όταν αισθάνεστε τον πόνο του πλησίον σας, επίσης με δάκρυα μετάνοιας. Χαίρονται τη θεότητά 

μου και διαθέτουν τη μεγαλειώδη δύναμη της βαθιάς μετάνοιας και της πίστης. Δεν σας ζητώ να το 

κάνετε με το αίμα των φλεβών σας, γιατί αυτό δεν έχει καμία αξία για μένα. 

16 Ο άνθρωπος στην τύφλωσή του με αναζητά σε λάθος μονοπάτια, και αν δεν εξανθρωπίσει τη 

θεότητά μου, θεοποιεί την ανθρωπιά του. Γι' αυτό, η φωνή μου του λέει: Είναι καιρός να με ακούσεις και 

να με νιώσεις στα βάθη της καρδιάς σου. Να θυμάστε ότι η αγάπη μου είναι πάντα παρούσα στις 

δοκιμασίες και τις χαρές σας. Αλλά όταν η καρδιά σου θέλει να μου πει: "Σε έχω νιώσει", την αποσιωπάς. 

Όταν το πνεύμα σας θέλει να ανυψωθεί προς εμένα, το κρατάτε πίσω με τις βαριές αλυσίδες της γήινης 

δέσμευσής σας. 

17 Μην απελπίζεστε στις δοκιμασίες. Κουβαλάτε το σταυρό σας με παράδοση, όπως σας δίδαξα να 

τον κουβαλάτε. Να έχετε πίστη και να θυμάστε ότι τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο από Μένα και ότι 

όλα όσα υπάρχουν μετριούνται, ακόμη και ο τελευταίος κόκκος άμμου στη θάλασσα και ακόμη και το πιο 

μακρινό αστέρι. Ακόμη και τα λόγια μου στην επί του Όρους Ομιλία μετρήθηκαν, τα χτυπήματα του 

σφυριού που τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια μου όταν με κάρφωσαν στο ξύλο των βασανιστηρίων, τα 

αγκάθια του στέμματος που η ανθρωπότητα πίεσε στους θεϊκούς μου κροτάφους και τα τελευταία μου 

λόγια πάνω στο σταυρό. 

18 Μην αισθάνεστε ποτέ εγκαταλελειμμένοι και μην παίρνετε τη ζωή σας μάταια, γιατί και οι ημέρες 

σας είναι μετρημένες από τον Πατέρα. 

19 Ξεχάστε για μια στιγμή τα βάσανά σας και γίνετε ελεήμονες, συμπονετικοί και στοργικοί, ώστε να 

εκφράσετε τη δύναμη και την αγάπη του Πατέρα μέσα από τον εαυτό σας. 

20 Αν αισθανθήκατε πολύ μικροί για να ασχοληθεί μαζί σας ο Θεός, σας λέω: Σκέφτεστε έτσι ως 

αποτέλεσμα του εγωισμού σας, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να κατανοήσετε το μεγαλείο του Πατέρα σας. 

Θυμηθείτε όλα όσα κάνουν οι γήινοι γονείς σας για να καθοδηγήσουν τα βήματά σας όσο είστε μικροί, 

και πώς προσέχουν για να σας προστατεύσουν. Αλλά η αγάπη όλων των πατέρων και των μητέρων της 

γης μαζί δεν είναι παρά μια αμυδρή αντανάκλαση της αγάπης του Θεού για σας. Καταλάβετε πόσο πολύ 

έπρεπε να σας αγαπήσει ο Ουράνιος Πατέρας σας για να έρθει σε αυτόν τον κόσμο και να υποφέρει για να 

σας διδάξει τον αληθινό δρόμο και να σας δώσει αιώνια ζωή. Είστε το πιο πολύτιμο ον, το μεγαλειώδες 

έργο της δημιουργίας Του. Αν και είστε άτομα, είστε σπουδαίοι στα μάτια του. Σε εσάς ενσαρκώνεται το 

βασίλειό του και συμβολίζεται το σύμπαν. Μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα σας έναν ουρανό και έναν 

φωτεινό ήλιο, αλλά δεν έχετε καταλάβει πώς να γνωρίσετε τον εαυτό σας, γι' αυτό σας λέω σήμερα: 
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πιάστε τον λόγο μου, αφήστε με να φωτίσω τον εσωτερικό σας ουρανό και να ζήσω μέσα σας. Αφήστε τα 

έργα μου να ανθίσουν στις καρδιές σας και να καρποφορήσουν, ώστε να δοξαστεί ο Πατέρας σας και να 

ολοκληρώσει το θεϊκό του σχέδιο για τη σωτηρία όλων των ψυχών. 

21 Η ανθρωπότητα, μέσα στον υλισμό της, μου λέει: "Είναι λοιπόν βέβαιο ότι υπάρχει το βασίλειο 

του πνεύματος;" Αλλά σας απαντώ: Ω άπιστοι, είστε ο Θωμάς της Τρίτης Εποχής. Το αίσθημα οίκτου, η 

συμπόνια, η τρυφερότητα, η καλοσύνη, η γενναιοδωρία δεν είναι ιδιότητες της ύλης, όπως δεν είναι και 

τα χαρίσματα της χάρης που κουβαλάτε κρυμμένα μέσα σας. Όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουν 

αποτυπωθεί στην καρδιά και το μυαλό σας, όλες αυτές οι ικανότητες ανήκουν στο πνεύμα και δεν πρέπει 

να το αρνείστε. Η "σάρκα" είναι μόνο ένα περιορισμένο εργαλείο, αλλά το πνεύμα δεν είναι: είναι 

σπουδαίο επειδή είναι ένα άτομο του Θεού. 

22 Αναζητήστε την έδρα του Πνεύματος στον πυρήνα της ύπαρξής σας και τη μεγάλη σοφία στη 

δόξα της αγάπης. 

23 Μάθετε από μένα για να γίνετε καλοί σπορείς στα χωράφια της αγάπης. Ακριβώς την ώρα που οι 

άνθρωποι δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον και δεν έχουν επίγνωση της ώρας στην οποία ζουν, ήρθα σε σας 

για να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. 

24 Σας διδάσκω εκ νέου και αφυπνίζω τα αδρανή συναισθήματα και τις ικανότητές σας, ώστε να 

μπορείτε να θέσετε όλο το καλό που υπάρχει μέσα σας στην υπηρεσία του θεϊκού μου νόμου. 

25 Το τέλος της διακήρυξής μου πλησιάζει ήδη, και μέχρι τότε θα αποκτήσετε πραγματική 

πνευματοποίηση και γνώση της διδασκαλίας μου. 

26 Τις εκδηλώσεις που βιώνετε σήμερα δεν θα τις ξαναδείτε. Ήταν μόνο η προετοιμασία για την 

άμεση πνευματική μου σύνδεση μαζί σας. 

27 Κάθε φορά που το πνεύμα σας ανεβαίνει προς εμένα, θα αισθάνεστε πραγματικά την παρουσία 

μου. 

28 Είναι ήδη καιρός το έργο μου να γίνει ευρύτερα γνωστό. Αλλά η δειλία σας δεν το επέτρεψε αυτό. 

Συχνά φοβάστε να μιλήσετε. Αλλά μετά το 1950, το έργο μου θα είναι γνωστό και κατανοητό 

παγκοσμίως. 

29 Στο έργο μου ως δάσκαλος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχα την υποστήριξη του 

πνευματικού κόσμου, ο οποίος άφησε ένα παράδειγμα αδελφοσύνης, ανάτασης και ολοκλήρωσης μεταξύ 

αυτού του λαού. Τώρα πρέπει να κάνετε το ίδιο. 

30 Ο Λόγος Μου έχει πολεμήσει τον θρησκευτικό σας φανατισμό. Με αγάπη, λοιπόν, σας έπεισα ότι 

το πνεύμα σας, στην ανάπτυξη που έχει επιτύχει, μπορεί να απαλλαγεί από κάθε εξωτερική λατρεία και 

τελετουργική μορφή. 

31 Ήθελα να σας αφήσω ενωμένους ως αδελφούς και αδελφές, γιατί πλησιάζει η ώρα της μάχης και 

θέλω να αποκτήσετε σταθερότητα πνεύματος και ηθική δύναμη. 

32 Να θυμάστε ότι στο δρόμο σας θα συναντήσετε εικόνες δυστυχίας, πόνου. Θα συναντήσετε τους 

ζωντανούς νεκρούς και εκείνους που έχουν καταληφθεί από το σκοτάδι. Θα δείτε εκείνους που έχουν 

απολιθωμένες καρδιές και που έχουν πέσει θύματα των παθών τους. 

33 Σας λέω ακόμα και τώρα: Μη φοβάστε να πάτε σε αυτούς. Αν το σώμα σας πάσχει από ασθένειες 

που σας είναι αποκρουστικές ή μεταδοτικές, μη φοβάστε τη μόλυνση ούτε τις ασθένειες της ψυχής. Μην 

ξεχνάτε και μην αμφιβάλλετε ότι προστατεύεστε από τη χάρη μου, ώστε και αυτό να είναι μια ακόμη 

μαρτυρία για τους άπιστους. Αναζητήστε τους ασθενείς και τους αναξιοπαθούντες και οδηγήστε τους 

στον Ιατρό των Ιατρών με την ανάταση, τις συμβουλές και τις προσευχές σας. Αν το κάνετε αυτό, θα 

αξιοποιήσετε τα δώρα που σας έχω εμπιστευτεί. 

34 Έχετε ακόμη πολλά να παλέψετε με τον εαυτό σας για να επιτύχετε την εκδίπλωση και την 

ανάπτυξη της ψυχής σας. Πρέπει να αυξήσετε τη θέλησή σας να με υπηρετήσετε στον πλησίον σας. 

35 Ενώστε τα αποτελέσματα της μελέτης σας και της ερμηνείας του Λόγου μου, ώστε η λατρεία σας 

προς τον Θεό και τα έργα σας να είναι ίδια για όλους. 

36 Όταν οι άνθρωποι σας πλησιάζουν και σας ρωτούν σε τι βασίζεται ο κόσμος της φαντασίας σας, 

θα πρέπει να τους δείχνετε αυτή την πλευρά της θεϊκής αγάπης μέσα από τα έργα, τις λέξεις και τα γραπτά 

σας. 
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37 Το έργο αυτό ανατίθεται στους μαθητές του Αγίου Πνεύματος. Εργαστείτε και θα δείτε τις 

προσπάθειές σας να στέφονται. 

38 Βλέπω στο πνεύμα σας την επιθυμία να γνωρίσετε το υπερπέραν. Δεν αρκείστε πλέον να ζείτε και 

να ασχολείστε με ό,τι ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Ο πόνος, τα δάκρυα, οι δοκιμασίες σας απογοήτευσαν, 

σας αποδέσμευσαν από την ύλη και σας έβαλαν στο μονοπάτι της πνευματικής ανοδικής ανάπτυξης. 

39 Πετάξτε με τα φτερά της προσευχής στις περιοχές του πνεύματος, ώστε εκεί να διαποτιστείτε με 

ειρήνη και φως. 

40 Δώστε στις διδασκαλίες Μου το αληθινό τους νόημα, χωρίς να ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι που 

χρησιμοποιώ για να σας μιλήσω είναι μόνο όργανα της θέλησής Μου. 

41 Βρίσκεστε μπροστά στο βωμό της σοφίας, του οποίου σας διορίζω φύλακες και υπεύθυνους. 

Προσέξτε να μη βεβηλωθεί, αλλά προσέξτε να μη γίνετε αγιασμένοι, γιατί έχω δει πολλούς που είναι σαν 

λευκοί τάφοι, που εξωτερικά δείχνουν την καθαρή λευκότητά τους, αλλά εσωτερικά κρύβουν μόνο σήψη. 

42 Εσείς που εργάζεστε στο χωράφι μου, θα κουβαλάτε το Λόγο μου μαζί σας σαν σπόρο, 

σπέρνοντάς τον και φροντίζοντάς τον όπως σας δίδαξα. Θα είστε οι ακόλουθοι των μαθητών μου της 

Δεύτερης Εποχής και θα κηρύξετε το Ευαγγέλιό μου στα διάφορα έθνη. 

43 Πόσο θα πρέπει να παλέψετε για να μαλακώσετε τη σκληρή ανθρώπινη καρδιά και πόσο θα πρέπει 

να αντέξετε τις δοκιμασίες για να βρείτε την πίστη! Μόνο η πίστη και η επιμονή στη διδασκαλία μου θα 

σας οδηγήσουν στη νίκη. Αν γίνετε αδύναμοι, θα έχετε χάσει αυτή την ευκαιρία να σωθείτε και θα 

κουβαλάτε στο πνεύμα σας τον πόνο ότι υποκύψατε στην επιρροή των απίστων. 

44 Ακολουθήσατε υπάκουα το κάλεσμα που σας έκανα να έρθετε σε μένα και φτάνετε εδώ άρρωστοι, 

εκτεθειμένοι και πεινασμένοι. Με αναζητήσατε χωρίς να ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

παρουσιαστείτε μπροστά στον Πατέρα σας. Εγώ όμως σας λέω: Ελάτε ως μαθητές, παιδιά μου, και 

μείνετε μαζί μου. 

45 Ακόμη και πριν κάνετε το αίτημά σας, γνωρίζω τι θέλετε να Μου ζητήσετε, τι σας λείπει- ωστόσο, 

σας παραχωρώ μόνο ό,τι είναι για το καλό σας, γιατί εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε τι είναι ωφέλιμο για σας. Αν 

Με εμπιστευτείτε και συμφωνήσετε με το θέλημά Μου, θα σας δώσω αυτό που σας λείπει και η καρδιά 

σας θα σας πει ότι αυτό που λαμβάνετε είναι αυτό που χρειάζεστε, και τότε θα Μου παραχωρήσετε το 

δικαίωμα να κατευθύνω το πεπρωμένο σας. 

46 Δεν απαιτώ πληρωμή από εσάς για τις καλές μου πράξεις. Σας αγαπώ και εκπληρώνω μόνο το 

καθήκον μου ως πατέρας. Αν, από την άλλη πλευρά, ο κόσμος σας κάνει μια χάρη, δεν το κάνει για να 

ανακουφίσει τον πόνο σας, αλλά για να τραβήξει τον θαυμασμό, για να επαινέσει τον εαυτό του, και αυτή 

η ταπεινωτική φιλανθρωπία δεν είναι αξιέπαινη. Σας δίδαξα τη διακριτική δραστηριότητα της αγάπης, τα 

έργα συμπόνιας που τιμούν αυτόν που τα κάνει και αυτόν που τα δέχεται - τα έργα που αφορούν μόνο τις 

δύο καρδιές, που επιδιώκουν να ανακουφίσουν και να παρηγορήσουν και έχουν ως μοναδικό μάρτυρα τη 

Θεότητά μου. 

47 Όλοι εσείς που με ακολουθείτε θα πρέπει να αναζητήσετε την ελπίδα σας για σωτηρία και 

ανταμοιβή για τις κακουχίες σας στη ζωή που έρχεται. Τότε, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, θα είστε 

υπομονετικοί στις δοκιμασίες, θα συμφωνείτε με την επανόρθωσή σας, και περισσότερο από αυτό, θα 

είστε ευτυχισμένοι γιατί θα μπορέσετε να πληρώσετε παλιά χρέη, να επανορθώσετε λάθη και να 

απαλλαγείτε από σοβαρά αδικήματα. 

48 Αυτή τη στιγμή, αισθάνεστε αναζωογονημένοι, επειδή απολαμβάνετε τα λόγια μου. Δεν έχεις 

μυστικά από μένα, κάλεσέ με να μπω στην καρδιά σου για να μάθω όλα όσα υπάρχουν μέσα της- και 

αφήνω μέσα της, όπως σε ένα λουλούδι που μαραίνεται, τον λόγο της αγάπης μου, που είναι μια 

αναζωογονητική δροσιά. Όπως έχετε προετοιμαστεί σήμερα, έτσι θα κάνετε πάντα. Κρατήστε τις 

διδασκαλίες μου στη μνήμη σας και κατανοήστε τες για να τις εφαρμόσετε στη συνέχεια. 

49 Μη νομίζετε ότι υπηρετώντας τους άλλους υποβαθμίζετε τον εαυτό σας και ότι η προσωπικότητά 

σας γίνεται πιο αδύναμη. Σας έχω ήδη πει ότι είναι καλύτερο για σας να δίνετε παρά να παίρνετε, και αν 

δίνετε ένα μέρος της (πνευματικής) κληρονομιάς σας, θα συσσωρεύσετε έργα αληθινής αξίας για την 

ψυχή σας. Αυτό που σας έδωσα δεν είναι μόνο δικό σας. Σας έκανα διαχειριστές ενός μεγάλου πλούτου 

πνευματικών χαρισμάτων για να τα δώσετε στους συνανθρώπους σας. 
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50 Αυτή η φωνή που ακούτε είναι η ίδια φωνή που άκουσαν οι πρώτοι κάτοικοι της γης, η ίδια φωνή 

που άκουσε ο λαός του Ισραήλ στις πρώτες μέρες του και που έκανε τον Μωυσή να τρέμει. Δεν το 

αναγνωρίζετε από τη φύση του; 

51 Όταν θα είστε έτοιμοι να επικοινωνήσετε μαζί μου πνεύμα με πνεύμα, θα εκπληρωθούν τα λόγια 

των προφητών που έλεγαν: "Οι άνδρες και οι γυναίκες θα εισέλθουν σε μια πνευματική ζωή άγνωστη 

μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα μάτια τους θα κοιτάξουν πέρα από τα γήινα και όλα θα αλλάξουν. Είστε 

ανάμεσα σε εκείνους που καλούνται να βιώσουν την αρχή μιας νέας εποχής που θα οδηγήσει την 

ανθρωπότητα στην πραγματοποίηση του πραγματικού στόχου για τον οποίο δημιουργήθηκε. Εκείνη την 

εποχή θα με αγαπούν και θα με γνωρίζουν τα παιδιά Μου και θα αγαπούν το ένα το άλλο. Αυτός είναι ο 

στόχος που έχω δείξει στον άνθρωπο και στον οποίο θα φτάσει. Σας το ανακοινώνω ήδη. 

52 Ελάτε στον Δάσκαλο των Δασκάλων στην παρούσα εποχή, ξεκουραστείτε από τον γήινο μόχθο 

σας κάτω από το φύλλωμα του δέντρου της ζωής. Τρέφεστε με το ψωμί της αιώνιας ζωής και ξεδιψάτε με 

το κρυστάλλινο νερό, το οποίο χύνω σε ρυάκια στο πνεύμα σας. 

53 Σας δέχομαι για να σας δώσω τη ζεστασιά μου ως Πατέρας, τις οδηγίες μου ως Δάσκαλος και το 

θεραπευτικό βάλσαμο ως γιατρός όλων των γιατρών. Θα βρείτε τα πάντα σε Μένα και δεν θα έχετε 

κανένα λόγο να παραπονιέστε, γιατί δεν θα σας εγκαταλείψω. Σαν κλέφτης, πλησιάζω την καρδιά σας στις 

μύτες των ποδιών και αναζωογονώμαι αθόρυβα όταν σας βρίσκω προετοιμασμένους. Όταν συλλογίζεστε 

το Έργο Μου, διδάσκω το πνεύμα σας να επικοινωνεί με τη Θεότητά Μου στην προσευχή σας. Τότε σας 

αποκαλύπτω την αλήθεια και σας δίνω ό,τι χρειάζεστε στο μονοπάτι σας. 

54 Θα έρθουν δύσκολοι καιροί για εσάς και για την ανθρωπότητα, καιροί μεγάλης συμφοράς, και αν 

δεν είστε προετοιμασμένοι, τότε θα αποδυναμωθεί η πίστη και η εμπιστοσύνη σας σε αυτά που σας λέω 

αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον θα δείτε τις προφητείες Μου να εκπληρώνονται. Να θυμάστε ότι δεν σας 

εξαπατώ. Σας ενθαρρύνω στις καλές σας προθέσεις και σας λέω: Πηγαίνετε από εδώ. Αν όμως σας έρθει 

μια κακή σκέψη, σας λέω: Μείνετε μακριά από αυτό το μονοπάτι. Κάντε αυτό και αποφύγετε εκείνο. Σας 

δείχνω τον καλύτερο τρόπο και σας λέω: Φάτε από αυτόν τον καρπό και αρνηθείτε τον άλλο, γιατί αυτός 

είναι καλός και ο άλλος σας δηλητηριάζει. 

55 Γιατί λοιπόν η πίστη σας στη θεότητά μου δεν φλέγεται πιο έντονα; Γιατί δεν αφήνετε τους 

εαυτούς σας να καθοδηγούνται από τα λόγια μου; Βρίσκετε κακία σε αυτό και κακή καθοδήγηση για 

εσάς; - Όχι, θα μου το πείτε μέσα από την καρδιά σας. Στην πραγματικότητα, είναι το πνεύμα σας που μου 

μιλάει, που με ομολογεί, που περιβάλλεται από τη δύναμή μου και που χορταίνει από τη σοφία μου, γιατί 

γνωρίζει καλά ποιος είναι εκείνος που το διδάσκει και το προστάζει. 

56 Απευθύνομαι στο πνεύμα σας, αυτό είναι που έχω καλέσει, διότι η φωνή μου ακούγεται 

πνευματικά σε όλο το σύμπαν και καλεί κάθε πνεύμα. Γιατί τώρα είναι η ώρα που όλοι σας πρέπει να 

θυμηθείτε τις πνευματικές διδασκαλίες που έχουν ξεχαστεί στην καρδιά του ανθρώπου. 

57 Ήταν θέλημά Μου να χύσω το φως του Αγίου Πνεύματος σε ρεύματα, ώστε ο κόσμος να 

αναγνωρίσει με πλήρη σαφήνεια το μονοπάτι που οδηγεί στην πνευματοποίηση, στην περαιτέρω άνοδο 

και πρόοδο αυτής της ανθρωπότητας - ένα μονοπάτι που δείχνω σε όλους, χωρίς να κάνω διακρίσεις, ένα 

μονοπάτι στο οποίο δεν υπάρχουν κοσμικές απολαύσεις, ούτε υλισμός, ένα μονοπάτι χωρίς ευτελή πάθη, 

χωρίς υλικές συγκρούσεις, και το οποίο οδηγεί μόνο σε έναν θείο στόχο, έναν πνευματικό στόχο. 

58 Αλλά ποιοι είναι αυτοί που θα βαδίσουν σε αυτό το μονοπάτι; Θα είναι εκείνοι που θέλουν να 

απελευθερωθούν από τον υλισμό, εκείνοι που θέλουν να βαδίσουν στο μονοπάτι της πνευματικής 

εκπλήρωσης του καθήκοντος, εκείνοι που θέλουν να γίνουν υπηρέτες μου, σύντροφοί μου. Διότι έχω 

εδάφη, και σ' αυτά θα φτάσουν όλοι όσοι θέλουν να υπηρετούν τους ανθρώπους, γιατί όταν υπηρετούν 

τους ανθρώπους, υπηρετούν εμένα. 

59 Καταλάβετε την έμπνευσή Μου και τη θεία επιθυμία Μου, ώστε βήμα προς βήμα να 

προετοιμαστείτε και να μπορέσετε να λάβετε αυτό που έχω να δώσω στον καθένα από εσάς σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή. Διότι αυτή τη στιγμή δίνω μεγάλες εντολές, κληροδοτώντας στα πνεύματα την κληρονομιά 

τους και επηρεάζοντας τα σώματά τους, ώστε πνεύμα και ύλη να μπορέσουν να ανυψωθούν μαζί στην 

εκπλήρωση της αποστολής τους. 

60 Θα σας κάνω οχυρό ανάμεσα στα έθνη του κόσμου. Μέσω εσάς θα στείλω μηνύματα στους 

κουρασμένους, θα σταματήσω τις απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης. Μέσω ενός από τους υπηρέτες 
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Μου που έχει στο πνεύμα του το τριγωνικό σύμβολο της Θεϊκότητάς Μου και που πετάει στην προσευχή 

του με πίστη, θα σταματήσω το χάος που περιβάλλει την ανθρωπότητα. 

61 Θα συνεχίσω να σας προετοιμάζω και να σας δίνω το φως, ώστε να μάθετε να κατανοείτε τη 

διδασκαλία μου και με αυτόν τον τρόπο, σιγά-σιγά, να φτάσετε στο ύψος της πνευματικής γνώσης. Θα 

σας εμπιστευτώ την ουσία του Λόγου μου, τη σοφία μου, ώστε αύριο να γίνετε οι μεγάλοι ερμηνευτές του 

Λόγου μου. 

62 Εξαλείφω τα λάθη σας, την άγνοιά σας, την πνευματική σας καθυστέρηση. Σας δίνω μια νέα 

ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά Μου μέσω της γνώσης, μέσω του φωτός της πεποίθησης, και έτσι θα είστε 

σε θέση να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και το Έργο Μου. Τον νόμο μου, που σας έδωσα σε τρεις 

χρονικές περιόδους, δεν θα τον αποκρύψετε πλέον. Αυτός ο νόμος θα δοθεί στον λαό σε όλη του την 

καθαρότητα, την αλήθεια και τη σοφία, γιατί όποιος εκπληρώνει τον νόμο θα ανανεώνεται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Ο (νέος) λαός του Ισραήλ θα εξοπλιστεί από τον ίδιο και θα είναι ο λαός που θα 

καθοδηγεί όλους όσοι βρίσκονται στο δρόμο του να καθαριστούν. 

63 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, πάντοτε αποκαλύφθηκα με τη δύναμή Μου, με το φως Μου και με τη 

σοφία Μου, και αν οι άνθρωποι δεν Με έχουν δει όπως είμαι, είναι επειδή δεν έχουν σκεφτεί το μεγαλείο 

Μου, ούτε το έχουν δει. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να έχουν μπερδευτεί, το μυαλό τους έχει θολώσει 

και δεν μπορούν να βρουν λύση στις αντιφατικές ιδέες τους. Αλλά θα έρθει η ώρα που όλοι θα με νιώσουν 

και θα με δουν - στο Θείο, στο Αγνό, στο Αόρατο, στο Πνευματικό. 

64 Αποκτήστε αξία με έργα που θα σας ανυψώσουν και θα σας καταστήσουν άξιους μπροστά μου, 

διότι σύμφωνα με την προετοιμασία σας θα πλησιάσετε τον Πατέρα. 

65 Γι' αυτό σας λέω να προετοιμαστείτε, γιατί πρέπει να έρθετε στον Πατέρα και δεν θέλω να 

εμφανιστείτε με τους λεκέδες της αμαρτίας σας. 

66 Σας δίνω το όπλο της αγάπης. Με αυτό το όπλο θα μπορέσετε να νικήσετε όλα τα εμπόδια, θα 

μπορέσετε να εξαλείψετε κάθε λάθος, μίσος και κακή θέληση. Με την αγάπη θα μπορέσετε να επιτύχετε 

μεγάλα έργα. Πάρτε αυτό το όπλο, γιατί με αυτό καθοδηγώ τους ανθρώπους, είναι το όπλο με το οποίο 

πολεμώ σε αυτή την Τρίτη Εποχή, και με αυτό, σύμφωνα με τη Θέλησή Μου, θα κάνετε θαυμαστά έργα 

ανάμεσα στους συνανθρώπους σας. 

67 Άνθρωποι, ακούστε Με και ακολουθήστε Με, απομακρύνετε με τη δύναμη που σας έδωσα όλα 

όσα αντιστέκονται στο βήμα σας, τότε στο τέλος του ταξιδιού σας θα είστε ο νικητής, θα είστε ο μαχητής 

που θριαμβεύει στη μάχη. Διότι, ακόμη κι αν δεν είστε ακόμη στη μεγάλη αναμέτρηση, σίγουρα θα είστε 

αύριο, και τότε, κατανοώντας την αποστολή που σας ανατέθηκε και έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης 

σας, θα ξεκινήσετε και θα ξυπνήσετε τους πάντες, θα μεταδώσετε τα Καλά Νέα της διδασκαλίας Μου που 

δίνουν θάρρος στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να σηκωθούν και να σας ακολουθήσουν στο δρόμο σας. 

68 Αυτή τη στιγμή σας διδάσκω πώς να πολεμάτε και πώς να πετυχαίνετε τη νίκη, ώστε να φέρετε 

αυτό το παράδειγμα στους συνανθρώπους σας. 

69 Βρίσκεστε κάτω από το προστατευτικό στέγαστρο του δέντρου, τρώγοντας το πιο νόστιμο φαγητό 

που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει. Ο Δάσκαλος, ωστόσο, μπορεί να σας το 

δώσει, γιατί εγώ έχω στρώσει το τραπέζι και έχω ετοιμάσει τους καρπούς, και ο Ηλίας σας έχει 

συγκεντρώσει για να χορτάσετε, για την αναζωογόνηση και τη διατροφή του πνεύματός σας και την 

ενδυνάμωση του σώματός σας. 

70 Ήρθα ξανά ως ο μεγάλος πολεμιστής, πολεμώντας για τη σωτηρία του λαού μου. Εμφανίστηκα 

στο βαθύτερο σκοτάδι για να το διαλύσω με το φως του Αγίου Πνεύματός μου, ώστε ο λαός μου να με δει 

σε όλη μου τη δόξα, σε όλη μου τη δύναμη. 

71 Σας έχω ήδη μιλήσει στη Δεύτερη Εποχή με παραβολές και αλληγορίες, και τώρα ήταν θέλημά 

Μου να κάνω το νόημα του Λόγου Μου πιο γήινο και απτό, ώστε να Με καταλάβετε όλοι. Διότι σας είπα 

ότι σ' αυτόν τον καιρό κάθε αμαρτωλό και μη αμαρτωλό μάτι θα με δει. Τώρα μεγάλα πλήθη θα ακούνε το 

Λόγο μου, θα απολαμβάνουν τα θαύματά μου και το μυαλό τους θα μπορεί να κατανοήσει τέλεια τις 

διδασκαλίες μου. Φωτίζω τα μυαλά των αμόρφωτων, ώστε να κατανοήσουν τον Λόγο μου. Γι' αυτό, σας 

καθαρίζω από κάθε τι που θα μπορούσε να σας μπερδέψει, ώστε με την ελεύθερη διάνοιά σας, 

εκπαιδευμένη από το φως μου, να μπορείτε να κάνετε την ουσία του Λόγου μου δική σας και να την 

κάνετε γνωστή παντού, όπως είναι το θέλημά μου. 
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72 Οι επιστήμονες, με τα δογματικά τους κτίρια, σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή τους, έχουν 

δημιουργήσει πολλούς τρόπους για να οδηγήσουν το πνεύμα τους προς εμένα. Αλλά σας λέω, επέτρεψα 

στους ανθρώπους όλα αυτά για να μπορέσουν - αφού με αναζητούν στον υλισμό τους - να σταματήσουν 

και να σκεφτούν τα πνευματικά- γιατί έχουν ξεχάσει ότι έχουν ένα πνεύμα που είναι μέρος του Πνεύματός 

μου. 

73 Πολεμάω τη σύγχυση και το λάθος στο οποίο έχει υποκύψει η ανθρωπότητα εμπιστευόμενη και 

ζώντας μόνο για την ύλη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκα με όλη την ταπεινότητα σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή για να ζήσω μαζί σας - τώρα πια όχι σωματικά αλλά πνευματικά, έτσι ώστε να γίνετε 

σαν εμένα και να αφυπνίζετε το πνεύμα σας όλο και περισσότερο, και τα χαρίσματα που διαθέτει να 

ξεδιπλώνονται μέσα του και να αποκαλύπτονται μέσω του σώματος. Γιατί θέλω να έχω έναν ισχυρό λαό 

στον οποίο εναποθέτω όλη Μου την εμπιστοσύνη, στον οποίο αναθέτω τις μεγάλες αποστολές, τις 

μεγάλες αποστολές - έναν λαό που δεν αποδυναμώνεται στην πρώτη δοκιμασία, ούτε δειλιάζει μπροστά 

στον εισβολέα- που θεωρεί τον εχθρό ως έναν αδελφό άπειρο και αδαή στο έργο του Κυρίου, ώστε να τον 

πλησιάζει χωρίς φόβο και να τον διδάσκει με απεριόριστη αγάπη και εξυπηρετικότητα, να τον νουθετεί, 

να τον καθοδηγεί και να μιλάει στο πνεύμα του, στην καρδιά του. 

74 Ο αγώνας μου είναι μεγάλος, γιατί θέλω να δω έναν λαό που να αισθάνεται υπεύθυνος για τις 

πράξεις του, έναν ενεργό λαό στον οποίο θα αντανακλώνται τα καλά έργα, η αγάπη, η ταπεινότητα, η 

αναγνώριση της θεότητάς μου, η κατανόηση του τριαδικομαριακού πνευματικού έργου. Ένας λαός που 

παίρνει μόνο τα όπλα της αγάπης, του ελέους και του φωτός. Έτσι θέλω να δω τον λαό Μου, έτσι θέλω να 

τον αφήσω εξοπλισμένο για το διάστημα μετά τον τερματισμό της διακήρυξής Μου μέσω του ανθρώπινου 

νου το έτος 1950 - μια ημερομηνία που καθορίζεται από τη Θεότητά Μου- και εφόσον ο Λόγος Μου δεν 

μπορεί να ανακληθεί, θα τερματίσω τη διακήρυξή Μου μέσω του ανθρώπινου νου εκείνη τη στιγμή. 

75 Δεν θα αγνοήσετε αυτό το πεπρωμένο, ούτε θα προσπαθήσετε να κρατήσετε την ακτίνα μου 

ανάμεσά σας και τον πνευματικό μου κόσμο μαζί σας. Γιατί αλίμονο, αλίμονο σε σας αν το κάνετε αυτό! 

Γιατί δεν θα είναι το πνεύμα μου τότε, δεν θα είναι η ακτίνα μου που θα σας φωτίσει. Μετά το 1950, θα 

επικοινωνήσω με τον εαυτό Μου σε όποιον ξέρει πώς να προετοιμάζεται πνευματικά, σε όποιον 

πνευματοποιεί τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Γιατί τότε 

η έμπνευσή μου θα ληφθεί από όλους, όχι μόνο από εκείνους που έχω ονομάσει υποπόδια - όχι, η 

έμπνευσή μου θα μεταδοθεί στην αλήθεια της και στην ουσία της από όλους, γιατί αυτό είναι το θέλημά 

μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 148  
1 Αποτυπώστε τα λόγια μου βαθιά στο πνεύμα σας, γιατί το καθένα από αυτά αποτελεί μέρος του 

βιβλίου που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή και στο οποίο μπορείτε να μελετήσετε και με το οποίο 

μπορείτε αργότερα να διδάξετε τους συνανθρώπους σας. 

2 Δεν έχετε ακόμη όλη τη σοφία στο μυαλό σας, ούτε όλη τη χάρη στο πνεύμα σας. Ως εκ τούτου, 

είναι απαραίτητο να λάβετε τις οδηγίες μου. Ο δρόμος μου δεν είναι ένας ανθισμένος δρόμος, αλλά ένας 

δρόμος αγώνων και μεγάλων δοκιμασιών. Γι' αυτό σας ζητώ να προσεύχεστε και να διαλογίζεστε για να 

με καταλάβετε. 

3 Η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει ως αποστόλους μου εκείνους που τους μεταφέρουν ταπεινά τη 

διδασκαλία μου. Θέλω δικαιοσύνη και εντιμότητα σε όλες σας τις πράξεις, ώστε να σας σέβονται. Ένας 

πόλεμος ιδεών πλησιάζει και θα ξεσπάσει σε όλα τα έθνη. Ο καθένας από εσάς θα είναι στρατιώτης, αλλά 

για να υπερασπιστείτε αυτόν τον αγώνα θα χρησιμοποιήσετε τα όπλα της αγάπης, της πειθούς και του 

ελέους. Πολλοί θα μπερδευτούν όταν ακούσουν τη μαρτυρία σας και θα πουν ότι είναι αδύνατο για τον 

Θεϊκό Δάσκαλο να μιλάει στους ανθρώπους. Αλλά τότε θα εξηγήσετε τη διδασκαλία μου για την αγάπη 

μέσω των διδασκαλιών που έχετε λάβει. Το φως μου θα λάμψει επάνω σας και θα μιλήσω μέσα από το 

στόμα σας. 

4 Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που αγωνίζονται για ένα πνευματικό ιδεώδες στην εποχή μας, γιατί η 

ανθρωπότητα έχει χάσει την ευαισθησία της και έχει ξεχάσει τα καθήκοντά της απέναντι στον Θεό της. 

5 Βλέπω τα παιδιά χωρίς χαρά, χωρίς ειρήνη, πώς γεμίζουν το μυαλό τους με υλικές γνώσεις και δεν 

έχουν μάθει τίποτα για τους πνευματικούς νόμους και τις πνευματικές δυνάμεις, και το θλιμμένο πνεύμα 

τους ζητάει, ικετεύει για έλεος, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούεται. Οι γονείς τους δεν είναι 

προετοιμασμένοι να τους καθοδηγήσουν. Οι γυναίκες Μου ζήτησαν το δώρο της μητρότητας, το οποίο 

δεν χορήγησα σε όλες, χωρίς να αναλογιστούν την ευθύνη τους, και ποιες είναι οι συνέπειες; - Δεν ήταν 

ικανοί να διδάξουν τα παιδιά τους, δεν διαμόρφωναν τις καρδιές τους, ούτε φώτιζαν το πνεύμα τους και 

δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν. 

6 Εσείς που οικοδομείτε τον παρόντα κόσμο θα περάσετε μεγάλες δυσκολίες, αλλά τους καρπούς 

των προσπαθειών σας θα τους δρέψουν οι επόμενες γενιές. Αφήστε τους μια κληρονομιά πίστης και 

βαθιών πεποιθήσεων, βοηθήστε τους να ανυψωθούν μέσα από τα έργα της αγάπης σας. 

7 Ακούσατε το κάλεσμα του Διδασκάλου που σας περιμένει για άλλη μια φορά για να σας δώσει τον 

λόγο του, που είναι θεϊκό χάδι. Όχι μόνο όσοι ήρθαν πρώτοι έλαβαν αυτή τη χάρη, αλλά και όσοι ήρθαν 

τελευταίοι ήταν άξιοι να λάβουν αυτή τη διδασκαλία που θα αναπτύξει την αντίληψη που είχε η 

ανθρωπότητα για τον Θεό. Σας είπα ότι ήμουν πάντα μαζί σας, αλλά αληθινά σας λέω: Μέσω της πίστης 

των "πρώτων" στους οποίους έδωσα τις πρώτες Μου οδηγίες, αποκτήσατε τη χάρη ως "τελευταίοι". 

8 Ο σημερινός μου λόγος είναι ο ίδιος με εκείνον του παρελθόντος, μόνο η μορφή της εκδήλωσης 

είναι διαφορετική. Αύριο δεν θα σας μιλάω πια με τη μορφή που σας μιλάω τώρα. Τα έθιμα των λαών θα 

αλλάξουν εξαιτίας αυτής ακριβώς της εξέλιξης, αλλά να είστε πάντα προετοιμασμένοι να λαμβάνετε τα 

μηνύματα που θα σας στείλει ο Κύριός σας. Όλοι σας πρέπει να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα μαζί σας. 

9 Οι εκδηλώσεις μου αυτής της περιόδου ήταν και θα συνεχίσουν να είναι η αιτία για συζητήσεις 

στις εκκλησίες και τις αιρέσεις. Αλλά ο πνευματισμός θα θριαμβεύσει, γιατί η αγνότητά του θα κάνει το 

μεγαλείο του Έργου Μου αισθητό, και εσείς θα μαρτυρήσετε αυτές τις διδασκαλίες μέσα από τον τρόπο 

ζωής σας, ο οποίος θα είναι παράδειγμα και μάθημα για τους συνανθρώπους σας. 

10 Μερικές φορές επαναλαμβάνω τις οδηγίες Μου για να τις αποτυπώσω άφθαρτα στις καρδιές σας, 

και σε αυτές θα ανακαλύψετε το ίχνος του Δασκάλου. 

11 Αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε όλες τις κοινότητες, όχι μόνο σε εκείνες που εσείς αποκαλείτε 

πνευματιστές. 

12 Η ουσία αυτού του έργου θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν όλοι οι νόμοι, 

και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος θα εισέλθει σε μια περίοδο κατανόησης, αδελφοσύνης και 

ανασυγκρότησης. Μόνο με τα όπλα της αγάπης θα μπορέσουν οι άνθρωποι να σπάσουν τα εμπόδια που 

τους χωρίζουν σήμερα. Μόνο με αυτές τις αρχές θα μπορέσουν οι ηγέτες των εθνών να ενώσουν τους 

ανθρώπους αυτής της εποχής. Τότε θα δούμε τους ισχυρούς να απλώνουν το χέρι στους αδύναμους και 
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τους τελευταίους να βοηθούν τους ισχυρούς να ανοικοδομηθούν, και οι δύο ενωμένοι σε μια οικογένεια: 

την οικογένεια του Χριστού, η οποία γνωρίζει το πεπρωμένο της και τον στόχο που την περιμένει - την 

αιωνιότητα. 

13 Οι μαθητές μου δεν είναι οι μόνοι που διαδίδουν τη διδασκαλία μου, οι πνευματικοί μου 

στρατιώτες είναι επίσης διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, δουλεύοντας στα μυαλά και τις καρδιές των 

ανθρώπων για να προωθήσουν το έργο μου ανάμεσα στους ανθρώπους. 

14 Τα μάτια σας δεν θα βλέπουν πλέον την υλοποίηση αυτών των προφητειών, αλλά θα σας δοθεί η 

δυνατότητα να δείτε τα χωράφια που προετοιμάζονται και τους σπόρους που σκορπίζονται, οι οποίοι θα 

βλαστήσουν στο πνεύμα των μελλοντικών γενεών. Έτσι ο κόσμος θα ακολουθήσει το δρόμο του, 

αναγνωρίζοντας την υπέρτατη εξουσία του Δημιουργού, χωρίς τη θέληση του οποίου δεν κινείται ούτε 

ένα φύλλο στο δέντρο. 

15 Προετοιμαστείτε, γιατί σύντομα θα ζήσετε μια εποχή μεγάλων πνευματικών γεγονότων. Μέχρι 

τώρα ήταν μόνο ένα στάδιο προετοιμασίας, αλλά τώρα έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο που 

εμμένει πεισματικά στις ιδέες του, στις αντιλήψεις του, στις λατρείες και τα δόγματα. 

16 Πηγαίνετε και μιλήστε για το έργο μου, στο οποίο όλοι όσοι με αναζητούν θα μπορέσουν να με 

βρουν. Δεν θα ευνοήσω κανέναν. Γι' αυτό, διακηρύξτε ότι ο Δάσκαλος περιμένει όλα τα παιδιά του, ότι 

κανείς δεν θα αργήσει στην πόρτα μου, γιατί η σωτηρία όλων πρέπει να ολοκληρωθεί. 

17 Αλήθεια σας λέω, ο κόσμος είναι εναντίον σας, και γι' αυτό σας προετοιμάζω, ώστε να ξέρετε πώς 

να υπερασπιστείτε την υπόθεση της πίστης σας με τα όπλα της αγάπης και του ελέους. Σας λέω, θα είστε 

νικητές, ακόμη και αν η νίκη σας δεν είναι γνωστή. Τώρα η θυσία σας δεν θα είναι μια θυσία αίματος, 

αλλά θα εξακολουθείτε να βιώνετε τη συκοφαντία και την περιφρόνηση. Αλλά ο Δάσκαλος θα είναι εκεί 

για να σας υπερασπιστεί και να σας παρηγορήσει, γιατί κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλειφθεί. 

18 Συμβολικά θα φέρετε τον σταυρό του πόνου, ο οποίος θα σας θυμίζει πάντα εκείνον που έφερα 

Εγώ για την ενοχή σας- και ακόμη και αν δεν υποστείτε μαρτύριο για χάρη Μου, θα ασκήσετε ωστόσο 

την αποκήρυξη. 

19 Θα κάνω αυτόν τον σταυρό ευκολότερο για σας, γιατί ως Θεία Βοήθεια θα σας βοηθήσω να 

ανεβείτε το βουνό της ζωής σας μέχρι να φτάσετε στην παρουσία του Κυρίου σας γεμάτοι αξία. 

20 Ακούστε προσεκτικά τον λόγο Μου, γιατί είναι η τροφή που σας τρέφει. Μην παραπονιέστε πια 

για την πείνα ή τη φτώχεια, γιατί εγώ σας στηρίζω και σας δίνω δύναμη. 

21 Όλους εκείνους που φέρνουν τη μικρή κληρονομιά τους στη γη μπροστά στα μάτια μου και 

περιμένουν έναν λόγο ενθάρρυνσης από μένα, τους παρηγορώ με τα λόγια: Να είστε ευχαριστημένοι με 

αυτό που έχετε τώρα και μην αγωνίζεστε για τα πρόσκαιρα αγαθά- αγωνιστείτε για την αιώνια ζωή. Κάντε 

έργα που αντέχουν, χτίστε πάνω σε ακλόνητα θεμέλια πίστης και αγάπης, και θα έχετε ειρήνη στον 

κόσμο. Τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω επιπλέον, και κανένα από τα παιδιά μου δεν θα χαθεί. 

Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά για σας αυτά τα λόγια: "Τα πουλιά δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε 

υφαίνουν, και όμως δεν τους λείπει η τροφή και το καταφύγιο". 

22 Μέχρι τώρα, μελετούσατε μαζί μου ως μαθητές, αλλά θα έρθει η μέρα που θα αφήσετε αυτή τη γη 

και θα μεταφέρετε το Λόγο της αγάπης μου σε άλλα μέρη, και με αυτόν τον τρόπο, θα ανάψετε τη φωτιά 

της αγάπης σε πολλές καρδιές που με καλούν και που περιμένουν σιωπηλά την ώρα της επιστροφής μου 

για να πιάσουν δουλειά. Θα σας βοηθήσουν πρόθυμα στο έργο σας. Βγείτε ως καλοί σπορείς. Κερδίστε 

για μένα τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό καρδιών. Καθένας από αυτούς θα παραληφθεί ως σπόρος από 

εσάς. Οι αμαρτωλοί που μεταστρέψατε, οι σωματικά ή ψυχικά ασθενείς που θεραπεύσατε, θα είναι τα 

προσόντα που θα σας φέρουν πιο κοντά σε μένα. 

23 Φέρτε τον λόγο μου σαν σπόρο ζωής, φυλάξτε τον και φροντίστε να ανθίσει στο πνεύμα σας και 

σε αυτόν που τον δέχεται. Φύλαξέ το και αυτούς που έλαβαν τον σπόρο, ώστε το έργο σου να είναι δίκαιο. 

Τι θα γινόταν ένας σπόρος αν εγκαταλείπονταν κατά τη διάρκεια της βλάστησης ή της ανάπτυξής του; 

24 Επηρεάστε με την προσευχή σας τις καρδιές που είναι μακριά σας. Παραδώστε όλα όσα 

βρίσκονται έξω από την άμεση σφαίρα δράσης σας στον πνευματικό κόσμο, τότε αυτά τα όντα θα φέρουν 

το έργο σας σε πέρας και όλα θα είναι σε τάξη, αρμονία και ολοκλήρωση. 

25 Όλες οι πράξεις και οι αποστολές σας θα γίνουν γνωστές στους συγχρόνους σας και σε εκείνους 

που θα έρθουν. Φροντίστε, λοιπόν, τα βήματά σας να φωτίζονται από το φως της διδασκαλίας μου. 
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26 Τα εκλεκτά πνεύματα είναι διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο και έχω δει φόβο σε αυτά για 

παραβιάσεις των νόμων μου. Θέλουν να εργαστούν για να γεμίσει η γη με υπάκουα όντα που με τιμούν, 

με δοξάζουν και ενώνονται πνευματικά μαζί μου. Θα τους κάνω να ακούν τη φωνή μου αδιάκοπα, θα τους 

διδάξω και θα τους καθοδηγήσω, ώστε να θυμούνται το παράδειγμα του Δασκάλου τους. 

27 Τα πάντα στο σύμπαν είναι προμελετημένα με τέλειο τρόπο. Παντού υπάρχουν οδοιπόροι και 

προφήτες που, εμπνευσμένοι από εμένα, εκπληρώνουν την αποστολή τους. Εργαστείτε πνευματικά και 

σωματικά, ώστε να μπορείτε να ζείτε σε αρμονία με τους νόμους που σας διέπουν. Και στα δύο είδη 

εργασίας θα έχετε δίκαιη ανταμοιβή. Αλλά μην αφήνετε τα έργα της φιλανθρωπίας ή της παρηγοριάς σας 

να πληρώνονται με υλική μορφή, ούτε να απαιτείτε πνευματική ανταμοιβή για το έργο που επιτελείτε στη 

γη. 

28 Κάνε την πίστη σου να δυναμώσει, ώστε να μπορείς να κάνεις έργα αντάξια του πνεύματός σου. 

Πιστέψτε στον εαυτό σας και μιλήστε στο όνομά Μου, γιατί δεν θα είναι δικά σας λόγια αλλά δικά Μου 

που θα βγουν από τα χείλη σας, ώστε να νιώσετε ότι είμαι μαζί σας. 

29 Όλοι έχετε ένα δώρο για μένα και μου το προσφέρετε ταπεινά: Κάποιοι μια βαθιά μεταμέλεια για 

τα παραπτώματά τους, άλλοι χαρά επειδή έκαναν ένα καλό έργο. Κάποιοι από εσάς έχετε την επιθυμία να 

στηριχτείτε πάνω μου. Εμπιστευτείτε ότι όσο δύσκολο και αν είναι το εγχείρημά σας, θα προχωρήσετε 

μπροστά. Διαβάζω τις καρδιές σας και δίνω χάρη σε κάποιους και δέχομαι φόρο τιμής από άλλους. 

30 Προσευχηθείτε και προετοιμάστε το σπίτι σας ώστε να γίνει ναός, τότε κάτω από αυτή τη στέγη οι 

άρρωστοι θα θεραπεύονται και οι πάσχουσες ψυχές θα αναρρώνουν- δεν θα σας λείπει το ψωμί και η 

στέγη. Σας έστειλα για να φέρετε παρηγοριά και έλεος στους ανθρώπους και την ειρήνη που δίνει η 

εκπλήρωση ενός καθήκοντος. Αν, αφού δώσετε ό,τι έχετε, θερίσετε αχαριστία, βάλτε τον εαυτό σας πάνω 

από τον πόνο. Αντλήστε δύναμη από εμένα και θα σας δώσω υπομονή και υποταγή. 

31 Έχετε ειρήνη στην καρδιά σας και θα εργάζεστε με χαρά, θα είστε ενάρετοι στις πράξεις σας, ώστε 

να ξέρετε πώς να διανέμετε αυτή τη χάρη στο περιβάλλον σας. Πολεμήστε τον πόλεμο, καθαρίστε το 

περιβάλλον, οικοδομήστε οικογένειες και λαούς και σύντομα θα δείτε το φως μιας νέας ημέρας για την 

ανθρωπότητα. 

32 Τότε θα δείτε ανθρώπους που θα έρχονται σε μένα με την επιθυμία τους για αγάπη και έλεος, για 

συμφιλίωση και ειρήνη, και που θα ικετεύουν για το θείο φως, ώστε να μην παραστρατήσουν πια. Θα με 

εμπιστεύονται και θα περιμένουν ζωή και ενδυνάμωση από εμένα και θα με αναγνωρίζουν ως Πατέρα. 

33 Φυλάξτε αυτή τη διδασκαλία, η οποία περιέχει τις αποκαλύψεις, τις προφητείες και τις κρίσεις μου 

που σας δίνω αυτή τη στιγμή. Ανακαλύψτε επίσης την ουσία της, η οποία είναι τροφή για το πνεύμα. Να 

είστε προσεκτικοί με αυτό, γιατί αποτελεί μέρος του "Βιβλίου της Αληθινής Ζωής", το οποίο έχω ανοίξει 

στο έκτο κεφάλαιο. Όταν μελετήσετε διεξοδικά τα μαθήματά του και αρχίσετε να τα εφαρμόζετε στην 

πράξη, θα πρέπει να αλλάξετε τη ζωή σας, να ζείτε απλά, να αγαπάτε όλες τις εκδηλώσεις Μου, να είστε 

πάντα σε επικοινωνία μαζί Μου και να θέσετε τα θεμέλια για την ανάδυση ενός νέου κόσμου που θα 

διέπεται από τους νόμους Μου και στον οποίο θα με τιμούν και θα με υπακούν. 

34 Όταν ο κόσμος φορτώνει το βάρος του μόχθου και της έλλειψης κατανόησης στην καρδιά σας, 

ελάτε σε μένα και θα σας ενισχύσω και θα θεραπεύσω τις πληγές σας. Αισθανθείτε παιδιά μπροστά μου, 

ακόμη κι αν έχετε ζήσει πολύ καιρό, και αναπαυθείτε στην ειρήνη του Πνεύματός μου. 

35 Στον κόσμο στον οποίο ζείτε, δεν υπάρχει ούτε μια καρδιά που να μην υποφέρει. Όλοι σας 

ταξιδεύετε το δικό σας ταξίδι του Πάθους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχετε μάθει ακόμα να δέχεστε τις 

δοκιμασίες με αγάπη και δεν αποδέχεστε το ποτήρι του πόνου σας. Δεν πήρατε ως πρότυπο τον Ιησού 

κατά τη διάρκεια του τέλειου Πάθους του. Δεν είστε μόνοι στη δοκιμασία σας, έχετε εμένα ως βοηθό για 

να κάνω το σταυρό σας ευκολότερο. 

36 Οι καταιγίδες της ζωής δεν πρέπει να σας κάνουν να απελπίζεστε, μην απελπίζεστε στον πόνο, 

υπομείνετε το έργο της εξιλέωσης με υπομονή, και στη συνέχεια, όταν θα έχετε ανέβει το βουνό και θα 

έχετε ανυψωθεί πάνω σε έναν πνευματικό σταυρό που είναι αόρατος στους ανθρώπους, αναζητήστε την 

παρουσία μου για να νιώσετε δυνατοί. Θα είμαι μαζί σας και θα σας ενθαρρύνω, και το πνεύμα σας θα 

γίνει ένα με το δικό μου την ώρα του θανάτου. Θα σας δεχτώ, θα σας παρηγορήσω και θα σας δώσω την 

ειρήνη μου. 
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37 Τότε θα βιώσετε πώς ένας άγνωστος κόσμος ανοίγεται μπροστά στο πνεύμα σας. Θα νιώσετε ότι 

εισέρχεστε σε μια νέα ζωή, και όταν στη συνέχεια κοιτάξετε από εκεί αυτή τη γη, αυτό το στάδιο 

ανάπτυξης στο οποίο ζείτε σήμερα, θα νιώσετε συμπόνια για τον κόσμο που υποφέρει, φοβάται και ζει 

χωρίς ελπίδα. Γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει το φως αυτής της αποκάλυψης, που σας έφερα στην Τρίτη 

Εποχή, και το πνεύμα σας θα μου ζητήσει το καθήκον να εργαστώ πνευματικά γι' αυτό, ώστε να 

καθοδηγήσω τα βήματά του στον αληθινό δρόμο. Θα συγκεντρώσετε όλες τις ικανότητές σας για να τις 

θέσετε στην υπηρεσία των νεότερων αδελφών σας - εκείνων που δεν ήθελαν να ακούσουν τη φωνή του 

Επουράνιου Πατέρα τους, που είναι η αγάπη και η δικαιοσύνη. Τότε θα γίνετε αγγελιοφόροι της ειρήνης, 

και έτσι θα συνεχίσετε να εργάζεστε στο Θεϊκό Έργο. Θα συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλο είναι το 

πνευματικό έργο που σας αναλογεί, και σε κάθε νέο επίπεδο που θα φτάνετε, θα Με αισθάνεστε πιο κοντά 

σας. Το θέλημά μου θα είναι δικό σου και το δικό σου θα είναι δικό μου. Με αυτόν τον τρόπο, θα σας 

βάλω στο μονοπάτι που οδηγεί σε μένα. 

38 Περπατήστε ακούραστα στο μονοπάτι που σας χάραξε ο Δάσκαλος. Μερικές φορές τα πόδια σας 

ματώνουν και τα ρούχα σας σκίζονται από τα αγκάθια, αλλά η ελπίδα σας σας στηρίζει. Έτσι σας βλέπει 

εκείνος από τον οποίο βγήκατε και στον οποίο πρέπει να επιστρέψετε. 

39 Τώρα είμαι ο ταξιδιωτικός σας σύντροφος που θεραπεύει τις πληγές σας για να νιώσετε το 

βάλσαμό Μου. Με αυτόν τον τρόπο, δίνω νέα ζωή σε ό,τι κοιμάται ακόμη στην ύπαρξή σας, και ξυπνάτε 

στο κάλεσμα της συνείδησής σας, γιατί εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. 

40 Ήσασταν νεκροί, αλλά σας ανέστησα στη ζωή της χάρης και σας έκανα να δείτε το φως του 

Πνεύματός Μου. 

41 Ως δάσκαλος, είμαι πολύ υπομονετικός και ακούραστος. Το μάθημά Μου είναι καινούργιο στην 

όψη, και όμως είναι το ίδιο, γιατί από γενιά σε γενιά, από την αρχή του χρόνου, σας έχω διδάξει μόνο να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να Με φτάσετε. 

42 Σε δημιούργησα για τον εαυτό μου και σε θέλω δικό μου. Σας κάλεσα για να σας διδάξω να ζείτε 

ως πνεύματα του φωτός. Σήμερα περνάτε πάνω από αυτόν τον κόσμο, από αύριο δεν ξέρετε αν δεν θα 

αποχωριστείτε αυτούς που ήταν οι αγαπημένοι σας εδώ. Να είστε πάντα σε ετοιμότητα, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορείτε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των συντρόφων σας. Σας δίνω άλλη μια χρονική 

περίοδο, γιατί αν σας αιφνιδιάσω αυτή τη στιγμή, τι θα είχατε να μου δείξετε; Έχετε διαδώσει τη 

διδασκαλία μου; Έχετε αφυπνίσει τους κοιμώμενους προς την αιώνια ζωή; Αισθάνεστε έτοιμοι να 

αντέξετε μια κρίση; 

43 Αυτές τις ερωτήσεις που σας κάνω τώρα, πρέπει να τις κάνετε στον εαυτό σας καθημερινά, ώστε 

να ζείτε ξύπνιοι και σε ετοιμότητα και ο Δάσκαλος να είναι ευχαριστημένος με τους μαθητές του. 

44 Θα εγκαθιδρύσω την Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά των μαθητών μου σε αυτή την 

Τρίτη Εποχή. Εκεί θα κατοικήσει ο Δημιουργός Θεός, ο ισχυρός Θεός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος στη 

Δεύτερη Εποχή, ο Θεός της άπειρης σοφίας. Ζει μέσα σας, αλλά αν θέλετε να τον αισθανθείτε και να 

ακούσετε τον ήχο του λόγου του, πρέπει να προετοιμαστείτε (εσωτερικά). 

45 Αυτός που κάνει το καλό αισθάνεται την παρουσία μου μέσα του, όπως και αυτός που είναι 

ταπεινός ή βλέπει έναν αδελφό σε κάθε πλησίον. 

46 Στο πνεύμα σας υπάρχει ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βασίλειο είναι άφθαρτο, δεν 

υπάρχουν καταιγίδες ή τυφώνες ικανές να το γκρεμίσουν. Είναι αόρατο και ανέγγιχτο για το ανθρώπινο 

βλέμμα. Οι πυλώνες της πρέπει να είναι η επιθυμία να αναπτυχθείς στην καλοσύνη, ο θόλος της είναι η 

χάρη που ο Πατέρας χαρίζει στα παιδιά του, η πύλη της είναι η αγάπη της Θείας Μητέρας- γιατί όποιος 

χτυπήσει την πόρτα μου θα αγγίξει την καρδιά της Ουράνιας Μητέρας. 

47 Μαθητές, ιδού η αλήθεια που ζει στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, για να μην είστε ανάμεσα 

σε εκείνους που πλανώνται με λανθασμένες ερμηνείες. Οι πέτρινες εκκλησίες δεν ήταν παρά ένα 

σύμβολο, και από αυτές δεν θα παραμείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. 

48 Θέλω η φλόγα της πίστης να καίει πάντα στο εσωτερικό σας βωμό και να καταλάβετε ότι με τα 

έργα σας θέτετε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί μια μέρα το μεγάλο ιερό. Δοκιμάζω και 

επηρεάζω όλους τους ανθρώπους με τις διαφορετικές ιδέες τους, γιατί θα τους κάνω όλους να 

συμμετάσχουν στην ανέγερση του ναού Μου. 
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49 Όλοι όσοι ξεσηκώνονται και υποστηρίζουν αυτό το ιδανικό θα ενωθούν πνευματικά, ακόμη και αν 

τα σώματά τους απέχουν πολύ ο ένας από τον άλλον. Η ενότητά τους θα είναι ισχυρή και θα αναγνωρίζει 

ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο λαός μου που θα βοηθήσει όλους όσους συναντά στο δρόμο τους για τη 

σωτηρία. 

50 Κάποια από αυτά θα τα βιώσετε και πολλά από αυτά θα τα βιώσουν οι επόμενες γενιές. Αλλά 

πάντα θα σας αναγνωρίζω ότι ήσασταν οι πρώτοι στον αγώνα για την πνευματική ενοποίηση. 

51 Το έργο σας είναι δύσκολο και λεπτό, αλλά ποτέ ακατόρθωτο. Εφόσον έχετε τη θέληση, το έργο 

σας θα σας φανεί εύκολο. 

52 Πολεμήστε και μην απελπίζεστε, πολεμήστε με τον εαυτό σας. Γνωρίζετε ότι όσο ζείτε στον υλικό 

κόσμο, η τάση για αμαρτία θα υπάρχει, θα υπάρχουν πειρασμοί και τα πάθη θα μαίνονται σαν καταιγίδες. 

53 Το πνεύμα αγωνίζεται για να επιτύχει την άνοδο και την πρόοδό του, ενώ η σάρκα υποκύπτει στα 

κίνητρα του κόσμου με κάθε βήμα. Αλλά το πνεύμα και η ύλη θα μπορούσαν να εναρμονιστούν μεταξύ 

τους, αν και οι δύο χρησιμοποιούσαν μόνο αυτό που τους επιτρέπεται, και αυτό είναι που σας δείχνει η 

διδασκαλία μου. 

54 Πώς μπορείτε να ασκείτε το νόμο μου ανά πάσα στιγμή; - Ακούγοντας τη φωνή της συνείδησης, η 

οποία είναι ο κριτής των πράξεών σας. Δεν σας προστάζω τίποτα που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε. 

Θέλω να σας πείσω ότι ο δρόμος προς την ευτυχία δεν είναι φαντασίωση, αλλά ότι υπάρχει και σας 

αποκαλύπτω εδώ πώς να τον διανύσετε. 

55 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το μονοπάτι, αλλά είναι καθήκον μου ως Πατέρας να σας δείξω το 

αληθινό μονοπάτι, το πιο σύντομο, αυτό που φωτίζεται πάντα από το φως του θεϊκού φάρου που είναι η 

αγάπη μου για σας. Διότι είστε μαθητές που διψάτε να ακούτε πάντα νέα λόγια που επιβεβαιώνουν τις 

γνώσεις σας και ζωντανεύουν την πίστη σας. 

56 Με πόση αγάπη έρχεστε σε μένα, γνωρίζοντας ότι στις οδηγίες μου θα βρείτε την ενίσχυση και τις 

συμβουλές που θα διαλύσουν τα προβλήματά σας! Το Πνεύμα μου χαίρεται όταν σας δέχεται για να σας 

δώσει αποδείξεις αγάπης και βλέπει ότι με εμπιστεύεστε, όπως το παιδί πρέπει πάντα να εμπιστεύεται τον 

πατέρα του. 

57 Η ζωή σας είναι γεμάτη από εκφράσεις αγάπης που δεν γνωρίζατε πάντα πώς να αντιλαμβάνεστε. 

Αλλά ακόμη και στις ημέρες των μεγαλύτερων θλίψεων, μια ακτίνα ελπίδας σας φτάνει και δεν σας 

αφήνει να βυθιστείτε στην απελπισία ή την ερημιά. Γιατί ο Πατέρας στέκεται δίπλα στο παιδί και δεν 

αφήνει την ψυχή του να χαθεί. Ιδιαίτερα τέτοιες μέρες σας εκδηλώνω την προστασία Μου με σαφή τρόπο, 

ώστε να μάθετε να εμπιστεύεστε και όταν σας χτυπήσουν άλλες θλίψεις μεγαλύτερου μεγέθους, να 

αισθάνεστε προετοιμασμένοι και ικανοί να τις αντιμετωπίσετε και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που Εγώ 

έχω καθορίσει. 

58 Στο μονοπάτι που έχει χαραχθεί για εσάς, δεν υπάρχουν δοκιμασίες που να είναι άχρηστες. Όλες 

τους έχουν έναν στόχο, που είναι να τελειοποιήσουν την ψυχή σας. Οι μεγάλες δοκιμασίες είναι πάντα για 

τα μεγάλα πνεύματα. Επομένως, αν δείτε έναν ανεμοστρόβιλο να έρχεται πάνω σας που απειλεί να 

καταστρέψει την ψυχική σας γαλήνη, μη φοβάστε, αντιμετωπίστε τον και νικήστε τον με την εξουσία που 

σας έχω δώσει. Περιμένετε τον απαραίτητο χρόνο και μην χαλαρώνετε στον αγώνα σας. Μην τον 

εξορίσετε τη στιγμή που θα εμφανιστεί μαζί σας- παραμείνετε σε εγρήγορση και προσευχή. - Δεν μιλάω 

για τις δυνάμεις της φύσης, αλλά για εκείνες που χρησιμεύουν ως λυδία λίθος για το πνεύμα, και οι 

οποίες, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, το βοηθούν να ανέβει, καθώς αποκαλύπτουν νέα μονοπάτια μπροστά 

του, το εξοικειώνουν με συναισθήματα και ξυπνούν μέσα του εκείνα που ήταν αδρανή και τα οποία 

χρειαζόταν, ως βοήθεια για την ανάπτυξή του. "Να ξέρετε, σας είπα. Διεισδύστε στην ύπαρξή σας και 

χρησιμοποιήστε όλες τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας, γιατί σήμερα πρέπει να γνωρίσετε τα πάντα 

και να τα αγκαλιάσετε με το πνεύμα σας, ώστε να αφήσετε το έργο σας στη γη ολοκληρωμένο. 

59 Σύντομα θα δείτε να αναδύεται ένας νέος αγώνας στον κόσμο, στον οποίο η πίστη σας θα 

κινδυνεύει. Όλοι θα αγωνιστούν για να υπερασπιστούν τις πεποιθήσεις τους, όλοι θα πουν ότι κατέχουν 

την αλήθεια. Αλλά σε αυτή την αντιπαράθεση, το πνεύμα των ανθρώπων θα αφυπνιστεί και θα γίνει 

δεκτικό στην επιρροή μου- μερικοί, όπως και άλλοι, θα βρεθούν αναγκασμένοι να μελετήσουν το Νόμο 

μου και τις αποκαλύψεις μου. Τα βιβλία θα ερευνηθούν όσο ποτέ άλλοτε από τις αιρέσεις, και όλοι θα με 
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ανακρίνουν - άλλοι ως δικαστές, άλλοι ως δάσκαλοι. Αυτή θα είναι η στιγμή για την οποία θα πρέπει να 

προετοιμαστείτε και κατά την οποία θα πρέπει να κάνετε γνωστές τις διδασκαλίες μου. 

60 Όλα όσα σας ανακοίνωσα θα πραγματοποιηθούν. Κάθε μέρα θα βρίσκετε μια ευκαιρία να 

εργάζεστε και να κάνετε το λόγο μου πράξη. Σας προετοιμάζω έτσι ώστε όταν αυτές οι προβλέψεις 

πραγματοποιηθούν, να μην εκπλαγείτε. 

61 Γιατί πραγματικά σας λέω, ήρθε η ώρα να εκπληρώσετε το καθήκον σας απέναντί μου, όπως το 

εκπληρώσατε απέναντι στην οικογένειά σας. Τώρα συνειδητοποιείτε πραγματικά τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργηθήκατε και θα εκπληρώσετε το έργο που ανατέθηκε στο πνεύμα σας. 

62 Ούτε ο Λόγος μου ούτε το Έργο μου θα είναι βάρος για σας- αντίθετα, θα κάνουν την ύπαρξή σας 

ευκολότερη σε μια εποχή πόνου και πίκρας, στην οποία όλοι οι άνθρωποι, σαν ναυαγοί, θα αναζητούν ένα 

στήριγμα για να μην χαθούν. 

63 Έχετε ήδη ανακαλύψει αυτό το σκάφος και πρόκειται να εισέλθετε σε αυτό. Μακάριοι είναι 

εκείνοι που παραμένουν έμπιστοι και ακλόνητοι σ' αυτήν, γιατί δεν θα χαθούν. 

64 Θέλω να μην κλαίτε πλέον στα μονοπάτια της ζωής σας, παρόλο που οι επισκέψεις σας απειλούν. 

Ως εκ τούτου, σας δίνω να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό να μην παραβιάζετε το νόμο. 

65 Για να σας πω αυτά που σας αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή, χρειάστηκε να περιμένω πολλούς 

αιώνες. Αλλά σας ρωτώ: Τι είναι οι χιλιετίες για Μένα, αφού δεν υπάρχει χρόνος για το Πνεύμα Μου; 

Εσείς, ωστόσο, έπρεπε να περιμένετε, αλλά όχι σε αδράνεια, αλλά εξελισσόμενοι και αυξανόμενοι στο 

φως, στη γνώση και την εμπειρία. 

66 Τώρα είστε σε θέση να αισθανθείτε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες Μου, όσο υψηλές κι αν 

είναι. Όχι όμως στην Πρώτη Εποχή, όταν, για να συμβολίσω την Πατρίδα του Πνεύματος, έπρεπε να 

δώσω μια γη στους ανθρώπους- και για να τους διδάξω τον Νόμο, έπρεπε να τον αφήσω σκαλισμένο σε 

πέτρα. 

67 Τώρα έχετε φτάσει στο σημείο να γίνετε μάρτυρες της καταστροφής του βασιλείου του υλισμού, 

στο οποίο θα πέσουν θρόνοι, στέμματα, εξουσία, αλαζονεία και ματαιοδοξία. Όλα αυτά υπήρχαν και θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευδαιμονία από αυτή 

που βρίσκουν στον κόσμο. Όταν όμως οι άνθρωποι ανάψουν τη λυχνία της πίστης στην πνευματική ζωή, 

από το σώμα τους θα πέσουν τα ψεύτικα εορταστικά ενδύματα και το πνεύμα θα ντυθεί με τα ενδύματα 

εκείνων που αγαπούν την αλήθεια, την καλοσύνη και την αγνότητα. 

68 Χρησιμοποίησε τον λόγο του Πατέρα σου, γιατί οι άνθρωποι θα έρθουν να αναζητήσουν 

καταφύγιο σε σένα. Με αυτόν τον λαό θα δουν τις υποσχέσεις του Κυρίου να εκπληρώνονται και θα 

έλκονται από την ουσία του πνεύματος με την οποία διαποτίζεται αυτός ο λαός. 

69 Φωτίζω το νου σας, ανοίγω την καρδιά σας σε όλα τα καλά συναισθήματα και τις καλές 

εμπνεύσεις και κλείνω τα χείλη σας στην προσβολή και τη βλασφημία- αλλά σας αφήνω ελεύθερους να 

εκφράσετε τη διδασκαλία μου, να παρηγορήσετε και να μαρτυρήσετε την αλήθεια. 

70 Δεν πρέπει να υπάρχουν ανάμεσά σας ούτε δικαστές, ούτε φανατικοί, ούτε υποκριτές, γιατί όπου 

υπάρχουν αυτά τα ελαττώματα δεν μπορεί να υπάρξει πνευματοποίηση. 

71 Η δικαιοσύνη Μου θα γίνεται αδιάκοπα αισθητή από αυτόν τον λαό όσο δεν μελετούν σθεναρά το 

μήνυμά Μου και δεν το μεταφέρουν στον λαό ως Καλή είδηση. Γι' αυτό, σας λέω ότι είναι καλύτερα για 

σας να βιαστείτε και να φροντίσετε να διορθώσετε τα λάθη σας, έτσι ώστε οι δοκιμασίες και οι ημέρες του 

πόνου να μειωθούν για σας. 

72 Γιατί εκπλήσσεστε που εμφανίζονται ανάμεσά σας άνθρωποι που κατοικούν στη γη εδώ και 

χιλιάδες χρόνια; Τι σημαίνει ο χρόνος για το πνεύμα; Τι σημαίνει ο χρόνος στον πνευματικό κόσμο; - 

Τίποτα! 

73 Έχουν περάσει περίπου δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που ήμουν μαζί σας, αλλά αληθινά σας λέω, 

ότι ο χρόνος αυτός δεν ήταν παρά μια στιγμή για μένα. 

74 Εκπλήσσεστε που το πνεύμα μου ή το πνεύμα των αγγελιοφόρων μου εκδηλώνεται ανάμεσά σας; 

Ο λόγος είναι ότι δεν σκέφτεστε για τη ζωή σας, και ως εκ τούτου αναρωτιέστε για τα πάντα και 

αποκαλείτε υπερφυσικά αυτά που είναι απολύτως φυσικά. 

75 Εκπλήσσεστε που ένα πνευματικό ον εκδηλώνεται ή επικοινωνεί μαζί σας χωρίς να σκέφτεστε ότι 

και εσείς εκδηλώνεστε και μάλιστα σε άλλους κόσμους, σε άλλες σφαίρες. 
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76 Η σάρκα σας δεν γνωρίζει ότι το πνεύμα σας ενώνεται μαζί μου σε στιγμές προσευχής, δεν είναι 

σε θέση να αντιληφθεί την προσέγγιση του Κυρίου σας μέσω αυτού του χαρίσματος - όχι μόνο στο 

πνεύμα μου αλλά και στο πνεύμα των πνευματικών αδελφών σας, τους οποίους θυμάστε σε στιγμές 

προσευχής. 
Το ισπανικό "materia" = ύλη σημαίνει συχνά σάρκα, σώμα, φυσικό/επίγειο, αισθησιασμός και αντίστροφα. Εκτός 

από "materialismo" = υλισμός, επίσης: διαταραχή των αισθήσεων. "Cuerpo", "carne", "materia" = (γήινο) σώμα, 

σάρκα, ύλη χρησιμοποιούνται συχνά συνώνυμα και σε αντίθεση με "espfritu", "conciencia" = πνεύμα, ψυχή, 

συνείδηση, συνείδηση. 

77 Ούτε γνωρίζετε ότι τις ώρες της ανάπαυσής σας, όταν το σώμα κοιμάται, ανάλογα με το επίπεδο 

ανάπτυξής του και την πνευματοποίησή του, η ψυχή αποσπάται από το σώμα της και εμφανίζεται σε μέρη 

μακρινά, ακόμη και σε πνευματικούς κόσμους που ο νους σας δεν μπορεί καν να φανταστεί. 

78 Κανείς δεν εκπλήσσεται με αυτές τις αποκαλύψεις. Καταλάβετε ότι πλησιάζετε προς το παρόν 

στην πληρότητα των καιρών. 

79 Πρέπει να καταλάβετε ότι οι εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι και οι λαοί αναζητούσαν τη φωνή 

μου, τη διεύθυνσή μου και τα μηνύματά μου στην καταιγίδα των άγριων καταιγίδων και σε όλα τα φυσικά 

φαινόμενα έχουν περάσει, και ότι είστε πλέον σε θέση να συνδεθείτε μαζί μου πνευματικά και να 

λαμβάνετε τα θεϊκά μου μηνύματα μέσω των ικανοτήτων του πνεύματος και όχι μέσω των αισθήσεων του 

σώματός σας. 

80 Σας λέω ότι οι δυνάμεις της φύσης συνεχίζουν να ξυπνούν την ανθρωπότητα, να ταλαιπωρούν 

τους ανθρώπους, να τους δοκιμάζουν, να τους αφυπνίζουν και να τους εξαγνίζουν. Αλλά αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας της γήινης δέσμευσής σας, επειδή είστε δεκτικοί μόνο σε ό,τι αντιλαμβάνεστε με τις αισθήσεις 

της σάρκας σας. Όταν όμως υπάρξει πνευματοποίηση στη γη, όταν οι άνθρωποι θα έχουν αναπτύξει τις 

πνευματικές τους ικανότητες και θα είναι ευαίσθητοι σε ό,τι είναι πέρα από το υλικό, τότε θα μπορέσετε 

να δείτε πώς η φύση με όλα τα στοιχεία της θα ηρεμήσει, θα αποδειχθεί απολύτως αρμονική και δεν θα 

παρεμβαίνει πλέον σε ό,τι αφορά την ηθική και την πνευματικότητά σας. 

81 Τα υλικά βασίλεια της φύσης δεν θα είναι πια αγγελιοφόροι του Θείου, διότι οι άνθρωποι θα έχουν 

τότε εφαρμόσει τις διδασκαλίες μου και θα έχουν φτάσει στη συνομιλία πνεύματος με πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 149  
1 Εδώ είναι πάλι ο Δάσκαλος που σας μεταδίδει τη διδασκαλία του για τη συνείδησή σας. 

2 Η αγάπη Μου γίνεται ο λόγος του φωτός ανάμεσα στους ανθρώπους αυτής της εποχής, στην οποία 

ο κόσμος χρειάζεται την ελευθερία του πνεύματος για να δεχτεί τις διδασκαλίες Μου, που του δείχνουν 

τον δρόμο προς τη σωτηρία. Αλλά δεν έρχομαι ως άνθρωπος αυτή την εποχή, έρχομαι ως πνεύμα στον 

καθένα από εσάς και καλώ όλη την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει το μεγαλείο των πνευματικών 

διδασκαλιών της Τρίτης Εποχής. Είναι θέλημά Μου να φωτίσω τα μυαλά των ανθρώπων αυτής της 

εποχής μέσω της αρετής των μαθητών Μου. Η ηθική έχει εγκαταλείψει τις καρδιές των ανθρώπων, 

υπάρχουν μόνο λίγοι που παραμένουν στο Νόμο μου, και επίσης μόνο λίγοι που ξέρουν πώς να ενωθούν 

με τον Δημιουργό τους, και αυτό εξαιτίας της διαφθοράς και της πνευματικής άγνοιας που κυριαρχεί 

μεταξύ των ανθρώπων. 

3 Μην με περιμένετε και μην Με αναζητάτε με τη μορφή ανθρώπου, καθώς ήρθα στη Δεύτερη 

Εποχή. Μην με αναζητάτε μέσα από εικόνες φτιαγμένες από ανθρώπινα χέρια. 

4 Η μαρτυρία της Τρίτης Εποχής δεν θα είναι η μόνη που θα σας μιλάει για την αγάπη μου για την 

ανθρωπότητα - θα είναι οι πράξεις και τα λόγια των τριών περιόδων κατά τις οποίες ο Πατέρας 

αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο. 

5 Έχω ονομάσει "μυημένους" αυτούς που είναι οι πρώτοι που αρχίζουν να αγκαλιάζουν τη γνώση 

των διδασκαλιών μου. Τους αποκάλυψα την αιτία πολλών γεγονότων, ώστε να ενισχύσουν την κρίση τους 

στη λογική και στην αλήθεια. 

6 Έρχομαι ξανά για να διδάξω τους ανθρώπους, όχι για να μάθω από αυτούς. Στη Δεύτερη Εποχή, 

στο Ναό της Σοφίας, με είδαν να μιλάω με πρίγκιπες και δασκάλους του Νόμου, τους οποίους εξέπληξα 

με λόγια που ένας άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να προφέρει ούτε να κατανοήσει. Αυτό συνέβη στην παιδική 

ηλικία του Ιησού. 

7 Όταν ήρθε η ώρα να κηρύξω, ξεκίνησα για τον Ιορδάνη αναζητώντας τον Βαπτιστή, ο οποίος με 

αναγνώρισε μόλις με είδε. Ο τρόπος με τον οποίο με αναγνώρισε ο Ιωάννης και η ταπεινότητα με την 

οποία προσκύνησε τον Δάσκαλό του είναι ένα παράδειγμα πνευματοποίησης, διορατικότητας και 

ανύψωσης. 

8 Σήμερα επέστρεψα σε σας και έπρεπε να σας μιλήσω πολύ για να ξεπεράσω τον υλισμό, την 

αμφιβολία και την ψυχρότητα της καρδιάς σας. 

9 Εδώ είμαι, μαθητές, και σας διδάσκω να αναγνωρίζετε τα χαρίσματα του πνεύματός σας, να 

κατανοείτε την αρπαγή, γιατί στην αρπαγή ακούτε τη φωνή του Πνεύματος*, το αδιαπέραστο γίνεται 

διαφανές και το σκοτάδι φωτίζεται. 
Το ισπανικό "conciencia" σημαίνει κυριολεκτικά συνείδηση ή συνείδηση. Πιο κατάλληλο φαίνεται μερικές φορές 

το "πνεύμα", το οποίο περιέχει στον πυρήνα του τη θεϊκή σπίθα με συνείδηση καθώς και συνείδηση. 

10 Αυτή η κατάσταση εξύψωσης δεν πρέπει να είναι προνόμιο μόνο λίγων όντων- είναι ένα χάρισμα 

που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση σε κάθε πνεύμα, αλλά σε παρελθούσες εποχές πάντα 

ευχαρίστως επωφελήθηκα από εκείνους που ήξεραν πώς να κάνουν χρήση αυτής της χάρης. Για να 

ολοκληρωθεί η αρπαγή, πρέπει πρώτα να τηρήσετε μια περίοδο νηστείας, όπως οι δίκαιοι των Πρώτων 

Καιρών. 

11 Πριν ο Ιησούς αρχίσει να κηρύττει τα Καλά Νέα, σας δίδαξε αυτά τα μαθήματα στη Δεύτερη 

Εποχή, αποσυρόμενος στην έρημο για σαράντα ημέρες για να συγκεντρωθεί στη μοναξιά, να βυθιστεί 

πνευματικά και να ενδυναμωθεί στον Ύψιστο. 

12 Αλήθεια, σας λέω ότι εκείνες τις ώρες της πιο στενής κοινωνίας με τον Θεό, ο Ιησούς, ως 

άνθρωπος, είδε το σύμβολο του θυσιαστικού θανάτου και το σώμα του έτρεμε. Οι ουρανοί άνοιξαν και σε 

αυτούς είδε το τέλος που τον περίμενε. Είδε το σκοτεινό βουνό και στο ύψος του ένα σταυρό στον οποίο 

ήταν καρφωμένος. Τα αυτιά του άκουσαν την κοροϊδία του πλήθους και τις φράσεις που του απηύθυναν: 

"Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό και σώσε τον εαυτό σου". Ήπιε το ποτήρι του πόνου, 

γιατί επρόκειτο να σας δείξει όλη την αγάπη του σε αυτή τη δοκιμασία. Ήταν η αποστολή του να σας 

δείξει το δρόμο και να σας νικήσει με τα θεία όπλα της αγάπης, της συγχώρεσης και της ταπεινότητας. 
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Αυτά τα όπλα είναι πιο ισχυρά από κάθε σπαθί και έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα ορμητικά κύματα 

της θάλασσας. Έκαναν ακόμη και αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν αγάπη που δεν είχαν νιώσει ποτέ. 

13 Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι νικήθηκαν από τη διδασκαλία μου για την 

αλήθεια, την αγάπη και την παρηγοριά. 

14 Δεν απαιτώ να Με ακολουθήσετε σε όλο το δρόμο της θυσίας και του αίματος που περπάτησα στη 

Δεύτερη Εποχή. Κάποιοι από εσάς θα εκπληρώσουν ένα μέρος, άλλοι θα μιμηθούν τον Δάσκαλο σε ένα 

άλλο παράδειγμα, διότι ο Χριστός υπάρχει μόνο μία φορά. 

15 Προετοιμαστείτε να ζήσετε μετά από μένα, γιατί δεν ξέρετε ακόμη ποιο μέρος είναι αυτό που 

πρέπει να μιμηθείτε. Αν όμως σας συμβεί, όπως ο Ιησούς, να αισθανθείτε ότι τα λόγια των υποκριτών και 

των απίστων σας χτυπούν σαν μαστίγια στο εκτεθειμένο σώμα, τότε σηκωθείτε εκστασιασμένοι στον 

Πατέρα, όπως σας δίδαξε ο Δάσκαλος στο σταυρό, και η δύναμη του Θεού θα αναπαυθεί πλήρως στο 

πνεύμα σας, το οποίο θα ενισχύσει το σώμα του. Αν τότε ανοίξετε τα μάτια σας, θα βιώσετε το ίδιο με τον 

Ιησού στην έρημο, όταν μετά την αρπαγή, ενώ ο χρυσός ήλιος έλαμπε μέσα από τους βράχους και την 

άμμο, φρέσκες σταγόνες δροσιάς, που έφερε μια ανάσα αέρα, χάιδευαν το μέτωπό του και καταπραΰναν 

την αγωνία του. 

16 Πριν ο Ιησούς, ο δίκαιος μεταξύ των δικαίων, στον οποίο ήταν κρυμμένο το Θείο Πνεύμα, 

γνωστοποιήσει τη Βασιλεία της αγάπης, προετοιμάστηκε με αυτόν τον τρόπο για να σας δώσει ένα άλλο 

παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και τελειότητας- και εσείς, οι μαθητές της Τρίτης Εποχής, έχετε ακούσει ότι 

ο Λόγος μου σας είπε: Ελάτε σε μένα και γίνετε οι καλοί σπορείς του λόγου μου, γιατί ο κόσμος έχει 

απομακρυνθεί από το πνευματικό του μονοπάτι. 

17 Σας υπενθύμισα τις διδασκαλίες της Δεύτερης Εποχής, ώστε να τις ενώσετε με τις νέες μου 

διδασκαλίες και να φωτίσετε την ανθρωπότητα με αυτές, ω εργάτες της Τρίτης Εποχής! 

18 Νιώστε την παρουσία μου να φωτίζει το πνεύμα σας και να σας προετοιμάζει να κατανοήσετε το 

μήνυμα της ειρήνης μου. 

19 Ξεχάστε τα βάσανά σας για να μπορέσετε να λάβετε τον λόγο μου και η ουσία του να παραμείνει 

στην καρδιά σας. 

20 Σας έστειλα στη Γη για άλλη μια φορά, για να συνεχίσετε την αποστολή σας, για να 

συνειδητοποιήσετε ότι το πνεύμα σας πρέπει να διανύσει μια σκάλα τελειότητας και ότι θα φτάσετε σε 

μεγαλύτερο ύψος εξέλιξης ανάλογα με τα προσόντα σας. Έχετε έναν Δάσκαλο, ένα Φως που θα σας 

καθοδηγεί και θα σας δείχνει πάντα το δρόμο για την ανώτερη ανάπτυξή σας. Όλοι μπορείτε να ανέλθετε 

αν εκπληρώσετε την αποστολή σας. Πριν από πολύ καιρό ξεκινήσατε το ταξίδι της ζωής, και παρόλα αυτά 

έχετε εξελιχθεί πολύ λίγο. Σας δίνω ένα κίνητρο γι' αυτό, όταν σας αφήνω ήδη να αισθάνεστε την 

πνευματική ζωή άλλων κόσμων σ' αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζείτε σήμερα. 

21 Αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά τη ζωή όλων των έμβιων όντων, θα μπορέσετε να τη δείτε 

προικισμένη με πολλά οφέλη και αποδείξεις αγάπης. Θα ανακαλύψετε σε μένα τον καλύτερο φίλο, τον 

αχώριστο σύντροφο και τον θεϊκό γιατρό. Αυτή τη στιγμή που επεκτείνω τη στοργική προστασία Μου σε 

όλα τα παιδιά Μου, θα μοιραστείτε όλα αυτά τα δώρα, επειδή είστε πλασμένοι κατ' εικόνα Μου. 

22 Για πολύ καιρό ξεχάσατε τον εαυτό σας και τους δεσμούς που σας συνδέουν μαζί Μου, καθώς και 

τη φύση σας που μοιάζει με τη δική Μου, και εξαιτίας αυτού βυθιστήκατε και παραστρατήσατε. Το 

πνευματικό μονοπάτι δεν έχει τέλος, και σας το δείχνω από την αρχή του. Αν δεν είστε σε αυτό, ελάτε σε 

αυτό και θα σας βοηθήσω να το περπατήσετε, για να αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο. 

23 Για να μη σας υποδουλώσει ο κόσμος, αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας στην εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη του πνεύματός σας. 

24 Πολλοί από τους συνανθρώπους σας ζουν σε μεγάλη ερημιά. Είναι κοντά σας και δεν το έχετε 

προσέξει. Δεν μπορείτε ακόμη να συμπάσχετε με τις καρδιές τους, αλλά Με ευχαριστεί να σας βλέπω να 

εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου, και Μου αρέσει περισσότερο να εξετάζω εκείνους των οποίων το πνεύμα 

δίνει αγάπη και παρηγοριά από εκείνους που αφοσιώνονται μόνο στη μελέτη του Λόγου Μου και ξεχνούν 

τα καθήκοντά τους προς τους συνανθρώπους τους. 

25 Δουλέψτε για να έχετε ειρήνη, ασχοληθείτε πλήρως με τον εαυτό σας αυτή την περίοδο, ώστε να 

δώσετε το παράδειγμα με την εργασία, την υπακοή και την πίστη. 
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26 Έρχομαι σε σας για να γίνω γνωστός ως ο μοναδικός Θεός, ο Πατέρας όλων των όντων, για να 

σας πω ότι θέλω να κάνω τον καθένα από εσάς μαθητή και κληρονόμο μου. Θα σας δώσω έναν σπόρο 

από τη διδασκαλία μου, που είναι σαν ένα ισχυρό δέντρο, για να το μεγαλώσετε και να το μεταφέρετε σε 

πολλά μέρη, ώστε η ανθρωπότητα να τραφεί από τους καρπούς του. 

27 Οποιαδήποτε παρερμηνεία δοθεί για τον λόγο μου ή τα έργα μου θα διορθώσω, γιατί θέλω να 

ενοποιήσω τη γνώση σας, ώστε να με αγαπάτε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Παρακολουθήστε τον κόσμο και 

αφήστε το πνεύμα σας να φέρει φως και ειρήνη στους ανθρώπους και φροντίστε να φωτιστεί ο κόσμος 

από το λαμπρό φως που εκπέμπει το Πνεύμα μου. Το φως είναι πρόοδος, η αγάπη είναι σωτηρία και η 

ειρήνη είναι ελπίδα. Η αγάπη είναι θέμα της καρδιάς, η ειρήνη εδράζεται στο πνεύμα, και τα δύο είναι 

αντανάκλαση της αιωνιότητας. 

28 Βλέπω ότι μερικά από τα παιδιά μου αισθάνονται πλήξη στον αγαπητικό λόγο του Ιησού, και αυτό 

συμβαίνει επειδή οι αισθήσεις τους δεν είναι με τον λόγο μου- το μυαλό τους είναι απασχολημένο με 

υλικά θέματα, και ως εκ τούτου οι καρδιές τους είναι άδειες όταν σταματούν να με ακούνε. Όμως ο 

Δάσκαλος δεν παύει να πλησιάζει τα παιδιά του για να κάνει τις καρδιές τους να χτυπάνε πιο γρήγορα 

μέσω της θείας του διδασκαλίας. 

29 Άνθρωποι που αφυπνίζετε τις ικανότητές σας για να γνωρίσετε την ανθρώπινη επιστήμη και τις 

αφήνετε να κοιμούνται στη μελέτη της θείας πνευματικής διδασκαλίας! Περπατάτε κουρασμένοι στα 

αγκαθωτά μονοπάτια αναζητώντας τον στόχο της ανθρώπινης γνώσης σας. Αλλά θα επιλέξω τους 

υπηρέτες Μου ανάμεσα στους χαμένους και θα κάνω τις καρδιές τους να χτυπούν από αγάπη για τους 

συνανθρώπους τους. 

30 Ακόμα και αν οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την πνευματική τους πρόοδο - παρακολουθώ για 

όλα τα πνεύματα. Αν δεν ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, που είναι η δική μου φωνή, δεν θα 

επιτύχουν την κοινωνία με τη Θεότητά μου. 

31 Αυτή η ανθρωπότητα εξακολουθεί να είναι ειδωλολάτρης ως αποτέλεσμα του υλισμού της! 

Ααρών, Ααρών, εσύ δημιούργησες το είδωλο μπροστά στα μάτια του Ισραήλ, αλλά αληθινά οι ψεύτικοι 

θεοί θα πέσουν στο έδαφος σπρωγμένοι από το βάθρο! Πού είναι ο ναός του Σολομώντα; Πού είναι τα 

Άγια των Αγίων; Αν έκανα τα σύμβολα που επιτρεπόταν να εξαφανιστούν - πώς θα μπορούσα να μην 

καταπολεμήσω τις φανατικές λατρείες μέχρι εξαφάνισης; Ο Σολομώντας έχτισε έναν υλικό ναό για να Με 

λατρεύει, αλλά ούτε από αυτόν δεν έμεινε ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. 

32 Οι κληρικοί αυτής της εποχής ντύνονται βασιλικά για να τελέσουν συμβολικά τη θυσία του Ιησού, 

και παρόλο που επικαλούνται το όνομά Μου και την υποκατάστασή Μου κάνοντάς το, ανακαλύπτω ότι το 

μυαλό τους είναι μπερδεμένο, οι καρδιές τους αναστατώνονται από τις θύελλες των ίντριγκων και των 

παθών. Δεν υπάρχει κανένας που να διακηρύσσει ως προφήτης ότι είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους αυτού 

του καιρού. Θα βιώσουν μεγάλο πόνο, γιατί δεν υπάρχει πνευματική προετοιμασία ανάμεσά τους. Πού 

είναι η εκπλήρωση όσων ορκίστηκαν ενώπιον του Ιησού να ακολουθήσουν την πορεία Του; Πού είναι οι 

οπαδοί των αποστόλων μου; Υπάρχει κανείς σαν τον Ιωάννη, που ήταν ένας από τους πρώτους, ή τον 

Παύλο, που ήταν ένας από τους οπαδούς; 

33 Επομένως, ο Δάσκαλος σας πλησιάζει εκ νέου για να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Ήδη βλέπω 

τους νέους Φαρισαίους και γραμματείς να ορμούν εναντίον Μου γεμάτοι μίσος. Ακριβώς τότε θα 

ρωτήσω: "Πού είναι οι μαθητές Μου;" Αλλά όταν οι υπερήφανοι, οι ψεύτες, οι πλούσιοι που φοβούνται 

ότι θα χάσουν την εξουσία τους, αυτοί που απειλούνται από την Αλήθειά Μου, Με χλευάζουν και Με 

διώκουν ξανά, θα ξεσπάσουν άγριες θύελλες. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα καταρρεύσει κάτω από 

το βάρος του σταυρού, αλλά εκείνοι που απαίτησαν τη θυσία εκείνου που τους έδωσε τη ζωή. 

34 Δεν είναι μια ανθρώπινη φωνή που ακούτε αυτές τις στιγμές, είναι η φωνή του Ουρανού που σας 

αναγγέλλει τα γεγονότα που θα έρθουν, έτσι ώστε εσείς που ακούτε τις προφητείες Μου να είστε 

προετοιμασμένοι και να μην απογοητεύεστε όταν θα γίνετε μάρτυρες της ανισορροπίας ακόμη και των 

δυνάμεων της φύσης- γιατί Εγώ είμαι η παγκόσμια Δύναμη και η Δικαιοσύνη, και με τη Δικαιοσύνη θα 

εκδηλωθώ. 

35 Ήρθα για να απομακρύνω τα ελαττώματα του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από 

αμαρτωλές συνήθειες και ιδέες, να εμπνευστούν και να μιλήσουν από το Πνεύμα. Τότε θα Με δουν 
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συμβολικά στη στοργική μορφή του Ιησού, ο οποίος θα τους δείξει το μονοπάτι που οδηγεί στον αληθινό 

στόχο του πνεύματος, όπου τους περιμένω. 

36 Είστε θεματοφύλακες της "Τρίτης Διαθήκης". Διατηρήστε αυτή την κληρονομιά με τον 

μεγαλύτερο ζήλο για τις μελλοντικές γενιές. Δείξτε το έργο μου με την τελειότητα που το διακατέχει, 

γιατί αν έρθετε σε μένα χωρίς να έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας, θα πρέπει να έρθετε ξανά στη 

σάρκα, και τότε ο αγώνας σας θα είναι πολύ σκληρός. 

37 Σε αυτή την εποχή, σε αυτή την έρημο της ανθρώπινης ζωής, πάρτε τον Μωυσή ως πρότυπο. 

Αληθινά σας λέω: Βρίσκεσαι πάλι στο βουνό (Σινά), γιατί εκεί θα ακουστεί η φωνή μου και θα σου πω: 

Κατάλαβέ με. Το βουνό αυτής της εποχής είναι το ύψωμά σας, όπου θα λάβετε την εντολή μου και θα 

ακούσετε τη φωνή μου στη συνείδησή σας. Ήδη από εκεί θα μπορέσετε να δείτε τη Γη της Επαγγελίας, η 

οποία βρίσκεται στην τελειότητα του Πνεύματος. 

38 Ο θείος νόμος δεν παρέρχεται ποτέ, αλλά οι ανθρώπινοι νόμοι αλλάζουν ανάλογα με την 

πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων. 

39 "Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή" είναι η πρώτη εντολή του 

θεϊκού νόμου, η οποία δεν έχει αλλάξει ούτε πρόκειται να αλλάξει. Η ουσία του, το νόημά του, η 

διδασκαλία του είναι αιώνια. Αλλά έχετε επίσης ακούσει ότι σας είπαν: "Να αγαπάς τον πλησίον σου και 

να μισείς τον εχθρό σου", αλλά το τελευταίο δεν ήταν εντολή του Θείου Νόμου, αλλά ένα από τα πολλά 

ανθρώπινα διατάγματα που αντιστοιχούσαν στην εποχή εκείνη. 

40 Ήρθα σε σας εν Χριστώ και σας είπα: "Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας 

καταριούνται, κάνετε καλό σ' αυτούς που σας μισούν, προσεύχεστε γι' αυτούς που σας προσβάλλουν και 

σας καταδιώκουν, για να αναγνωριστείτε ως παιδιά του Πατέρα σας στους ουρανούς". Αυτός είναι 

πνευματικός νόμος, επομένως αιώνια έγκυρος, δεν θα υποστεί καμία αλλαγή. Μόνο ο άνθρωπος αλλάζει, 

αναπτύσσεται και μεταμορφώνεται. 

41 Τι μπορείτε να κάνετε για να γνωρίζετε ποιες είναι οι διδασκαλίες, οι αποκαλύψεις, οι προφητείες 

και οι νόμοι των οποίων η χρησιμότητα έχει ήδη παρέλθει και ποιες εξακολουθούν να ισχύουν; Ποιες 

αποκαλύψεις ισχύουν αιώνια και ποιες προφητείες δεν έχουν πραγματοποιηθεί; Αληθινά σας λέω, μόνο η 

ειλικρινής προσευχή και η γόνιμη ζωή μπορούν να σας δώσουν επαρκή πνευματικότητα για να 

ανακαλύψετε τη θεία ουσία που σας παρέδωσα στους τρεις χρόνους. 

42 Όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παρατήρησαν τις πράξεις του Ιησού και διαπίστωσαν ότι δεν 

αντιστοιχούσαν στις δικές τους, ισχυρίστηκαν ότι η διδασκαλία που κήρυττε ήταν αντίθετη με τον νόμο 

του Μωυσή. Ο λόγος ήταν ότι μπέρδεψαν τον Νόμο με τις Παραδόσεις. Εγώ όμως τους απέδειξα ότι δεν 

ήρθα για να παραβώ τον νόμο που ο Πατέρας είχε αποκαλύψει στον Μωυσή, αλλά για να τον εκπληρώσω 

με λόγια και έργα. 

43 Είναι αλήθεια ότι παρέκαμψα πολλές παραδόσεις εκείνου του λαού, γιατί είχε ήδη έρθει η ώρα για 

την εξάλειψή τους, προκειμένου να εγκαινιάσω μια νέα εποχή με ανώτερες διδασκαλίες. 

44 Αν σας είχα πει τα πάντα στις πρώτες αποκαλύψεις, δεν θα ήταν απαραίτητο ο Δάσκαλος, ο 

Μεσσίας, να σας διδάξει νέες διδασκαλίες, ούτε το Άγιο Πνεύμα να έρθει αυτή τη στιγμή για να σας 

δείξει τις δόξες της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό, σας λέω να μην προσκολληθείτε σε ό,τι σας 

αποκαλύφθηκε στο παρελθόν, σαν να ήταν η τελευταία λέξη της διδασκαλίας Μου. Ήρθα στους 

ανθρώπους εκ νέου και για πολύ καιρό έκανα τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της διάνοιάς τους, και μπορώ 

να σας πω, επιπλέον, ότι η τελευταία Μου λέξη δεν έχει ακόμη ειπωθεί. 

45 Στο βιβλίο της σοφίας μου, να αναζητάτε πάντα την τελευταία λέξη, τη νέα σελίδα που θα σας 

αποκαλύψει το νόημα και τη σημασία όσων δόθηκαν προηγουμένως, έτσι ώστε να γίνετε μαθητές μου 

στην αλήθεια. 

46 Σήμερα ζείτε μακριά από εκείνους που υποφέρουν περισσότερο από εσάς. Όταν όμως η 

πνευματοποίηση φωτίσει τη ζωή σας, τότε θα επιδιώξετε να ζήσετε με εκείνους από τους οποίους σήμερα 

κρατάτε αποστάσεις επειδή τους θεωρείτε χαμένους ή επειδή σας προκαλούν αποστροφή. 

47 Θα γίνετε φορείς του λόγου του φωτός, της σωτηρίας και της ελπίδας και θα στραφείτε προς 

εκείνους που έχουν ξεχαστεί από τους γείτονές τους. 
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48 Σε κανέναν δεν πρέπει να μιλάτε με αυστηρότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν εξαργυρώνεται 

κανείς. Πρέπει να μάθετε ότι δεν πρέπει να προσβάλλετε τον αμαρτωλό για να τιμωρήσετε την παράβασή 

του. 

49 Σας το λέω: Όταν μιλάτε στα αρπακτικά με αγάπη, σκύβουν το κεφάλι. 

50 Αν αυτός στον οποίο μιλάτε έχει κάποια αξία, πείτε του το. Αν ανακαλύψετε σ' αυτόν κάποια 

αρετή ανάμεσα σε πολλά ελαττώματα, μιλήστε του όχι για τα ελαττώματα, αλλά για την αρετή, για να τον 

διεγείρετε και να τον υποκινήσετε στην καλοσύνη. 

51 Ας είναι η αγάπη που σας καθοδηγεί, ώστε να γίνετε αληθινοί πρεσβευτές του Θείου Παρηγορητή. 

Γιατί εσείς που δεν έχετε πέσει σε καμία άβυσσο, είστε πάντα γρήγοροι να κατηγορείτε, να κρίνετε. 

Χωρίς την παραμικρή συμπόνια, καταδικάζετε ελαφρά τη καρδία τον πλησίον σας, και αυτό δεν είναι η 

διδασκαλία μου. 

52 Αν, πριν κρίνετε, εξετάζατε τον εαυτό σας και τα λάθη σας - σας διαβεβαιώνω ότι η κρίση σας θα 

ήταν πιο φιλεύσπλαχνη. Θεωρείτε κακούς αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές και θεωρείτε άτυχους 

αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Κρατιέστε μακριά τους χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι αξίζουν να 

εισέλθουν στο βασίλειο της αγάπης μου. Δεν θέλετε να σκέφτεστε ότι και αυτοί έχουν το δικαίωμα να 

δέχονται τις ακτίνες του ήλιου, ο οποίος δημιουργήθηκε για να δίνει ζωή και ζεστασιά σε όλα τα 

πλάσματα, χωρίς καμία εξαίρεση. 

53 Αυτοί που είναι κλειδωμένοι σε τόπους εξιλέωσης είναι συχνά καθρέφτες στους οποίους οι 

άνθρωποι δεν θέλουν να δουν τον εαυτό τους, επειδή γνωρίζουν ότι η εικόνα που τους αποκαλύπτει ο 

καθρέφτης θα είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτή της κατηγορίας. 

54 Σας λέω όμως: Μακάριοι όσοι από τους εργάτες Μου είναι ικανοί να αισθάνονται στην καρδιά 

τους τον πόνο εκείνων που ζουν στερημένοι ελευθερίας ή υγείας και τους επισκέπτονται και τους 

παρηγορούν- γιατί μια μέρα θα ξανασυναντηθούν, είτε σε αυτή τη ζωή είτε σε μια άλλη, και δεν ξέρετε αν 

τότε δεν θα έχουν περισσότερη υγεία, μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερο φως από εκείνους που τους 

έφεραν το μήνυμα της αγάπης σε μια φυλακή ή σε ένα νοσοκομείο- τότε θα δείξουν την ευγνωμοσύνη 

τους και θα απλώσουν το χέρι τους σ' Εκείνον που τους το έδωσε σε μια άλλη στιγμή. 

55 Εκείνη η στιγμή που έφερες τον λόγο μου κοντά στις καρδιές τους, εκείνη η στιγμή που το χέρι 

σου χάιδεψε το μέτωπό τους και τους έκανες να με σκεφτούν και να με νιώσουν, δεν θα σβηστεί ποτέ από 

το μυαλό τους, όπως δεν θα ξεχαστεί το πρόσωπό σου και η αδελφική σου φωνή στο μυαλό τους, γι' αυτό 

και θα σε αναγνωρίζουν όπου κι αν βρίσκεσαι. 

56 Όσο ακούτε το λόγο μου εδώ, ξεχνάτε για λίγο τα βάσανα που πλήττουν όλα τα ανθρώπινα όντα 

και διώχνετε από τη συνείδησή σας τις ιδέες της καταστροφής, του πολέμου και του θανάτου που 

απειλούν την ανθρωπότητα. 

57 Φοβάστε τον πόνο; - Διώξτε την αμαρτία και ο πόνος δεν θα έχει καμία δύναμη εναντίον σας. Θα 

νιώσετε έναν άλλο πόνο, αλλά δεν θα είναι πλέον εγωκεντρικός πόνος. Δεν θα είναι δική σας, αλλά θα 

αρχίσετε να υποφέρετε από αγάπη για τους άλλους. 

58 Όταν το πνεύμα υψώνεται, αισθάνεται για τον πλησίον του, και όσο περισσότερο με πλησιάζει και 

με αγαπά, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του για τους αδελφούς του. 

59 Προς το παρόν σας διδάσκω να βαδίζετε στο μονοπάτι που θα σας απαλλάξει από τους φόβους και 

τα βάσανα που προκαλούν οι εχθρότητες και οι φιλόδοξες φιλοδοξίες των ανθρώπων - διδασκαλίες που 

κατά καιρούς μπορεί να θεωρείτε ανέφικτες, αλλά σύντομα θα τις αγκαλιάσετε με πίστη, πεπεισμένοι ότι 

είναι ο μόνος δρόμος προς τη σωτηρία. 

60 Δεν έχετε ακόμη κατανοήσει το νόημα του λόγου μου, ούτε έχετε συνειδητοποιήσει το καθήκον 

σας. Γι' αυτό, υπάρχουν κάποιοι που, αν και νιώθουν πνευματική ευδαιμονία όταν με ακούνε, προτιμούν 

να φύγουν ξανά από φόβο μήπως αναλάβουν δεσμεύσεις απέναντι στον Δάσκαλό τους και στους 

συνανθρώπους τους. Και υπάρχουν και άλλοι που μου λένε: "Κύριε, δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε 

τις διδασκαλίες και τα διατάγματά Σου, επειδή είμαστε ανώριμοι, ανθρώπινοι και υλοποιημένοι. Αλλά 

μην μας απογοητεύσεις να ακούσουμε τον λόγο Σου. Είναι τόσο όμορφη που, παρά το ανέφικτο της 

εφαρμογής της, γεμίζει τις καρδιές μας με χαρά και γαλήνη". 

61 Αχ, μικρά παιδιά που δεν ξέρετε τι λέτε! Αποκαλείτε τη διδασκαλία μου ανέφικτη, θεωρείτε 

αδύνατη την υλοποίησή της, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι την ακούτε μέσω ενός ακάθαρτου αμαρτωλού 
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ανθρώπου, όπως είστε όλοι σας, για τον οποίο δεν ήταν αδύνατο να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού στους 

ανθρώπους. 

62 Τι είναι πιο αδύνατο από αυτό; 

63 Αγαπήστε τον Πατέρα σας, ελεήστε τον πλησίον σας, διαχωρίστε τον εαυτό σας από κάθε τι που 

είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη ζωή σας ή την ψυχή σας. Αυτό σας διδάσκει η διδασκαλία μου. Πού 

βλέπετε τις δυσκολίες και τις αδυναμίες; 

64 Όχι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν είναι αδύνατο να υπακούσετε στο λόγο Μου- δεν είναι αυτό 

που είναι δύσκολο, αλλά η βελτίωση, η ανανέωση και η πνευματοποίησή σας, επειδή σας λείπουν τα 

υψηλά συναισθήματα και οι υψηλές προσδοκίες. Επειδή όμως γνωρίζω ότι όλες οι αμφιβολίες, η άγνοια 

και η αναποφασιστικότητά σας πρέπει να εξαφανιστούν, θα συνεχίσω να σας διδάσκω, γιατί για Μένα δεν 

υπάρχει τίποτα αδύνατο. Μπορώ να μεταμορφώσω τις πέτρες σε ψωμί αιώνιας ζωής και μπορώ να κάνω 

το κρυστάλλινο νερό να αναβλύζει από τους βράχους. 

65 Βρείτε το βάθος των λόγων μου και δεν θα χρειάζεται πλέον να ψάχνετε για την αλήθεια. Στον 

πυρήνα αυτού του μηνύματος θα ανακαλύψετε τον πλούτο του φωτός που χρειάζεται το πνεύμα σας. 

66 Εξερευνήστε τον λόγο μου για να μπορέσετε να τραφείτε με το πνευματικό του περιεχόμενο, για 

να μπορέσετε να βρείτε την παρουσία μου και να νιώσετε το θεϊκό μου χάδι. Στις μελέτες σας, προσέξτε 

να μην κολλήσετε στο γράμμα και προσπαθήστε να ερμηνεύσετε ό,τι συμβολικό και παρόμοιο βρείτε. 

Αναζητήστε την απλοποίηση και την πνευματικότητα στις έρευνες, τις παρατηρήσεις και τις μελέτες σας 

και να θυμάστε πάντα ότι αύριο πρέπει να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με τους συνανθρώπους σας, στους 

οποίους πρέπει να το μεταδώσετε σε μια ήδη προετοιμασμένη μορφή, ώστε να το κατανοήσουν πιο 

γρήγορα. 

67 Εξαλείψτε εγκαίρως κάθε σύμβολο και κάθε γήινη εικόνα, αλλά διατηρήστε το νόημά τους. 

68 Καταλάβετε τη μικρή αξία των εκφράσεων όταν τις συγκρίνετε με την αιώνια ουσία του 

πνευματικού. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να διεισδύσετε σε αυτή τη σοφία σιγά-σιγά, ώστε η 

πρακτική των διδασκαλιών μου να μη σας φαίνεται αδύνατη. 

69 Ενωθείτε, αγαπημένοι μαθητές, γιατί ο χρόνος του αγώνα σας έχει έρθει και θα είναι σύντομος για 

τον καθένα σας, λαμβάνοντας υπόψη τη συντομία της ζωής σας στη γη. 

70 Βιαστείτε, έχετε πολλά να κάνετε. Μη νομίζετε ότι σας λείπει κάτι για να γίνετε μαθητές μου σε 

αυτό το Έργο. 

71 Στη Δεύτερη Εποχή επέλεξα επίσης τους αποστόλους μου. Δεν ήταν λόγιοι, δεν ήταν λαμπρά 

φώτα της ανθρώπινης σοφίας. Ήταν απλοί ψαράδες της θάλασσας, αλλά τους έκανα σπορείς και ψαράδες 

του πνεύματος. 

72 Θέλω επίσης να σας κάνω πνευματικούς ψαράδες, ώστε να φέρετε το μήνυμα της αγάπης μου σε 

όλες τις καρδιές που χάνονται στην απέραντη θάλασσα των παθών και του υλισμού στην οποία ζει η 

ανθρωπότητα- και από εκεί, από αυτή τη θάλασσα, θα βγάλετε και θα σώσετε όλους όσους θα κληθούν 

από εσάς στο όνομά μου. 

73 Τότε το μήνυμα της ελπίδας μου θα φτάσει στην καρδιά των αδελφοκτόνων, των ανθρωποκτόνων, 

των υπερήφανων, των κοσμικών, των ανάλγητων στον πόνο και τη δυστυχία των άλλων, και σε όλους ο 

λόγος μου θα γίνει πραγματικότητα. 

74 Πρώτον, και ενώ ακόμα προετοιμάζεστε, προσευχηθείτε για τα έθνη και τους λαούς, 

προσευχηθείτε για όλους, γιατί η ανθρωπότητα βαδίζει πάνω σε αγκάθια και αγκάθια, τα ίδια που 

σκόρπισαν πριν, για να τα πατήσουν οι άλλοι. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που προετοίμασαν την 

καταστροφή τους, και μετά αναγκάζονται να επικαλούνται έλεος που ποτέ δεν ένιωσαν για κανέναν από 

τους γείτονές τους. 

75 Αλλά είναι απαραίτητο να σώσω, να συγχωρήσω και να λυτρώσω, διότι σε κάθε ανθρώπινο ον 

κατοικεί ένα πνεύμα που πρέπει να με φτάσει. 

76 Είστε οι πρωτότοκοι ενός λαού που πρόκειται να γίνει ο πνευματικός φάρος της ανθρωπότητας. 

Ένας νέος Ισραήλ, ο οποίος, μόλις απελευθερωθεί από τα δεσμά του, θα ξεκινήσει με πόθο για το 

υψηλότερο ιδανικό που υπάρχει στο πνεύμα, το οποίο είναι να ζήσει στους κόλπους του Θεού, του 

Κυρίου σας. 
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77 Απέχετε ακόμη πολύ από το να μπορέσετε να φωτίσετε το δρόμο των συνανθρώπων σας με το 

παράδειγμά σας. Αλλά η φωνή μου, που αντηχεί στη συνείδησή σας, σας ενθαρρύνει να προχωρήσετε, να 

μην τα παρατήσετε, να επιμείνετε στον αγώνα, γιατί μόνο έτσι θα γράψει αυτός ο λαός την ιστορία του 

στις καρδιές των ανθρώπων. 

78 Οι δοκιμασίες που βλέπετε να συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή σας είναι το αμόνι πάνω στο 

οποίο το πνεύμα σας γίνεται ευλύγιστο, όπου η αρετή σας θα αποδειχθεί και η πίστη σας θα δυναμώσει. 

79 Χωρίς δοκιμασίες δεν υπάρχει αξία, χωρίς αξία δεν μπορεί να υπάρξει ανταμοιβή. 

80 Σκεφτείτε τις δοκιμασίες που πέρασε το Ισραήλ τις πρώτες ημέρες. Σκεφτείτε την πίκρα του, τις 

θλίψεις και τις κακουχίες του και θα καταλάβετε γιατί του δόθηκε η δυνατότητα να έρθει στη Γη της 

Επαγγελίας, όπου ο λαός αυτός είχε ειρήνη, υγιή χαρά ζωής και κοινωνία με τον Κύριό του για πολλούς 

αιώνες. 

81 Η ευτυχία αυτού του λαού στη γη που του παραχωρήθηκε ως ανταμοιβή για την πίστη και την 

επιμονή του δεν κράτησε για πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι αιώνιο στον κόσμο. Αλλά σας λέω με αλήθεια 

ότι η νέα Γη της Επαγγελίας, που είναι ο στόχος της ανάβασης του πνεύματός σας, θα διαρκέσει σίγουρα 

για πάντα. Αυτό σίγουρα θα σας δώσει καταφύγιο για πάντα και θα σας αφήσει να νιώσετε την απέραντη 

ευδαιμονία του να μπορείτε να απολαύσετε, να βιώσετε, να νιώσετε και να γνωρίσετε την πνευματική ζωή 

σε όλη της την πληρότητα και την ευδαιμονία. 

82 Ευλογώ κάθε ένα από αυτά τα σπίτια όπου μαζεύεστε για να προσευχηθείτε και να λάβετε το ψωμί 

του Λόγου Μου, όπως ακριβώς ευλογώ τα σπίτια σας. Αληθινά σας λέω, κανένας από αυτούς τους τόπους 

συνάντησης δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε από τα σπίτια σας. 

83 Αν εισέρχεστε εδώ συγκεντρωμένοι και ευλαβικά, γνωρίζοντας ότι ο τόπος είναι προορισμένος να 

σας ενώσει στην προσευχή για να σχηματίσετε τον πνευματικό ναό, σας λέω επίσης αυτό, ότι το σπίτι σας 

είναι ένας άλλος ναός. Διότι όπως το Πνεύμα δημιουργεί το ιερό του στην προσευχή, στον Θείο Λόγο, 

στην εσωτερική περισυλλογή και στην άσκηση του Νόμου, έτσι και ο άνθρωπος βρίσκει μια άλλη 

υπηρεσία του Θεού στο σπίτι του, όπου βρίσκει χάδια, ζεστασιά, παραδείγματα, διδασκαλίες και 

συμβουλές. Αλλά μην συγχέετε το σπίτι με το υλικό σπίτι. Τα τελευταία μπορεί να εξαφανιστούν και να 

σας εκθέσουν στις κακουχίες του καιρού, και όμως το σπίτι σας δεν θα καταστραφεί όσο υπάρχει αγάπη, 

σεβασμός, υπακοή και όλες εκείνες οι αρετές μεταξύ σας που θα είναι όλο και περισσότερο εγγενείς στην 

ανθρώπινη οικογένεια. 

84 Ούτε αυτοί οι τόποι συνάθροισης μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον αληθινό ναό, γιατί αν τον 

κουβαλάτε στην ψυχή σας, μπορείτε να τον συναντήσετε εδώ όπως και στο σπίτι σας, στην πόλη όπως και 

στην εξοχή, κάτω από ένα δέντρο, στα βουνά, στην ακτή της θάλασσας ή στην έρημο. 

85 Ο ναός του πνεύματος βρίσκεται παντού, γι' αυτό και το μόνο που χρειάζεται είναι να εξοπλιστείτε 

για να τον βρείτε. 

86 Προς το παρόν, συνεχίστε να συγκεντρώνεστε σε αυτά τα κοινοτικά κέντρα. Κάντε το όσο έχετε 

την ανάγκη, γιατί η αγάπη Μου, το έλεός Μου και τα δώρα της χάρης Μου θα ξεχυθούν στις 

συγκεντρώσεις σας, όπου, σύμφωνα με το θέλημά Μου, η παρουσία Μου θα γίνει αισθητή, όπου θα κάνω 

τις ψυχές να αναγεννηθούν στο φως και τους αρρώστους να βιώσουν το θαύμα της θεραπείας τους καθώς 

ακούνε τα λόγια Μου. 

87 Η Καρδιά του Πατέρα μου είναι πάντα έτοιμη να σας δώσει αυτό που ζητάτε, αυτό που 

χρειάζεστε. Ωστόσο, ο Πατέρας σας δεν πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του. Ζείτε σε μια εποχή που η 

αγάπη του Διδασκάλου πρέπει να αντηχήσει στις καρδιές των μαθητών, ώστε το θαύμα να γίνει 

πραγματικότητα. 

88 Να είστε ακούραστοι στην επανάληψη του λόγου μου. Σαν ένα αόρατο καλέμι, θα κάνει τη 

δουλειά της λείανσης των αιχμηρών άκρων του χαρακτήρα σας μέχρι να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε 

ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα των συνανθρώπων σας. Θα βρείτε σε αυτά βάσανα, 

καταναγκασμούς εξιλέωσης και επανόρθωσης, τα αίτια των οποίων μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. 

Κάποιες δεν θα έχουν ιδιαίτερα δύσκολη προέλευση για να τις κατανοήσετε, αλλά θα υπάρξουν άλλες που 

θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε μόνο με διαίσθηση, αποκάλυψη και πνευματικά οράματα, προκειμένου να 

απαλλάξετε τους συνανθρώπους σας από ένα βαρύ φορτίο. Αυτά τα πνευματικά χαρίσματα θα κάνουν 

αυτό το θαύμα μόνο αν αυτός που τα χρησιμοποιεί εμπνέεται από συμπόνια για τον πλησίον του. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 150  
1 Έρχεστε λαχταρώντας το Πνεύμα του Παρηγορητή, επειδή δεν βρήκατε ανακούφιση στις θλίψεις 

σας. Έχετε τρέξει στις πόρτες των γιατρών και των δικηγόρων, έχετε στραφεί στις καρδιές εκείνων που 

σας αγαπούν, και δεν έχετε καταφέρει να ανακτήσετε την ψυχική σας ηρεμία. Έχετε πείσει τον εαυτό σας 

ότι μπορείτε να βρείτε το θεραπευτικό βάλσαμο και το φως που λαχταράτε μόνο από την Πηγή από την 

οποία προέρχεται κάθε καλό. Όλοι σας αναζητάτε το αληθινό μονοπάτι, χρειάζεστε πνευματική τροφή, το 

λόγο της ενθάρρυνσης και της ελπίδας για να σας φτιάξει το κέφι- και στο βαθμό που αποκτάτε αυτό που 

αναζητάτε, μου φέρνετε στο νου τις ανησυχίες σας, το φόβο σας για τη θεία κρίση και τη λαχτάρα σας να 

είστε σε ειρήνη με τη συνείδησή σας. 

2 Βρίσκεστε στην Παρουσία Μου, παρόλο που αισθάνεστε μακριά Μου. Δεν είστε μόνοι στον πόνο 

σας, είμαι μαζί σας- και αν αποκαλείτε τους εαυτούς σας παρεξηγημένους, σας λέω ότι Εγώ, ο Πατέρας, 

γνωρίζω όλα όσα συμβαίνουν μέσα σας και ότι θα σας δώσω τη λύση που αναζητάτε, την ειρήνη που σας 

λείπει και τη βοήθεια για να φτάσετε στο ύψος σας. 

3 Όταν συντονιστήκατε για πρώτη φορά για να ακούσετε τον Λόγο Μου, τον απολαύσατε και τον 

βρήκατε πιο δυνατό στην ουσία του. Αναγνωρίσατε ότι σας το έστειλα, είχατε μόνο ενδοιασμούς για τη 

μορφή με την οποία επικοινωνώ τον εαυτό Μου στους ανθρώπους. Αλλά αν το μελετήσετε, θα 

συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχω κάνει λάθος και ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι παιδί Μου, έχει τα προσόντα 

να Με υπηρετήσει ως όργανο για να εκτελέσει τις συμβουλές Μου στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. 

4 Καλώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά για να τους κάνω μαθητές Μου- αλλά ενώ μερικοί πιστεύουν, 

άλλοι αμφιβάλλουν και δυσπιστούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν παραπλανηθεί τόσο πολύ, 

ώστε σήμερα, όταν μιλάω στην ανθρωπότητα χρησιμοποιώντας ως πομπούς των διδασκαλιών Μου τα 

όργανα κατανόησης των αμόρφωτων, απλών και ταπεινών ανθρώπων, η εκδήλωσή Μου τους φαίνεται 

σαν κάτι παράξενο. Να ξέρετε ότι ο Λόγος Μου είναι αναλλοίωτος στην αλήθεια του και ότι αυτό που σας 

είπα στην Πρώτη Εποχή το επιβεβαίωσα στη Δεύτερη Εποχή και το επαναβεβαίωσα στην Τρίτη Εποχή. 

5 Όλοι εσείς που ακούτε το Λόγο Μου με αυτόν τον τρόπο, έχετε προετοιμαστεί να νιώσετε και να 

κατανοήσετε αυτή την εκδήλωση του Πνεύματός Μου, και το μόνο που περιμένατε ήταν η στιγμή που θα 

σας καλούσα να γίνετε μάρτυρες αυτών των εκδηλώσεων. Δεν έχω πείσει κανέναν- ακόμη και πριν έρθετε 

στη σάρκα, σας είπα ότι θα ήσασταν παρόντες σε αυτά τα γεγονότα και ότι θα ανήκατε στον αριθμό των 

επιλεγμένων όντων που θα έφερναν τα Καλά Νέα στον κόσμο. 

6 Τα παιδιά αυτής της εποχής με άφησαν να δω τον επικίνδυνο δρόμο τους. Μου λένε ότι το 

περιβάλλον στο οποίο αναπνέουν δεν είναι το πιο ευνοϊκό για την πνευματοποίηση και μου ζητούν φως 

για τους γονείς και τους δασκάλους τους. Από νεαρή ηλικία έχει ξεκινήσει ένας αγώνας μεταξύ του 

πνεύματος και του σώματος*, στον οποίο άλλοτε θριαμβεύει η καλοσύνη και η λογική και άλλοτε η 

σάρκα. 
* Βλέπε υποσημείωση στο 149, 9 

7 Μην Μου λέτε ότι είστε αδύναμοι, αφού έχετε μέσα σας το φως του Πνεύματός Μου και σας έχω 

προικίσει με αρετή και ενέργεια, ώστε να μπορείτε να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας. Κάντε μια 

προσπάθεια και χρησιμοποιήστε τη δύναμή σας. 

8 Κατέβηκα σε όλα τα παιδιά μου για να αναζητήσω το πνεύμα τους, επειδή μου ανήκει. Όμως δεν 

θέλουν όλοι να με ακολουθήσουν, το μεγαλύτερο μέρος μου ζητάει άλλο χρονικό διάστημα και μου λέει 

ότι δεν μπορεί να έρθει μαζί μου αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω δώσει σε κάθε πνεύμα τον απαραίτητο χρόνο 

για την εκπλήρωση του καθήκοντός του. 

9 Έχετε υποφέρει πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και λαχταράτε να έχετε μια καλύτερη 

ζωή, αλλά ο Πατέρας σας λέει: Δουλέψτε την ειρήνη σας και θα βρείτε ήδη ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο ή 

στον πνευματικό κόσμο. Αυτή η γη που κατοικείτε είναι ένας τόπος εξιλέωσης, αγώνα, τελειότητας. 

10 Αν θέλετε να θυμηθείτε τη ζωή του Ιησού στη Δεύτερη Εποχή, θα τη βρείτε γεμάτη από βάσανα, 

χωρίς ανέσεις και χαρές. Είναι το παράδειγμα, το πρότυπο που στέκεται μπροστά στο πνεύμα σας, ώστε 

να ζήσετε σύμφωνα με αυτόν. Όποιος όμως έρχεται σε μένα, θα βρει ανακούφιση, γιατί εγώ είμαι η 

ανεξάντλητη πηγή που ξεχειλίζει σε ρυάκια. Χρησιμοποιήστε το για να ποτίσετε τα χωράφια σας. Τα 

χωράφια προετοιμάζονται έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τα καλλιεργήσουν χωρίς καθυστέρηση. 
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Το έδαφος περιμένει πριν καλυφθεί από ζιζάνια ή επιβλαβή βότανα. Πηγαίνετε και καλλιεργήστε το, και 

όταν δείτε ότι το σιτάρι είναι ώριμο, κόψτε το μαζί με τα ζιζάνια, και μόνο αργότερα ξεχωρίστε το ένα 

από το άλλο. Γι' αυτό, σας λέω πάντα: Προσέχετε και προσεύχεστε, γιατί αν είστε αμελείς, τα ζιζάνια θα 

μεγαλώσουν πιο γρήγορα από τους σπόρους σας και οι καρποί τους θα τους ξεπεράσουν την ημέρα της 

συγκομιδής. Φρόντισε τα χωράφια σου να γίνουν χρυσά, ώστε να φέρεις το σιτάρι σου στις σιταποθήκες 

μου και η σοδειά να είναι πλούσια. 

11 Η ανθρωπότητα διψάει για το λόγο μου, για την αλήθεια μου. Οι άνθρωποι απαιτούν και 

λαχταρούν φως για το μυαλό τους, ζητούν δικαιοσύνη και περιμένουν παρηγοριά. Αυτή είναι μια κρίσιμη 

στιγμή. Αληθινά σας λέω, πολλές ιδέες, θεωρίες, ακόμη και δόγματα που για αιώνες θεωρούνταν 

αλήθειες, θα πέσουν στο έδαφος και θα απορριφθούν ως ψευδή. Ο φανατισμός και η ειδωλολατρία θα 

καταπολεμηθούν και θα εξαλειφθούν από εκείνους που είχαν δεχτεί και δεσμευτεί περισσότερο από 

αυτούς. Οι διδασκαλίες του Θεού θα γίνουν κατανοητές, το φως, το περιεχόμενο και η ουσία τους θα 

γίνουν κατανοητά και αισθητά. 

12 Όταν φωτιστεί στο μυαλό των επιστημόνων, μετά από μια περίοδο δοκιμών κατά την οποία θα 

υποστούν πολύ μεγάλη σύγχυση, και ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, θα ανακαλύψουν αυτό που 

ποτέ δεν είχαν ονειρευτεί ότι είναι δυνατό. 

13 Και πάλι σας λέω: Παρακολουθήστε! Γιατί στην εποχή της σύγκρουσης μεταξύ δογμάτων και 

δοξασιών, θρησκειών και επιστημών, πολλοί άνθρωποι θα νομίζουν ότι η γνώση που τους έδωσαν τα 

βιβλία τους θα είναι το όπλο με το οποίο θα μπορέσουν να νικήσουν τους νέους μου μαθητές, 

γνωρίζοντας ότι δεν έχετε βιβλία μαζί σας. - Όταν ο Ιησούς κήρυττε στα πλήθη, δεν τους μιλούσε για 

διδασκαλίες που είχε μάθει από βιβλία. Ωστόσο, δίδασκε γεμάτος σοφία, και γι' αυτό έδινε αποδείξεις από 

την παιδική του ηλικία, όταν εμφανιζόταν στον κύκλο των διδασκάλων του νόμου, μπερδεύοντάς τους και 

αποσιωπώντας τους με τις ερωτήσεις του και αφήνοντάς τους να επηρεαστούν από τις απαντήσεις του. Η 

γνώση του Ιησού πηγάζει από το θείο πνεύμα, το οποίο του αποκάλυψε τα πάντα. 

14 Αν οποιοσδήποτε από εσάς άδειαζε το μυαλό του, κρατούσε την καρδιά του ελεύθερη από κακά 

συναισθήματα και ευτελή πάθη και ύψωνε το πνεύμα του στον Πατέρα για να του δοθεί με αγάπη και 

υπηρεσία προς τον πλησίον του, θα γινόταν μια καθαρή πηγή που ο Δάσκαλος θα γέμιζε με την έμπνευσή 

του. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι σαν ένα καθαρό δοχείο στο τραπέζι μου, που θα ξεχειλίζει από το κρασί 

της ζωής, έτσι ώστε όσοι μαραζώνουν να ξεδιψάσουν μέσω αυτού. Όποιος εξοπλίζεται έτσι, θα πείσει 

αυτόν στον οποίο μιλάει, θα παρηγορήσει με τα λόγια του, θα σιωπήσει τους ματαιόδοξους, θα επιτελέσει 

εκπληκτικά έργα του είδους εκείνου που ο κόσμος ονομάζει θαύματα, τα οποία όμως δεν είναι παρά τα 

φυσικά αποτελέσματα της αγάπης και της πίστης ενός γενναιόδωρου πνεύματος. 

15 Αν σας ρωτήσουν: "Γιατί, αν και ο Θεός είναι τόσο μεγάλος, χρησιμοποίησε ένα ασήμαντο 

ανθρώπινο ον για να αποκαλύψει τη σοφία Του;" θα πρέπει να απαντήσετε: "Η αγάπη του Θεού για τα 

παιδιά Του δεν έχει όρια, γι' αυτό και τα χρησιμοποίησε για να κάνει αυτό το θαύμα". 

16 Εφόσον είμαι ισχυρός, αιώνιος, άπειρος και ταυτόχρονα Πατέρας όλων των δημιουργημένων 

πραγμάτων, μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα τα πλάσματά Μου για τους θεϊκούς σκοπούς Μου. Στην 

πατρική Μου αγάπη δεν με ενδιαφέρει η ανωριμότητά σας, η αμαρτία σας, και στρέφομαι σε σας λόγω 

της ταπεινότητάς σας. Αν θεωρείτε την ανθρώπινη μορφή σας πολύ ασήμαντη για να ασχοληθεί ο Θεός 

μαζί σας, ποιος σας έδωσε αυτή τη μορφή, αν όχι Εγώ; Εξάλλου, δεν ήμουν σαν κι εσάς όταν έγινα 

άνθρωπος; 

17 Ο ήχος της φωνής που φτάνει στα αυτιά σας είναι ο ήχος του σώματος που με κάνει να ακούγομαι 

ως φορέας φωνής κατά τις σύντομες στιγμές της εκδήλωσής μου. Ο λόγος που φτάνει στο μυαλό και την 

καρδιά σας είναι ανθρώπινος, αλλά το νόημα αυτού του λόγου είναι θεϊκό, και γι' αυτό φωτίζει και 

ενισχύει το πνεύμα. 

18 Αν είχα έρθει με ανθρώπινη μορφή για να επαναλάβω τις διδασκαλίες Μου της Δεύτερης Εποχής, 

το πνεύμα σας δεν θα είχε προοδεύσει και η ανθρωπότητα δεν θα Με είχε γνωρίσει. Αλλά Εγώ, ο 

Δάσκαλος κάθε τελειότητας, σας οδηγώ βήμα-βήμα όλο και πιο ψηλά στο βουνό, δίνοντάς σας κάθε φορά 

νέες διδασκαλίες. 

19 Στα μάτια του ανθρώπου, ο Θεός και ακόμη και το ίδιο του το πνεύμα είναι αόρατο, επειδή δεν 

έχει ούτε μορφή ούτε όρια. Γι' αυτό, πολλοί αμφιβάλλουν όταν σας βλέπουν να υψώνεστε στην προσευχή 
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και να με ακούτε, επειδή δεν γνωρίζουν ότι το θείο και το πνευματικό, αν και αόρατο στα ανθρώπινα 

μάτια, γίνεται αισθητό από το πνεύμα και επίσης από την καρδιά. 

20 Όποιος πιστεύει πραγματικά σε Μένα, αναγνωρίζει τη φωνή Μου, όπου και αν του μιλάω. Είμαι 

σαν ένας βοσκός τον οποίο ακολουθούν τα πρόβατά του και τον οποίο αναγνωρίζουν πάντα από τη φωνή 

του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναγνωρίσατε τη φωνή του Κυρίου σας κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, όταν σας μιλάω μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας. Δεν ασχολήθηκες με το να 

κρίνεις τα ελαττώματα του φορέα της φωνής, ούτε προσβλήθηκες από τα σφάλματα που η έλλειψη 

παιδείας του τον κάνει να διαπράττει. Έχετε καταλάβει ότι εγώ είμαι αυτός που σας μιλάει. Όταν 

ακούσατε τη φωνή Μου, την αναγνωρίσατε αμέσως και είπατε: Αυτός είναι! 

21 Πάντα οι ταπεινοί και οι φτωχοί ήταν αυτοί που ανακάλυπταν την παρουσία μου, επειδή το μυαλό 

τους δεν είναι απασχολημένο με ανθρώπινες θεωρίες που θολώνουν την καθαρή κρίση. 

22 Στη Δεύτερη Εποχή συνέβη επίσης ότι - παρόλο που είχε ανακοινωθεί ο ερχομός του Μεσσία - 

μόνο άνθρωποι με απλό μυαλό, ταπεινό πνεύμα και καθαρή διάνοια τον αναγνώρισαν συναισθηματικά 

όταν ήρθε. 

23 Οι θεολόγοι είχαν στα χέρια τους το βιβλίο των προφητών, και καθημερινά επαναλάμβαναν τα 

λόγια που αναγγέλλουν τα σημεία, τον χρόνο και τον τρόπο του ερχομού του Μεσσία- και όμως - Με 

είδαν και δεν Με αναγνώρισαν, Με άκουσαν και αρνήθηκαν ότι ήμουν ο υποσχόμενος Σωτήρας. Είδαν τα 

έργα Μου και το μόνο που έκαναν ήταν να αγανακτήσουν γι' αυτά, αν και στην πραγματικότητα όλα αυτά 

είχαν προφητευτεί. 

24 Όταν ήρθε η μέρα που τα πλήθη, υποκινούμενα από εκείνους που ένιωθαν ενοχλημένοι από την 

παρουσία του Ιησού, τον τραυμάτισαν και τον μαστίγωσαν και, ως αποτέλεσμα των χτυπημάτων, τον 

είδαν να αιμορραγεί σαν κοινός θνητός και αργότερα να παλεύει με τον θάνατο και να πεθαίνει σαν κάθε 

άλλος άνθρωπος, οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες του λαού και οι ιερείς αναφώνησαν με ικανοποίηση: 

"Κοιτάξτε αυτόν που αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του Θεού, που νόμιζε ότι ήταν βασιλιάς και 

ισχυριζόταν ότι ήταν ο Μεσσίας!". 

25 Ακριβώς γι' αυτούς, περισσότερο από τους άλλους, ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα του να τους 

συγχωρήσει - οι οποίοι, αν και γνώριζαν τις γραφές, τώρα τον αρνήθηκαν και τον έκαναν απατεώνα στο 

πλήθος. Αυτοί ήταν που, παρά τον ισχυρισμό τους ότι ήταν δάσκαλοι του νόμου, στην πραγματικότητα 

δεν ήξεραν τι έκαναν κατά την καταδίκη του Ιησού, ενώ εκεί ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν καρδιές που 

σπαράσσονταν από πόνο για την αδικία που έβλεπαν και πρόσωπα που ξεχείλιζαν από δάκρυα για τον 

θυσιαστικό θάνατο του δικαίου. Ήταν οι άνδρες και οι γυναίκες με το απλό μυαλό και το ταπεινό και 

γενναιόδωρο πνεύμα που γνώριζαν ποιος ήταν μαζί με τους ανθρώπους στον κόσμο και καταλάβαιναν τι 

έχασαν όταν ο Δάσκαλος έφυγε από τη ζωή. 

26 Άνθρωποι, ακόμη και σε αυτή την εποχή, η μορφή επικοινωνίας με την οποία έχετε λάβει τον 

Λόγο Μου θα κριθεί άσχημα- και επίσης η διδασκαλία και οι αποκαλύψεις που σας έχω δώσει θα 

απορριφθούν από εκείνους που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί η επιστροφή Μου. Αυτοί δεν θα ερευνήσουν σοβαρά τον Λόγο Μου, ούτε θα 

αναζητήσουν την ουσία του, ούτε θα εξετάσουν τα θαύματα και τα σημεία που σας έδωσα για τον ερχομό 

Μου και την αλήθεια Μου, αλλά θα δώσουν ως λόγο άρνησής Μου τα ατελή έργα που ανακαλύπτουν σε 

αυτή την κοινότητα, τις βεβηλώσεις και την ανυπακοή τους. Τότε θα σηκωθούν και θα πουν: "Αυτός που 

σας είπε ότι δεν θα σας γίνει γνωστός μετά το έτος 1950, υποτίθεται ότι είναι το Πνεύμα του Χριστού; 

Μπορεί να πει "σήμερα" ότι αυτή η εκδήλωση θα τελειώσει και "αύριο" να διακηρύξει το αντίθετο;" Γιατί 

ακόμη και τώρα σας λέω ότι πολλοί θα ισχυριστούν ότι θα συνεχίσω να εκδηλώνω τον εαυτό Μου με τον 

ίδιο τρόπο όταν τελειώσει το έτος 1950. Αγαπημένε μου λαέ, μήπως θα γίνεις η αιτία που αύριο ο κόσμος 

θα σε χλευάσει με τον τρόπο που σε χλευάζει και θα αρνηθεί όλα όσα σου έχω πει; 

27 Δείτε πώς σας προετοιμάζω, ώστε όταν έρθει η ώρα της αναχώρησής μου, να μην επιτρέψετε στο 

σκοτάδι να εισχωρήσει στις καρδιές σας. Αλλά σας λέω ότι εκείνοι που έχουν πραγματικά αισθανθεί και 

κατανοήσει το Λόγο Μου θα μείνουν μακριά από τα μονοπάτια της σύγχυσης για να Με αναζητήσουν στη 

μοναξιά από πνεύμα σε πνεύμα. Αυτοί θα ακούσουν στις καρδιές τους την αξέχαστη και οικεία φωνή του 

Διδασκάλου τους που τους λέει: "Μακάριοι είστε εσείς που χύνετε δάκρυα όταν βλέπετε τη βεβήλωση του 
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Έργου μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο λόγος που πολλοί δεν το γνωρίζουν και γιατί άλλοι το 

χλευάζουν και το αρνούνται". 

28 Προσέχετε και προσεύχεστε, μαθητές, ώστε να συνεχίσετε να αναγνωρίζετε τη φωνή μου ανάμεσα 

σε όλες τις πλάνες που σας φέρνει ο κόσμος, και ώστε να δείτε τον εαυτό σας να καθοδηγείται και να 

προστατεύεται με αγάπη μέχρι το τέλος του δρόμου, όπου το σπίτι του Πατέρα ανοίγει σαν ένα μαντρί 

απείρου μεγέθους για να φιλοξενήσει για πάντα εκείνους που δημιούργησε με αγάπη και έστειλε, ώστε οι 

υπηρεσίες τους στη γη να τους καταστήσουν άξιους του τέλειου σπιτιού. 

29 Κάθε φορά που σας λέω ότι είναι ο Χριστός που σας μιλάει, υπάρχει πάντα κάποιος που θεωρεί 

βλάσφημους όσους μεταδίδουν το Λόγο Μου. Αλλά αυτός ο τρόπος να κρίνουν και να κρίνονται δεν 

αποτελεί έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς ότι η αναισθησία τους στο πνευματικό τους εμποδίζει να με 

αισθανθούν μέσα από την ουσία της διδασκαλίας μου. 

30 Σε κάποια περίσταση είπα στους Φαρισαίους: "Ο Πατέρας και εγώ είμαστε ένα", και Με 

αποκάλεσαν επίσης βλάσφημο και κατέφυγαν στις γραφές και προσπάθησαν να αποδείξουν ότι όλα όσα 

είπα ήταν ψεύτικα. 

31 Σήμερα σας λέω ότι όποιος δεν ανοίξει τα μάτια του πνεύματός του δεν μπορεί να δει το θείο φως, 

γιατί κανείς δεν έχει δοκιμαστεί όπως ο Ιησούς. 

32 Οι άνθρωποι με ανέκριναν, μου έστησαν παγίδες, προσπάθησαν να με μπερδέψουν με τις αιχμηρές 

ερωτήσεις τους, με άλλαξαν για να δοκιμάσουν τη σύνεσή μου- και αφού, παρά τις προσπάθειές τους, δεν 

βρήκαν τρόπο να με καταστρέψουν, με κατηγόρησαν, με συκοφάντησαν και με έκριναν, για να δουν πώς 

συμπεριφέρθηκε σε αυτή την περίπτωση εκείνος που αποκαλούσε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Αλλά δεν 

αρκέστηκαν σε όλα αυτά, ήθελαν επίσης να δουν αν το σώμα μου θα αιμορραγούσε, αν θα αποτελούνταν 

από σάρκα και οστά, και όταν ο Ιησούς κατέρρευσε και αιμορράγησε στο δρόμο προς το σταυρό, άνοιξαν 

τα αυτιά τους περιμένοντας να ακούσουν τα παράπονά μου. 

33 Όταν είπα ότι ο Πατέρας και εγώ είμαστε ένα, το πνεύμα μίλησε. Αλλά όταν το σώμα 

αιμορραγούσε, το ανθρώπινο μέρος ήταν αυτό που εξέφραζε το παράπονο, επειδή ήταν ζωντανή σάρκα. 

34 Ο κόσμος απαίτησε να του δείξω την αλήθεια Μου, και του έδειξα την αλήθεια, αλλά με μάτια 

που έβλεπαν δεν έβλεπαν. Ο λόγος μου και τα έργα μου θα έπρεπε να είναι αρκετά για να αποδείξουν τη 

θεϊκή δύναμη εκείνου που τα έκανε. Ωστόσο, δεν μέτρησαν αυτή τη δύναμη. Αλλά ο θάνατός μου ως 

ανθρώπινο ον δεν ήταν το τέλος αυτών των δοκιμασιών. Ήμουν με τους μαθητές μου σε πνευματική 

μορφή. Ακόμη και ανάμεσά τους υπήρχε ένας που με δοκίμασε και που δεν πίστευε στην ανάσταση του 

Κυρίου του μέχρι που πείστηκε γι' αυτό βάζοντας τα δάχτυλά του στην πληγή στο πλευρό του. 

35 Στη συνέχεια, όταν ο σπόρος του λόγου του Ιησού εξαπλώθηκε από επαρχία σε επαρχία και από 

έθνος σε έθνος, οι άπιστοι, οι αμφισβητίες, οι υλιστές εμφανίστηκαν παντού και υπέβαλαν τη διδασκαλία 

μου, τα λόγια μου και τα έργα μου στις λογικές τους. Αλλά οι άνθρωποι δεν περιορίστηκαν στο να 

κρίνουν την αλήθεια μου μόνο από τα έργα μου και τη διδασκαλία μου, αλλά κατέβαλαν προσπάθεια να 

ερευνήσουν την ανθρώπινη φύση μου, την καριέρα μου, τη γέννησή μου, την παιδική μου ηλικία και όλα 

τα βήματα που έκανα στη γη. - Η Μαρία, η αγία και αγνή γυναίκα που επέλεξε ο Θεός για να δώσει τον 

καρπό της ζωής στον κόσμο, δεν ξέφυγε από αυτή την έρευνα. Έζησε κι εκείνη την κοροϊδία, τις 

καταδίκες και τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Δεν τους αρκούσε το γεγονός ότι ο προφήτης Ησαΐας την 

είχε ήδη ανακηρύξει παρθένα και αγνή στο παρελθόν. Και ακόμη και σήμερα, οι άνθρωποι σε εκκλησίες 

και αιρέσεις εξακολουθούν να συζητούν και να συσκέπτονται γι' αυτήν. 

36 Σας λέω, όσο η ανθρωπότητα δεν εγκαταλείπει τον υλισμό της, δεν θα είναι σε θέση να κοιτάξει 

την αλήθεια κατάματα όταν την κρίνει. 

37 Συγχωρώ τόσο τον έναν όσο και τον άλλον, αλλά σας συμβουλεύω να σταματήσετε να 

χρησιμοποιείτε τα λόγια Μου για να μπερδεύετε, να πληγώνετε ή να σκοτώνετε ο ένας τον άλλον, γιατί η 

κρίση σας θα είναι μεγάλη. 

38 Αν εντείνετε τις διαφωνίες σας και καταλήξετε να απεχθάνεστε ο ένας τον άλλον εξαιτίας των 

διαφορετικών σας απόψεων, πότε θα ενωθείτε στην αλήθεια, η οποία είναι μία; 

39 Μη με φοβάστε, φοβηθείτε τον εαυτό σας, σας λέει ο Δάσκαλος. Μήπως καταδίκασα από τον 

σταυρό εκείνους που Με θυσίασαν; Μήπως η Μαρία κατηγορούσε και κατηγόρησε εκείνη την απείρως 

θλιβερή ώρα; - Όχι, λαέ μου. 
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40 Ούτε εγώ σας κρίνω τώρα. Αληθινά σας λέω, ο καθένας δημιουργεί τη δική του κρίση και εκφέρει 

τη δική του ποινή. Θέλω να σας απαλλάξω από τον πόνο, από την εξιλέωση, από το πικρό ποτήρι, και γι' 

αυτό σας ζητώ να καθαρίσετε τις καρδιές σας από τα ακάθαρτα συναισθήματα και να αρχίσετε να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι το μονοπάτι που μπορεί να σας οδηγήσει στο φως, στην ειρήνη 

και στην αλήθεια. 

41 Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα βάσανά σας οφείλονται στους πρώτους γονείς σας, 

διαπράττετε λάθος στην κατανόηση του Θεού σας στις κρίσεις σας. 

42 Σε μια θεϊκή παραβολή ενέπνευσα τα πρώτα ανθρώπινα όντα, ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη 

γνώση του πεπρωμένου τους, αλλά το νόημα των αποκαλύψεών Μου παρερμηνεύτηκε. Όταν σας μίλησαν 

για το δέντρο της ζωής, τη γνώση του καλού και του κακού, από το οποίο έφαγε ο άνθρωπος, το μόνο που 

ήθελαν να σας κάνουν να καταλάβετε ήταν ότι όταν ο άνθρωπος απέκτησε επαρκή γνώση για να διακρίνει 

μεταξύ σωστού και λάθους και έγινε υπεύθυνος για τις πράξεις του, από τότε άρχισε να θερίζει τους 

καρπούς των έργων του. 

43 Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι όλα τα δάκρυα αυτού του κόσμου προκλήθηκαν από την αμαρτία 

των πρώτων κατοίκων της γης. Στην αδυναμία τους να ερμηνεύσουν την παραβολή, είπαν τελικά ότι ο 

Χριστός ήρθε για να ξεπλύνει όλους τους λεκέδες με το αίμα του. Αν αυτός ο ισχυρισμός ήταν σωστός - 

γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να αμαρτάνουν και να υποφέρουν παρόλο που η θυσία έχει ήδη γίνει; 

44 Ο Ιησούς ήρθε στη γη για να διδάξει στους ανθρώπους τον δρόμο προς την τελειότητα - έναν 

δρόμο που έδειξε με τη ζωή του, με τις πράξεις και τα λόγια του. 

45 Ξέρετε ότι ο Θεός είπε στους ανθρώπους: "Να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να γεμίζετε τη 

γη". Αυτός ήταν ο αρχικός νόμος που σας δόθηκε, ω λαέ. Αργότερα, ο Πατέρας όχι μόνο επέβαλε να 

πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι και να συνεχίζει να μεγαλώνει το ανθρώπινο γένος, αλλά και τα 

συναισθήματά τους να γίνονται όλο και πιο υψηλά και ο νους τους να ξεδιπλώνεται και να αναπτύσσεται 

απρόσκοπτα. Αλλά αν ο πρώτος νόμος είχε ως στόχο του τη διάδοση του ανθρώπινου γένους - πώς 

μπορείτε να υποθέσετε ότι ο ίδιος Πατέρας θα σας τιμωρούσε για την υπακοή και την εκπλήρωση μιας 

εντολής Του; Είναι δυνατόν, άνθρωποι, να υπάρχει μια τέτοια αντίφαση στον Θεό σας; 

46 Δείτε τι υλική ερμηνεία έδωσαν οι άνθρωποι σε μια παραβολή στην οποία σας μίλησαν μόνο για 

την αφύπνιση του πνεύματος στον άνθρωπο. Επομένως, κατανοήστε τη διδασκαλία μου και μην λέτε 

πλέον ότι πληρώνετε το χρέος που οι πρώτοι κάτοικοι της γης ανέλαβαν με την ανυπακοή τους στον 

Πατέρα σας. Έχετε μια υψηλότερη αντίληψη της θείας δικαιοσύνης. 

47 Σας είπα ότι ακόμη και ο τελευταίος λεκές θα σβηστεί από την καρδιά του ανθρώπου, αλλά σας 

λέω επίσης ότι ο καθένας πρέπει να ξεπλύνει τον δικό του λεκέ. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Με το πήχη με 

τον οποίο μετράτε, θα μετρηθείτε", και: "Ό,τι σπείρετε, θα θερίσετε". 

48 Τώρα είναι η ώρα που μπορείτε να καταλάβετε τα παλιά μου λόγια: "Αυξάνεστε και πληθύνεστε", 

δηλαδή ότι αυτό πρέπει να γίνει και πνευματικά και ότι πρέπει να γεμίσετε το σύμπαν με τα καλά σας 

έργα και τις ανάλαφρες σκέψεις σας. 

49 Καλωσορίζω όλους όσοι θέλουν να έρθουν πιο κοντά μου, όλους όσοι αγωνίζονται για την 

τελειότητα. 

50 Ξεκουραστείτε από τους επίγειους κόπους σας, παιδιά μου, εισέλθετε στο εσωτερικό σας, όπου 

βρίσκεται ο ναός, και αναλογιστείτε τον λόγο μου. 

51 Σας έχω προορίσει να διαδώσετε την καλοσύνη στη γη, που είναι η αληθινή πνευματικότητα. 

52 Αισθάνεστε πολύ ανίκανοι και ασήμαντοι; Θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ ακάθαρτο για να 

μπορέσετε να φορτώσετε ένα τέτοιο έργο στην ψυχή σας; Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν γνωρίζετε τη 

σοφία Μου και το έλεός Μου, ότι δεν παρατηρείτε με αγνές αισθήσεις τα διδακτικά παραδείγματα που 

σας δίνω σε κάθε στροφή μέσω της φύσης. 

53 Δεν βλέπετε πώς οι ακτίνες του ήλιου, φωτίζοντας τα πάντα, φτάνουν ακόμα και στην πιο 

μολυσμένη λακκούβα, την εξατμίζουν, την ανεβάζουν στην ατμόσφαιρα, την καθαρίζουν και τελικά τη 

μετατρέπουν σε σύννεφο που περνάει πάνω από τα εδάφη και τα κάνει γόνιμα; 

54 Κατά καιρούς μου λέτε: "Δάσκαλε, πώς γίνεται να έχεις τα μάτια σου καρφωμένα σε αυτή την 

ανθρωπότητα, όταν δεν υπάρχουν πια πατριάρχες, δεν υπάρχουν πια δίκαιοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν πια 

άνθρωποι που μπορούν να γίνουν απόστολοί σου; Δεν βλέπεις ότι ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο βρωμιά 
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και αμαρτία;" Σε αυτό σας απαντώ ότι η δύναμή Μου κάνει τους κρίνους να ξεφυτρώνουν, ακόμη και 

μέσα στη λάσπη, από την οποία κανείς δεν θα υπέθετε ότι θα ξεπηδούσε ένα λουλούδι τόσο θαυμάσιας 

καθαρότητας. 

55 Αφήστε τον ήλιο του Λόγου μου να διαπεράσει την ύπαρξή σας, ώστε να σας εξαγνίσει και να σας 

εξυψώσει και να ξεκινήσετε βιαστικά για να κάνετε την καρδιά των συνανθρώπων σας καρποφόρα. 

56 Εν μέσω αυτής της ζωής της αμαρτίας και της διαφθοράς που ζει η ανθρωπότητα, αφήστε την 

καθαρότητα των έργων σας και την ειλικρίνεια των προσευχών σας να αναβλύζουν, και αληθινά σας λέω, 

το πνεύμα σας δεν χρειάζεται τότε να ζηλέψει τα κρίνα με κανέναν τρόπο. 

57 Θα μιλήσω με αυτή τη μορφή μόνο κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου - μιας περιόδου που 

πρέπει να εκμεταλλευτείτε, όπως ακριβώς τα φυτά του αγρού εκμεταλλεύονται την ευνοϊκή εποχή για να 

αναπτυχθούν, να ανθίσουν και να φέρουν καρπούς. 

58 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, υπάρχει περισσότερη αγάπη στους μετανοημένους αμαρτωλούς παρά 

σε εκείνους που πάντα θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλούς. Έτσι θα συνεχίσω να μιλάω, και οι 

αμαρτωλοί θα συνεχίσουν να μετανοούν για τις παραβάσεις τους και να αυξάνουν τον αριθμό των 

προσηλυτισμένων. 

59 Η καρδιά του αμαρτωλού είναι πιο δεκτική στο άγγιγμα της αγάπης του Λόγου μου, καθώς 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αμάρτησαν επειδή τους έλειπε η αγάπη από τη ζωή τους. Όταν άκουσαν 

τη φωνή του Πατέρα μου να τους καλεί, να τους συγχωρεί, να θεραπεύει τις πληγές τους και να τους 

καταλαβαίνει όπως κανείς άλλος στη γη δεν τους καταλάβαινε, σύντομα ένιωσαν το θείο άγγιγμα στις πιο 

ευαίσθητες χορδές της ύπαρξής τους και βίωσαν την επιμονή του Διδασκάλου τους προς αυτούς. 

60 Τόσοι πολλοί άνθρωποι περιφέρονται στον κόσμο αναζητώντας μια λέξη ή ένα λυτρωτικό φως, 

μια παρηγοριά για τα βάσανά τους. Αναζητούν κάποιον που θα είναι επιεικής μαζί τους, που δεν θα τους 

υποδείξει τα ελαττώματά τους, που θα τους μιλήσει για μια καλύτερη ζωή. Αλλά δεν τον βρίσκουν στον 

κόσμο, και τότε κλείνονται στον εαυτό τους, αποσύρονται και δεν εμπιστεύονται πλέον τα μυστικά τους 

σε κανέναν. 

61 Αυτές οι καρδιές ανοίγουν μόνο με το κλειδί της αγάπης που κατέχω και το οποίο εμπιστεύομαι 

ακριβώς σε όλους εκείνους που ανοίγουν τις καρδιές τους και μου λένε: "Δάσκαλε, θέλω να σε 

ακολουθήσω". 

62 Από το βάθος της καρδιάς των ακροατών προκύπτει αυτή η ερώτηση: "Είσαι ο Μεσσίας;". Εγώ 

όμως σας λέω μόνο: Ακούστε τον λόγο μου, κατανοήστε το νόημά του και αναζητήστε την ουσία του. 

63 Λέω την αλήθεια, διδάσκω τον δρόμο, αποκαλύπτω τη μετενσάρκωση, που είναι ο νόμος για να 

μπορέσει η ψυχή να τελειοποιηθεί και να φτάσει στον στόχο του πεπρωμένου της. Αμφιβάλλετε γι' αυτό; 

Αληθινά σας λέω, η αλήθεια δεν αλλάζει στο ελάχιστο από τις αμφιβολίες σας. Παραμένει πάντα το ίδιο. 

64 Σας λέω, μην αρνείστε ποτέ εξαιτίας του απλού γεγονότος ότι δεν καταλαβαίνετε. Θυμηθείτε, αν 

μόνο αυτό που αντιλαμβάνεται το φτωχό σας μυαλό ήταν αλήθεια, τίποτα δεν θα υπήρχε. 

65 Κάποιοι μου λένε: "Δάσκαλε, αν γνωρίζεις τα πάντα, αν γνωρίζεις τα πλάσματα πριν ακόμα γίνουν 

- ήξερες τότε ότι ο Ιούδας θα σε πρόδιδε;" Ω, εσείς οι αδέξιοι διανοούμενοι, που εξακολουθείτε σε αυτούς 

τους καιρούς να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις! Εγώ, που γνωρίζω τα πάντα, τον επέλεξα ακριβώς επειδή 

ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά- και ήταν απολύτως απαραίτητο να 

χρησιμοποιήσω κάθε ατέλεια των μαθητών μου για να δώσω ένα παράδειγμα διδασκαλίας. 

66 Ο μαθητής που πρόδωσε τον Δάσκαλό του είναι ένα σύμβολο, ένα ανοιχτό βιβλίο που υπάρχει σε 

κάθε ανθρώπινη συνείδηση* ώστε να ξέρετε πώς να κατανοήσετε το νόημά του και να ακούσετε τις 

διδασκαλίες του. 
* Βλέπε υποσημείωση στο 145, 62 

67 Να ξέρετε ότι σε κάθε άνθρωπο κατοικεί ένας Ιούδας. Ναι, μαθητές, γιατί στην περίπτωσή σας το 

σώμα είναι ο Ιούδας του πνεύματος- είναι το σώμα που αντιστέκεται στο φως της πνευματοποίησης που 

λάμπει, που περιμένει από το πνεύμα να το βυθίσει στον υλισμό, στα ευτελή πάθη. 

68 Αλλά επειδή το σώμα σας σας φέρνει στην άκρη της αβύσσου, δεν πρέπει να το καταδικάζετε. 

Όχι, γιατί το χρειάζεστε για την πρόοδό σας και πρέπει να το ξεπεράσετε μέσω της πνευματοποίησής σας, 

όπως ακριβώς εγώ ξεπέρασα τον Ιούδα μέσω της αγάπης μου. 
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69 Βλέπω ότι αμφισβητείτε τη δύναμη της αγάπης, ότι αμφισβητείτε τη δύναμη της πίστης, ότι 

αμφισβητείτε την εκδήλωση του Πνεύματός μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, ότι 

αμφισβητείτε τα δώρα και τις ικανότητές σας που δεν έχετε ακόμη αναπτύξει. Τι μπορείτε να κάνετε με 

τόση αμφιβολία; Τι θαύματα μπορείτε να ζήσετε; - Καμία. 

70 Είστε τόσο πεισματάρηδες στον σκεπτικισμό σας και τόσο ισχυροί στην αμφιβολία σας που δεν 

επιτρέπετε στο πνευματικό φως με τις ακτίνες του να φτάσει σε βαθύτερες περιοχές της συνείδησής σας. 

Αλλά αν πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, αν ζήσετε τη ζωή σας σε αρμονία με τις διδασκαλίες μου και 

σύμφωνα με το θέλημά μου, θα δείτε να αναδύονται από την ύπαρξή σας οι ικανότητες που αρνηθήκατε 

και τα πνευματικά χαρίσματα που ποτέ δεν πιστεύατε ότι διαθέτετε. 

71 Τότε, όταν πνευματοποιηθείτε και η αγνότητα και η ευγένεια κυριαρχήσουν στις καρδιές σας, θα 

βιώσετε πώς όλα τα στοιχεία της φύσης είναι καλοπροαίρετα απέναντί σας και σας υπακούουν, επειδή η 

πνευματοποίησή σας σας έχει φέρει σε αρμονία μαζί τους. 

72 Αν έχετε πνευματικότητα, δεν θα λέτε πλέον: "Πατέρα, δώσε μου τροφή, δώσε μου νοημοσύνη, 

δώσε μου υλικό πλούτο". Ακόμα λιγότερο θα πέσετε στο λάθος να του πείτε: "Πατέρα, αν μου δώσεις 

αυτό που σου ζητάω, θα σου δώσω από όσα έχω - αυτά που μου ζητάς". 

73 Δεν νομίζετε, μαθητές, ότι αυτός ο τρόπος να ζητάτε είναι σαν να πειράζετε τον Πατέρα σας; 

Νομίζετε ότι μπορώ να σας δώσω περισσότερα και καλύτερα αν Μου δώσετε κάτι; Αν Μου πείτε να σας 

ζητήσω αυτό που έχετε, τι θα γινόταν αν, σε αντάλλαγμα για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, σας 

στερούσα αυτό που αγαπάτε περισσότερο στον κόσμο; Θα αντέχατε μια τέτοια δοκιμασία; 

74 Όχι, μαθητές, είναι καιρός να αφήσετε τη συνείδησή σας να καθοδηγεί όλες τις πράξεις και τις 

σκέψεις σας. 

75 Αφήστε την πίστη σας να μιλήσει και ο ουρανός θα σας απαντήσει. 

76 Το θείο πνεύμα ήταν γεμάτο αγάπη, αν και υπήρχε μόνο του. 

77 Τίποτα δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα, τίποτα δεν υπήρχε γύρω από το θεϊκό ον, και όμως 

αγαπούσε και ένιωθε σαν πατέρας. 

78 Ποιον αγαπούσε; Ποιανού πατέρας αισθανόταν ότι ήταν; Ήταν όλα τα όντα και όλα τα πλάσματα 

που θα προέρχονταν από αυτόν και των οποίων η δύναμη βρισκόταν κρυμμένη στο πνεύμα του. Σε αυτό 

το πνεύμα ήταν όλες οι επιστήμες, όλες οι δυνάμεις της φύσης, όλα τα όντα, όλα τα θεμέλια της 

δημιουργίας. Ήταν η αιωνιότητα και ο χρόνος. Σε αυτόν υπήρχε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, 

ακόμη και πριν οι κόσμοι και τα όντα αναδυθούν στη ζωή. 

79 Αυτή η θεία έμπνευση έγινε πραγματικότητα υπό την άπειρη δύναμη της θείας αγάπης και η ζωή 

άρχισε. 

80 Το σύμπαν γέμισε με όντα και σε όλα τους εκδηλώθηκε η αγάπη, η δύναμη και η σοφία του 

Πατέρα. 

81 Σαν μια ανεξάντλητη πηγή ζωής ήταν η μήτρα του Κυρίου από τη στιγμή που αποφάσισε ότι τα 

άτομα πρέπει να ενωθούν για να σχηματίσουν σώματα και να σχηματίσουν όντα. 

82 Πρώτα υπήρξε η πνευματική ζωή, πρώτα υπήρξαν τα πνευματικά όντα και μόνο μετά η υλική 

φύση. 

83 Καθώς αποφασίστηκε ότι πολλά πνευματικά πλάσματα θα έπρεπε να πάρουν σωματική μορφή για 

να ζήσουν στους υλικούς κόσμους, όλα προετοιμάστηκαν πρώτα, ώστε τα παιδιά του Κυρίου να τα βρουν 

όλα έτοιμα γι' αυτά. 

84 Έλουσε με ευλογίες το μονοπάτι που θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα παιδιά του, πλημμύρισε το 

σύμπαν με ζωή και γέμισε με ομορφιές το μονοπάτι του ανθρώπου, στο οποίο τοποθέτησε μια θεϊκή 

σπίθα: τη συνείδηση, το πνεύμα, που δημιουργήθηκε έτσι από αγάπη, από νοημοσύνη, από δύναμη, από 

θέληση και από συνείδηση. Ό,τι υπήρχε όμως το περιέβαλε με τη δύναμή του και του έδειξε το 

πεπρωμένο του. 

85 Ο Πατέρας παρέμεινε εκεί ως η προέλευση όλων των υπαρχόντων, και εφόσον ο δρόμος προς την 

ανάπτυξη και την τελείωση προσφέρθηκε στο σύμπαν, παρέμεινε περιμένοντας την επιστροφή όλων των 

παιδιών του, ώστε να βρουν κι εκείνα σε αυτόν το στόχο τους, που θα ήταν η τελείωση της ψυχής και η 

αιωνιότητα. 
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86 Αυτή η πορεία, προκαθορισμένη για κάθε βασίλειο της φύσης, κάθε πλάσμα και κάθε είδος, ήταν 

ο νόμος που ο Δημιουργός αποτύπωσε ανεξίτηλα στα παιδιά Του. 

87 Από τότε, τα πάντα υφαίνουν και ζουν για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν- από τότε, τα 

πάντα κινούνται προς την τελειότητα και περιστρέφονται αδιάκοπα γύρω από μια εντολή, μια αρχή και 

έναν νόμο. 

88 Ο Πατέρας, σαν σπορέας, χρησιμοποίησε τα στοιχεία της ζωής που υπήρχαν μέσα του σαν να 

ήταν χώμα, και σε αυτό τοποθέτησε τον σπόρο της ζωής που πηγάζει από την αγάπη του, για να περιμένει 

στη συνέχεια την ημέρα που θα μπορέσει να θερίσει τόσο τέλειους καρπούς όσο ήταν ο σπόρος και όπως 

ήταν η έμπνευση. 

89 Οι επιστήμονες της εποχής μας συγκλονίζονται όταν ανακαλύπτουν ότι ο κόσμος έχει μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής από ό,τι του έδιναν οι προηγούμενοι επιστήμονες- και όταν σκέφτονται ότι η γη είναι ένα 

φθίνον άστρο που βρίσκεται κοντά στην εξαφάνιση, τους λέω ότι η γη έχει ζήσει τόσο λίγο που απέχει 

ακόμη πολύ από το στάδιο ανάπτυξης που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις γενιές της χάρης και της 

πνευματοποίησης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 151  
1 Έχετε πιει από πολλές πηγές με την ελπίδα να δείτε τη δίψα σας για αγάπη να σβήνει, και αυτή τη 

στιγμή είστε πιο διψασμένοι από ποτέ. Τι κάνατε με το νερό της ζωής που σας έδωσα τότε; 

2 Είπα στη γυναίκα από τη Σαμάρεια: "Όποιος πιει από το νερό που δίνω, δεν θα διψάσει ποτέ 

ξανά". Αλλά σήμερα σας λέω: Αν οι άνθρωποι είχαν πιει από αυτό το νερό, δεν θα κουβαλούσαν τόση 

δυστυχία μαζί τους. 

3 Οι άνθρωποι δεν παρέμειναν στη διδασκαλία μου και προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομά 

μου για να δημιουργήσουν θρησκείες και ομολογίες σύμφωνα με την ερμηνεία και την ευκολία τους. 

Απέρριψα τις παραδόσεις και τους δίδαξα το δόγμα της αγάπης, αλλά σήμερα έρχεστε σε μένα και μου 

παρουσιάζετε κενές τελετές και τελετουργίες που δεν προάγουν στο ελάχιστο το πνεύμα. Αν δεν υπάρχει 

πνευματικότητα που να εκφράζεται στα έργα σας, δεν μπορεί να υπάρχει αλήθεια σε αυτά, και ό,τι δεν 

περιέχει αλήθεια δεν φτάνει στον Πατέρα σας. 

4 Όταν εκείνη η Σαμαρείτιδα ένιωσε το φως των ματιών Μου να διεισδύει στο βάθος της καρδιάς 

της, Μου είπε: "Κύριε, εσείς οι Εβραίοι λέτε ότι η Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος για να λατρεύουμε τον Θεό 

μας". Τότε της είπα: "Αλήθεια σου λέω, γυναίκα, πλησιάζει ο καιρός που δεν θα λατρεύεις τον Πατέρα σ' 

αυτό το βουνό ή στην Ιερουσαλήμ, όπως κάνεις τώρα. Έρχεται ο καιρός που θα λατρεύετε τον Πατέρα εν 

πνεύματι και αληθεία, διότι ο Θεός είναι πνεύμα". 

5 Αυτή είναι η διδασκαλία μου όλων των εποχών. Βλέπετε, παρόλο που είχατε την αλήθεια μπροστά 

στα μάτια σας, δεν θέλατε να τη δείτε. Πώς μπορείτε να το ζήσετε αν δεν το αναγνωρίζετε; 

6 Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ήρθατε στην Παρουσία μου διψώντας. Αλλά όταν ακούσατε αυτή τη 

λέξη, η καρδιά σας ένιωσε τη φρεσκάδα του νερού της ζωής και δεν θέλατε πλέον να απομακρυνθείτε από 

την πηγή. 

7 Μου είπατε: "Κύριε, μας ανακοίνωσες ότι αυτός ο λόγος που δίνεις σήμερα μέσω των φορέων της 

φωνής θα έχει το τέλος του. Τι θα κάνουμε τότε, μήπως μας πιάσει ξανά η δίψα;" Ο Δάσκαλος σας λέει: 

Ήρθα να σας διδάξω να προσεύχεστε, να σας αποκαλύψω τα πνευματικά χαρίσματα που διαθέτετε και δεν 

έχετε λάβει υπόψη σας, με τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε το νόμο μου και να με μιμηθείτε. Αυτός που 

έχει πνευματικότητα στη ζωή του δεν μπορεί να νιώσει δίψα, κούραση, πείνα ή δυστυχία. Επιπλέον, σας 

λέω: Θα είμαι πιο κοντά σας μετά το 1950 λόγω της πνευματικότητάς σας. 

8 Κατόπιν αυτού με ρωτάτε: "Πώς επιτυγχάνει κανείς την πνευματικότητα;" Και σας λέω: Θα το 

επιτύχετε προσευχόμενοι από πνεύμα σε πνεύμα, φροντίζοντας να είστε δίκαιοι σε όλες σας τις πράξεις, 

ασκώντας ενεργό φιλανθρωπία προς τους συνανθρώπους σας. Όταν ζει κανείς με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή 

γίνεται ελεύθερη και κατευθύνει τα βήματα του ανθρώπου, φωτισμένη από το φως του Πνεύματος. Δεν 

αισθάνεται πια μοναξιά στη γη, επειδή καταλαβαίνει ότι η παρουσία του Κυρίου και του πνευματικού 

κόσμου τον συνοδεύουν. Με κάθε βήμα που κάνει στη ζωή του, ανακαλύπτει ένα νέο φως και αποκτά μια 

νέα εικόνα για τον εαυτό του. Δεν αισθάνεται πια σαν παράνομος ή άθλιος και αναζωογονείται με τα 

θαύματα που δημιούργησε ο Πατέρας του, τα οποία ανακαλύπτει τώρα μέσω του δώρου της έμπνευσης 

και της αποκάλυψης. 

9 Σας λέω επίσης αυτή τη στιγμή ότι όποιος πίνει από το νερό που δίνω, που είναι ο Λόγος Μου, δεν 

θα διψάσει ποτέ ξανά, όπως ακριβώς σας λέω να μην αναζητάτε κάποιο συγκεκριμένο μέρος για να 

προσεύχεστε, γιατί μπορείτε να Με βρείτε παντού. 

10 Σας προειδοποίησα για όλα όσα μπορούν να προκαλέσουν απογοήτευση στη ζωή σας, ώστε να 

μην απελπιστείτε ούτε στιγμή στο ταξίδι σας στη ζωή. Σας ανακοίνωσα ότι θα έρθει η ώρα που όλες οι 

θρησκείες θα προσπαθήσουν να ερευνήσουν αυτή τη διδασκαλία, και αν ενδιαφέρονται γι' αυτήν, θα την 

κρίνουν από τις πράξεις, τα λόγια και τις μαρτυρίες σας. 

11 Γνωρίζετε ήδη ότι θα σας συζητήσουν και θα σας πολεμήσουν, ότι θα φέρουν τόσα πολλά 

επιχειρήματα ενάντια στην πίστη που έχετε, ώστε πολλοί θα κρυφτούν φοβισμένοι, άλλοι θα 

αποθαρρυνθούν και οι περισσότεροι θα απομακρυνθούν από το καλό μονοπάτι σε σύγχυση. 

12 Μην ξεχνάτε ότι σας τα έχω ήδη ανακοινώσει όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου επίσης να σας 

υπενθυμίσω ότι όσοι παραμένουν σταθεροί ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες και προσεύχονται σιωπηλά 

χωρίς να κλονίζεται η πίστη και η ελπίδα τους, θα είναι σαν τον σπόρο της παραβολής που σώθηκε από 



U 151 

69 

την καταιγίδα. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η καθορισμένη ώρα, άρχισε να βλασταίνει, να μεγαλώνει και στη 

συνέχεια να πολλαπλασιάζεται μέχρι να καλύψει τα χωράφια, επειδή ήξερε να περιμένει μέχρι να 

κοπάσουν οι άνεμοι για να ζήσει και να πολλαπλασιαστεί. 

13 Δεν θέλετε να γίνετε ο μικρός σπόρος αυτής της παραβολής, να έχετε αύριο τη δόξα να 

αποκαλείται από τον Πατέρα σας "παιδιά της πίστης", όπως αποκάλεσα τον Νώε; Μη φοβάστε, γιατί η 

καταιγίδα δεν θα είναι μόνο εναντίον σας. 

Όπως είδατε τους λαούς και τις δυνάμεις της γης να ετοιμάζονται για μάχη, έτσι και οι διάφορες 

θρησκευτικές κοινότητες ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη. 

14 Είναι απαραίτητο ο ουρανός να κλείνει για λίγο για όλους και να ανοίγει ξανά μόνο όταν μια και 

μόνη κραυγή υψώνεται από τη γη, επειδή αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μόνο ένας Πατέρας όλων των όντων. 

15 Θέλω να καταλάβετε ήδη από τώρα ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να εκπληρώσετε εν μέσω 

αυτής της σύγκρουσης - ένα καθήκον που δεν περιλαμβάνει μόνο το πνευματικό, αλλά αφορά και το 

υλικό. 

16 Η δικαιοσύνη του Πατέρα άγγιξε αυτό το έθνος με το σκήπτρο του για να του δώσει εξουσία 

ενάντια στον πόλεμο, την αδικία και το ψέμα. Οι κάτοικοί της έχουν χριστεί στις καρδιές και τις ψυχές 

τους για να κρατήσουν τον πόλεμο μακριά τους. Έχουν προετοιμαστεί και εξαγνιστεί ώστε να έχουν 

υπομονή και να μην χάνουν το θάρρος τους μπροστά στα δεινά, όταν η ερήμωση εξαπλώνεται σε όλο τον 

κόσμο και ακούγονται οι θρήνοι των κατοίκων των εθνών. Τότε οι προσευχές θα υψωθούν από αυτόν τον 

λαό, θα αποσαφηνίσουν τη μορφή της λατρείας τους προς τον Πατέρα τους, τα έργα αγάπης που κάνουν 

με τον τρόπο τους θα πολλαπλασιαστούν. Διότι αυτή θα είναι η προαναγγελθείσα στιγμή που όλα τα 

εδάφη θα είναι έτοιμα να δεχτούν αυτόν τον σπόρο της αγάπης. 

17 Προετοιμαστείτε εκ των προτέρων για τη μάχη εξοπλίζοντας τον εαυτό σας, αναπτύξτε τα 

πνευματικά σας χαρίσματα, δώστε λάμψη στα όπλα σας. Μην αποφεύγετε τις δοκιμασίες, γιατί δίνουν στο 

πνεύμα σας δύναμη και σταθερότητα. 

18 Καθαρίστε την καρδιά σας ώστε να μπείτε σε αυτή τη σύγκρουση καθαροί και προετοιμασμένοι, 

τότε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Οι πνευματικές δυνάμεις και τα στοιχεία της φύσης θα είναι στο 

πλευρό όλων εκείνων που θα ξεσηκωθούν ως στρατιώτες στον αγώνα μου για την αγάπη, την ειρήνη και 

τη δικαιοσύνη. 

19 Σε αυτή την εποχή αναζητώ τις καρδιές των ανθρώπων για να τους δείξω το σωστό δρόμο. 

20 Εσείς που εξακολουθείτε να έχετε παραδόσεις, θυμηθείτε την παρουσία Μου ανάμεσά σας στη 

Δεύτερη Εποχή: θυμηθείτε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, θυμηθείτε εκείνη τη στιγμή με αγάπη 

και σκεφτείτε το νόημα ορισμένων από αυτά τα αποσπάσματα, και σας λέω: Σήμερα δεν εισέρχομαι στην 

ευλογημένη πόλη, αλλά στην καρδιά όλων των παιδιών μου με καλή θέληση. Αν θέλετε να Με δεχτείτε 

ως φιλοξενούμενο, ετοιμαστείτε και θα είμαι μαζί σας. Πάντα σας αγαπούσα με τον ίδιο τρόπο, το 

Πνεύμα μου είναι αναλλοίωτο. Εσείς που με αγαπάτε και λαχταράτε να με ακολουθήσετε, δείτε μπροστά 

σας τη σκάλα του ουρανού που οδηγεί σε μένα. Ο δρόμος μου είναι γνωστός σε όλους, το πνεύμα σας 

γνωρίζει ότι για να με φτάσει, πρέπει να υπακούσει σε όλες τις εντολές του Νόμου. 

21 Θέλω να είστε αγνοί στο πνεύμα. Είμαι έτοιμη να ξεχυθώ σε όλους όσους προετοιμάζονται. 

22 Τα ενάρετα πνεύματα που ζουν μαζί μου θρηνούν για την ακατανόητη ανθρώπινη καρδιά όταν 

αναλογίζονται το Έργο μου της Τρίτης Εποχής. Ακόμα κάποιοι αμφιβάλλουν και θέτουν όρους για να 

είναι υπάκουοι- αλλά εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου από αγάπη για σας και καλώ τις καρδιές σε επιθυμία 

για αγάπη και συμπόνια σαν απλοϊκός προσκυνητής. 

23 Το μονοπάτι είναι αυτό της θυσίας, αλλά οδηγεί στην κορυφή του βουνού. Έλα μαζί μου και ας 

περπατήσουμε μαζί. Ακούστε τον λόγο που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ απλό, αλλά θα αγγίξει 

τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς εκείνων που έχουν πεθάνει για τη ζωή της χάρης και θα τους αφυπνίσει 

σε νέα ζωή. 

24 Στη Δεύτερη Εποχή, δώδεκα μαθητές ήταν μαζί μου στο Μυστικό Δείπνο. Τώρα προσκαλώ όλη 

την ανθρωπότητα να συμμετάσχει στον Άρτο του Πνεύματος. Σας προσφέρω επίσης την ειρήνη του 

βασιλείου μου, γιατί μέσα μου υπάρχει η δύναμη να σας προσφέρω αυτά τα δώρα. Όποιος θέλει να με 

ακολουθήσει είναι ευπρόσδεκτος. Όποιος όμως καλείται από τον κόσμο και θέλει να τον υπηρετήσει, αν 
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αναζητήσει κάποτε τον δρόμο μου, θα πρέπει να αναπληρώσει τον χρόνο που έχασε με μεγάλη 

προσπάθεια και πόνο. 

25 Υπηρετήστε με και θα έχετε καθαρή συνείδηση. Θα σας δώσω ό,τι είναι απαραίτητο για τη 

συντήρησή σας και επιπλέον. Όσο είστε απασχολημένοι με την εκπλήρωση του πνευματικού σας έργου, 

οι άγγελοί μου θα προσέχουν τα αγαθά σας. 

26 Είδα πώς προετοιμάζεστε (εσωτερικά), και αληθινά σας λέω, θα σας δώσω το "Σώμα" Μου για να 

φάτε και το "Αίμα" Μου για να πιείτε. 

27 Το πνεύμα είναι έτοιμο να μελετήσει τις διδασκαλίες που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή και την 

εξήγηση των οποίων σας δίνω τώρα. 

28 Δείτε εδώ το τραπέζι στο οποίο βρίσκεται ο άρτος της ζωής και ο οίνος της χάρης. Οι μαθητές με 

περικυκλώνουν και μέσα τους αναρωτιούνται: "Αν και ο Πατέρας είναι μαζί μας, γιατί η θλίψη 

αποκαλύπτεται στα λόγια του;" Αλλά ανάμεσα σε αυτούς που ρωτούν με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και 

άλλοι που το μυαλό τους υποψιάζεται ότι ο Δάσκαλος πρόκειται να τους πει κάτι σκληρό. Είναι εκείνοι 

που θυμούνται πώς ο Κύριος βούτηξε το ψωμί του στο κρασί για να το προσφέρει σε εκείνον που θα τον 

πρόδιδε. 

29 Όταν ο Ιησούς γιόρτασε εκείνο το πασχαλινό γεύμα με τους μαθητές του, σύμφωνα με την 

παράδοση εκείνου του λαού, τους είπε: "Κάτι καινούργιο σας αποκαλύπτω τώρα: πάρτε από αυτό το 

κρασί και φάτε από αυτό το ψωμί, που αντιπροσωπεύουν το αίμα μου και το σώμα μου, και κάντε το αυτό 

στη μνήμη μου". 

30 Μετά τον θάνατο του Διδασκάλου, οι μαθητές μνημόνευαν τη θυσία του Κυρίου τους πίνοντας 

κρασί και τρώγοντας ψωμί, τα οποία ήταν σύμβολα εκείνου που έδωσε τα πάντα από αγάπη για την 

ανθρωπότητα. 

31 Με την πάροδο των αιώνων, οι λαοί που χωρίστηκαν σε δόγματα έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες 

στα λόγια μου. 

32 Σήμερα θέλω να σας πω τι ένιωσα εκείνη την ώρα, σε εκείνο το συμπόσιο, όπου κάθε λέξη και 

πράξη του Ιησού ήταν το μάθημα ενός βιβλίου βαθιάς σοφίας και άπειρης αγάπης. Όταν χρησιμοποίησα 

το ψωμί και το κρασί, ήταν για να σας κάνω να καταλάβετε ότι μοιάζουν με την αγάπη, η οποία είναι η 

τροφή και η ζωή της ψυχής, και όταν σας είπα: "Κάντε αυτό στη μνήμη Μου", ο Δάσκαλος έλεγε ότι 

πρέπει να αγαπάτε τον πλησίον σας με αγάπη παρόμοια με εκείνη του Ιησού και να δίνετε τον εαυτό σας 

στους ανθρώπους ως αληθινή τροφή. 

33 Ο Ιησούς δεν σας έδωσε απλώς τον λόγο του. Οι διδασκαλίες και τα έργα του δεν ήταν απλώς 

παραβολές ή αλληγορίες. Ακριβώς όπως συμβόλιζε το σώμα και το αίμα του στους μαθητές του για τη 

διδασκαλία τους με ψωμί και κρασί, την επόμενη ημέρα έδωσε το σώμα του μπροστά στα μάτια του 

πλήθους και έχυσε όλο το αίμα του για να δώσει σε όλη την ανθρωπότητα το ψωμί της αιώνιας ζωής, της 

τέλειας αγάπης, για να φάει. 

34 Κάθε τελετή που κάνετε με αυτές τις διδασκαλίες θα είναι άκαρπη, αν δεν εφαρμόσετε τις 

διδασκαλίες και τα παραδείγματά μου στη ζωή σας. Αυτή είναι η δυσκολία για εσάς, αλλά αυτή είναι η 

αξία. 

35 Ο Ιησούς σας δίδαξε το έλεος, την ευγένεια, την αγάπη- σας δίδαξε να συγχωρείτε τους εχθρούς 

σας από καρδιάς. Σας είπε να αποφύγετε το ψέμα και να αγαπήσετε την αλήθεια. Σας διακήρυξε ότι 

πρέπει πάντα να ανταποδίδετε το κακό με καλό, καθώς και το καλό που λαμβάνετε. Σας δίδαξε τον 

σεβασμό για κάθε γείτονά σας και σας αποκάλυψε τον τρόπο να βρείτε υγεία για το σώμα και την ψυχή 

και πώς να τιμάτε το όνομα των γονέων σας με τη ζωή σας, ώστε να τιμάτε και εσείς από τα παιδιά σας. 

36 Αυτές είναι μερικές από τις εντολές που πρέπει να ακολουθούνται από οποιονδήποτε θέλει να 

είναι χριστιανός στην αλήθεια. 

37 Προκειμένου αυτή η διδασκαλία να ανάψει την πίστη στις καρδιές, ώστε να αγαπηθεί από τους 

ανθρώπους, έκανα θαύματα κατά τη διαδικασία, και προκειμένου αυτά τα θαύματα να είναι όσο το 

δυνατόν πιο εντυπωσιακά, τα έκανα πάνω στα σώματα των ασθενών: Θεράπευσα τυφλούς, κωφούς, 

βουβούς, παράλυτους, δαιμονισμένους, λεπρούς και ανέστησα νεκρούς. 

38 Πόσα θαύματα αγάπης έκανε ο Χριστός ανάμεσα στους ανθρώπους! Τα ονόματά τους έμειναν 

στην ιστορία ως διδακτικά παραδείγματα για τις επόμενες γενιές. 
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39 Σήμερα σας δίνω ξανά τον Λόγο Μου- το πνευματικό περιεχόμενο είναι το ίδιο με εκείνο που σας 

έδωσα στη Δεύτερη Εποχή. Σας μιλάω με την ίδια αγάπη. Σας δείχνω για άλλη μια φορά τον δρόμο για να 

φτάσετε στον Πατέρα. Σας διδάσκω με τη μεγαλύτερη ανιδιοτέλεια. 

40 Σήμερα δεν συμβολίζω το σώμα και το αίμα μου με ψωμί και κρασί, ούτε έρχομαι ως άνθρωπος 

για να χύσω το αίμα μου και να σας δώσω το σώμα μου πάνω στο σταυρό. Αυτή είναι μια διαφορετική 

εποχή. Τώρα έρχομαι εν πνεύματι, και στο πνεύμα σας μιλάω για την πνευματική του αποστολή, γιατί 

τώρα είναι σε θέση να κατανοήσει τις προηγούμενες διδασκαλίες, αλλά και τις νέες αποκαλύψεις. Αυτή τη 

στιγμή ετοιμάζω το ναό Μου στην καρδιά σας. 

41 Ως άνθρωπος είχα μορφή, ως Θεός δεν την έχω. Ιδού, δεν υπάρχει άλλη σωματική υπόσταση σε 

Μένα από την αλήθεια Μου, ούτε άλλο κρασί από την αγάπη Μου. 

42 Το Πνεύμα Μου, που είναι πανταχού παρόν, γίνεται αισθητό όταν είστε προετοιμασμένοι. 

Αναζητήστε Με και θα απομακρύνω από το πνευματικό σας βλέμμα το πέπλο πολλών μυστηρίων. Θα 

στρέψω την καρδιά σας προς το καλό, θα σας δείξω το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε. 

43 Πώς μπορείτε να συνεχίσετε να σκέφτεστε το αίμα και το σώμα, αφού είναι το Άγιο Πνεύμα που 

κατεβαίνει σε σας, αφού έρχομαι μόνο για να φωτίσω το πνεύμα σας με τον Λόγο Μου, να σας θρέψω και 

να ταρακουνήσω την υλική σας φύση; 

44 Η φωνή του πνεύματός σου με κάλεσε εκείνη τη στιγμή- η εσωτερική σου ανάταση, η δίψα σου 

για φως με έκαναν να έρθω πιο κοντά σου. 

45 Σύντομα οι μαθητές του Πνευματισμού θα διαδώσουν αυτή τη διδασκαλία στους ανθρώπους ως τη 

διδασκαλία που θα εμπνεύσει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για την άνοδο του πνεύματός τους. 

46 Μην σχηματίζετε άλλες αιρέσεις, μόνο η στάση πρέπει να σας ενώνει. Η συνείδησή σας θα σας πει 

πότε παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. 

47 Σας έδωσα έναν νόμο από την αρχή του χρόνου. Σηματοδοτεί για εσάς ένα μονοπάτι γεμάτο 

διαύγεια, το οποίο είναι αυτό της εξέλιξης της ψυχής σας. 

48 Εκείνη την εποχή θα προδοθώ και εγώ, θα πουληθώ και θα παραδοθώ. Δεν γνωρίζετε ακόμη τον 

τρόπο, αλλά ανοίξτε τα μάτια σας και εργαστείτε για τον εαυτό σας, ώστε να μην είστε οι δημιουργοί 

τέτοιων έργων. 

49 Τι θα απογίνει αυτός που άκουσε το κάλεσμά Μου, που τον αποκάλεσα μαθητή, και που ο κόσμος 

και η συνείδησή του τον αποκαλούν μετά προδότη; 

50 Προσέξτε και συγχωρέστε ο ένας τον άλλον, γιατί η συγχώρεσή μου καλύπτει ολόκληρο το 

σύμπαν. 

51 Εκείνη την ημέρα η καρδιά σας χτυπούσε με δύναμη γιατί ήμουν μέσα της. 

52 Άνθρωποι που ακούν το λόγο μου: Απομακρύνετε τις σκέψεις σας από τα γήινα σχέδια και 

υψωθείτε, ώστε το πνεύμα σας να αναζωογονηθεί και να χαρεί στην παρουσία μου. Κρατήστε την 

απαραίτητη προετοιμασία, γιατί η στιγμή είναι σοβαρή. Ο Πατέρας μιλάει στα παιδιά του, και αν ο 

Πατέρας το κάνει με τόση αγάπη, γιατί να μην τον ακούνε τα παιδιά με όλο τον σεβασμό που είναι ικανά; 

53 Φωνητικοί φορείς: μεταδώστε τη διδασκαλία μου περισσότερο με το πνεύμα σας παρά με τα χείλη 

σας. 

54 Εσείς "χρυσά φτερά": γράψτε τον λόγο μου περισσότερο με την αγάπη σας παρά με τα φτερά σας. 

55 Θέλω αυτό το μήνυμα να ξυπνήσει τους ανθρώπους από τον ύπνο τους. Θέλω οι άνθρωποι, όταν 

ακούνε τις διδασκαλίες μου από τα χείλη σας ή τις διαβάζουν στα γραπτά σας, να συγκινούνται και να 

τρέμουν. 

56 Ο λαός μου θα βγει έξω και θα διαδώσει τα καλά νέα και θα κάνει γνωστό το μήνυμά μου σε αυτή 

την εποχή. Δεν θα αποδεικνύετε την αλήθεια μου μόνο με τα λόγια σας, αλλά και με όλα σας τα έργα, 

κατευθύνοντας τη ζωή σας στην τήρηση αυτής της διδασκαλίας. Θα επιμείνετε ότι η επανενσωμάτωση 

του πνεύματος (με την ψυχή)* είναι μια από τις μεγάλες αλήθειες που η ανθρωπότητα πρέπει να γνωρίζει 

και να πιστεύει. Κάποιοι το υποψιάζονται, το αποδέχονται και το πιστεύουν από διαίσθηση, ως κάτι που 

δεν θα μπορούσε να λείπει από την αγαπητική μου δικαιοσύνη προς την ανθρωπότητα. Αλλά θα υπάρξουν 

επίσης πολλοί που θα σας αποκαλέσουν βλάσφημους και ψεύτες. Μην ανησυχείτε, το ίδιο συνέβη και 

στους αποστόλους μου όταν κήρυξαν την ανάσταση από τους νεκρούς όπως τη δίδαξε ο Ιησούς. Οι ιερείς 

και οι δικαστές τους έριξαν στη φυλακή επειδή κήρυτταν τέτοιες διδασκαλίες. Αργότερα, ο κόσμος 



U 151 

72 

αποδέχθηκε αυτή την αποκάλυψη, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει 

το πλήρες νόημα αυτής της διδασκαλίας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να έρθω αυτή τη στιγμή και να σας 

διδάξω ότι η "ανάσταση της σάρκας" μπορεί να αναφέρεται μόνο στην επανενσωμάτωση του πνεύματος, 

αφού αυτή είναι η ουσία και ο λόγος της ζωής - αυτό που είναι στην πραγματικότητα αιώνιο. 
* Οι προσθήκες σε παρένθεση στο κείμενο έχουν επίσης εισαχθεί από τους μεταφραστές. 

57 Για ποιο λόγο θα έπρεπε να αναστηθούν τα νεκρά σώματα, αφού ήταν μόνο τα φθαρτά ενδύματα 

της ψυχής; 

58 Η σάρκα βυθίζεται στη γη και αναμιγνύεται με αυτήν. Εκεί εξαγνίζεται, μετασχηματίζεται και 

ανασταίνεται συνεχώς στη ζωή, ενώ το πνεύμα συνεχίζει να εξελίσσεται προς τα πάνω, συνεχίζει να 

κινείται προς την τελειότητα. Όταν επιστρέφει στη γη, είναι μια ανάσταση στην ανθρώπινη ζωή γι' αυτήν, 

και είναι επίσης μια ανάσταση σε σχέση με την ψυχή για το νέο σωματικό της κέλυφος. Αλλά το υλικό 

δεν είναι άφθαρτης φύσης, ενώ το πνευματικό είναι, γι' αυτό σας λέω για άλλη μια φορά ότι το πνεύμα 

σας είναι αυτό που αναζητώ, που διδάσκω και που θέλω να έχω μαζί Μου. 

59 Τότε, είπα στον Νικόδημο, ο οποίος με είχε αναζητήσει με καλό πνεύμα για να μιλήσει μαζί μου: 

"Ό,τι γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, και ό,τι γεννιέται από το Πνεύμα είναι πνεύμα. Μην εκπλαγείτε 

όταν σας λέω ότι κάποιος πρέπει να ξαναγεννηθεί". Ποιος κατάλαβε αυτές τις λέξεις; Ήθελα να σας πω 

μαζί τους ότι μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι αρκετή για να κατανοήσετε έστω και μία από τις διδασκαλίες 

Μου και ότι χρειάζεστε πολλές γήινες ζωές για να κατανοήσετε το εγχειρίδιο που περιέχει αυτή η ζωή. 

Επομένως, η σάρκα έχει μόνο το καθήκον να χρησιμεύει ως στήριγμα για την ψυχή κατά τη διάρκεια της 

περιπλάνησής της στη γη. 

60 Η ψυχή λαμβάνει από το σώμα τις εντυπώσεις που δέχεται στη ζωή. Όσο περισσότερο αυξάνεται 

η ευαισθησία και η ωριμότητά της, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκομιδή για την ψυχή. Το σώμα είναι μόνο 

το εργαλείο, ο πομπός, το στήριγμα και η λυδία λίθος. 

61 Η ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι μια συνεχής διδασκαλία και μια αντανάκλαση της αιώνιας ζωής 

της ψυχής. Μιλάω για την αρμονία, την ομορφιά, την τελειότητά της. 

62 Αυτή είναι άλλη μια διδασκαλία μου, άνθρωποι, αλλά για να την καταλάβετε καλύτερα, 

εμβαθύνετε σε αυτήν περισσότερο με το πνεύμα σας παρά με το μυαλό σας. 

63 Έχετε προετοιμάσει την καρδιά σας να περιμένει τον ερχομό μου. Είμαι ο φιλοξενούμενός σας σε 

αυτόν. 

64 Το πέπλο του μυστηρίου και της σιωπής σκίστηκε, ήδη από εδώ βλέπετε τις ακτίνες του φωτός της 

βασιλείας και ακούτε τη φωνή του Πατέρα σας. Η ψυχή σας έχει πλυθεί στα καθαριστικά νερά του πόνου. 

Ποιος από εσάς δεν έχει χύσει δάκρυα; Ποιος δεν έχει γνωρίσει την πικρία; 

65 Λαχταράτε διακαώς την ειρήνη και στην προσευχή σας μου λέτε: "Κύριε, ας σταματήσουν οι 

πόλεμοι στον κόσμο και ας έρθει σε μας η ειρήνη της βασιλείας σου!" 

66 Αρχίζετε να αισθάνεστε το έργο που έχω αναθέσει στο πνεύμα σας από την αρχή. Εσείς είστε ο 

λαός στον οποίο επέλεξα να μιλήσω και να σας αναθέσω το καθήκον να φέρετε την ειρήνη και το φως της 

αλήθειας στους λαούς της γης. Κι εσείς, επίσης, ανήκετε σε εκείνον τον αχάριστο λαό που δεν ήθελε να 

με αναγνωρίσει με τη μορφή του Χριστού. Άλλοι άνθρωποι με αναγνώριζαν καλύτερα από εκείνους που 

ισχυρίζονταν ότι με περίμεναν. 

67 Έχετε χύσει πολλά δάκρυα εξαιτίας της υλοποίησής σας και της αχαριστίας σας, γι' αυτό τώρα 

προσέχετε για την ειρήνη και προσεύχεστε να αγαπούν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Σιωπηλά 

αναρωτιέστε πώς ήταν δυνατόν να μην ανακαλύψετε τον Κύριό σας στον Ιησού- πώς ήταν δυνατόν να τον 

σύρετε στον θυσιαστικό θάνατο και να έχετε τη δύναμη και το θάρρος να τον δείτε να πεθαίνει- πώς ήταν 

δυνατόν να μην κλαίτε γι' αυτόν όταν ακόμη και ο ήλιος έκρυβε το πρόσωπό του για να κάνει τους 

ανθρώπους να καταλάβουν την τύφλωσή τους. Μην εκπλήσσεστε που ήσασταν ικανοί για αυτές τις 

παρεκτροπές- εδώ είμαι σε μια άλλη εκδήλωση, και είναι πολύ πιθανό κάποιοι να με αρνηθούν ξανά. 

68 Δεν υπάρχει ειρήνη στη γη, ούτε καν εκείνες τις ημέρες που αφιερώνετε στη μνήμη των Παθών 

του Κυρίου σας, και σας ζητώ: Πώς έχετε χρησιμοποιήσει τις μετενσαρκώσεις που σας χορήγησα; Τι 

έχετε κάνει με τις ζωές των γειτόνων σας; Απλώς αφήσατε τον χρόνο να περάσει και χρησιμοποιήσατε τη 

ζωή σας και τα ιδανικά σας με λάθος τρόπο. Θέλατε να γίνετε κύριοι, ενώ στην πραγματικότητα ήσασταν 

σκλάβοι του κόσμου και της αμαρτίας. Ονειρεύεστε την αθανασία, αλλά δεν ζείτε προς την αιωνιότητα, 
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αλλά προς τον θάνατο. Εγώ, που είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, σας ανέστησα ξανά και ξανά για να ζήσετε 

την αληθινή ζωή. 

69 Αλήθεια σας λέω, θα υποβάλω αυτόν τον αδελφοκτόνο και εγωιστικό κόσμο σε κρίση και θα τον 

εξαγνίσω μέχρι να δω την αγάπη και το φως να αναδύονται από αυτόν. Ακόμα και σ' αυτούς που σήμερα 

οδηγούν τους λαούς τους στην καταστροφή, που σήμερα σπέρνουν και διαδίδουν όλα τα ελαττώματα, που 

έχουν δημιουργήσει το βασίλειο των ανομιών τους, θα δώσω εντολή να καταπολεμήσουν τους 

πειρασμούς, να απομακρύνουν τη διαφθορά και να ξεριζώσουν το δέντρο του κακού από τη ρίζα, για να 

επανορθώσουν. Θα πέσετε κι εσείς κάτω από αυτή την κρίση, λαέ, επειδή παρεξηγήσατε τον Μωυσή, 

θυσιάσατε τον Ιησού, διώξατε τον Ηλία και σκοτώσατε τους προφήτες, τους αποστόλους και τους 

μαθητές. 

70 Προσφέρω ειρήνη στον κόσμο, αλλά η υπερηφάνεια των εθνών που έχει μεγαλώσει, με την 

ψεύτικη δύναμη και την ψεύτικη λάμψη της, απορρίπτει κάθε κάλεσμα της συνείδησης και αφήνεται να 

παρασυρθεί μόνο από τους φιλόδοξους στόχους και τα μίση της. 

71 Ο άνθρωπος δεν κλίνει ακόμη προς την πλευρά της καλοσύνης, της δικαιοσύνης και της λογικής- 

οι άνθρωποι εξακολουθούν να ξεσηκώνονται και να καταδικάζουν την υπόθεση των γειτόνων τους- 

εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να εγκαθιδρύσουν τη δικαιοσύνη. Δεν νομίζετε ότι αντί για 

δικαστές θα έπρεπε να αποκαλούνται δολοφόνοι και εκτελεστές; 

72 Οι άνθρωποι της εξουσίας έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης όλης της ζωής, ωστόσο 

παίρνουν τις ζωές των γειτόνων τους σαν να τους ανήκουν. Τα πλήθη φωνάζουν για ψωμί, δικαιοσύνη, 

στέγη, ρουχισμό. Δικαιοσύνη θα παράσχω εγώ, όχι οι άνθρωποι ούτε τα δόγματά τους. 

73 Ο άνθρωπος ήθελε πάντα να με δει ως δικαστή, δεν μπόρεσε ποτέ να στήσει έναν θρόνο για μένα 

ως βασιλιά του ή έναν βωμό για μένα ως θεό του- μπόρεσε μόνο να δημιουργήσει ένα δικαστήριο. Σας 

λέω λοιπόν ότι από αυτό το θείο δικαστήριο κρίνω τώρα κάθε έργο σας. 

74 Μέσα στην υπερηφάνειά τους, οι ίδιοι οι άνθρωποι θέλησαν να υποτάξουν τη φύση και τα 

στοιχεία της χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά γίνονται κριτές για να τιμωρήσουν την αλαζονεία και 

την αλαζονεία του ανθρώπου. 

75 Ό,τι διακήρυξαν οι προφήτες θα γίνει πραγματικότητα αυτή την εποχή. Η νέα μου λέξη θα φτάσει 

σε φιλοσόφους και θεολόγους, πολλοί θα τη χλευάσουν και άλλοι θα εξοργιστούν. Αλλά ενώ αυτό 

συμβαίνει, τα έκπληκτα μάτια τους θα δουν την εκπλήρωση των προφητειών που σας ανακοίνωσα τώρα. 

76 Σας δίδαξα μόνο να αγαπάτε την καλοσύνη, και αν ήρθα γι' αυτό, ήταν επειδή ξέρω ότι στον 

κόσμο λατρεύατε το κακό, η δύναμη του οποίου προέκυψε από τις ατέλειές σας. 

77 Λαχταρώ να σας μιλήσω με διαφορετικό τρόπο - όχι για να διορθώσω λάθη, όχι για να επιπλήξω 

λάθη, αλλά για να σας δώσω λόγια διδασκαλίας υψηλής σοφίας και βαθιάς αποκάλυψης. Αλλά αυτό δεν 

θα συμβεί μέχρι να βρεθείτε έξω από αυτό το σώμα που σας δεσμεύει και έξω από αυτόν τον κόσμο που 

σας φυλακίζει. Άνθρωποι, ακούτε τη φωνή μου, μην εγκαταλείπεστε σε αυτή την έρημο, θυμηθείτε ότι σε 

εκείνη την Πρώτη Εποχή δώσατε στον κόσμο ένα παράδειγμα πίστης, επιμονής και δύναμης για όλους 

τους αιώνες, όταν διασχίσατε εκείνη την έρημο, γεμάτη δοκιμασίες, εμπόδια και εχθρούς, μέχρι να 

φτάσετε στον υψηλό στόχο που επιδιώκατε: τη γη της υπόσχεσης. 

78 Πάρτε αυτό το παράδειγμα ως πρότυπο, πάρτε ένα παράδειγμα από τον εαυτό σας, γιατί είστε 

μέρος αυτού του λαού. Χωρίς διακοπή ενθάρρυνα την πίστη των παιδιών Μου και στο τέλος ανταμείβω 

την πίστη τους. Αληθινά σας λέω, ένα νέο μάννα έχω φυλάξει για το πνεύμα σας, και για άλλη μια φορά, 

την ώρα της δοκιμασίας, νερό θα αναβλύσει από τον βράχο της ερήμου. 

79 Με τραγούδια και δοξολογίες προς τον Ιεχωβά, το πλήθος ανακούφισε τη δύσκολη περιπλάνησή 

του. Στον παρόντα χρόνο, η προσευχή και τα καλά έργα θα σας κάνουν να μην αισθάνεστε τις δυσκολίες 

του δρόμου. Ήδη διασχίζετε την τελευταία έρημο. Έχετε θάρρος και πίστη, φτάστε στην κορυφή του 

βουνού με τα έργα της αγάπης σας. 

80 Πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει μια πατρίδα* στην οποία θα εισέλθετε όλοι σας με πνεύμα. 

Ποιος δεν έχει κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο εκεί; Ποιος δεν θέλει να τους ξαναδεί, κάποιον που 

θυμάται ως πατέρα, μητέρα, αδελφό, παιδί, σύζυγο ή σύζυγο ή φίλο; 
* Βλέπε υποσημείωση στο 145, 29 
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81. Οι αναμνήσεις, οι σκέψεις και οι προσευχές σας σήμερα είναι κλήσεις που τα όντα αυτά ακούνε 

στα σπίτια τους. Αύριο η πνευματοποίηση θα σας ενώσει και θα σας κάνει όλους να κατοικήσετε σε έναν 

κόσμο και να υπακούσετε στην εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 152  
1 Είναι μια ημέρα μνήμης όταν οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες συγκεντρώνουν μεγάλα πλήθη 

που διψούν για τον λόγο του Θεού. Δείτε πώς κάθε μία από αυτές τιμά τα Πάθη του Ιησού με διαφορετικό 

τρόπο. 

2 Είναι μια ημέρα μνήμης, όταν η καρδιά του ανθρώπου απομακρύνεται από τις γήινες απολαύσεις 

για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και αισθάνεται ότι το πεπρωμένο του δεν τελειώνει σε αυτόν τον 

κόσμο, αλλά ότι, όπως ο Ιησούς, πρέπει να διανύσει το δρόμο της πικρίας σε αυτή τη ζωή για να ανέλθει 

στα δεξιά του Κυρίου. 

3 Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να ξαναζήσουν τα Πάθη του Διδασκάλου στην καρδιά τους 

χωρίς τελετές και αλληγορικές αναπαραστάσεις! Εσείς οι πνευματιστές που Με ακούτε μέσω του 

ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης, μην περιμένετε να επαναλάβω αυτό το δράμα με τη μορφή 

αισθησιακής επίδειξης. Θα σας επιτρέψω μόνο να θυμάστε, μέσω του Λόγου Μου, τα έργα και τις 

διδασκαλίες που σας έδωσα εκείνες τις ώρες. Και πάλι οι μαθητές είναι μαζί Μου, και τους είπα: 

Προσέχετε και προσεύχεστε, να είστε σε επιφυλακή από τις παγίδες του πειρασμού, να θυμάστε ότι η 

σάρκα είναι αδύναμη. 

4 Αν τότε σας είπα ότι θα σας δώσω μια νέα εντολή, λέγοντας: "Αγαπάτε αλλήλους", σήμερα σας 

λέω ότι αυτή η εντολή συνεχίζει να είναι η πρώτη και η τελευταία. 

5 Είπα στους μαθητές Μου στη Δεύτερη Εποχή: "Πολύ σύντομα δεν θα Με βλέπετε πια, γιατί 

πηγαίνω στον Πατέρα. Αλλά σύντομα θα είμαι πάλι ανάμεσά σας, γιατί θα σας στείλω τον Παρηγορητή, 

το Πνεύμα της Αλήθειας". Και εδώ είμαι, μαθητές της Τρίτης Εποχής, εκπληρώνοντας το Λόγο Μου και 

την Υπόσχεσή Μου. 

6 Όταν η ώρα πλησίασε και το δείπνο τελείωσε, ο Ιησούς είχε δώσει στους μαθητές του τις 

τελευταίες οδηγίες. Ξεκίνησε για τον ελαιώνα, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και είπε στον Πατέρα: 

"Κύριε, αν είναι δυνατόν, πάρε από μένα αυτό το ποτήρι. Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου 

ας γίνει". Τότε πλησίασε εκείνος από τους μαθητές μου που επρόκειτο να με παραδώσει, συνοδευόμενος 

από το πλήθος που επρόκειτο να με συλλάβει. Όταν ρώτησαν, "Ποιος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος;" - Ο 

Ιούδας πλησίασε τον Δάσκαλό του και τον φίλησε. Υπήρξε φόβος και τρόμος στις καρδιές εκείνων των 

ανθρώπων, όταν είδαν την ήρεμη ψυχραιμία του Ιησού, και ρώτησαν ξανά: "Ποιος είναι ο Ιησούς;" Τότε 

ανέβηκα σε αυτούς και τους είπα, "Εδώ είμαι, εγώ είμαι". Τότε ήταν που ξεκίνησε το Πάθος μου. 

7 Με έφεραν μπροστά σε ιερείς, δικαστές και άρχοντες. Με ανέκριναν, με έκριναν και με 

κατηγόρησαν ότι παραβίαζα τον νόμο του Μωυσή και ότι ήθελα να δημιουργήσω μια αυτοκρατορία που 

θα κατέστρεφε την αυτοκρατορία του αυτοκράτορα. 

8 Πόσες καρδιές που λίγες μέρες πριν θαύμαζαν και ευλογούσαν τα έργα μου, τα ξέχασαν, έδειξαν 

αχάριστες και ενώθηκαν με εκείνους που με έβριζαν. Αλλά ήταν απαραίτητο αυτή η θυσία να είναι πολύ 

μεγάλη, ώστε να μη σβηστεί ποτέ από τις καρδιές των ανθρώπων. 

9 Ο κόσμος και εσείς ως μέρος του με είδατε να βλασφημείται, να χλευάζεται και να ταπεινώνεται 

όσο κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε. Ωστόσο, με υπομονή άδειασα το ποτήρι που μου έδωσες να πιω. 

Βήμα-βήμα εκπλήρωσα το πεπρωμένο μου για αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και δόθηκα σε όλα τα παιδιά 

μου. 

10 Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν στον Θεό τους, παρόλο που τον βίωσαν καλυμμένο με αίμα 

και αγκομαχώντας. 

11 Αλλά κάτι πιο δύσκολο με περίμενε ακόμα: να πεθάνω καρφωμένος σε ένα ξύλο ανάμεσα σε δύο 

ληστές. Αλλά έτσι ήταν γραμμένο, και έτσι έπρεπε να γίνει πραγματικότητα, ώστε να αναγνωριστώ ως ο 

αληθινός Μεσσίας. 

12 Όταν κοίταξα από το ύψος του σταυρού στο πλήθος των ανθρώπων, είδα τη Μαρία και της είπα, 

αναφερόμενος στον Ιωάννη: "Μητέρα, αυτός είναι ο Υιός σου" και στον Ιωάννη: "Υιέ, αυτή είναι η 

Μητέρα σου. 

13 Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος εκείνη την ώρα που μπορούσε να καταλάβει το νόημα της ακόλουθης 

πρότασης, γιατί το πλήθος ήταν τόσο τυφλό που όταν είπα: "Διψάω", νόμιζαν ότι ήταν φυσική δίψα και 

μου έδωσαν χολή και ξύδι, ενώ το πνεύμα μου υπέφερε από δίψα αγάπης. 
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14 Οι δύο κακοποιοί πάλεψαν επίσης με τον θάνατο δίπλα μου, αλλά ενώ ο ένας βλασφημούσε και 

ρίχτηκε στην καταστροφή, ο άλλος επέτρεψε στον εαυτό του να φωτιστεί από το φως της πίστης, και 

παρόλο που είδε τον Θεό του καρφωμένο στο επαίσχυντο δοκάρι του σταυρού και κοντά στον θάνατο, 

πίστεψε στη θεότητά του και του είπε: "Όταν βρεθείς στη βασιλεία των ουρανών, να με θυμάσαι", στο 

οποίο εγώ, συγκινημένος από τόση πίστη, απάντησα: "Αληθινά σου λέω, σήμερα ακριβώς θα είσαι μαζί 

μου στον Παράδεισο." 

15 Κανείς δεν γνωρίζει τις θύελλες που μαίνονταν στην καρδιά του Ιησού εκείνη την ώρα. Οι 

απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης δεν ήταν παρά μια αμυδρή αντανάκλαση αυτού που συνέβαινε στη 

μοναξιά εκείνου του ανθρώπου, και ο πόνος του θείου Πνεύματος ήταν τόσο μεγάλος και τόσο 

πραγματικός που η σάρκα, νιώθοντας για μια στιγμή αδύναμη, φώναξε: "Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με 

εγκατέλειψες;". 

16 Όπως δίδαξα τους ανθρώπους να ζουν, έτσι τους δίδαξα και να πεθαίνουν, συγχωρώντας και 

ευλογώντας ακόμη και εκείνους που Με έβριζαν και Με μαρτύρησαν, όταν είπα στον Πατέρα: 

"Συγχωρήστε τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν". 

17 Και όταν το Πνεύμα έφυγε από αυτόν τον κόσμο, είπε: "Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το 

Πνεύμα μου". Το τέλειο παράδειγμα διδασκαλίας ολοκληρώθηκε, ως Θεός και ως άνθρωπος είχα μιλήσει. 

18 Κι όμως, εδώ είμαι, όπως σας υποσχέθηκα. Δεν έρχομαι με το σώμα, δηλαδή με τη σάρκα, αλλά 

με το φως, και σας λέω: Ο καιρός που, για να σπείρω τον σπόρο Μου, έπρεπε να τον ποτίσω με αίμα, έχει 

παρέλθει.Αλλά πόσο πολύ πρέπει να καθαρίσετε και να προετοιμάσετε τους εαυτούς σας αντ' αυτού. 

19 Εμπνευσμένοι από το φως του Αγίου Πνεύματος, θα σπείρετε αυτή τη διδασκαλία βήμα προς 

βήμα, κάνοντάς την να ακούγεται από τους "κουφούς" και να φαίνεται από τους "τυφλούς". Όπως ο 

Δάσκαλος, θα υποστείτε χλευασμό, συκοφαντίες και ταπείνωση, θα γελοιοποιηθείτε ακόμη και από τους 

συγγενείς σας, αλλά δεν θα αποδυναμωθείτε. Διότι αμέσως θα θυμηθείτε ότι ο Υιός του Υψίστου, που 

ήταν όλη η δύναμη και η σοφία, δεν απέφυγε τις δοκιμασίες των ανθρώπων, για να μπορέσει μέσω αυτών 

να τους μαρτυρήσει την αλήθεια του. 

20 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας λέω συνεχώς: Αντλήστε πνευματική και ηθική δύναμη από 

τον Λόγο Μου για τον αγώνα της ζωής σας, γιατί όποιος είναι δυνατός στο πνεύμα, θα είναι δυνατός και 

στα γήινα πράγματα. Και μπορώ επίσης να σας πω αυτό, ότι μερικές φορές θα φτάσετε μέχρι και τον 

θυσιαστικό θάνατο, όπως σας δίδαξα μέσω του Ιησού στη Δεύτερη Εποχή. 

21 Προσέξτε και προσευχηθείτε, άνθρωποι, όχι μόνο για τους υλικούς κινδύνους, αλλά και για τις 

παγίδες που τα μάτια σας δεν μπορούν να διακρίνουν - αυτές που προέρχονται από αόρατα όντα. 

22 Οι μεγάλες λεγεώνες των μπερδεμένων ψυχών διεξάγουν πόλεμο με τους ανθρώπους, 

εκμεταλλευόμενοι την άγνοια, την αμβλύτητα και την έλλειψη πνευματικής όρασης- και οι άνθρωποι δεν 

έχουν προετοιμάσει τα όπλα της αγάπης τους για να προστατευτούν από τις επιθέσεις τους, γι' αυτό και 

εμφανίζονται σαν ανυπεράσπιστα όντα σε αυτή τη μάχη. 

23 Ήταν απαραίτητο να έρθει η πνευματική μου διδασκαλία σε σας για να σας διδάξει πώς να 

εξοπλιστείτε για να είστε νικητές σε αυτή τη μάχη. 

24 Από αυτόν τον αόρατο κόσμο που ζει και υφαίνει στον δικό σας κόσμο, εκπέμπονται επιρροές που 

ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, είτε στο μυαλό τους, είτε στα συναισθήματά τους, είτε στη θέλησή τους, 

και τους κάνουν αφοσιωμένους υπηρέτες, σκλάβους, εργαλεία, θύματα. Οι πνευματικές εκδηλώσεις 

εμφανίζονται παντού, και όμως οι γήινοι άνθρωποι εξακολουθούν να μην θέλουν να αντιληφθούν αυτό 

που περιβάλλει το πνεύμα τους. 

25 Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η μάχη, να καταστραφεί το σκοτάδι, έτσι ώστε όταν το φως 

ανατείλει στους ανθρώπους, όλοι να μπορέσουν να σηκωθούν ενωμένοι σε μια αληθινή κοινωνία και 

μέσω της προσευχής να είναι νικητές στη μάχη που θα αναλάβουν ενάντια στις δυνάμεις που τους έχουν 

κυριαρχήσει για τόσο πολύ καιρό. 

26 Άνθρωποι και έθνη έχουν υποκύψει στη δύναμη αυτών των επιρροών χωρίς η ανθρωπότητα να το 

καταλάβει. Σπάνιες και άγνωστες ασθένειες που παράγονται από αυτές έχουν καταπλακώσει τους 

ανθρώπους και έχουν μπερδέψει τους επιστήμονες. 
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27 Πόση διχόνοια, πόση σύγχυση και πόνο έχει συσσωρεύσει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Η απουσία 

προσευχής, ηθικής και πνευματικότητας έχει προσελκύσει τα ακάθαρτα και διαταραγμένα όντα. Και τι 

μπορεί να περιμένει κανείς από εκείνους που είναι απομονωμένοι χωρίς φως και χωρίς εξοπλισμό; 

28 Υπάρχουν εκείνοι τους οποίους εξαπατήσατε και καταπιέσατε, τους οποίους ενοχλήσατε και 

ταπεινώσατε. Μπορούν μόνο να σας στείλουν σύγχυση και σκοτάδι, μπορούν μόνο να πάρουν εκδίκηση 

και μόνο να σας κατηγορήσουν. 

29 Αποκαλέστε με τώρα μόνο μάγο και μάγισσα, επειδή σας αποκαλύπτω αυτά τα πράγματα, ενώ δεν 

είμαι εγώ αυτός που τα προκάλεσε, αλλά εσείς. Θέλω μόνο να σας σώσω όλους από το σκοτάδι, τον πόνο 

και τον (πνευματικό) θάνατο, γιατί είμαι το φως που λάμπει μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά σε 

λεγεώνες μπερδεμένων ψυχών. Ποιος από αυτούς θα με αναγνωρίσει πρώτος; 

30 Όταν ελευθέρωσα έναν δαιμονισμένο άνθρωπο στη Δεύτερη Εποχή, εκείνοι που το είδαν αυτό 

είπαν ότι ο Ιησούς είχε μια συμφωνία με το πνεύμα του κακού. Αλλά το πνεύμα που βασάνιζε εκείνον τον 

άνθρωπο μου μίλησε και μου είπε: "Ξέρω ποιος είσαι: ο Άγιος του Θεού. 

31 Υπήρχαν όμως και εκείνοι που, έκπληκτοι με αυτά τα έργα, είπαν: "Με ποια εξουσία και δύναμη 

διατάζει τα ακάθαρτα όντα και αυτά τον υπακούουν;" Δεν γνώριζαν ότι αυτό το χάρισμα του πνεύματος 

υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ότι όλοι σας έχετε αυτά τα όπλα μαζί σας. Αργότερα, οι μαθητές μου 

επανέλαβαν τα έργα του Δασκάλου τους, αποδεικνύοντας ότι ο Χριστός είχε έρθει για να διδάξει τους 

ανθρώπους- όχι μόνο για να δείξει τη δύναμή του, αλλά και για να αποκαλύψει στους ανθρώπους τα 

πνευματικά χαρίσματα και την εξουσία που όλοι κατέχουν. 

32 Προσευχηθείτε, σας είπε ο Δάσκαλος, η προσευχή δίνει λάμψη στα όπλα της αγάπης με τα οποία 

θα κερδίσετε την ειρήνη για την ανθρωπότητα. Προκαλεί την αφύπνιση των πνευματικών χαρισμάτων, 

την ψυχή να γίνει διορατική, το μάτι να γίνει διορατικό και η καρδιά να γίνει ευαίσθητη. 

33 Άνθρωποι, σας δίδαξα να απελευθερώνεστε από τις αόρατες παγίδες και να αμύνεστε εναντίον 

τους, να θεραπεύεστε από τις παράξενες ασθένειες και να απελευθερώνεστε από τις κακές επιρροές. Αλλά 

αληθινά σας λέω - όπως σας έχω ήδη αποκαλύψει - μόνο η προσευχή και η αρετή μπορούν να σας 

βοηθήσουν να επιβιώσετε από αυτές τις δοκιμασίες. Αν επινοήσετε άλλα μέτρα ως υποκατάστατο αυτού, 

θα γίνετε θύματα τέτοιων επιρροών, και αντί να κάνετε το μονοπάτι σας φωτεινό, θα αυξήσετε το 

σκοτάδι. Τότε ο κόσμος δικαίως θα σας αποκαλεί μάγους, μάγισσες, ενώ εγώ σας έδωσα ένα πολύτιμο 

δώρο για να φέρετε φως και ειρήνη σε όλες τις ψυχές που έχουν ανάγκη. 

34 Πότε θα είστε σε θέση να μεταμορφώσετε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο του σκότους, της δυστυχίας 

και των εκτροπών σε έναν κόσμο ειρήνης; Πότε θα μπορέσετε να αντλήσετε το φως των υψηλών 

πνευματικών σφαιρών, ώστε να έρθετε σε αρμονία με όλους τους συνανθρώπους σας σε εκείνο το σπίτι 

που έχω προορίσει για εσάς; 

35 Λόγω των οδηγιών που σας έδωσα στο Λόγο Μου, πραγματικά θαύματα συνέβησαν ανάμεσά σας. 

Οι ψυχές ξυπνούν σε μια νέα μέρα, οι καρδιές χτυπούν με ελπίδα. Εκείνοι που δεν ήταν σε θέση να δουν 

την αλήθεια, επειδή η άγνοιά τους ήταν σαν μια παρωπίδα που κάλυπτε τα πνευματικά τους μάτια, τώρα 

βλέπουν και κοιτάζουν γύρω τους με θαυμασμό. Εκείνοι που είναι σωματικά (καθώς και ψυχικά) 

άρρωστοι θα θεραπευτούν αν δεχτούν στην ύπαρξή τους, στην καρδιά τους, την ουσία των λόγων μου. 

36 Τότε, από το πιο βαθύ, το πιο αγνό κομμάτι αυτού του λαού απορρέει μια προσευχή ευχαριστίας 

για τα έργα που κάνω πάνω τους, και μου λέει: "Σ' ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μας έκρινες άξιους να γίνουν 

αυτά τα θαύματα μέσα μας". 

37 Όταν αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες σηκώνονται, ενισχυμένοι από τον λόγο μου της αγάπης, της 

παρηγοριάς και της σοφίας, έχουν αναζητήσει τους συνανθρώπους τους και έχουν κάνει θαύματα στην 

πορεία, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. 

38 Με την πίστη τους θεραπεύουν καρδιές, με τη μαρτυρία τους διαλύουν το σκοτάδι και αφυπνίζουν 

όσους αδιαφορούσαν. Με τη διαίσθησή τους λύνουν τα προβλήματα της ζωής και με τη δύναμή τους 

μπορούν να αντέξουν τις δοκιμασίες. Τα χέρια τους μαθαίνουν να "αλείφουν" τους αρρώστους, το μυαλό 

τους βρίσκει τον τρόπο να κατανοεί τον Λόγο μου και να χαίρεται με αυτόν- οι προσευχές τους τους 

βοηθούν να ξεδιπλώσουν τα πνευματικά τους χαρίσματα που βρίσκονταν σε αδράνεια, και προχωρώντας 

έτσι βήμα προς βήμα, επιτυγχάνουν ότι ο Κύριός τους σπέρνει το δρόμο τους με θαύματα. 
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39 Οι τόποι συνάντησης όπου ο Λόγος μου έχει γίνει γνωστός έχουν πολλαπλασιαστεί, καθένας από 

αυτούς είναι σαν ένα σχολείο αληθινής γνώσης, όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι που αποτελούν τους 

μαθητές μου και έρχονται με ανυπομονησία να μάθουν το νέο μάθημα. 

40 Αν κάθε μία από αυτές τις κοινότητες μαρτυρούσε όλα τα οφέλη που έχει λάβει από το έλεός 

Μου, δεν θα υπήρχε τέλος στη μαρτυρία αυτών των θαυμάτων. Και αν έπρεπε να συγκεντρώσετε σε ένα 

βιβλίο όλα όσα έχω μιλήσει από τα πρώτα μου λόγια μέχρι τα τελευταία μέσω όλων των φορέων της 

φωνής μου, αυτό θα ήταν ένα έργο που δεν θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε. 

41 Αλλά θα στείλω στην ανθρωπότητα, μέσω της μεσολάβησης του λαού Μου, ένα βιβλίο που θα 

περιέχει την ουσία του Λόγου Μου και τη μαρτυρία των έργων που έχω επιτελέσει ανάμεσά σας. Μη 

φοβηθείτε να αναλάβετε αυτή την αποστολή, γιατί θα σας εμπνεύσω να καταγράψετε σε αυτό το βιβλίο 

τις διδασκαλίες που είναι απαραίτητες. 

42 Νομίζετε ότι αυτά που έγραψαν οι απόστολοί Μου της Δεύτερης Εποχής ήταν όλα όσα μίλησα 

στη γη; Αληθινά σας λέω: Όχι. Σκεφτείτε τι είπε ο μαθητής μου Ιωάννης: "Τα έργα που έκανε ο Ιησούς 

είναι τόσα πολλά που δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα μπορούσε να χωρέσει τα βιβλία που θα έπρεπε να 

γραφτούν γι' αυτά. 

43 Ιδού, μαθητές, ακόμη και σ' αυτούς ενέπνευσα και έφερα στο νου μου τη στιγμή της συγγραφής 

μόνο ό,τι ήταν απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί ως διαθήκη και μαρτυρία για τις μελλοντικές γενιές. 

44 Σε αυτή την Εποχή, έδωσα νέα ζωή στο Λόγο Μου μεταξύ εκείνων που είναι νεκροί για τη ζωή 

της χάρης. Σας αποκαλώ έτσι επειδή έχετε στην ύπαρξή σας ένα πνεύμα που δεν έχει μάθει πώς να 

τρέφεται με τον Άρτο της Ζωής και, ως εκ τούτου, δεν έχει καταλάβει ότι ανήκει στην αιωνιότητα. 

45 Ήρθα να δω την καρποφορία του Λόγου που παρέδωσα στον κόσμο στη Δεύτερη Εποχή και 

διαπίστωσα ότι το κακό συνέχισε να ανθίζει και να σκορπά τους πικρούς καρπούς του ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Αναζητώ το ίχνος που θα άφηνε ο θυσιαστικός θάνατός Μου στην καρδιά του ανθρώπου, 

αλλά το αίμα που ανακαλύπτω είναι αυτό που έχουν χύσει οι άνθρωποι στους αδελφοκτόνους πολέμους 

τους - αίμα αμαρτωλό σε κάποιους, αθώο σε άλλους. Πάντα μου μιλάει για εχθρότητες, για ποταπά πάθη, 

για πνευματικό σκοτάδι, για θάνατο. 

46 Αυτός είναι ο κόσμος που πρέπει να αντιμετωπίσετε, ω άνθρωποι. Αλλά μη φοβάστε, γιατί το 

πνεύμα των ανθρώπων έχει αναπτυχθεί πολύ, και αν ξέρετε πώς να συμβουλεύετε με λόγια που βγαίνουν 

από την καρδιά, όπως σας έχω διδάξει, θα δείτε τα μάτια τους να ανοίγουν στο φως και θα σας απλώσουν 

τα χέρια τους με αγάπη και έλεος. 

47 Ο σημερινός χρόνος πρέπει να αφιερωθεί στην προετοιμασία και τον προβληματισμό, διότι αν δεν 

τον αξιοποιήσετε τώρα, θα το μετανιώσετε. 

48 Πρέπει να δουλέψετε πολύ για τον εαυτό σας, ώστε να είστε έτοιμοι να βγείτε και να κηρύξετε τον 

λόγο μου. Πρέπει να επιτύχετε την πλήρη ανανέωση ολόκληρης της ζωής σας, έτσι ώστε όταν αυτός που 

ακούει τη διδασκαλία που πρόκειται να κηρύξετε να κοιτάξει το σπίτι σας ή να ακολουθήσει τα βήματά 

σας για να σας ανιχνεύσει, να βρει μόνο καθαρότητα και αλήθεια στα έργα σας. 

49 Αν έχετε την επιθυμία να δείξετε στον κόσμο το μεγαλείο της Διδασκαλίας που σας δίδαξα αυτή 

την εποχή, να θυμάστε ότι πρέπει πρώτα να γίνετε σαν καθαροί καθρέφτες που μπορούν να αντανακλούν 

το φως Μου. Μην εμπιστεύεστε πάντα την ευγλωττία της ομιλίας σας ή τη μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ικανότητα του λόγου σας. Αλήθεια σας λέω, τα πιο όμορφα λόγια δεν θα φτάσουν ποτέ τη δύναμη της 

πειθούς που έχει ένα καλό έργο, όσο δυσδιάκριτο κι αν είναι. 

50 Αγαπητοί άνθρωποι, αυτή είναι η "Τρίτη Ημέρα", όταν φέρνω τον Λόγο Μου σε νέα ζωή ανάμεσα 

στους "νεκρούς". Αυτή είναι η Τρίτη φορά που εμφανίζομαι μπροστά στον κόσμο με πνευματικό τρόπο 

για να του πω: "Εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός που είδατε να πεθαίνει στο σταυρό, και σας μιλάει αυτή τη 

στιγμή, γιατί ζει και θα ζει και θα είναι πάντα". 

51 Αντίθετα, βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν μια νεκρή καρδιά στο σώμα τους όσον αφορά την πίστη, 

την αγάπη και το φως, παρόλο που ισχυρίζονται ότι διακηρύσσουν την αλήθεια στις θρησκευτικές τους 

κοινότητες. Νομίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία τους όταν προσεύχονται στις εκκλησίες τους και 

συμμετέχουν στις τελετές τους. Αλλά σας λέω, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι η σωτηρία θα αποκτηθεί 

μόνο με την εκτέλεση έργων αγάπης και ελέους. 
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52 Οι χώροι συνάθροισης είναι μόνο ένα σχολείο. Οι θρησκευτικές κοινότητες δεν θα πρέπει να 

περιορίζονται στην εξήγηση του νόμου, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ανθρωπότητα κατανοεί ότι 

η ζωή είναι ένα μονοπάτι στο οποίο πρέπει κανείς να εφαρμόζει όσα έμαθε από τον θείο νόμο, 

εφαρμόζοντας τη διδασκαλία μου για την αγάπη. 

53 Αυτός που ακούει μόνο τη διδασκαλία, που αρκείται στο να παρακολουθεί το μάθημα, τη 

διδασκαλία, και έτσι πιστεύει ότι έχει ήδη εκπληρώσει το καθήκον του, βρίσκεται σε μεγάλο σφάλμα, 

διότι αν έμαθε το μάθημα που του αποκαλύφθηκε και δεν το έκανε πράξη, δεν αδίκησε ούτε τον Δάσκαλό 

του, ούτε τους συνανθρώπους του, ούτε τον εαυτό του. Ήταν τότε μόνο ένας μαθητής που νόμιζε ότι 

καταλάβαινε τη διδασκαλία και έτσι ξέχασε το πιο σημαντικό μέρος της, δηλαδή: την αγάπη, τη 

συγχώρεση, τη συμπόνια, την υπομονή, την πίστη και όλα τα καλά που περιέχει μια θεία διδασκαλία και 

τον συμβουλεύει να τα κάνει πράξη. 

54 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, μάθετε να είστε "τελευταίοι" για να είστε πρώτοι στα μάτια μου. Θα 

σας έχω ταπεινούς στην καρδιά, απλούς και ενάρετους. Μην παρασύρεστε από τις ψεύτικες δόξες της γης, 

οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για να παρασύρουν το πνεύμα από το αληθινό μονοπάτι ή για να το 

εμποδίσουν να προχωρήσει περαιτέρω, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στην πνευματική του πρόοδο. 

Αναζητήστε πάντα το μέρος όπου μπορείτε να είστε χρήσιμοι και προτιμήστε το πάντα από εκείνο που 

σας φαίνεται πιο διάσημο. 

55 Μην είστε ματαιόδοξοι ούτε επιπόλαιοι- μην αγαπάτε τους τιμητικούς χώρους, όπως έκαναν οι 

Φαρισαίοι, για να επιδεικνύονται μπροστά στο λαό, για να τους δείχνουν τιμή. 

56 Το αληθινά υψηλό πνεύμα δεν λερώνεται με τέτοιες αθλιότητες, γιατί απωθείται από τον 

κομπασμό και την κολακεία. Όποιος εκπληρώνει τον νόμο του Θεού, πραγματοποιώντας τον στην 

πνευματική και ανθρώπινη ζωή, η ειρήνη που λαμβάνει από τον Κύριό του μετά από κάθε έργο του είναι 

απολύτως επαρκής γι' αυτόν. 

57 Η επιθυμία για υψηλότερη θέση, για βλέμματα θαυμασμού και κολακεία σημαίνει ότι αγαπάμε τον 

εαυτό μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, και αυτό σημαίνει ότι απέχουμε πολύ από την 

εκπλήρωση του νόμου του Θεού. 

58 Δεν σας είπα: Θα αγαπάτε τον Θεό περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα; Αυτό είναι το 

νόημα της πρώτης εντολής. Δεν σας είπα: Να αγαπάτε τους πλησίον σας ως αδελφούς και αδελφές; Αυτό 

είναι το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε. Συνειδητοποιήστε, λοιπόν, ότι η αυτο-αγάπη σας πρέπει 

να έρχεται τελευταία και ποτέ πρώτη. 

59 Γι' αυτό και αποκάλεσα υποκριτές εκείνους τους Φαρισαίους που ισχυρίζονταν ότι ήταν οι πιο 

ζηλωτές στην υπηρεσία του Θεού, αλλά πάντα προσπαθούσαν να είναι οι πρώτοι στη συναγωγή, που 

απολάμβαναν να δέχονται τις τιμές του λαού και που φρόντιζαν πάντα να ντύνουν τα σώματά τους με 

όμορφα γιορτινά ενδύματα για να κρύβουν όλη την κακία τους ανάμεσά τους. 

60 Δεν θέλω να σας αποκαλέσω υποκριτές. Αν δεν αισθάνεστε αγνοί, τουλάχιστον να είστε 

συγκρατημένοι και να μην επιδεικνύετε την αγνότητα- γιατί θα ήταν πολύ λυπηρό αν κάποιος που ήδη 

πιστεύει στη σοφία και την αρετή σας ανακαλύψει την αλήθεια και δει ότι η μαρτυρία σας ήταν ψευδής. 

61 Η ειλικρίνεια και η αλήθεια πρέπει πάντα να εκφράζονται στις πράξεις σας. 

62 Η ταπεινοφροσύνη πρέπει πάντα να κυριαρχεί στη ζωή σας, σας ζητά ο Δάσκαλος. 

63 Τότε θα βιώσετε πώς η αληθινή αρετή θα κατοικεί στην καρδιά σας. Θα παρατηρήσετε πότε το 

δεξί σας χέρι έχει κάνει καλή δουλειά και το αριστερό σας χέρι δεν το έχει καν προσέξει. 

64 Πείτε στον κόσμο ότι δεν είναι απαραίτητο να γεννηθεί και να πεθάνει ο Χριστός σε κάθε γενιά 

για να σωθείτε- πείτε ότι ο Λόγος μου της Δεύτερης Εποχής είναι ακόμα ζωντανός και αγγίζει όλες τις 

ψυχές και καλεί την καρδιά κάθε γενιάς. 

65 Σας δίνω το νέο μου μήνυμα για να σας διευκολύνει στην κατανόηση όλων των προηγούμενων 

αποκαλύψεων. 

66 Επέστρεψα στους ανθρώπους για να τους βοηθήσω στις σημερινές τους δοκιμασίες. Ο Δάσκαλος 

σας λέει: Μην ανησυχείτε όταν μαθαίνετε τα σημάδια της νέας Μου εκδήλωσης, μάλλον χαρείτε γιατί σας 

επέτρεψα να γίνετε μάρτυρες αυτών των διδασκαλιών άμεσα. 

67 Ακριβώς όπως εμφανίστηκα στο πνεύμα στη Μαγδαληνή τη Δεύτερη φορά μετά τον θυσιαστικό 

θάνατο, και εκείνη αναφώνησε έκπληκτη και ταυτόχρονα γεμάτη χαρά: "Κύριε, δοξασμένος και 
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δοξασμένος να είσαι για πάντα!", έτσι και τώρα εμφανίστηκα σε σας όταν πιστεύατε ότι ο Δάσκαλος 

απουσίαζε ή αδιαφορούσε για τα βάσανά σας- και μετά την έκπληξή σας Με ευλογήσατε. Έχετε λάβει στο 

πνεύμα σας το φως μου, και έχοντας λάβει μια τόσο μεγάλη χάρη, θυμηθήκατε τους συνανθρώπους σας 

και μεσιτεύσατε γι' αυτούς, λέγοντας: "Είμαι τυχερός που ακούω τον λόγο σου, ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν 

αυτές τις διδασκαλίες!" Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Έχω κάνει γνωστό το Πνεύμα Μου με πολλούς 

τρόπους σε όλα τα έθνη. Εκείνοι που έχουν προετοιμαστεί εσωτερικά συνειδητοποιούν ότι ζουν σε μια 

εποχή χάριτος και δικαιοσύνης και έχουν αισθανθεί την παρουσία μου. 

68 Όπως ακριβώς συγχώρεσα τη Μαγδαληνή, έτσι συγχωρώ όλους εσάς, αλλά θέλω να γίνετε άξιοι 

για Μένα όπως εκείνη. 

69 Πόσα παραδείγματα διδασκαλίας, άξια να χρησιμεύσουν ως πρότυπο, μπορείτε να συλλέξετε από 

τους αδελφούς και τις αδελφές σας από άλλες εποχές! Το έργο τους είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο. Αλλά 

εσείς - δεν θέλετε να παραμείνει η δουλειά σας γραμμένη ως παράδειγμα; Θα φέρω ενώπιον των 

απογόνων σας εκείνα από τα έργα σας που θεωρώ άξια. Σήμερα, ζώντας στο υλικό σώμα, δεν θα 

αποκομίσετε ούτε δόξα ούτε σεβασμό. Να είστε ταπεινοί και να αφήνετε τους άλλους να κρίνουν τα έργα 

σας. 

70 Στο μεγάλο έργο της ημέρας που σας περιμένει, θα είμαι ο (βοηθός σας σαν) Σίμων ο Κυρηναίος. 

71 Η διδασκαλία μου θα προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στον κόσμο, θα υπάρξουν μεγάλες 

αλλαγές στα έθιμα και τις ιδέες, ακόμα και στη φύση θα υπάρξουν αλλαγές. Όλα αυτά θα δείξουν την 

αρχή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, και τα πνεύματα που θα στείλω σύντομα στη γη θα 

μιλήσουν για όλες αυτές τις προφητείες. Θα εξηγούν το Λόγο Μου και θα εξηγούν τα έργα για να 

βοηθήσουν στην αποκατάσταση και την ανοδική ανάπτυξη αυτού του κόσμου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 153  
1 Και πάλι ο Δάσκαλος εμφανίζεται ανάμεσά σας για να σας δώσει τη διδασκαλία του για τον Τρίτο 

Χρόνο. 

2 Αλήθεια σας λέω, η πίστη σας στην εκδήλωσή μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας θα σας στηρίξει 

στις δοκιμασίες της ζωής σας, γιατί ο λόγος μου θα σας συνοδεύει παντού. Μη γίνετε σαν κάποιους από 

εκείνους που με άκουσαν μαζί σας και οι οποίοι, κουρασμένοι από την ακρόαση, έφυγαν χωρίς να 

γνωρίζουν την κληρονομιά που κουβαλούσαν μέσα τους. 

3 Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να λογοδοτήσετε για όλα όσα σας εμπιστεύομαι. 

4 Εσείς οι παρόντες, με την επιμονή σας, δείχνετε τη θέλησή σας και την προθυμία σας να 

ακολουθήσετε το ίχνος μου. Βλέπω πώς η αγάπη που υπήρχε στις καρδιές σας για τη Θεότητά μου 

μεγαλώνει με την (πνευματική) ανύψωσή σας και την άσκηση της φιλανθρωπίας. 

5 Είμαι η αγάπη του Πατέρα που μιλάει στο πνεύμα σας και το γεμίζει με ειρήνη. Ο Λόγος Μου σας 

εξαγνίζει, επειδή φτάνει στο εσωτερικό της ύπαρξής σας. Σημαίνει σωτηρία, γιατί σας απομακρύνει από 

τους κακούς δρόμους και σας προσφέρει το μονοπάτι της αλήθειας, και καθώς Με ακούτε, σας 

συνεπαίρνει, σχηματίζοντας σε όλους σας μια καρδιά και μια θέληση. 

6 Μιλώ σε όλη την ανθρωπότητα και καλώ τον αμαρτωλό που προσκολλάται πεισματικά στα 

ελαττώματά του στην ανανέωση, γιατί έχω και γι' αυτόν μια θέση στις τάξεις των στρατιωτών Μου. 

7 Ο αιώνιος και παγκόσμιος Λόγος Μου περιορίζεται όταν εξανθρωπίζεται από τον φορέα της 

φωνής, αλλά δεν χάνει ποτέ την τελειότητα του νοήματός του. Ο Λόγος Μου δεν πληγώνει, ούτε τιμωρεί. 

Γιατί νομίζετε ότι τιμωρώ, όταν ο άνθρωπος είναι αυτός που στρώνει το μονοπάτι του με αγκάθια για να 

περπατήσει μετά πάνω τους; 

8 Συνειδητοποιήστε ότι κάθε τι που υπάρχει ζει μέσα σε έναν νόμο, και ότι αυτός που παρεκκλίνει 

από τον ορθό δρόμο και δεν υπακούει στις εντολές που σας διέπουν, θα βρεθεί αμέσως να κρίνεται από 

τον νόμο, για να γνωρίσει το λάθος του. 

9 Παρατηρήστε για λίγες στιγμές το σύμπαν που σας περιβάλλει και θα θαυμάσετε την αρμονία, την 

υπακοή και την ακρίβεια με την οποία όλες οι σφαίρες και όλα τα όντα εκπληρώνουν το πεπρωμένο τους. 

Πιστεύετε ότι το έργο μου θα ήταν τέλειο ακόμη και αν όλα όσα δημιουργήθηκαν δεν υπάκουαν σε 

κανέναν νόμο; - Εσείς, που είστε το αριστούργημά Μου, είστε προικισμένοι με ελευθερία επιλογής, 

βούληση, νοημοσύνη και όλες τις ικανότητες που αρμόζουν στο πνεύμα, έτσι ώστε μέσω των αξιών που 

αποκτάτε με το ξεδίπλωμα των αρετών σας, να αποκτήσετε πνευματική τελειότητα, στην οποία 

κατάσταση θα βιώσετε την ειρήνη και την ευτυχία και θα βρείτε το πλήρες φως που έχω ετοιμάσει για 

σας, έτσι ώστε να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. 

10 Ο δρόμος που οδηγεί στα δεξιά του Πατέρα είναι τόσο στενός και ευθύς που ο ίδιος έγινε 

άνθρωπος εν Χριστώ για να χαράξει για το ανθρώπινο πνεύμα τον δρόμο προς την τελειότητα με τα 

σημάδια του θυσιαστικού θανάτου και του χυμένου αίματός Του. 

11 Αυτός ο δρόμος, που είναι ο νόμος της αγάπης, δεν θα σβήσει από τις ανθρώπινες ιδέες, διότι για 

κάθε πνεύμα έρχεται η ώρα της λύτρωσής του και τη βρίσκει μόνο στον Θεό. 

12 Σήμερα με ακούτε, αλλά αύριο, όταν δεν θα γίνω πλέον γνωστός με τον ίδιο τρόπο, θα με 

ακολουθήσετε στους δρόμους του κόσμου και θα με πάρετε ως παράδειγμα. Αν σας έρθει μια στιγμή 

αδυναμίας τότε, ο λόγος μου θα σας εκπλήξει στο δρόμο, και στην ανάμνηση της διδασκαλίας μου για την 

αγάπη θα βρείτε τη σωτηρία και θα συνεχίσετε την αποστολή σας να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. 

13 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήρθα σε σας ανέγγιχτος και αόρατος, και Με αντιληφθήκατε 

μόνο με την πνευματική σας ευαισθησία. Με αυτόν τον τρόπο δοκίμασα την πίστη σας. Σας έδωσα πολλές 

εκδηλώσεις μέσω των οποίων ενισχύσατε την πίστη σας. Τα πνευματικά σας μάτια έχουν ανοίξει και οι 

αισθήσεις σας ξυπνούν τώρα για να με κατανοήσουν και στη συνέχεια να με μαρτυρήσουν. 

14 Ακόμα κι αν τα χείλη σας δεν έχουν μιλήσει για την αλήθεια μου, ακόμα κι αν η καρδιά σας 

αμφιβάλλει ακόμα - το πνεύμα με αγαπά και με πιστεύει. Λαχταρά να με φτάσει και στην προσευχή του 

μου ζητάει φως για να πείσει τη "σάρκα" και δύναμη και υπομονή για να την ξεπεράσει. Μέχρι στιγμής 

δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας, και συχνά έχετε νικηθεί από την εγωιστική 
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θέληση της τελευταίας και έχετε θέσει τις ικανότητες και τη θέλησή σας στην υπηρεσία της. Αλλά γι' αυτό 

ήρθα σήμερα, για να θρέψω το πνεύμα, να το ενισχύσω και να του επιστρέψω την κληρονομιά του. 

15 Πάντα αναζητούσα το πνεύμα και του μιλούσα για την αιώνια ζωή, που είναι ο στόχος του. 

Ανήκει σε Μένα, και ως εκ τούτου τον διεκδικώ για τον εαυτό μου. Τον έβαλα στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης και της επανόρθωσης, γιατί ήταν θέλημά Μου να αναπτυχθεί προς τα πάνω και να 

τελειοποιηθεί μέσω της αξίας του. Το κέλυφος του σώματος έχει μικρή διάρκεια ζωής. Όταν εκπληρώσει 

το καθήκον του, μου αποδίδει τον φόρο τιμής του και το πνεύμα συνεχίζει την πορεία του χωρίς να 

σταματά. 

16 Σήμερα είναι μια περίοδος μεγαλύτερης εξιλέωσης για την ψυχή. Η κρίση μου έχει ανοίξει και τα 

έργα του καθενός έχουν τοποθετηθεί σε μια κλίμακα. Παρόλο που αυτή η κρίση είναι δύσκολη και 

θλιβερή για τις ψυχές, ο Πατέρας είναι κοντά τους, ο οποίος είναι περισσότερο στοργικός Πατέρας παρά 

κριτής. Η αγάπη της Μαρίας, της Συνήγορού σας, σας περιβάλλει επίσης. 

17 Τα παιδιά μου με περιμένουν μέσα στο χάος μέσα στο οποίο ζουν σήμερα. Γνωρίζοντας ότι 

έρχομαι, φοβούνται επειδή έχουν παραβιάσει τον Νόμο μου- όταν τους πλησίασα και τους ρώτησα αν με 

αναγνωρίζουν, απάντησαν: "Κύριε, έχω ξεχάσει τις εντολές σου, έχω πέσει στον υλισμό και είμαι σε 

σύγχυση. Αλλά σήμερα, καθώς η φωνή Σου με καλεί, θα διορθώσω τους δρόμους μου και θα αφήσω το 

φως Σου να με καθοδηγήσει". 

18 Και όταν ήρθα σε εσάς, που είστε ο εκλεκτός λαός, και σας ζήτησα να με δεχτείτε ανάμεσά σας, 

το πνεύμα σας απάντησε αμέσως: "Διαμορφώστε και τελειοποιήστε την ύπαρξή μας μέσω της 

διδασκαλίας σας". Ενώ όμως το πνεύμα γνωρίζει το πεπρωμένο του και το αποδέχεται, η σάρκα 

επαναστατεί εναντίον του, και αρχίζει ένας αγώνας μεταξύ των δύο, κατά τον οποίο πρέπει να αποκτήσετε 

τα απαραίτητα προσόντα για τη σωτηρία σας. 

19 Πριν από πολύ καιρό σας ανακοίνωσα τα γεγονότα που είδατε να συμβαίνουν. Σας το είπα: 

Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί η ημέρα πλησιάζει που ο πόλεμος και άλλες συμφορές θα 

εξαπολυθούν. Αλλά η άπιστη καρδιά σας μου είπε: "Πατέρα, είναι δυνατόν να επιτρέπεις πόλεμο μεταξύ 

μας, αφού έχεις εκδηλώσει την αγάπη, την καλοσύνη και τη συγχώρεσή Σου;" - Όταν σας ανακοίνωσα 

αυτά τα γεγονότα, το έκανα για να προετοιμαστείτε και να προσευχηθείτε για όλη την ανθρωπότητα, έτσι 

ώστε στο εξής να ζήσετε μια ζωή εσωτερικότητας και μετάνοιας και να κάνετε ειρήνη στους κόλπους της 

οικογένειάς σας και να εφαρμόσετε τη διδασκαλία Μου στην πράξη. Σας ζήτησα να τα κάνετε όλα αυτά 

για να μειωθεί ο πόνος. Δεν ήθελα να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέπατε αυτό που είναι 

γραμμένο, αλλά σας προσέφερα να γίνετε μεσίτες μεταξύ του κόσμου και του Πνεύματός μου. 

20 Όλα όσα είχαν προαναγγελθεί έγιναν πραγματικότητα το 1939: ισχυρά έθνη υποτάσσουν τα 

αδύναμα, άλλα ακόμη πιο ισχυρά ενώνονται για να εισβάλουν στα πρώτα και ο πόλεμος εξαπλώνεται, 

καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του και σπέρνοντας τον πόνο. - Η προσευχή κάποιων μαθητών 

μου ήταν η εξής: "Κύριε, ελπίζουμε ότι αυτός ο λόγος δεν θα γίνει πραγματικότητα". Άλλοι περίμεναν να 

συμβούν γεγονότα για να πιστέψουν. Αλλά ο λόγος μου έγινε πραγματικότητα, και σήμερα με ρωτάτε αν 

έχει περάσει κάθε κίνδυνος. Αλλά σας λέω ότι η ειρήνη που βιώνετε σήμερα είναι μόνο μια ψευδο-ειρήνη, 

αυτό που συνέβη μέχρι τώρα είναι μόνο η αρχή των δεινών που θα πλήξουν τον κόσμο. 

21 Είστε ακόμα αδύναμοι, μαθητές μου, γιατί παρόλο που έχετε το Λόγο μου, εξακολουθείτε να 

αμφιβάλλετε. Το Πνεύμα Πατέρας μου περιμένει την αναγέννηση της ανθρωπότητας. Ας γίνει ο καθένας 

από εσάς δάσκαλος αυτής της διδασκαλίας στον κύκλο της οικογένειάς του, ώστε όταν έρθει η ημέρα της 

επίσκεψης να είστε προετοιμασμένοι και δυνατοί. Δες τις πεισματικές καρδιές γύρω σου που σε έκαναν 

να κλάψεις, ώστε μέσα στα βάσανά σου να μου πεις: "Γιατί με δοκιμάζεις εν μέσω των αγαπημένων μου 

για χάρη της διδασκαλίας σου;". Αλλά σας λέω: Αυτός ο αδελφός σας που δεν καταλάβαινε το ιδανικό 

σας θα μεταμορφωθεί από την υπομονή και το έλεός σας και θα γίνει στο εξής ο καλύτερος φίλος και 

έμπιστός σας. 

22 Ήδη πλησιάζουν εκείνοι που θα ακούσουν τα τελευταία μου λόγια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 

θα κατανοήσουν το πνευματικό περιεχόμενο της διδασκαλίας μου. Δώστε τους την καλύτερη θέση, 

θεραπεύστε τα και μην τα σταματήσετε στην πορεία της ανάπτυξής τους. Όταν βλέπετε ότι τα πνευματικά 

τους χαρίσματα ξεδιπλώνονται γρήγορα, αφήστε τα να προχωρήσουν, τότε το χέρι τους θα σας βοηθήσει 

να σηκώσετε το σταυρό και όλοι σας θα προοδεύσετε. 
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23 Ω, αγαπημένο Ισραήλ, στο οποίο έχω χύσει το Λόγο Μου ξανά και ξανά - δεν έχεις ακόμη 

καταλάβει πόσο πολύ σε αγαπώ! Πόσο συχνά συγκινηθήκατε όταν ακούσατε το Λόγο Μου και όταν 

δεχτήκατε τα θαύματά Μου, Μου υποσχεθήκατε ότι θα Με ακολουθήσετε μέχρι τέλους. Να είστε 

ευλογημένοι. Εμπιστευτείτε τον Πατέρα σας που σας προσέχει πάντα. Δεν ζείτε σε έναν κόσμο τέλειας 

ειρήνης, αλλά μέσα σε αυτόν θα καταφέρετε να ρίξετε μια ματιά στη βασιλεία που έχει υποσχεθεί στο 

πνεύμα σας. Η αγάπη μου είναι μαζί σας. Επιθυμήστε με ως Πατέρα και όχι ως κριτή. Μην επιθυμείτε να 

σταθείτε μπροστά στο κάθισμα της κρίσης μου. Προετοίμασε την ψυχή σου, ώστε όταν έρθεις σε μένα, να 

υπάρχει ειρήνη και ικανοποίηση μέσα σου και χαρά στο Πνεύμα μου. 

24 Ανά πάσα στιγμή έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου ως Πατέρα. Στην αρχή του κόσμου μιλούσα 

πνευματικά στους ανθρώπους, συχνά με έβλεπαν να κατεβαίνω για να τους συμβουλεύσω ή να τους 

διορθώσω. Μίλησα στον Αδάμ, και εκείνος ταπεινά Με άκουσε. Ήμουν με τον Άβελ, και τι ευλογία 

βρήκα σε αυτό το πλάσμα. Αλλά πλησίασα και τον Κάιν, γιατί αγαπώ όλους, τους δίκαιους και τους 

αμαρτωλούς. Έστειλα μεγάλα πνεύματα που έφεραν το φως Μου για να διδάξουν και να αποκαλύψουν το 

Νόμο και τις Θεϊκές Εντολές. Αλλά πόσο λίγοι ήταν πρόθυμοι να αφυπνίσουν το πνεύμα τους και να 

ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους. Κάποιοι μετανόησαν όταν αμάρτησαν, αλλά άλλοι γύρισαν την 

πλάτη τους στον αυστηρό και άκαμπτο νόμο του Ιεχωβά. Αλλά ο Νόμος Μου ήταν μέσα σε όλους αυτούς, 

και παρόλο που το φως Μου τους φώτιζε, είδα ότι οι αμαρτωλοί ήταν περισσότεροι, ότι το κακό είχε 

αυξηθεί και είχε βλάψει σοβαρά τις ψυχές. Τότε επέτρεψα να λάβει χώρα ένας μεγάλος εξαγνισμός. Μόνο 

ο Νώε και η οικογένειά του επέζησαν και ήταν ο σπόρος, η αρχή ενός νέου κόσμου. Έκανα διαθήκη με 

τον δίκαιο άνθρωπο και εμφανίστηκε το ουράνιο τόξο της ειρήνης, το σημάδι της διαθήκης. 

25 Σύντομα οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων υπέκυψαν και πάλι στον πειρασμό. Οι καρδιές που 

είχαν λάβει κληρονομιά αγάπης έγιναν σκληρές και ανάλγητες. Ένα ζωντανό παράδειγμα κατέστη 

απαραίτητο για τη λύτρωσή τους. Τότε ο Χριστός έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά τους. Έφαγε 

από το ψωμί σας, βίωσε και υπέφερε τις δυσκολίες της ζωής σας. Έκανε θαύματα για να γίνει γνωστός, 

σας δίδαξε το σωστό δρόμο. Ζήσατε κοντά του και είδατε την πορεία του στον κόσμο. Αλλά όταν ήρθε το 

τέλος της αποστολής του, πόσο λίγοι ήταν έτοιμοι να δουν την ανάληψή του, να κατανοήσουν τον 

θυσιαστικό θάνατό του και να ακολουθήσουν χωρίς δισταγμό το μονοπάτι που χάραξε το αίμα του για την 

αγάπη και τη συγχώρεση. 

26 Σήμερα έρχομαι για δεύτερη φορά ως Δάσκαλος. Το βλέμμα μου αναζητά εκείνους που πρέπει να 

με ακολουθήσουν, εκείνους που πρέπει να εξοπλιστούν για να μιλήσουν στον κόσμο για τον ερχομό μου 

ως το Παρηγορητικό Πνεύμα. Αλλά με πόνο κοιτάζω τις τρυφερές και αθώες καρδιές που έχουν 

σκληρύνει. Έχουν κυλήσει τόσα δάκρυα που οι πηγές τους, τα μάτια των ανθρώπων, έχουν στερέψει. Δεν 

υπάρχει πια αγάπη για μένα, ούτε συμπόνια των ανθρώπων ο ένας για τον άλλον, και το πνεύμα-πατέρας 

μου υποφέρει για χάρη της ανθρωπότητας. Το βλέμμα μου αναπαύεται σε κάθε καρδιά, αλλά λαμβάνω 

μόνο τον πόνο που έχετε θερίσει αυτή τη στιγμή. 

27 Ο Δάσκαλος σας λέει: Δεν έχετε καταλάβει πώς να χρησιμοποιείτε τα χαρίσματα που σας έχω 

δώσει. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα καταλάβετε καλύτερα αυτή τη διδασκαλία και θα νιώσετε πολύ κοντά 

μου και θα με ευχαριστήσετε. 

28 Προσευχηθείτε, παρακολουθήστε και ζητήστε για τον κόσμο. Τότε, όταν έρθει η ώρα της μάχης, 

σηκωθείτε και διαδώστε το φως μου, ενθαρρύνετε και παρηγορήστε, αφαιρέστε ασθένειες, κάντε 

θαύματα, έτσι ώστε όταν φτάσετε στο τέλος του ταξιδιού σας, να έρθετε σε μένα γεμάτοι αξία και να 

εμφανιστείτε μπροστά στο δικαστικό μου κάθισμα με ειρήνη. 

29 Πότε όμως αυτός ο λαός θα συνειδητοποιήσει την πνευματική αποστολή που έχει απέναντι στους 

άλλους λαούς της γης; 

30 Σας έχω πει ότι δεν πρέπει να επιθυμείτε να είστε περισσότεροι από κανέναν, ούτε να διεκδικείτε 

να είστε πάνω από τους άλλους. Ωστόσο, το πεπρωμένο σας είναι μεγάλο, και ακόμη και το έθνος που σας 

προσφέρει την προστασία του πρέπει να εκπληρώσει τον ρόλο του σε αυτό το έργο. 

31 Σας δίδαξα για να μπορείτε να μοιραστείτε τα καλά νέα με τους συνανθρώπους σας και, όταν 

έρθει η ώρα, να μεταφέρετε το μήνυμά Μου στα άλλα έθνη. Αλλά εξακολουθώ να σας βλέπω να 

κοιμάστε, χωρίς να συνειδητοποιείτε τις μεγάλες συνέπειες της αποστολής σας. 

32 Θέλετε ο πόνος, η δυστυχία, η αρρώστια και η πείνα να σας ξυπνήσουν από τον λήθαργό σας; 
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33 Το ποτήρι που πίνεις είναι πολύ πικρό, και πολύ βαριές είναι οι αλυσίδες που σέρνεις μαζί σου. 

Είστε ακόμα ο υπόδουλος λαός του Φαραώ. Όσο περισσότερο λαχταράτε την ελευθερία σας, τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι κακουχίες που σας επιβάλλονται και τόσο υψηλότερος είναι ο φόρος σας. Ποιο 

μέτρο πικρίας θα φτάσετε ακόμα; 

34 Είναι απαραίτητο για τους αφυπνισμένους να ξυπνήσουν τους άλλους, που κοιμούνται ακόμα, από 

τον λήθαργο και να τους πουν ότι ο Κύριος, ο ίδιος όπως παλιά, τους περιμένει στο βουνό για να τους 

κάνει να ακούσουν τη φωνή του Πατέρα του και να τους δείξει τον δρόμο που θα τους οδηγήσει στην 

ελευθερία και την ειρήνη. Αλλά και οι μεν και οι δε πρέπει να καταλάβουν σωστά τον λόγο μου, διότι 

διαφορετικά θα αναρωτηθείτε: "Ποιος είναι ο Φαραώ; Ποια είναι η δουλεία για την οποία γίνεται λόγος 

εδώ; Σε ποιο βουνό θα μας μιλήσει ο Κύριος; Πού θα μας οδηγήσει ο δρόμος που θα μας δείξει;" 

35 Αλλά πρέπει να μάθετε να κατανοείτε τα σύμβολα με τα οποία σας μιλάω, ώστε να μπορείτε να τα 

εξηγήσετε στους συνανθρώπους σας στη συνέχεια χωρίς να υποκύψετε σε λάθη. 

36 Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζείτε, το οποίο σας περιβάλλει αυτή την εποχή, είναι ο 

Φαραώ αυτής της εποχής. Είναι διαποτισμένη από τον εγωισμό, το μίσος, την απληστία και όλες τις 

αμαρτίες της ανθρωπότητας. 

37 Οι αλυσίδες είναι οι ανάγκες σας που σας αναγκάζουν να υποτάσσεστε στον επικρατούντα 

εγωισμό, την αδικία, ακόμη και την ηθική διαφθορά. 

38 Το βουνό στο οποίο σας περιμένω βρίσκεται στη συνείδηση του καθενός από εσάς, η οποία, 

σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα ακουστεί στην καρδιά σας, γιατί σ' αυτήν είναι γραμμένος ο νόμος Μου. 

39 Ο Δρόμος είναι η κατεύθυνση της ζωής που θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε την ειρήνη και την 

ελευθερία που επιθυμείτε και την οποία θα σας φέρει η εκπλήρωση αυτού του νόμου. 

40 Γνωρίζετε τώρα το νόημα της αποστολής σας; Προσευχηθείτε, λαέ, να ξυπνήσει το έθνος σας στο 

κάλεσμά μου. Παρακολουθήστε, ώστε όταν τα πλήθη σας αναζητήσουν, να ξέρετε πώς να βγείτε να τα 

συναντήσετε και να τα εμπνεύσετε με το παράδειγμά σας. 

41 Κατανοήστε τη διδασκαλία μου, μαθητές, ελάτε να ακούσετε τον λόγο μου, γιατί οι καιροί αυτοί 

δεν θα επιστρέψουν. Σήμερα μπορείτε ακόμη να με ακούσετε μέσα από το όργανο του νου των φορέων 

της φωνής, αλλά αυτός ο χρόνος θα περάσει και το έργο μου θα ανοίξει μια νέα φάση αποκάλυψης για 

εσάς. 

42 Ακούγοντας τις διδασκαλίες μου, αναζωογονηθείτε και κρατήστε τες στις καρδιές σας. Κάντε τη 

μνήμη σας ένα σεντούκι που θα κρατάει την ουσία των διδασκαλιών μου σαν να ήταν ένα κόσμημα 

ανεκτίμητης αξίας. 

43 Σήμερα, καθώς επέστρεψα σε σας προς έκπληξη ορισμένων και μπροστά στη δυσπιστία ή την 

πίστη άλλων, περιμένετε από τον Δάσκαλο να σας μιλήσει για τις διδασκαλίες που σας έδωσε στο 

παρελθόν. 

44 Ακούστε με: ο Θεός αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο από την αρχή της ανθρώπινης ζωής ως νόμος 

και δικαιοσύνη. Το θείο Πνεύμα υλοποιήθηκε ενόψει της ανωριμότητας και της απλότητας των πρώτων 

πλασμάτων κάνοντας τη φωνή του να ακούγεται εξανθρωπισμένη και κατανοητή. Η ευαισθησία αυτών 

των όντων αφυπνίστηκε μέχρι που μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τον Πατέρα στο δρόμο τους πάνω από τη 

φύση. Όσο ζούσαν με υπακοή, βίωναν τη θεία χάρη μέσα από κάθε τι που τους περιέβαλλε. Επίσης, δεν 

γλίτωσαν από παραστρατήματα και πικρίες, που τους έδειχναν ότι είχαν παρανομήσει ενάντια στον Κύριό 

τους. Προκάλεσα να λάμψει μέσα τους το φως της συνείδησης, το οποίο έπρεπε να είναι ο φάρος, ο κριτής 

και ο σύμβουλος στην πορεία τους μέσα στη ζωή. Ενστικτωδώς, οι πρώτοι άνθρωποι γνώριζαν ότι αυτός ο 

αόρατος Πατέρας διέταζε πάντα το καλό και ότι αυτή η εντολή βασιζόταν στον νόμο με τον οποίο έπρεπε 

να ζουν. Αυτό το εσωτερικό φως που αποκαλείτε "Φυσικός Νόμος". 

45 Αργότερα, όταν ο άνθρωπος πολλαπλασιάστηκε και μέσα στον πολλαπλασιασμό του ξέχασε να 

εκπληρώσει αυτόν τον νόμο, μη ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής του και χάνοντας κάθε δειλία, ο 

Πατέρας, που είχε ακολουθήσει το παιδί στην ερημιά του, έστειλε σ' αυτό ανθρώπους προικισμένους με 

υψηλό πνεύμα λόγω της αρετής και της σοφίας τους, για να τους υπενθυμίσουν τον δρόμο από τον οποίο 

είχαν απομακρυνθεί. 

46 Δεν θυμάστε τον δίκαιο Άβελ, για το αίμα του οποίου απαιτώ ακόμη λογαριασμό; Πέθανε δίπλα 

στην προσφορά του. 
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47 Και του Νώε, του βαθιά πιστού, που υπέμεινε την κοροϊδία των ανθρώπων και διακήρυξε το 

θέλημα του Κυρίου του μέχρι την τελευταία στιγμή; Σας υπενθύμισαν την ύπαρξή Μου και τον Νόμο 

Μου με τις πράξεις τους. Τότε σας έστειλα έναν Αβραάμ, υπόδειγμα υπακοής και άπειρης πίστης στον 

Κύριό του, έναν ενάρετο Ισαάκ, και έναν Ιάκωβο που ήταν πιστός και γεμάτος δύναμη, ώστε να 

σχηματίσουν τον κορμό του δέντρου από το οποίο ένα κλαδί θα έβγαζε τον Μωυσή, τον οποίο έστειλα για 

να Με εκπροσωπήσει και να παραδώσει τον Νόμο Μου στους ανθρώπους. 

48 Στον Μωυσή, η ανθρωπότητα είδε μια αντανάκλαση του μεγαλείου μου. Είδαν σε αυτόν τη 

δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη, το αδάμαστο θάρρος, την πίστη, την υπακοή και τη φιλανθρωπία. Μάθατε ότι 

μπροστά στις αδυναμίες του λαού του, έσπασε με οργή τις πλάκες του νόμου που μόλις είχε λάβει από τον 

Πατέρα. Γνωρίζετε όμως επίσης ότι τα επέστρεψα αμέσως στα χέρια του για να σας δώσω να καταλάβετε 

ότι μόνο ένας θείος νόμος θα σας διέπει πάντοτε: ο νόμος του αόρατου Θεού. 

49 Στη συνέχεια, όταν πέρασε ένας ορισμένος χρόνος και έγινε φανερή η ανάγκη της ανθρωπότητας 

να γνωρίσει βαθύτερα τον Πατέρα της, εκείνος - ακούραστος στο έργο της αγάπης του - έστειλε τους 

προφήτες του στον κόσμο για να ανακοινώσουν στην ανθρωπότητα ότι θα έρθει στη γη και θα γίνει 

άνθρωπος για να κάνει αισθητή την αγάπη του και να τους διδάξει, μέσω της γέννησης, της ζωής και του 

θανάτου του, ποια είναι η τέλεια ζωή. Αλλά ενώ κάποιοι πίστεψαν στους προφήτες μου, άλλοι 

αμφέβαλαν, τους σκότωσαν και προετοίμασαν το δρόμο μου με αυτή τη θυσία. 

50 Ο λόγος των αγγελιοφόρων μου έκανε τις καρδιές εκείνων που αμάρτησαν να τρέμουν, επειδή 

ανήγγειλαν τον ερχομό εκείνου που θα αποκάλυπτε την αναλήθεια με την αλήθεια του. Ενώ οι άνθρωποι 

έλεγαν: "Ο Θεός συμβουλεύει την καλοσύνη, τα τέλεια έργα της αγάπης, της συγχώρεσης και της 

δικαιοσύνης, επειδή είναι τέλειος- αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε έτσι", ο Ιησούς ήρθε 

στον κόσμο. 

51 Ήταν ο ίδιος ο Θεός που ήρθε στον κόσμο για να φέρει το νόμο και τις διδασκαλίες Του με 

ανθρώπινη μορφή. Σήμερα θα θέλατε να μάθετε πώς δημιουργήθηκε το σώμα του Ιησού. Σε αυτό σας 

λέω: Πρέπει να αρκεστείτε στο να ξέρετε ότι αυτό το σώμα γεννήθηκε και συνελήφθη με τη δράση της 

άπειρης αγάπης που έχω για εσάς. Από εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς άρχισε να πίνει το ποτήρι της πίκρας, το 

οποίο έπρεπε να πιει μέχρι το τέλος. Έζησε όλες τις αντιξοότητες του ανθρώπου, υπέμεινε τις δοκιμασίες, 

γνώρισε τις κακουχίες, τους διωγμούς, το μακρύ μεροκάματο των ανθρώπων, τη δίψα και τη μοναξιά- 

ένιωσε στο σώμα του το πέρασμα του χρόνου και εξέτασε από κοντά την ανθρώπινη ζωή, με τις αρετές 

και τις δυστυχίες της, μέχρι που ήρθε η ώρα να ξεκινήσει να μιλάει και να κάνει έργα δύναμης. 

52 Τότε επέτρεψα στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν γύρω μου για να με ακούσουν, να με 

κοιτάξουν, να με ανιχνεύσουν με λόγια και με πνευματικό τρόπο. Επέτρεψα στον άνθρωπο να τρυπήσει το 

σώμα μου αναζητώντας το Θείο, μέχρι που είδε τα οστά μου, η πλευρά μου άνοιξε και το νερό έτρεξε έξω. 

Επέτρεψα στον κόσμο να με κάνει κατηγορούμενο, τον χλευαστικό βασιλιά του, έναν εκτεθειμένο, και 

έτσι με έσυρε με τον σταυρό της ντροπής στους ώμους μου στον τόπο της εκτέλεσης, όπου με περίμεναν 

δύο ληστές για να πεθάνουν μαζί μου. 

53 Έτσι ήθελα να πεθάνω, πάνω στο σταυρό μου, για να σας διδάξω ότι εγώ, ο Θεός σας, δεν είμαι 

μόνο Θεός του λόγου, αλλά και της πράξης. Αλλά εκείνοι που με είδαν να πεθαίνω και έγιναν μάρτυρες 

της αγωνίας μου και άκουσαν τα τελευταία μου λόγια είπαν: "Πώς μπορεί να πεθάνει ο Υιός του Θεού; 

Πώς είναι δυνατόν, αν και είναι ο Μεσσίας, να τον είδαμε να καταρρέει και να τον ακούσαμε να θρηνεί;" 

54 Οι άνθρωποι ζήτησαν περισσότερες αποδείξεις, και με την αγάπη Μου τους τις έδωσα. Όπως 

ακριβώς γεννήθηκα ως ανθρώπινο ον από τη μήτρα μιας αγίας γυναίκας για να αποτίσω φόρο τιμής στην 

ανθρώπινη μητρότητα, έτσι και εγώ βυθίστηκα στο εσωτερικό της γης για να αποτίσω φόρο τιμής σε 

αυτήν και να ολοκληρώσω εκεί την αποστολή μου ως ανθρώπινο ον. Αλλά η γη δεν μπορούσε να 

συγκρατήσει το σώμα αυτό που δεν ανήκε σ' αυτήν, αλλά στους κόλπους του Πατέρα από τον οποίο 

προήλθε και στον οποίο επέστρεφε. 

55 Τώρα σας λέω: Αν αμφισβητήσατε τη θεότητα του Χριστού όταν τον είδατε να πεθαίνει στο 

σταυρό, μπορείτε να μου πείτε: Ποιος άνθρωπος αναστήθηκε από τον τάφο την τρίτη ημέρα μετά το 

θάνατό του χωρίς να τον βλάψει και ανέβηκε στον ουρανό με το ίδιο του το σώμα; Κανείς! - Το έκανα 

γιατί είμαι η Ζωή, γιατί δεν θα μπορούσα να πεθάνω ούτε στο πνεύμα ούτε στη σάρκα. 
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56 Αμφιβολίες δεν υπήρχαν μόνο στα πλήθη των θεατών. Ακόμη και μεταξύ των μαθητών μου 

υπήρχε ένας που αμφέβαλλε ότι θα μπορούσα να εμφανιστώ ανάμεσά τους μετά θάνατον. Ήταν ο Θωμάς 

που είπε ότι μόνο αν μπορούσε να βάλει τα δάχτυλά του στην πληγή στο πλευρό Μου θα πίστευε ότι ήταν 

δυνατόν. Μόλις το είπε αυτό, του έδωσα τον χαιρετισμό μου: "Η ειρήνη μου μαζί σας! Είχε ακόμα τη 

δύναμη να πλησιάσει και να κοιτάξει τη βαθιά πληγή και να την αγγίξει με το χέρι του για να πιστέψει ότι 

ο Δάσκαλος είχε πραγματικά πεθάνει και αναστηθεί. 

57 Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να έχουν δει προηγουμένως. Ναι, παιδιά μου, γιατί η 

αληθινή πίστη είναι επίσης ένα βλέμμα που βλέπει αυτό που ούτε η διάνοια ούτε οι αισθήσεις μπορούν να 

ανακαλύψουν. Μόνο η πίστη μπορεί να αποκαλύψει στον άνθρωπο μερικά από τα μυστήρια της 

δημιουργίας. 

58 Αλλά αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς έρχεται αυτή τη στιγμή με πνεύμα γεμάτο δόξα για 

να σας μιλήσει ξανά. 

59 Πόσοι από αυτούς που κατοικούν σήμερα στη γη γνωρίζουν ότι μια νέα εποχή έχει ανοίξει 

μπροστά στην ανθρωπότητα; Μόνο όσοι έχουν ακούσει αυτή τη λέξη γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι το 

1866 ξημέρωσε μια νέα εποχή: αυτή του Αγίου Πνεύματος. 

60 Μέσα από το πνευματικό όργανο του Roque Rojas μίλησε το πνεύμα του Ηλία, του πρωτοπόρου, 

ο οποίος έγινε γνωστός με αυτόν τον τρόπο για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. 

61 Μέσω αυτού του δίκαιου ανθρώπου άνοιξα το βιβλίο των διδασκαλιών Μου, των νέων 

αποκαλύψεών Μου ενώπιον της ανθρωπότητας και την κάλεσα να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα στο 

μονοπάτι. 

62 Ήρθα αυτή τη στιγμή "στο σύννεφο", δηλαδή πνευματικά και αόρατα στα ανθρώπινα μάτια. Αυτό 

το "σύννεφο" είναι το σύμβολο για το υπερπέραν, απ' όπου στέλνω μια ακτίνα φωτός που φωτίζει τα 

όργανα της διάνοιας μέσω των οποίων κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. Έτσι ήταν το θέλημά Μου και γι' 

αυτό είναι ένα τέλειο έργο. Γνωρίζω τον άνθρωπο και τον αγαπώ, γιατί είναι παιδί Μου. Μπορώ να τον 

χρησιμοποιήσω, γιατί τον δημιούργησα, γι' αυτό τον δημιούργησα. Μπορώ να αποκαλυφθώ στον 

άνθρωπο, γιατί τον δημιούργησα ακριβώς για να δοξαστώ μέσα του. 

63 Ο άνθρωπος είναι η μόνη και αληθινή εικόνα μου, διότι διαθέτει ζωή, νοημοσύνη, βούληση και 

ικανότητες όπως ο Θεός του. 

64 Πριν αποκαλυφθώ στο παρόν με αυτή τη μορφή, εξέτασα τις καρδιές των ανθρώπων. Ρώτησα 

αυτούς που τρέφουν το μυαλό τους σε διάφορες θρησκευτικές κοινότητες: Είστε ικανοποιημένοι; Εκείνοι 

απάντησαν: "Πεινάμε και διψάμε για Εσένα". 

65 Πολλοί αναζήτησαν την εμφάνιση και το πρόσωπο του Πατέρα τους χωρίς να Τον βρουν. Ήλπιζαν 

σε αυτό το θαύμα, αλλά το θαύμα δεν έγινε πραγματικότητα επειδή δεν βρήκαν ψωμί που να τρέφει 

πραγματικά το πνεύμα τους. Ωστόσο, είχα προετοιμάσει εκείνο το δέντρο, εκείνη την πηγή και εκείνα τα 

χωράφια, και κάλεσα τα πλήθη που διψούσαν και διψούσαν για ειρήνη, που λαχταρούσαν για αγάπη και 

ήθελαν να νιώσουν ότι αγαπιούνται. Όταν έχουν έρθει στην Παρουσία Μου, έχουν ακούσει αυτόν τον 

Λόγο που εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους υπάρχοντες τόπους συνάθροισης, και κάθε φορά 

που ακούγεται, είναι σαν το στοργικό άγγιγμα ενός χεριού που ξυπνάει αυτόν που κοιμάται, και σαν τη 

φωνή ενός φίλου που συμβουλεύει. 

66 Αφού με ακούσατε για αρκετό καιρό, καταλάβατε ότι δεν μπορείτε να είστε απλοί θαυμαστές που 

περνούν τη ζωή τους μόνο στην πνευματική ενατένιση, και μου είπατε: "Κύριε, τρώγοντας αυτόν τον 

καρπό που μας έδωσες, έχουμε αναλάβει το καθήκον απέναντι στη Θεότητά Σου να καλλιεργήσουμε και 

να διαδώσουμε τον σπόρο του". 

67 Όταν συνειδητοποιείτε ότι ο Δάσκαλός σας εξακολουθεί να κουβαλάει στους ώμους του τον 

σταυρό της αγάπης, κλαίτε και του λέτε: "Κύριε, άφησε μας να κουβαλήσουμε τον σταυρό σου, άσε τη 

χολή και το ξύδι να μεθύσουν από εμάς". Αλλά σας λέω, όπως ακριβώς ζητήσατε, ότι έχει ήδη συμβεί. 

Δεν έχετε παρατηρήσει πόσο δύσκολη είναι η αποστολή σας τον τελευταίο καιρό; Δεν αντιλαμβάνεστε 

πόσο πικρό ήταν αυτό το διάστημα και ότι αυτή τη στιγμή περνάτε κάτι που δεν έχετε υποστεί ποτέ στο 

παρελθόν; Συνεχίστε να δείχνετε αυτή την προθυμία και να προσεύχεστε. 

68 Επέλεξα εσάς τους απλούς ανθρώπους, γιατί αν μιλούσα μέσα από τα στόματα των λογίων, των 

θεολόγων και των επιστημόνων, δεν θα με πίστευαν. Αλλά όταν μιλάω μέσω ενός απλού ανθρώπου, 
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εκπλήσσω τους ανθρώπους. Ποιος έφερε τα μεγάλα πλήθη εδώ; Ήσασταν όλοι σας, επειδή ήσασταν 

έτοιμοι να δώσετε μαρτυρία. Εδώ είναι εκείνοι που σας είπαν: "Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι 

μέσα στον κόσμο;" Και επίσης εκείνοι που αναφώνησαν: "Είναι αδύνατον ο Κύριος κάθε τελειότητας να 

γίνει γνωστός μέσω ενός ανθρώπου!" Εδώ είναι αυτοί που αμφισβήτησαν τα λόγια σας και τις 

διαβεβαιώσεις σας. 

69 Άνθρωποι, αν ο Ιησούς πότισε με το Αίμα Του τους σπόρους που έσπειρε ο Πατέρας στις καρδιές 

των ανθρώπων στην Πρώτη Εποχή, σήμερα το Θείο Πνεύμα Μου στέλνει τη δροσιά της χάρης σε αυτά τα 

χωράφια για να τα κάνει καρποφόρα. 

70 Η ημέρα της αναχώρησής μου πλησιάζει. Η παραμονή μου ανάμεσά σας αυτή την εποχή είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι σε προηγούμενες εποχές, μεγαλύτερη από ό,τι ήταν με τον Ισραήλ στην έρημο, 

μεγαλύτερη από την εποχή που ο Ιησούς έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ποιος από εκείνους που με 

άκουσαν αυτή την εποχή αισθάνθηκε δηλητηριασμένος από αυτή τη λέξη; Ποιος έχει εμπλακεί στην 

κακία ή στο σφάλμα από το ίδιο; Αληθινά σας λέω, αν δεν σας έφερε καλό, επειδή δεν το δεχτήκατε μέσα 

σας, ούτε σας προκάλεσε κακό. 

71 Θυμηθείτε ότι κάποτε σας είπα: δεν σας δημιούργησα για να είστε σαν παρασιτικά φυτά. Δεν θέλω 

να αρκεστείτε στο να μην κάνετε κακό σε κανέναν. 

Θέλω να βρίσκετε ικανοποίηση στο ότι κάνατε καλό. Όποιος δεν κάνει το καλό, αν και θα μπορούσε να το 

κάνει, έχει κάνει περισσότερο κακό από εκείνον που, επειδή δεν ήταν σε θέση να κάνει καλά έργα, 

περιορίστηκε στο να κάνει κακό, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήξερε να κάνει. 

72 Έτσι σας μίλησε σήμερα αυτός που, αφού πέθανε για τον κόσμο, αναστήθηκε στη δόξα του 

Πατέρα για να έρθει σε σας στο πνεύμα σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

73 Ιδού εδώ η ανάστασή μου την τρίτη ημέρα, όταν ο Χριστός εμφανίζεται στους νέους μαθητές του 

και τους λέει: 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 154  
1 Το φως του Πνεύματός μου σας φωτίζει αυτό το πρωινό της χάρης. 

2 Η διδασκαλία μου και τα διδακτικά παραδείγματα της Δεύτερης Εποχής δεν έχουν γίνει 

κατανοητά από την ανθρωπότητα, γιατί αντί για αμοιβαία αγάπη βρίσκω διχόνοια μεταξύ των εθνών και 

διαμάχη μεταξύ των διαφόρων ιδεολογιών, αιρέσεων και θρησκευτικών κοινοτήτων. Σας έδωσα ένα 

παράδειγμα ταπεινότητας από την κούνια μέχρι τη στιγμή που πέθανα ανάμεσά σας πάνω σε έναν σταυρό. 

Η ζωή μου, το παράδειγμά μου, οι διδασκαλίες μου και ο θυσιαστικός μου θάνατος δεν έχουν ληφθεί ως 

παράδειγμα από τους ανθρώπους. 

3 Εκείνη η σελίδα στο Βιβλίο του Θεού ήταν ένα μάθημα για όλες τις εποχές- σ' αυτήν σας άφησα 

όλα όσα είχα να σας πω τότε, τίποτα από τα οποία δεν θα μπορούσα να ξεχάσω. Σας ανακοίνωσα ότι θα 

επέστρεφα σε σας, και να 'μαι, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Μου. Ωστόσο, βλέπω τον κόσμο σας σε 

πλήρη αταξία, βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να αλλάξουν το πρόσωπο του πλανήτη σύμφωνα με τις 

πεποιθήσεις και τα δόγματά τους. Αλλά έρχομαι σήμερα γεμάτος αγάπη για να σας πω: Αν δεν έχετε 

κατανοήσει τις διδασκαλίες της Δεύτερης Εποχής, εδώ είμαι για να σας βοηθήσω να τις κατανοήσετε με 

τον λόγο Μου. 

4 Ακούστε: Κάποτε ο Ιησούς έφτασε στις όχθες του Ιορδάνη και συνάντησε εκεί τον Ιωάννη τον 

Βαπτιστή, ο οποίος δίδαξε τους μαθητές του και τους ανακοίνωσε τον ερχομό της Βασιλείας των 

Ουρανών. Όταν ο πρόδρομος της Δεύτερης Εποχής είδε το λαμπερό βλέμμα του Ιησού, την ευγένεια του 

προσώπου του και τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια που εξέπεμπε ο Ιησούς, αναγνώρισε τον Μεσσία και 

προσκύνησε μπροστά του. Ο Ιωάννης, ο οποίος μόλις είχε καθοδηγήσει τους μαθητές του και τους άκουγε 

να μιλούν για τη διδασκαλία που δίδασκε ο Ιησούς, τους είχε πει: "Η βασιλεία πλησίασε στους 

ανθρώπους", και όταν στάθηκε μπροστά στον Σωτήρα, τον αναγνώρισε αμέσως, αναφωνώντας: "Ιδού, 

αυτός είναι εκείνος στον οποίο δεν είμαι άξιος να λύσω τα κορδόνια των σανδαλιών του". 

5 Επειδή όμως ο Ιωάννης ήταν προφήτης μου και υπηρέτης μου, οι διδασκαλίες του ήταν σε 

αρμονία με τις δικές μου, και οι μαθητές του ήταν επίσης δικοί μου. 

6 Σε μια άλλη περίπτωση, όταν ο Ιησούς βρισκόταν κοντά σε ένα χωριό, έστειλε τους μαθητές του 

να βρουν τροφή για να τραφούν, και όταν επέστρεψαν, συνάντησαν τους μαθητές του Ιωάννη που 

κήρυτταν. Τότε, όταν έφτασαν στο σπίτι του Διδασκάλου, είπαν: "Κύριε, Κύριε, συναντήσαμε κάποιους 

ανθρώπους που κηρύττουν μια διδασκαλία και κάνουν θαύματα. Είναι αυτό σύμφωνα με το νόμο σας;" Ο 

Ιησούς τους είπε: "Γιατί είστε αναστατωμένοι; Όποιος ασκεί φιλανθρωπία είναι μέσα στο νόμο". 

7 Σας το λέω αυτό σήμερα, μαθητές της Τρίτης Εποχής, για να μην θεωρείτε ότι είναι εκτός του 

Νόμου μου αυτοί που συναντάτε στην πορεία σας και οι οποίοι σπέρνουν αγάπη, έλεος και φως, όποιο κι 

αν είναι το όνομα της διδασκαλίας που ακολουθούν. 

8 Εκείνη την εποχή δεν με αναγνώριζαν όλοι ως τον θεϊκό σπορέα. Για πολλούς ήμουν μόνο ένας 

Γαλιλαίος που κήρυττε στη γη. Μόνο εκείνοι που ανακάλυψαν τη φωνή της Θεότητας στα λόγια του 

Ιησού τον αναγνώρισαν ως Υιό του Υψίστου. 

9 Αυτός που εκδηλώνεται ανάμεσά σας σήμερα είναι ο ίδιος που σας μίλησε στη Δεύτερη Εποχή. 

Αλλά αυτό που είδε ο λαός τότε δεν είναι πλέον δυνατόν να το δει με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Αυτός ο 

Δάσκαλος με την ευγενική όψη, το ευγενικό βλέμμα και τον τρυφερό λόγο έρχεται σήμερα στο πνεύμα 

και μιλάει μέσω ενός ανθρώπου. 

10 Όποιος θέλει να με νιώσει και να με δει σε αυτή τη μορφή εκδήλωσης, ας αφήσει το μυαλό και 

την καρδιά του να ηρεμήσουν. 

11 Πολλοί από εσάς έχουν χάσει την ηρεμία τους. Όταν όμως είδατε την ειρήνη και την εμπιστοσύνη 

των αδελφών σας, καταφύγατε σ' αυτούς, στην πίστη και την ελπίδα τους, επιθυμώντας να φτάσετε στο 

λιμάνι της σωτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. 

12 Θα αναστήσω έναν λαό σε αυτόν τον καιρό που θα υπακούει επιμελώς στον νόμο μου, που θα 

αγαπά την αλήθεια και το έλεος. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι σαν ένας καθρέφτης στον οποίο οι άλλοι θα 

μπορούν να δουν να αντανακλώνται τα λάθη που έχουν διαπράξει. Δεν θα είναι κριτής κανενός, αλλά οι 

αρετές, τα έργα και η (πνευματική) εκπλήρωση του καθήκοντος θα αγγίξουν το πνεύμα όλων όσων 

διασχίζουν το δρόμο του, και θα υποδείξουν τα σφάλματά τους σε όλους όσοι παραβιάζουν το Νόμο μου. 
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13 Μόλις αυτός ο λαός γίνει ισχυρός και πολυάριθμος, θα προσελκύσει την προσοχή των γειτόνων 

του, γιατί η καθαρότητα των έργων του και η ειλικρίνεια της λατρείας του θα καταπλήξει τους 

ανθρώπους. Τότε οι άνθρωποι θα αναρωτηθούν: "Ποιοι είναι εκείνοι που, χωρίς να έχουν ναούς, ξέρουν 

πώς να προσεύχονται με τέτοιο τρόπο; Ποιος δίδαξε αυτά τα πλήθη να λατρεύουν τον Θεό τους με 

προσευχή χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να ανεγείρουν βωμούς για τη λατρεία τους; Από πού 

προήλθαν αυτοί οι πλανόδιοι ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι που, όπως τα πουλιά, ούτε σπέρνουν, ούτε 

θερίζουν, ούτε κλώθουν, κι όμως συνεχίζουν να υπάρχουν;" 

14 Και θα τους πω: Αυτός ο φτωχός και ταπεινός λαός, ο οποίος ωστόσο ζει γεμάτος ζήλο σύμφωνα 

με τον Νόμο Μου και είναι δυνατός ενάντια στα πάθη του κόσμου, δεν έχει διαμορφωθεί από κανέναν 

άνθρωπο. Αυτά τα πλήθη που χαίρονται να κάνουν το καλό, που φωτίζονται από την έμπνευση και που 

φέρνουν στις καρδιές το μήνυμα της ειρήνης και μια σταγόνα θεραπευτικού βάλσαμου, δεν έχουν 

διδαχθεί από δασκάλους ή ιερείς οποιασδήποτε λατρευτικής κοινότητας της γης. Διότι αληθινά σας λέω, 

ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο σας που να μπορεί να διδάξει τη λατρεία 

του Θεού με αληθινή πνευματικότητα. Η αλήθεια δεν έχει τις ρίζες της στη λαμπρότητα των τελετών ή 

των τελετών, ούτε στον πλούτο ή στη γήινη δύναμη, η οποία, όντας ταπεινή, αναζητά ως ναό της τις 

αγνές, ευγενείς, ειλικρινείς καρδιές που αγαπούν την ειλικρίνεια. Πού είναι αυτές οι καρδιές; 

15 "Χριστιανός" αυτοαποκαλείται ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανθρωπότητας, χωρίς καν να γνωρίζει 

τι σημαίνει η λέξη "Χριστός" ή η διδασκαλία της. 

16 Τι έχετε κάνει με τον λόγο Μου, το παράδειγμά Μου, τη διδασκαλία Μου που κάποτε σας έδωσα; 

17 Είστε πράγματι πιο εξελιγμένοι άνθρωποι από εκείνους εκείνης της εποχής; Γιατί δεν το 

αποδεικνύετε με τα έργα του νου σας; Νομίζετε ότι αυτή η ζωή είναι αιώνια ή μήπως νομίζετε ότι το μόνο 

που έχετε να κάνετε είναι να εξελιχθείτε μέσω της ανθρώπινης επιστήμης; 

18 Σας δίδαξα την αληθινή εκπλήρωση του Νόμου, ώστε να μεταμορφώσετε αυτόν τον κόσμο σε 

έναν μεγάλο ναό όπου θα λατρεύεται ο αληθινός Θεός, όπου η ζωή του ανθρώπου θα είναι μια συνεχής 

προσφορά αγάπης προς τον Πατέρα, τον οποίο θα πρέπει να αγαπάει σε κάθε γείτονά του και με αυτόν 

τον τρόπο να αποδίδει φόρο τιμής στον Δημιουργό και Δάσκαλό του. 

19 Αλλά σήμερα, όταν επέστρεψα στην ανθρωπότητα - τι βρίσκω; Το ψέμα και ο εγωισμός έχουν 

αντικαταστήσει την αλήθεια και τη φιλανθρωπία- η υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία έχουν αντικαταστήσει 

την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη- η ειδωλολατρία, ο φανατισμός και η άγνοια έχουν αντικαταστήσει 

το φως, την ανύψωση και την πνευματικότητα- η βλασφημία και η βεβήλωση έχουν αντικαταστήσει τον 

ζήλο και τη δικαιοσύνη- το μίσος και η απελευθερωμένη διαμάχη μεταξύ αδελφών έχουν αντικαταστήσει 

την αδελφοσύνη, την ειρήνη και την αγάπη. 

20 Αλλά θα έρθω στο ναό μου για να διώξω τους εμπόρους από εκεί, όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή 

στο ναό της Ιερουσαλήμ, και θα τους πω άλλη μια φορά: "Μην κάνετε τον οίκο της προσευχής 

μπακάλικο". Θα διδάξω τους ανθρώπους, ώστε όλοι να μπορούν να υπηρετούν μπροστά στο αληθινό 

θυσιαστήριο, ώστε να μην είναι πλέον σε πλάνη, ούτε να πλανώνται από άγνοια εξαιτίας των κακών 

ερμηνειών που δίνουν στο Νόμο Μου. 

21 Ο Δάσκαλος σας λέει: "Ο πνευματικός" είναι ο νους, ενώ ο βωμός είναι η καρδιά- η προσευχή 

είναι η ανοδική σκέψη, και η προσφορά είναι τα καλά έργα που μπορείτε να προσφέρετε. 

22 Αν αισθάνεστε ότι η εξυπηρετικότητα και η αγάπη για τους συνανθρώπους σας αποτελούν την 

αληθινή σας ζωή, πώς μπορεί ο κόσμος να μην καταλάβει ότι η καρδιά δεν είναι απλώς ένα αναίσθητο 

όργανο και ότι το πνεύμα είναι κάτι περισσότερο από το σώμα; Πώς θα μπορούσε να μην καταλάβει ότι η 

έμπνευση είναι πολυτιμότερη από τις εικόνες που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για να αναπαραστήσει το 

Θείο, και ότι οι καλές πράξεις με τις οποίες μαρτυρείτε το Νόμο μου είναι πιο αξιέπαινες από τα πιο 

πολύτιμα γήινα αγαθά; 

23 Αλήθεια σας λέω, αν θέλετε να σώσετε την πίστη σας και έτσι να αποφύγετε να χαθεί η ψυχή σας 

σε αυτή την καταιγίδα, πρέπει να χτίσετε το ναό σας σε πνευματική μορφή. Αφήστε το βασίλειό μου να 

κατέβει στην καρδιά σας, κανείς δεν μπορεί να πολεμήσει το φως του. Τότε, όταν περάσει η καταιγίδα, θα 

δείτε την αόρατη, αλλά ισχυρή και μεγάλη, άνοδο του άφθαρτου ναού, του οποίου τα θεμέλια θα 

βρίσκονται στις καρδιές σας. 
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24 Δείτε πώς αυτή τη στιγμή ο κόσμος φωτίζεται από το λαμπρό φως που εκπέμπει το Πνεύμα μου. 

Το φως σας βοηθάει στην πρόοδό σας και στην κατανόησή σας, και με αυτό αποκτάτε ειρήνη. 

25 Το φως και η αγάπη πηγάζουν από την καρδιά, η ειρήνη είναι στο πνεύμα σαν αντανάκλαση της 

αιωνιότητας. 

26 Ο Λόγος Μου είναι στοργικός, αλλά δεν πρέπει να τον κουραστείτε, γιατί αν απολαμβάνετε μόνο 

τις γήινες απολαύσεις, θα βρω τις καρδιές σας άδειες. Γι' αυτό, έρχομαι συχνά σε σας για να κάνω την 

καρδιά σας να χτυπάει σε διαφορετικό ρυθμό όταν έρχεται σε επαφή με το Θείο, γιατί συνεχώς ξεφεύγετε 

από το μονοπάτι του καθήκοντός σας. 

27 Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που, έχοντας μάθει την ανθρώπινη επιστήμη μέσω της 

χρήσης των ικανοτήτων που τους παραχώρησε ο Δημιουργός, χρησιμοποιούν την ίδια για να πολεμήσουν 

και να απορρίψουν τη θεία επιστήμη; - Επειδή η ματαιοδοξία τους δεν τους επιτρέπει να εισέλθουν στο 

θησαυροφυλάκιο του Κυρίου με ταπεινότητα και ευλάβεια, και αναζητούν τον στόχο και τον θρόνο τους 

σε αυτόν τον κόσμο. 

28 Ανάμεσα στους αμαρτωλούς θα διαλέξω εκείνους που θα πρέπει να Με υπηρετήσουν αυτή την 

εποχή. Η δύναμή Μου θα λειτουργήσει μέσα τους και θα τους μεταμορφώσω με τη χάρη Μου. 

29 Συμφιλιωθείτε με τη συνείδησή σας, ώστε να λάβετε συγχώρεση από αυτήν, γιατί όσο νομίζετε ότι 

είστε εξοπλισμένοι και δεν ακούτε την εσωτερική φωνή που σας δείχνει τα λάθη σας, δεν θα υπάρχει 

κοινωνία μαζί μου, ούτε η ειδωλολατρία θα μπορέσει να εξαφανιστεί εντελώς. 

30 Αυτή τη στιγμή σας μιλάω ως Πατέρας και ως Δικαστής. Αλλά μη φοβάστε, γιατί ακόμη και στο 

Θείο υπάρχει η αγάπη και η τρυφερότητα μιας Μητέρας που την αποκαλείτε Μαρία. 

31 Αγαπημένα μου παιδιά, νιώστε αγάπη γι' αυτήν. Ακούω την προσευχή που ξεπηδά από το πνεύμα 

σας για να τη δοξάσετε, επειδή ξέρετε ότι τα χείλη σας είναι πολύ αδέξια γι' αυτό, επειδή τα θεωρείτε 

ακάθαρτα και προτιμάτε να τα κρατάτε κλειστά. 

32 Αλλά σας ρωτώ: Υπάρχει κανείς που να μην έχει λάβει ένα χάδι από την Ουράνια Μητέρα; 

Αληθινά σας λέω, όλοι ανεξαιρέτως έχουν λάβει από την αγάπη της. 

33 Ιδού εκείνοι που ήταν προηγουμένως εκφυλισμένοι και που τώρα ανεβαίνουν στα ύψη του 

βουνού. Σήμερα θα μπορούσατε να ανήκετε στα κατακάθια της ανθρωπότητας, αλλά σύντομα, σε αυτή 

την εποχή των πνευματικών δοκιμασιών, μέσω της χάρης μου και των δικών σας αξιών της υπομονής και 

της στοργικής καλοσύνης, θα καταφέρετε κι εσείς να ανυψωθείτε πάνω από κάθε δυστυχία. Μην ξεχνάτε 

ότι ο πόνος είναι ο γλύπτης της ψυχής. 

34 Η ψυχή και το σωματικό κέλυφος βρίσκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός αρμονικού όντος, 

που έχει επίγνωση των πνευματικών και ανθρώπινων καθηκόντων του. Ήσασταν μάρτυρες της εξέλιξης 

των διδασκαλιών, και στην πνευματική σας περισυλλογή καταλάβατε ποιος είναι ο Δημιουργός όλης της 

ομορφιάς του κόσμου σας, γιατί ο νους σας δεν είναι πλέον θολωμένος. 

35 Ζείτε ειρηνικά επειδή προσπαθείτε να είστε σε αρμονία με τον Θεό σας, και η ειρήνη είναι ένας 

θησαυρός για το πνεύμα σε αυτόν τον κόσμο. Το βιώνετε αφού έχετε εκπληρώσει όλα τα καθήκοντά σας 

προς τον Πατέρα. 

36 Προσπαθήστε πάντα να ζείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε αυτή την ικανοποίηση, έτσι ώστε τη 

στιγμή της αναχώρησής σας από αυτόν τον κόσμο στον άλλο, το πνεύμα σας να μην επιβαρύνεται από 

καμία γήινη ανησυχία, ούτε από οποιονδήποτε πόνο λόγω έλλειψης εκπλήρωσης του καθήκοντος. 

37 Δεν πρέπει να κουράζεστε στη δραστηριότητα της αγάπης, αφού τη δείχνετε στον εαυτό σας. 

Μιλήστε για τη διδασκαλία μου με αγάπη, και ο λόγος μου θα ανθίσει στις καρδιές. 

38 Σας εκπαιδεύω και σας γεμίζω με σοφία, γιατί σας έχω ήδη πει ότι μετά το 1950 δεν θα ακούτε 

πλέον τον Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, και όποιος δεν χρησιμοποιεί τις 

διδασκαλίες Μου θα αισθάνεται την καρδιά του άδεια και θα περιπλανιέται σαν νεκρός. Γιατί σαν νεκρός; 

- Επειδή θα αισθάνεται πνευματικά και ηθικά ανίσχυρος και δεν θα βρίσκει δύναμη στις δοκιμασίες του 

να ξεπεράσει τον εαυτό του και να αντιληφθεί το Θείο χάδι μου. 

39 Το καθήκον σας είναι να επαναφέρετε αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές σας στη ζωή, 

απομακρύνοντάς τους από τον υλισμό και πείθοντάς τους για την τόσο μεγάλη χάρη που κρύβει η 

πνευματοποίηση. 
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40 Μετά το 1950, θα συνεχίσω να γίνομαι γνωστός μέσα από την έμπνευση του καθενός από εσάς. 

Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε πνευματικά, θα κάνω θαύματα. Το μόνο που σας ζητώ είναι η πίστη 

σας να είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο αυτή του σπόρου μουστάρδας, τότε θα δείτε το Λόγο Μου να 

γίνεται πραγματικότητα. 

41 Μιλήστε και κάντε το καλό χωρίς να φοβάστε ότι θα σας μιλήσουν. Πρέπει να απευθύνεστε στους 

γείτονές σας χωρίς να κάνετε διακρίσεις, γιατί δεν ξέρετε ποιοι υποφέρουν περισσότερο εσωτερικά. Συχνά 

θα βλέπετε πώς οι συνάνθρωποί σας θα χαίρονται όταν σας ακούνε και θα σας δίνουν σαφή σημάδια της 

ευγνωμοσύνης τους. 

42 Προσκαλέστε τους ακούραστα στο μονοπάτι της καλοσύνης, και τότε, όταν βρεθούν σε αυτό, 

πολλά βάσανα θα φύγουν από πάνω τους. 

43 Στη Νέα Ιερουσαλήμ θα κατέβει το μάννα. 

44 Θα προκαλέσω την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και του λόγου να υπάρχει ανάμεσά 

σας, καθώς και τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε όταν άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων βρίσκονται ανάμεσά σας, να 

μπορούν να πάρουν μαζί τους στις καρδιές τους κατά την επιστροφή τους ένα δώρο αγάπης και ένα 

ιδανικό αδελφοσύνης και 

η δικαιοσύνη ανάβει μέσα τους. 

45 Μετά το 1950, η ανθρωπότητα περιμένει την πραγματική ειρήνη. 

Σας λέω όμως: Το θανατηφόρο δρεπάνι πρέπει να συνεχίσει να κόβει τα ζιζάνια μέχρι τα χωράφια να είναι 

καθαρά και τα στάχυα να λάμπουν. 

46 Θα δείτε σεβαστούς αρχηγούς κυβερνήσεων να φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι 

αποτελούν εμπόδια για την ειρήνη, και τα έθνη που θα πρέπει να αντιταχθούν στη θεία δικαιοσύνη θα 

εξαφανιστούν για να ανοίξουν δρόμο για την ανάδυση νέων λαών. 

47 Προσευχηθείτε για να μπορέσετε ακόμη και τώρα να φυτέψετε μέσα τους τους σπόρους της 

ειρήνης σας. Ενωθείτε ως μία καρδιά και μία σκέψη και θα νιώσετε την παρουσία μου πολύ κοντά σας. 

48 Υπακούστε στην εντολή που σας άφησα σε δύο εποχές: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

49 Όπως η Γη της Επαγγελίας μοιράστηκε στον λαό του Ισραήλ, έτσι και ολόκληρη η γη θα 

μοιραστεί στην ανθρωπότητα. Αυτό θα συμβεί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή - μετά τον εξαγνισμό. 

Εφόσον είναι θέλημά μου να γίνει αυτή η διανομή, θα επικρατήσει δικαιοσύνη και ισότητα, ώστε όλοι οι 

άνθρωποι να μπορούν να εργαστούν μαζί σε ένα έργο. 

50 Σήμερα οι λαοί τρώνε τα ψίχουλα από το τραπέζι των ισχυρών και των αφεντικών, ενώ οι 

τελευταίοι πλουτίζουν συσσωρεύοντας το ψωμί των υπηρέτων τους και των εξαρτημένων από αυτούς. 

Αλλά αν και τα ψίχουλα των φτωχών είναι σκληρά, δεν είναι τόσο πικρά όσο το φαγητό που τρώνε οι 

μεγάλοι του κόσμου. 

51 Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος είναι θύματα, γι' αυτό είναι απαραίτητο να σας ελευθερώσω, να 

σπάσω τις αλυσίδες σας. Αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να αυξηθεί η δουλεία και η ερήμωση που 

προκαλούν οι πληγές, διότι διαφορετικά οι άνθρωποι δεν θα ήθελαν να ακολουθήσουν Αυτόν που έρχεται 

για τη σωτηρία σας. Θυμάστε το ποτήρι που ήπιε ο Ισραήλ όταν στενάζονταν στη σκλαβιά της Αιγύπτου; 

Ο Μωυσής έπρεπε να εμφανιστεί για να τους φέρει τη λύτρωση. Θυμάστε επίσης πώς οι άνθρωποι ήταν 

φυλακισμένοι και ταπεινωμένοι στην ίδια τους την πατρίδα και πώς ήταν για τα άλλα έθνη όταν ο 

Μεσσίας εμφανίστηκε στη γη για να τους δείξει τον δρόμο της σωτηρίας; 

52 Και σε αυτή την εποχή, επίσης, προκύπτει η ανάγκη να γνωρίσουν οι άνθρωποι την έλλειψη, τη 

μιζέρια, την καταπίεση, την αδικία, την πείνα και τη δίψα πριν από την απελευθέρωση, ώστε να έρθουν 

τελικά σε μια εσωτερική αφύπνιση στην επιθυμία για μια διαφορετική, καλύτερη ζωή. 

53 Όταν αυτή η ανθρωπότητα απαρνηθεί τον υλισμό της και συνειδητοποιήσει πόσο μακριά από τον 

Νόμο μου έχει ζήσει, θα πει από τα βάθη της καρδιάς της: "Πόσο ηλίθιοι και ανόητοι ήμασταν εμείς τα 

ανθρώπινα όντα όταν παραδοθήκαμε οικειοθελώς στα πάθη, μόνο και μόνο για να γίνουμε σκλάβοι τους". 

Εκεί πάνω είναι το βουνό από το οποίο ο Πατέρας έχει θέσει μπροστά σας τον νόμο του. Ανεβείτε στο 

μονοπάτι που σας έδειξα. Η γη της υπόσχεσης διατηρεί τις πύλες της αιώνια ανοιχτές, περιμένοντας τα 

πλήθη στα οποία φέρνει ειρήνη και ευλογίες. 

54 Όταν ο άνθρωπος έχει βυθιστεί στα βάθη της αβύσσου και, εξαντλημένος από τον αγώνα και τα 

βάσανα, δεν έχει πια τη δύναμη να σώσει ούτε τον εαυτό του, θα βιώσει έκπληκτος πώς από τα βάθη της 
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δικής του αδυναμίας, απελπισίας και απογοήτευσης αναβλύζει μια άγνωστη δύναμη που προέρχεται από 

το πνεύμα. Όταν ο τελευταίος συνειδητοποιήσει ότι έφτασε η ώρα της απελευθέρωσής του, θα ανοίξει τα 

φτερά του και θα υψωθεί πάνω από τα ερείπια ενός κόσμου ματαιοδοξίας, εγωισμού και ψεύδους και θα 

πει: "Να ο Ιησούς, ο περιφρονημένος. Είναι ζωντανός. Μάταια προσπαθήσαμε να τον σκοτώσουμε σε 

κάθε στροφή και κάθε μέρα. Ζει και έρχεται για να μας σώσει και να μας δώσει όλη του την αγάπη". 

55 Αυτή θα είναι η ώρα που ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει ότι για να επιτύχει το αληθινό 

πνευματικό μεγαλείο, καθώς και μια μεγαλειώδη ζωή στη γη, δεν υπάρχει άλλος νόμος από αυτόν του 

Θεού του - ούτε άλλη διδασκαλία από αυτή που σας έδωσα στο Λόγο του Χριστού. 

56 Βρείτε το βάθος των συγκρούσεών σας, μελετήστε τα προβλήματα που σας απασχολούν και, στη 

συνέχεια, εφαρμόστε τις οδηγίες και τις αρχές μου στην πράξη. Τότε θα δείτε πώς η ανθρωπότητα μπορεί 

να βρει σε αυτά τη λύση σε όλα τα προβλήματα που την απασχολούν. Επειδή όμως αισθάνεστε ανίκανοι 

να εφαρμόσετε στην πράξη τα λόγια και τις διδασκαλίες που σας δίνει ο Θείος Δάσκαλος, θα χρειαστεί να 

σας πλησιάσει ο πόνος, που είναι επίσης δάσκαλος, για να σας πείσει για πολλές αλήθειες, να σας 

ευαισθητοποιήσει και, επιπλέον, να σας λυγίσει. 

57 Με ρωτάτε: "Μήπως ο Λόγος σας δεν έχει αρκετή δύναμη για να μας πείσει για τα λάθη μας, να 

μας σώσει και έτσι να μας γλιτώσει από το να περάσουμε από το χωνευτήρι του πόνου;" Αλλά σας λέω, ο 

Λόγος Μου έχει περισσότερη δύναμη από όση θα μπορούσατε να εμπιστευτείτε. Αλλά αν αυτός που με 

ακούει μεταμορφωνόταν αμέσως, χωρίς προσπάθεια, από το γεγονός και μόνο ότι άκουσε τον λόγο μου, 

ποια θα ήταν η δική σας αξία; 

58 Είναι απαραίτητο για αυτόν που την ακούει να έχει πίστη, θέληση, προσπάθεια και αγάπη. Τότε θα 

έχει μεγάλη αξία, του οποίου η ανταμοιβή ή η διάκριση θα είναι να μην υποφέρει, επειδή χρησιμοποίησε 

το Νόμο μου και τη Διδασκαλία μου ως όπλο. 

59 Εσείς τα πλήθη που με ακούτε τώρα, δεν αισθάνεστε την παρουσία του Νόμου μου πάνω από το 

πνεύμα σας; Δεν αισθάνεστε την καρδιά σας να χτυπάει σαν να αναζωογονείται όταν ακούτε τον λόγο 

μου; 

60 Προσευχηθείτε για να καταλάβετε και να είστε σε εγρήγορση για να συνειδητοποιήσετε τις 

διδασκαλίες μου, γιατί έχετε μεγάλες ευθύνες σε αυτή την πικρή και δύσκολη ώρα για την ανθρωπότητα. 

61 Αν, παρά τις μεγάλες θλίψεις που σας ταλαιπωρούν, δεν χάσετε το ίχνος της πνευματικότητας που 

καταφέρατε να αποκτήσετε, θα δείτε αληθινά θαύματα να συμβαίνουν στο δρόμο σας, μέσω των οποίων ο 

Πατέρας σας θα σας ενθαρρύνει στο δύσκολο ταξίδι της ζωής σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 155  
1 Πολλές από τις διδασκαλίες που σας δίνω αυτή τη στιγμή σας φαίνονται καινούργιες, επειδή έχουν 

ξεχαστεί. Αλλά τώρα είναι η στιγμή που θα σας τα θέσω ξανά υπόψη σας. Έχω ετοιμάσει ένα μεγάλο 

πεδίο εργασίας για εσάς, στο οποίο σας καλώ να σπείρετε τους σπόρους της αιωνιότητας που σας δίνω 

αυτή τη στιγμή. 

2 Εκπαιδεύω τους νέους μαθητές μου, οι οποίοι, μέσω της πίστης και της αγάπης προς τον πλησίον, 

θα αποκτούν όλο και περισσότερη δύναμη πάνω στις ασθένειες του σώματος και της ψυχής - μια δύναμη 

δικηγόρου πάνω στις δυνάμεις της φύσης και επίσης πάνω στον πνευματικό κόσμο. 

3 Καταλάβετε ότι οι εποχές της άγνοιας έχουν τελειώσει. Τώρα ζείτε σε εποχές κατανόησης και 

πλήρους συνειδητοποίησης των διδασκαλιών μου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μακριά θα είχατε 

φτάσει αν είχατε εφαρμόσει τις διδασκαλίες μου από την πρώτη στιγμή και αν είχατε ακολουθήσει τις 

εντολές μου; Όμως κοιμόσασταν για πολύ καιρό, και περάσατε επίσης πολύ καιρό ικανοποιώντας το 

σώμα με απολαύσεις, και όλα αυτά σας κράτησαν πίσω στο μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης. Γι' 

αυτό, σήμερα, αφού ήρθα σε σας με μια νέα πνευματική διδασκαλία, σας φαίνεται παράξενη και δεν 

εναρμονίζεται με τον τρόπο σκέψης, συναισθήματος και ζωής σας. Αλλά αρκεί να αναλογιστείτε μία από 

τις διακηρύξεις μου για να αναγνωρίσετε την αλήθεια του λόγου μου. Τότε θα δείτε ότι η διδασκαλία μου 

δεν είναι παράξενη, αλλά ότι ο τρόπος ζωής σας είναι παράξενος. 

4 Ελάτε στη "γη" μου, θα σας θυμίσω εκεί όλα όσα είχατε ξεχάσει. Θα διαγράψω όλα όσα δεν θα 

έπρεπε να κρατήσετε ως πνευματικό σπόρο και θα σας κάνω να δείτε όλα όσα δεν είχατε δει μέχρι τώρα. 

Με ένα μόνο βήμα θα σας αρπάξω από τη στασιμότητα στην οποία έχετε βυθιστεί και θα σας αφήσω να 

μπείτε σε μια νέα ζωή - αυτή που θα έπρεπε να είχατε ζήσει από την αρχή. 

5 Βλέπετε πόσο απλή είναι αυτή η λέξη που ανθίζει στα χείλη των φορέων της φωνής; Αλλά 

αληθινά σας λέω, με όλη την απλότητα και τη σεμνότητα της έκφρασής της, θα φέρει τους ανθρώπους 

στην κατανόηση αυτής της σοφίας που δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν μέσω των επιστημών και με τη 

βοήθεια των θεολογιών. 

6 Οι καλοί μαθητές, οι επίμονοι, οι πιστοί θα είναι οι μεγάλοι εξερευνητές αυτής της διδασκαλίας. 

Και αυτοί θα είναι ταπεινοί, αλλά παρά την απλότητά τους, θα καταπλήξουν τους συνανθρώπους τους με 

το φως του Λόγου. 

7 Ο λαός μου δεν θα μιλάει μόνο με τα χείλη του, αλλά θα κηρύττει τις διδασκαλίες μου με τα έργα 

του και έτσι θα διδάσκει πώς να εκπληρώνει και να σέβεται τον νόμο μου. Θα μεταδώσουν ανιδιοτελώς 

ό,τι έχουν λάβει από τον Κύριό τους. Θα αποδείξουν τον ζήλο τους για την αλήθεια και τη γνησιότητα του 

θησαυρού που τους εμπιστεύτηκαν. 

8 Διδάξτε τους συνανθρώπους σας με καλές, ειλικρινείς και γενναιόδωρες πράξεις. Να θυμάστε ότι 

πρέπει να καθαρίσετε την ψυχή σας ήδη εδώ, ώστε όταν περάσει στον άλλο κόσμο να είναι άξια να 

βρίσκεται εκεί, και να μην ενοχληθεί, ούτε να παρεκκλίνει. 

9 Έχετε την απαραίτητη δύναμη να απομακρύνετε από το μονοπάτι σας οτιδήποτε εμποδίζει τα 

βήματά σας. Γνωρίζετε ήδη ότι το όπλο που τα κατακτά όλα είναι η αγάπη. Πολύ μεγάλος θα είναι ο 

πανηγυρισμός εκείνου που θα επικρατήσει σε αυτόν τον ανθρώπινο αγώνα και θα αποδειχθεί νικητής 

στρατιώτης αφού κερδίσει αυτή τη μάχη. 

10 Να θυμάστε ότι εγώ είμαι αυτός που σας έδωσα τα όπλα και ότι δεν αρκέστηκα σε αυτό, αλλά σας 

δίδαξα επίσης να πολεμάτε για να κερδίζετε τις μάχες. 

11 Τι πρέπει λοιπόν να αναζητήσετε με άλλους τρόπους, αφού σας δίνω σήμερα τα πάντα με τον 

τρόπο της αλήθειας; 

12 Έχω ανοίξει τα μυαλά των ανεκπαίδευτων, ώστε να μπορούν να αναζωογονηθούν με την ερμηνεία 

των λόγων μου. Άνοιξα τα μάτια των "τυφλών" στο φως της αλήθειας, ώστε να μπορέσουν να 

καθαριστούν από τις αμαρτίες τους, νιώθοντας ότι αγαπιούνται από τον Κύριό τους. 

13 Δεν σας έχει προφητευθεί από τους πρώτους χρόνους ότι θα έρθει η ημέρα που κάθε μάτι θα δει 

τον Πατέρα; Έτσι, αυτός που είναι αγνός θα με δει, και αυτό θα είναι η ανταμοιβή του- και αυτός που η 

καρδιά του είναι μολυσμένη θα με δει επίσης, και αυτό θα είναι η σωτηρία του. Όποιος ανοίγει τα μάτια 
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του στο φως μου, διεισδύει στο μυστήριο και γνωρίζει το γιατί. Βιώνει την αρχή και το τέλος. Πρέπει να 

βαδίζει σταθερά στο μέλλον. 

14 Ερμηνεύστε σωστά τις διδασκαλίες μου- μη νομίζετε ότι το Πνεύμα μου μπορεί να ευχαριστηθεί 

βλέποντας τα βάσανά σας στη γη ή ότι έρχομαι να σας στερήσω όλα όσα σας δίνουν ευχαρίστηση για να 

με ευχαριστήσουν. Έρχομαι για να αναγνωρίσετε και να σεβαστείτε τους νόμους Μου, γιατί αξίζουν τον 

σεβασμό και την προσοχή σας, γιατί θα σας φέρουν ευτυχία αν τους υπακούσετε. 

15 Σας δίδαξα να δίνετε στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον 

Αυτοκράτορα- αλλά για τους σημερινούς ανθρώπους υπάρχει μόνο ο Αυτοκράτορας και δεν έχουν τίποτα 

να προσφέρουν στον Κύριό τους. Αν τουλάχιστον δίνατε στον κόσμο μόνο ό,τι είναι απαραίτητο, τα 

βάσανά σας θα ήταν λιγότερα. Αλλά ο αυτοκράτορας, στον οποίο επιτρέπετε να καθορίζει τις πράξεις σας, 

σας υπαγόρευσε διεστραμμένους νόμους, σας έκανε σκλάβους και σας παίρνει τη ζωή χωρίς να σας δίνει 

τίποτα σε αντάλλαγμα. 

16 Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός είναι ο νόμος μου, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το σώμα ούτε το 

πνεύμα. Σας πείθει μόνο με αγάπη και σας καθοδηγεί με καλοσύνη. Σας δίνει τα πάντα χωρίς ιδιοτέλεια 

και εγωισμό, και σας ανταμείβει και σας ξεπληρώνει με την πάροδο του χρόνου. 

17 Καταλάβετε, μαθητές, μελετήστε τα μαθήματά μου, ώστε να ξέρετε ότι θέλω να διαμορφώσω μαζί 

σας έναν λαό στον οποίο ο Πατέρας θα εμπιστευτεί, γιατί θα είναι έτοιμοι να εκπληρώσουν μεγάλες 

αποστολές. Ένας λαός που δεν απελπίζεται στην πρώτη κραυγή συναγερμού, ένας λαός που ξέρει πώς να 

αντιμετωπίζει αυτόν που αποκαλεί τον εαυτό του εχθρό του, και που τον συγχωρεί, τον αγαπά και τον 

διδάσκει. 

18 Έτσι, σύμφωνα με το θέλημά μου, θα προετοιμαστείτε για την ημέρα της αναχώρησής μου. Όλοι 

γνωρίζετε ότι το 1950 είναι η ημερομηνία που έχει οριστεί από τη Θέλησή μου, από την οποία δεν θα 

κάνω πλέον τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του οργάνου του νου του φορέα της φωνής- και εφόσον ο 

Λόγος μου εκπληρώνεται πάντα, αυτή η στιγμή θα ολοκληρώσει την εκδήλωσή μου, η οποία σηματοδοτεί 

για εσάς την έναρξη της Τρίτης Εποχής. 

19 Μην επιθυμείτε να αλλάξετε αυτή την ημερομηνία, ούτε να προσπαθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο 

να διατηρήσετε την εκδήλωση του Λόγου Μου στη σημερινή του μορφή, ούτε αυτή του πνευματικού 

κόσμου. Ήδη σας λέω ότι όσοι το κάνουν αυτό δεν θα φωτίζονται πλέον από το φως του Δασκάλου. 

20 Αλλά γιατί να διαπράξετε μια τέτοια βεβήλωση, αφού σας έχω ανακοινώσει και επίσης σας έχω 

υποσχεθεί ότι μετά από αυτό το διάστημα θα συνομιλείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, ακόμη και αν 

δεν ήσασταν φορείς φωνής; 

21 Σας είπα επίσης ότι εκείνοι τους οποίους έχω καλέσει και εξοπλίσει ως προφήτες αυτής της εποχής 

θα έχουν το καθήκον να προειδοποιήσουν τα πλήθη και να μην τα αφήσουν να κοιμηθούν. Σε αυτούς θα 

αποκαλύψω μεγάλες διδασκαλίες, ώστε να σας βοηθήσουν να μην πέσετε σε πειρασμό. 

22 Σας μιλάω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, ακόμη και όταν χρησιμοποιώ μια παρομοίωση, 

γιατί ξέρω ότι έτσι Με καταλαβαίνετε καλύτερα. Όταν μιλούσα στα πλήθη στη Δεύτερη Εποχή, το έκανα 

συχνά μέσω παραβολών, ώστε να Με καταλάβουν. Αλλά όταν μιλούσα μόνο στους μαθητές Μου, το 

έκανα με απλά λόγια, αλλά με βαθιά διδασκαλία. 

23 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι μιλώ μέσω παραβολών και χρησιμοποιώ μια μεταφορά, ώστε οι 

"τελευταίοι", εκείνοι με ανεκπαίδευτο νου ή εκείνοι που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει το πνεύμα τους, να 

είναι σε θέση να κατανοήσουν το πλήρες νόημα της διδασκαλίας Μου. Όταν σας κάνω αποκαλύψεις 

χωρίς να χρησιμοποιώ σύμβολα, προορίζονται για εκείνους των οποίων η ανάπτυξη και η γνώση των 

πνευματικών διδασκαλιών τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα. 

24 Μάταια πολλοί άνθρωποι θα λένε ότι αυτή η διδασκαλία είναι καινούργια ή ότι δεν έχει καμία 

σχέση με τις θείες αποκαλύψεις που σας δόθηκαν στο παρελθόν. Σας διαβεβαιώνω ότι όλα όσα σας έχω 

πει σε αυτή την εποχή μέσω της ανθρώπινης διάνοιας έχουν τις ρίζες τους και τα θεμέλιά τους σε όσα σας 

έχουν ήδη προφητικά διακηρυχθεί στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή. 

25 Αλλά η σύγχυση για την οποία σας μιλώ οφείλεται στο ότι εκείνοι που ερμήνευσαν αυτές τις 

αποκαλύψεις επέβαλαν τις ερμηνείες τους στους ανθρώπους, και αυτές ήταν εν μέρει σωστές και εν μέρει 

λανθασμένες. Συμβαίνει επίσης επειδή αυτό το πνευματικό φως των διδασκαλιών μου αποκρύφθηκε από 

τους ανθρώπους και μερικές φορές δόθηκε σε διαστρεβλωμένη μορφή. Γι' αυτό, σήμερα, αφού έχει έρθει 
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η ώρα που το φως Μου θα σας απελευθερώσει από το σκοτάδι της άγνοιάς σας, πολλοί άνθρωποι 

αρνήθηκαν ότι αυτό μπορεί να είναι το φως της αλήθειας, αφού, κατά τη γνώμη τους, δεν ανταποκρίνεται 

σε όσα σας δίδαξα πριν. 

26 Σας διαβεβαιώνω ότι κανένα από τα λόγια Μου δεν θα χαθεί και ότι οι άνθρωποι αυτής της εποχής 

θα μάθουν τελικά τι σας έχω (πραγματικά) πει στο παρελθόν. Τότε, όταν ο κόσμος γνωρίσει τον 

Πνευματισμό, θα πει: "Πράγματι, όλα αυτά τα έχει πει ήδη ο Ιησούς!" 

27 Και πραγματικά, σας έχω ήδη πει τα πάντα (εκείνη την εποχή), αν και για πολλές από τις 

αποκαλυφθείσες αλήθειες σας διακήρυξα μόνο τις βασικές τους αρχές. Σας τα άφησα για να μάθετε 

σταδιακά να τα καταλαβαίνετε, γιατί εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα δεν ήταν ακόμη ικανή να 

κατανοήσει όλα αυτά που σας δείχνω τώρα στο σύνολό τους. 

28 Σε κάποια περίσταση ο Ιησούς ήταν μαζί με έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά το νόμο, και 

απαντώντας στις ερωτήσεις του ο Δάσκαλος του έκανε μια αποκάλυψη.* Τότε ο άνθρωπος, έκπληκτος με 

αυτό που δεν θα του είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, είπε: "Κύριε, μα πώς είναι δυνατόν αυτό;". Σε αυτό 

ο Θείος Δάσκαλος απάντησε: "Αν δεν μπορείτε να πιστέψετε στα γήινα πράγματα που σας λέω - πώς θα 

μπορούσατε να πιστέψετε στα ουράνια πράγματα;" Αλλά τώρα είναι η ώρα να Με καταλάβετε, επειδή το 

εξελιγμένο πνεύμα του ανθρώπου μπορεί να δεχτεί αυτό το έντονο φως της Θεότητας που αποκαλύπτει, 

αποκαλύπτει και εξηγεί τα πάντα, και το οποίο αποκαλείτε φως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή του 

Πνεύματος της Αλήθειας. 
* Για τη μετενσάρκωση του πνεύματος με την ψυχή στη νυχτερινή συζήτηση με τον Νικόδημο (Ιωάννης 3:1-21). 

29 Γι' αυτό να είστε χαρούμενοι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, γιατί η διδασκαλία που σας έφερα σ' 

αυτόν τον καιρό θα είναι για σας το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

30 Ακόμα και σήμερα σας δίνω τις διδασκαλίες που θα κατανοήσετε πλήρως μόνο στο μέλλον, μόνο 

σε μια υπονοούμενη μορφή, γιατί τώρα δεν θα τις καταλάβετε, ούτε πολλοί από εσάς θα τις πιστέψετε. Με 

αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχετε φτάσει ακόμα στο στόχο, στην κορυφή της πνευματικής γνώσης, ούτε 

οι θείες διδασκαλίες μου έχουν φτάσει στο όριό τους. 

31 Να είστε μαθητές μου για πάντα, να προσέχετε τον λόγο μου για πάντα, τον οποίο δεν θα 

προσπαθήσετε ποτέ να αλλάξετε. Ο νόμος μου και η διδασκαλία μου δεν έρχονται ποτέ σε αντίθεση 

μεταξύ τους. Στο Θείο, τα πάντα είναι τάξη, αρμονία και τελειότητα, για την οποία μπορείτε να πειστείτε 

από την υλική φύση που σας περιβάλλει. 

32 Στη Δεύτερη Εποχή, κανείς δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί στη θεία δύναμη που εξέπεμπε από τα 

λόγια του Ιησού. Όποιος το άκουσε, πείστηκε αμέσως, ξεπεράστηκε και διδάχθηκε καλύτερα. Τόσο ο 

αμαρτωλός όσο και ο αλαζόνας, τόσο ο φτωχός όσο και ο πλούσιος, τόσο ο Φαρισαίος όσο και ο γραφέας, 

τόσο ο εκπρόσωπος του Θεού όσο και ο εκπρόσωπος του αυτοκράτορα - όλοι όσοι πίστεψαν σε αυτόν 

ένιωσαν το πνεύμα τους να τρέμει μπροστά στη θεϊκή παρουσία του Υιού του Θεού. 

33 Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι ο λόγος του Ιησού ήταν μόνο η εξήγηση των έργων του, διότι η 

μαρτυρία για την ύπαρξή του περιλαμβανόταν στα λόγια της διδασκαλίας του. 

34 Με τον ίδιο τρόπο, ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του, δείχνοντάς τους ότι ήταν απαραίτητο για 

την αξιοπιστία του λόγου τους να τον υποστηρίζουν με το παράδειγμα των καλών τους έργων. 

35 Στα χείλη εκείνων των μαθητών, επίσης, ο λόγος του Θεού έπρεπε να συγκλονίσει όσους τον 

άκουγαν, επειδή το φως ακτινοβολούσε από τα μάτια τους και τα λόγια τους περιείχαν αλήθειες που δεν 

μπορούσαν να απορριφθούν. Και αυτοί δίδασκαν με το παράδειγμά τους, κήρυτταν με τα έργα τους και τα 

σφράγιζαν με το αίμα τους, όπως και ο Δάσκαλός τους. Με το θάνατό τους επιβεβαίωσαν την αλήθεια 

των λόγων που είπαν στον κόσμο. Γι' αυτό κέρδισαν τις καρδιές των λαών και των εθνών στους οποίους 

έφεραν τον σπόρο της αλήθειας και της αγάπης. 

36 Τα πλήθη, ακόμη και οι ευγενείς και οι ειδωλολάτρες, παραδόθηκαν μπροστά στην αλήθεια και 

την ειλικρίνεια της διδασκαλίας μου, η οποία εφαρμόστηκε και κηρύχθηκε καθαρά και αληθινά. 

37 Κανείς που είχε την τύχη να δεχτεί τον Λόγο μου στην καρδιά του στην αρχική του αγνότητα δεν 

έχει παρεκκλίνει ποτέ. Αλλά πόσο άθλιο ήταν για εκείνους που έλαβαν τον Λόγο μου αναμεμειγμένο με 

ανθρώπινες ακαθαρσίες! Όταν τελικά ανακάλυψαν αυτές τις ατέλειες, της γύρισαν την πλάτη, χλεύασαν 

αυτό που προηγουμένως θεωρούσαν απόλυτη αλήθεια. 
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38 Ιδού αυτοί οι μεγάλοι λαοί της γης, πώς κυριαρχούνται από τον εγωισμό, που είναι η άρνηση της 

Διδασκαλίας μου! Δείτε πώς είναι βυθισμένοι στον υλισμό, ζώντας μόνο για τον κόσμο και αγνοώντας 

κάθε πνευματικό κάλεσμα! Σας λέω ότι και αυτοί έχουν γνωρίσει τις διδασκαλίες μου. Όμως, δεν υπήρχαν 

εκείνοι που μετέδωσαν το σπέρμα μου, οι οποίοι μαρτυρούσαν αυτή την αλήθεια με τη ζωή τους και με το 

παράδειγμα των έργων τους, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει, όπως έκαναν εκείνοι οι μαθητές του 

Κυρίου και επίσης κάποιοι άλλοι που αργότερα εργάστηκαν ακριβώς όπως εκείνοι, μεταδίδοντας την 

αλήθεια της διδασκαλίας με κίνδυνο της ζωής τους. 

39 Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέστε μερικές φορές, παρόλο που αυτός ο κόσμος έχει σπαρθεί με τον 

λόγο του Σωτήρα και έχει ποτιστεί με το αίμα του και το αίμα εκείνων που τον ακολούθησαν, να 

υπάρχουν άνθρωποι και λαοί που δεν έχουν διατηρήσει τίποτα από αυτή τη διδασκαλία; 

40 Σε αυτό σας λέω ότι λείπουν οι απόστολοι της αλήθειας σε αυτή την εποχή, οι οποίοι με τα έργα 

της αγάπης τους επισημαίνουν τα λάθη των ανθρώπων και μαρτυρούν την αλήθεια που περιέχεται στη 

θεία διδασκαλία. 

41 Από την πραγμάτωση της Διδασκαλίας μου, η οποία σας διδάσκει μόνο αγάπη, έλεος, σεβασμό, 

δικαιοσύνη και ειρήνη, κάποιος πέρασε στην ειδωλολατρική λατρεία, στον υλισμό, στον θρησκευτικό 

φανατισμό, στη βεβήλωση, και όταν η ανθρωπότητα ένιωσε σε όλα αυτά μια απόκλιση από την αλήθεια, 

αγωνίστηκε για την απελευθέρωσή της. 

42 Σήμερα, πολλοί όχι μόνο απομακρύνθηκαν από την ακολουθία της διδασκαλίας Μου, αλλά την 

πολέμησαν και προσπαθούν να την εξαλείψουν εντελώς από τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν γνωρίζουν 

ότι πρόκειται να τους εκπλήξω χρησιμοποιώντας εκείνη τη λέξη στην οποία κανείς δεν μπορεί να 

αντισταθεί - με εκείνη τη φωνή που έκανε βασιλιάδες και άρχοντες να τρέμουν και κατέρριψε θρόνους και 

αυτοκρατορίες. Αλλά πρώτα, κάθε φυτό που δεν έχει σπαρθεί από Μένα πρέπει να ξεριζωθεί από τη ρίζα 

του, ώστε ο θείος σπόρος Μου να πέσει ξανά στο προετοιμασμένο έδαφος. 

43 Μαθητές, πάρτε όλο αυτό το μάθημα βαθιά μέσα σας, ώστε να είστε ανάμεσα σε εκείνους που 

παρακολουθούν και προσεύχονται την ώρα της δοκιμασίας. 

44 Τίποτα δεν διαταράσσει την ειρήνη σας αυτή τη στιγμή, τίποτα δεν παρεμβαίνει στην αφοσίωσή 

σας που σας έχει κάνει να επιτύχετε εσωτερική ανύψωση. 

45 Κάθε φορά που δέχεστε τον Δάσκαλο με αυτόν τον τρόπο, θα νιώθετε τις θλίψεις να 

εξαφανίζονται, οι οποίες μερικές φορές τυλίγουν τις καρδιές σας σαν σε ομίχλη. 

46 Μεγάλη είναι η φιλεύσπλαχνη αγάπη μου, διότι μεγάλα είναι και τα βάσανά σας. Αλλά μην πείτε 

ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και ότι αυτοί σας έχουν προκαλέσει πόνο- γιατί ο χρόνος ως τέτοιος δεν 

αλλάζει, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. 

47 Η ζωή σας έχει αλλάξει λόγω της επιστήμης, των νέων νόμων, των ιδεών και των εθίμων. Αν η 

ψυχή σας ακολουθούσε πάντοτε την πνευματοποίηση, δεν θα μολυνόταν από τον υλισμό που την 

περιβάλλει, αλλά συχνά επιτρέπει στον εαυτό της να παρασυρθεί από τις επιρροές του κόσμου. Αλλά στο 

αποκορύφωμα του υλισμού, το θεϊκό μου φως έρχεται να σας ρωτήσει: Ποιες αλλαγές έχετε παρατηρήσει 

στη φύση που σας περιβάλλει; Καμία!* Κοιτάξτε όμως πέρα από τα υλικά πράγματα και θα δείτε την 

πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανθρώπων. 

* Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ειπώθηκε στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. ─ Επιπλέον: Οι διεργασίες στη φύση 

ακολουθούν τους γνωστούς και πιθανώς και άγνωστους ακόμη νόμους της φύσης ανά πάσα στιγμή χωρίς 

αποκλίσεις. 

48 Το σκοτάδι που σας περιβάλλει είναι πυκνό, αλλά το πνεύμα χρειάζεται ελευθερία. Αυτή η 

ελευθερία δίνεται από τον Λόγο μου, ο οποίος θα κάνει το θαύμα της συμφιλίωσης του πνεύματος με το 

σώμα, αφού κατανοεί ότι και τα δύο είναι ενωμένα με έναν ενιαίο νόμο. Τότε, το σώμα και το πνεύμα θα 

λειτουργήσουν σε αρμονία με τη συνείδηση που θα σας αποκαλύψει ποιος είστε και πού πηγαίνετε. 

49 Τα έργα σας θα προκύψουν σύμφωνα με τον τρόπο σκέψης σας, και αν η σκέψη σας φωτίζεται 

από την έμπνευση του πνεύματος και ακούει τη φωνή της συνείδησης, τα έργα σας θα είναι τέλεια, επειδή 

το πνεύμα είναι τέλειο λόγω της καταγωγής του. 

50 Πάντα θα σας λέω: Αξιοποιήστε τις ικανοποιήσεις που μπορεί να σας προσφέρει ο κόσμος σας, 

αλλά απολαύστε τες στο πλαίσιο του Νόμου Μου, και θα είστε τέλειοι. 
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51 Ακούτε διαρκώς την μομφή της συνείδησης, και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχετε εναρμονίσει το 

σώμα και το πνεύμα μέσω του νόμου που σας έδωσα. 

52 Συχνά συνεχίζετε να αμαρτάνετε επειδή πιστεύετε ότι δεν θα σας συγχωρήσουν. Αυτή είναι μια 

λανθασμένη άποψη, γιατί η Καρδιά μου είναι μια πόρτα που είναι πάντα ανοιχτή σε αυτόν που μετανοεί. 

53 Δεν υπάρχει πια ελπίδα μέσα σας που να σας ενθαρρύνει να περιμένετε ένα καλύτερο μέλλον; 

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να σας κυριεύσει η κατήφεια και η απελπισία. Να θυμάστε την αγάπη μου, 

που είναι πάντα μαζί σας. Αναζητήστε από εμένα την απάντηση στις αμφιβολίες σας και σύντομα θα 

νιώσετε ότι φωτίζεστε από μια νέα αποκάλυψη. Το φως της πίστης και της ελπίδας θα λάμψει βαθιά μέσα 

στο πνεύμα σας. Τότε θα είστε η υπεράσπιση των αδυνάτων. 

54 Έρχονται χρόνια πείνας πάνω σας, αλλά αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές, 

το θαύμα της Πρώτης φοράς θα συμβεί και πάλι και το μάννα θα πέσει πάνω σας. 

55 Θα χαλαρώσω τις γλώσσες των ανθρώπων σ' αυτόν τον καιρό, ώστε να με αναγνωρίσουν από μια 

γλώσσα: Το πνευματικό, αυτό της αγάπης. Τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ησαΐα που είπε: Οι 

γλώσσες θα λυθούν, επειδή γλώσσες φωτιάς θα τις λύσουν. 

56 Δώστε ορατή έκφραση στο έλεός μου, μιλήστε για το έργο μου, μην αποφεύγετε τη θυσία. 

Χρησιμοποιήστε τα όπλα σας, την αγάπη, το έλεος, τη γενναιοδωρία και την ευγένεια, και αν 

αντιμετωπίσετε τη μάχη με πίστη και θάρρος, η νίκη θα είναι σύντομα δική σας. Αλλά φτάστε στο βάθος 

του λόγου μου, έτσι ώστε να μην αισθάνεστε ότι η διδασκαλία μου σας αναγκάζει να την ακολουθήσετε- 

γιατί σας καλώ μόνο να με ακούσετε, και - μόλις με καταλάβετε - αυτός που το κάνει από αγάπη, από 

πεποίθηση, από ελεύθερη βούληση, θα προχωρήσει στην εκπλήρωση του έργου του. Το καθήκον μου ως 

πατέρας είναι να δείχνω πάντα το δρόμο για τη σωτηρία των παιδιών μου. 

57 Αγαπητοί μου, συνειδητοποιήστε ότι σε αυτή την απλή διδασκαλία έχετε την ευκαιρία να 

γνωρίσετε και να κατανοήσετε την αγάπη του Πατέρα σας. Ζητώ κι εγώ την απλότητα και την ειλικρίνεια 

της καρδιάς σας για να σας αποκαλυφθώ στην πληρότητά μου. 

58 Τώρα, στην εποχή της εκδήλωσής Μου, αποκαλύπτομαι σε όλους τους φορείς φωνής και δίνω 

οδηγίες και διδασκαλίες μέσω αυτών. Ποιος θα τολμούσε να αρνηθεί ότι εκδηλώνω τον εαυτό μου μέσα 

από αυτό ή εκείνο; Ποιος γνωρίζει πραγματικά την αληθινή μου φύση; Να αγαπάτε και να σέβεστε ο ένας 

τον άλλον, ώστε το έργο σας στον ουρανό να μετρήσει ως αξία. Είναι επίσης θέλημά μου να εμφανιστεί ο 

λόγος μου σε έντυπη μορφή, ώστε οι επόμενες γενιές να τον γνωρίσουν. 

59 Για να αναγνωριστείτε από τους συνανθρώπους σας, πρέπει να φροντίζετε να καθοδηγείτε πάντα 

τις πράξεις σας από την αγάπη. Να είστε συμπονετικοί με τον πόνο των άλλων ανθρώπων, να 

απομακρύνετε τις κακές επιρροές που υπονομεύουν την υγεία των συνανθρώπων σας με την εξουσία που 

σας έχω δώσει, και θα σας αναγνωρίσουν ως ανθρώπους με πνευματική δύναμη. Ακούστε με  

Παραβολή: 

60 "Ένας ηλικιωμένος περπατούσε αργά και με κόπο σε ένα μονοπάτι. Σύντομα τον πρόλαβαν δύο 

νεαροί που έτρεχαν στο ίδιο μονοπάτι και του είπαν: "Αγαπητέ γέροντα, ο στόχος σου είναι ακόμα 

μακριά; Και ο γέρος απάντησε: "Ο στόχος είναι ακόμα μακριά, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και πρέπει 

να τον περπατά κανείς προσεκτικά για να μην κουραστεί. Αν και είμαι κουρασμένη, πιστεύω ότι με την 

τελευταία μου προσπάθεια θα πετύχω τον στόχο μου! 

61 Αφού τον άκουσαν, αυτοί οι νέοι συνέχισαν βιαστικά το δρόμο τους, ξεχνώντας τα λόγια του 

γέροντα και κάνοντας υποτιμητικά σχόλια για την αυτοπεποίθηση αυτού του ηλικιωμένου 

περιπλανώμενου που ήλπιζε να φτάσει στον προορισμό του μονοπατιού, παρόλο που, κατά τη γνώμη 

τους, ήταν έτοιμος να πέσει κάτω. 

62 Ο γέροντας συνέχισε το δρόμο του, αλλά οι νέοι που τον άφησαν τόσο γρήγορα πίσω τους 

δέχτηκαν αργότερα επίθεση από τη δίψα, την πείνα και την κούραση και τελικά κατέρρευσαν από την 

εξάντληση. Κοιμόντουσαν βαθιά, όταν τους πρόλαβε ο γέρος, ο οποίος τους ξύπνησε και τους είπε 

ευγενικά: "Εσείς οι νέοι έχετε πλέον βιώσει στα νιάτα σας τι σημαίνει εξάντληση. Μην πηγαίνετε προς τα 

εδώ, που είναι τόσο μακριά, βιαστικά. Ας περπατήσουμε προσεκτικά, και σας διαβεβαιώνω ότι θα 

φτάσουμε". Αλλά εκείνοι απάντησαν νυσταγμένοι: "Αφήστε μας πίσω, έχουμε εξαντλήσει τους εαυτούς 

μας στο έπακρο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. Εσείς έχετε ένα μπαστούνι και μπορείτε να 

προχωρήσετε, εμείς δεν έχουμε κανένα". 
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63 Όταν ο γέροντας, που δεν καταλάβαινε, τους είδε έτσι (να κείτονται εκεί), τους πρόσφερε ένα 

κομμάτι ψωμί με το οποίο τους ενίσχυσε, έφερε λίγο νερό στα χείλη τους και έσβησε τη δίψα τους. Τους 

βοήθησε να σηκωθούν, τους συνόδευσε στην περιπλάνησή τους και άναψε την πίστη τους μέχρι που 

τελικά τους έφερε στον προορισμό τους". 

64 Σκεφτείτε βαθιά και μάθετε, αγαπημένοι μαθητές, γιατί έχετε το καθήκον να γίνετε ηγέτες της 

ανθρωπότητας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 156  
1 Καλώς ήρθατε στους μαθητές που έρχονται στον Δάσκαλο με την επιθυμία για σοφία. Εδώ 

βρίσκομαι ανάμεσά σας για άλλη μια φορά, παιδιά Μου, επειδή βλέπω ότι είστε μαθητές που επιθυμούν 

να διδαχθούν. Θυμάστε ότι δεν είστε ακόμη επαρκώς προετοιμασμένοι για να παραδώσετε τον λόγο Μου 

στους συνανθρώπους σας και σπεύδετε να ακούσετε Εκείνον που γνωρίζει τα πάντα. Αύριο θα διδαχθείτε 

και θα γίνετε δάσκαλοι. 

2 Ζητάτε τη χάρη Μου για να καταλάβετε το Λόγο Μου, και Εγώ σας τη χορηγώ. Αλλά 

αναγνωρίστε ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάω με απόλυτη σαφήνεια. 

3 Πάρτε το Λόγο Μου και τραφείτε με αυτόν, γιατί θα ενισχύσω το πνεύμα σας. 

4 Οι διδασκαλίες μου είναι πάντα διαφορετικές, αλλά περιέχουν την ίδια ουσία, την ίδια αγάπη. 

Πάντα ξεκινώ μιλώντας σας γεμάτος αγάπη και τελειώνω ξεχύνοντας το έλεός μου. Ο νόμος μου 

περικλείεται σε αυτές τις δύο αρετές. Αντλήστε δύναμη και φως από αυτή την πηγή. Αυτό είναι το 

Θέλημά Μου που σας γνωστοποιώ, όχι ως εντολή, γιατί ο Κύριος, που είναι άπειρη σοφία, ζητά να 

καταλάβετε και να εκπληρώσετε το έργο σας με τη δική σας θέληση. 

5 Σας έχω παραχωρήσει ελευθερία βούλησης και σας δείχνω μόνο το μονοπάτι που πρέπει να 

ακολουθήσετε. Και πάντα θα σας λέω ότι αυτό το μονοπάτι είναι ένα μονοπάτι προς την τελειότητα - ένα 

μονοπάτι του οποίου το τέλος δεν είναι ο σωματικός θάνατος, αλλά το οποίο συνεχίζεται πέρα από αυτή 

τη ζωή που επιβιώνει η ψυχή σας. 

6 Σας είπα ότι σας υπόσχομαι ευδαιμονία στη μέλλουσα ζωή και ότι δεν θα λερωθείτε πλέον με τη 

βρωμιά και τα πάθη της σάρκας, αν εκπληρώσετε το καθήκον σας σε αυτόν τον κόσμο, 

7 Δεν ξέρετε πόσα στάδια έχετε ακόμα να ζήσετε σε αυτόν τον πλανήτη. Αν θεωρήσω δίκαιο να 

ενσαρκωθείτε ξανά, θα πρέπει να πάρετε ένα νέο γήινο σώμα, αλλά με μια πιο ανεπτυγμένη ψυχή που δεν 

θα εναντιώνεται στο θείο θέλημα. Θα συνεχίσετε το έργο σας προς όφελος των συνανθρώπων σας. Θα 

συνεχίσετε να αναπτύσσεστε προς τα πάνω και να τελειοποιείστε γεμάτοι εμπιστοσύνη και ελπίδα στη 

δικαιοσύνη μου. 

8 Θα πρέπει να είστε δυνατοί για να αντέχετε τους κινδύνους και τους πειρασμούς, και με βάση το 

παράδειγμά σας και την απόδειξη της δύναμης της ψυχής σας, θα αποκαλείστε φωτισμένοι και εκλεκτοί 

του Κυρίου. Γιατί ο πνευματικός κόσμος του φωτός θα σας βοηθήσει στα μονοπάτια σας και θα σας 

προσέχει ανά πάσα στιγμή. Ζώντας μαζί σύμφωνα με το θέλημά μου, θα επιφέρετε την εκπλήρωση του 

προφητικού μου λόγου. 

9 Συνεχίστε να εργάζεστε, ακόμη και αν τα φυσικά σας μάτια δεν βλέπουν τους καρπούς του αγώνα 

σας. Ίσως το δείτε στο πνεύμα ή σε ένα νέο σώμα. 

10 Αυτό θα είναι το έργο της ανθρωπότητας αύριο, όπου ο καθένας θα εργάζεται για το καλό όλων 

και τα έθνη θα αγωνίζονται για την ειρήνη του κόσμου. 

11 Εκείνη την εποχή θα αρχίσει η μάχη των κοσμοθεωριών και των δογμάτων. Θα είναι μια περίοδος 

διαλόγου και συζήτησης, κατά την οποία οι διανοούμενοι αυτού του κόσμου θα θέσουν τις γνώσεις σας σε 

δοκιμασία. 

12 Θα συζητηθούν οι διαφορετικές ερμηνείες που δόθηκαν στο Λόγο Μου της Δεύτερης Εποχής και 

όλα όσα έχω μιλήσει μέσω των φωτισμένων Μου. Τότε το πέπλο θα αρθεί από πολλά μυστήρια, και η 

υποκρισία πολλών θα νικηθεί από την αλήθεια της διδασκαλίας Μου. 

13 Η θεϊκή μου επιθυμία είναι οι άνθρωποι να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον πέρα από τα δόγματά 

τους και να κάνουν έτσι ένα βήμα προς την πνευματική ένωση. 

14 Προετοιμαστείτε γι' αυτή τη στιγμή, τότε με τα απλά και ξεκάθαρα λόγια σας θα πείσετε τους 

επιστήμονες και όσους έχουν κατανόηση- γιατί η πνευματική σας ανύψωση θα είναι αρκετή για να σας 

εμπνεύσω με τη σοφία μου, η οποία θα ρέει ανεξάντλητα από το στόμα σας. Ακολουθήστε το μονοπάτι 

που σας χάραξε ο Κύριός σας. 

15 Βλέπω ότι υποφέρετε εξαιτίας της περιφρόνησης που σας δείχνει ο κόσμος, αλλά και επειδή με 

ακολουθήσατε στο μονοπάτι της ταπεινοφροσύνης και της φιλανθρωπίας. 

16 Μην κλαίτε για τον εαυτό σας, γιατί στην πραγματικότητα η ψυχή σας εξαγνίζεται. Κλαίτε για 

χάρη εκείνων που εξακολουθούν να ζουν εγκαταλελειμμένοι στις απολαύσεις του κόσμου και συνεχίζουν 
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να είναι αιχμάλωτοι της σάρκας. Μη νομίζετε ότι χαίρομαι με τα βάσανά σας, γιατί αυτό θα ήταν σαν να 

αρνείστε την αρετή του Πατέρα σας, που είναι η αγάπη. Σκεφτείτε ότι έρχομαι σε σας ακριβώς για να 

συντομεύσω τις ημέρες της θλίψης σας και να απαλύνω τον πόνο σας. Σας συμβουλεύω να επιμείνετε 

στην καλοσύνη, γιατί είναι καλύτερα να υποφέρετε τώρα για το καλό παρά για το κακό. 

17 Πάνω από τα βάσανά σας, θα σας κάνω να νιώσετε την ειρήνη Μου, αυτή τη θεία χάρη που οι 

ισχυροί, παρ' όλα τα πλούτη τους, δεν είναι σε θέση να απολαύσουν. 

18 Σας δίδαξα να θεραπεύετε τους σωματικά και ψυχικά ασθενείς. Όποιος ασκεί μια τέτοια αρετή και 

αισθανθεί ο ίδιος άρρωστος, θα νιώσει την παρουσία του ανώτατου γιατρού στο κεφάλι του κρεβατιού 

του. Μάθετε να αισθάνεστε την παρουσία μου καθώς και την παρουσία του πνευματικού κόσμου, ώστε να 

μην αισθάνεστε ποτέ εγκαταλελειμμένοι, ώστε ο ορφανός άνθρωπος να μην αισθάνεται ανυπεράσπιστος, 

η χήρα να μην αισθάνεται μόνη ή αβοήθητη, ώστε ο άντρας ή η γυναίκα που μένει μόνος να μην 

αισθάνεται κενό στην ψυχή τους, και ώστε όσοι δεν έχουν βιώσει την αγάπη στη γη να αντιληφθούν στην 

καρδιά τους την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα τους. 

19 Αγαπήστε τους γείτονές σας, υπηρετήστε τους, αφιερώστε τουλάχιστον ένα μέρος του χρόνου σας 

σε αυτούς, γιατί έτσι θα πετύχετε ότι το πνεύμα σας εκπληρώνει το έργο του. Τότε θα είστε σε θέση να 

πάρετε ως παράδειγμα στη ζωή σας τις διδασκαλίες του Θείου Δασκάλου σας, ο οποίος, ξεχνώντας τα 

βάσανά του και την πικρία του, αφιερώθηκε μόνο στο έργο της ευλογίας και της διανομής της παρηγοριάς 

της διδασκαλίας του σε όλους τους τρόπους του. 

20 Άνθρωποι: Τώρα που είμαι μαζί σας με αυτή τη μορφή, τρέμετε από ευτυχία όταν ακούτε το Λόγο 

Μου. 

21 Αποκαταστήστε τον εαυτό σας, εσείς οι φτωχοί που ποτέ δεν είχατε τίποτα, εσείς οι άρρωστοι, οι 

ταπεινωμένοι, που πεινάτε και διψάτε για δικαιοσύνη, εσείς οι ταλαιπωρημένοι και καταπιεσμένοι. 

Γεμίστε την καρδιά σας με ελπίδα, γιατί αληθινά σας λέω ότι αυτή η ελπίδα δεν θα απογοητευτεί. 

Καταλάβετε ότι έχει έρθει η ώρα της κρίσης και ότι όλοι όσοι υπέμειναν την εξιλέωσή τους με υπομονή, 

όσοι άδειασαν το ποτήρι του πόνου τους με πραότητα και υπέμειναν με αγάπη τις δοκιμασίες τους, θα 

λάβουν την ανταμοιβή τους. 

22 Αποκαλύψεις, γνώση, ψωμί, ευκαιρία για εργασία και θεραπευτικό βάλσαμο - όλα αυτά και πολλά 

άλλα δόθηκαν σε εκείνους που ήξεραν να περιμένουν την ώρα της επιστροφής μου. 

23 Μαθητές, πολλαπλασιαστείτε, ώστε η ειρήνη μου και το φως μου να διαδοθούν σε όλη τη γη. Το 

μήνυμά μου δεν απευθύνεται σε ορισμένα προνομιούχα πλάσματα, αλλά σε όλα τα παιδιά μου. Μακάριοι 

όσοι το δέχονται και όλοι όσοι το περιμένουν. 

24 Είστε ακόμη νήπια σε σχέση με τις διδασκαλίες του Πατέρα και, ως εκ τούτου, δεν ζείτε ακόμη σε 

αρμονία με την τελειότητα της πνευματικής ζωής. Δεν έχετε φτάσει ακόμη στην πληρότητα της αληθινής 

ζωής- για να σας βοηθήσει, ήταν απαραίτητο ο Κύριός σας να κατέβει να σας βοηθήσει, ώστε με τη 

βοήθειά Του να μάθετε όλα όσα δεν ξέρετε, όσα δεν έχετε καταλάβει και όσα έχετε ξεχάσει. 

25 Ο Χριστός είναι και πρέπει να είναι το παράδειγμά σας- γι' αυτό έγινα άνθρωπος εκείνη την εποχή. 

Ποια ήταν η αποκάλυψη που έφερε ο Ιησούς στην ανθρωπότητα; - Την άπειρη αγάπη Του, τη θεία σοφία 

Του, το έλεος Του χωρίς όρια και τη δύναμή Του. 

26 Σου είπα: Πάρτε Εμένα ως παράδειγμα και θα κάνετε τα ίδια έργα που κάνω. Από τη στιγμή που 

ήρθα ως Δάσκαλος, θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν έγινε για να σας δώσω αδύνατες διδασκαλίες ή 

διδασκαλίες που είναι πέρα από την κατανόηση των ανθρώπων. 

27 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι αν κάνετε έργα όπως αυτά που σας δίδαξε ο Ιησούς, θα έχετε επιτύχει την 

πληρότητα της ζωής για την οποία σας μίλησα πριν. 

28 Πόσοι άνθρωποι νομίζουν ότι κατέχουν πνευματικό μεγαλείο λόγω της γνώσης που έχουν 

αποκτήσει, και όμως για μένα δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάποια παιδιά που έχουν μείνει στάσιμα 

στην πορεία της ανάπτυξής τους. Γιατί πρέπει να θυμούνται ότι δεν είναι μόνο μέσω της ανάπτυξης της 

διάνοιάς τους που μπορούν να επιτύχουν την άνοδο του πνεύματός τους, αλλά πρέπει να είναι μέσω της 

ανάπτυξης του συνόλου της ύπαρξής τους, και υπάρχουν πολλά ταλέντα στον άνθρωπο που πρέπει να 

αναπτυχθούν για να φτάσουν στην τελειότητα. 

29 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσπισα - ως έναν από τους νόμους της αγάπης και της 

δικαιοσύνης Μου - τη μετενσάρκωση της ψυχής, προκειμένου να της παραχωρήσω μια μακρύτερη 
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διαδρομή που θα της προσφέρει όλες τις απαραίτητες ευκαιρίες για να φτάσει στην τελειότητά της. - Κάθε 

γήινη ύπαρξη είναι ένα σύντομο μάθημα, γιατί διαφορετικά οι ευκαιρίες ενός ανθρώπινου όντος να 

ολοκληρώσει την εκπλήρωση ολόκληρου του Νόμου μου θα ήταν πολύ λίγες. Αλλά είναι αναπόφευκτο να 

αναγνωρίσετε τον στόχο αυτής της ζωής, ώστε να μπορέσετε να απορροφήσετε από αυτήν το νόημά της 

και να επιτύχετε την αρμονία της, που είναι η βάση της ανθρώπινης τελειότητας - ώστε να μπορέσετε να 

προχωρήσετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής, μέχρι να φτάσετε στην πνευματική ζωή, όπου σας 

επιφυλάσσω τόσα πολλά μαθήματα που δεν έχω ακόμη διδάξει και τόσες αποκαλύψεις που δεν έχω 

ακόμη δώσει. 

30 Ποτέ όλα τα ανθρώπινα όντα εδώ στη γη δεν έζησαν στο ίδιο πνευματικό επίπεδο. Μαζί με τους 

ανθρώπους με μεγάλη ανύψωση ζούσαν και άλλοι που ήταν καθυστερημένοι. Πρέπει να σας επισημάνω 

ότι η παρούσα εποχή δεν θα είναι επίσης η μόνη εποχή κατά την οποία θα μπορούν να εμφανιστούν 

άνθρωποι με πολύ ανεβασμένο πνεύμα. 

31 Σε όλες τις εποχές, ακόμη και σε μακρινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, είχατε 

παραδείγματα ανθρώπων με υψηλό πνεύμα. Πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε ότι ακόμη και στους 

αρχαιότερους χρόνους υπήρχαν άνθρωποι με εξελιγμένο πνεύμα, αν δεν είχαν περάσει από διαδοχικές 

μετενσαρκώσεις που τους βοήθησαν να εξελιχθούν προς τα πάνω; 

32 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το πνεύμα δεν γεννιέται ταυτόχρονα με το κέλυφος του σώματος, ούτε η 

αρχή του ανθρώπινου γένους συμπίπτει με εκείνη του πνεύματος. Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει ούτε ένα 

πνεύμα που να έχει έρθει στον κόσμο χωρίς να έχει προϋπάρξει στο επέκεινα. Ποιος από εσάς μπορεί να 

μετρήσει ή να γνωρίζει τον χρόνο που έζησε σε άλλες σφαίρες πριν έρθει να ζήσει σε αυτή τη γη; 

33 Σε άλλους κόσμους τα πνεύματα απολαμβάνουν επίσης την ελευθερία της βούλησης και 

αμαρτάνουν και παρεκκλίνουν, ή επιμένουν στην καλοσύνη και με αυτόν τον τρόπο φτάνουν στην άνοδο, 

όπως εσείς στη γη. Αλλά όταν έρθει η καθορισμένη ώρα, εκείνοι που προορίζονται να ζήσουν σε αυτή τη 

γη κατεβαίνουν σε αυτήν για να εκπληρώσουν ένα ευγενές καθήκον, και άλλοι για να εκπληρώσουν το 

καθήκον τους για εξιλέωση. Αλλά ανάλογα με το πώς θέλουν να δουν αυτή τη γη, σε κάποιους θα 

παρουσιάζεται ως παράδεισος και σε άλλους ως κόλαση. Επομένως, όταν αυτοί κατανοήσουν το έλεος 

του Πατέρα τους, θα δουν μόνο μια θαυμάσια ζωή σπαρμένη με ευλογίες και μαθήματα ζωής για το 

πνεύμα - ένα μονοπάτι που θα τους φέρει πιο κοντά στη Γη της Επαγγελίας. 

34 Κάποιοι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο με την επιθυμία να επιστρέψουν, ενώ άλλοι το κάνουν με 

το φόβο ότι θα πρέπει να επιστρέψουν. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ανθρώπινη φύση σας δεν έχει ακόμη 

καταφέρει να κατανοήσει την αρμονία με την οποία θα ζείτε με τον Κύριο. 

35 Σας έχω ήδη αποκαλύψει ότι ο λαός μου είναι διασκορπισμένος σε ολόκληρη τη γη, δηλαδή ότι ο 

πνευματικός σπόρος είναι διασκορπισμένος σε ολόκληρο τον κύκλο της γης. 

36 Σήμερα διαφωνείτε και μάλιστα δεν σέβεστε ο ένας τον άλλον για ασήμαντες λεπτομέρειες. Αλλά 

όταν οι υλιστικές διδασκαλίες απειλήσουν να σας κατακλύσουν όλους, τότε όλοι εσείς που σκέφτεστε και 

αισθάνεστε με το πνεύμα θα γίνετε τελικά ένα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα σας δώσω ένα σημάδι για να 

αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον - κάτι που θα μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε με τον ίδιο τρόπο. Τότε, 

όταν θα δώσετε μαρτυρία ο ένας στον άλλον, θα εκπλαγείτε και θα πείτε: "Είναι ο Κύριος που μας 

επισκέφθηκε". 

37 Καταλάβετε ότι οι πνευματικοί σας αδελφοί και αδελφές δεν κατοικούν μόνο σε αυτό το έθνος, 

αλλά βρίσκονται και σε άλλους λαούς, περιοχές και έθνη. Να ξέρετε ότι πρέπει να προετοιμαστείτε για να 

αποκτήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αγνότητα στη ζωή σας, ώστε να μπορέσετε να δώσετε μια αληθινή 

μαρτυρία για όλα όσα ακούσατε και λάβατε εδώ. Αγγίζω όλες τις ψυχές, ώστε όταν έρθει η ώρα, να σας 

δώσουν μια αληθινή και ολοκληρωμένη μαρτυρία για όλα όσα έχουν λάβει με τη σειρά τους και να είναι 

έτοιμες να σας ακούσουν με αγάπη. 

38 Δεν θα είναι οι ανθρώπινες δυνάμεις που θα κινήσουν αυτόν τον λαό στη γη όταν ενωθεί. Θα είναι 

πνευματικά ένα, χωρίς να αναζητά για τον εαυτό του μια δική του πόλη, ούτε θα υπάρχει μια πνευματική 

κυβέρνηση που θα κυβερνά τον κόσμο. 

39 Ένα ανώτερο φως θα την καθοδηγήσει και θα την εμπνεύσει εν μέσω ποικίλων ιδεολογιών, 

δογμάτων, κινημάτων, θρησκειών, δογμάτων και αιρέσεων, και τότε η ανθρωπότητα, που μέχρι τώρα 
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ζούσε βυθισμένη στον βαθύτερο υλισμό, θα εκπλαγεί όταν θα δει την εμφάνιση αυτού του μορφωμένου 

λαού. 

40 Ο λαός μου δεν έκανε έργα στο παρελθόν που τον έφεραν πιο κοντά στην τέλεια κοινωνία με τον 

Δημιουργό του, αλλά έπεσε σε βεβήλωση και ανυπακοή. Παρ' όλα αυτά, δεν τους κατέστρεψα, γιατί η 

δικαιοσύνη της αγάπης Μου ήθελε να τους διατηρήσει και να τους αυξήσει στη γη, έτσι ώστε να 

εξαγνιστούν από τις προηγούμενες παραβάσεις τους και στη συνέχεια, με μεγαλύτερο φως στο πνεύμα, να 

φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους είχε ήδη ανατεθεί στους πρώτους χρόνους. Συνίσταται στο να 

μεταφέρουν το θείο μήνυμα στους αδελφούς και τις αδελφές τους, να είναι πνευματικοί πρωτοπόροι για 

τους άλλους λαούς και να διδάσκουν με τα έργα και το παράδειγμά τους πώς να τηρούν και να υπακούουν 

στον θείο νόμο του Πατέρα. 

41 Καταλάβετε ότι σας έστειλα στον κόσμο ως ευλογία για την ανθρωπότητα. Προσευχηθείτε και 

παρακολουθήστε, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για εκείνη την ώρα που θα είστε όλοι ενωμένοι στο 

πνεύμα, στις σκέψεις και στα έργα σας, ακόμη και αν βρίσκεστε φυσικά μακριά ο ένας από τον άλλο. 

Μόνο μέσω της πνευματοποίησης θα μπορέσετε να πολεμήσετε και να νικήσετε τον δράκο του υλισμού, ο 

οποίος προελαύνει βήμα προς βήμα, καταβροχθίζοντας τους λαούς και σπέρνοντας πόνο και δυστυχία. 

42 Αυτήν την εποχή σας λέω: Μακάριοι είστε εσείς που προορίζεστε να Με δεχτείτε αυτή την εποχή 

και να ακούσετε το Λόγο Μου. Σας έχω εξοπλίσει και το φως μου έχει πλημμυρίσει το πνεύμα σας. Μέσα 

από αυτό θα γίνετε δυνατοί, και ακόμη και αν έρθουν μεγάλες δοκιμασίες πάνω σας, δεν θα αφήσετε τον 

εαυτό σας να ηττηθεί. Μόλις βρεθείτε στο πνευματικό σπίτι, θα συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλο ήταν το 

προνόμιο που σας παραχωρήθηκε και θα νιώσετε ευτυχισμένοι. 

43 Όταν ακούσατε για πρώτη φορά τον λόγο Μου, αισθανθήκατε ότι Εγώ ήμουν αυτός που σας 

μίλησε- και σκεπτόμενοι τα έργα σας, σκεφτήκατε ότι δεν ήσασταν αγνοί, ότι θα έπρεπε να κάνετε τον 

εαυτό σας άξιο, και ξεκινήσατε μια νέα ζωή, πιο τέλεια κάθε μέρα. Αλλά πόσο δύσκολο είναι για εσάς να 

παραμείνετε σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Συχνά θυσιάζετε τους εαυτούς σας χωρίς Εγώ να σας το έχω 

ζητήσει, και σύντομα κουράζεστε. Σας λέω ότι Με ευχαριστεί αν βαδίζετε το μονοπάτι με υπομονή. Πώς 

θα τελειοποιηθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν το έργο που αναλαμβάνετε είναι τόσο μεγάλο; 

44 Με αγαπάς και αυτό είναι το θεμέλιό σου. Μου δείχνετε την πίστη σας, και ακόμη και τότε μου 

λέτε όταν σας ταλαιπωρούν: "Δάσκαλε, πάντα εμποδίζομαι να εκπληρώσω τους νόμους σου. Η απιστία 

των αγαπημένων μου με κάνει αδύναμο, ο πειρασμός με πλησιάζει συνεχώς για να με ρίξει, και εγώ ο 

ίδιος έχω επίσης παραβιάσει την απόφασή μου!" Αλλά σας λέω ότι πρέπει να εργάζεστε εν μέσω αυτής 

της σύγκρουσης- τα εμπόδια που συναντάτε είναι δοκιμασίες για την πίστη σας, και μέσω αυτών η ψυχή 

καθαρίζεται όλο και περισσότερο. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, καταλάβετε ότι έχετε το Πνεύμα 

μου μέσα σας και ότι είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε σε αυτή τη μεγάλη μάχη. 

45 Μόλις που κάνετε τα πρώτα σας βήματα, και παρόλο που έχω καλέσει κάποιους να γίνουν ηγέτες 

της εκκλησίας και άλλους να είναι "φορείς φωνής", πρέπει όλοι να δουλέψετε πάνω στον εαυτό σας για να 

γνωρίσετε την αποστολή σας και να είστε σε θέση να την εκτελέσετε. Αλλά δεν αρνούμαι την αξία σας: 

Δώσατε στην Αιτία μου την πρώτη θέση στις καρδιές σας και η μεγαλύτερη επιθυμία σας είναι να με 

ακολουθήσετε. Εγώ, ο Πατέρας σας, σας καθοδήγησα, σας οδήγησα και σας άνοιξα την καρδιά μου για να 

γνωρίσετε την αγάπη μου και το έλεός μου. 

46 Η υπομονή μου δεν έχει όρια. Σας έδωσα τρεις αιώνες και αμέτρητες μετενσαρκώσεις για να 

φτάσετε στην πνευματική σας ανύψωση, και ακόμη και σε αυτή τη στιγμή σας μιλάω χωρίς να λαμβάνω 

υπόψη την ανθρώπινη απιστία και τον υλισμό. Βρίσκεστε στην τρίτη εποχή των πνευματικών 

αποκαλύψεων, και αν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα πνευματικά σας χαρίσματα, θα συνειδητοποιήσετε 

τη δύναμη του πνεύματός σας και θα μάθετε ότι πάντα ήθελα να σας κάνω ανώτερα όντα, ικανά για 

μεγάλα έργα. Έχω παράσχει τα πάντα, ώστε να αφήσετε τον εαυτό σας να διέπεται από τον νόμο της 

αγάπης Μου και να τον τηρείτε. Στα δεξιά κάθε "εργάτη" βρίσκεται ένας φύλακας άγγελος, και όταν 

αυτές οι οντότητες επικοινωνούν μαζί σας, σας έχουν αποκαλύψει την ταπεινότητά τους, την υπακοή 

τους. Σας συνόδευσαν στο μονοπάτι της ζωής σας και υπέφεραν μαζί σας τις δυσκολίες του δρόμου. 

Ακούστε τους, γιατί στα γεμάτα φως λόγια τους θα βρείτε την εξήγηση των αποκαλύψεών μου. Μετά το 

έτος 1950, θα θυμάστε το παράδειγμα αυτών των ενάρετων οντοτήτων που δεν θα απομακρυνθούν από 

εσάς, αλλά θα συνεχίσουν να εμπνέουν το πνεύμα σας και να προστατεύουν την ανθρωπότητα. 
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47 Εκπαιδευτείτε έτσι ώστε να μην καταλογίζετε ατέλειες στον λόγο μου. Αναγνωρίστε το 

(πνευματικό) περιεχόμενό του. Αν ο φορέας της φωνής που χρησιμοποιώ δεν είναι προετοιμασμένος, αν 

το πνεύμα του δεν δέχεται με προσοχή τις υπαγορεύσεις μου, ο λόγος που βγαίνει από τα χείλη του δεν θα 

αντανακλά την τελειότητά μου. Επομένως, διεισδύστε στο πραγματικό νόημα και θα μάθετε τι ήθελα να 

εκφράσω. Μην αποδίδετε σε Μένα ατέλεια- καταλάβετε ότι Εγώ είμαι ο Θεός σας, ότι είμαι τέλειος. 

48 Σηκωθείτε με ζήλο και υπερασπιστείτε τον αγώνα μου. Διορθώστε με αγάπη και δικαιοσύνη όλα 

όσα βρίσκετε εκτός νόμου στις πράξεις των "εργαζομένων". 

49 Λαμβάνω από τη σπορά σας ό,τι περιέχει αλήθεια και αγνότητα, και ό,τι δεν έχει ωριμάσει το 

αφήνω στα χέρια σας για να συνεχίσετε να το καλλιεργείτε και να το διορθώνετε. 

50 Αλλά ελάτε σε μένα, παιδιά μου, σας δέχομαι. Είστε σαν κουρασμένοι περιπλανώμενοι που 

περιπλανηθήκατε σε διαφορετικά μονοπάτια, και τώρα, μετά από μεγάλες δοκιμασίες και απογοητεύσεις, 

ζητάτε την ευλογία και τη βοήθειά μου. Με ευλόγησες όταν ήρθες και με ευχαρίστησες γιατί βρήκες έναν 

τόπο ανάπαυσης, και ο Δάσκαλος σου λέει: Σας γεμίζω με χάρη και το θέλημά μου είναι να αποκτήσετε 

νέα δύναμη, να εμπνευστείτε με θάρρος, γιατί αφού ακούσετε με ενθουσιασμό τις διδασκαλίες μου, θα 

προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε μια μάχη που έρχεται για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τον 

λαό του Ισραήλ. Να θυμάστε ότι είστε μέρος αυτού του λαού του οποίου τα καθήκοντα ήταν πολύ μεγάλα 

ανά πάσα στιγμή. Ανάμεσά σας είναι οι προφήτες, οι ερμηνευτές του λόγου μου, οι σοφοί. 

51 Έχετε δημιουργηθεί τέλειοι. Το πνεύμα σας έχει φωτιστεί, ώστε να αναγνωρίσετε τη δόξα της 

δημιουργίας μου, ώστε μελετώντας την πνευματική της ουσία να καταλάβετε ότι είστε σαν εμένα και, 

γνωρίζοντας την υλική φύση, να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί δημιουργήθηκε από εμένα ως ταπεινός 

υπηρέτης του ανθρώπου. Πότε θα είστε έτοιμοι να το αναγνωρίσετε και να το ελέγξετε; Πότε θα είστε 

τόσο άξιοι ώστε να μπορείτε να διατάξετε μια δύναμη της φύσης να κατοικεί ή να αλλάζει προς όφελος 

των συνανθρώπων σας; Είναι αλήθεια ότι υπακούουν στους νόμους που θεσπίζονται με δικαιοσύνη και 

αγάπη, αλλά εσείς έχετε εξουσία, και σας έχω πει ότι αν πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας, μπορείτε να 

σταματήσετε τις ασθένειες, την ανελέητη συμπεριφορά του καιρού, τη σκληρότητα των ατυχιών και την 

αμαρτία στο όνομά μου. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε αν έχετε πίστη. Θα έρθει η ώρα που κάθε 

πνεύμα θα ταρακουνηθεί και κάθε νους θα ξυπνήσει- και όταν αναζητήσει την πηγή από την οποία 

προέρχεται το φως και η τελειότητα, θα με βρει. 

52 Πλησιάζει η εποχή της ανανέωσης. Εσείς, οι μαθητές μου, θα θέσετε τα θεμέλια για τη γέννηση 

ενός νέου κόσμου. Θα εργάζεστε όπως οι στρατιές του καλού, οι άγγελοι, οι οποίοι, από αγάπη προς εσάς, 

αγωνίζονται για την πνευματική άνοδο της ανθρωπότητας. 

53 Η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την ανανέωσή 

του. 

54 Στη Δεύτερη Εποχή, πολλοί με αμφισβήτησαν- δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο ταπεινός 

άνθρωπος ανάμεσα στα πλήθη των αναξιοπαθούντων, των ασθενών και των αμαρτωλών ήταν ο 

Δάσκαλος, ο Λόγος του Πατέρα. Και όταν είδαν τις ευεργεσίες μου και τα έργα της αγάπης και της 

συγχώρεσης, είπαν: "Είναι μάγος ή προφήτης;". Όταν εκείνη η γυναίκα που είχε διαπράξει μοιχεία ήρθε 

μπροστά μου, θέλησαν να με δοκιμάσουν και μου είπαν: "Κρίνε αυτή τη γυναίκα που αμάρτησε- είναι 

διεφθαρμένη και δεν αξίζει να είναι ανάμεσά μας. Πετάξτε την έξω, γιατί δεν είναι άξια να ακούσει τις 

διδασκαλίες σας, ούτε να μοιραστεί το ψωμί σας". Τους είπα: "Γνωρίζετε την ενοχή αυτής της γυναίκας- 

όλοι συμφωνείτε ότι είναι αμαρτωλή. Αλλά εκείνος που είναι καθαρός, απαλλαγμένος από κάθε αμαρτία, 

ας ρίξει τον πρώτο λίθο". Άγγιξα εκείνους που την κατηγορούσαν μέσα από τη συνείδησή τους και 

σύντομα συνειδητοποίησαν ότι η ενοχή τους ήταν πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από εκείνη εκείνης της 

γυναίκας. Ντροπιασμένοι, αποσύρθηκαν, και εκείνη που είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί από το 

πλήθος Μου ζήτησε συγχώρεση, αναγνωρίζοντας την ντροπή της, και η μετάνοιά της ήταν τόσο μεγάλη 

που ένιωσε εξαγνισμένη και η αγάπη άναψε στην καρδιά της. Τότε την σήκωσα και της είπα: "Σε 

συγχωρώ, πήγαινε και μην αμαρτάνεις πια". 

55 Έτσι, όποτε αισθάνεστε να σας βασανίζει το βάρος μιας ενοχής και μετανοείτε, θα πρέπει να 

εξαγνίζεστε μέσω της προσευχής και των καλών έργων. Ελάτε σε μένα, ανακτήστε την ειρήνη και μην 

αμαρτάνετε ξανά. Αλλά σας λέω και αυτό: Γιατί κρίνετε τις παραβάσεις των άλλων χωρίς συμπόνια και 

δεν κοιτάτε μέσα σας; Σας συγχωρώ ακόμη και πριν διαπράξετε μια παράβαση, αλλά πόσες λίγες 
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μετανοημένες γυναίκες έχω βρει στο δρόμο Μου. Αλλά σας ανακοινώνω για άλλη μια φορά ότι η αμαρτία 

θα εξαφανιστεί. 

56 Η γη θα είναι καθαρή. Ο άνθρωπος θα ακούσει και πάλι τη φωνή της συνείδησής του. Σας 

προσκαλώ να μείνετε μαζί μου και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να με προσεγγίσετε. 

57 Κάθε φορά που παρακολουθείτε και προσεύχεστε, θα είστε ελεύθεροι από βάσανα και 

πειρασμούς. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που σας δίνω για να κάνετε έργα που αποδεικνύουν την πίστη 

σας ως μαθητές. Ο κόσμος θα σας πλησιάσει και θα εκπλαγεί όταν δει την ειρήνη σας, και θα πει: "Πώς 

είναι δυνατόν αυτός ο λαός να απολαμβάνει εσωτερική ειρήνη, ενώ τα έθνη έχουν γίνει μια φωτιά 

μίσους;" Ο Δάσκαλος θα τους απαντήσει: "Βρίσκω αυτόν τον λαό εξαγνισμένο και άξιο, αλλά έχω 

κατέβει σε όλους. Όποιος Με αναζητά, θα Με βρει, και θα είμαι τόσο κοντά του που θα Με νιώθει στην 

καρδιά του". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 157  
1 Λαέ του Ισραήλ, μου αποκαλύπτετε την καρδιά σας. Θέλω να με αγαπάς σαν Πατέρα σου. Το 

πνεύμα μου λαχταρά την αγάπη σου. Ο κόσμος με έχει ξεχάσει, και όταν με αναζητά, το κάνει μέσω 

ατελών λατρειών, και μη έχοντας αποδείξεις για την παρουσία μου, χάνει την πίστη του και γίνεται 

άπιστος. Αν λέγατε σε κάποιον ότι αυτή τη στιγμή μιλάω στον λαό του Ισραήλ, δεν θα το πίστευε, θα 

απαιτούσε αποδείξεις από μένα και θα ήταν σαν τον Θωμά. Εγώ όμως σας είπα: "Μακάριος είναι εκείνος 

που πιστεύει χωρίς να βλέπει". 

2 Ο ναός που έχω ετοιμάσει για τον εαυτό Μου είναι στο πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου, όπως 

πάντα σας δίδασκα. 

3 Μελετήστε τις διακηρύξεις μου και θυμηθείτε ότι ήρθα σε σας για άλλη μια φορά, επειδή δεν 

ξέρατε πώς να έρθετε σε μένα. Παρόλο που είχατε το Νόμο, το Λόγο Μου και τις προφητείες, δεν 

καταλάβατε το πεπρωμένο σας και δεν εκπληρώσατε την αποστολή σας. Αν το είχατε αντιληφθεί σωστά, 

θα περιμένατε τα γεγονότα που θα υποδείκνυαν αυτή τη νέα εποχή. 

4 Ήρθα να σας δώσω τη διδασκαλία μου όπως στη Δεύτερη Εποχή. Πολλοί δεν θα με 

αναγνωρίσουν, μόνο όσοι πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους θα δουν καθαρά αυτή την εκδήλωση. Εσείς 

που με ακούτε, να έχετε συμπόνια για την ανθρωπότητα που δεν έχει ανακαλύψει τα ίχνη μου, και να 

προετοιμαστείτε να διδάξετε και να γίνετε δάσκαλοι. Με τι χαρά θα δείτε τους μαθητές σας να αυξάνονται 

στην πίστη τους και στη γνώση της Διδασκαλίας μου. 

5 Πολλές καρδιές θα έρθουν σε μένα. Εκείνοι που είναι γεμάτοι υπερηφάνεια θα έρθουν ταπεινά. 

Άλλοι θα φθάσουν καθοδηγούμενοι από τη συνείδησή τους, μετρώντας τα έργα τους και με μεγάλη 

μετάνοια. Τους περιμένω για να τους προετοιμάσω, ώστε το πνεύμα τους να είναι σαν καθαρή πηγή και ο 

λόγος μου σαν κρυστάλλινο νερό που ξεδιψάει. 

6 Ο Ηλίας στάλθηκε για να προετοιμάσει εκείνους που επρόκειτο να λάβουν αυτό το φως. 

Αιφνιδίασε την ανθρωπότητα, η οποία ήταν παγιδευμένη σε βαθύ ύπνο και κουφή σε όλα τα πνευματικά. 

Μόνο λίγοι ήταν προετοιμασμένοι να λάβουν το μήνυμα. Τι ευδαιμονία ήταν μέσα σε αυτά τα παιδιά όταν 

είδαν την υπόσχεσή μου να εκπληρώνεται! Και τι αγάπη ήταν στο πνεύμα μου για όλους τους ανθρώπους! 

Τα χρόνια πέρασαν, και ο γεμάτος ζωντάνια Λόγος μου έρεε προς τα κάτω για να θρέψει τις καρδιές. 

Άλλοι θα ξυπνήσουν αργότερα, όταν τελειώσει αυτή η εκδήλωση. Αλλά δεν θα παραπονεθούν, γιατί 

έρχεται μια εποχή μεγαλύτερης χάρης για όλους, όταν θα προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

χωρίς σωματικές μεσάζουσες. 

7 Οι επιστήμονες θα στοιχειώνονται από εμένα. Θα εμφανιστούν πολλές παράξενες ασθένειες και 

δεν θα ξέρουν πώς να τις θεραπεύσουν- δεν θα μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο. Μόνο εκείνοι που 

αναδύονται πνευματικά θα έχουν την ικανότητα να θεραπεύουν. Θα υπάρξουν υπουργοί που, γεμάτοι 

επιθυμία να πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους, θα ενταχθούν στον "λαό του Ισραήλ". Πολλοί που ήταν 

"πρώτοι" θα είναι "τελευταίοι". Από πολλά ιδρύματα και εκκλησίες που δεν έχουν θεμελιωθεί σε θεμέλια 

αγάπης, δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Αυτή τη στιγμή καθαρίζω τα χωράφια και δεν 

θέλω τα ζιζάνια να φυτρώσουν δίπλα στο σιτάρι. 

8 Επισκεφθείτε τα σπίτια, απευθυνθείτε στους αρρώστους, βοηθήστε όσους υποφέρουν στις 

φυλακές και στους τόπους εξιλέωσης, παρηγορήστε τους πάντες, πηγαίνετε στο όνομά μου και ασκήστε 

τα πνευματικά σας χαρίσματα. 

9 Πάρτε τον πνευματικό κόσμο ως πρότυπο, μιμηθείτε τον στην υπομονή του και στην αγάπη του 

για την ανθρωπότητα, στον αγώνα του για την ευημερία όλων σας. 

10 Πολλοί που αγαπούσαν πολύ τον κόσμο, αλλά αργότερα με άκουσαν, αναγνώρισαν τα λάθη τους 

και αισθάνθηκαν την επιθυμία να εξαγνιστούν. Περνούν μια εσωτερική πάλη και μετά με ρωτούν: "Κύριε, 

είναι απαραίτητο να αρνηθούμε τη "σάρκα" και τον κόσμο για να απελευθερωθεί το πνεύμα μας;". Σ' αυτό 

τους απαντώ: "Η αξία δεν έγκειται στην άρνηση της "σάρκας", αλλά στην επίτευξη αρμονίας μεταξύ του 

πνεύματος και του σώματος που χρησιμεύει ως κάλυψή του". Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτή η αρμονία, αν 

το πνεύμα δεν καθοδηγείται πρώτα από τη συνείδησή του; 

11 Νομίζετε ότι χρησιμοποίησα το σώμα σας ως εχθρό του πνεύματός σας; "Όχι, απάντησέ μου εσύ. 

Αλλά έτσι συμπεριφέρονταν πάντα - σαν εχθροί. Το ένα βρισκόταν πάντοτε σε συνεχή πόλεμο με το άλλο 
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- η "σάρκα" επειδή προτιμά τον κόσμο με τα ψεύτικα εορταστικά του ενδύματα, και το πνεύμα επειδή 

αισθάνεται την επιθυμία να απελευθερωθεί και να φτάσει σε έναν βαθμό ανώτερης τελειότητας. 

12 Μόνο οι διδασκαλίες μου, που είναι η εξήγηση του νόμου, θα μπορέσουν να σας φέρουν στην 

αρμονία, στην εσωτερική συμφιλίωση της ύπαρξής σας. Πιστέψτε με: όταν κερδίσετε αυτή τη μάχη, τότε 

όλο το μονοπάτι θα σας γίνει εύκολο. 

13 Θα πρέπει να το καταλάβετε με αυτόν τον τρόπο: Η "σάρκα" είναι το πλοίο, το πνεύμα είναι ο 

πηδαλιούχος. Πώς θα μπορούσε να είναι σωστό για το πλοίο να κατευθύνει τον πηδαλιούχο όπως θέλει; 

14 Από αυτή την έλλειψη αρμονίας στον άνθρωπο έχουν προκύψει οι μεγάλες καταιγίδες, στις 

περισσότερες από τις οποίες το πνεύμα ήταν ο νικητής. Όταν όμως η "σάρκα" γίνει τελικά υπάκουη μέσω 

της πειθούς και της εμπιστοσύνης με την οποία το πνεύμα κινείται προς τον μεγάλο του στόχο, και δεχτεί 

χωρίς επανάσταση το έργο που της αναλογεί και δεν στερεί πλέον από την ψυχή της αυτό που της 

αναλογεί, τότε θα έχει επιτευχθεί αρμονία μεταξύ των δύο φύσεων που απαρτίζουν το ανθρώπινο πλάσμα. 

Θα επιτύχετε αυτή την ανύψωση όταν το σώμα και η ψυχή βαδίσουν μαζί στο μονοπάτι της πνευματικής 

ανάπτυξης που τους υποδεικνύει η αγάπη και η σοφία του Δημιουργού τους μέσω της συνείδησής τους. Η 

"σάρκα" θα σταυρωθεί τότε στο σταυρό της θυσίας και της αποκήρυξης λόγω της υπακοής, της 

πειθαρχίας και της πραότητας στις εντολές του Πνεύματος, προκειμένου να δώσει στο πνεύμα της την 

ανάταση και τη χαρά ότι έφτασε στη θέση του στην αιώνια ζωή. 

15 Η ελευθερία της βούλησης είναι η υψηλότερη έκφραση, είναι το τελειότερο δώρο ελευθερίας που 

παρέχεται στον άνθρωπο στην πορεία της ζωής, έτσι ώστε η επιμονή του στο καλό, που αποκτάται μέσω 

της συμβουλής της συνείδησης και μέσω των δοκιμασιών που περνάει στον αγώνα, να τον κάνει να 

φτάσει στην αγκαλιά του Πατέρα. Όμως η ελευθερία της βούλησης έχει αντικατασταθεί από την 

ακολασία, η συνείδηση υπερθεματίζεται, κανείς ακούει μόνο τις απαιτήσεις του κόσμου και η 

πνευματοποίηση έχει αντικατασταθεί από τον υλισμό. 

16 Μπροστά σε τόση σύγχυση και τέτοια εκτροπή, η διδασκαλία μου θα φανεί παράλογη στους 

ανθρώπους αυτής της εποχής. Αλλά σας λέω ότι είναι η σωστή διδασκαλία για να μπορέσουν οι άνθρωποι 

να απελευθερωθούν από τον λήθαργο στον οποίο έχουν πέσει. 

17 Γήινοι προσκυνητές, αφήστε κάτω το μπαστούνι σας και το ταξιδιωτικό σας δέμα και 

ξεκουραστείτε από την πολύωρη περιπλάνησή σας. Καθίστε εδώ μαζί μου, φάτε από το ψωμί μου και 

μιλήστε με τον Δάσκαλό σας. Αφήστε το πνεύμα σας να έρθει σε μένα σε τέλεια κοινωνία. 

18 Είστε οι ίδιοι άνθρωποι που σε άλλες εποχές με ακολουθούσαν στην επιθυμία για την τελείωση 

της ψυχής τους, αλλά τώρα με ρωτάτε έκπληκτοι: "Γιατί επέστρεψες σε μας;" Και σας απαντώ: "Είναι 

γραμμένο ότι το πνεύμα των παιδιών μου θα ζει στα δεξιά του Κυρίου του για όλη την αιωνιότητα. Αλλά 

για να μπορέσετε να έρθετε σε μένα, είναι απαραίτητο να μάθετε και να αποκτήσετε την αξία να 

ακολουθείτε τον Δάσκαλό σας. 

19 Έχω σπείρει τον σπόρο μου μέσα σας ανά πάσα στιγμή, αλλά πόσο λίγοι είναι εκείνοι που με 

αγάπησαν. Αποκάλυψα τη δύναμή μου μέσω απεσταλμένων, μέσω εκλεκτών από ένα μεγάλο αριθμό 

πνευματικών όντων - από τον δίκαιο Άβελ, ο οποίος ήταν υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης- τον Ιωσήφ, τον 

γιο του Ιακώβ, ο οποίος ήταν χρισμένος με σοφία και αγιότητα- τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος έζησε 

μόνο για να μαρτυρήσει για μένα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τίποτα από τον κόσμο που θα έβλαπτε το 

σώμα ή την ψυχή του. Και όπως αυτοί που ήταν αγνοί στο πνεύμα, υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι τους 

οποίους γνωρίζετε και των οποίων το έργο μεγαλώνει και παίρνει τεράστιες διαστάσεις καθώς περνούν τα 

χρόνια. Αλλά τόσες αποδείξεις και τόσες κραυγές που αφήσατε να εκλείψουν στο άπειρο δεν ήταν 

αρκετές για σας, επειδή δεν θέλατε να αναγνωρίσετε στους απεσταλμένους μου την αντανάκλαση της 

Θεϊκότητάς μου. 

20 Ζητήσατε την παρουσία του Κυρίου σας για να είστε πολύ κοντά Του και να ακούσετε τη φωνή 

Του να μιλάει στη δική σας γλώσσα, και αυτό σας δόθηκε, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε τη σωτηρία 

σας. Ωστόσο, παρόλο που ήμουν τόσο κοντά σας και μίλησα στο λαό μου, δεν με ακολουθήσατε και με 

αναγκάσατε να επιστρέψω σε σας. 

21 Η διδασκαλία μου για τη Δεύτερη Εποχή είναι γραμμένη στο βιβλίο της συνείδησής σας. Σας 

δίδαξα να αγαπάτε και να δέχεστε το χάδι και την τρυφερότητα της Μαρίας. Ήμουν ευτυχής που ένιωθα 

τη ζεστασιά της μήτρας της μητέρας μου και που απολάμβανα την τροφή που μου πρόσφερε η αγκαλιά 
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της. Μπορούσα να χαίρομαι μαζί της και να μοιράζομαι μαζί της τον κόπο και τη σκληρή δουλειά της 

ημέρας. Δέχτηκα το χάδι των ακτίνων του Βασιλιά Άστρου και απόλαυσα τη θέα των βουνών, των αγρών, 

της θάλασσας, και έδωσα τις ευλογίες Μου σε όλα. Ευλόγησα τα χωράφια με τα σιτηρά, τα νερά και όλα 

όσα δίνουν τροφή στον άνθρωπο. 

22 Άπλωσα το χέρι της φιλίας, χάρηκα με την αθωότητα των μικρών παιδιών, τη χάρη και την 

ευγενική διάθεση των νέων ανδρών και την καθαρότητα της καρδιάς των παρθένων. Με γέμισε 

ικανοποίηση να παρατηρώ την ανιδιοτέλεια και τη θυσία των μητέρων και την ενεργητικότητα των 

ανδρών. Για τριάντα τρία χρόνια έζησα στον κόσμο, ώστε ο άνθρωπος να βιώσει άμεσα την τελειότητα 

και το παράδειγμα του Κυρίου του, τον οποίο θα μπορούσε να μελετήσει από κοντά, για να μάθει να Με 

παίρνει ως το σταθερό του παράδειγμα. Σας δίδαξα να αγαπάτε τον Θεό και να υπακούτε στους νόμους 

Του. Σας είπα πώς να αγαπάτε τους γονείς σας, τους αδελφούς και τις αδελφές σας και τα παιδιά σας, σας 

μίλησα για την αγάπη μεταξύ των συζύγων, σας έδειξα τον αξιοπρεπή τρόπο εργασίας, τον αμοιβαίο 

σεβασμό και την εξυπηρετικότητα, σας κάλεσα να ζείτε σε τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα, αλλά και σε 

αρμονία με τη φύση. 

23 Παρόλα αυτά, πολλοί κλήθηκαν και μόνο λίγοι επιλέχθηκαν. Δώδεκα ήταν αυτοί στους οποίους 

έδωσα την πληρότητα της σοφίας Μου. Τους έκανα υπεύθυνους για τη Δεύτερη Διαθήκη, για τις 

διδασκαλίες που σχεδόν όλες δίνονταν με μεταφορική έννοια, για τις αμέτρητες παραβολές Μου- και όλα 

αυτά αποτυπώθηκαν για πάντα στο πνεύμα των ανθρώπων, έτσι ώστε ούτε ο χρόνος ούτε οι 

μεταβαλλόμενες τύχες θα μπορούσαν να τα σβήσουν. 

24 Έδωσα θάρρος σε αυτά τα πλάσματα ώστε τίποτα να μην τα πτοήσει στη μάχη που τα περίμενε, 

ώστε να μπορέσουν να αψηφήσουν τους γραφείς και να υψωθούν πάνω από την ανθρώπινη επιστήμη. 

Είπα στους μαθητές Μου: "Σας αφήνω ως ποιμένες ανθρώπων, αυτού του ποιμνίου που σήμερα είναι 

διασκορπισμένο και που πρέπει να ενωθεί σε ένα ενιαίο εμπόδιο". Τους είπα επίσης, "Χτίστε τον ναό"- 

αλλά όταν τους το είπα αυτό, δεν εννοούσα ναούς χτισμένους από πέτρες, τους μιλούσα για το Πνεύμα, το 

οποίο είναι ο κατάλληλος "τόπος" για να χτίσετε μια κατοικία για τον Κύριό σας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί 

καν να φανταστεί τον ναό Μου, γιατί τον διαμορφώνει το σύμπαν με όλα τα πλάσματά του, και μέσα σε 

αυτόν βρίσκεται ο αληθινός βωμός, η προσφορά και το φως. 

25 Η καρδιά των μαθητών μου ήταν προετοιμασμένη, το δοχείο ήταν καθαρό μέσα και έξω και 

γεμάτο καλοσύνη, πίστη και ελπίδα. Έτσι ξεκίνησαν να μεταφέρουν τα καλά νέα στην ανθρωπότητα. 

Όταν μίλησαν στους συντρόφους τους μετά την αναχώρησή μου, τους είπαν: "Μπορείτε όλοι να δεχτείτε 

τον Κύριο- στον λόγο του περιέχεται το αίμα και το σώμα του Κυρίου". 

26 Έτσι μίλησαν και τους καθοδήγησα βήμα προς βήμα. Ήξεραν να διδάσκουν και να επιβεβαιώνουν 

όλα τα λόγια τους με πράξεις. Όπου κι αν βρίσκονταν, βρίσκονταν μέσα στο Ναό - είτε στην έρημο, είτε 

στην πατρίδα, είτε στις διάφορες χώρες στις οποίες έμπαινε το πόδι τους. Το στόμα τους ήταν σαν πηγή 

κρυστάλλινου και αναζωογονητικού νερού που καθάριζε τα έθνη. 

27 Όπως ο Ιησούς, δεν φορούσαν ούτε στέμμα, ούτε σκήπτρο, ούτε πορφυρό χιτώνα- ήταν ταπεινοί. 

Τους είπα: "Να είστε ταπεινοί, να είστε οι "τελευταίοι" όπου κι αν πάτε. Δώστε στους συνανθρώπους σας 

όλα όσα λάβατε από μένα, μην κρύβετε τίποτα και φροντίστε να πολλαπλασιαστεί ο σπόρος μου και να 

φτάσει σε όλες τις καρδιές". 

28 Οι μαθητές μου πάντα σεβάστηκαν την ανθρώπινη ζωή, δεν τόλμησαν ποτέ να πάρουν τη θέση 

μου ως δικαστή. Ήξεραν να αφήνουν ένα θέμα, είτε δίκαιο είτε άδικο, σε Μένα, γιατί μόνο Εγώ θα 

μπορούσα να το επιλύσω σωστά. Δεν ρωτούσαν τους ανθρώπους γιατί αμαρτάνουν, και προς όλους είχαν 

συμπόνια και έλεος. 

29 Τώρα, στην Τρίτη Εποχή, καθώς ο λαός Μου πλησιάζει στο τέλος της εκδήλωσής Μου, 

προετοιμάζω νέους μαθητές. Όλα έγιναν σύμφωνα με τη θέλησή μου. Αυτή τη στιγμή χτίζω τον άφθαρτο 

ναό στο πνεύμα των παιδιών μου. 

30 Μην μου παρουσιάζετε άλλα σύμβολα και μην με εκπροσωπείτε πλέον με φυσική μορφή. Ακούω 

και ακολουθώ μόνο τις εμπνεύσεις μου. Αυτό θα είναι αρκετό για να επιτύχετε την πνευματοποίησή σας. 

31 Αυτή τη φορά ακούσατε τη φωνή Μου με τον ίδιο τρόπο που σας έκανα να την ακούσετε την 

Πρώτη φορά, όταν έκανα το πνεύμα των ανθρώπων να τρέμει. 
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32 Τώρα πια δεν σας δίνω τις οδηγίες μου μέσω του Ιησού, του ενσαρκωμένου Λόγου μου. Σας 

μίλησα μέσω ανθρώπινων πλασμάτων, γιατί τώρα είστε πιο εξελιγμένοι και μπορείτε να με καταλάβετε 

και να μεταδώσετε τον λόγο μου. 

33 Ήδη το τέλος αυτής της εκδήλωσης είναι κοντά, για να την επαναλάβετε στη συνέχεια σε μια 

υψηλότερη μορφή μέσω της έναρξης του διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα με τον Δημιουργό σας, ο 

οποίος χρησιμοποιείται από τα ανώτερα πνευματικά όντα που κατοικούν μαζί μου. 

34 Μη φοβάστε την ημέρα της αναχώρησής Μου, γιατί ποτέ δεν θα είμαι μακριά σας. Μετά την 

Ανάληψή μου στη Δεύτερη Εποχή, εμφανίστηκα στους μαθητές μου, περιορισμένος με τη μορφή του 

Ιησού, για να τους δώσω παρηγοριά. Σήμερα δεν ξέρετε πόσες μέρες δεν θα Με νιώσετε, αλλά στο τέλος 

τους θα Με δείτε ξανά και θα νιώσετε ότι σας εμπνέω και ότι νέες λέξεις θα ρέουν στο μυαλό σας. Το 

μόνο που σας ζητώ είναι να ενωθείτε, ένα ενιαίο "σώμα" και μια ενιαία θέληση, ώστε με αυτόν τον τρόπο 

να είστε άξιοι να φτάσετε στο στόχο. Οι δώδεκα φυλές του εκλεκτού λαού θα είναι παρούσες την ημέρα 

αυτή (του αποχαιρετισμού), οι δώδεκα απόστολοι θα σας συνοδεύουν επίσης, ώστε να αισθάνεστε 

ενθαρρυμένοι από το παράδειγμά τους. Γιατί όπως αυτούς, έτσι και εσάς σας αφήνω σαν πρόβατα 

ανάμεσα σε πεινασμένους λύκους. Αλλά θα είμαι μαζί σας στον διωγμό σας, στη φυλακή, σε κάθε στιγμή 

που με χρειάζεστε. 

35 Θα προστατεύσω το σπέρμα μου. 

36 Πρέπει ακόμα να καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια, ώστε όταν δω ότι η αγάπη, η αγνότητα και η 

απλότητα βασιλεύουν ανάμεσα στο λαό Μου, να σας αφήσω ως κυρίους της ανθρωπότητας. Αν σας 

ζητήσουν οδηγίες, δώστε τους τις- αν σας σιωπήσουν, σιωπήστε με ταπεινότητα. Πάντα να σπέρνετε με 

τους τρόπους σας, όπως σας δίδαξα. 

37 Αγαπήστε τους συνανθρώπους σας, ώστε να θέσετε τα θεμέλια της ειρήνης και της αρμονίας 

μεταξύ τους. 

38 Άνθρωποι, πότε θα καρποφορήσετε; Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που σας δίδαξα, και 

ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι απόστολοι, τους οποίους ο λαός χρειάζεται τόσο πολύ για την πνευματική 

του αφύπνιση. 

39 Ο χρόνος που σας έχει απομείνει για να με ακούσετε είναι λίγος και είναι απαραίτητο να μάθετε τα 

μαθήματά μου, ώστε να σας είναι ευκολότερο να τα μαρτυρήσετε. 

40 Να θυμάστε: Όταν ο λόγος μου προς εσάς θα έχει σταματήσει, εξαρτάται από το παράδειγμά σας 

και τα έργα σας αν πολλές από τις καρδιές που δεν είχαν την τύχη να με ακούσουν σε αυτή την εκδήλωση 

θα ξυπνήσουν στην πίστη και θα στραφούν στα έργα μου. 

41 Σας δίνω ως παράδειγμα αυτών των λόγων τη μεταστροφή του Σαούλ, που αργότερα ονομάστηκε 

Παύλος, ο οποίος αφιέρωσε πλήρως το σώμα και το πνεύμα του στην υπηρεσία του Κυρίου του. 

42 Ο Παύλος δεν ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους, δεν έφαγε στο τραπέζι μου, ούτε με 

ακολούθησε στους δρόμους για να ακούσει τις διδασκαλίες μου. Αντίθετα, δεν πίστεψε σε μένα, ούτε 

κοίταξε με καλό μάτι εκείνους που με ακολούθησαν. Στην καρδιά του υπήρχε η ιδέα να καταστρέψει τον 

σπόρο που είχα εμπιστευτεί στους μαθητές μου, ο οποίος μόλις είχε αρχίσει να εξαπλώνεται. Αλλά ο 

Παύλος δεν ήξερε ότι ήταν ένας από τους δικούς μου. Ήξερε ότι ο Μεσσίας έπρεπε να έρθει και πίστευε 

σε αυτό. Αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο ταπεινός Ιησούς θα ήταν ο υποσχόμενος Σωτήρας. Η 

καρδιά του ήταν γεμάτη από την υπερηφάνεια του κόσμου και γι' αυτό δεν είχε νιώσει την παρουσία του 

Κυρίου του. 

43 Ο Σαούλ είχε ξεσηκωθεί εναντίον του Σωτήρα του. Καταδίωξε τους μαθητές Μου καθώς και τους 

ανθρώπους που στράφηκαν σε αυτούς για να ακούσουν το μήνυμά Μου από τα χείλη αυτών των 

αποστόλων. Και έτσι τον αιφνιδίασα όταν ήταν έτοιμος να καταδιώξει τον Ορυχείο. Τον άγγιξα στο πιο 

ευαίσθητο σημείο της καρδιάς του και αμέσως με αναγνώρισε γιατί το πνεύμα του με περίμενε. Γι' αυτό 

άκουσε τη φωνή μου. 

44 Η θέλησή μου ήταν να μεταστραφεί αυτός ο ευρέως γνωστός άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, ώστε 

ο κόσμος να γίνει μάρτυρας σε όλους τους τρόπους του αυτών των εκπληκτικών έργων που θα πρέπει να 

χρησιμεύσουν ως κίνητρο για την πίστη και την κατανόηση. 
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45 Γιατί να εξετάσουμε λεπτομερώς τη ζωή αυτού του ανθρώπου που από τότε αφιέρωσε τη ζωή του 

στην αγάπη για τον πλησίον του, εμπνεόμενος από την αγάπη του Δασκάλου του και τις θείες διδασκαλίες 

του; 

46 Ο Παύλος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αποστόλους του Λόγου μου, η μαρτυρία του ήταν 

πάντα διαποτισμένη από αγάπη, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια και φως. Ο προηγούμενος υλισμός του έγινε μια 

πολύ υψηλή πνευματικότητα, η σκληρότητά του έγινε άπειρη ευγένεια- και έτσι ο διώκτης των 

αποστόλων μου έγινε ο πιο ένθερμος σπορέας του Λόγου μου, ο ακούραστος περιπλανώμενος 

ιεροκήρυκας που μετέφερε το θείο μήνυμα του Κυρίου του, για τον οποίο ζούσε και στον οποίο αφιέρωσε 

τη ζωή του, σε διάφορα έθνη, επαρχίες και χωριά. 

47 Εδώ έχετε, αγαπητοί μου άνθρωποι, ένα όμορφο παράδειγμα μεταστροφής και απόδειξη ότι οι 

άνθρωποι, ακόμη και αν δεν με έχουν ακούσει ακόμη, μπορούν να γίνουν μεγάλοι απόστολοί μου. 

48 Σήμερα σας λέω: Πού είναι ο λαός Μου; Πού είναι εκείνοι που είναι σοφοί στις δοκιμασίες, 

θαρραλέοι στις μάχες και σταθεροί στους αγώνες; Είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα 

τους κάνω να ξεκινήσουν με τη φωνή Μου και θα τους ενώσω πνευματικά, ώστε να πάνε μπροστά από 

όλα τα έθνη. Αλλά σας λέω ότι σήμερα θα σχηματιστεί από ανθρώπους όλων των φυλών που θα 

κατανοήσουν τη φύση της συμμαχίας που περιμένω από όλους τους ανθρώπους. 

49 Αυτός ο λαός θα είναι γενναίος και άγριος, αλλά δεν θα έχει αδελφοκτόνα όπλα ούτε πολεμικά 

άρματα, ούτε θα τραγουδάει τραγούδια καταστροφής. Η σημαία της θα είναι η ειρήνη, το σπαθί της η 

αλήθεια και η ασπίδα της η αγάπη. 

50 Κανείς δεν θα μπορέσει να ανακαλύψει πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος: είναι παντού. Οι εχθροί 

της θα προσπαθήσουν να την καταστρέψουν, αλλά δεν θα μπορέσουν, γιατί πουθενά δεν θα τη βρουν 

γήινη ενωμένη, γιατί η ενότητά της, η τάξη και η αρμονία της θα είναι πνευματική. 

51 Ενώ ένας Μωυσής κάποτε τους απελευθέρωσε, τους οδήγησε σε ξερά και μοναχικά μονοπάτια και 

τους έκανε να πορευτούν μέσα από τα εχθρικά πλήθη που τους περιέβαλλαν μέχρι να τους φέρει στις 

πύλες της Γης της Επαγγελίας, σήμερα ένας Ηλίας, ο οποίος είναι αόρατος, αλλά αισθητός και παρών, θα 

καλέσει τους ανθρώπους στη μάχη και θα τους δείξει φωτεινά μονοπάτια για να τους φέρει με σταθερό 

και σίγουρο βήμα στα κατώφλια του σπιτιού που κρατώ έτοιμο για το πνεύμα σας. 

52 Ο πνευματικός νόμος που χρησιμεύει ως οδηγός και καθοδηγητής της είναι ο ίδιος που 

αποτύπωσα σε πέτρα και που σας αποκαλύφθηκε στο όρος Σινά. Το πνευματικό ψωμί που το συντηρεί 

είναι το ίδιο που περιέχεται στο Λόγο που σας δόθηκε μέσω του Ιησού. Το φως που του δίνει ελπίδα και 

κουράγιο να μην απομακρυνθεί ποτέ ξανά από το μονοπάτι της αλήθειας θα είναι η έμπνευση που θα 

κατέβει από το άπειρο αυτή τη στιγμή για να αποκαλύψει στο ανθρώπινο πνεύμα όλα όσα του ήταν 

άγνωστα. 

53 Όποιος δείχνει πρόοδο στις ικανότητες που του έχω δώσει, καθώς και στα πνευματικά χαρίσματα, 

όποιος είναι επίσης ακούραστος αναζητητής της αλήθειας ή όποιος αγαπά την πνευματοποίηση - 

πραγματικά σας λέω, θα είναι ένας από τους στρατιώτες αυτού του λαού και θα ακούσει το κάλεσμα του 

Κυρίου του όταν τον καλεί στη μάχη, ομοίως όταν τον καλεί στην ειρήνη. 

54 Μήπως αυτή η εικόνα σας φαίνεται μόνο ένα όμορφο όνειρο; 

55 Όταν ο Μωυσής απευθύνθηκε στον Ισραήλ στην Αίγυπτο και του ανακοίνωσε τις ευλογίες της 

Γης της Επαγγελίας, ο λαός αμφέβαλε, επειδή είχε συνηθίσει να είναι αλυσοδεμένος στο ζυγό της 

δουλείας και στα βάσανα της σκλαβιάς, οπότε του φαινόταν αδύνατο να υπάρχει γι' αυτόν μια γη 

ελευθερίας και ευημερίας. Παρ' όλα αυτά, ο λαός αυτός ξεκίνησε και πλησίαζε όλο και πιο κοντά σε αυτή 

τη γη που στην αρχή του φαινόταν μόνο ένα όμορφο όνειρο, μέχρι που τελικά έφτασε στον καρπό της 

επιμονής και της πίστης του. 

56 Μη με φαντάζεστε με στέμμα και σκήπτρο- όχι, δείτε με μάλλον ταπεινό και απλό. 

57 Θέλω να απορροφήσετε την ουσία του Λόγου μου, που είναι τροφή για κάθε ψυχή. Σε αυτό θα 

βρείτε το ψωμί της ζωής, το κρασί της πνευματικής χαράς, τον καρπό της αληθινής αγάπης. 

58 Είναι απαραίτητο, ενώ δειπνείτε μαζί μου σε αυτό το τραπέζι της αγάπης και της 

πνευματοποίησης, να μάθετε να μιλάτε μαζί μου και να με ακούτε. Γιατί αυτή η εκδήλωση που 

παρακολουθείτε σήμερα είναι μόνο προσωρινή και είναι απαραίτητο να μάθετε να συνομιλείτε μαζί μου 
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πνευματικά, ώστε όταν δεν θα ακούτε πλέον τη φωνή μου με αυτή τη μορφή, να μην αισθάνεστε 

εγκαταλελειμμένοι, μόνοι ή ορφανοί. 

59 Αναζωογονηθείτε αυτή την εποχή, όταν έχετε τη διακήρυξή μου. Αλλά ποτέ μην απομακρύνετε 

από τη συνείδησή σας την ημέρα που έχει οριστεί σύμφωνα με το θέλημά μου, όταν θα λάβετε τον λόγο 

μου για τελευταία φορά. 

60 Σας το λέω αυτό: Επειδή για εκείνους που έχουν συνηθίσει υπερβολικά τη διακήρυξή μου, η 

ημέρα που δεν θα μπορούν πλέον να με ακούσουν είναι "θάνατος", τότε θα εκτεθούν στον πειρασμό να 

αποκτήσουν μια διακήρυξη με παράνομα μέσα, η οποία θα γεμίσει κάπως το κενό της καρδιάς τους. Αλλά 

δεν θα υπάρχει το φως μου. 

61 Πρέπει ήδη να καταλάβετε ότι αν αυτή η διακήρυξη δεν είχε σταθερό τέλος, δεν θα μπορούσατε 

ποτέ να κάνετε ένα βήμα μπροστά, γιατί δεν θα είχατε κανένα ενδιαφέρον να μελετήσετε τον Λόγο μου, 

ούτε να κάνετε προσπάθεια για πνευματικό διάλογο. Γιατί να το κάνετε αυτό, όταν μπορείτε να ακούτε 

αυτόν τον Λόγο μέρα με τη μέρα και να λαμβάνετε αυτή την παρηγοριά κάθε φορά που το ζητάτε; Αλλά 

όταν η διδασκαλία ολοκληρωθεί και το μήνυμα παραδοθεί, όλα θα είναι διαφορετικά. Τότε, αν θέλετε να 

νιώσετε κοντά μου, πρέπει να αναλογιστείτε όλα όσα έχει διατηρήσει η μνήμη σας, και αν θέλετε να 

νιώσετε δυνατοί, πρέπει να αφιερωθείτε σε μια πραγματική πνευματική εκπλήρωση του καθήκοντος, κατά 

την οποία θα γίνετε σπορείς ειρήνης, φωτός, θεραπευτικού βάλσαμου και δράσης αγάπης. 

62 Για το καλό σας, ο χρόνος στον οποίο θα με ακούσετε μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας 

θα είναι μόνο σύντομος, γιατί είστε τόσο παιδαριώδεις και εύθραυστοι που αρχίζετε να συνηθίζετε την 

παρουσία μου με αυτή τη μορφή μετά από σύντομο μόνο χρονικό διάστημα που με ακούτε. Δεν 

αισθάνεστε πια αυτό το συναίσθημα που σας κατέλαβε τις πρώτες μέρες, και όλο και λιγότερο βιώνετε 

αυτή τη χαρά, αυτή την ευδαιμονία, όταν με ακούτε - ένα συναίσθημα ευτυχίας που σας στέρησε ακόμη 

και τον ύπνο πολλές νύχτες στη σκέψη ότι θα με ακούσετε και στην επιθυμία να έρθει ξανά η μέρα και η 

στιγμή που θα ακούσετε αυτή τη φωνή, η οποία μερικές φορές σας φαινόταν αδύνατη. 

63 "Είναι πράγματι αλήθεια", αναρωτηθήκατε μέσα σας, "ότι μπορώ να ακούσω τη φωνή του Κυρίου 

μου; Είμαι άξιος να γίνω μάρτυρας της εκδήλωσης του Δημιουργού μου μέσω αυτής της υπέροχης λέξης; 

Ω Δάσκαλε, τι μεγάλη απόλαυση χάρισες στο πνεύμα μας κάνοντάς μας να ακούμε την πατρική Φωνή 

Σου, τον Λόγο Σου ως Δάσκαλο, τον Θείο Λόγο Σου!" Δεν κουραζόσασταν να με ακούτε και δεν χάνατε 

ούτε μια λέξη και υπακούατε σε όλες τις οδηγίες μου. Αλλά ο καιρός πέρασε και σας έγινε συνήθεια να με 

ακούτε, και αφού δεν επιδιώξατε πλέον να εμβαθύνετε, αρχίσατε να κουράζεστε από τον λόγο μου, τον 

οποίο βρίσκατε μονότονο - "πάντα το ίδιο, πάντα το ίδιο" - χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι ήσασταν εσείς 

που δεν ήρθατε πλέον προετοιμασμένοι όπως τις πρώτες ημέρες, όταν πλησιάζατε ευλαβικά και γεμάτοι 

δέος, θαυμασμό, πίστη, αγάπη και ταπεινότητα. 

64 Μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξε ούτε μία καρδιά στην οποία, αφού Με άκουσε για κάποιο 

χρονικό διάστημα, ο λόγος Μου και οι εκδηλώσεις Μου δεν έγιναν κοινός τόπος, γι' αυτό και σας λέω για 

άλλη μια φορά ότι λόγω της ανθρώπινης ανωριμότητας και αδυναμίας σας δεν είστε σε θέση να 

παραμείνετε σταθεροί στην πνευματοποίηση για πολύ καιρό, και είναι καλύτερα να περιορίσω το χρόνο 

της εκδήλωσής Μου για χάρη σας. Διότι αν δεν το έκανα, όλοι σας τελικά δεν θα νιώθατε κανένα 

σεβασμό γι' αυτό που ήταν μια χάρη που ο Δάσκαλός σας, σε εκπλήρωση μιας υπόσχεσης της Δεύτερης 

Εποχής, σας παραχώρησε τώρα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 158  
1 Το Θείο Φως του Πνεύματός μου να είναι ανάμεσά σας. 

2 Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι μαθητές, εσείς που σπεύδετε σαν υπάκουα πρόβατα στο κάλεσμα του 

Καλού Ποιμένα. Αν κάποιος τολμήσει να βγει από τον κύκλο, αφού έχει ήδη μπει στο εμπόδιο, θα αφήσω 

τους υπόλοιπους να αναζητήσουν τον χαμένο. Διότι δεν είναι θέλημά Μου να χαθεί έστω και ένα από τα 

πρόβατά Μου. 

3 Προσέχω για όλους, δίνοντας την ειρήνη Μου στην καρδιά σας και το φως στο μυαλό σας, ώστε 

να ακολουθήσετε το καλό μονοπάτι. Αλλά αν κάποτε την αφήσετε και ξεχάσετε Εκείνον που έδωσε τα 

πάντα για να σας σώσει και με τον οποίο ζήσατε και στη ζεστασιά του οποίου βρήκατε παρηγοριά, 

αληθινά σας λέω, η βοηθητική Μου αγάπη θα σας ακολουθεί παντού και η φωνή Μου θα σας καλεί 

αδιάκοπα μέσα από τη συνείδησή σας. Δεν μπορείτε να παραστρατήσετε. Σας ξεκαθάρισα τον νόμο που 

πρέπει να ακολουθήσετε. Δεν μπορείτε να εξαπατήσετε τον εαυτό σας, διότι έχετε συνείδηση που κρίνει 

σωστά κάθε σας πράξη, που σας λέει τι επιτρέπεται και τι όχι. Να ξέρετε ότι αν δεν ακούσετε τις 

συμβουλές του, οι πράξεις σας θα σας κατηγορήσουν. Σας λέω για άλλη μια φορά: Γνωρίστε τους εαυτούς 

σας για να γνωρίσετε τους συνανθρώπους σας. 

4 Προετοιμαστείτε για να είστε δυνατοί, γιατί οι νέοι μου απόστολοι δεν θα είναι αδύναμοι, ούτε θα 

καταρρεύσουν στο δρόμο μετά από μερικά βήματα. Θα έχουν αρκετή δύναμη για να αποδείξουν ότι 

μπορούν να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και να τους καθοδηγούν με το παράδειγμά τους, τον 

λόγο τους και τον τρόπο σκέψης τους. 

5 Όλοι σας έχετε ικανότητες να γίνετε αληθινοί οδηγοί των καρδιών και των ψυχών στο μέλλον, και 

ακόμη και τα ασώματα όντα που ζουν σε μια διαταραγμένη κατάσταση ψυχής, θα μπορέσετε να τα 

απελευθερώσετε από το σκοτάδι τους, οδηγώντας τα στο φως. 

6 Το έργο αυτό είναι δύσκολο, αλλά σας το κάνω κατανοητό μέσω κάθε φορέα φωνής. 

7 Αν κάποιος παρεκκλίνει από το μονοπάτι λόγω έλλειψης κατανόησης του Έργου Μου, θα τον 

καλέσω εκ νέου για να τον κάνω να συνειδητοποιήσει ότι όποιος έχει κάνει διαθήκη με τον Θεό δεν 

πρέπει να πάει πίσω στο μονοπάτι της ανάπτυξής του. Μιλάω στο πνεύμα σας, για το οποίο τα πάντα ήταν 

τυλιγμένα στο σκοτάδι πριν με αναγνωρίσει. Επειδή όμως ο Πατέρας έγινε γνωστός στην πορεία Του, 

πείστηκε για τη φροντίδα και την αγάπη του Θείου Πνεύματος, το οποίο περιορίστηκε σε τρεις χρονικές 

περιόδους, σε τρεις διαφορετικές αλλά τέλειες φάσεις αποκάλυψης, προκειμένου να γίνει κατανοητός στο 

πνεύμα του ανθρώπου. 

8 Κάποιοι θέλουν να αναζητήσουν την αλήθεια με άλλους τρόπους. Σε αυτούς λέω: Αν έχετε καλό 

λόγο να αναζητήσετε, κάντε το, αλλά αναζητήστε σωστά. Άλλοι αισθάνονται ότι ανήκουν στην 

οικογένεια του Πατέρα, χωρίς την παρουσία του οποίου δεν θα μπορούσαν πλέον να ζήσουν. 

9 Κανείς δεν θα μπορέσει να σας προστατεύσει όπως εγώ, κανείς δεν θα σας σηκώσει ξανά με τόση 

αγάπη όταν πέσετε στο μονοπάτι. Είμαι ο μόνος που θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σας. Ελάτε σε 

μένα, αγαπημένοι μου, όπως έρχομαι εγώ σε σας, με εσωτερική ανύψωση, αγάπη και ειλικρίνεια. Αφήστε 

όλες τις πράξεις σας να διαποτιστούν από πνευματικότητα, τότε θα βιώσετε συγκλονιστική ευδαιμονία. 

10 Θα υπάρξουν χρόνια δοκιμασίας, αλλά εν μέσω αυτών θα πρέπει να εκπληρώσετε την αποστολή 

σας. Αυτή η αποστολή θα είναι να βοηθήσετε τους πάσχοντες συνανθρώπους σας ξεχνώντας τον εαυτό 

σας. 

11 Μην προσβάλλεστε αν το έθνος σας κρίνεται από τους άλλους ως δεύτερης κατηγορίας. Δείξτε ότι 

είστε όλοι ίσοι στα μάτια της αγάπης μου και κάτω από το νόμο μου. Το πνεύμα σας ας αντανακλάται 

αδιατάρακτα στα έργα σας, και η διδασκαλία και η διαφώτιση ας ξεπηδούν από το μυαλό σας σχετικά με 

τα λάθη των ανθρώπων στις διάφορες ιδεολογίες τους. 

12 Θέλω να σκεφτείτε όλα όσα σας είπα, ώστε να έχετε κατά νου αυτές τις οδηγίες και μέσω αυτών 

να είστε δυνατοί στο μονοπάτι σας. 

13 Δεν σας δείχνω άλλον τρόπο αυτή τη φορά, και μπορώ να σας πω, όπως τη Δεύτερη φορά στο 

Ναό του Σολομώντα: "Δεν ήρθα για να καταργήσω το νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσω". Διότι είδα ότι 

οι διδάσκαλοι του νόμου δεν τον καταλάβαιναν, και γι' αυτό ερμήνευαν τον λόγο Μου άσχημα. 
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14 Εγώ, ο Λόγος, έγινα άνθρωπος στον Ιησού για να διδάξω στους ανθρώπους μια διδασκαλία 

αγάπης και δικαιοσύνης που προήλθε από τον Νόμο που δόθηκε στην ανθρωπότητα από τον Πατέρα στο 

παρελθόν. Και η διδασκαλία της πνευματοποίησης που σας αποκαλύπτω αυτή την εποχή είναι για να σας 

δείξω την τήρηση της διδασκαλίας του Χριστού, ώστε το πνεύμα να μπορεί να αναρριχηθεί στις κορυφές 

της γνώσης και της πνευματικής αλήθειας. 

15 Η ανθρωπότητα χωρίζεται πνευματικά σε θρησκείες, αιρέσεις, δόγματα και ιδεολογίες. Αλλά θα 

αποδείξω τη δύναμη του Λόγου Μου με το να τους ενώσω, αν και σας έχω ήδη πει ότι ο κόσμος θα 

καθαριστεί και οι ψυχές θα τρέμουν σαν τα δάση στο φύσημα ενός τυφώνα πριν συμβεί αυτό. Προσέξτε, 

γιατί αν και είστε άγνωστοι και αφανείς, διαθέτετε το φως με το οποίο μπορείτε να ελευθερώσετε από το 

σκοτάδι όσους περιπλανώνται σε αυτό σαν τυφλοί, δείχνοντάς τους έναν φωτεινό ορίζοντα και ένα 

καλύτερο μέλλον. 

16 Μην είστε πλέον φύλακες παραδόσεων και ευφάνταστων τελετών. Εξασκήστε τον Λόγο μου με 

καθαρό νου, γιατί σας έχω πει ότι θα είναι ο πνευματικός σύνδεσμος που θα ενώνει λαούς και φυλές, 

επειδή ο Λόγος μου της αγάπης είναι παγκόσμιος νόμος. 

17 Από αγάπη για σας και για να καταλάβετε σε ποιο βαθμό σας κάνω άξιους για Μένα, κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό μέσω της διάνοιάς σας. Αλλά θα έρθει ο καιρός που αυτή η μορφή εκδήλωσης δεν θα 

είναι πλέον απαραίτητη, και τότε η δύναμη της εσωτερικής σας ανύψωσης θα φέρει το πνεύμα σας κοντά 

στον Πατέρα, ώστε να ακούσετε τη "θεία συναυλία" Του που θα σας πει πρώτα: "Αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον". 

18 Σήμερα σας λέω: "Ελάτε σε Μένα και θα βρείτε ειρήνη". Έχω προβλέψει αυτούς τους τόπους 

συγκέντρωσης εδώ, ώστε να είναι σαν δέντρα που σας δίνουν σκιά και κάτω από τα οποία ακούτε τον 

λόγο μου. Στη Δεύτερη Εποχή με ακούσατε στις κοιλάδες, στις όχθες των ποταμών και στα υψώματα των 

βουνών. Στο ναό της φύσης εμπνευστήκατε και επικοινωνήσατε μαζί μου. Σήμερα θα επισκεφθείτε επίσης 

αυτά τα μέρη και εκεί, μακριά από τον κόσμο που αμαρτάνει και με αρνείται, θα νιώσετε την καθαρή 

ατμόσφαιρα που διαπνέεται από ζωτικότητα, όπου τα πάντα μιλούν για μένα. Τότε, όταν το πνεύμα σας 

είναι ελεύθερο και ενιαίο, θα ενωθεί με τον Πατέρα σε τέλεια κοινωνία. 

19 Πολλές ψυχές με αναζητούν σε διάφορες θρησκείες, αιρέσεις και φιλοσοφίες και μου ζητούν φως 

για να βρουν το αληθινό, το συντομότερο μονοπάτι. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου σε 

αυτό το έθνος, σε αυτή τη μορφή που σας είναι γνωστή. Σας οδηγώ όλους στο φως, γιατί η αγάπη μου δεν 

γνωρίζει φυλές ή έθνη. Εσείς που με ακούτε - δουλέψτε πάνω στον εαυτό σας, μεταμορφωθείτε, ώστε να 

γίνετε τα όργανά μου στο έργο της αγάπης, της ειρήνευσης και της ανοδικής εξέλιξης του πνεύματος. 

20 Από εσάς θα βγει ο προφητικός λόγος, ο λόγος που θεραπεύει και παρηγορεί. Θέλετε να 

υπηρετήσετε την ανθρωπότητα; Οι θεμελιώδεις νόμοι που σας έδωσα είναι η αγάπη για Εκείνον που σας 

δημιούργησε και η αγάπη ο ένας για τον άλλον. Όλες οι αρετές έχουν την αφετηρία τους στην αγάπη για 

τον Θεό και τον πλησίον. 

21 Όλοι βγήκατε από μέσα μου με το ίδιο ταλέντο. Δεν προτίμησα κάποιους έναντι άλλων. Κάθε 

πνεύμα έχει τις ικανότητες και τα χαρίσματα να επιτύχει τη δική του ανύψωση. 

22 Να είστε δυνατοί, να αποδεχτείτε την εξιλέωσή σας και να συνεργαστείτε στο έργο της Τρίτης 

Εποχής, ώστε να μπορέσετε να βιώσετε την εγκαθίδρυση της Βασιλείας μου στο πνεύμα του ανθρώπου. 

Ανεβείτε, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε σε κόσμους ανώτερους από αυτόν, όπου δεν υπάρχουν βάσανα, 

μέχρι να τελειοποιηθείτε και να έρθετε σε μένα. Ακόμα κι αν αυτός ο γήινος κόσμος εξακολουθεί να 

προσφέρει τόσες πολλές ικανοποιήσεις και να κρύβει ομορφιά και χάρη - σκεφτείτε την πνευματική ζωή 

που σας περιμένει και προσεγγίστε την ήδη από σήμερα. Θα σας επιτρέψω να δείτε από αυτή τη γήινη 

κοιλάδα, μέσα από τα πρόσωπα, αυτή την υπέροχη ζωή γεμάτη ειρήνη, αγάπη και αρμονία. 

23 Σας ξαναλέω ότι μέσα σε μένα θα σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Αυτό το Αίμα που χύθηκε στον 

Γολγοθά είναι ζωή για κάθε πνεύμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο το Αίμα, αφού έπεσε στο χώμα της γης, αλλά 

η Θεία Αγάπη που συμβολίζεται σε αυτό. Κάθε φορά που σας μιλάω για το Αίμα μου, τώρα ξέρετε τι 

είναι και ποια είναι η σημασία του. 

24 Πολλοί άνθρωποι έχουν χύσει το αίμα τους στην υπηρεσία του Κυρίου τους και από αγάπη για 

τους αδελφούς τους, αλλά αυτό δεν ενσάρκωσε τη θεία αγάπη, αλλά μόνο την πνευματική, την ανθρώπινη 

αγάπη. 
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25 Το Αίμα του Ιησού, ωστόσο, ενσαρκώνει τη Θεία Αγάπη, διότι δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι σ' 

Αυτόν. Ποτέ δεν υπήρξε αμαρτία στον Δάσκαλο και σας έδωσε το αίμα του μέχρι την τελευταία σταγόνα 

για να καταλάβετε ότι ο Θεός είναι τα πάντα για τα πλάσματά του, ότι τους δίνεται ολοκληρωτικά, χωρίς 

επιφυλάξεις, επειδή τα αγαπάει απεριόριστα. 

26 Αν η σκόνη της γης απορρόφησε αυτό το υγρό που ήταν ζωή στο σώμα του Διδασκάλου, ήταν για 

να καταλάβετε ότι η διδασκαλία μου, μέσω της θείας άρδευσης, με την αγάπη, τη σοφία και τη 

δικαιοσύνη της, έπρεπε να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καρποφόρα. 

27 Ο κόσμος - άπιστος και δύσπιστος απέναντι στα λόγια και τα παραδείγματα του Διδασκάλου - 

πολεμά τη διδασκαλία μου, λέγοντας ότι παρόλο που ο Ιησούς έχυσε το αίμα του για να σώσει τους 

ανθρώπους από την αμαρτία, ο κόσμος δεν έχει σωθεί- ότι αμαρτάνει κάθε μέρα περισσότερο, παρόλο 

που είναι πιο ανεπτυγμένος. 

28 Πού είναι η δύναμη αυτού του αίματος της λύτρωσης, ρωτούν οι άνθρωποι, ενώ εκείνοι που θα 

έπρεπε να δείξουν τις πραγματικές θεμελιώδεις ιδέες της διδασκαλίας μου δεν είναι σε θέση να 

απαντήσουν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις εκείνων που διψούν για φως και διψούν για γνώση της 

αλήθειας. 

29 Σας λέω ότι αυτή την εποχή οι ερωτήσεις εκείνων που δεν γνωρίζουν έχουν μεγαλύτερο βάθος και 

μεγαλύτερο περιεχόμενο από τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις εκείνων που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν 

την αλήθεια. Αλλά ήρθα να σας μιλήσω εκ νέου, και εδώ είναι ο λόγος Μου για εκείνους που πιστεύουν 

ότι αυτό το Αίμα όντως επέφερε τη σωτηρία των αμαρτωλών ενώπιον της θείας δικαιοσύνης - όλων 

εκείνων που είχαν χαθεί και καταδικαστεί σε αυστηρή τιμωρία. Σας λέω: Αν ο Πατέρας, ο οποίος γνωρίζει 

τα πάντα, πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν θα χρησιμοποιούσαν και δεν θα κατανοούσαν σταδιακά όλη τη 

διδασκαλία που τους έδωσε ο Ιησούς με τα λόγια και τα έργα του - αληθινά, δεν θα τον έστελνε ποτέ- 

γιατί ο Δημιουργός δεν έκανε ποτέ τίποτα άχρηστο - τίποτα που δεν ήταν προορισμένο να αποδώσει 

καρπούς. Αλλά αν τον έστειλε να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να υποφέρει και να πεθάνει ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ήταν επειδή ήξερε ότι αυτή η λαμπερή και καρποφόρα ζωή του Δασκάλου θα χάραζε, μέσα 

από τα έργα του, ένα ανεξίτηλο μονοπάτι, ένα άφθαρτο ίχνος, ώστε όλα τα παιδιά του να βρουν το 

μονοπάτι που θα τα οδηγούσε στην αληθινή αγάπη και, ακολουθώντας τη διδασκαλία του, στο σπίτι όπου 

τα περιμένει ο Δημιουργός τους. 

30 Γνώριζε επίσης ότι αυτό το αίμα, που μαρτυρεί την αγνότητα, την άπειρη αγάπη, και που χύθηκε 

μέχρι την τελευταία σταγόνα, θα δίδασκε τους ανθρώπους να εκπληρώνουν με πίστη στον Δημιουργό 

τους το έργο που θα τους ανεβάσει στη Γη της Επαγγελίας, όπου θα μπορούν να Μου προσφέρουν την 

εκπλήρωση του έργου τους και μετά να λένε: "Κύριε, όλα ολοκληρώθηκαν. " 

31 Τώρα μπορώ να σας πω ότι η ώρα κατά την οποία χύθηκε το Αίμα μου στο σταυρό δεν ήταν 

εκείνη που υποδείκνυε την ώρα της λύτρωσης του ανθρώπου. Το Αίμα Μου παρέμεινε παρόν εδώ στον 

κόσμο, ζωντανό, φρέσκο, και σημάδεψε με το αιματηρό ίχνος του Πάθους Μου τον δρόμο προς την 

εξιλέωσή σας, που θα σας επιτρέψει να φτάσετε στο σπίτι που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας σας. 

32 Σας είπα: Εγώ είμαι η πηγή της ζωής, ελάτε και καθαριστείτε από τους λεκέδες σας, ώστε να 

μπορέσετε να πάτε ελεύθεροι και ακέραιοι στον Πατέρα και Δημιουργό σας. 

33 Η πηγή μου αποτελείται από αγάπη, είναι ανεξάντλητη και απεριόριστη. Αυτό θέλει να σας πει το 

αίμα μου, που χύθηκε εκείνη την εποχή. Σφράγισε τον λόγο μου, επιβεβαίωσε τη διδασκαλία μου. 

34 Ακόμη και στην έρημο, παρόλο που εμπιστεύτηκα το Νόμο Μου στο λαό Μου, τους έδωσα ένα 

σύμβολο: το μάννα. 

35 Αυτή την εποχή έχετε ένα άλλο μάννα- δεν είναι το ίδιο με εκείνο που έτρεφε τους ανθρώπους 

σωματικά. Έχετε επίσης το αίμα μου, αν και δεν είναι αυτό που έρεε από τις πληγές του Ιησού. 

36 Είμαι στο πνεύμα και με ακούτε προς το παρόν ως πνευματική οντότητα. Τρέφεστε με τον λόγο 

μου, που είναι ο άρτος της αιώνιας ζωής, και καθαρίζετε τον εαυτό σας εφαρμόζοντας τις διδασκαλίες 

μου. Καταλάβετε τώρα ότι για να επιτύχετε τη σωτηρία σας, πρέπει επίσης να συνεισφέρετε το μερίδιό 

σας, που είναι η αγάπη και η εξυπηρετικότητα προς τους συνανθρώπους σας. 

37 Σας έδωσα το Αίμα Μου- δεχτείτε το με σωστό τρόπο. Αν το γεγονός και μόνο ότι σας το έδωσα 

ήταν αρκετό για να αποκτήσετε τη σωτηρία - αληθινά σας λέω, τότε ήδη κανείς δεν θα αμαρτάνει, τότε η 
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γη δεν θα ήταν πλέον απαραίτητη για την εξιλέωση των αμαρτιών, γιατί τότε όλοι οι άνθρωποι θα 

κατοικούσαν ήδη στη Βασιλεία των Ουρανών. 

38 Θέλω να καταστήσετε τους εαυτούς σας άξιους να έρθετε στον Κύριο με τα δικά σας προσόντα, 

διότι ως συνειδητά όντα αξίζετε την άπειρη χάρη, την ανείπωτη ευτυχία να έρθετε στους κόλπους του 

Πατέρα επειδή Τον αγαπήσατε και επειδή αγαπήσατε επίσης τα πλάσματά Του που είναι αδελφοί και 

αδελφές σας. 

39 Με την αξία μου βρήκα τη δική σου. Θα σας δείξουν το δρόμο, θα σας οδηγήσουν στο υψηλότερο 

ύψος του πνεύματος, εκεί όπου βρίσκεται το φως, η ειρήνη, η αληθινή ζωή. 

40 Εδώ είναι ο Δάσκαλος που δίνει φως στο νου σας με τις Θείες Διδασκαλίες Του, γιατί βρίσκεστε 

στην Εποχή του Φωτός. 

41 Σπεύδετε στο κάλεσμά μου και δείχνετε υπακοή στο νόμο μου, επειδή διαπιστώσατε ότι με την 

εφαρμογή του μπορείτε να σταθείτε ενώπιον του Κυρίου σας. Είναι ο παγκόσμιος νόμος της αγάπης που η 

ανθρωπότητα θα γνωρίσει και θα ζήσει. Θα αλλάξει το πρόσωπο του κόσμου μετατρέποντας τους 

ασταθείς ανθρώπους σε ανθρώπους με υψηλό ήθος. 

42 Βοηθάω τον εαυτό Μου στους αμαρτωλούς και χρησιμοποιώ τη θέλησή τους για ανανέωση για να 

δώσω παραδείγματα στον κόσμο. Μην εκπλαγείτε που γίνομαι γνωστός μέσω του αμαρτωλού, αφού δεν 

κοιτάζω την αμαρτία του, αλλά τη λαχτάρα του για σωτηρία. 

43 Όταν σκέφτεστε ότι βρίσκομαι ακόμη και στα μικρότερα όντα της φύσης, πώς θα έπρεπε να σας 

αρνηθώ και να διαχωρίσω τον εαυτό Μου από εσάς μόνο και μόνο επειδή έχετε ατέλειες στον εαυτό σας, 

αφού ακριβώς τότε Με χρειάζεστε περισσότερο; 

44 Εγώ είμαι η ζωή και είμαι σε όλα, επομένως τίποτα δεν μπορεί να πεθάνει. Σκεφτείτε βαθιά, ώστε 

να μην παραμείνετε δέσμιοι της μορφής έκφρασης. Ηρεμήστε τις αισθήσεις σας και ανακαλύψτε με στον 

πυρήνα της λέξης. 

45 Θέλω να αναγνωρίσετε τις ικανότητες του πνεύματος ακόμη και τώρα, όσο είστε ακόμη 

ενσαρκωμένοι, ώστε να ξέρετε πώς να με αγαπάτε και η λατρεία σας προς τον Θεό να είναι αντάξια προς 

εμένα. Με αυτόν τον τρόπο, θα με νιώσετε μέσα σας και έξω από εσάς. 

46 Υπάρχουν πολλές διδασκαλίες, θρησκείες και αιρέσεις. Όλοι προσπαθούν να με αναζητήσουν, 

αλλά σας λέω: Το μονοπάτι από το οποίο όλοι μπορούν να με βρουν είναι αυτό από το οποίο λίγοι με 

αναζητούν: το μονοπάτι της αγάπης, που σημαίνει αλήθεια, βοήθεια και άνοδος. 

47 Χρησιμοποιώ όλο και λιγότερο αλληγορίες και παραβολές, γιατί είναι καιρός να με καταλάβετε με 

βάση αυτόν τον απλό και ξεκάθαρο λόγο. Δεν είναι ακόμη το φως της πίστης σας που φωτίζει το μονοπάτι 

σας, ακόμη και αν θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι ο φωτισμός των αποκαλύψεων και των μυστηρίων μου 

που σας κάνει να διακρίνετε το καλό από το κακό. Αλλά το φως της πίστης θα ανάψει μέσα σας και θα 

σας κάνει να δείτε με διαύγεια. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι πρέπει να σώσετε πολλούς συνανθρώπους σας. 

Μη φοβάστε το μέλλον, το μέλλον είμαι Εγώ, και σε αυτό θα με βρείτε επίσης. 

48 Ποιος μπορεί καλύτερα από εσάς να κατανοήσει και να ανακουφίσει τα βάσανα των 

συνανθρώπων σας, αφού αυτά τα βάσανα είναι τα ίδια που μου φέρατε και από τα οποία τώρα 

εξαγνίζεστε; Θα σας αφήσω προετοιμασμένους ως παρηγοριά για τις ταλαιπωρημένες καρδιές. 

49 Σκεφτείτε πώς σας βοήθησα να κατανοήσετε και να εκτελέσετε τη δύσκολη αποστολή που έχετε 

λάβει από την αιωνιότητα από τον Πατέρα σας. 

50 Μη φοβάστε, γιατί αν πιστεύετε σε μένα και με εμπιστεύεστε, θα αντέξετε. Θυμηθείτε εκείνον τον 

άνθρωπο που με πλησίασε τη Δεύτερη φορά και μου είπε: "Κύριε, πιστεύω σε Σένα και ζητώ να 

αποκαταστήσεις την υγεία του πατέρα μου που πεθαίνει. Ξέρω ότι αν το πεις, θα γίνει καλά". Όταν ο 

Δάσκαλος είδε τόση πίστη σε εκείνον τον άνθρωπο, του είπε: "Πήγαινε, και όταν έρθεις στο σπίτι σου, ο 

πατέρας σου θα σε συναντήσει υγιή". Και έτσι συνέβη. 

51 Έτσι θα είναι η πίστη σας σύμφωνα με το θέλημά μου- όταν όμως βιώσετε το θαύμα, θα στραφείτε 

ξανά στον Πατέρα για να τον ευχαριστήσετε. 

52 Δεν γνωρίζετε ούτε την ειρήνη ούτε την αληθινή αγάπη, αλλά θέλω να γνωρίσετε την ειρήνη μου 

και να κουβαλάτε την αγάπη μου στις καρδιές σας. 

53 Όλοι εσείς που επιθυμείτε να έχετε μια καλύτερη ζωή, όλοι εσείς που ζείτε βασανισμένοι από τη 

σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο - ενωθείτε στην προσευχή ώστε σιγά-σιγά να τραβήξετε την ειρήνη 
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μου στη γη. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τη διδασκαλία μου στην πράξη, ώστε ο λόγος μου να σας κάνει 

να νιώσετε πώς η αγάπη αρχίζει να μπαίνει εκ νέου στις καρδιές. Ετοιμαστείτε για τον ερχομό της 

Βασιλείας μου ανάμεσά σας, γίνετε αγγελιοφόροι και προπομποί της ειρήνης μου. 

54 Το κακό, το οποίο είναι το σύνολο όλων των ανθρώπινων αμαρτιών, των ελαττωμάτων και της 

άγνοιας, κυριαρχούσε στους ανθρώπους για πολύ καιρό. Αλλά είναι θέλημά μου να καταστρέψουν τώρα 

οι ίδιοι αυτή τη δύναμη. Σε αυτό θα τους βοηθήσω, θα τους δώσω το σπαθί μου, ώστε να νικήσουν το 

κακό με αυτό. Αυτή η δύναμη θα καταστραφεί ολοσχερώς, η επιρροή της θα απορριφθεί από όλες τις 

καρδιές- οι φωνές τους δεν θα ακούγονται και οι ψίθυροι τους δεν θα υπακούονται πλέον. Η ψυχή θα 

απελευθερωθεί και θα σταθεί πάνω από την αμαρτία, το σώμα θα υποκύψει επιτέλους και θα συγκρατήσει 

τα πάθη. 

55 Η εμπειρία, η πεποίθηση, το φως της γνώσης και η ισορροπία, ως καρποί της πνευματικής 

ανάπτυξης των ανθρώπων, θα γίνουν το γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο θα πέσει ο σπόρος μου. 

56 Θα κυβερνήσω τότε, αλλά θα είναι μέσα στις καρδιές σας. Θα σας προστάξουν την ειρήνη των 

εθνών και θα σας εμπνεύσω από το άπειρο. Οι διαφορές των φυλών θα εξαφανιστούν σταδιακά. Οι 

δυσκολίες που μέχρι τώρα θεωρούνταν ανυπέρβλητες θα ξεπεραστούν τελικά από τη λογική. Η 

δικαιοσύνη και η ορθή κρίση θα εκφράζονται στα έργα των ανθρώπων, και κάθε άνθρωπος θα ζει σε 

εγρήγορση, ώστε να μη διαταραχθεί η ειρήνη του κόσμου. 

57 Η πίκρα και ο πόνος θα αφήσουν μια ανεξίτηλη ανάμνηση στις ψυχές, και αυτός ο πόνος, αυτή η 

ανάμνηση θα είναι σαν ένα φάντασμα που οι άνθρωποι θα φοβούνται, όπως φοβούνται το θάνατο μέχρι 

σήμερα. 

58 Αλλά η ανθρωπότητα θέλει περισσότερες δοκιμασίες, και αυτές θα έρθουν. Από αυτές τις 

επισκέψεις πολλές καρδιές θα βγουν καθαρές και πολλές ψυχές ελεύθερες. Ο πόλεμος των ιδεών, τον 

οποίο δεν έχετε ακόμη υπομείνει, πρέπει να ξεσπάσει και να εξαπλωθεί, έτσι ώστε όσοι κοιμούνται να 

ξυπνήσουν και όσοι παραμένουν σε στασιμότητα να αφήσουν τα πεπατημένα τους μονοπάτια και να 

προχωρήσουν στο δρόμο της επανόρθωσης. Το Όνομά Μου και ο Λόγος Μου θα χρησιμοποιηθούν ως 

όπλα και με αυτά οι άνθρωποι θα πληγωθούν. Αλλά σας λέω ότι δεν θα είναι ούτε το Όνομά Μου ούτε ο 

Λόγος Μου που θα πληγώσει ή θα "σκοτώσει", αλλά θα είναι οι προθέσεις με τις οποίες οι άνθρωποι τα 

χρησιμοποιούν. 

59 Τελικά, όλοι θα νικηθείτε από τη διδασκαλία μου, από την αγάπη μου, γιατί από το λόγο μου θα 

ρέει το φως που χρειάζεται ο κόσμος για να πιστέψει, να γνωρίσει και να σωθεί. 

60 Δουλέψτε για τον εαυτό σας, γιατί η ευθύνη εκείνων που έχουν λάβει τον Λόγο μου αυτή την 

εποχή είναι πολύ μεγάλη. 

61 Περιέργως όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσά σας αυτή τη στιγμή σας φαίνονται: άνδρες και γυναίκες 

αισθάνονται την αφύπνιση των πνευματικών χαρισμάτων τους που κοιμούνται, ακούνε φωνές από το 

υπερπέραν, έχουν πνευματικά οράματα και προφητικά όνειρα, τρέμουν κάτω από την επίδραση άγνωστων 

δυνάμεων, αισθάνονται το άλλοτε βαρύ μυαλό τους να καθαρίζει και είναι σε θέση να κατανοήσουν βαθιά 

μαθήματα. Οι άφωνοι απολαμβάνουν το φως της έμπνευσης, οι δαιμονισμένοι απελευθερώνονται από το 

βάρος τους και ανακαλύπτουν ότι διαθέτουν το χάρισμα της επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο. Η 

φωνή του Κυρίου ακούγεται από τους πιο προετοιμασμένους, άλλοι πετυχαίνουν θαύματα με τους 

ασθενείς στους οποίους αποκαθιστούν την υγεία λόγω του θείου ελέους. 

62 Μπροστά σε όλα αυτά τα θαύματα, υπήρξε αγαλλίαση ανάμεσα σε όλα αυτά τα πλήθη που 

νόμιζαν ότι είχαν εγκαταλειφθεί από τη βοηθητική μου αγάπη, και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι το πνεύμα 

τους ήταν γεμάτο δώρα. Πριν από πολύ καιρό σας ανακοινώθηκε από το στόμα ενός προφήτη ότι θα 

ερχόταν αυτή η ώρα. 

63 Ήρθε η ώρα που σας ανακοίνωσε ο Ιωήλ. Αλλά πρέπει να σας επισημάνω ότι αυτά τα χαρίσματα 

του πνεύματος που είδατε τώρα να αναδύονται από την ύπαρξή σας δεν σας δόθηκαν μόνο τώρα. Έχουν 

υποστεί μετασχηματισμό μαζί σας από την αρχή της ύπαρξης του πνεύματός σας και τώρα, αυτή τη 

στιγμή, σας έστειλα στη Γη για να δρέψετε τους καρπούς της εξέλιξής σας. 

64 Το πνεύμα του Ηλία ήρθε για να εγκαινιάσει αυτή την εποχή αγγίζοντας το όργανο του νου του 

ανθρώπου με την ακτίνα του φωτός που βρίσκεται μέσα του - μια πόρτα μέσα από την οποία αργότερα το 
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φως μου θα πλημμύριζε ως λόγος για να δώσει στους ανθρώπους λεπτομερείς οδηγίες και να αφήσει τον 

λόγο μου ως διαθήκη και πορεία προς μια νέα εποχή. 

65 Ο Ηλίας ήταν ο πρώτος που άφησε τον εαυτό του να ακουστεί μέσω του ανθρώπινου φερέφωνου 

για να σας αναγγείλει την εγγύτητα της πνευματικής μου παρουσίας ανάμεσά σας, και θα παραμείνει 

επίσης ο πνευματικός σας ποιμένας μετά το τέλος της διακήρυξής μου. Ο Ηλίας πρέπει να συνεχίσει να 

σας καθοδηγεί γιατί δεν είστε σε θέση να καταλάβετε όλα όσα σας διδάσκω μόνοι σας. 

66 Ο Ηλίας θα αποκαταστήσει το αληθινό νόημα της διδασκαλίας που σας έδωσα από τους πρώτους 

χρόνους. Θα σας διαφωτίσει για να βρείτε την αληθινή ερμηνεία των αποκαλύψεών Μου. Θα αγγίξει κάθε 

νου και καρδιά για να την αφυπνίσει στο φως αυτής της νέας αυγής. Θα σας καθαρίσει επίσης από όλους 

τους λεκέδες και τα στίγματα που έχετε προσθέσει στα πνευματικά χαρίσματα που εκδηλώνονται μέσω 

σας. Διότι δεν θα νομίζετε ότι ενεργήσατε με τέλειο τρόπο και ότι όλο το έργο σας ήταν σύμφωνα με την 

αλήθεια. 

67 Σας έχω υποδείξει το έτος 1950 ως το τέλος αυτής της μορφής εκδήλωσης μέσω της ανθρώπινης 

διάνοιας. Αλλά αυτό δεν θα σημάνει το τέλος της ανάπτυξης των διαφόρων χαρισμάτων που διαθέτετε- 

αντίθετα, μετά από αυτό, μπροστά στην απουσία του Λόγου μου, το πνεύμα σας θα αναζητήσει το φως 

μου, την Παρουσία μου και την έμπνευσή μου, θα καταβάλει προσπάθεια να τα αποκτήσει, και με αυτόν 

τον τρόπο θα τελειοποιείται όλο και περισσότερο κάθε μέρα. 

68 Δώστε μαρτυρία για μένα μέσω των ικανοτήτων σας, χρησιμοποιώντας τες για την άσκηση της 

αρετής, για την πνευματική πρόοδο, για να δημιουργήσετε ειρήνη για τους συνανθρώπους σας. Προσέξτε, 

γιατί μια στιγμή αδυναμίας, ένα απερίσκεπτο βήμα, μια δοκιμασία που σας κάνει να σκοντάψετε, μπορεί 

να σας παρασύρει από το σωστό δρόμο, από το στενό μονοπάτι της αλήθειας, και να σας κάνει να 

παραστρατήσετε σε μονοπάτια μόνο φαινομενικού φωτός που σας απομακρύνουν όλο και περισσότερο 

από την εκπλήρωση του καθήκοντός σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 159  
1 Μεγάλο πλήθος, το πνεύμα σας είναι γεμάτο χαρά, επειδή σας δόθηκε η χάρη να δείτε την αυγή 

της νέας εποχής που σας αναγγέλθηκε από τους προφήτες και από τον Κύριο τον Θεό σας. Δώστε 

προσοχή σε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί δεν αποκαλύπτομαι μόνο σε εσάς. 

2 Έχω ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους στον υλισμό τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τους καιρούς 

στους οποίους ζουν και να αναγνωρίσουν πολλά από τα γεγονότα ως θεϊκά σημάδια, τα οποία έβλεπαν με 

αδιάφορα μάτια, επειδή τους απέδιδαν άλλες αιτίες. 

3 Στο παρελθόν, υπήρχαν εποχές που ο λαός του Θεού ήταν σε θέση να ερμηνεύει πνευματικά όλα 

όσα συνέβαιναν γύρω του, επειδή ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν σύμφωνα με το νόμο μου, που με 

αγαπούσαν και ζούσαν μια απλή και ενάρετη ζωή. Οι χορδές της καρδιάς του ήταν ακόμα ευαίσθητες, 

όπως και το πνεύμα του. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε συνεχή πνευματική επικοινωνία με τον Κύριό 

τους. Άκουσαν την εξανθρωπισμένη φωνή του Δημιουργού τους και ήταν σε θέση να λαμβάνουν 

μηνύματα από τον πνευματικό κόσμο, από τα όντα που αποκαλούσαν αγγέλους. Και μέσα στη σιωπή της 

νύχτας, στην ειρήνη της καρδιάς του και μέσω του χαρίσματος των ονείρων, λάμβανε μηνύματα, οδηγίες 

και προφητείες, τις οποίες πίστευε και υπάκουε. 

4 Ο Θεός δεν ήταν μόνο στα χείλη τους, αλλά κατοικούσε και στις καρδιές τους. Ο νόμος δεν ήταν 

απλώς κάτι γραμμένο γι' αυτούς, αλλά τον ζούσαν οι άνθρωποι. Ήταν φυσικό ότι η ύπαρξή τους ήταν 

γεμάτη από θαύματα που δεν βιώνετε πλέον τώρα. 

5 Αυτά είναι τα παραδείγματα διδασκαλίας που αξίζουν να ληφθούν ως πρότυπα, τα οποία οι 

άνθρωποι κατέγραψαν με τη ζωή τους και τα οποία πρέπει να αποτελέσουν τον δρόμο και τον σπόρο για 

τις γενιές που ήρθαν μετά από αυτούς. 

6 Καταλάβετε: Αν εκείνοι οι άνθρωποι, λόγω της απλότητας και της (εσωτερικής) ανύψωσής τους, 

αισθάνονταν το πνευματικό γύρω τους, είναι φυσικό ότι τώρα ο υλισμός και η έλλειψη πίστης των 

ανθρώπων της εποχής μας τους έχουν απομακρύνει από αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά σας λέω ότι είναι 

πλέον αρκετή η μίζερη, άγονη και άθλια ζωή που ζει αυτή η ανθρωπότητα- ότι γι' αυτό σας αναζήτησα, 

χτυπώντας τις καρδιές εκείνων που κοιμούνται, αποκαθιστώντας την όραση στους τυφλούς που δεν είναι 

σε θέση να δουν την αλήθεια, και αγγίζοντας τις κρυφές χορδές των ανθρώπων για να τους κάνω 

δεκτικούς στην Παρουσία Μου. 

7 Πιστεύετε ότι αυτός ο επιστημονικός και υλιστικός κόσμος δεν αισθάνεται σχεδόν καθόλου κλίση 

προς την πνευματοποίηση; Σας λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο σε αυτό, επειδή η δύναμή μου είναι 

απεριόριστη. Η εσωτερική ανύψωση, η πίστη, το φως και η καλοσύνη είναι πιο επιτακτική ανάγκη για την 

ψυχή από ό,τι το φαγητό, το ποτό και ο ύπνος για το σώμα σας. 

8 Ακόμα και αν τα χαρίσματα, οι ικανότητες και οι ιδιότητες του πνεύματος ήταν αδρανείς για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ξυπνήσουν με το κάλεσμά μου και θα προκαλέσουν την επιστροφή του 

πνευματισμού στους ανθρώπους με όλα τα θαύματα και τις αποκαλύψεις του, οι οποίες θα είναι 

μεγαλύτερες από εκείνες του παρελθόντος, γιατί τώρα είστε σε θέση να τις κατανοήσετε καλύτερα. 

9 Πρέπει να πω στους ανθρώπους αυτής της εποχής και των εποχών που έρχονται να μην 

περιμένουν να δουν τα ίδια σημάδια ή εκδηλώσεις που είδαν οι άνθρωποι της Πρώτης Εποχής, γιατί 

πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα ζείτε σε μια νέα εποχή, ότι έχετε περιπλανηθεί και εξελιχθεί αρκετά ώστε 

να αντιλαμβάνεστε, να κατανοείτε και να αισθάνεστε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Επομένως, μη 

ζητάτε εξωτερικά σημάδια που εντυπωσιάζουν μόνο τις αισθήσεις σας για να βασίσετε την πίστη σας σε 

αυτά. Σας επιφυλάσσω άπειρα σημάδια, αποκαλύψεις και θαύματα, τα οποία θα τα βλέπετε περισσότερο 

με το πνευματικό σας βλέμμα παρά με αυτό του υλικού σας σώματος. 

10 Μελετήστε και ερευνήστε τι σας λέει η ιστορία, αλλά καταλάβετε ότι σήμερα είναι μια 

διαφορετική εποχή, ότι ζείτε σε μια διαφορετική εποχή και ότι, όπως το πνεύμα σας έχει μεγαλύτερη 

ανάπτυξη από εκείνη την εποχή, έτσι και η μορφή με την οποία σας δίνω τις διδασκαλίες Μου σήμερα δεν 

είναι η ίδια, ακόμη και αν το νόημά της είναι το ίδιο και αιώνια έγκυρο. 

11 Αυτή τη μέρα που περιμένατε τον Δάσκαλό σας με μια προσευχή, κατεβαίνω πραγματικά στις 

καρδιές σας. Λάβετε Με εκεί, άνθρωποι, γιατί σας δέχομαι με το Πατρικό Μου Πνεύμα. 
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12 Βρίσκω ειρήνη στην ψυχή σας και αρμονία στα συναισθήματά σας. Αυτή η ειρήνη εξαπλώνεται 

μέσα στην ύπαρξή σας, και αυτή η εσωτερική προετοιμασία προσκαλεί το Πνεύμα μου να κατέβει με τη 

θεϊκή του ακτινοβολία. Να έχετε όλες τις ικανότητές σας έτοιμες, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε 

πλήρως τη διδασκαλία μου. 

13 Σας μιλάω αυτή τη στιγμή όχι για τις φυσικές αισθήσεις, αλλά για εκείνες του πνεύματος που 

βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό μέσα του, αλλά που δεν έχετε κατανοήσει, γιατί δέχεστε μόνο τις 

εξωτερικές μορφές και απορρίπτετε την πνευματική ουσία. 

14 Πλησιάζετε στην άφθαρτη ζωή και σας λέω: Είστε ακόμη ανώριμοι, διότι οι κλίσεις της σάρκας 

σας δεν είναι ακόμη σε αρμονία με το πνεύμα σας. Αλλά σας έδωσα δύναμη και κουράγιο, ώστε να 

μπορέσετε να ξεπεράσετε τα ένστικτα μέσω του διαλογισμού και της προσευχής. 

15 Ο λόγος Μου που μεταδίδεται μέσω του φορέα της φωνής έχει γίνει ολοένα και πιο σαφής, πιο 

βαθύς και τέλειος, κάνοντας τις σκληρές καρδιές να γίνουν ταπεινές και ευγενικές. 

16 Ποιος δεν έχει βιώσει τον "Γολγοθά" του και ποιος δεν έχει υποφέρει στη ζωή του; - Κανείς, γιατί 

όλοι σας σηκώνετε έναν σταυρό ακολουθώντας τον Χριστό. Σας βλέπω να ζείτε με αφοσίωση και υπακοή 

χωρίς να επαναστατείτε ενάντια στους φυσικούς νόμους ή τις δυνάμεις της φύσης, και όταν είδα ότι δεν 

παραβιάζετε αυτούς τους νόμους, σας είπα: Είστε άξιοι του Πατέρα και του Διδασκάλου, και έχετε πλέον 

καταλάβει ότι δεν είναι η θυσία του γήινου σώματος με την οποία πρέπει να αποτίσετε φόρο τιμής στον 

Δημιουργό, γιατί έχετε καταλάβει τον σωστό τρόπο να Τον δοξάζετε με το Πνεύμα, ώστε να μην είστε 

πλέον ειδωλολάτρες. 

17 Ζείτε στη γη και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία της φύσης για να ζήσετε. Επειδή όμως 

όλα υπόκεινται σε έναν νόμο, θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε μόνο στο πλαίσιο αυτού του νόμου. Έτσι 

δίνετε στο πνεύμα σας αυτό που του ανήκει και στο σώμα σας αυτό που του αντιστοιχεί. Δεν σας 

αρνούμαι τίποτε, διότι τίποτε δεν έρχεται σε αντίθεση με τις θεϊκές μου συμβουλές- αλλά χρησιμοποιήστε 

τα πάντα με μέτρο. 

18 Αν γνωρίζετε τον νόμο του Πατέρα, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, γιατί θα ξέρετε πώς να 

χρησιμοποιήσετε ό,τι σας ανήκει μέσα στον νόμο μου. 

19 Εκπληρώστε ό,τι ο Λόγος Μου σας καθοδηγεί να κάνετε, γιατί θα σας κάνω λαό ειρήνης και 

προόδου, γιατί είστε ο λαός που αναζητώ. Είσαι ο Ισραήλ, μέσα στον οποίο είναι ο Λευί, τον οποίο 

καθάρισα για να Με υπηρετήσει σε αυτόν τον καιρό. 

20 Στην Πρώτη Εποχή, ο Πατέρας έχρισε τον Λευί, ώστε από αυτόν να βγουν οι υπηρέτες της 

λατρείας του Θεού και να γίνουν οι μεταδότες της έμπνευσής Μου και του Νόμου Μου. Επομένως, 

βλέπετε ότι ακόμη και ανάμεσα στους νεοφερμένους αναζητώ τους υπηρέτες Μου - εκείνους που πρέπει 

να πάνε σε άλλα έθνη για να εκπληρώσουν την αποστολή Μου. Αυτό θα συμβεί μετά το 1950, γιατί το 

έργο μου θα αναγνωριστεί παγκοσμίως. 

21 Σήμερα εξακολουθείτε να είστε περίεργοι μαθητές, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε 

ακόμη να θεωρείτε τους εαυτούς σας δασκάλους- και έτσι σπεύδετε να ακούσετε τον λόγο Εκείνου που 

γνωρίζει τα πάντα. 

22 Προετοιμάστε το πνεύμα σας, την καρδιά σας και το μυαλό σας και τελικά θα γίνετε κύριοι και θα 

απολαύσετε τους μαθητές σας. 

23 Λαμβάνω την προσευχή σας στην οποία μου ζητάτε να σας δώσω τη χάρη μου για να μπορέσετε 

να κατανοήσετε τον λόγο μου. 

24 Βλέπετε, δεν σας μιλάω πάντα με παραβολές, αλλά με κάθε σαφήνεια, ώστε να μπορείτε να 

καταλάβετε. 

25 Τρέφετε και ενισχύετε το πνεύμα σας στη διδασκαλία μου, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί. 

26 Η διδασκαλία του Διδασκάλου αρχίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, επειδή περιέχει την ίδια αγάπη. 

Αρχίζει με την αγάπη και τελειώνει με το έλεος, δύο λέξεις στις οποίες περιέχεται όλη η διδασκαλία μου. 

Είναι αυτά τα υψηλά συναισθήματα που δίνουν δύναμη στο πνεύμα να φτάσει στις περιοχές του φωτός 

και της αλήθειας. 

27 Αναγνωρίστε τον τρόπο με τον οποίο σας φέρνω σταδιακά να κατανοήσετε και να εκπληρώσετε 

το Θέλημά Μου - όχι ως εντολή, γιατί Εγώ, ως άπειρη Σοφία, γνωρίζω ότι από εσάς τους ίδιους θα 

γεννηθεί η θέληση να υπακούσετε στο Νόμο Μου, όταν σας εμπνεύσω και σας αφυπνίσω στην αγάπη. Η 
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αγάπη μου σας φωτίζει και σας αφήνει ελεύθερους. Η στοργική μου αγάπη σας δείχνει μόνο το μονοπάτι 

προς την τελειότητα που πρέπει να ακολουθήσετε. Το μονοπάτι για το οποίο σας μιλάω τόσο συχνά είναι 

αυτό που οδηγεί πέρα από τον φυσικό θάνατο- γιατί θα είστε πάντα προετοιμασμένοι για εκείνη τη στιγμή 

της μετάβασης. Δεν σας λέει η διαίσθησή σας ή το πνεύμα σας ότι υπάρχει κάτι που επιβιώνει από το 

γήινο σώμα και ότι αυτό το κάτι είναι το πνεύμα; Πάντα σας δίδασκα αυτόν τον τρόπο και σας 

προετοίμαζα για το πέρασμα από αυτό το σταυροδρόμι, έτσι ώστε όταν το πνεύμα σας περάσει από την 

πρόσκαιρη ζωή του κόσμου στην πνευματική πατρίδα, όπου βρίσκεται η αιώνια ζωή, να μην εκπλαγεί και 

να μην ενοχληθεί μπροστά στο άπειρο. 

28 Η δουλειά σας είναι μόνο να εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας εδώ- τότε σας υπόσχομαι, για την 

καλή εκπλήρωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών σας, μια ευτυχισμένη ύπαρξη στην πνευματική 

ζωή. Όταν συμβεί αυτό, δεν θα λερωθείτε πλέον στο βούρκο των κακουργημάτων αυτού του κόσμου. Το 

πνεύμα σας δεν θα σκοτεινιάζει πλέον από τα χαμηλά πάθη του γήινου σώματος. 

29 Αληθινά σας λέω: Για να επιτύχετε την πλήρη καθαρότητα, η ψυχή σας θα πρέπει να εξαγνιστεί σε 

μεγάλο βαθμό, σε αυτόν τον κόσμο και στον πνευματικό. 

30 Όσο συχνά είναι απαραίτητο για εσάς, θα πρέπει να επιστρέφετε σε αυτόν τον πλανήτη, και όσο 

πιο συχνά αποτυγχάνετε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνει ο Πατέρας σας, τόσο περισσότερο 

θα καθυστερείτε την τελική σας είσοδο στην αληθινή ζωή και θα παρατείνετε την παραμονή σας στην 

κοιλάδα των δακρύων. 

31 Κάθε ψυχή πρέπει να δείχνει την πρόοδο και τους καρπούς της ανάπτυξής της κατά τη διάρκεια 

κάθε γήινης ύπαρξης, κάνοντας κάθε φορά ένα σταθερό βήμα προς τα εμπρός. 

32 Να γνωρίζετε ότι το μόνο καλό που ωφελεί τη δική σας ευημερία είναι αυτό που γίνεται από 

αληθινή αγάπη και έλεος για τους άλλους, και μάλιστα ανιδιοτελώς. 

33 Όταν μια ψυχή γίνεται υπάκουη και αφοσιωμένη στο θέλημα του Κυρίου της, το κάνει επειδή Τον 

εμπιστεύεται. Δεν αντιστέκεται στο να εγκαταλείψει ένα γήινο σώμα και να επιστρέψει στο υπερπέραν 

επειδή δεν φοβάται την κρίση του, ούτε αντιστέκεται στο να επιστρέψει στη γη, όπου τον περιμένουν 

κίνδυνοι και πειρασμοί, επειδή γνωρίζει ότι θα βγει πιο καθαρή από αυτό το καθαριστικό χωνευτήρι. 

34 Αυτός που νικά τους πειρασμούς που του έρχονται από έξω και από μέσα του, θα αποκαλείται από 

τους άλλους φωτισμένος και εκλεκτός του Κυρίου. Επιπλέον, θα έχει στο πλευρό του ένα πνευματικό ον ή 

έναν άγγελο του φωτός που θα τον προσέχει, και μαζί θα εργάζονται μέχρι να ολοκληρωθεί το θέλημά 

μου. 

35 Επομένως, μην ανησυχείτε αν τα μάτια σας δεν δουν την εκπλήρωση αυτών των προφητειών σε 

αυτή τη ζωή. Θα επιτρέψω στο πνεύμα σας όχι μόνο να δει, αλλά και να θερίσει τους καρπούς που 

έσπειρε στο παρελθόν, είτε αυτό συνέβη πριν από λίγο είτε πριν από πολύ καιρό. 

36 Έρχεται ο καιρός της διαμάχης, όταν οι άνθρωποι θα επιδείξουν την ευφυΐα και την ευγλωττία 

τους, η οποία θα τους οδηγήσει στην καύχηση και τη ματαιοδοξία. Και πάλι ο Λόγος μου για τη Δεύτερη 

Εποχή θα τεθεί προς συζήτηση, και οι διαφορετικές ερμηνείες που του δίνονται θα συζητηθούν επίσης. 

Αληθινά σας λέω, μέσα από αυτόν τον ανεμοστρόβιλο θα ξεπηδήσει το φως, πολλά πέπλα θα σχιστούν 

και η υποκρισία θα καταρριφθεί από την αλήθεια. 

37 Είναι η θεία επιθυμία Μου να φτάσουν οι άνθρωποι στην ενοποίηση των ιδεών τους και των 

πνευματικών μορφών λατρείας τους, γιατί έχω κάτι να τους επιφυλάξω όταν συμβεί αυτό. 

38 Μελετήστε τις διδασκαλίες μου, κάντε τις δικές σας και ζήστε τις, ώστε να μην έχετε τίποτα να 

φοβηθείτε από τους κοσμικούς σοφούς, τους επιστήμονες και τους γραμματείς. 

39 Προσευχηθείτε να ρέει άπειρη σοφία από το στόμα σας. 

40 Άνθρωποι, φοβάστε να έρθετε μπροστά μου και να με βρείτε δικαστή; Αληθινά σας λέω, ακόμη 

και ως δικαστής είμαι τέλειος, γι' αυτό και δεν έχετε κανένα φόβο για αδικία εκ μέρους μου. 

41 Αρκεί να σας θυμίσω την περίπτωση της μοιχαλίδας, την οποία οι δικαστές της είχαν ήδη 

καταδικάσει. Παρέμεινε ανέγγιχτη εξαιτίας των λόγων του Χριστού, του ίδιου που σας μιλάει αυτή τη 

στιγμή. 

42 Δεν μπορώ να σας επιβάλω ποινή βαρύτερη από το βάρος των παραπτωμάτων σας. Γι' αυτό σας 

λέω ότι δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα από Μένα, αλλά από τον εαυτό σας. 
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43 Μόνο εγώ γνωρίζω τη σοβαρότητα, το μέγεθος και τη σημασία των παραβάσεών σας. Οι 

άνθρωποι εντυπωσιάζονται πάντα από την εξωτερική εμφάνιση, γιατί δεν είναι σε θέση να κοιτάξουν 

μέσα στις καρδιές των γειτόνων τους. Εγώ, από την άλλη πλευρά, κοιτάζω μέσα στις καρδιές και μπορώ 

να σας πω ότι έχουν έρθει σε μένα άνθρωποι που κατηγορούσαν τους εαυτούς τους για σοβαρές 

παραβάσεις και που ήταν γεμάτοι τύψεις επειδή με είχαν προσβάλει, αλλά τους βρήκα καθαρούς. 

Αντίθετα, άλλοι ήρθαν και Μου είπαν ότι δεν έκαναν ποτέ κακό σε κανέναν, αλλά ήξερα ότι έλεγαν 

ψέματα. Διότι, μολονότι τα χέρια τους δεν έχουν λερωθεί με το αίμα του πλησίον τους, το αίμα των 

θυμάτων τους, των οποίων τη ζωή είχαν διατάξει να αφαιρέσουν, έχει κυλήσει στις ψυχές τους. Είναι 

αυτοί που ρίχνουν την πέτρα, κρύβοντας το χέρι τους. Όταν έχω προφέρει τις λέξεις "δειλός", "ψεύτης" ή 

"προδότης" στη διακήρυξή μου, ολόκληρη η ύπαρξή τους έχει τρέμει, και συχνά έχουν απομακρυνθεί από 

το μάθημά μου, επειδή ένιωθαν ένα βλέμμα να τους κατευθύνει. 

44 Επειδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ατελής, οι φυλακές σας είναι γεμάτες από θύματα και οι 

τόποι εκτέλεσης έχουν λερωθεί με το αίμα αθώων. Αχ, πόσους εγκληματίες βλέπω να απολαμβάνουν 

ελευθερία και σεβασμό στον κόσμο, και πόσους διεφθαρμένους έχετε στήσει μνημεία για να τιμήσετε τη 

μνήμη τους! 

45 Αν μπορούσατε να δείτε αυτά τα όντα όταν ζουν στον πνευματικό κόσμο και το φως ανατέλλει 

στις ψυχές τους! Αντί για ανούσιες και άχρηστες τιμές, θα τους στέλνατε μια προσευχή για να τους 

παρηγορήσετε στη βαριά μετάνοιά τους. 

46 Έρχομαι για να εγκαθιδρύσω ένα βασίλειο ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων, και παρόλο που αυτό 

θα προκαλέσει μόνο ένα χαμόγελο σε μερικούς, θα συνεχίσω μέχρι να σας αποδείξω τη δύναμη της 

αγάπης και της δικαιοσύνης - δυνάμεις που δεν γνωρίζετε, επειδή τις έχετε χρησιμοποιήσει πολύ λίγο. 

47 Δεν θα χτίσω αυτό το βασίλειο πάνω σε ερείπια ούτε σε πτώματα, αλλά σε γόνιμα χωράφια, που 

θα γίνουν καρποφόρα από την εμπειρία και θα γονιμοποιηθούν από τον πόνο. Πάνω σ' αυτό θα ανθίσει ο 

σπόρος μου, εκεί θα δείτε τη δικαιοσύνη μου να λάμπει. 

48 Οι άνθρωποι αυτής της εποχής έχουν το καθήκον να ανανεώσουν και να εξαγνίσουν τα γήινα 

σώματά τους, ώστε να αφήσουν μια καλή κληρονομιά σε εκείνους που θα έρθουν μετά από αυτούς.Όσον 

αφορά τις ψυχές που πρέπει να έρθουν στην ενσάρκωση σε εκείνους τους καιρούς, τις έχω ήδη 

προετοιμάσει και επιλέξει. 

49 Καταλάβετε το πεπρωμένο σας, άνθρωποι. Κατανοήστε αυτόν τον Λόγο για να γνωρίζετε το έργο 

σας. Δεν θέλω να αναλάβετε να κάνετε περισσότερα από όσα πραγματικά σας αναλογούν, ούτε να κάνετε 

λιγότερα από αυτά που σας έχω εμπιστευτεί, γιατί τότε το έργο σας δεν θα έχει διάρκεια. 

50 Κάποιοι από εσάς μου λένε μέσα στην καρδιά σας: "Δάσκαλε, γιατί μερικές φορές μας κατηγορείς 

στο λόγο σου για την ειρήνη της ανθρωπότητας;" Αλλά σας λέω ότι δεν θα είστε εσείς αυτοί που θα 

σώσουν το ανθρώπινο γένος αυτή τη στιγμή, διότι πρόκειται για ένα υπεράνθρωπο έργο. Αλλά παρ' όλα 

αυτά, είστε η αρχή ενός νέου τρόπου ζωής, η αρχή μιας πνευματικά συντονισμένης ανθρωπότητας, και 

αυτή η αρχή θα συμβάλει με κάθε τρόπο στη σωτηρία και την απελευθέρωση των λαών και των εθνών. 

51 Πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι η κοινότητα πίστης που σχηματίζετε γύρω από τις 

εκδηλώσεις μου δεν είναι μια κοινότητα που ο Πατέρας με την αγάπη του τοποθετεί πάνω από τις άλλες 

κοινότητες της γης. Ο Κύριος έχει στρέψει το βλέμμα Του πάνω της μόνο και μόνο επειδή την έχει 

διαμορφώσει από ψυχές που βρίσκονταν πάντα στον κόσμο όταν κατέβαινε μια νέα θεία αποκάλυψη. 

Είναι πνευματικά παιδιά αυτού του λαού του Ισραήλ, του λαού των προφητών, των αγγελιοφόρων, των 

προφητών και των πατριαρχών. 

52 Ποιος θα μπορούσε καλύτερα από αυτούς να με δεχτεί αυτή τη στιγμή, να κατανοήσει τη νέα 

μορφή της αποκάλυψής μου και να γίνει μάρτυρας της εκπλήρωσης των υποσχέσεών μου; 

53 Σας το λέω αυτό γιατί μόνο εγώ θα μπορούσα να σας το αποκαλύψω. Διότι είναι γραμμένο ότι 

μόνο το Αρνίο θα μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες. Σας το λέω αυτό για να 

καταλάβετε την ευθύνη που αναλαμβάνετε για άλλη μια φορά απέναντι στους άλλους λαούς του κόσμου, 

για τους οποίους πρέπει να είστε σαν καθρέφτης που αντανακλά το Νόμο Μου. 

54 Για τους ανθρώπους αυτούς εδώ, υπήρχε μόνο ένας Θεός και γνωρίζουν ότι ο Χριστός ήταν ο 

"Λόγος" μέσω του οποίου ο Πατέρας μίλησε στην ανθρωπότητα. Ούτε ο Μωυσής ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο 

Σολομώντας ούτε ο Ηλίας - κανένας από τους προφήτες δεν θεωρούνταν από αυτούς ως θεότητα. Από την 
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άλλη πλευρά, πόσοι αγγελιοφόροι του Κυρίου έχουν θεοποιηθεί σε άλλα έθνη και έτσι έχουν ξεχάσει ή 

δεν έχουν αναγνωρίσει τον αληθινό Θεό! 

55 Όταν μιλάω για τον "λαό μου Ισραήλ", για τον "λαό του Κυρίου", εννοώ εκείνους που έφεραν 

μαζί τους μια πνευματική αποστολή στη γη - εκείνους που έκαναν γνωστό τον Νόμο μου, που με 

ανήγγειλαν, που ήταν πιστοί σε μένα- εκείνους που διακήρυξαν την ύπαρξη του ζωντανού Θεού, που 

διέδωσαν τον σπόρο της αγάπης και που μπόρεσαν να αναγνωρίσουν στον Υιό την παρουσία και τον 

Λόγο του Πατέρα. Αυτοί είναι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτός είναι ο Ισραήλ, ο δυνατός, ο 

πιστός, ο σοφός Ισραήλ. Αυτή είναι η λεγεώνα των στρατιωτών μου που είναι πιστοί στον Νόμο και την 

Αλήθεια. 

56 Αυτοί που καταδίωξαν τους προφήτες μου, που έσκισαν την καρδιά των αγγελιοφόρων μου- αυτοί 

που γύρισαν την πλάτη τους στον αληθινό Θεό για να προσκυνήσουν τα είδωλα- αυτοί που με αρνήθηκαν, 

με χλεύασαν και απαίτησαν το αίμα μου και τη ζωή μου, δεν ανήκαν στον εκλεκτό λαό, ακόμη κι αν 

αυτοαποκαλούνταν Ισραηλίτες λόγω φυλής- δεν ανήκαν στον λαό των προφητών, στην ομάδα των 

φωτισμένων, στους πιστούς στρατιώτες. Διότι το "Ισραήλ" είναι ένα πνευματικό όνομα που 

χρησιμοποιήθηκε παράνομα για να τονίσει μια φυλή. 

57 Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι όποιος έχει την επιθυμία να ανήκει στον λαό μου μπορεί να το 

πετύχει με την αγάπη, το έλεος, τον ζήλο και την τήρηση του νόμου. 

58 Ο λαός μου δεν κατέχει συγκεκριμένες χώρες ή πόλεις στον κόσμο, ο λαός μου δεν είναι μια φυλή, 

αλλά εκπροσωπείται σε όλες τις φυλές, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό το πλήθος των 

ανθρώπων εδώ που ακούει το λόγο μου και δέχεται τις νέες αποκαλύψεις είναι μόνο ένα μέρος του λαού 

μου. Ένα άλλο μέρος είναι διασκορπισμένο στη γη, και ένα άλλο, το μεγαλύτερο μέρος, ζει στον 

πνευματικό κόσμο. 

59 Αυτοί είναι οι άνθρωποί μου που με γνωρίζουν και με αγαπούν, που με υπακούν και με 

ακολουθούν. 

60 Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκλεκτοί πηγαίνουν μπροστά στον λαό ως ηγέτες. Κάποιοι 

είναι με τη σάρκα και άλλοι με το πνεύμα. Τους ακολουθούν μεγάλες λεγεώνες, τόσο πνευματικών όσο 

και ανθρώπινων όντων, που επιδιώκουν να φτάσουν στο φως για να αποκαλούνται δικαίως "παιδιά του 

λαού Ισραήλ". 

61 Τα παιδιά αυτού του λαού έδειχναν πάντα ότι είχαν δύναμη πάνω στις δυνάμεις της φύσης. Η 

περιπλάνησή τους στον κόσμο άφησε ένα ίχνος μεγάλων θαυμάτων που κατέπληξαν τους ανθρώπους 

εκείνης της εποχής. Το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει αυτή τη δύναμη στον κόσμο, διότι 

μαρτυρεί την υπεροχή του πνεύματος έναντι της ύλης. 

62 Αν κάποιοι από τους συνανθρώπους σας σας επιδείξουν τη δύναμη των μυστικών επιστημών τους, 

μη φοβηθείτε ούτε να εκπλαγείτε, γιατί εγώ σας έχω διδάξει μεγαλύτερα θαύματα. Ούτε πρέπει να κρίνετε 

κανέναν άσχημα, διότι κάθε λαϊκή ομάδα έχει αναζητήσει την αλήθεια για την πνευματική ζωή ανάλογα 

με τις ικανότητες και την πίστη της. 

63 Σας μιλάω για τα πάντα, ώστε να μάθετε τα πάντα και τίποτα να μην σας εκπλήσσει. Σας δίνω τις 

οδηγίες μου λεπτομερώς, ώστε να μην πέσετε σε τομείς γνώσης που ονομάζετε απόκρυφους, σε 

μυστικοπάθεια ή σε ανόητους και άχρηστους συλλογισμούς. 

64 Η πνευματοποίηση είναι διαύγεια, είναι απλότητα, είναι στροφή προς την αγάπη και είναι ο 

αγώνας για την επίτευξη της τελειότητας της ψυχής. 

65 Όταν αυτός ο λαός ξεσπάσει και εξαπλωθεί στην ανθρωπότητα, διδάσκοντας με λόγια και πράξεις, 

θα πολεμηθεί από τις εκκλησίες, τις αιρέσεις και τις επιστήμες. Κάποιοι θα επιτεθούν σε ένα μέρος, άλλοι 

θα πολεμήσουν ορισμένες ιδέες. Τότε ο λαός του Θεού θα είναι ήδη δυνατός, και η πίστη και η γνώση θα 

είναι ώριμος καρπός στις καρδιές του. 

66 Ποιος από τους γιους αυτού του λαού θα είναι ανάμεσα σ' αυτούς που θα μεταφέρουν αυτόν τον 

σπόρο στα όρια της γης; Δεν το ξέρετε, αλλά σας αποκαλύπτω τόσα πολλά που είστε η αρχή της σποράς 

σε αυτή την εποχή. 

67 Ο μαθητής Ιωάννης μίλησε πολλά πράγματα για σας. Οι εμπνεύσεις του είναι φως για το μονοπάτι 

σας, είναι απάντηση στις ερωτήσεις σας και αντικείμενο μελέτης. Στην αποκάλυψή του είδε την 

πνευματική μάχη αυτής της εποχής, της οποίας οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι δεν είναι παρά μια αμυδρή 
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αντανάκλαση της μεγάλης μάχης που διεξάγεται στον πνευματικό χώρο και (πνευματικά) σε αυτόν τον 

κόσμο. 

68 Τυφλός είναι ο άνθρωπος στην αλήθεια των όσων συμβαίνουν, και χρειάζεται αυτή την 

αποκάλυψη για να δει την αιτία της μάχης και του χάους που επικρατεί στον κόσμο. Χρειάζεται επίσης 

πνευματοποίηση για να έχει όπλα για την υπεράσπισή του εν μέσω της μάχης. 

69 Μακάριοι όσοι πιστεύουν στον λόγο μου και προετοιμάζονται, γιατί θα σωθούν. Αλλά αλίμονο σ' 

αυτούς που ακούνε τις παραινέσεις μου αδιάφορα, γιατί θα τους παρασύρει ο ανεμοστρόβιλος σε πλήρη 

αδυναμία! 

70 Ο ουρανός και η γη θα έφευγαν νωρίτερα από το να μην γίνει πραγματικότητα ο λόγος μου. 

Βλέπετε, πριν από πολλούς αιώνες σας ανακοινώθηκε αυτή η εποχή, και έγινε πραγματικότητα επειδή την 

είχα προβλέψει. 

71 Πρέπει να προσεύχεστε, πλήθος ανθρώπων, γιατί η προσευχή θα ανοίξει το δρόμο για εκείνους 

που αργότερα θα ξεκινήσουν ως σπορείς. Να ξέρετε ότι τη στιγμή του διαλόγου σας μαζί μου, το φως μου 

κατεβαίνει από το άπειρο ως δρόσος χάριτος σε εκείνους για τους οποίους προσεύχεστε. 

72 Κατανοήστε την αποστολή σας, ώστε ο καθένας από εσάς να είναι άξιο παιδί του Ισραήλ, του 

λαού του Θεού. 

73 Σας προετοιμάζω για να μιμηθείτε τους αποστόλους που με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή και 

οι οποίοι, με το παράδειγμά τους, έθεσαν ένα μονοπάτι πραότητας, υπακοής και ταπεινοφροσύνης. Θα 

είστε φορείς αυτών των Καλών Ειδήσεων, και σε κάθε στροφή θα ακούτε τη φωνή της συνείδησής σας 

που θα σας λέει αν αφήνετε καλό παράδειγμα στο δρόμο σας με τα έργα σας. Σας έδειξα τα απέραντα 

χωράφια με τους σπόρους στα οποία θα πέσει ο θείος μου σπόρος. Ήδη η στοργική μου αγάπη 

προετοιμάζει τα πάντα και τα κάνει έτοιμα. 

74 Πάνω σε κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα ξέχυσα το φως του Πνεύματός μου, ώστε όλοι σας να με 

αισθανθείτε και να με δείτε, ώστε όλος ο κόσμος να μαρτυρήσει την αλήθεια μου. 

75 Ο άνθρωπος ξύπνησε, εκπαιδεύτηκε και ανέπτυξε το μυαλό του, αλλά άφησε αδρανή τα 

χαρίσματα του πνεύματος που είναι απαραίτητα για την τελειοποίησή του. 

76 Ο άνθρωπος έχασε το δρόμο, γιατί οι πόλεμοι που προκάλεσε είναι καρποί της κακής επιστήμης 

του, την οποία δεν θέλησε να εξαγνίσει στο φως της συνείδησής του. Μόλις ο ανθρώπινος νους 

αναπτυχθεί σε αρμονία με τις αισθήσεις που φωτίζονται από το θεϊκό φως, θα δείτε τους ανθρώπους να 

ανακαλύπτουν και να κάνουν θαύματα με τη βοήθεια της επιστήμης τους, αν εμπνέονται από την αγάπη 

για τον πλησίον τους. 

77 Μόνο η φωνή μου μπορεί να σας καθοδηγήσει εν μέσω αυτής της σύγχυσης των εννοιών, όπου 

κανείς δεν ξέρει πια τι είναι η αλήθεια, ούτε μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό ή το φως από το 

σκοτάδι. 

78 Σε εσάς που με ακούτε, σας λέω: Η κληρονομιά σας αυτή την εποχή είναι η ίδια με τις 

προηγούμενες εποχές, δηλαδή να φέρετε το φως του μηνύματός μου στα έθνη. 

79 Όχι μόνο ο λόγος μου σας έχει εκπαιδεύσει, αλλά και οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε συνεχώς 

ήταν μέρος του θεϊκού μου μαθήματος. Κάποιες φορές καταφέρατε να κατανοήσετε και να 

χρησιμοποιήσετε τις δοκιμασίες, ενώ άλλες φορές παραμείνατε μουδιασμένοι και κουφοί στη φωνή του 

Δασκάλου. 

80 Ένα πρόσωπο που φεύγει από κοντά σας για να ζήσει στο πνευματικό σπίτι- κάτι που σας 

αφαιρείται στη γη- μια ασθένεια που σας περιορίζει στο κρεβάτι και σας εξαγνίζει μέσα από τον πόνο - 

όλες αυτές είναι δοκιμασίες που εισέρχονται σοφά στη ζωή σας για να σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε 

τον προορισμό σας, που είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 160  
1 Ο καρπός της ζωής, ο γλυκός και υγιεινός καρπός του πνεύματος είναι αυτό που σας δίνω στο 

Λόγο Μου. Φάτε και νιώστε ότι είστε συγκεντρωμένοι γύρω από το τραπέζι του Κυρίου. Ω προφήτες της 

Τρίτης Εποχής! Προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να δείτε αυτό που δίνεται μόνο στους σημαδεμένους 

για να το δουν. Ενώ πολλοί από αυτούς που αποτελούν αυτό το πλήθος δεν αισθάνονται την Παρουσία 

Μου στην καρδιά και το μυαλό τους, εσείς μπορείτε να δώσετε μαρτυρία για τα οράματά σας, μια 

μαρτυρία γεμάτη φως και αλήθεια, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή. Αληθινά σας λέω, κάθε 

φορά που κάποιος από εσάς προετοιμάζει τον εαυτό του εσωτερικά, το πνεύμα εισέρχεται στο φως της 

πνευματικής ζωής, όπου διαποτίζει και εμπνέεται για να μπορέσει στη συνέχεια να εξηγήσει το όραμά του 

σε εκείνους που περιμένουν τη μαρτυρία του. 

2 Όταν αυτός ο λαός πνευματοποιηθεί και μάθει να αισθάνεται την Παρουσία Μου, δεν θα 

χρειάζεται πλέον τον μάντη να του δίνει αποδείξεις ότι η εκδήλωσή Μου ήταν αλήθεια. Τότε θα μπορέσω 

να σας πω: "Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν χωρίς να δουν. 

3 Μεγάλη και σοβαρή είναι η ευθύνη του μάντη, γιατί συχνά από τον λόγο του εξαρτάται η πίστη 

πολλών αδύναμων καρδιών που αναζητούν αποδείξεις για να πιστέψουν. 

4 Ο ποιητής πρέπει να αναπτύξει μεγάλη διαίσθηση για να αναγνωρίζει αν αυτό που βλέπει στο 

πνεύμα είναι καρπός καλής προετοιμασίας ή όχι- αν αυτό που είδε πρέπει να το μαρτυρήσει στους 

αδελφούς και τις αδελφές του ή αν πρέπει να το κρατήσει κρυφό. Αλλά πόσο λίγοι από αυτούς που 

έλαβαν αυτό το δώρο ήταν σε θέση να το προωθήσουν με την αγάπη, τον ζήλο και την πνευματικότητα 

που απαιτεί! 

5 Το χάρισμα της διορατικότητας είναι ένα από τα πιο δύσκολα, γι' αυτό και σας λέω ότι το βλέμμα 

του διορατικού δεν μπορεί ποτέ να διεισδύσει στην πνευματική περιοχή χωρίς πνευματοποίηση. 

6 Πνευματοποίηση σημαίνει ανύψωση των συναισθημάτων, καθαρότητα στη ζωή, πίστη, 

φιλανθρωπία, έλεος, ταπεινότητα ενώπιον του Θεού και βαθύ σεβασμό για τα δώρα που λαμβάνουμε. Αν 

μπορείτε να αποκτήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις αρετές, αρχίζετε να διεισδύετε με το πνευματικό σας 

βλέμμα στο σπίτι της αγάπης και της τελειότητας. Με τον ίδιο τρόπο, όταν φτάσετε στην 

πνευματοποίηση, μπορείτε ήδη να πείτε στη γη ότι ζείτε στο πνευματικό σπίτι, ακόμη και αν αυτό 

συμβαίνει μόνο τις στιγμές της προσευχής σας. Ταυτόχρονα, θα λάβετε το φως που θα σας αποκαλύψει τα 

γεγονότα που βρίσκονται στο μέλλον, γιατί το επερχόμενο δεν αποτελεί πλέον μυστήριο για το πνεύμα 

που πετάει ψηλά. 

7 Ναι, μαθητές, μόνο στην ανθρώπινη ζωή ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, τι θα 

έρθει αύριο. Δεν γνωρίζει το πεπρωμένο του, δεν ξέρει το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει και ποιο 

θα είναι το τέλος του. 

8 Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντέξει τη γνώση όλων των δοκιμασιών που πρέπει να περάσει 

στην ύπαρξή του. Επομένως, στην ελεήμονα αγάπη Μου γι' αυτόν, έχω τοποθετήσει αυτό το πέπλο 

μυστηρίου μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντός του και έτσι εμπόδισα τη διάνοιά του να παρεκκλίνει 

από το να συλλογιστεί ή να γνωρίζει όλα όσα πρέπει ακόμη να βιώσει και να υποφέρει. 

9 Το πνεύμα, από την άλλη πλευρά, ένα ον προικισμένο με δύναμη και δημιουργημένο για την 

αιωνιότητα, έχει μέσα του την ικανότητα να γνωρίζει το μέλλον του, το χάρισμα να αναγνωρίζει το 

πεπρωμένο του και τη δύναμη να κατανοεί και (επίσης) να αποδέχεται όλες τις δοκιμασίες που το 

περιμένουν, επειδή γνωρίζει ότι στο τέλος του δρόμου, όταν αυτός θα έχει διανυθεί με υπακοή στο Νόμο, 

θα φτάσει στη γη της υπόσχεσης, στον παράδεισο του πνεύματος, που είναι η κατάσταση εξύψωσης, 

καθαρότητας και τελειότητας στην οποία θα έχει τελικά φτάσει. 

10 Πάρτε με ως παράδειγμα για την πνευματοποίησή σας, γιατί γι' αυτό έγινα άνθρωπος εκείνη την 

εποχή. Κάθε ένα από τα έργα μου ήταν μια μόνιμη διδασκαλία για την ανθρωπότητα. Αλλά αν τα έργα 

μου ήταν μια διδαχή για την ανθρωπότητα, πρέπει επίσης να τα πάρετε ως παράδειγμα για τον εαυτό σας, 

ώστε να μπορέσετε να αναπτυχθείτε περισσότερο και να ξεδιπλώσετε τα χαρίσματα του πνεύματος και τις 

ανθρώπινες ικανότητες και να έρχεστε όλο και πιο κοντά στο παράδειγμα που σας έδωσα με τη ζωή μου, 

τα έργα μου και τα λόγια μου. 
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11 Θυμηθείτε ότι ως άνθρωπος ήξερα πάντα ποιο ήταν το πεπρωμένο Μου σε αυτόν τον κόσμο, ότι 

γνώριζα το μέλλον και το έβλεπα από παιδί. Μέσω του Ιησού μίλησα στους μαθητές Μου για όλα όσα θα 

συνέβαιναν τις τελευταίες ημέρες της παραμονής Μου στη γη, για το πώς θα ήταν το πάθος Μου και ο 

θυσιαστικός θάνατός Μου. Αποκάλυψα στην ανθρωπότητα το πνευματικό της μέλλον, προέβλεψα τους 

αγώνες και τις δοκιμασίες της, προανήγγειλα εκ των προτέρων τι θα συνέβαινε στα έθνη από εκείνη τη 

στιγμή μέχρι τη στιγμή που ονόμασα τη νέα Μου αποκάλυψη, την οποία εσείς αποκαλείτε "Δευτέρα 

Παρουσία". 

12 Η πνευματοποίηση του σώματος του Ιησού του επέτρεψε να γνωρίζει το πεπρωμένο του, επειδή το 

Πνεύμα μου του το αποκάλυψε, και αυτή ακριβώς η πνευματοποίηση του έδωσε τη δύναμη να δεχτεί το 

Θέλημα του Πατέρα με απόλυτη αγάπη και ταπείνωση. 

13 Δεν μπορείτε να φτάσετε στο επίπεδο πνευματικότητας του Δασκάλου σας για να ξέρετε τι σας 

επιφυλάσσει το πεπρωμένο σας, τι σας επιφυλάσσει το μέλλον- αλλά μέσω της εσωτερικής σας ανύψωσης 

θα σας αφήσω να αισθανθείτε την εγγύτητα κάποιου γεγονότος. 

14 Αυτή την πρόβλεψη, αυτό το πνευματικό όραμα του μέλλοντος, αυτή τη γνώση του πεπρωμένου 

σας, θα την αποκτήσετε μόνο στο βαθμό που η ύπαρξή σας, αποτελούμενη από σώμα και πνεύμα, 

αναπτύσσεται σταδιακά υψηλότερα στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, που, για να το επαναλάβω, είναι 

η πίστη, η ειλικρίνεια, η αγάπη για τη ζωή, η αγάπη και η ετοιμότητα να βοηθήσετε τον πλησίον σας, η 

ταπεινότητα και η αγάπη για τον Κύριό σας. 

15 Για να σας βοηθήσω να εξαγνίσετε την ύπαρξή σας, σας μεταδίδω τις σκέψεις Μου, οι οποίες, 

αφού γίνουν λέξη, τις λαμβάνετε μέσω της διάνοιας των φορέων της φωνής Μου και οι οποίες σας 

δείχνουν ένα μονοπάτι προς το φως. Ευλογώ αυτόν που πιστεύει σε αυτή την αλήθεια, όπως ευλογώ και 

αυτόν που αμφιβάλλει, γιατί είστε όλοι μαθητές Μου, τα πολυαγαπημένα Μου παιδιά. 

16 Η διδασκαλία Μου μέσω αυτής της διακήρυξης θα αφήσει έναν δρόμο πνευματοποίησης μεταξύ 

των ανθρώπων που θα θυμίζει στους μαθητές Μου ότι ήμουν μαζί τους με έναν νέο τρόπο για να 

εκπληρώσω την υπόσχεσή Μου. 

17 Αυτή είναι η νέα μέρα που οι κορυδαλλοί υποδέχτηκαν με το τραγούδι τους για να αναγγείλουν 

στην ανθρωπότητα την παρουσία του Τρίτου Χρόνου. 

18 Η νέα μου αποκάλυψη είχε ανακοινωθεί για να συμπέσει με την εποχή του αγώνα μεταξύ της 

ανοδικής προσπάθειας του πνεύματος και της υλοποίησης του σώματος, την εποχή του πολέμου μεταξύ 

της αλήθειας και του ψέματος, τη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του φωτός και της σκιάς. 

19 Σκεφτείτε εκείνους τους συνανθρώπους σας που αυτοαποκαλούνται ισχυροί. Θέλουν να 

θριαμβεύσουν σκοτώνοντας, θέλουν να χτίσουν τη νέα τους αυτοκρατορία πάνω σε ερείπια, ερείπια και 

πτώματα. 

20 Σας λέω ότι ήρθε η ώρα να σπείρετε τους σπόρους του φωτός και της ειρήνης στα χωράφια που 

έχετε κάνει γόνιμα με την αγάπη σας. 

21 Αναζητώ την καρδιά του ανθρώπου για να τον σώσω από τη θλίψη του και να τον ελευθερώσω 

από τη σύγχυσή του. Γιατί θα κατακτήσω δίνοντάς σας αιώνια ζωή για να κυβερνήσετε τελικά τους 

ζωντανούς. 

22 Οι πνευματικές μου στρατιές βρίσκονται στη μέση της μάχης για τη σωτηρία των αδελφών τους 

στη γη, και αληθινά σας λέω, δεν θα επιστρέψουν ηττημένοι, αλλά αντίθετα, θα τραγουδήσουν τραγούδια 

θριάμβου κατά την άφιξή τους. 

23 Έρχομαι να σας λυτρώσω μέσω της δύναμης των σκέψεων, χωρίς να χρειάζεται ο Λόγος μου να 

γίνει νέος άνθρωπος για να κατοικήσει ανάμεσά σας. Τι το παράξενο υπάρχει στο ότι το Πνεύμα μου 

γίνεται γνωστό στο δικό σας μέσω των σκέψεων; Τι το παράξενο έχει ο βοσκός που αναζητά τα χαμένα 

του πρόβατα; 

24 Αλήθεια, σας λέω, πριν ακόμα υπάρξετε, σας αγάπησα, και γνωρίζοντας το πεπρωμένο σας, είχα 

ήδη σκεφτεί τη σωτηρία σας. Επομένως, ήταν θέλημά Μου να ζήσω ως άνθρωπος με ανθρώπους, γιατί με 

την αγάπη Μου ήθελα να σας δείξω το μονοπάτι προς το φως που θα σας οδηγούσε μια μέρα να ζήσετε 

στην αιωνιότητα, στον οίκο του Πατέρα Μου. 

25 Αποκάλυψα τη θεϊκή μου δύναμη στη γη μέσω του Ιησού: Ανέστησα τον Λάζαρο, μεταμόρφωσα 

τη Μαγδαληνή, αποκατέστησα την όραση στους σωματικά και πνευματικά τυφλούς, εμφύσησα πίστη και 
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ελπίδα στις καρδιές, άνοιξα ένα νέο δρόμο για τις ψυχές που είχαν κολλήσει στη στασιμότητα- και τέλος, 

πότισα τη γη με το Αίμα Μου και σας έδωσα το Σώμα Μου ως απόδειξη ότι βρέθηκα ανάμεσά σας από 

αγάπη, για να δώσω ολοκληρωτικά τον εαυτό Μου σε εκείνους που αγαπώ πολύ. 

26 Σήμερα, όπως και τότε, δίνω τον εαυτό Μου στην ανθρωπότητα εν Πνεύματι για να σας σώσω 

κάνοντάς σας χρήσιμους, διότι ο σπόρος που σας έδωσα να σπείρετε είναι ο σπόρος της χρησιμότητας που 

θα σας κάνει να μην είστε πλέον πνευματικά άγονοι και παράσιτα της ζωής. 

27 Διστάζετε ακόμα να πάτε στη δουλειά; Ναι, παιδιά μου, αλλά αυτό που για σας είναι χρόνια και 

αιώνες, για μένα είναι μόνο στιγμές. Χρησιμοποιώ τον χρόνο για να ωριμάσει ο καρπός της αγάπης στο 

μυαλό, την καρδιά και την ψυχή. 

28 Αυτή είναι η εποχή που το θείο φως θα λάμψει πλήρως στους οπαδούς μου, οι οποίοι θα 

αποκαλύψουν τα χαρίσματα του Πνεύματος και θα αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται ούτε γήινα αγαθά ούτε 

κοσμικές επιστήμες για να κάνουν καλό και να κάνουν θαύματα. Θα θεραπεύουν στο όνομά μου, θα 

αποκαθιστούν τους απελπιστικά άρρωστους, θα μετατρέπουν το νερό σε βάλσαμο και θα ανασταίνουν 

τους νεκρούς από το κρεβάτι τους. Η προσευχή τους θα έχει τη δύναμη να ηρεμεί τις καταιγίδες, να 

καταπραΰνει τις δυνάμεις της φύσης και να καταπολεμά τις επιδημίες και τις κακές επιρροές. 

29 Οι δαιμονισμένοι θα ελευθερωθούν από τις εμμονές τους, τους διώκτες και τους καταπιεστές τους 

μέσω του λόγου, της προσευχής και της εξουσίας των νέων μαθητών μου. 

30 Αλλά αληθινά σας λέω, όταν δω τον λαό Μου έτοιμο, θα τον αφήσω να γνωρίσει την ώρα που θα 

ξεκινήσει να πολεμήσει το φως ενάντια στο σκοτάδι. Και αν συναντήσετε απόρριψη, θυμηθείτε με 

ψυχραιμία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος απορρίπτει το σπέρμα Μου. Από τους πρώτους 

χρόνους, ο άνθρωπος έκοβε κλαδιά από το "δέντρο" για να τα μεταφυτεύσει κατά το δοκούν, ώστε 

αργότερα να μην γνωρίζει πλέον την προέλευσή τους. Θέλω όμως να ξέρετε ότι στην ουσία Εγώ είμαι 

αυτό το δέντρο - στο έργο Μου, το οποίο ο άνθρωπος δεν πρέπει να επηρεάσει με κανέναν τρόπο, αλλά 

από το οποίο πρέπει μόνο να λάβει τα οφέλη και του οποίου τον σπόρο πρέπει να διαδώσει. 

31 Η μάχη του καλού ενάντια στο κακό δεν υπάρχει μόνο στον κόσμο σας, αλλά μπορείτε να τη 

συναντήσετε και στον πνευματικό κόσμο, όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλες μάχες, η επιρροή των οποίων 

φτάνει μέχρι εσάς και αντανακλάται στους πολέμους. Μην επιτρέψετε στον πνευματικό κόσμο, που σας 

προστάτευε μέχρι τώρα, να αντικατασταθεί από όντα με ελάχιστο φως γνώσης. Προσέξτε τα βήματά σας 

και επικαλεστείτε συνεχώς την ειρήνη για αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζείτε. 

32 Προσευχηθείτε και εργαστείτε. Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας, ώστε να είστε νικητές σε όλες 

τις δοκιμασίες. Θυμηθείτε τα παραδείγματα διδασκαλίας που σας έδωσε ο λαός που ονομάζεται Ισραήλ, ο 

οποίος ξεκίνησε με το κάλεσμα του Κυρίου του. Οδηγήθηκαν στην έρημο για να πάρουν ένα μεγάλο 

μάθημα. Εκεί έμαθαν το Νόμο, έμαθαν να επικοινωνούν με τον Πατέρα τους και ξύπνησαν τα πνευματικά 

τους χαρίσματα. Έμαθε να υπακούει στις θεϊκές εντολές, να ευθυγραμμίζεται με το νόμο και να ζει μια 

ζωή μαζί, σε αρμονία και αδελφοσύνη. 

33 Αυτή η υπακοή το έσωσε από επικίνδυνες καταστάσεις και ενέδρες. Η ενότητά της την έκανε 

ισχυρή απέναντι στους αντιπάλους της. Η τάξη του έκανε τη διάσχιση της ερήμου υποφερτή και συχνά 

χαρούμενη. Η επιμονή και η πίστη της την έκαναν να επιτύχει τη νίκη και να βιώσει την εκπλήρωση της 

θείας υπόσχεσης. Όταν οι άνθρωποι της σημερινής εποχής αναλογίζονται την ιστορία εκείνου του λαού, 

θαυμάζουν την τόσο μεγάλη πίστη εκείνου του λαού και εκπλήσσονται με τα πολλά θαύματα που έκανε ο 

Κύριος στο δρόμο τους. - Όταν ακούω αναστεναγμούς να ξεφεύγουν από τα στήθη σας στη θέα αυτής της 

πίστης και της πνευματικότητας, σας λέω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο να επιστρέψουν 

αυτά τα θαύματα. Όποτε τους δω έτοιμους, θα τους αποκαλύψω τον εαυτό Μου. 

34 Τώρα είναι καθήκον όλων όσων είναι ήδη εξοπλισμένοι και αφυπνισμένοι να διακηρύξουν την 

απελευθέρωση του κόσμου. Θυμηθείτε ότι ο Ηλίας, ο Υποσχόμενος για την εποχή αυτή, ετοιμάζει επί του 

παρόντος τα πάντα για να ελευθερώσει τα έθνη της γης, που είναι σκλαβωμένα από τον υλισμό, από την 

εξουσία του Φαραώ, όπως έκανε κάποτε ο Μωυσής στην Αίγυπτο με τις φυλές του Ισραήλ. 

35 Πείτε στους συνανθρώπους σας ότι ο Ηλίας έχει ήδη γίνει γνωστός μέσω του ανθρώπινου νου, ότι 

η παρουσία του ήταν στο πνεύμα και ότι θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο όλων των λαών, ώστε να 

μπορούν να προοδεύουν. 
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36 Ο Ποιμένας σας έχει το καθήκον να επαναφέρει όλα τα πλάσματα στο αληθινό τους μονοπάτι, είτε 

αυτό ανήκει στην πνευματική, ηθική ή υλική σφαίρα. Γι' αυτό σας λέω ότι τα έθνη που δέχονται το 

κάλεσμα του Κυρίου τους μέσω του Ηλία θα είναι ευλογημένα, γιατί θα παραμείνουν ενωμένα με το νόμο 

της δικαιοσύνης και της αγάπης, που θα τους φέρει την ειρήνη ως καρπό της κατανόησης και της 

αδελφοσύνης τους. Έτσι ενωμένοι, θα οδηγηθούν στο πεδίο της μάχης όπου θα πολεμήσουν ενάντια στη 

διαφθορά, τον υλισμό και το ψέμα. Σε αυτόν τον αγώνα οι άνθρωποι αυτής της εποχής θα βιώσουν τα νέα 

θαύματα και θα κατανοήσουν το πνευματικό νόημα της ζωής - αυτό που μιλάει για αθανασία και ειρήνη. 

Θα πάψουν να αλληλοσκοτώνονται, επειδή θα συνειδητοποιήσουν ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι 

να καταστρέψουν την άγνοιά τους, τον εγωισμό τους και τα διεφθαρμένα πάθη από τα οποία πηγάζουν οι 

πτώσεις και οι δυσκολίες τους - τόσο οι υλικές όσο και οι πνευματικές. 

37 Από πού προέρχεται η ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός φανατισμός, αν όχι από την άγνοια των 

νόμων που διέπουν το πνεύμα; Ποια είναι η αιτία των πολέμων που σπέρνουν σύγχυση μεταξύ των εθνών 

και καταστρέφουν τους ανθρώπους, αν όχι η άκρατη απληστία ή το αχαλίνωτο μίσος; 

38 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι η τελική μάχη δεν είναι αυτή των ανθρώπων εναντίον των αδελφών τους, 

αλλά αυτή του καλού εναντίον του κακού. Τοποθετώ το σπαθί μου στο δεξί χέρι του ανθρώπου, ώστε να 

νικήσει τον εαυτό του και να φτάσει στις πύλες της Γης της Επαγγελίας. Αλλά μην περιμένετε ότι αυτή 

είναι μια συγκεκριμένη πατρίδα που θα λάβετε ως κληρονομιά, γιατί αυτή τη νέα γη της επαγγελίας θα 

την ανακαλύψετε μέσα στη βαθιά ειρήνη του πνεύματός σας. Θα βιώσετε τη μεταμόρφωση του μέχρι 

πρότινος ανασφαλούς, εχθρικού και μίζερου κόσμου σας σε μια πλούσια και γεμάτη αγάπη γη. Θα έχετε 

μια ύπαρξη όπου θα υπάρχει πνευματικότητα, δικαιοσύνη και αγάπη. Αυτό θα φέρει πρόοδο στα 

ανθρώπινα όντα ως αποτέλεσμα της διατροφής τους από την αληθινή γνώση. Η ανθρώπινη ζωή θα είναι 

πιο ανυψωμένη, και καθώς το πνεύμα μου θα εκδηλώνεται ανάμεσα στους ώριμους ανθρώπους του 

μέλλοντος, θα έρθει μια εποχή αποκαλύψεων σε όλους τους τομείς, και θα δείτε να εκπληρώνονται τα 

σημεία και τα θαύματα που οι προηγούμενες γενιές σας έχουν προφητικά διακηρύξει. 

39 Τότε, όταν ο κόσμος επιτύχει την ανανεωμένη απελευθέρωσή του και εισέλθει σε αυτή τη δίκαιη 

και καλή ζωή καθοδηγούμενος από το φως του Ηλία, θα έχετε εδώ στη γη μια αντανάκλαση της 

πνευματικής ζωής που σας περιμένει πέρα από αυτή τη ζωή, για να απολαμβάνετε τότε αιώνια την ειρήνη 

και το φως του Πατέρα σας. - Αλλά αν αναρωτιέστε πώς όλα τα έθνη θα ενωθούν σε έναν λαό, όπως 

εκείνες οι φυλές που σχημάτισαν το έθνος του Ισραήλ, σας λέω: Μην ανησυχείτε, γιατί μόλις όλα τα έθνη 

οδηγηθούν στην "έρημο", οι επισκέψεις θα τα σφυρηλατήσουν μαζί, και όταν συμβεί αυτό, ένα νέο μάννα 

θα πέσει από τον ουρανό σε όλες τις καρδιές που έχουν ανάγκη. 

40 Χαρείτε μπροστά μου, αγαπημένοι μου άνθρωποι, κάντε πανηγύρι στην καρδιά σας, φωνάξτε από 

χαρά, γιατί επιτέλους είδατε να έρχεται η ημέρα του Κυρίου. Φοβόσασταν τον ερχομό αυτής της ημέρας, 

γιατί εξακολουθούσατε να σκέφτεστε όπως οι αρχαίοι και πιστεύατε ότι η καρδιά του Πατέρα σας ήταν 

εκδικητική, ότι έτρεφε μνησικακία εξαιτίας των προσβολών που είχε δεχτεί και ότι γι' αυτό είχε έτοιμο το 

δρεπάνι, το μαστίγιο και το ποτήρι του πόνου για να εκδικηθεί εκείνους που τον είχαν προσβάλει τόσο 

πολύ και τόσες φορές. Αλλά η έκπληξή σας ήταν μεγάλη όταν διαπιστώσατε ότι στο Πνεύμα του Θεού 

δεν μπορεί να υπάρξει ούτε θυμός, ούτε οργή, ούτε αποστροφή, και παρόλο που ο κόσμος κλαίει και 

θρηνεί όσο ποτέ άλλοτε, ο λόγος δεν είναι ότι ο Πατέρας του έδωσε αυτόν τον καρπό να φάει και αυτό το 

ποτήρι να πιει, αλλά ότι αυτός είναι ο θερισμός που η ανθρωπότητα θερίζει σιγά-σιγά εξαιτίας των έργων 

της. 

41 Είναι αλήθεια ότι όλα τα ολέθρια γεγονότα που έχουν εξαπολυθεί αυτή την εποχή σας έχουν 

ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Αλλά μη νομίζετε, επειδή σας ανακοινώθηκαν, ότι ο Κύριός σας σας τα 

στέλνει ως τιμωρία. Αντιθέτως, ανά πάσα στιγμή σας προειδοποιούσα για το κακό, για τους πειρασμούς, 

και σας βοηθούσα να επανέλθετε από τις πτώσεις σας. Επιπλέον, σας έχω παράσχει όλα τα απαραίτητα 

μέσα για να σωθείτε. Αλλά πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι ήσασταν πάντα κουφοί και άπιστοι 

στις εκκλήσεις Μου. 

42 Ακόμα και σήμερα σας λέω: Χρησιμοποιήστε το έργο μου σαν να ήταν κιβωτός και μπείτε σε 

αυτόν, ώστε να είστε ασφαλείς από τις καταιγίδες που πλησιάζουν. Αλλά θα διαπιστώσετε ότι πολλοί δεν 

θέλουν να πιστέψουν την προειδοποίησή μου και δεν προετοιμάζονται. Αλλά όταν έρθει η δίκη και τους 

μαστιγώσει, το πρώτο πράγμα που θα πουν είναι ότι τους εκδικήθηκα και τους τιμώρησα. 



U 160 

127 

43 Ακούστε τον λόγο μου, ω λαέ, και γευτείτε την καλοσύνη του. Ανοίξτε τις καρδιές σας και θα 

νιώσετε την επίσκεψη του Πατέρα σας. Εξομολογηθείτε στο πνεύμα μπροστά μου και θα νιώσετε μια 

γαλήνη που δεν θα θελήσετε ποτέ ξανά να χάσετε. 

44 Πώς θα μπορούσατε να με περιμένετε, αφού ήσασταν γεμάτοι βία και ο ερχομός μου σας 

προκαλούσε τρόμο αντί για απέραντη χαρά; Σας ξαναλέω ότι δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από εμένα, 

αλλά μέσω του εαυτού σας μπορούν να σας συμβούν κάθε είδους κακά. Φοβηθείτε, λοιπόν, την εξιλέωση 

που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας των παραπτωμάτων σας. 

45 Είμαι πράγματι αμείλικτα άγρυπνος, αλλά δίκαιος, ειλικρινής και αδιάφθορος. Αφού βγήκατε 

αγνοί από μένα, θεωρώ δίκαιο να επιστρέψετε στην ίδια κατάσταση. Σας έχω διδάξει ότι τα λερωμένα δεν 

μπορούν να με φτάσουν. Πρέπει πρώτα να εξαγνιστεί, και αυτό συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. 

46 Στον Ιησού, ο κόσμος είδε τον Θεό του να γίνεται άνθρωπος. Οι άνθρωποι λάμβαναν από αυτόν 

μόνο μαθήματα αγάπης, διδασκαλίες άπειρης σοφίας, αποδείξεις τέλειας δικαιοσύνης, αλλά ποτέ ούτε μια 

λέξη βίας, μια πράξη ή ένα σημάδι μνησικακίας. Πόσο πολύ, αντίθετα, προσβλήθηκε και χλευάστηκε. 

Είχε εξουσία και κάθε δύναμη στα χέρια του, τέτοια που όλος ο κόσμος δεν έχει, αλλά ήταν απαραίτητο ο 

κόσμος να γνωρίσει τον Πατέρα του στην αληθινή του φύση, τη δικαιοσύνη και το έλεος. 

47 Στο πρόσωπο του Ιησού ο κόσμος είδε έναν Πατέρα που δίνει τα πάντα για τα παιδιά του χωρίς να 

απαιτεί τίποτα για τον εαυτό του σε αντάλλαγμα - έναν Πατέρα που συγχωρεί τις πιο σοβαρές προσβολές 

με άπειρη αγάπη χωρίς ποτέ να εκδικηθεί, και έναν Πατέρα που, αντί να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών 

του που τον προσβάλλουν, τα συγχωρεί και τους δείχνει το δρόμο για την πνευματική τους λύτρωση με το 

αίμα του. 

48 Πώς θα ήταν δυνατόν αυτή τη στιγμή, όταν αποκαλύπτομαι στους ανθρώπους στο πνεύμα, να 

σβήσω από τις καρδιές τους την αντίληψη που έχουν για τον στοργικό και δίκαιο Πατέρα, την οποία 

δημιούργησαν οι ίδιοι για Μένα κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη γη; 

49 Πρέπει να προετοιμαστείτε, γιατί φέρνω δικαιοσύνη για όλους. Ετοιμαστείτε, γιατί η 

μεγαλοπρέπεια με την οποία θα παρουσιαστώ δεν θα προκαλέσει φόβο στις καρδιές σας, αλλά θα είναι 

αιτία για αγαλλίαση και χαρά. 

50 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να είστε στο πλευρό μου στη μάχη που πλησιάζει. 

51 Δείτε πώς το φως μου διαλύει τις ομίχλες του κόσμου σας. Είναι αλήθεια ότι αγωνίζομαι εναντίον 

των ανθρώπων, αλλά μόνο για να εξαλείψω όλο το κακό που ζει στις καρδιές τους. Θα βάλω το φως και 

τη δύναμη της αγάπης μου σε εκείνους που με ακολουθούν πιστά, και τότε θα πουν: "Ας αναζητήσουμε 

τον δράκο που μας παραμονεύει, το θηρίο που μας κάνει να αμαρτάνουμε και να προσβάλλουμε τον 

Κύριο". Θα το αναζητήσουν στις θάλασσες, στην έρημο, στα βουνά, στα δάση και στα αόρατα, και δεν θα 

το βρουν, γιατί ζει στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο αυτό το γέννησε, και εκεί αναπτύχθηκε μέχρι που 

κυριάρχησε στη γη. 

52 Όταν η λάμψη του σπαθιού του φωτός μου συγκλονίσει την καρδιά κάθε ανθρώπινου όντος, η βία 

που προέρχεται από το κακό θα γίνεται όλο και πιο αδύναμη, μέχρι να σβήσει. Τότε θα πείτε: "Κύριε, με 

τη θεϊκή δύναμη του ελέους σου νίκησα τον δράκο που νόμιζα ότι καραδοκούσε από το αόρατο, χωρίς να 

σκέφτομαι ότι τον κουβαλούσα στην καρδιά μου". 

53 Όταν η σοφία λάμψει σε όλους τους ανθρώπους, ποιος θα τολμήσει τότε να μετατρέψει το καλό σε 

κακό; Ποιος λοιπόν θα εγκαταλείψει το αιώνιο για το φθαρτό; Αληθινά σας λέω: Κανείς, γιατί όλοι σας 

θα είστε δυνατοί στη θεία σοφία. 

54 Η αμαρτία είναι μόνο το αποτέλεσμα της άγνοιας και της αδυναμίας. 

55 Γι' αυτό, σας καλώ να παρακολουθήσετε τη θεία διδασκαλία μου, ώστε να γίνετε αληθινά παιδιά 

του φωτός. 

56 Μια νέα εποχή έχει ανοίξει μπροστά στην ανθρωπότητα. Ενώ ο κόσμος κοιμάται, αγνοώντας το 

φως που τον φωτίζει, στο πνευματικό πεδίο επικρατεί χαρά και γιορτή. Πάνω σε κάθε πνεύμα και πάνω σε 

κάθε σάρκα το Πνεύμα μου ξεχύθηκε αυτή την εποχή. 

57 Διασκορπισμένος ζει ο νέος σπόρος του Αβραάμ, και πρέπει να επανενωθεί για να του δώσω τη 

νέα πνευματική μου διδασκαλία. Οι πόλεμοι, η καταστροφή, το χάος και ο θάνατος δεν ήταν αρκετά για 

να κάνουν την ανθρωπότητα να καταλάβει ότι η δικαιοσύνη μου κατέβηκε για να τους καλέσει στον 

δρόμο του Νόμου μου. Οι αγγελιοφόροι που έχω στείλει κοιμούνται, και στον κόσμο αναζητούν μόνο 
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ανέσεις, ευημερία και γήινα αγαθά- έχουν κρύψει το ιδανικό της πνευματικής αιωνιότητας. Η φωνή της 

συνείδησης τους έχει μιλήσει, αλλά η κραυγή της έχει σβήσει μέσα στον υλισμό του νου και της 

ανθρώπινης καρδιάς. Επέτρεψα να ξεχειλίσει όλος ο πόνος, η πικρία, το μίσος και η ανελέητη διάθεση, 

αλλά ταυτόχρονα υπενθύμισα στους ανθρώπους τον νόμο της αγάπης και της δικαιοσύνης μου και τους 

έκανα να συνειδητοποιήσουν ότι ο ερχομός μου είχε προαναγγελθεί για μια τέτοια εποχή. 

58 Μια ασήμαντη γωνιά της γης επιλέχθηκε από μένα για την εκδήλωσή μου. Απλοί άνδρες και 

γυναίκες επιλέχθηκαν αυτή τη φορά για να με υπηρετήσουν ως μεσολαβητές για τη διακήρυξή μου, οι 

οποίοι είχαν την τύχη να είναι οι πρώτοι που άκουσαν τα θεία λόγια μου σε αυτή την τρίτη φορά. 

Αμείλικτα, και χάρη στην πνευματική σημασία αυτής της λέξης και στα θαύματα που έκανα ανάμεσα στα 

παιδιά μου, αυτή η πρώτη ομάδα ανθρώπων μετατράπηκε σε πλήθος και αργότερα σε μια μεγάλη 

κοινότητα. 

59 Ο Λόγος Μου αγωνίστηκε να ελευθερώσει αυτές τις καρδιές από υλικές αγκυλώσεις, από τον 

εγωισμό και την υποκρισία, επίσης να τις ελευθερώσει από τα ελαττώματα και την άγνοια. Αυτός είναι ο 

μόνος σταυρός που έχω βάλει στους ώμους τους- αλλά αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα. Είπα σ' αυτόν 

τον λαό ότι θα έρθει η μέρα που θα κάνουν καταπληκτικά έργα με το βλέμμα τους, με τον λόγο τους ή με 

τις σκέψεις τους. Πότε θα συμβούν αυτά τα γεγονότα; - Όταν η πνευματοποίηση βασιλεύει ανάμεσά σας. 

60 Οι ενωμένες σκέψεις μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων θα μπορέσουν να ρίξουν τις κακές επιρροές 

και να σπρώξουν τα είδωλα από τα βάθρα τους. 

61 Σήμερα ακόμα τρέμετε κάτω από την επίδραση του πολέμου και μπροστά στη μανία των 

δυνάμεων της φύσης και φοβάστε την κρίση των ανθρώπων. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι αισθάνεστε μικροί 

και ανίκανοι εξαιτίας της ανεπαρκούς ανάπτυξης των πνευματικών σας χαρισμάτων. 

62 Ευτυχής είναι αυτός που προετοιμάζεται, γιατί θα είναι ο γενναίος στρατιώτης σε αυτή τη μάχη 

που θα βγει νικητής στο τέλος. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι δυνάμεις που πολεμούν η μία την άλλη; Εσείς 

μου απαντάτε με ανθρώπινες εικασίες, αλλά εγώ σας λέω ότι οι δυνάμεις του καλού και του κακού θα 

βρεθούν αντιμέτωπες στην αποφασιστική μάχη. Ποια από αυτές τις δυνάμεις πιστεύετε ότι θα κερδίσει; 

Μου λέτε: "Αναμφίβολα η δύναμη του καλού, Δάσκαλε". Και πράγματι, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, το 

καλό θα νικήσει το κακό μέσα σας. 

63 Κάποτε σας έδειξα πώς να ξεπερνάτε τους πειρασμούς του κόσμου και του θανάτου, ώστε η 

αγάπη και η αλήθεια να βγαίνουν νικητές. Τώρα θέλω να Με ακολουθήσετε, να διώξετε τα πάθη από τις 

καρδιές σας, ώστε να εισέλθει εκεί, μέσα σας, η ειρήνη του Θείου Πνεύματος και να Με προσκαλέσετε να 

έχω το άσυλο Μου μέσα σας. Αλλά τότε, όταν θα έχετε νικήσει το κακό, θα εκπλαγείτε γιατί θα 

καταλάβετε ότι εσείς δημιουργήσατε τον πειρασμό μέσω των παθών, των κλίσεων, των αδυναμιών και 

των αμαρτιών σας, και όταν τον νικήσατε, σκοτώσατε αυτή την κυρίαρχη επιρροή μέσα σας. 

64 Κερδίστε αξία για να αποκτήσετε ειρήνη, άνθρωποι, αλλά μη μου ζητάτε αυτή την ειρήνη χωρίς 

πρώτα να έχετε αγωνιστεί για να την κερδίσετε. Ο χρόνος έχει προχωρήσει, το πνεύμα σας έχει μεγαλώσει 

και πρέπει τώρα να αποκτήσει όλα όσα ποθεί και χρειάζεται. Η παιδική του ηλικία, η εποχή που ο πατέρας 

έπρεπε να παρέχει στα μικρά παιδιά του τα πάντα, έχει τελειώσει. 

65 Θα αποδείξω στην ανθρωπότητα ότι τα προβλήματά της δεν θα λυθούν με τη βία, και όσο 

χρησιμοποιεί καταστροφικά και δολοφονικά όπλα, δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ειρήνη μεταξύ 

των ανθρώπων, όσο τρομερά και τρομερά και αν φαίνονται αυτά τα όπλα. Αντιθέτως, ως συνέπεια θα 

προκαλέσουν μόνο μεγαλύτερο μίσος και περισσότερη επιθυμία για εκδίκηση. Μόνο η συνείδηση, η 

λογική και τα αισθήματα φιλανθρωπίας θα μπορέσουν να αποτελέσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα 

στηριχθεί η εποχή της ειρήνης. Αλλά για να λάμψει αυτό το φως μέσα στους ανθρώπους, πρέπει πρώτα να 

αδειάσουν το δισκοπότηρο του πόνου μέχρι την τελευταία σταγόνα. 

66 Μη δειλιάζετε, μαθητές, όταν ακούτε φήμες για πόλεμο, όταν βλέπετε να έρχεται πείνα και 

δυστυχία και να εμφανίζονται οι πιο παράξενες επιδημίες. 

67 Στο βάθος της καρδιάς σας θα έχετε τη βεβαιότητα ότι η ανθρωπότητα θα πιει το ποτήρι του 

πόνου όταν έρθουν αυτές οι επισκέψεις. Δεν θα πρέπει να παραμείνετε αδρανείς ή αδιάφοροι εκείνη την 

ώρα- αντίθετα, θα πρέπει τότε να αφοσιωθείτε στο έργο σας να φέρετε φως στο μυαλό των μπερδεμένων 

και θεραπευτικό βάλσαμο στους αρρώστους. 
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68 Προσέξτε και προσευχηθείτε, άνθρωποι, ώστε οι επιρροές αυτής της δύναμης του κακού, στην 

οποία τα ανθρώπινα πάθη αναζωπυρώνονται και τα μπερδεμένα πνεύματα κάνουν το κακό τους, να μην 

αμβλύνουν το φως που έδωσα στην κατανόησή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 161  
1 Είμαι ο αχώριστος φίλος της ανθρώπινης καρδιάς. Σας συνόδευσα πάντα σε όλα τα μονοπάτια. 

Όταν με αναζητήσατε ως σύμβουλο, λάβατε θεραπευτικές και στοργικές συμβουλές. Όταν απευθυνθήκατε 

σε μένα για ανακούφιση, με βρήκατε γιατρό που ενισχύει το πνεύμα σας. Τις ευτυχισμένες μέρες 

μοιράστηκα τη χαρά σας και χαμογέλασα με αθωότητα στις υγιεινές απολαύσεις σας που συναντάτε στο 

ταξίδι σας στη ζωή. Καλέστε με ευλαβικά όταν είστε εθισμένοι στις κακίες, γνωρίζοντας ότι τότε 

βλάπτετε την ψυχή σας και προκαλείτε εκφυλισμό στο σώμα σας. Μην με αναζητάτε στη σκιά ή στον 

υλισμό μιας περίπλοκης ή τεχνητής ζωής. Αναζητήστε με στο φως και χρησιμοποιήστε τις ικανότητές σας 

για το δικό σας καλό και το καλό των συνανθρώπων σας. Σας μεταμορφώνω για να επιστρέψετε στην 

κατάσταση τελειότητας που ήταν δική σας στην αρχή. Θέλω να αποτυπώσετε αυτή τη διδασκαλία, την 

οποία έχω επαναλάβει τόσο συχνά, στο πνεύμα σας, γιατί σύντομα ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον 

μέσω των φωνοφόρων. Δεν θέλω εκείνοι που έχουν λάβει τη διδασκαλία μου να απομακρυνθούν από 

μένα μετά από αυτό το διάστημα. Να είστε έτοιμοι για τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα και να μάθετε 

να λαμβάνετε τις οδηγίες και τις προφητείες μου μέσω της διαίσθησης. Στα βάθη της συνείδησής σας, 

ακούστε τη φωνή μου που σας καθοδηγεί. 

2 Το πνεύμα, λόγω της ελευθερίας της βούλησής του, είναι κύριος της επιλογής του δρόμου του, και 

ήταν θέλημά μου να χρησιμοποιήσει τη λογική και τη δύναμη της θέλησής του, να αποδείξει την αγάπη 

και την αναγνώρισή του προς εμένα. Ο νόμος αποτυπώνεται στο πνεύμα, αλλά η σάρκα είναι αδύναμη. 

Έχω προετοιμάσει το πνεύμα και την ύλη για να σχηματίσουν μια ενιαία οντότητα ικανή να εκπληρώσει 

ένα μεγάλο πεπρωμένο που περιέχει σοφία και τελειότητα. 

3 Από την αρχή του χρόνου, υπήρχαν δύο πιθανά μονοπάτια για τις προσδοκίες της ψυχής, επίσης 

δύο εκπρόσωποι της ίδιας: ο Άβελ και ο Κάιν. Ο Άβελ είναι το πρώτο παράδειγμα υπακοής και ο Κάιν το 

πρώτο που τροφοδότησε την καρδιά του με την κακία και τους πειρασμούς του κόσμου. 

4 Το φως μου φωτίζει όλα τα κτιστά πράγματα, και όποιος θέλει να σωθεί υπακούει στον Νόμο και 

νικά την αταραξία του. Εγώ, ως Πατέρας, υποφέρω για χάρη εκείνου που έπεσε σε πειρασμό και 

παραπλανήθηκε- αλλά όλοι θα έρθετε σε Μένα. Ήρθε η ώρα της αφύπνισης του πνεύματος και κάλεσα 

την ανθρωπότητα. Θέλω να φτάσετε στην ευλογημένη πόλη που σας υποσχέθηκε από την αρχή του 

χρόνου. 

5 Σας δείχνω το μονοπάτι μου και σας προσκαλώ να το ακολουθήσετε από αγάπη. Δεν σας 

αναγκάζω, δεν είστε σκλάβοι μου. Όλοι κουβαλάτε το φως μου μέσα σας και μπορείτε να επιλέξετε το 

μονοπάτι που σας ευχαριστεί. Έχω δει ότι ο κόσμος σας έχει προκαλέσει κούραση και ότι προετοιμάζεστε 

για να προχωρήσετε βήμα προς βήμα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Προσευχηθείτε για ανθρώπους από 

το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεστε και στείλτε τους ακτίνες φωτός με τις σκέψεις σας. Ό,τι κάνετε 

στο όνομά μου θα το ευλογώ. 

6 Ποιος αποκάλυψε τα μυστικά της σάρκας στον άνθρωπο; Η ίδια η σάρκα. Ποιος αποκάλυψε τα 

μυστικά της επιστήμης; Το μυαλό. Αλλά σας λέω ότι η ύπαρξη του Θεού μπορεί να του αποκαλυφθεί 

μόνο από το πνεύμα. 

7 Η όμορφη παραβολή του Παραδείσου, του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, δόθηκε 

στον πρώτο από έμπνευση. Ήταν ένα βαθυστόχαστο μήνυμα για τους ανθρώπους όλων των εποχών και 

ηλικιών. Αλλά το πραγματικό νόημα αυτής της διδασκαλίας δεν έγινε αντιληπτό από κάποιους και 

παραποιήθηκε από άλλους. 

8 Από αυτή την έλλειψη κατανόησης προέκυψε μια διαμάχη που χώρισε εκείνους που μελετούσαν 

τις θεϊκές αποκαλύψεις και εκείνους που εντρυφούσαν στη φύση. Έτσι ξέσπασε η μάχη μεταξύ εκείνων 

που με αναζητούν με το πνεύμα και εκείνων που περιμένουν τα πάντα με υλικό τρόπο. 

9 Πόσο ανόητοι ήταν εκείνοι που θεωρούσαν ότι η επιστήμη ήταν κατακριτέα στα μάτια του Θεού! 

Ποτέ δεν δήλωσα ότι είμαι αντίπαλός της, αφού είμαι η αρχή και το τέλος κάθε επιστήμης. Αλλά εκείνοι 

που έκαναν το νόμο τους από την επιστήμη τους ήταν υλιστές. Προκειμένου να αποδώσουν φόρο τιμής 

στην επιστήμη τους, ξέχασαν τον Θεό, Εκείνον που δημιούργησε τα πάντα με τη θεία σοφία Του. 

10 Ποιο ήταν το πραγματικό νόημα της παραβολής που έδωσα στον πρώτο; Το νόημά της εξηγείται 

από τη θεϊκή φωνή που έγινε για πρώτη φορά αισθητή στον άνθρωπο μέσω της συνείδησής του για να τον 
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προειδοποιήσει για τις δοκιμασίες που θα του επιφύλασσε η ζωή. Ήταν η πατρική φωνή που έλεγε στο 

παιδί με όλη την αγάπη: "Προετοιμαστείτε, προσέξτε και προσευχηθείτε, για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

Προσέξτε! Αφυπνίστε τις αισθήσεις και τις ικανότητές σας, ώστε να μπορέσετε να περάσετε τη δοκιμασία 

στην οποία σας έχω βάλει στη σύγκρουση του πνεύματος με τη σάρκα, στην οποία οι αιώνιες αξίες θα 

θριαμβεύσουν επί της αθλιότητας του φθαρτού σώματος. Κοιτάξτε όλα όσα σας περιβάλλουν, αλλά 

περπατήστε προσεκτικά για να μην σκοντάψετε. Το σώμα που διαθέτετε και μέσω του οποίου 

αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα θαύματα και τις δόξες της δημιουργίας, είναι ένα αδύναμο πλάσμα, το οποίο 

πρέπει να καθοδηγείτε μέσω του πνεύματος. Μην του επιτρέπετε να σας επιβάλλει τις γήινες επιθυμίες και 

κλίσεις του. Δίδαξέ το να χρησιμοποιεί μόνο ό,τι χρειάζεται για την τήρηση του νόμου μου. 

11 Ποιος μπορεί να σας συμβουλεύσει σε κάθε σας βήμα; Συνείδηση, αυτό το θείο φως που άφησα 

μέσα σας για να είναι η λυχνία και ο οδηγός σας στο ταξίδι της ζωής. Και πώς μπορείτε να γίνετε 

προσεκτικοί σε αυτή τη φωνή και αυτό το κάλεσμα; Μέσω της προσευχής, η οποία είναι ο τρόπος για να 

συνδεθείτε με τον Πατέρα σας. Αν προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξή σας στη γη θα είναι μια 

αιώνια Εδέμ! 

12 Αλλά σας λέω, η έμπνευση που έβαλα στον άνθρωπο δεν εισακούστηκε, και έτσι εμφανίστηκε ο 

πόνος στη ζωή του. 

13 Πολλοί σήμερα κοροϊδεύουν αυτές τις εμπνεύσεις που έλαβαν οι άνθρωποι για το πνευματικό. 

Αλλά σε αυτή την εποχή, που είναι η εποχή του φωτός, η ανθρωπότητα θα κατανοήσει τις διδασκαλίες 

που αποκαλύφθηκαν στο παρελθόν. Αλλά για να φτάσει ως εδώ, θα πρέπει να γευτεί ακόμη πολλούς 

καρπούς από τη συγκομιδή του δέντρου της επιστήμης που έχει αναθρέψει. 

14 Ναι, αν οι άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή που απέκτησαν τη γνώση του καλού και του κακού, 

φρόντιζαν το δέντρο της επιστήμης με αληθινή αγάπη, σας λέω ότι οι καρποί που θα είχαν αποκομίσει θα 

ήταν εντελώς διαφορετικοί. Δείτε πόσο καλό έχουν κάνει στην ανθρωπότητα όλοι εκείνοι που 

χρησιμοποίησαν αυτούς τους καρπούς με ευγενείς προθέσεις. 

15 Πόσο χρόνο χρειάστηκαν οι άνθρωποι για να πειστούν για τα λάθη τους και πόσος χρόνος θα 

πρέπει να περάσει ακόμη για να επανορθώσουν το κακό που έσπειραν. Αλλά θα τους βοηθήσω σε ό,τι 

χρειάζονται, ώστε να επιστρέψει το πνεύμα τους στην αρχική του καθαρότητα. 

16 Θα λάβω το πνεύμα σας όταν η τελευταία ανθρώπινη γενιά θα έχει ζήσει σε αυτόν τον κόσμο σαν 

σε ιερό, όταν θα έχει κάνει την ύπαρξή της έναν πραγματικό παράδεισο, που θα έχει επιτευχθεί μέσω της 

πνευματοποίησης της ζωής της. 

17 Αυτό αναφέρεται σε ανθρώπους άλλων εποχών, αλλά είναι καλό για σας να σκεφτείτε αυτές τις 

διδασκαλίες, ώστε να μπορέσετε να ανοίξετε το δρόμο για εκείνους που έρχονται μετά από εσάς, και 

αυτοί για τους απογόνους τους, μέχρι να έρθει ο καιρός στον οποίο αναφέρθηκα σε αυτό το μάθημα. 

18 Το Πνεύμα μου στέλνει το φως του και φωτίζει το μονοπάτι από το οποίο το πνεύμα σας πρέπει να 

έρθει σε μένα και στο οποίο είναι χαραγμένο το ίχνος του Ιησού. Όποιος προχωράει στο μονοπάτι μου 

αισθάνεται ότι ανακτά τη χαμένη κληρονομιά του, όπως ακριβώς αυτός που απομακρύνεται από αυτό 

αισθάνεται αποκληρωμένος. 

19 Είναι η ώρα της κρίσης, αλλά παρ' όλα αυτά, δεν είναι επιθυμία μου να υποταχθούν οι άνθρωποι 

στο νόμο μου από φόβο για τη δικαιοσύνη μου, αλλά να υποταχθούν στη θεία αγάπη μου. 

20 Είστε δημιούργημα του άπειρου ελέους μου και θα σας οδηγήσω στην τελειότητα. Αιώνες και 

ολόκληροι αιώνες θα περάσουν πάνω από το πνεύμα σας, και η σμίλη μου δεν θα πάψει να το λιώνει. 

Κανένα θεϊκό έργο δεν μπορεί να μείνει χωρίς ολοκλήρωση. 

21 Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ελευθερία της βούλησής του, έχει καμπυλώσει την πορεία της 

ανάπτυξής του μέχρι να ξεχάσει από ποιον προήλθε- και έχει φτάσει στο σημείο η αρετή, η αγάπη, η 

καλοσύνη, η ειρήνη, η αδελφοσύνη να φαίνονται ξένες προς τη φύση της ύπαρξής του και να θεωρεί τον 

εγωισμό, την κακία και την αμαρτία ως κάτι απολύτως φυσικό και επιτρεπτό. 

22 Τα νέα Σόδομα είναι παντού στη γη και χρειάζεται ένας νέος καθαρισμός. Ο καλός σπόρος θα 

σωθεί και από αυτόν θα σχηματιστεί μια νέα ανθρωπότητα. Σε γόνιμα χωράφια ποτισμένα με δάκρυα 

μετάνοιας, θα πέσει ο σπόρος μου, ο οποίος θα βλαστήσει στις καρδιές των μελλοντικών γενεών που θα 

προσφέρουν μια ανώτερη μορφή λατρείας στον Κύριό τους. 
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23 Ο Δάσκαλος σας ρωτάει: Έχει προετοιμαστεί το πνεύμα σας για να συνεχίσει τον διάλογο από 

πνεύμα σε πνεύμα όταν τελειώσει ο λόγος μου; 

24 Τα παιδιά σας δεν θα με ακούσουν πλέον μέσω της διάνοιας αυτών των φορέων φωνής, αλλά θα 

προετοιμάσετε το δρόμο γι' αυτά, και τότε θα κάνουν ένα βήμα μπροστά στην πνευματοποίηση. 

25 Το φως που φωτίζει αυτή τη στιγμή είναι αυτό της έκτης σφραγίδας. Ιδού το λυχνάρι που, σαν 

πηγή φωτός ανεξάντλητης πίστης, φωτίζει όλους, ζωντανούς και νεκρούς. 

26 Ο επιστήμονας εμπνέεται από αυτό το φως, ο φιλόσοφος το χρησιμοποιεί και όλοι όσοι θέλουν να 

διεισδύσουν στα μυστήρια. 

27 Αλλά ποιες είναι οι επτά σφραγίδες; Τι είναι η έκτη σφραγίδα; Μπορείτε να απαντήσετε με 

βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα που σας θέτει ο Δάσκαλος, και θα μπορούσατε να το κάνετε με ακρίβεια 

στον θεολόγο και στην ανθρωπότητα, αν σας ρωτούσαν με τον ίδιο τρόπο; 

28 Σύντομη είναι η εποχή που θα είστε ακόμα σαν μικρά παιδιά. Γιατί μετά θα γίνετε μαθητές και 

τελικά δάσκαλοι που θα μεταφέρουν τον σπόρο της αλήθειας μου στους δρόμους της ανθρωπότητας. 

29 Θα ανοίξω το θησαυροφυλάκιό μου εκείνη την ημέρα, θα τραβήξω ένα πέπλο και θα σας 

αποκαλύψω ένα μυστικό, ώστε να γίνετε δυνατοί ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε να γίνετε κύριοι. 

30 Περίμενα ότι με την εμβάθυνση των σπουδών σας θα ανακαλύπτατε τελικά το περιεχόμενο αυτού 

του μυστηρίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχετε καταβάλει καμία ιδιαίτερη προσπάθεια για να μελετήσετε το 

έργο μου. 

31 Σε αυτό δεν ενεργήσατε όπως οι επιστήμονες που αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη. Δεν σας 

λέω να γίνετε επιστήμονες, γιατί η σοφία της διδασκαλίας μου είναι πάνω από όλες τις επιστήμες. Σας 

λέω μόνο: μιμηθείτε τους στην επιμονή τους. Φροντίζουν το δέντρο της επιστήμης, τον καρπό του οποίου 

σας έδωσα (σε όλους), όταν σας έδωσα το δέντρο της πνευματικής ζωής, για να το φροντίζετε και να 

απολαμβάνετε τους καρπούς του για να τρέφετε το πνεύμα σας. 

32 Προσευχηθείτε να σας βρω έτοιμους και άξιους, γιατί ο Λόγος Μου θα καταγραφεί για τις 

μελλοντικές γενιές, και εσείς θα τον μαρτυρήσετε με τα έργα σας. 

33 Είναι το Αρνίο που σας μιλάει, που σας αποκαλύπτει αυτές τις διδασκαλίες και αποκρυπτογραφεί 

αυτά τα μυστήρια, γιατί μέχρι τώρα μόνο αυτός ήταν άξιος να σπάσει τις σφραγίδες. Αλλά η θυσία του 

Άμωμου Αρνίου σας κάνει όλους άξιους αυτού του φωτός, και εν ευθέτω χρόνω αυτή η γνώση θα φτάσει 

σε όλα τα πέρατα της γης. 

34 Σας μιλώ επίσης ως Δημιουργός, διότι ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό, όπως και ο Υιός είναι μέσα 

στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα. 

35 Μαθητές, από εμένα έχουν προέλθει οι τρεις φύσεις των όντων: η θεία, η πνευματική και η υλική. 

Ως δημιουργός και ιδιοκτήτης όλων των δημιουργημένων πραγμάτων μπορώ να σας μιλήσω με θεϊκό και 

ταυτόχρονα κατανοητό τρόπο. Εφόσον η υλική φύση προήλθε από εμένα, μπορώ επίσης να κάνω τη φωνή 

μου και το λόγο μου φυσικά ακουστά και έτσι κατανοητά στον άνθρωπο. 

36 Είμαι η τέλεια επιστήμη, η προέλευση των πάντων, η αιτία όλων των αιτιών και το φως που 

φωτίζει τα πάντα. Είμαι πάνω από κάθε δημιουργία, πάνω από κάθε μάθηση. 

37 Για να μπορέσει ο Θεός να αποκαλεί τον εαυτό του "Πατέρα", προκάλεσε να βγουν από τη μήτρα 

Του πνευματικά όντα, πλάσματα παρόμοια με Εκείνον ως προς τις θεϊκές τους ιδιότητες, και τα 

μεταμόρφωσε σε ανθρώπινα όντα, ώστε οι τρεις φύσεις να είναι δικές τους. Αλλά πρώτα ο Πατέρας 

ετοίμασε γι' αυτούς το σπίτι τους, τη γη, με το εσωτερικό της από βράχο και φωτιά, με τον αέρα, το νερό, 

τα μέταλλα, τα αέρια και το φως. Όλα αυτά ήταν σαν μια αυτοκρατορία, ισχυρή και ακλόνητη, που θα 

χρησίμευε ως θεμέλιο για το σπίτι του ανθρώπου: το ορυκτό βασίλειο. 

38 Ο Δημιουργός θέλησε να διακοσμήσει αυτό το σπίτι, και για το σκοπό αυτό άφησε τα φυτά, τα 

δέντρα με τα άνθη και τους καρπούς τους να φυτρώσουν από τη γη, ώστε ο άνθρωπος να βρίσκει σε αυτά 

τροφή, σκιά, αναψυχή, έμπνευση, βάλσαμο και χαρά, και αυτό ήταν, τρόπον τινά, ένα νέο βασίλειο: το 

βασίλειο των φυτών. 

39 Ο άνθρωπος δεν έπρεπε να είναι μόνος του, και έτσι ο Πατέρας του έδωσε τα κατώτερα όντα, τα 

άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ψάρια ως φίλους και υπηρέτες. Όλα τα πλάσματα που ζουν στο εσωτερικό 

και στην επιφάνεια της γης, εκείνα που ταλαντεύονται από τον άνεμο και εκείνα που κατοικούν στα νερά, 
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ώστε το παιδί να βρει τροφή σε κάποια από αυτά, φιλία σε άλλα και υποστήριξη σε άλλα. Όταν 

δημιουργήθηκε αυτό το είδος, δημιουργήθηκε ένα νέο βασίλειο στη γη: το βασίλειο των ζώων. 

40 Αυτά τα τρία βασίλεια με την αρμονία τους αποτέλεσαν ένα. Κόσμος. Όταν όλα ήταν σαν μια 

μεγάλη γιορτή, την οποία ο Κύριος είχε ζωντανέψει με ζωή, φως και χάρη, έστειλε τον άνθρωπο, το ον 

που έμοιαζε με τον Δημιουργό του και στο οποίο αντανακλούσε η Θεότητα- στο οποίο ο Θεός είχε 

τοποθετήσει μια σπίθα του Πνεύματός του, τη συνείδηση, έτσι ώστε αυτό το ον, προικισμένο με τέτοιο 

τρόπο, να φτάσει στην τελειότητα της ψυχής στην πορεία της ανάπτυξής της. 

41 Αυτές οι τρεις σφαίρες που αποτελούν τον κόσμο σας δημιουργήθηκαν σε επτά στάδια ανάπτυξης, 

τα οποία κάποιοι αποκαλούν "ημέρες". 

42 Με τέλεια υπομονή, ο Πατέρας δημιούργησε όλα τα απαραίτητα για την πορεία και τη ζωή των 

παιδιών του. Έτσι, σε μια χρονική περίοδο δημιούργησε τον ήλιο και τα αστέρια, σε μια άλλη τη γη με τα 

φυτά της και τις θάλασσες, σε μια άλλη τα ζώα και τέλος τον άνθρωπο. 

43 Τα πάντα είχαν προετοιμαστεί, διαταχθεί και προγραμματιστεί εκ των προτέρων, ώστε ο 

άνθρωπος να μην συναντήσει καμία ατέλεια, αλλά να βιώνει θαύματα και τελειότητες σε κάθε στροφή και 

να βρίσκει παντού την αγάπη του Πατέρα του και την παρουσία Του σε κάθε τι που δημιουργήθηκε. 

44 Όταν όλα ήταν έτοιμα, είπα στον άνθρωπο: "Εδώ είναι το σπίτι σου, εδώ είναι το προσωρινό σου 

βασίλειο. Ξεκινήστε, πιείτε από τις πηγές, γευτείτε και απολαύστε τους καρπούς, μάθετε τα πάντα και 

ανεβείτε για να γίνετε Κύριος της γης*, είναι το βασίλειό σας". - Όταν ο άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του 

στο φως και τη ζωή, ένιωσε ευδαιμονία καθώς τον χάιδευαν οι ακτίνες του Βασιλιά Άστρου, γευόταν τη 

φρεσκάδα των νερών και τη γεύση των φρούτων που παρουσιάζονταν στο στόμα του. 
* Στις περισσότερες μεταφράσεις της Βίβλου λέει (ενίοτε παρεξηγημένο): "Υποτάξτε τη γη". Η παρούσα 

μετάφραση ανταποκρίνεται στο πρωτότυπο ισπανικό κείμενο και στους επόμενους στίχους γίνεται σαφές ότι ο 

άνθρωπος πρέπει επίσης να αποδειχθεί άξιος αυτής της κλήσης και της υψηλής ευθύνης, σύμφωνα με τις θεϊκές 

εντολές και το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι επίσης Κύριος πάνω μας. Σε αυτό το πλαίσιο 

επισημαίνουμε το 162, 5254, όπου μας υπενθυμίζεται επίσης η σοφία και η τελειότητα στα έργα του Δημιουργού 

Πατέρα μας, και επίσης το 167, 39 καθιστά σαφές ότι η εντολή της αγάπης ισχύει φυσικά για ολόκληρη τη 

δημιουργία. 

45 Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος, λόγω της ελευθερίας της βούλησής του, είχε από την αρχή 

αδυναμίες, μέσω των οποίων γνώρισε πόνο, κόπο, μόχθο, σκοτάδι, πτώσεις. 

46 Όλα ήταν μελετημένα και προετοιμασμένα εκ των προτέρων, ώστε το πνεύμα να βρει το δρόμο 

για την ανάπτυξή του. Τότε ο Πατέρας του αποκάλυψε το Νόμο Του μέσω της συνείδησης, ώστε να 

γνωρίσει το μονοπάτι του φωτός και της αρμονίας με τη Θεότητα και τη Φύση. Ακόμα και τότε, η 

διαίσθηση αποκάλυψε στον άνθρωπο την ύπαρξη του δικού του πνεύματος, του οποίου η συνείδηση, που 

είναι το δικό μου φως, τον δίδαξε να διακρίνει το καλό από το κακό και τον ώθησε εσωτερικά να 

ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Τότε ο Πατέρας ετοίμασε τον δρόμο και το άβατο για το πνεύμα του 

ανθρώπου. 

47 Στην αρχή των σκηνών, ο Κύριος έκανε τους ανθρώπους να πολλαπλασιαστούν και να 

κατοικήσουν τη γη. Εκδήλωσε την ύπαρξή του, την παρουσία του και τη δικαιοσύνη του μιλώντας στην 

ανθρωπότητα μέσω των δυνάμεων της φύσης, οι οποίες - άλλοτε καλοπροαίρετες και άλλοτε εχθρικές και 

ανελέητες - διόρθωναν τις παραβάσεις ή επιβράβευαν τις καλές πράξεις. 

48 Αλλά όχι μόνο η φωνή των στοιχείων σας μίλησε από Μένα, αλλά έστειλα επίσης ανθρώπους 

στον κόσμο που συμβούλευαν την αρετή, κρατούσαν τα πνεύματα των ανθρώπων ξύπνια και τους 

δίδασκαν την ύπαρξη ενός Θείου Όντος το οποίο θα έπρεπε να υπηρετούν και να λατρεύουν. 

49 Αυτός ήταν ο Πρώτος Χρόνος, το πρώτο πνευματικό βασίλειο στο οποίο ο Πατέρας βασίλευε 

στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος ζούσε γεμάτος χάρες στο σπίτι που δημιουργήθηκε για το πνεύμα 

του. 

50 Αλλά αυτό το σπίτι που ο Κύριος άρχισε να χτίζει στην καρδιά των παιδιών Του, έπρεπε επίσης να 

το εκπαιδεύσει σε τρεις εποχές ή βασίλεια. 

51 Ο Δεύτερος Χρόνος ή η Δεύτερη Βασιλεία εγκαθιδρύθηκε από τον Πατέρα όταν ο Λόγος Του 

έγινε άνθρωπος στον Ιησού και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους- και ο Τρίτος Χρόνος, με τον οποίο 
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ολοκληρώνεται αυτό το έργο της πνευματικής τελειότητας, εγκαινιάστηκε με τον ερχομό Του ως Άγιο 

Πνεύμα σε αυτόν τον χρόνο, ο οποίος αντιπροσωπεύει την Τρίτη Βασιλεία. 

52 Στην πρώτη φορά το θείο Πνεύμα αποκαλύφθηκε ως δικαιοσύνη, στη δεύτερη ήταν η αγάπη, και 

για να κορυφώσει αυτό το έργο στην Τρίτη φορά, φανερώθηκε ως το φως της σοφίας και της 

αποκάλυψης. 

53 Δείτε εδώ τρία βασίλεια που αποτελούν ένα, τρεις εποχές στις οποίες ολοκληρώνεται ένα έργο 

πνευματικής τελειότητας, τρεις εποχές που περιείχαν ένα μυστήριο το οποίο ο Δάσκαλος σας αποκάλυψε 

σήμερα. Αλλά να γνωρίζετε ότι αυτά τα τρία βασίλεια σχηματίστηκαν σε επτά στάδια, των οποίων έχετε 

μια εικόνα στη δημιουργία της υλικής φύσης - επτά στάδια, το τελευταίο από τα οποία είναι το τέλειο 

σπίτι του πνεύματος. 

54 Το πρώτο από αυτά τα πνευματικά στάδια ανάπτυξης στον κόσμο αντιπροσωπεύεται από τον 

Άβελ, τον πρώτο υπηρέτη του Πατέρα, ο οποίος πρόσφερε το ολοκαύτωμά του στον Θεό. Είναι το 

σύμβολο της θυσίας. Η δυσαρέσκεια ανέβηκε εναντίον του. 

55 Το δεύτερο στάδιο αντιπροσωπεύει τον Νώε. Είναι το σύμβολο της πίστης. Κατασκεύασε την 

κιβωτό με θεία έμπνευση και οδήγησε τους ανθρώπους σε αυτήν για να τους σώσει. Το πλήθος 

ξεσηκώθηκε εναντίον του με την αμφιβολία, την κοροϊδία και την παγανιστική του διάθεση. Αλλά ο Νώε 

άφησε πίσω τον σπόρο της πίστης του. 

56 Η τρίτη περίοδος συμβολίζεται από τον Ιακώβ. Ενσαρκώνει τη δύναμη, είναι ο Ισραήλ, ο ισχυρός. 

Είδε πνευματικά τη σκάλα του ουρανού στην οποία θα ανεβείτε όλοι σας για να καθίσετε στα δεξιά του 

Δημιουργού. Εναντίον του σηκώθηκε ο άγγελος του Κυρίου για να δοκιμάσει τη δύναμη και την επιμονή 

του. 

57 Ο τέταρτος συμβολίζεται από τον Μωυσή- ενσαρκώνει τον νόμο. Επισημαίνει τις πλάκες στις 

οποίες είναι γραμμένες για τους ανθρώπους όλων των εποχών. Ήταν αυτός που, με την τεράστια πίστη 

του, απελευθέρωσε το λαό για να τον οδηγήσει στο δρόμο της σωτηρίας προς τη Γη της Επαγγελίας. Είναι 

το σύμβολο του νόμου. 

58 Η πέμπτη περίοδος εκπροσωπείται από τον Ιησού, τον θείο Λόγο, το άχραντο Αρνίο, ο οποίος σας 

μίλησε ανά πάσα στιγμή και θα συνεχίσει να σας μιλάει. Είναι η αγάπη για χάρη της οποίας έγινε 

άνθρωπος για να ζήσει στον ανθρώπινο κόσμο. Υπέφερε τον πόνο του ίδιου, έδειξε στην ανθρωπότητα 

τον δρόμο της θυσίας, της αγάπης και του ελέους με τον οποίο θα επιτύχουν τη λύτρωση από όλες τις 

αμαρτίες τους. Ήρθε ως Δάσκαλος για να διδάξει πώς να μεγαλώνεις σε ταπεινές συνθήκες και να ζεις με 

αγάπη, να φτάνεις στο σημείο της αυτοθυσίας και να πεθαίνεις αγαπώντας, συγχωρώντας και ευλογώντας. 

Ενσαρκώνει το πέμπτο στάδιο και το σύμβολό του είναι η αγάπη. 

59 Η έκτη περίοδος αντιπροσωπεύεται από τον Ηλία. Είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. 

Έρχεται πάνω στο πύρινο άρμα του και φέρνει το φως σε όλα τα έθνη και σε όλους τους κόσμους που 

είναι άγνωστοι σε εσάς, αλλά γνωστοί σε μένα, γιατί εγώ είμαι ο Πατέρας όλων των κόσμων και όλων 

των πλασμάτων. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο ζείτε σήμερα - αυτό του Ηλία. Το φως του είναι αυτό 

που σας φωτίζει. Είναι ο εκπρόσωπος εκείνων των διδασκαλιών που ήταν κρυμμένες και που 

αποκαλύπτονται στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. 

60 Η έβδομη περίοδος ενσαρκώνεται από τον ίδιο τον Πατέρα. Αυτός είναι ο στόχος, το 

αποκορύφωμα της ανάπτυξης. Σε αυτόν είναι ο καιρός της χάρης, η έβδομη σφραγίδα. 

61 Έτσι λύνεται το μυστήριο των επτά σφραγίδων. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η Εποχή περιέχει την 

Έκτη Σφραγίδα. Γιατί πέντε από αυτά έχουν ήδη περάσει, το έκτο έχει πλέον λυθεί, και το έβδομο 

παραμένει ακόμα κλειστό, το περιεχόμενό του δεν έχει έρθει ακόμα, χρειάζεται ακόμα χρόνος για να έρθει 

αυτό το στάδιο σε σας. Όταν φτάσει, θα βασιλεύσει η χάρη, η τελειότητα και η ειρήνη. Αλλά για να το 

φτάσει - πόσα δάκρυα θα πρέπει ακόμα να χύσει ο άνθρωπος για να εξαγνίσει την ψυχή του. 

62 Όταν τελειώσει ο εξαγνισμός, ο πειρασμός θα περιοριστεί. Οι πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων θα 

σταματήσουν και δεν θα υπάρξει πλέον αναστάτωση ούτε διαφθορά. Τότε θα έρθει η βασιλεία της ειρήνης 

και της χάρης, η ανθρωπότητα θα επιτύχει μεγάλη πνευματική πρόοδο και η σύνδεσή της με το Πνεύμα 

του Πατέρα θα είναι άμεση. 

63 Ακριβώς όπως σας αποκάλυψα ότι ο άνθρωπος μοιάζει με τον Δημιουργό του, σας λέω τώρα ότι 

αυτή η υλική σφαίρα, που δημιουργήθηκε από Εμένα με χάρη και τελειότητα, είναι ένα ανοιχτό βιβλίο 
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που πάντα σας μιλούσε για τα τρία βασίλεια, τους τρεις χρόνους και την τελειότητα της δύναμης του 

Πατέρα. Η δημιουργία δημιουργήθηκε επίσης με τέτοιο τρόπο, ώστε τα επτά στάδια του σχηματισμού της 

να αποτελέσουν πρότυπο για τις επτά σφραγίδες, το μεγάλο αυτό βιβλίο της ζωής, του οποίου το πέπλο, 

που κάλυπτε το μυστήριό του, έχω απομακρύνει με το φως του Λόγου μου. 

64 Αφήστε το φως της έκτης σφραγίδας να σας φωτίσει. 

65 Μόνο εγώ θα είμαι σε θέση να πω πότε τελειώνει το έκτο στάδιο και πότε αρχίζει το έβδομο. Ζείτε 

στο έκτο στάδιο, στον καιρό του Ηλία, στην Τρίτη Εποχή. Ωστόσο, παρόλο που περιβάλλεστε πλήρως 

από το φως του Πνεύματός μου που ρέει από τον Λόγο μου, δεν έχετε ακόμη απελευθερωθεί από την 

αμαρτία, ούτε έχετε φθάσει στην τελειότητα ενώνοντας τον εαυτό σας πνεύμα με πνεύμα με τη Θεότητά 

μου. Αλλά τα παιδιά σας, οι επερχόμενες γενιές, θα αποκτήσουν αυτή την καθαρότητα και θα είναι 

μαθητές μου που θα επικοινωνούν πνευματικά με τον Δάσκαλό τους, αληθινοί προφήτες στο δρόμο του 

κόσμου. Θα ζήσουν ειρηνικά και σε αρμονία με όλους τους νόμους και τελικά θα δημιουργήσουν το 

αληθινό σπίτι του ανθρώπινου πνεύματος στη γη. 

66 Αληθινά σας λέω, μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι προφητείες, πολλοί ήλιοι θα περάσουν, πολύ 

νερό θα πέσει από τον ουρανό, πολλά χρόνια θα περάσουν και θα ξεχαστούν από τους ανθρώπους, και 

επίσης πολλές γενεές. Αλλά επιτέλους θα έρθει εκείνη η ώρα που ο Πατέρας θα επισφραγίσει το έργο Του 

σε αυτόν τον πλανήτη. 

67 Πάρτε αυτή την απλή διδασκαλία μαζί σας, καθαρή σαν το φως της ημέρας και διάφανη σαν το 

νερό, έτσι ώστε στη σιωπή του δωματίου σας, στις ώρες περισυλλογής της νύχτας, να μπορείτε να 

καταλάβετε και να σκεφτείτε αυτά που σας αποκάλυψα και να μπορέσετε να αναζωογονηθείτε στην 

τελειότητά τους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 162  
1 Δεν περνάει μέρα που η ανθρωπότητα να μην τρέμει μπροστά σε μια επίσκεψη ή να μην 

αναρωτιέται για ένα γεγονός που το θεωρεί εξαιρετικό, χωρίς όμως να έχει κατανοήσει την εποχή στην 

οποία ζει, ούτε το νόημα κάθε μιας από αυτές τις δοκιμασίες. Με πόση σαφήνεια οι αρχαίοι προφήτες 

Ιωήλ, Δανιήλ και ο απόστολος Ιωάννης σας ανακοίνωσαν τι θα συμβεί σε αυτούς τους καιρούς. Αλλά 

πόσο αδιάφοροι ήταν οι άνθρωποι αυτής της εποχής στις κλήσεις του Κυρίου τους! Όταν περιστασιακά 

ξεφεύγουν από την αδιαφορία και τον υλισμό τους, είναι μόνο για να αναρωτηθούν: "Τι στο καλό 

συμβαίνει, όπου όλα είναι θλίψη, πόλεμος, πόνος, ερήμωση και θάνατος;". Αλλά δεν προσέχουν, δεν 

προσεύχονται, ούτε σκέφτονται αυτό που τους έχει αποκαλυφθεί, γιατί μέχρι τώρα ενδιαφέρονταν μόνο 

για τις ψεύτικες ικανοποιήσεις που τους δίνει ο κόσμος. 

2 Όσο περισσότερο οι άνθρωποι αισθάνονται καταπιεσμένοι, όσο περισσότερο απειλούνται από 

καταστροφές που οι ίδιοι έχουν εξαπολύσει, τόσο περισσότερο νομίζουν ότι οι δικές τους δυνάμεις είναι 

αρκετές γι' αυτούς, αντί να αναζητούν καταφύγιο σε μένα, να εκλιπαρούν το έλεός μου και να ζητούν τη 

βοήθειά μου. Αφήνονται να παρασυρθούν από τα κατώτερα πάθη τους και μετατρέπουν το μίσος τους και 

την επιθυμία τους για εξουσία σε όπλα με τα οποία θέλουν να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους. Αλλά πότε γνωρίζατε ότι το κακό μπορεί να καταπολεμηθεί με το κακό; 

3 Θα επιτρέψω στους ανθρώπους να συνεχίσουν την αλαζονεία τους και να καυχηθούν για τον 

υλισμό τους, να συνεχίσουν για λίγο την έλλειψη φιλανθρωπίας, ώστε να δουν πού θα τους οδηγήσουν τα 

πάθη τους. Εν τω μεταξύ, θα γίνω αισθητός στην καρδιά του καθενός που είναι προετοιμασμένος και Με 

περιμένει. 

4 Εξέχυσα το Πνεύμα μου σε κάθε πνεύμα και σε κάθε σάρκα, ώστε άνδρες και γυναίκες να 

μπορούν να προφητεύουν σύμφωνα με την προφητεία. Σας μιλάω μέσα από όνειρα και πνευματικά 

οράματα και δίνω σημάδια στην ανθρωπότητα μέσω των δυνάμεων της φύσης, ώστε να εμφανιστεί ένας 

ισχυρός, μεγάλος λαός ανάμεσα στους ανθρώπους - τόσο μεγάλος όσο δεν έχουν γνωρίσει ποτέ. Αυτός ο 

λαός θα καταστρέψει το κακό που θα βρει στο δρόμο του, και δεν θα υπάρχει εχθρός που δεν θα νικήσει, 

ούτε τείχος που δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει. Εκείνοι που του ανήκουν θα προχωρήσουν παντού, τα 

καλέσματά του θα ακουστούν από όλη την ανθρωπότητα, ο λόγος του θα βάλει τέλος σε κάθε κακή πράξη 

και θα καταφέρει να κάνει όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια. Δόγματα, θρησκείες, 

ιδεολογίες και επιστήμες που κρύβουν την αλήθεια θα τρέμουν μπροστά στο βήμα του. 

5 Εσείς που ακούτε αυτόν τον λόγο, ευχαριστήστε τον Κύριο Πατέρα σας που σας δόθηκε η 

δυνατότητα να βιώσετε την εκπλήρωση της υπόσχεσής μου που παραδόθηκε μέσω των προφητών του 

παρελθόντος, εκείνων που είχαν ήδη προφητεύσει σε εσάς την αναγγελία μου, όταν ένας από αυτούς σας 

ανακοίνωσε ότι "το Πνεύμα μου θα εκχυθεί σε κάθε σάρκα". 

6 Παρακολουθήστε και να είστε δυνατοί, ώστε να γίνετε μέρος αυτού του λαού των γενναίων 

στρατιωτών που θα αναδείξω σύντομα. Μην νομίζετε -και σας το έχω ήδη πει πολλές φορές- ότι μόνο 

εσείς ανήκετε σε αυτόν τον λαό. Γιατί όχι μόνο όσοι Με έχουν ακούσει με αυτή τη μορφή διακήρυξης θα 

χαριτωθούν με τη γνώση της Διδασκαλίας Μου. Θυμηθείτε ότι το σπέρμα μου είναι διασκορπισμένο σε 

όλη τη γη. 

7 Αυτοί οι προφήτες των περασμένων εποχών δεν έλαβαν καμία γήινη εξουσία ή εξουσιοδότηση, 

δεν αναγκάστηκαν να υποταχθούν σε καμία εξουσία, και επικεντρώθηκαν μόνο στην υπακοή στις οδηγίες 

του Κυρίου τους, ο οποίος έβαλε το λόγο του στα χείλη των εκλεκτών του. 

8 Γεμάτοι πίστη και θάρρος, τίποτα δεν τους εμπόδισε από το έργο τους να διδάξουν στο λαό το 

νόμο μου και να τον αποτρέψουν από το θρησκευτικό φανατισμό, κάνοντάς τον να συνειδητοποιήσει την 

αδιαφορία και τα λάθη των ιερέων. 

9 Αν σκεφτείτε λίγο και μελετήσετε τις γραφές, θα συνειδητοποιήσετε ότι όλοι οι προφήτες 

εξέφραζαν μια ενιαία ουσία, την οποία μετέφεραν στους ανθρώπους με τα λόγια τους. Έδιναν προτροπές, 

αποκαλύψεις και μηνύματα στους ανθρώπους χωρίς τα λάθη της υλικής λατρείας που ασκούσαν οι 

άνθρωποι εκείνη την εποχή. Δίδασκαν να υπακούουν στον Νόμο και τον Λόγο του Θεού και βοηθούσαν 

τους ανθρώπους να επικοινωνούν με τον Ουράνιο Πατέρα τους. 
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10 Άνθρωποι, δεν βρίσκετε μεγάλη ομοιότητα μεταξύ εκείνων των προφητών και αυτών των φορέων 

φωνής μέσω των οποίων σας μιλάω αυτή τη στιγμή; Στα χείλη αυτών των τελευταίων τοποθετώ επίσης 

την ουσία του Νόμου Μου- μέσω των λόγων τους η έμπνευσή Μου φτάνει σε εσάς, και ακτινοβολώντας 

από αυτά ξεπηδά η διδασκαλία που καλεί τους ακροατές να αναζητήσουν τον Κύριό τους με τον πιο 

δυνατό τρόπο. Μιλάνε χωρίς να φοβούνται ότι ανάμεσα στους πολλούς που τους ακούν είναι και 

πρόσκοποι ή φανατικοί. Εκτελούν με αφοσίωση το καθήκον τους στην υπηρεσία του Πατέρα τους, ώστε 

μέσω αυτών να μιλήσει στην ανθρωπότητα και να της δώσει αυτές τις διδασκαλίες που θα ανοίξουν νέους 

δρόμους φωτός στον άνθρωπο. 

11 Άνθρωποι, δεν υπάρχει μόνο μεγάλη ομοιότητα μεταξύ αυτών των προφητών και αυτών των 

φωνοφόρων, αλλά υπάρχει επίσης μια τέλεια σχέση μεταξύ τους. Εκείνοι τα προείπαν αυτά, και αυτό που 

εκείνοι προείπαν πριν από πολύ καιρό, αυτοί οι υπηρέτες το βιώνουν τώρα. 

12 Μη νομίζετε ότι εκείνες τις ημέρες όλοι οι άνθρωποι πίστευαν σε όσα διακήρυτταν οι προφήτες 

τους. Όχι, συχνά έπρεπε να υπομείνουν τη γελοιοποίηση των συνανθρώπων τους, τις απειλές των ιερέων 

και τον διωγμό των ισχυρών. Ήταν απαραίτητο να επαληθευτούν οι προφητείες που ανήγγειλαν την κρίση 

του Θεού στους ανθρώπους, ώστε όλοι να πιστέψουν στην αλήθεια που διακήρυξαν οι υπηρέτες του 

Κυρίου. Συχνά οι ανακοινώσεις τους γίνονταν πραγματικότητα μόνο όταν δεν βρίσκονταν πλέον σε αυτόν 

τον κόσμο. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, αυτά τα παιδιά μου έχουν βιώσει τη 

γελοιοποίηση, τη συκοφαντία, την αδιαφορία εκείνων που τα άκουγαν. Αλλά ο λόγος μου θα γίνει 

γνωστός έξω από αυτούς τους τόπους συνάθροισης, ακόμη και αν χλευαστεί και απορριφθεί. Αυτό που 

σας ανακοίνωσα θα γίνει επίσης πραγματικότητα, και τότε οι άνθρωποι θα στρέψουν την προσοχή τους σε 

αυτό που προηγουμένως θεωρούσαν περιφρονητικό ή αδιάφορο. 

13 Ακριβώς όπως εκείνος ο λαός τότε διαποτίστηκε από την πίστη στον αόρατο Θεό, που είναι όλη η 

δύναμη και η δικαιοσύνη, μόλις πίστεψε σε αυτό που οι προφήτες του προφήτευσαν, έτσι και αυτός ο 

λαός, που έχει τώρα λάβει αυτή την αποκάλυψη, θα γεμίσει με μια ακλόνητη πίστη, η οποία θα ενισχυθεί 

από την αποκάλυψη που έλαβε από τον Κύριό του. Αυτή η πίστη είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε η 

μαρτυρία που βγαίνει από τα χείλη σας να είναι γεμάτη πεποίθηση. Ωστόσο, σας έχω ήδη πει ότι αν δεν 

ξέρετε πώς να με μαρτυρήσετε, θα το κάνω Εγώ όταν έρθει η ώρα, γιατί δεν θα αφήσω τις υποσχέσεις 

Μου ανεκπλήρωτες. 

14 Πόσες φορές στην ιστορία του λαού του Θεού οι άνθρωποι εναντιώθηκαν στο θέλημά μου με την 

ανυπακοή τους, αλλά παρά τις παρεκτροπές τους ο λόγος μου έγινε πραγματικότητα. Το ίδιο θα συμβεί 

και τώρα. Δεν θα είναι όλοι υπάκουοι στις οδηγίες μου. Ενώ κάποιοι θα ερμηνεύσουν σωστά τις εντολές 

μου, άλλοι, στην προσπάθειά τους να συμβιβάσουν το πιο δυνατό και αληθινό με το χαμηλότερο και 

σαρκικό, θα προσπαθήσουν να αψηφήσουν τη Θέλησή μου, χωρίς να κατανοήσουν ότι η Θεία Θέληση, 

που είναι δύναμη και άπειρη δικαιοσύνη, κρίνει όλες τις ανέντιμες πράξεις εκείνων που έχουν βεβηλώσει 

το Λόγο μου. 

15 Σας το λέω αυτό επειδή γνωρίζω ότι θα υπάρξει σύγχυση ανάμεσά σας, την οποία προβλέπω 

ακόμη και αυτή τη στιγμή. Αλλά θα διαφυλάξω το βιβλίο στο οποίο γράφτηκε ο Λόγος Μου, ώστε να 

μπορέσει αργότερα να παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο και να μαρτυρήσει αυτά που σας είπε ο 

Κύριος κατά τη νέα αποκάλυψή Του. 

16 Ακούστε με μέσω των νέων μου προφητών, τους οποίους αποκαλείτε φορείς φωνής, και 

ερμηνεύστε σωστά τον λόγο μου, ώστε στη συνέχεια να εκπληρώσετε τις αποστολές που σας έχω δώσει. 

17 Ενώ οι άνθρωποι ήθελαν να αναγνωρίσουν σε Μένα έναν απρόσιτο, απόμακρο Θεό, Εγώ έβαλα 

σκοπό να τους αποδείξω ότι είμαι πιο κοντά τους απ' ό,τι οι βλεφαρίδες στα μάτια τους. 

18 Προσεύχονται μηχανικά, και αν δεν δουν αμέσως να πραγματοποιούνται όλα όσα ζήτησαν με 

επείγοντα τρόπο, φωνάζουν αποθαρρυμένοι: "Ο Θεός δεν μας άκουσε". 

19 Αν ήξεραν πώς να προσεύχονται, αν ένωναν την καρδιά και το μυαλό με την ψυχή τους, θα 

άκουγαν τη θεϊκή φωνή του Κυρίου στο πνεύμα τους και θα ένιωθαν ότι η παρουσία του είναι πολύ κοντά 

τους. Αλλά πώς θα αισθανθούν την παρουσία μου αν με ρωτήσουν μέσω εξωτερικευμένων λατρειών; Πώς 

θα πετύχουν να ευαισθητοποιηθεί η ψυχή τους, αν οι ίδιοι λατρεύουν τον Κύριό τους σε εικόνες 

φτιαγμένες με τα χέρια τους; 
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20 Θέλω να καταλάβετε ότι είμαι πολύ κοντά σας, ότι μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε μαζί μου, να με 

νιώσετε και να λάβετε τις εμπνεύσεις μου. 

21 Αν κοιτάξετε προσεκτικά τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες που σας έχω δώσει ανά τους 

αιώνες, θα ανακαλύψετε μόνο ένα μονοπάτι που μπορεί να σας οδηγήσει στον στόχο της 

πνευματοποίησης. Θυμηθείτε ότι Εγώ είμαι αυτός που σας δίδαξα τους τέλειους και επιτυχημένους 

τρόπους και μέσα για να έρθετε σε Μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπετε στον εαυτό σας να 

παρασύρεται από ψευδείς διδασκαλίες που το μόνο που κάνουν είναι να ενθαρρύνουν τον φανατισμό σας 

και να αυξάνουν την άγνοιά σας. 

22 Όταν ο νόμος δόθηκε στον κόσμο, σας είπα: "Δεν θα έχετε ξένους θεούς εκτός από μένα". 

23 Όταν στη Δεύτερη Εποχή μια γυναίκα ρώτησε τον Ιησού αν η Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος όπου θα 

έπρεπε να λατρεύει τον Θεό, ο Δάσκαλος της απάντησε: "Έρχεται ο καιρός που ούτε η Ιερουσαλήμ ούτε 

κανένας άλλος τόπος θα είναι ο κατάλληλος τόπος για να λατρεύει κανείς τον Θεό, γιατί θα λατρεύεται 

στο πνεύμα και στην αλήθεια", δηλαδή από πνεύμα σε πνεύμα. 

24 Όταν οι μαθητές Μου Μου ζήτησαν να τους διδάξω να προσεύχονται, τους έδωσα ως παράδειγμα 

την προσευχή που ονομάζετε "Πάτερ ημών", με την οποία τους έκανα να καταλάβουν ότι η αληθινή, 

τέλεια προσευχή είναι αυτή που, όπως η προσευχή του Ιησού, βγαίνει αυθόρμητα από την καρδιά και 

φτάνει μέχρι τον Πατέρα. Θα πρέπει να περιέχει υπακοή, ταπείνωση, ομολογία ενοχής, ευγνωμοσύνη, 

πίστη, ελπίδα και λατρεία. 

25 Πόσα μαθήματα πνευματικότητας σας έχει δώσει ο Πατέρας μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα, και 

πόσο έχει διαστρεβλωθεί ο Νόμος και η Διδασκαλία Του στη γη! Αυτή η πραγμάτωση, η συνεχής 

βεβήλωση και διαστρέβλωση αυτών που σας παρέδωσα δυνατά, είναι η αιτία για το χάος που υφίσταται 

σήμερα η ανθρωπότητα - τόσο στον πνευματικό όσο και στον υλικό τομέα, αυτές τις δύο μορφές ζωής 

που ήταν πάντα ενωμένες στον άνθρωπο. Διότι δεν θα ήταν δυνατόν να αγγίξει κανείς το ένα από αυτά 

χωρίς να επηρεαστεί και το άλλο. 

26 Σας εκπλήσσει το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι με εγκατέλειψαν σε αυτούς τους καιρούς και ότι 

άλλοι λαοί απέρριψαν τις διδασκαλίες μου; Ανησυχείτε όταν βλέπετε υλιστικές διδασκαλίες να 

εξαπλώνονται στην ανθρωπότητα; Καθένας από εσάς ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας και 

αναρωτηθείτε αν έχετε δώσει αληθινή μαρτυρία με τη ζωή σας για τη διδασκαλία που περιέχεται στο λόγο 

μου. 

27 Για τα σοβαρά αδικήματα και τα παραπτώματα που διαπράχθηκαν κατά του Νόμου μου, θα έρθει 

η κρίση μου. Δεν θα υπάρχει ούτε μία παράβαση που δεν θα διορθωθεί από τον τέλειο Δάσκαλο. Δεν 

πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να μπερδευτεί. Διορθώστε τα λάθη σας και μην κρίνετε. 

Καταλάβετε ότι ποτέ δεν σας τιμωρώ εγώ - εσείς τιμωρείτε τους εαυτούς σας. 

28 Κάνω φως σ' αυτόν που αμάρτησε από άγνοια, και ωθώ σε μετάνοια αυτόν που αμάρτησε εν 

γνώσει του, ώστε και οι δύο να αρχίσουν, γεμάτοι εμπιστοσύνη στη συγχώρεσή μου, να επανορθώνουν 

την παράβαση που διέπραξαν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να με βρείτε. 

29 Σκεφτείτε τα όλα αυτά, εσείς οι κληρικοί που οδηγείτε τους ανθρώπους στα διάφορα μονοπάτια 

των θρησκειών. Προσευχηθείτε και φέρτε το δικό σας στην πνευματοποίηση. Ήρθε η ώρα να 

μετανοήσετε για τα λάθη σας και να ξεκινήσετε έναν αγώνα ενάντια στον ανθρώπινο υλισμό, που είναι 

θάνατος και σκοτάδι για την ψυχή. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσετε την αλήθεια μου, θα πάρετε τον λόγο μου 

ως όπλο και θα ζήσετε με τη διδασκαλία μου. 

30 Δεν έχω καμία προτίμηση για τη μία ή την άλλη θρησκευτική κοινότητα. Δεν είμαι εγώ αλλά εσείς 

που θα αποφασίσετε αν είστε με το μέρος μου. Γιατί αν το κάνετε, θα έχετε επίσης καταφέρει να ενωθείτε 

όλοι σας στο πνεύμα. 

31 Από μικρά παιδιά γίνατε μαθητές- όμως βλέπω ότι δεν προοδεύετε πνευματικά, και έτσι δεν 

βοηθάτε τους συνανθρώπους σας. Ναι, άνθρωποι, ανακόπτετε την πρόοδο των νεοαφιχθέντων πλήθους με 

την έλλειψη προόδου στη Διδασκαλία Μου. Έχετε δημιουργήσει ένα εμπόδιο που καθιστά πολύ δύσκολο 

για έναν από τους αδελφούς και τις αδελφές σας να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι έχετε κάνει 

εσείς. 
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32 Ακριβώς όπως φέρνω στην προσοχή σας σε αυτή την εκδήλωση ακόμη και το τελευταίο μάθημα 

που είναι ακόμη κατανοητό σε εσάς, πρέπει να εφαρμόσετε στην πράξη τις διδασκαλίες μου μέχρι το 

τελευταίο. 

33 Αν δεν είστε ακόμη προετοιμασμένοι, είναι επειδή, αν και με ακούτε, δεν με έχετε ακόμη 

κατανοήσει πραγματικά. Αν δεν έχετε καταλάβει τον Λόγο μου, είναι επειδή δεν τον έχετε σκεφτεί. Αν 

δεν έχετε ασκήσει μια αληθινή δραστηριότητα αγάπης μέχρι σήμερα, είναι επειδή δεν έχετε αφήσει τον 

Λόγο μου της αγάπης να σας αφυπνίσει στη συμπόνια- και αν δεν λαμβάνετε περισσότερα από όσα έχετε 

λάβει μέχρι σήμερα, είναι μόνο επειδή οι αρετές σας ήταν πενιχρές. 

34 Τα πλήθη που έρχονται να ακούσουν τον λόγο μου θα ήταν μεγαλύτερα αν μπορούσαν να δουν σε 

σας άξια παραδείγματα μαθητείας, διότι τα έργα σας θα ήταν τότε απόδειξη σεβασμού, πίστης, υπακοής 

στο έργο μου και στην ακολουθία της διδασκαλίας μου. 

35 Σας δίδαξα να προσεύχεστε, ώστε μέσω της προσευχής να πλησιάζετε όχι μόνο τον Πατέρα αλλά 

και τους συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη για να τους μεταφέρετε το μήνυμα της ειρήνης. Αλλά όταν 

σας ρωτώ τι ένιωσε το πνεύμα σας όταν προσευχόταν για τα έθνη, για τις χήρες, για τα ορφανά, για όσους 

πεινούν για ψωμί, για τους φυλακισμένους και για τους ασθενείς, δεν μπορείτε παρά να μου πείτε: "Κύριε, 

εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις καλό στους ενδεείς. Είμαστε τόσο ανώριμοι και τόσο αδαείς που 

δεν μπορούμε να συμπάσχουμε με τον πόνο των συνανθρώπων μας, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε από 

απόσταση τι τους συμβαίνει. Αρκούμαστε στο να Σας ζητήσουμε να εκχύσετε πάνω τους τα αγαθά της 

άπειρης αγάπης Σας. Γιατί μπροστά σε τόσο μεγάλες ανάγκες του πνεύματος, πρέπει να ομολογήσουμε 

ότι δεν είμαστε καν αρχάριοι. Μόνο Εσύ μπορείς να μας πεις τι έκανε το πνεύμα μας κατά τη διάρκεια της 

προσευχής του". 

36 Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είστε ειλικρινείς και ομολογείτε την άγνοια και την ανωριμότητά 

σας. Γι' αυτό, σας ευλογώ και κάνω τη διδασκαλία Μου ακόμα πιο ξεκάθαρη, ώστε να μπορεί να την 

καταλάβει ακόμα και ο πιο αδαής. 

37 Οι άνθρωποι, ξέρετε ότι τα πνευματικά όντα πλησιάζουν τους ανθρώπους, και ανάλογα με τη 

στάση αυτών των όντων είναι και η επιρροή που ασκούν στους ανθρώπους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 

όταν προσεύχεστε για οποιονδήποτε συνάνθρωπό σας, το πνεύμα σας αποσπάται από το σώμα σας για να 

πλησιάσει αυτόν για τον οποίο προσεύχεται. Συμπεραίνετε από αυτό ότι ανάλογα με την προετοιμασία 

σας και το βαθμό καθαρότητας και πνευματικότητας που έχετε επιτύχει στη ζωή σας, η πνευματική 

επιρροή που θα δώσετε σε εκείνους για τους οποίους προσεύχεστε θα είναι η ίδια. 

38 Μη φοβάστε όταν σας λέω ότι περιβάλλεστε συνεχώς από αόρατα όντα. Πολλοί από αυτούς 

χρειάζονται τη βοήθειά σας. Αφιερώστε τις σκέψεις σας, τα λόγια σας και τα έργα αγάπης σας σε αυτούς, 

ώστε να βρουν το δρόμο της υπακοής και να δουν το φως. 

39 Τα όπλα που σας δίνω δεν είναι εκείνα που ληστεύουν τη ζωή- δεν τυφλώνουν κανέναν, ούτε 

χύνουν αίμα, ούτε προκαλούν πόνο- δεν αφήνουν χήρες και ορφανά, ούτε σπίτια που έχουν πέσει σε 

δυστυχία. Γιατί τα όπλα που σας άφησα είναι η αγάπη, το έλεος και η συγχώρεση, ώστε με τη βοήθειά 

τους να αγωνιστείτε για να μετατρέψετε τις κακές επιρροές σε δονήσεις φωτός. 

40 Στις προσευχές σας, αφιερώστε πάντα μια σκέψη και σε εκείνα τα όντα που - χωρίς να τα βλέπουν 

τα μάτια του σώματος - χύνουν δάκρυα κοντά σας. Αλλά μην προσπαθήσετε να τους προσεγγίσετε ή να 

τους αναγκάσετε να γίνουν γνωστοί, παρά μόνο μέσω των σκέψεων. Καταλάβετε ότι τα όπλα που σας 

έδωσα είναι όπλα αγάπης, ανύψωσης και ειρήνης. 

41 Για να γίνετε δάσκαλοι σε αυτή τη διδασκαλία μου, είναι απολύτως απαραίτητο να μελετήσετε τη 

διδασκαλία μου σε βάθος. Σας λέω επίσης ότι υπάρχουν πνεύματα γεμάτα φως και σοφία, τα οποία έχω 

ορίσει ως προστάτες. Είναι άπειροι σε αριθμό και εργάζονται ακούραστα στο έργο του Πατέρα που 

δημιούργησε τα πάντα. Εμπιστευθείτε ότι δεν είστε ούτε μόνοι ούτε εξαρτημένοι από τις δικές σας 

δυνάμεις, αλλά ότι σας περιβάλλουν όντα που ταπεινά και χωρίς καυχησιολογία σας προσέχουν και 

συνεργάζονται μαζί σας, ώστε να μπορέσετε να ανέλθετε πνευματικά. 

42 Ο θείος νόμος περιέχεται σε δύο εντολές: Να αγαπάτε τον Θεό, που είναι ο Πατέρας σας, και μέσα 

σ' Αυτόν να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. Αυτό κάνουν εκείνα τα όντα που η ανθρωπότητα αποκαλεί 

φύλακες αγγέλους, προστάτες, πνεύματα του φωτός, ανώτερα όντα. 
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43 Μιμηθείτε τους, βοηθήστε τους στην αποστολή τους, τότε θα προκύψει μια μεγάλη πνευματική 

αρμονία που θα υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα παιδιά της Θεότητάς μου. Από αυτή την αρμονία θα πηγάζει 

η ειρήνη, η υψηλότερη ανταμοιβή της ψυχής στην αιωνιότητα. 

44 Σας είπα ότι η υλική σας ζωή είναι περιορισμένη και σας το υπενθυμίζω αυτό, ώστε ο καθένας να 

γνωρίζει αν εκπλήρωσε το έργο που του ανέθεσε ο Πατέρας. Αν το έχετε ξεχάσει αυτό, σας το θυμίζω για 

να ξεκινήσετε να κάνετε το καθήκον σας ως καλοί μαθητές. 

45 Η ύπαρξή σας στη γη είναι σύντομη. Μόλις το συνειδητοποιήσετε αυτό, μου ζητάτε μια άλλη 

χρονική περίοδο και μου λέτε: "Κύριε, δώσε μου χρόνο για να εκπληρώσω το έργο μου". Σας λέω μόνο 

αυτό: ο ήλιος δεν ανατέλλει ούτε δύει ούτε δύει ούτε μια στιγμή νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι έχει ορίσει 

ο Δημιουργός. Τα πάντα διέπονται από έναν αλάθητο νόμο. Επομένως, δεν θα ζήσετε ούτε δευτερόλεπτο 

περισσότερο στη γη από ό,τι είναι γραφτό να ζήσετε. Γι' αυτό ο λόγος μου σας ακούγεται σαν το ρολόι 

της αιωνιότητας που σας συμβουλεύει να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο. 

46 Ενώ η φωτεινή ημέρα της αιωνιότητας πλησιάζει για την ψυχή σας, η νύχτα πλησιάζει για το 

σώμα σας. Καταλάβετε αυτό και μην λέτε ότι εκπληρώνετε τον Νόμο μου μόνο και μόνο επειδή ακούτε 

τον Λόγο μου. Μην προσπαθήσετε να την "εκπληρώσετε" σύμφωνα με τον τρόπο σκέψης σας, αλλά 

παίρνοντας ως βάση τις Θείες διδασκαλίες μου. 

47 Σκεφτείτε: Μόλις βρεθείτε στην πνευματική οντότητα, αφού εκπληρώσετε τα καθήκοντα και τα 

καθήκοντά σας σε αυτή τη ζωή, θα σας επιτρέψω να επηρεάσετε τη συνείδηση αυτής της γήινης 

ανθρωπότητας, να την εμπνεύσετε και να τη διαφωτίσετε και έτσι να τη βοηθήσετε στην πορεία της 

ανάπτυξής της. 

48 Το έργο σας είναι λεπτό- για να το εκπληρώσετε πρέπει να δείξετε ταπεινότητα, όπως σας δίδαξε ο 

Ιησούς, με την πραότητα και την ενεργό φιλανθρωπία με την οποία εκπλήρωσε την αποστολή του. 

49 Πρέπει να απαρνηθείτε τα ενδύματα της ανωτερότητας και του κοινωνικού κύρους, τα οποία 

περιέχουν μόνο ματαιοδοξία. Πρέπει να απελευθερωθείτε από τον εγωισμό και να κατεβείτε στους 

ρακένδυτους και τους λεπρούς για να τους παρηγορήσετε στα βάσανά τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

γίνετε μαθητές μου, επειδή θα ακολουθήσετε το παράδειγμα που σας έδωσα. 

50 Το έλεός Μου σας έχει χαρίσει, και πρέπει να κάνετε εξίσου μεγάλες καλές πράξεις. 

51 Όταν ο νους σας είναι καθαρός στην προσευχή και έχει απομακρυνθεί από όλες τις υλικές 

επιρροές, θα σας δώσω αυτό που ζητάτε για τους συνανθρώπους σας. Τότε θα εκπλαγείτε βλέποντας πόσο 

άφθονη παρηγοριά βγαίνει από τα χείλη σας για όσους υποφέρουν. Η προσπάθειά σας θα είναι 

καρποφόρα και ευλογημένη επειδή εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου για την αγάπη. 

52 Τώρα σας λέω να είστε φιλάνθρωποι όχι μόνο προς τον πλησίον σας, αλλά και προς τις άλλες 

μορφές ζωής και τα είδη, διότι όλοι είναι πλάσματα του Κυρίου. Όλα είναι το τέλειο έργο του Πατέρα, 

στο οποίο αποκαλύπτεται η σοφία Του. 

53 Στη φύση, τα πάντα είναι ζωή, ανάπτυξη και μετασχηματισμός μέσα της. 

54 Σας αφήνω να ξέρετε ποιοι είστε, ώστε με αυτή την κατανόηση να είστε ευεργετικοί προς όλα τα 

πλάσματα. 

55 Γνωρίστε τον εαυτό σας, γνωρίστε τις ικανότητές σας, τις αισθήσεις σας. Μην συγχέετε τις αγνές 

αισθήσεις με τα πάθη. Γνωρίστε τις κλίσεις και τα ένστικτα που ενυπάρχουν στο σώμα, έτσι ώστε το 

πνεύμα να κυριαρχεί πάντα σε αυτό. Μην αρνείστε στο πνεύμα σας τις ευκαιρίες να αγαπήσει, γιατί όπου 

βασιλεύει ο εγωισμός, δεν μπορεί να λάμψει με αγάπη για τους συνανθρώπους σας. Όταν αγαπάτε, να το 

κάνετε πνευματικά και με τέτοιο τρόπο ώστε η αγάπη σας να είναι για όλους. Αν τη δεσμεύετε σε 

πρόσωπα, αν την περιορίζετε μόνο σε ορισμένους ανθρώπους, έχετε υποκύψει στον εγωισμό. 

56 Μπορείτε να θεωρήσετε την πνευματική αγάπη ως συμπαντική αγάπη. Προετοίμασε την καρδιά 

σου σαν πηγή που δέχεται την αγάπη της χάρης μου σαν κρυστάλλινο νερό και τη χύνει στους 

συνανθρώπους σου με τα έργα σου. 

57 Όσο περισσότερο αισθάνεστε αυτή την αγάπη μέσα σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θεραπευτική 

δύναμη που θα ρίχνετε στις πληγές. Θα είναι ένα πραγματικό θεραπευτικό βάλσαμο που θα αφυπνίσει την 

καταθλιπτική ψυχή σε νέα ζωή, και ένα άρωμα που θα γεμίσει με ευωδία τις ζωές εκείνων που κλαίνε. 

58 Συνειδητοποιήστε ότι καμία πνευματική αγάπη δεν ζει στις καρδιές των ανθρώπων. Αγαπούν, 

αλλά με μια εγωιστική αγάπη που καταστρέφει ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, γιατί το πάθος είναι σαν 
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σκουλήκι που τρώει τα καλύτερα συναισθήματα. Όταν τα πάθη ξεσπούν στην καρδιά του ανθρώπου, 

τελικά καταστρέφουν όλα τα καλά που είχε στην ψυχή του. Το πάθος είναι η άβυσσος που ανοίγεται 

μπροστά στα πόδια του ανθρώπου και η οποία, όταν τον παρασύρει στα βάθη της, τον κάνει να χάνει το 

φως και την ειρήνη. 

59 Δείτε πώς η διδασκαλία Μου απομακρύνει την άγνοια, ώστε να Με αναγνωρίσετε ως Θεία και 

μόνη Σοφία και να καταστρέψετε τους ψεύτικους θεούς, όπως έκανε ο Αβραάμ όταν αναζήτησε τον Θεό 

πέρα από αυτό που έβλεπαν τα μάτια του. Γι' αυτό έκανα διαθήκη μαζί του, ώστε να είναι το σπέρμα του 

εκλεκτού λαού. Αποδείχθηκε, όταν τέθηκε σε δοκιμασία, ότι ο Θεός του ήταν Δημιουργός και ζωντανός 

Θεός. 

60 Πρέπει κι εσείς να αποδείξετε την αλήθεια αυτών των αποκαλύψεων - με έναν αγνό τρόπο ζωής 

και με λατρείες που είναι απαλλαγμένες από υπερβολική και ενθουσιώδη λατρεία. 

61 Θυμηθείτε ότι στις πλάκες του Μωυσή ήταν χαραγμένη εκείνη η εντολή που σας λέει: "Δεν θα 

κάνεις σε σένα καμία εικόνα, ούτε ομοίωμα αυτού που είναι στον ουρανό επάνω, ούτε αυτού που είναι 

στη γη κάτω, ούτε αυτού που είναι στα νερά "κάτω από τη γη"". 

62 Σκεφτείτε πόσο καιρό σας απομακρύνω από την ειδωλολατρία, ώστε να Με αναγνωρίσετε να 

στέκομαι πάνω από όλα τα κτιστά πράγματα, πάνω από όλα όσα κινούνται και περπατούν, ώστε να 

μπορέσετε να υψώσετε το πνεύμα σας εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 163  
1 Άνθρωποι, βλέπω τα δάκρυά σας και ακούω τους λυγμούς σας. Σκέφτομαι τις κακουχίες και τα 

βάσανά σας. Βλέπω τις αλυσίδες της φτώχειας και της στέρησης που κουβαλάτε, την απογοήτευση που 

βαραίνει την καρδιά σας επειδή έχετε πιστέψει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη ούτε φιλανθρωπία στον κόσμο. 

Τότε προσεύχεστε και μου λέτε: "Κύριε, δεν είμαι άξιος της ειρήνης Σου. Αν δεν αξίζω τις ευεργεσίες 

Σου, δώσε μου δύναμη να υπομένω τα βάσανα και τις αδικίες της ζωής". 

2 Σε αυτές τις στιγμές, η Παρουσία μου γίνεται αισθητή, λέγοντάς σας: μη χάνετε την υπομονή σας, 

συνεχίστε να είστε συνετοί, μην απελπίζεστε ούτε στιγμή, γιατί δεν ξέρετε ποια στιγμή η ειρήνη μου θα 

χτυπήσει την πόρτα σας. Ακούμπησε το κεφάλι σου στο στήθος μου και μην ακούς πια τις πολεμικές 

κραυγές. Ξεχάστε τις θλίψεις σας και θυμηθείτε ότι δεν θα χαθείτε όσο είστε μαζί μου. Ελάτε σε μένα, 

συνοδεύστε τον Πατέρα και Κύριό σας. Σε μένα θα βρείτε τον αδελφό, τον σύζυγο, τον φίλο, τον πατέρα. 

3 Ενισχύστε την καρδιά σας ακούγοντας τον λόγο μου, ώστε όταν θα συνεχίσετε τον αγώνα για τη 

ζωή, να το κάνετε με όρθια στάση και με το κεφάλι ψηλά και να χαμογελάτε με αυτοπεποίθηση. 

4 Μην αμφιβάλλετε πλέον τη στιγμή της δοκιμασίας, μην πείτε ότι δεν σας άκουσα τη στιγμή του 

πόνου, την πιο δύσκολη στιγμή. Όσο υπάρχει μια πνοή ζωής μέσα σας, όσο το σώμα σας αναπνέει, όσο το 

μυαλό σας σκέφτεται και η ψυχή σας υποφέρει, θα είμαι μαζί σας, γιατί είμαι η ζωή που πάλλεται και 

δονείται σε όλο το σύμπαν. 

5 Να ξέρετε πώς να προσεύχεστε, όχι μόνο στις ώρες της θλίψης σας, αλλά και στις στιγμές της 

χαράς σας. Μπροστά μου φέρνετε μόνο τα δάκρυα, τα βάσανα και τις θλίψεις σας, αλλά στις χαρές σας, 

όταν η καρδιά σας είναι σε εορταστική διάθεση, με ξεχνάτε- τότε μου κλείνετε τις πόρτες σας. 

6 Πρέπει να σας μιλήσω και να σας προετοιμάσω για τη μάχη σας, η οποία θα είναι δύσκολη. Θέλω 

να υπάρχει φως μέσα και γύρω σας, να ασκείτε την αρετή μέσα και έξω από το σπίτι σας, γιατί τότε κανείς 

δεν θα μπορεί να σας εκπλήξει ως (πνευματικά) κοιμισμένους. 

7 Σας ανακοίνωσα ότι μεγάλα τρένα ανθρώπων από ξένες χώρες θα έρθουν σε αυτή τη γη 

αναζητώντας ειρήνη για τις καρδιές τους και φως για το μυαλό τους. Θα συναντήσουν τους μαθητές αυτής 

της διδασκαλίας που θα τους ανακρίνουν. Θα απαιτήσουν από αυτούς τη μαρτυρία των όσων έχουν 

ακούσει και θα τους υποβάλουν σε εξέταση για να τεκμηριώσουν την αλήθεια αυτού του λόγου. 

8 Δεν νομίζετε ότι η καρδιά σας πρέπει τότε να είναι μια αληθινή πηγή φιλανθρωπίας, καλοσύνης 

και φωτός, έτοιμη να ξεχειλίσει ως βοήθεια στις ανάγκες των συνανθρώπων σας; Δεν θα σας 

ευχαριστούσε αν κάθε σπίτι του λαού μου ήταν ένα σχολείο όπου η θεία διδασκαλία εφαρμοζόταν 

πρακτικά; 

9 Στη Δεύτερη Εποχή πήγα τη διδασκαλία Μου σε πολλά μέρη στην Ιουδαία και παντού βρήκα ένα 

κατάλληλο μέρος για να ακουστεί ο λόγος Μου. Ο Δάσκαλος ήταν πάντα σε εγρήγορση, και όταν τον 

έβαζαν σε δοκιμασία, δεν αιφνιδιαζόταν ποτέ. Οι κοιλάδες άκουσαν τη φωνή Μου, τα βουνά 

ανταπέδωσαν την ηχώ των λόγων Μου, τα κύματα της θάλασσας δέχτηκαν τις δονήσεις των μηνυμάτων 

Μου και η μοναξιά των ερήμων φωτίστηκε από την παρουσία Μου. 

10 Θέλω να ενωθείτε, να κάνετε αυτόν τον λαό μια όαση στην έρημο του κόσμου. Ξέρω ότι οι 

άνθρωποι θα σε αναζητήσουν, γιατί θα κουραστούν να καταστρέφουν, να αμαρτάνουν, να σκοτώνουν. 

Μπροστά στα λόγια του φωτός και στις υψηλές σκέψεις, το πνεύμα που κοιμάται ακόμη σήμερα θα 

ξυπνήσει και η διδασκαλία μου θα εμφανιστεί σαν κιβωτός σωτηρίας στη γη. Αυτός ο καιρός θα γίνει μια 

δοκιμασία για αυτόν τον λαό, γιατί πολλές καρδιές θα εξαρτηθούν από τη μαρτυρία τους. 

11 Γιατί λοιπόν να απελπίζεσαι ή να επαναστατείς μπροστά στις δοκιμασίες τώρα, αφού αυτές είναι η 

σμίλη που λειαίνει την καρδιά σου, ώστε αύριο να μπορεί και να είναι ο ερμηνευτής του Δασκάλου της; 

12 Θέλω να σας ακούσω να μου λέτε: "Σ' ευχαριστώ, Δάσκαλε, οι δοκιμασίες σου με επέπληξαν και 

το φως σου με ενθάρρυνε στο μονοπάτι. Οι άρρωστοι μου αναρρώνουν, και μπόρεσα να παρηγορήσω 

τους ταλαιπωρημένους στο δρόμο μου". 

13 Περιμένω από τους άλλους να Μου πουν να τους προετοιμάσω για να γίνουν εργάτες Μου, να 

τους αναθέσω τα εργαλεία της εργασίας, ώστε να μπορέσουν να σπείρουν τους σπόρους της ειρήνης και 

της αγάπης στις καρδιές των συνανθρώπων τους. 
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14 Η στοργική μου βοήθεια εξαρτάται από το αίτημά σας να σας χορηγήσω το θείο δώρο να είστε 

εργάτες στον πνευματικό όροφο. 

15 Σήμερα θέλω να σας παρηγορήσω στις δοκιμασίες σας: Άρρωστοι άνθρωποι, που κουβαλάτε το 

σταυρό του πόνου σε όλη σας τη ζωή, ελάτε σε μένα, θα σας θεραπεύσω. Θα σας διδάξω να πολεμάτε 

ενάντια στις ασθένειές σας και να περιμένετε με υπομονή και ταπεινότητα τη στιγμή της απελευθέρωσης 

από τα βάσανα που σας βαραίνουν. Θα σας δείξω επίσης όλα όσα έχετε επιτύχει στο ταξίδι της εξιλέωσης. 

16 Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που φέρατε το βάρος του πόνου. Μάταια ζητάτε θεραπεία και παρηγοριά 

από τους ανθρώπους, γιατί η φιλανθρωπία έχει φύγει από τις καρδιές των ανθρώπων, και πρέπει να ξέρετε 

ότι χωρίς φιλανθρωπία δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Η επιστήμη από μόνη της δεν αρκεί για να 

απαλλάξει τον κόσμο από τον πόνο του. 

17 Οι επιστήμονες, γεμάτοι ματαιοδοξία, θεωρούν τις θεϊκές αποκαλύψεις ανάξιες της προσοχής 

τους. Δεν θέλουν να ανυψωθούν πνευματικά στον Θεό, και αν δεν καταλαβαίνουν κάτι από αυτό που τους 

περιβάλλει, το αρνούνται για να μην χρειαστεί να ομολογήσουν την ανικανότητά τους και την άγνοιά 

τους. Πολλοί από αυτούς θέλουν να πιστεύουν μόνο σε αυτό που μπορούν να αποδείξουν. 

18 Ποια παρηγοριά μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στις καρδιές των γειτόνων τους, αν 

δεν αναγνωρίζουν την αρχική αρχή της αγάπης που διέπει τη δημιουργία και, επιπλέον, δεν κατανοούν το 

πνευματικό νόημα της ζωής; 

19 Ήξερα ότι θα ερχόντουσαν αυτοί οι καιροί της κυριαρχίας της υλιστικής επιστήμης, του εγωισμού, 

της αδιαφορίας για εκείνους που υποφέρουν και χάνονται, και γι' αυτό προσφέρθηκα να σας στείλω τον 

Παρηγορητή- εδώ έχετε την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Ήρθα με το Πνεύμα για να σας εξηγήσω 

όλα τα μυστήρια, ώστε να γίνετε παιδιά του φωτός. Σας φέρνω τη θεία παρηγοριά αυτής της αποκάλυψης, 

και με τη βοήθειά της θα μπορέσετε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες της ζωής και να ανυψωθείτε κοντά 

Μου. 

20 Σας κάλεσα και όταν ήρθατε μπροστά μου, μου είπατε με δάκρυα στα μάτια ότι ήσασταν ο πιο 

άπορος στη γη, μου δείξατε τη δυστυχία σας και μου επισημάνατε την έλλειψη γνώσεων και τις φτωχές 

ικανότητές σας να τα καταφέρετε στις κακοτοπιές της ζωής. Τότε σας αποκάλυψα ότι δεν είστε σε καμία 

περίπτωση παρίες ή οι πιο φτωχοί. Σε δοκίμασα και παραπονέθηκες γιατί ένιωσες ότι σε αποκληρώσανε 

χωρίς να έχεις ανακαλύψει ότι κουβαλάς έναν θησαυρό στο πνεύμα σου. 

21 Ο άρρωστος έκλαιγε επειδή δεν είχε διαθέσιμο γιατρό για να τον θεραπεύσει και δεν είχε ακόμη 

ανακαλύψει ότι το πνεύμα του είχε άφθονο θεραπευτικό βάλσαμο. 

22 Εκείνος που έκλαιγε εξαιτίας της άγνοιάς του δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι μέσα στη σιωπή της 

καρδιάς του η θεϊκή φωνή του Δασκάλου του τον καλούσε στο πνευματικό βασίλειο. Αυτός που νόμιζε 

ότι ήταν αποκληρωμένος δεν είχε ανακαλύψει όλα τα χαρίσματα με τα οποία τον έστειλε ο Πατέρας για 

να εκπληρώσει το έργο του στη γη. Ήταν απαραίτητο να φτάσει η αλήθεια σε εσάς και να ανάψει το φως 

στις καρδιές σας, ώστε να ξυπνήσετε από τον βαθύ λήθαργο, να σηκωθείτε με πίστη και να πείτε: "Δεν 

είμαστε μόνοι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν είμαστε παρίες, η ύπαρξή μας είναι γεμάτη με δώρα από τον 

Πατέρα. Δεν θα χαθούμε κάτω από το βάρος του πόνου, επειδή έχουμε στην καρδιά μας την ανείπωτη 

παρηγοριά του Λόγου του Κυρίου, ο οποίος μας δίνει το φως του σε όλους τους δρόμους μας. Δεν 

εξαρτόμαστε από το θέλημα των ανθρώπων, η μοίρα μας δεν εξαρτάται από αυτούς, αλλά από το θέλημα 

του Πατέρα μας. Δεν θα υπάρχουν πια εμπόδια, πατήματα ή λάθος δρόμοι που θα μας αποθαρρύνουν και 

θα μας αποτρέπουν από το να συνεχίσουμε στο αληθινό μονοπάτι. Στον πόνο θα βρούμε παρηγοριά, στις 

σκοτεινές ώρες θα αφήσουμε το φως να λάμψει, και στον αγώνα μας για ζωή θα νιώσουμε ότι η δύναμη 

ρέει προς το μέρος μας. Ποιος μας έσωσε; Ποιος μας έδωσε πίσω την υγεία και τη ζωή μας; Ήταν ο 

Δάσκαλος που, μέσω του θείου Λόγου του, μας οδήγησε πίσω στον αληθινό δρόμο και μας έδωσε την 

παρηγοριά που μας υποσχέθηκε από τους πρώτους χρόνους". 

23 Αγαπήστε την αλήθεια, ω μαθητές, κατανοήστε την και ζήστε την. Αυτός που γνωρίζει την 

αλήθεια έχει μέσα του την ευτυχία να βλέπει το φως του Θεού. Γνωρίζει την ειρήνη και βαδίζει 

αταλάντευτα στα μονοπάτια της ολοκλήρωσης. 

24 Το έργο αυτό θα επικριθεί και θα απορριφθεί από πολλούς όταν μάθουν ότι πνευματικά όντα 

έχουν γίνει γνωστά σε αυτό. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί μόνο οι αδαείς θα είναι αυτοί που θα 

πολεμήσουν αυτό το μέρος της διδασκαλίας μου. 
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25 Πόσες φορές οι απόστολοι, οι προφήτες και οι αγγελιοφόροι του Κυρίου μίλησαν στον κόσμο υπό 

την επιρροή πνευματικών όντων του φωτός χωρίς η ανθρωπότητα να το αντιληφθεί, και πόσες φορές ο 

καθένας από εσάς ενήργησε και μίλησε υπό τη θέληση πνευματικών οντοτήτων χωρίς να το αντιληφθεί! 

Και αυτό ακριβώς, το οποίο συνέβαινε πάντα, σας το επιβεβαίωσα τώρα. 

26 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς σας δίδαξε ότι ο ανθρώπινος νους είναι μια πόρτα από την οποία 

μπορεί να εισέλθει ο πνευματικός κόσμος. Σας δίδαξε να απελευθερώνεστε από τα συγκεχυμένα όντα που 

δοκιμάζουν τους ανθρώπους στο δρόμο της εξιλέωσης με τις κακές επιρροές τους εξαιτίας των 

παραβάσεων που έχουν διαπράξει- όπως επίσης σας δίδαξε να τελειοποιείτε τον εαυτό σας σε τέτοιο 

βαθμό ώστε το Άγιο Πνεύμα να μπορεί να μιλάει μέσω του στόματος του ανθρώπου. 

27 Και όμως, πόσο συχνά αυτές οι αποκαλύψεις έχουν ανταλλαγεί και πόσο έχουν βεβηλωθεί! Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο μου έχει καταπολεμηθεί αυτή την εποχή και θα συνεχίσει να 

καταπολεμάται. Όσοι, όμως, πιστεύουν αληθινά στο ίδιο, θα συνεχίσουν να το μελετούν και να το 

ακολουθούν, ώστε αύριο να μπορούν να εξηγήσουν τις διδασκαλίες μου και να αποτρέψουν από το 

σφάλμα τους εκείνους που βρίσκονται σε σύγχυση και εκείνους που βεβηλώνουν τις διδασκαλίες μου. 

28 Αυτή τη στιγμή θέλησα να εκθέσω λεπτομερώς όλες αυτές τις αποκαλύψεις και να ολοκληρώσω 

την εξήγησή τους, και για το σκοπό αυτό έστειλα τον Ηλία να φωτίσει την κατανόησή σας και να 

προετοιμάσει το δρόμο για εσάς, ώστε να μην απογοητευτείτε από τον ερχομό Μου και τον ερχομό των 

πνευματικών Μου στρατευμάτων. 

29 Ο Ηλίας, ως πνευματική οντότητα, χτύπησε την πόρτα του εκλεκτού αυτής της εποχής, ο οποίος, 

χωρίς να γνωρίζει ή να γνωρίζει τίποτα για την παρούσα εκδήλωση, βρέθηκε προβληματισμένος, 

υποταγμένος και ηττημένος μπροστά στην πνευματική δύναμη που χτύπησε την καρδιά του για να τον 

κάνει να αφοσιωθεί σε αυτή την υπηρεσία. Αυτός ήταν ο πρώτος σπόρος που καλλιεργήθηκε από τους 

πρώτους πιστούς και έφερε τα πρώτα άνθη και τους πρώτους καρπούς. 

30 Το φυτό μεγάλωσε και έγινε ένα νεαρό δέντρο, τα άνθη του ήταν οι εκδηλώσεις των όντων του 

φωτός που ήρθαν σε αυτόν τον λαό ως αγγελιοφόροι, προφήτες, φύλακες άγγελοι και σύμβουλοι. Οι 

καρποί ήταν οι εκδηλώσεις του Διδασκάλου σας μέσω της θεϊκής του ακτίνας, που σας έφεραν τη γλυκιά 

γεύση της ζωής. 

31 Πώς θα μπορούσατε να καταστρέψετε την ιδέα του θανάτου μέσα σας χωρίς να γίνετε μάρτυρες 

της ύπαρξης όντων που κάποτε ήταν στη γη και τώρα ζουν αόρατα σε έναν άλλο κόσμο; Πώς θα 

μπορούσατε να απελευθερωθείτε από εκείνους που σας παραμονεύουν και προκαλούν το κακό, και πώς 

θα μπορούσατε να συμφωνήσετε αρμονικά με εκείνους που φέρουν μέσα τους μόνο φως και καλοσύνη; - 

Μόνο νιώθοντας την παρουσία τους, ακούγοντας τη φωνή τους και ακολουθώντας τις συμβουλές τους - 

βιώνοντας τις εκδηλώσεις τους και βλέποντάς τους να επιτελούν τα έργα τους. Η μαρτυρία αυτού του 

λαού πρέπει να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο για να πείσει εκείνους που λένε ότι πιστεύουν στη ζωή, αλλά 

όχι στην ανάσταση και την αιωνιότητα. Είναι οι νεκροί που φυλάνε τους νεκρούς τους επειδή φοβούνται 

να γίνουν γνώστες. 

32 Άνθρωποι, χρησιμοποιήστε τις ημέρες που σας απομένουν για αυτή την πνευματική διακήρυξη 

μέσω της διάνοιας του ανθρώπου. Γνωρίζετε ότι αυτή η διδασκαλία δεν θα είναι παρά σύντομη και ότι ο 

καρπός της εμπειρίας σας, η αληθινή, καθαρή μαρτυρία, απαλλαγμένη από μυστικότητα, θα είναι αυτό 

που θα φέρετε αύριο στους συνανθρώπους σας. 

33 Δεν θα σας επιτρέψω να συνεχίσετε να προκαλείτε τον πνευματικό κόσμο να εκδηλώνεται μέσω 

των υλικών αισθήσεων, όταν περάσει ο χρόνος που έχει οριστεί σύμφωνα με τη Θέλησή Μου. Αλλά να 

ξέρετε ότι, παρά το γεγονός ότι η ακτίνα του Κυρίου και των πνευματικών οντοτήτων δεν καταλαμβάνει 

πλέον τον εγκέφαλό σας, η έμπνευση μέσω του Κυρίου σας συνεχίζεται για πάντα και για πάντα σε όλους 

εκείνους που εγείρονται στην προσευχή. Και το φως του πνευματικού κόσμου θα λάμψει από τον ένα 

κόσμο στον άλλο, από το ένα πνεύμα στο άλλο, και θα φτάσει σε όλα τα παιδιά μου. 

34 Ευλογημένοι είναι όλοι εκείνοι που πραγματικά αξιοποιούν αυτή την περίοδο διδασκαλίας, γιατί 

μετά το έτος 1950 θα είναι αυτοί που θα διαδώσουν το σπόρο της διδασκαλίας μου. Εσείς που υπήρξατε 

μέρος του φυλλώματος του πανίσχυρου "δέντρου" θα φροντίσετε να βρουν οι άνθρωποι σε αυτό τον 

καρπό της ζωής και της αλήθειας. 
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35 Άνθρωποι, αν αισθάνεστε την αλήθεια της διδασκαλίας μου στην καρδιά σας όταν μιλάτε γι' 

αυτήν, θα δείτε πολλά από τα λόγια σας να γίνονται πραγματικότητα- και αν αφήσετε όλα τα λόγια σας να 

γίνουν πράξη, θα κάνετε αληθινά θαύματα. Αλλά αν δεν είναι το πνεύμα που μιλάει μέσω του σώματος, 

αν δεν είναι αυτός που κάνει τον εαυτό του γνωστό, δεν θα μπορέσετε να δώσετε ούτε ειρήνη ούτε υγεία. 

36 Το Πνεύμα θα μπορέσει να κάνει τη φωνή του να ακουστεί όταν είστε προετοιμασμένοι. Το Παιδί 

του Πατέρα που κατοικεί μέσα σας έχει πολύ μεγάλη δύναμη που του έχει παραχωρηθεί από τον 

Δημιουργό του για να βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό, σας διδάσκω να μην αφήνετε να χαθούν 

εκείνοι που σας δείχνουν τη δυστυχία τους, να μην αφήνετε την κραυγή για βοήθεια εκείνου που σας 

καλεί να σβήνει στην έρημο. Το να μεταδίδετε ό,τι λαμβάνετε είναι ένας νόμος που σας δίδαξε ο Πατέρας 

σας. Δεν σε αγάπησα; Τότε μπορείτε κι εσείς να δώσετε αγάπη στους συνανθρώπους σας. Μεταδώστε 

αυτή την αδελφική αγάπη μεταξύ σας. 

37 Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με υλικά πράγματα, πρέπει επίσης να τρέφεται με πνευματικούς 

θησαυρούς. Μιλάω έτσι σε αυτά τα ακροατήρια που ακούνε μόνο ταπεινά, και η διδασκαλία μου τα 

μεταμορφώνει σιγά-σιγά. Αλλά πότε θα μεταφέρετε αυτό το φως σε όλους τους λαούς της γης; Πότε θα 

πετύχετε να εξαγνιστούν όλοι οι άνθρωποι με την αλήθεια μου; 

38 Τα πάντα έχουν μολυνθεί από τον άνθρωπο, όχι μόνο η ψυχή του: τα νερά είναι μολυσμένα, ο 

αέρας είναι μολυσμένος και πρησμένος από μικρόβια και θάνατο, και γι' αυτό σας ρωτώ: Με ποιες 

διδασκαλίες και σε ποιο χρόνο σκοπεύετε να εξαγνιστείτε; Πότε θα είστε ποτέ έτοιμοι να εξαγνιστείτε 

σωματικά και ψυχικά, αν θέλετε να πλένετε μόνο το σώμα σας; Τι θα πετύχετε με αυτό; - Να εξαπατάτε 

τους εαυτούς σας. Καθαρίστε πρώτα την καρδιά και το νου, απ' όπου προέρχονται όλες οι κακές σκέψεις 

και τα κακά έργα. Το ενσαρκωμένο ον χρειάζεται το πνευματικό ψωμί για να νιώσει - έστω και για λίγες 

στιγμές - αυτό που είναι: πνεύμα. 

39 Αναζητήστε ένα άλλο ψωμί εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για κάθε μέρα, επιδιώξτε ένα 

άλλο σπίτι εκτός από το σπίτι σας. Αυτό το ψωμί είναι το ψωμί του Λόγου μου, και αυτό το σπίτι είναι 

στο άπειρο. 

40 Καθώς σας μιλάω, η καρδιά σας μου μεταδίδει πολλές από τις επιθυμίες της, τις ελπίδες της. 

Απαντώ σε κάποια από τα παιδιά μου που, στο ταξίδι τους στη ζωή, βίωσαν την παρουσία πνευματικών 

όντων που συνήθως ονομάζετε σκοτεινά ή μπερδεμένα πνεύματα. 

41 Γιατί Μου ζητάτε να απομακρύνω αυτά τα όντα από τα μέρη όπου εκδηλώνονται συνήθως; 

Πρέπει να γνωρίζουν ότι επέζησαν από τον φαινομενικό "θάνατό" τους, προκειμένου να εκπληρώσουν 

τον νόμο της επανόρθωσης και να αποκτήσουν εμπειρία. Εκπληρώνουν, έστω και ακούσια, το καθήκον 

τους να δίνουν αληθινή μαρτυρία στους άπιστους και υλιστές ανθρώπους ότι η ψυχή επιβιώνει του 

σώματος. 

42 Ως εκ τούτου, θα τους καλέσω πίσω μόνο όταν έρθει η ώρα που έχω ορίσει. Τώρα έχουν ακόμη 

ένα καθήκον να εκπληρώσουν. Επομένως, μη Μου ζητάτε να τα απομακρύνω από εσάς- πρέπει να 

περιμένουν μέχρι την ώρα που έχει οριστεί γι' αυτά. Γιατί θέλετε τα πάντα στη ζωή να είναι σύμφωνα με 

τις επιθυμίες σας και όχι σύμφωνα με το τι είναι καλό για τους άλλους; Σας επισημαίνω ότι αυτά τα όντα 

δεν θα σας ενοχλήσουν αν είστε γενναιόδωροι και τα συμπονάτε. 

43 Σηκώστε τις σκέψεις σας τώρα, ζητήστε και θα λάβετε. Ζητήστε αυτό που πιστεύετε ότι είναι 

σωστό για εσάς και για τους συνανθρώπους σας. Διατηρήστε την εσωτερική σιωπή σε αυτές τις στιγμές 

που ζητάτε και να έχετε πίστη ότι Εγώ είμαι παρών, ώστε να έρθετε σε κοινωνία μαζί Μου. Ακούω τις 

ψυχές, έρχομαι στις καρδιές, σας μιλάω από πνεύμα σε πνεύμα. Παίρνω από τις καρδιές σας όλους τους 

πόνους, όλους τους φόβους, τις θλίψεις και τις στενοχώριες. Δεν υπάρχει ούτε μια καρδιά που να μην έχω 

επισκεφθεί- δεν υπάρχει ούτε μια συνείδηση που να μην έχω φωτίσει- δεν υπάρχει ούτε ένας πόνος από 

τον οποίο να μην έχω απελευθερώσει τα παιδιά μου για να τον πάρω μαζί μου και να σχηματίσω ένα 

ακάνθινο στεφάνι από όλα μαζί. 

44 Έτσι θα προσεύχεστε σύμφωνα με το θέλημά μου, έτσι θα με λαμβάνετε πάντα. Μην δείχνετε την 

αγάπη σας με εξωτερικές χειρονομίες που το μόνο που σας εξυπηρετεί είναι να σας βλέπουν να το κάνετε. 

Αναζητήστε με στη σιωπή, μείνετε μόνοι με τον Κύριό σας, και θα καταφέρετε να έχετε την παρουσία 

μου στις καρδιές σας και να ακούσετε τη φωνή μου να σας λέει: Σας δίνω το έλεός μου, επειδή είστε 

παροδικοί σε αυτόν τον κόσμο. 
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45 Ηλία, αυτή τη στιγμή, ενώστε τις επιλεγμένες ψυχές, είτε ενσαρκωμένες είτε όχι πια στη σάρκα, 

ώστε να είναι δυνατές σαν μία, γιατί οι δοκιμασίες που σας περιμένουν είναι μεγάλες. Αλλά θα 

αναδυθείτε φωτισμένοι από το φως του Αγίου Πνεύματός μου, επειδή σας αγαπώ και δεν θα σας αφήσω 

να ντροπιαστείτε. Εκπαιδευτείτε ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε σωστά τον Λόγο Μου και να ξέρετε 

πώς να ξεχωρίζετε το σιτάρι από τα ζιζάνια. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να μην 

παρεκκλίνετε από αυτό το μονοπάτι και να μην σας αιφνιδιάσει απροσδόκητα ο πόνος. 

46 Καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ αυτός που προκαλεί τον πόνο, γιατί είμαι ο Πατέρας σας που θέλει 

να στολίσει την ψυχή σας. Εσείς οι ίδιοι είστε που σπέρνετε τον πόνο στο ταξίδι της ζωής σας, και όταν 

σας βρει, μου λέτε: "Κύριε, γιατί μας βαραίνει ο πόνος;" Αλλά συνειδητοποιήστε ότι σας δίνω μόνο 

αγάπη, σας ευλογώ και σας δίνω τις οδηγίες μου. 

47 Ακούστε την παραβολή μου: 

48 Μια γυναίκα περπατούσε σε ένα μονοπάτι, κρατώντας τρία μικρά αγόρια, το μεγαλύτερο οκτώ 

ετών, το μεσαίο επτά και το μικρότερο τεσσάρων. Τους έδωσε άφθονη μητρική αγάπη, τους έθρεψε και 

τους έντυσε με μεγάλη τρυφερότητα. Μια μέρα ο μεγαλύτερος γιος είπε στη μητέρα του: "Για πολύ καιρό 

κοπιάζεις για να μας ταΐζεις και να μας ντύνεις. Είμαι ο ψηλότερος από εμάς τους αδελφούς και είμαι 

έτοιμος να κάνω ό,τι μου ζητήσετε για να σας βοηθήσω να στηρίξετε τους αδελφούς μου. Ομοίως, ο λίγο 

μικρότερος αδελφός μου, όταν μεγαλώσει, θα εργαστεί επίσης για να σας βοηθήσει με τον μικρότερο, και 

όταν μεγαλώσει και αυτός, θα εργαστεί όπως εμείς, και έτσι θα μείνουμε όλοι μαζί στο ίδιο μονοπάτι". 

49 Η Μητέρα του είπε: "Είσαι ακόμα μικρός, και πραγματικά σου λέω ότι δεν γνωρίζεις ακόμα τον 

κόσμο. Οι άνθρωποι με την κακία τους θα σας βλάψουν, και τότε θα πρέπει να επιστρέψετε σε μένα ενώ 

θα είστε γεμάτοι πόνο. Αλλά επειδή σε αγαπώ, δεν θέλω να παραστρατήσεις ή να βιώσεις πόνο από δικές 

σου πράξεις". Εκείνο το αγόρι της απάντησε με υποχωρητικότητα και υπακοή: "Θα κάνω το θέλημά σου 

και θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή και να μπορέσω να πάω στα μέρη που θα με 

κατευθύνεις". 

50 Εκείνη η γυναίκα τότε του είπε: "Αληθινά, τώρα έμαθες το πρώτο μάθημα, και γι' αυτό σε θεωρώ 

τον μεγαλύτερο από τους αδελφούς και τις αδελφές σου - όχι μόνο λόγω της ηλικίας σου, αλλά επειδή 

είσαι υπάκουος και συνετός". 

51 Τα χρόνια πέρασαν και το αγόρι είχε γίνει νέος. Τα αδέλφια του, που επίσης είχαν μεγαλώσει, 

είχαν ως πρότυπο τη σύνεση του μεγαλύτερου αδελφού τους, του οποίου η ευφυΐα αυξανόταν μέρα με τη 

μέρα. 

52 Μια μέρα η γυναίκα είπε στον νεαρό: "Θέλεις να περιπλανηθείς στους δρόμους του κόσμου; Θα 

σου δώσω ένα βιβλίο, το περιεχόμενο του οποίου θα μελετήσεις, για να αποτυπώσεις τη διδασκαλία του 

στο μυαλό και την καρδιά σου. Γιατί αληθινά σου λέω, θα σε κάνει να περάσεις όλους τους κινδύνους 

αλώβητος, και κανένας πόνος δεν θα σε αιφνιδιάσει". Τότε τον οδήγησε, μαζί με τα αδέλφια του, σε μια 

καλύβα όπου κατοικούσε ένας σεβάσμιος γέροντας, στον οποίο είπε: "Εδώ είναι τα παιδιά μου, τα οποία 

περίμενες πολύ καιρό, γιατί τα ήξερες πριν από μένα. Ελπίζω ότι θα τους δεχτείτε και θα τους βοηθήσετε 

σύμφωνα με το θέλημά Σας. 

53 Ο γέροντας τους κοίταξε με μεγάλη αγάπη και είπε στη γυναίκα: "Τα παιδιά σας είναι καλά, αλλά 

χρειάζονται ακόμη προετοιμασία για να βγουν στον κόσμο- γιατί είναι ακόμη αδύναμα και ο κόσμος θα 

μπορούσε να τα μολύνει με τη διαφθορά του. Δώστε μου το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, για να σας 

αποκαλύψω μεγάλα μαθήματα από αυτό. Σκεφτείτε διεξοδικά αυτά τα μαθήματα, τότε η αλήθεια τους θα 

σας επιτρέψει να επιβιώσετε από όλους τους κινδύνους σώοι και αβλαβείς." Απευθυνόμενος στους νέους, 

είπε: "Θα μάθεις από αυτό το βιβλίο και θα διδάξεις με αγάπη τον αδελφό σου, ώστε αυτός με τη σειρά 

του να διδάξει τον νεότερο, και στη συνέχεια όλοι σας θα μαρτυρήσετε αυτή τη διδασκαλία με τα έργα 

της αγάπης σας". 

54 Όταν ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς κοίταξε τον γέροντα, του οποίου το πρόσωπο ήταν τόσο 

ευγενικό και ευγενικό, γονάτισε μπροστά του και του είπε: "Επιτρέψτε μου να φιλήσω τα χέρια σας και το 

μέτωπό σας". Ο γέροντας απάντησε: "Κάνε αυτό, γιατί είσαι άξιος της αγάπης μου, και με αυτήν θα 

κάνεις μεγάλα έργα". Τότε η γυναίκα είπε στον νεαρό: "Ετοιμάσου, γιατί σύντομα θα φύγεις από τη 

φροντίδα μου. Αλλά ακόμη και όταν είσαι μακριά, θα είσαι μαζί μου. Ελπίζω ότι θα θυμάστε πάντα τα 

αδέλφια σας και ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα που τους δώσατε. Μην κάνεις κανένα λάθος, να 
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είσαι σαν ένας καθαρός και λαμπερός καθρέφτης στον οποίο μπορούν να κοιτάξουν τον εαυτό τους, ώστε, 

ακολουθώντας το παράδειγμά Σου, να γλιτώσουν τον πόνο". 

55 Ο νεαρός απάντησε: "Επειδή αγαπώ εσένα και τον καλό γέροντα, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για 

να είμαι καλό παράδειγμα για τα αδέλφια μου. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή και ο νεαρός πήγε σε διάφορα 

μέρη, αλλά σε όλα αυτά είδε ότι η κακία και η πικρία ήταν μεγάλες και οι καρδιές σκληρές από την 

αμαρτία. Για μια στιγμή ένιωσε φόβο- αλλά θυμήθηκε τα λόγια του γέροντα, άνοιξε το βιβλίο και στην 

πρώτη σελίδα βρήκε τον νόμο που έπρεπε να διέπει τους ανθρώπους, ώστε ακολουθώντας τον να γίνουν 

δυνατοί. Βρήκε διδασκαλίες άπειρης αγάπης, με τη βοήθεια των οποίων θα ήταν σε θέση να χορηγήσει 

θεραπευτικό βάλσαμο που θα ανακούφιζε τον πόνο των ασθενών και θα χαροποιούσε τους 

ταλαιπωρημένους - το φως για να αποκαταστήσει την όραση στους τυφλούς, να φωτίσει τους 

μπερδεμένους και τη σοφία για να φέρει ειρήνη στις καρδιές των συνανθρώπων του. 

56 Μεγάλη ήταν η χαρά εκείνου του νέου που, μέσα στην έρημο, ύψωσε το πνεύμα του και είπε στον 

γέροντα: "Ευλογημένος να είσαι, Κύριε, με φώτισες με τη διδασκαλία σου και νιώθω ότι κατοικείς στην 

καρδιά μου και ότι με ενέπνευσες με τα έργα που θέλεις να κάνω. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τη μάχη 

για να φέρω το θείο μήνυμά Σου στους κατοίκους αυτού του κόσμου, να πλησιάσω εκείνους που νιώθουν 

θλίψη στις καρδιές τους, εκείνους που διψούν για τη διδασκαλία Σου". 

57 Αυτός ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που, εκτός από τον πόνο που 

ένιωθαν στην καρδιά τους, περιβάλλονταν από ένα απέραντο σκοτάδι, διψούσαν για δικαιοσύνη και 

έλεος. 

58 Γεμάτος αγάπη, στράφηκε προς εκείνα τα πλήθη και τους είπε: "Από ένα μακρινό μέρος έρχομαι 

σε σας, εκπληρώνοντας την αποστολή ενός γέρου, για να σας φέρω το βάλσαμο για τα βάσανά σας και να 

προάγω τη γνώση σας. Ακούστε το μήνυμα που σας φέρνω, ανοίξτε τις πόρτες των καρδιών σας και 

δεχτείτε την αλήθεια μέσα σας- γιατί σας αγαπώ όπως αγαπώ τον γέροντα που με έστειλε σε σας, και σας 

μεταδίδω τη βοήθεια της αγάπης του". 

59 Τότε εκείνοι οι άποροι άπλωσαν τα χέρια τους, και όταν ένιωσαν αυτό το δώρο αγάπης, δάκρυα 

μετάνοιας έσκασαν από τα μάτια τους, και τα λόγια εκείνου του απεσταλμένου ήταν σαν κρυστάλλινο 

νερό που έσβησε τη δίψα τους. Ένιωσαν γαλήνη και ευχαρίστησαν τον γέροντα που τους έστειλε αυτόν 

τον νεαρό που τους δίδαξε τον δρόμο για τη σωτηρία τους μέσω του παραδείγματός του. 

60 Ο νέος τους είπε: "Κρατήστε αυτό που λάβατε στην καρδιά σας και μην αφήσετε τον χρόνο ή την 

κακία του κόσμου να σας το αρπάξει, γιατί τότε η εξιλέωσή σας θα γινόταν διπλάσια βαριά". 

61 Τα χαρούμενα εκείνα πλήθη τον ρώτησαν από πού κατάγεται και πώς αυτοαποκαλείται, οπότε ο 

νεαρός απάντησε: "Δεν πρέπει να σας πω. Το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι είμαι αγγελιοφόρος. 

Έχετε πίστη σε αυτό που έχετε λάβει. Γιατί αν έχεις πίστη, ακόμα και η λέπρα σου θα εξαφανιστεί". 

62 Όταν οι άνθρωποι ένιωσαν υγιείς και δυνατοί, τραγούδησαν έναν ύμνο αγάπης που δεν είχαν 

ξανακούσει ποτέ πριν, και με επικεφαλής τον νεαρό, πρόσφεραν την πίστη τους, την αφοσίωσή τους, την 

αγάπη τους στον γέροντα. 

63 Όταν ο νεαρός επέστρεψε στον γέροντα για να του αναφέρει την εκπλήρωση της αποστολής του, 

είδε ότι εκείνος που τον είχε στείλει για να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης στον πλησίον του, τον έσφιξε 

στην καρδιά του και, απευθυνόμενος στη γυναίκα που τον είχε φέρει κοντά του, είπε: "Αυτός είναι ο Υιός 

που μπόρεσε να εκπληρώσει την αποστολή που του έδωσα, ώστε το παράδειγμά του να χρησιμεύσει ως 

πρότυπο για τους αδελφούς και τις αδελφές του, έτσι ώστε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να φύγουν, να 

διακηρύξουν την αλήθεια μου στις καρδιές των ανθρώπων." 

64 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, για άλλη μια φορά σας έδωσα τη Διδασκαλία Μου για την Αγάπη, 

ώστε να την κατανοήσετε με σαφήνεια και να αποτελέσει το φως που θα σας καθοδηγήσει στο ταξίδι σας 

μέσα στη ζωή, ώστε μέσα από την εκπλήρωση του καθήκοντός σας να έρθετε πιο κοντά στον Πατέρα σας, 

ο οποίος, γεμάτος αγάπη, θα σας δώσει την ανταμοιβή σας και θα σας δείξει, όπως ο Μωυσής, τα φωτεινά 

πεδία της Γης της Επαγγελίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 164  
1 Σας δοκίμασα πολύ αυτή την εποχή, ώστε να αποκτήσετε το φως και τη δύναμη που χρειάζεται η 

ψυχή για να φτάσει στην τελειότητά της. Δεν υπάρχει δοκιμασία που να μην έχει λύση, ούτε πόνος που να 

μην αφήνει μια αχτίδα φωτός στην ψυχή. Έτσι μπορείτε να δώσετε λογαριασμό για την αφοσίωσή σας και 

να αξιολογήσετε σωστά τις αδυναμίες σας. Διότι πρέπει να αποδεικνύετε την πίστη και να μαρτυρείτε τη 

διδασκαλία μου - όχι μόνο με τα λόγια σας, αλλά και με τα έργα σας, τα οποία θα είναι παράδειγμα για 

τους συνανθρώπους σας. 

2 Σας εκπαιδεύω έτσι ώστε όταν λάβετε τη διδασκαλία να είστε σε θέση να την εφαρμόσετε και να 

μην την ξεχάσετε. Σας εργάζομαι στο μονοπάτι της ζωής σας, ώστε όταν έρθει η ώρα που δεν θα έχετε 

πλέον τον λόγο μου μέσω των φορέων φωνής, να μπορείτε να συνεχίσετε να συνομιλείτε μαζί μου από 

πνεύμα σε πνεύμα. Όπου κι αν πάτε, θα σας συνοδεύω εγώ, και στα λόγια σας θα είναι ο λόγος μου, στις 

σκέψεις σας η έμπνευσή μου, και στο πνεύμα σας θα είναι το δικό μου. Είστε οι νέοι μου μαθητές και δεν 

θα σας αφήσω, όπως δεν άφησα εκείνους που με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. Δοκιμάστηκαν και 

αυτοί, και στην πιο δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, τους παρατήρησα και έκρινα την πίστη τους. 

3 Θυμηθείτε το ακόλουθο απόσπασμα της Βίβλου: Ο Δάσκαλος, συνοδευόμενος από τους μαθητές 

του, έπλεε με μια βάρκα σε μια ήρεμη λίμνη. Ο Ιησούς μίλησε και εκείνοι τον άκουσαν. Όταν τελείωσε η 

διδασκαλία, ο Δάσκαλος έκλεισε τα μάτια του και ξεκουράστηκε. Οι μαθητές συζήτησαν τον λόγο μου 

και βοήθησαν ο ένας τον άλλον να τον κατανοήσουν. - Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όλα γύρω από εκείνη την 

ομάδα μαθητών ήταν ειρηνικά. Τότε φάνηκαν τα προμηνύματα μιας μεγάλης καταιγίδας, η θύελλα 

ξέσπασε και η ταραγμένη θάλασσα αναστατώθηκε, τα κύματα ανέβηκαν ψηλά και η βάρκα έγινε παιχνίδι 

των κυμάτων. Οι μαθητές φοβήθηκαν για τη ζωή τους, έδωσαν οδηγίες ο ένας στον άλλον, μάζεψαν τα 

πανιά, ενώ κάποιοι προσεύχονταν. Δεν τόλμησαν να ξυπνήσουν τον Ιησού, αλλά καθώς ο κίνδυνος 

αυξανόταν, τον φώναζαν δυνατά. Αλλά εκείνος κοιμόταν και δεν ακούστηκαν. Τότε τον φώναξαν για 

δεύτερη και τρίτη φορά, λέγοντάς του: "Δάσκαλε, ξύπνα- ιδού, βουλιάζουμε". Ο Ιησούς άνοιξε τα μάτια 

του και τους είπε: "Ω, εσείς που έχετε μικρή πίστη, που δεν πιστεύετε σε μένα". Και απλώνοντας το χέρι 

του, πρόσταξε τα νερά να υποχωρήσουν. Επικράτησε και πάλι ειρήνη και η θάλασσα παρέμεινε ήρεμη. Οι 

μαθητές, ντροπιασμένοι για την έλλειψη πίστης τους και εντυπωσιασμένοι από το θαύμα που είχε συμβεί 

μπροστά στα μάτια τους, ορκίστηκαν να μην αμφιβάλλουν ποτέ ξανά, και μετά από αυτή τη δοκιμασία η 

πίστη τους ήταν μεγαλύτερη. 

4 Αυτή τη στιγμή πλέετε κι εσείς σε μια τέτοια θάλασσα. Παλεύετε με μια καταιγίδα παρεκτροπών, 

αμαρτίας και εγωισμού. Η βάρκα είναι το έργο μου, ο Δάσκαλος είναι αυτός που ακούτε, οι μαθητές είστε 

εσείς που είστε μαζί μου τώρα. Τα κύματα που μαστιγώνουν τη βάρκα σας σήμερα κινούνται επίσης 

άγρια, και μπροστά στην αυξανόμενη καταιγίδα νομίζετε ότι κοιμάμαι. Τότε, όταν με φωνάζετε με όλη 

σας τη δύναμη, αξίζετε να σας επαναλάβω αυτή ακριβώς τη λέξη και να σας πω ότι δεν έχετε 

χρησιμοποιήσει τις διδασκαλίες μου. 

5 Ας συνεχίσουμε με τη βάρκα. Ιδού, πλησιάζει ήδη η στιγμή που θα απλώσω το χέρι Μου πάνω 

από τα νερά και θα τους πω: "Ηρεμήστε και ησυχάστε". Σήμερα σας προετοιμάζω, γιατί σύντομα δεν θα 

με ακούτε πια και θα σας αφήσω ενισχυμένους. Δεν σας έχω δώσει ακόμη την τελική Μου οδηγία, αλλά 

όταν έρθει εκείνη η ώρα, μη φοβάστε τις δοκιμασίες, μην απελπίζεστε μπροστά στον κίνδυνο, θυμηθείτε 

την οδηγία Μου και σκεφτείτε την προσεκτικά- μέσω αυτής θα είστε δυνατοί και ικανοί να ολοκληρώσετε 

το έργο σας. 

6 Τώρα ο Δάσκαλος σας ρωτά: Πού είναι οι νεκροί σας και γιατί κλαίτε για την εξαφάνιση των 

όντων που αγαπάτε; Αληθινά σας λέω, στα μάτια μου κανείς δεν πέθανε, γιατί σε όλους έδωσα αιώνια 

ζωή. Όλοι είναι ζωντανοί- αυτοί που νομίζατε ότι χάσατε είναι μαζί Μου. Εκεί που νομίζετε ότι βλέπετε 

τον θάνατο, υπάρχει ζωή- εκεί που βλέπετε το τέλος, υπάρχει η αρχή. Εκεί που νομίζετε ότι όλα είναι 

μυστήριο και ανεξιχνίαστο μυστικό, υπάρχει το φως, καθαρό σαν αιώνια αυγή. Εκεί που πιστεύετε ότι δεν 

υπάρχει τίποτα, υπάρχουν τα πάντα, και εκεί που αντιλαμβάνεστε μόνο τη σιωπή, υπάρχει μια συναυλία. 

7 Η ψυχή σας δεν έχει ακόμη αφυπνιστεί πλήρως για την ανοδική της εξέλιξη, αλλά οι δοκιμασίες 

στις οποίες θα σας υποβάλλω με πολλές μορφές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα σας φέρουν 

αντιμέτωπους με την πραγματικότητα, και αυτός ο κόσμος που αγαπάτε τόσο πολύ σήμερα, που 
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θαυμάζετε τόσο πολύ επειδή έδωσε ευχαρίστηση στο φυσικό σας κέλυφος, θα τον θεωρείτε τότε φτωχό 

επειδή έχετε ανέλθει και φτάσει σε ένα υψηλότερο, πιο πνευματικό επίπεδο ζωής- και αυτό θα συνεχιστεί 

μέχρι να φτάσετε στην πληρότητα της ζωής. 

8 Μακάριοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν από τον κόσμο μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για την 

πρόοδο της ψυχής και του σώματός τους, γιατί τότε ο αποχωρισμός από αυτόν τον κόσμο δεν θα είναι 

δύσκολος για σας. Δεν θα αισθάνεστε ότι η ψυχή σας υποφέρει όταν πρέπει να εγκαταλείψει το σωματικό 

της περίβλημα. 

9 Θέλω να είστε σε θέση να αποσυνδεθείτε με αληθινή παράδοση από το σώμα που είναι προσωρινά 

το κέλυφος σας, το ένδυμά σας, και να κάνετε το ίδιο με όλα όσα έχετε αποκτήσει στον κόσμο που τώρα 

κατοικείτε. Να ξέρετε ότι για την ψυχή δεν υπάρχει απόσταση, απουσία ή θάνατος, και να καταλάβετε ότι 

όταν αναχωρείτε από αυτόν τον κόσμο, εισέρχεστε σε μια καλύτερη ζωή, στην οποία θα συνεχίσετε να 

αγαπάτε τον ίδιο Πατέρα, να διέπεστε από τον ίδιο νόμο και να αγωνίζεστε για το ίδιο ιδανικό της 

ανοδικής ανάπτυξης- ότι από εκεί θα έχετε καλύτερη εποπτεία της ζωής, θα εκτελείτε την αποστολή σας 

με καλύτερο τρόπο και θα είστε σε θέση να διακρίνετε την άβυσσο από την κορυφή. 

10 Πόσο πολύ φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο, πόσο απελπισμένος είναι όταν έρχεται η ώρα του 

θανάτου. Η ψυχή φοβάται το άπειρο, αυτό το υψηλότερο και άγνωστο πεδίο. Και γιατί φοβάστε; - Επειδή 

δεν έχετε προετοιμαστεί. Σας έδωσα πνευματική διδασκαλία, γνωρίζετε το πεπρωμένο σας από την αρχή. 

Ο θείος νόμος και ο ανθρώπινος νόμος βρίσκονταν πάντα σε αρμονία μεταξύ τους και σας δίδαξαν να 

ζείτε (σωστά), ώστε να μπορείτε να πλησιάσετε εκείνη την ώρα συνειδητά και εξοπλισμένοι. 

11 Κάθε φορά που ήσασταν κοντά στο να ξεχάσετε τη διδασκαλία μου, ένας αγγελιοφόρος μου 

εμφανίστηκε σε σας, είτε ήταν προφήτης είτε εγώ ο ίδιος, για να σας επαναφέρει το φως. Γι' αυτό, ήρθα 

τώρα σε σας σιωπηλά, χωρίς επίδειξη, γεμάτος μυστήριο για κάποιους, λαμπρό παράδειγμα για άλλους, 

μπερδεμένος για όσους δεν μπορούσαν να με καταλάβουν, αλλά γεμάτος μεγαλείο για όσους ένιωσαν 

ξεκάθαρα την παρουσία μου. 

12 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, ώστε η ειρήνη του Πνεύματός μου, ενωμένη με αυτή την προσευχή, να 

γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο και να εξαπλωθεί σε αυτόν. Μόλις βρεθείτε όλοι στο πνευματικό σπίτι, θα 

συνειδητοποιήσετε ότι οι προσευχές σας δεν ήταν μάταιες. Εκεί θα βιώσετε πόσο κοντά είναι όλα τα 

πνευματικά όντα και πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσετε από πνεύμα σε πνεύμα. Ό,τι η επιστήμη δεν 

μπόρεσε να μεταδώσει, θα το συνειδητοποιήσετε με βάση τη διδασκαλία Μου, η οποία περιέχει τα πάντα 

μέσα της και μέσω της οποίας σας δίνω σήμερα αυτές τις διδασκαλίες μέσω της ανθρώπινης διανοητικής 

ικανότητας. 

13 Αυτό το πρωινό της χάριτος, η ακτινοβολία του Χριστού αποκαλύπτεται για να σας δεχτεί 

αντιπροσωπευτικά για όλο τον κόσμο. 

14 Συγκεντρωθείτε εσωτερικά και ακούστε τον λόγο μου. Ήρθα σε σας με πνεύμα, επειδή δεν ήρθατε 

σε μένα. Αλλά αληθινά σας λέω, ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στην πλήρη πνευματική του ανάπτυξη, 

ώστε να μπορέσει να ανέβει πνευματικά και να φτάσει σε Μένα. - Σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος έδειξε 

αντίσταση στις εντολές Μου, προσποιούμενος την ακαμψία της σάρκας του, η οποία εμποδίζει την 

πρόοδο του πνεύματός του. Αλλά σας δίδαξα με καλοσύνη να εφαρμόζετε τις οδηγίες Μου στην πράξη, 

ώστε να διαπιστώσετε ότι δεν είναι αδύνατο να τις υπακούσετε. 

15 Συνειδητοποιήστε ότι έχετε μείνει στάσιμοι, ενώ ο κόσμος σας χρειάζεται- ότι είναι απαραίτητο να 

εργαστείτε για τον εαυτό σας και να ενωθείτε, ώστε να βρείτε δύναμη στα έργα σας. Πρέπει να 

καταλάβετε ότι αυτός ο Λόγος δεν σας δίνει μόνο γήινη δικαιοσύνη, αλλά και πνευματική αυτοπεποίθηση. 

Η χάρη του Πατέρα περιέχεται σε αυτό. 

16 Μέσα από τον ζήλο σας να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας και σπέρνοντας αγάπη και έλεος στην 

πορεία της ζωής σας, θα επιτύχετε την πνευματική σωτηρία. 

17 Προσπαθήστε να επιτύχετε την πνευματοποίηση, όντας άνθρωποι με καλή θέληση, με 

σταθερότητα χαρακτήρα, γιατί αυτό το έργο είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη επιστήμη, πάνω από όλα 

όσα ο άνθρωπος κατέχει και μπορεί να γνωρίσει σε αυτόν τον κόσμο. Η πραγμάτωση στην οποία έχει 

περιέλθει η ανθρωπότητα δεν της επιτρέπει να ρίξει μια ματιά στη θαυμάσια ζωή της πνευματοποίησης. 

Δεν σας κρίνω αυτή τη στιγμή, θέλω μόνο να με καταλάβετε σκεπτόμενοι τον λόγο μου. 
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18 Ο κόσμος δεν με ακούει, γιατί η φωνή αυτών των σωμάτων, μέσω των οποίων γίνομαι γνωστός, 

έχει μικρή εμβέλεια. Επομένως, είναι η φωνή της συνείδησης, η οποία είναι η σοφία Μου, που μιλάει 

στους ανθρώπους και εκπλήσσει πολλούς που, κάτω από τη γοητεία του εγωισμού τους, είναι κατά τα 

άλλα κουφοί στις εκκλήσεις αυτής της φωνής, δίνοντας προσοχή μόνο στην κολακεία και το γήινο κύρος 

και μεθυσμένοι από την κοινωνική τους θέση και τη δύναμή τους. 

19 Όταν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν ότι σας μίλησα και σας αποκάλυψα ότι για να έρθετε σε Μένα 

πρέπει να εξασκήσετε την αγάπη και το έλεος, θα ξυπνήσουν από τον βαθύ πνευματικό τους ύπνο, θα 

εξοπλιστούν και θα έρθουν ταπεινά να Με υπηρετήσουν. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα θα μιλήσω 

στην ανθρωπότητα, θα κλονίσω τις θεμελιώδεις αρχές της. Γλώσσες και φυλές θα αναμειχθούν, επειδή οι 

άνθρωποι θα ανακαλύψουν το μυστικό της αδελφοσύνης που δεν είχαν βρει στα βιβλία και τις περγαμηνές 

τους. 

20 Σας αγαπώ όλους, σε όλους σας δίνω τον καθοδηγητικό μου λόγο, ώστε να σας οδηγήσει στο 

αληθινό μονοπάτι και τελικά να σας πείσει ότι εφαρμόζετε τον τέλειο νόμο μου. 

21 Σήμερα ζεις περισσότερο για τον κόσμο παρά για μένα. Πρέπει να αποδίδετε δικαιοσύνη και στα 

δύο, δίνοντας στο σώμα σας ό,τι χρειάζεται για τη διατροφή του και στην ψυχή σας ό,τι χρειάζεται για τη 

σωτηρία της. 

22 Όλοι πασχίζουν να επεκτείνουν την ανθρώπινη δραστηριότητά τους, κάθε νους παράγει 

διαφορετικές ιδέες, αλλά δεν σας εξυπηρετούν όλα τα έργα των ανθρώπων για να επιτύχετε μια ανώτερη 

ανάπτυξη, γιατί γι' αυτό πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τον τέλειο νόμο της αγάπης. 

23 Ο άνθρωπος με την επιστήμη του παραβιάζει τους νόμους της φύσης και οδηγεί τις δυνάμεις που 

δημιούργησα για το καλό σας στο δρόμο της καταστροφής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν 

πολλές αναταραχές στη ζωή σας. Γιατί εξαπολύετε φονικούς πολέμους, και οι αγγελιοφόροι της ειρήνης 

αισθάνονται ότι απέτυχαν και δεν βρίσκουν πίστη. 

24 Αλλά εκπαιδεύω νέους αγγελιοφόρους για να φέρουν την ειρήνη μου σε κάθε καρδιά που τη 

χρειάζεται, και αυτή είστε εσείς. Αφήστε την ανθρωπότητα να μοιραστεί αυτή την ειρήνη μέσω των 

προσευχών σας. Δημιουργήστε επίσης ειρήνη μεταξύ των συνανθρώπων σας μέσω των έργων, τότε θα 

κερδίζετε τη μία καρδιά μετά την άλλη και θα έρθει η μέρα που ο κόσμος θα εισέλθει στο βασίλειο της 

ειρήνης - όχι αυτής της ειρήνης που δημιουργούν οι άνθρωποι, η οποία βασίζεται στη δύναμη και τις 

απειλές τους, αλλά αυτής που βασίζεται στην πνευματική ειρήνη, την ειρήνη που θα επιτύχετε αγαπώντας 

ο ένας τον άλλον. 

25 Μετά το 1950, θα αρχίσει η εποχή της πνευματοποίησης. Θα εκδηλωθώ μέσα από τον καθένα που 

εξοπλίζεται, και έτσι θα νιώθετε ότι το πνεύμα μου δεν απομακρύνεται ποτέ από το δικό σας. 

26 Ο Λόγος Μου θα αποτυπωθεί στο πνεύμα σας και θα τον δείτε να πραγματοποιείται. Κάθε φορά 

που το θυμάστε, θα νιώθετε παρηγοριά στην καρδιά σας και εμπιστοσύνη και φως στο πνεύμα σας. 

27 Ο νόμος μου δεν μπορεί να είναι ένας βαρύς σταυρός στους ώμους σας, αντιθέτως, είναι 

αναζωογόνηση και απόλαυση για το πνεύμα. 

28 Μη φοβάστε τους άπιστους συνανθρώπους σας επειδή με υπηρετείτε με τέτοιο τρόπο. Ο χρόνος 

είναι επίσης καθορισμένος γι' αυτούς, όταν πρέπει να έρθουν στην παρουσία μου, και όταν συμβεί αυτό 

θα πάνε και θα με υπηρετήσουν. Αλλά πρώτα πρέπει να με υπηρετήσετε, ώστε να δώσετε ένα παράδειγμα 

της διδασκαλίας μου. Τον χρόνο που θα περάσετε εδώ υπηρετώντας με θα σας αποζημιώσω με την αιώνια 

ζωή. 

29 Μέσα από εσάς θέλω να δώσω την αγάπη Μου στην ανθρωπότητα. Ιδού, ενώ το έθνος σας είναι 

ασφαλές, άλλα βυθίζονται στην καταστροφή. Στρέψτε τα μάτια και τις σκέψεις σας προς την Ανατολή και 

θα ανακαλύψετε εκεί την πείνα, τον πόνο και την απελπισία. Γι' αυτό, η προσευχή σας ας είναι γεμάτη 

συμπόνια και αγάπη για τους συνανθρώπους σας, γιατί τότε η αγάπη του πνεύματός σας, για την οποία 

δεν υπάρχουν αποστάσεις, θα φτάσει στους συνανθρώπους σας και θα τους τυλίξει με το στοργικό σας 

έλεος. 

30 Πόσοι ονειρεύονται να πεθάνουν με την προσδοκία ότι αυτή η στιγμή θα τους φέρει κοντά μου, 

ώστε να με λατρεύουν αιώνια στον ουρανό, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο δρόμος είναι απείρως μακρύτερος 

απ' ό,τι πίστευαν. Για να ανέβει κανείς έστω και ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στην ουράνια σκάλα που θα 
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σας οδηγήσει σε μένα, πρέπει να έχει ζήσει την ανθρώπινη ζωή με τον σωστό τρόπο. Η άγνοια ευθύνεται 

για το γεγονός ότι πολλοί παρεξηγούν την ουσία των διδασκαλιών μου. 

31 Φοβούνται να λερωθούν στον κόσμο, επειδή πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν τον 

παράδεισο για πάντα. Αλλά κάνουν λάθος, γιατί κανείς δεν θα χάσει τον παράδεισο. Η αιωνιότητα είναι η 

θεόσταλτη ευκαιρία που σας προσφέρει ο Δημιουργός σας για να έρθετε όλοι κοντά Του. 

32 Ένα άλλο λάθος είναι να θέλει κανείς να διατηρήσει τον εαυτό του καθαρό, αλλά όχι από αγάπη 

για τον Πατέρα, όχι για να είναι αρεστός σε Εκείνον που τον δημιούργησε, αλλά μόνο από την εγωιστική 

επιθυμία να εκπληρώσει τους όρους για να κερδίσει μια θέση για τον εαυτό του, μια άνετη θέση - και 

αυτό επίσης στο μέλλον στην αιώνια ζωή, σύμφωνα με την ιδέα που έχουν κάνει οι άνθρωποι γι' αυτό. 

33 Κάποιοι αισθάνονται ότι παρακινούνται να κάνουν καλά έργα επειδή φοβούνται ότι ο θάνατος θα 

τους αιφνιδιάσει και δεν θα έχουν τότε καμία αξία να προσφέρουν στον Κύριό τους. Άλλοι 

αποστασιοποιούνται από το κακό, αλλά μόνο από φόβο μήπως πεθάνουν στην αμαρτία και υποστούν 

αιώνια βασανιστήρια στην κόλαση μετά από αυτή τη ζωή. 

34 Πόσο παραμορφωμένος και ατελής είναι αυτός ο Θεός στη μορφή που τον φαντάζονται τόσοι 

πολλοί! Πόσο άδικο, τερατώδες και σκληρό! Αν ενώσετε όλες τις αμαρτίες και τα εγκλήματα που 

διαπράττουν οι άνθρωποι, αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με το βδέλυγμα που θα ήταν η τιμωρία της 

κόλασης για όλη την αιωνιότητα, στην οποία - σύμφωνα με αυτούς - ο Θεός καταδικάζει τα παιδιά που 

αμαρτάνουν. Δεν σας έχω εξηγήσει ότι η ύψιστη ιδιότητα του Θεού είναι η αγάπη; Δεν νομίζετε τότε ότι 

το αιώνιο μαρτύριο θα ήταν η απόλυτη άρνηση της θεϊκής ιδιότητας της αιώνιας αγάπης; 

35 Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να αποκαλύψει τη θεία αγάπη ενώπιον του κόσμου. Αλλά οι 

άνθρωποι έχουν σκληρή καρδιά και μυαλό που τα ξέρει όλα, ξεχνούν σύντομα μια διδασκαλία που έχουν 

λάβει και την παρερμηνεύουν. Ήξερα ότι οι άνθρωποι σταδιακά θα μπέρδευαν τη δικαιοσύνη και την 

αγάπη με την εκδίκηση και την τιμωρία. Γι' αυτό σας ανακοίνωσα μια εποχή που θα επέστρεφα 

πνευματικά στον κόσμο για να εξηγήσω στους ανθρώπους τις διδασκαλίες που δεν είχαν κατανοήσει. 

36 Εκείνος ο υποσχόμενος χρόνος είναι αυτός στον οποίο ζείτε, και σας έδωσα τη διδασκαλία Μου, 

ώστε να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη Μου και η θεία σοφία Μου ως τέλεια διδασκαλία της μεγαλειώδους 

αγάπης του Θεού σας. Νομίζετε ότι ήρθα επειδή φοβάμαι ότι οι άνθρωποι θα καταστρέψουν τελικά τα 

έργα του Κυρίου τους ή ακόμη και την ίδια τη ζωή; Όχι, έρχομαι μόνο από αγάπη για τα παιδιά Μου, τα 

οποία θέλω να δω γεμάτα φως και ειρήνη. 

37 Δεν είναι σωστό και πρέπον να έρχεστε και εσείς σε μένα μόνο από αγάπη; Όχι από αγάπη για τον 

εαυτό σας, αλλά από αγάπη για τον Πατέρα και για τους συνανθρώπους σας. Πιστεύετε ότι αυτός που 

αποφεύγει την αμαρτία μόνο από φόβο για τα βασανιστήρια της κόλασης εμπνέεται από τη θεία αγάπη, ή 

αυτός που κάνει καλά έργα μόνο με τη σκέψη της ανταμοιβής που μπορεί να κερδίσει με αυτά, δηλαδή 

μια θέση στην αιωνιότητα; Αυτός που σκέφτεται έτσι δεν με γνωρίζει, ούτε έρχεται σε μένα από αγάπη. 

Ενεργεί μόνο από αγάπη για τον εαυτό του. 

38 Έφτασε η ώρα που θα πέσει για πάντα ο σκοτεινός επίδεσμος της άγνοιας, ο οποίος κάλυπτε τα 

μάτια των ανθρώπων για τόσο πολύ καιρό, ώστε να μπορέσουν να δουν τη ζωή στην πληρότητά της. Αν 

κάποιοι θέλουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην τιμωρία της κόλασης, ώστε αυτή η πίστη 

να τους χρησιμεύσει ως χαλινάρι για να καθοδηγούν τα βήματά τους στη γη, σας λέω ότι η αλήθεια έχει 

μεγαλύτερη δύναμη πάνω στην ψυχή από την απάτη. 

39 Ακούστε τον λόγο μου με εσωτερική συλλογή, ω μαθητές, και σκεφτείτε τον καλά. 

40 Ανθρωπότητα, αν ξοδεύατε όλα αυτά που χρησιμοποιούσατε για να διεξάγετε αιματηρούς 

πολέμους για να κάνετε ανθρωπιστικά έργα, η ύπαρξή σας θα ήταν γεμάτη από τις ευλογίες του Πατέρα. 

Αλλά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα πλούτη που συσσώρευσε για να σπείρει την καταστροφή, τον πόνο 

και τον θάνατο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η αληθινή ζωή που πρέπει να ζουν όσοι είναι αδελφοί και 

αδελφές και παιδιά του Θεού. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο που έγραψα στη 

συνείδησή σας. 

41 Για να συνειδητοποιήσετε το σφάλμα στο οποίο ζείτε, θα εκραγούν ηφαίστεια- φωτιά θα ξεχυθεί 

από τη γη για να καταστρέψει τα ζιζάνια. Οι άνεμοι θα εξαπολυθούν, η γη θα σείεται, και οι πλημμύρες 

των υδάτων θα καταστρέψουν ολόκληρες χώρες και έθνη. 
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42 Με αυτόν τον τρόπο τα βασίλεια της φύσης θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους προς τον 

άνθρωπο. Έχουν έρθει σε ρήξη μαζί του επειδή ο άνθρωπος κατέστρεψε τον έναν δεσμό φιλίας και 

αδελφοσύνης μετά τον άλλο που τον έδεναν με τη φύση που τον περιβάλλει. 

43 Ο Δάσκαλος σας δίνει αυτές τις αποκαλύψεις γιατί βλέπω ότι οι επιστήμονες, από τη μια πλευρά, 

κάνουν ό,τι μπορούν για να αποσπάσουν τα μυστικά της φύσης και να ανακαλύψουν νέα στοιχεία και 

δυνάμεις για να καταστρέψουν και να σκοτώσουν, και από την άλλη, αγνοούν την αληθινή επιστήμη, 

εκείνη που διδάσκει να διατηρούμε, να αγαπάμε και να οικοδομούμε. Οι άνθρωποι αυτής της εποχής δεν 

συνειδητοποιούν ότι έχουν παραμελήσει την πραγματική τους αποστολή, έχουν εγκαταλείψει το καθήκον 

τους. 

44 Εκατομμύρια άρρωστοι άνθρωποι ζουν στη γη, εκατομμύρια παιδιά έχουν αφεθεί να τα βγάλουν 

πέρα μόνα τους στον κόσμο και είναι αποπροσανατολισμένα. Αμέτρητοι ηλικιωμένοι δεν έχουν την άνεση 

μιας βοήθειας που θα τους βοηθήσει να αντέξουν τη μοίρα τους. Υπάρχουν απροστάτευτες χήρες και 

γυναίκες που δεν γνωρίζουν την υπέροχη ζεστασιά ενός πραγματικού σπιτιού. Καταπατήσατε το 

πολυτιμότερο πράγμα της ανθρώπινης ζωής, βεβηλώνοντας τον γάμο, ο οποίος είναι θεσμός θεϊκής 

προέλευσης. Καταπατήσατε την ανθρώπινη ζωή, η οποία θα έπρεπε να είναι ιερή. Καταστρέφετε τα 

σπίτια των παιδιών μου, τα οποία πρέπει να είναι απαραβίαστα, διότι είναι τα ιερά και οι ναοί όπου με 

λατρεύουν, όσο ταπεινά και αν είναι. Ωστόσο, οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν θρησκεία, οπότε θα 

μπορούσα να τους ρωτήσω: Ποια είναι αυτή η θρησκεία που σας διδάσκει να κάνετε τέτοια έργα όπως 

εσείς; 

45 Τη μεγάλη ημέρα ο Πατέρας θα μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους και η φωνή του θα σημαίνει 

κρίση. 

46 Αυτή η καταστροφή είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης στην οποία έχει περιπέσει η 

ανθρωπότητα. Εφόσον υποβιβάσατε το πνεύμα στην τελευταία θέση, προτιμώντας από αυτό τα πάθη της 

σάρκας και τις ιδέες σας για το θάνατο, είναι φυσικό να φτάσατε τελικά στο αποτέλεσμα που βλέπετε 

σήμερα. Αφού η σάρκα είναι εγωιστική, τι άλλο καρπό θα μπορούσατε να περιμένετε από αυτήν εκτός 

από πολέμους και πλήρη ηθικό εκφυλισμό; 

47 Μόνο το δόγμα της πνευματοποίησης θα μπορέσει να κάνει τη φωνή της συνείδησης να ακουστεί 

από τον άνθρωπο και το πνεύμα να μπορέσει να απελευθερωθεί από την αμαρτία. 

48 Ο νέος πόλεμος που θα ξεσπάσει δεν θα διεξαχθεί για υλικούς σκοπούς, αλλά θα είναι μια μάχη 

μεταξύ του πνεύματος και της "σάρκας", και στη συνέχεια, όταν το πνεύμα θα έχει νικήσει, θα διακηρύξει 

τη βασιλεία της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων ως σημάδι της αποκατάστασης της ειρήνης στον κόσμο. 

Δεν πιστεύετε ότι πάνω στα θεμέλια της αληθινής ειρήνης μπορείτε να οικοδομήσετε έναν κόσμο 

πνευματικής και υλικής προόδου; 

49 Είναι το πνευματικά αναζωογονητικό έργο που περιμένει τις επόμενες γενιές. Αν ο άνθρωπος 

αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το ευγενές και υψηλό καθήκον, θα νιώσει ότι έχει βρει την αρμονία με τον 

Κύριό του, με τον Δημιουργό του, ο οποίος εξακολουθεί να οικοδομεί. 

50 Αν, ακούγοντας αυτές τις διδασκαλίες, αρχίσετε να ανανεώνετε τον μικρό κόσμο των λόγων, των 

σκέψεων και των έργων σας, θα συμβάλλετε έτσι στην ανανέωση της ανθρωπότητας. 

51 Το σύμπαν είναι ένα μεγάλο βιβλίο σοφίας, το οποίο άνοιξα μπροστά στα μάτια του ανθρώπου, 

για να γνωρίσει και να μάθει να τηρεί τους νόμους που διέπουν τη δημιουργία. Μελετώντας αυτό το 

βιβλίο θα αποκτήσει σοφία, θα προσπαθήσει για βελτίωση, ευημερία και πρόοδο στη ζωή του στη γη- και 

αν επισφραγίσει αυτή τη γνώση με κάθε είδους πνευματική γνώση, θα κερδίσει μια απόλυτη νίκη σε αυτή 

την ύπαρξη, η οποία είναι μια βαθιά και μεγάλη δοκιμασία- γιατί θα κάνει την αλήθεια δική του και θα 

είναι αθάνατος. 

52 Οι θεϊκοί νόμοι που διέπουν το σύμπαν είναι αυτοί της σοφίας, της δύναμης και της αγάπης. Από 

αυτές απορρέουν όλες οι άλλες που διέπουν τη δημιουργία όλων όσων υπάρχουν. 

53 "Σύμπαν": Αν ο άνθρωπος σας μελετήσει με καθαρή καρδιά και με νου γεμάτο λαχτάρα να 

γνωρίσει περισσότερα από την αλήθεια μου, και εμπνέεται πάνω απ' όλα από το πνεύμα και όχι από 

εγωιστικά ή αλαζονικά συναισθήματα, θα λάβει από εσάς τις μεγάλες διδασκαλίες που δεν έχει λάβει 

μέχρι τώρα. Σε σας θα μπορέσει να βρει μια εικόνα της βασιλείας μου. 
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54 Αγαπημένα μου παιδιά, στο μυαλό σας χύνεται το φως μου για να μελετήσετε τα λόγια μου ως 

γράμματα του βιβλίου της σοφίας μου. Η ανθρώπινη ικανότητα της σκέψης είναι ένα άπειρο πεδίο για 

πνευματικό στοχασμό. Σκεφτείτε τα λόγια μου. 

55 Πολλοί με άκουσαν, αλλά προς το παρόν δεν θα με ακολουθήσουν όλοι με την ίδια αγάπη. Και 

τότε, επίσης, κάλεσα μεγάλα πλήθη, αλλά από αυτά μόνο δώδεκα άνδρες με ακολούθησαν. Από αυτούς, 

επίσης, μόνο τρεις ήταν πραγματικά κοντά στον Διδάσκαλο, και ο Ιωάννης ήταν ο μόνος που έλαβε την 

αποκάλυψη των μεγάλων μυστηρίων επειδή άνοιξε το θησαυροφυλάκιο της θείας σοφίας με τη δύναμη 

της μεγάλης του αγάπης. Η αγάπη ανοίγει τις πύλες της σοφίας επειδή περιέχει ταπεινότητα και πραότητα. 

Η αγάπη είναι το αληθινό σπίτι της ειρήνης στην αιωνιότητα του πνεύματος. Αυτός που την εφαρμόζει 

δεν χρειάζεται να ζητήσει τίποτα, γιατί η σοφία έρχεται σε αυτόν. Κατανοεί τον ατελή, τον αμαρτωλό, δεν 

καταδικάζει κανέναν, συγχωρεί όλους. Καταλαβαίνει τους αδύναμους και τους δυνατούς. Η αγάπη 

προκάλεσε τα πάντα, μέσω αυτής δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, και θα είναι η δύναμη που θα τα κινήσει 

όλα και θα τα φέρει στην ενότητα. Η αγάπη είναι ο λόγος της ύπαρξής σας. 

56 Πόσα μυστήρια υπάρχουν ακόμα για τον άνθρωπο. Περιβάλλεται από αόρατα και δυσδιάκριτα 

όντα που θα έπρεπε ήδη να είναι ορατά και απτά γι' αυτόν. 

57 Μια ζωή γεμάτη ομορφιές και αποκαλύψεις πάλλεται πάνω από την ύπαρξη των ανθρώπινων 

όντων, αλλά αυτά μέσα στην τύφλωσή τους δεν είναι ακόμη σε θέση να τη δουν. 

58 Μην ξεχνάτε τις διδασκαλίες μου, γιατί θα σας βοηθήσουν να γίνετε απόστολοι της αλήθειας. 

Ένας αληθινός απόστολος της διδασκαλίας μου είναι αυτός που κάνει όλα όσα ο Θεός τον δίδαξε μέσω 

του Ιησού. Σας διαβεβαιώνω, αν ρωτούσα τον καθένα από εσάς που με ακούτε τόσο καιρό: "Τι κάνετε 

τώρα, τι σας έχω δώσει εντολή να κάνετε ή τι επιθυμείτε;". Κάνεις αυτό που σε διατάζει ο Θεός να κάνεις 

ή αυτό που εσύ διέταξες;" Δεν θα ήξερες πώς να μου απαντήσεις. 

59 Αυτό το έθνος επιλέχθηκε για να εκπληρώσει την υπόσχεσή μου σε αυτόν τον καιρό, ώστε να 

γίνετε μάρτυρες της αρχής και του τέλους του λόγου μου. Ακόμη και στη Δεύτερη Εποχή, δεν ήταν 

απαραίτητο η διακήρυξή μου να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μάθει για τον ερχομό μου. 

Ήταν αρκετό για να αφυπνίσει έναν λαό, ώστε να ξεκινήσει να μαρτυρήσει και να διαδώσει τον σπόρο 

που είχε λάβει. Πρέπει να σας επισημάνω ότι οι άνθρωποι τους οποίους είχα διδάξει μέσω των 

διδασκαλιών Μου δεν επιτρεπόταν να θεωρούν τους εαυτούς τους απόλυτους ιδιοκτήτες μιας τόσο 

μεγάλης κληρονομιάς, ούτε τους μόνους στους οποίους είχε ανατεθεί μια πνευματική αποστολή σε αυτό 

το Έργο. Το μήνυμά μου όλων των εποχών απευθυνόταν σε όλους τους ανθρώπους- αλλά συνέβη να είναι 

οι άνθρωποι που έλαβαν την αποκάλυψη οι λιγότερο ικανοί να επωφεληθούν από αυτήν, επειδή δεν ήταν 

σε θέση να εκτιμήσουν τα δώρα και τις χάρες με τις οποίες ο Κύριος τους είχε κατακλύσει. 

60 Θυμηθείτε πώς στη Δεύτερη Εποχή ο σπόρος που έσπειρε ο Χριστός στην Ιουδαία άνθισε μόνο 

έξω από αυτήν. 

61 Δεν εννοώ να σας πω ότι όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να επαναληφθούν ανάμεσά σας, γιατί 

επιθυμώ η διδασκαλία μου να λάμψει ανάμεσα σε αυτόν τον λαό και να φωτίσει το δρόμο του. Αλλά αν 

δεν αφιερώσετε τον εαυτό σας στην εκπλήρωση της ευλογημένης αποστολής που σας έχω αναθέσει, αν 

δεν εφαρμόσετε τον εαυτό σας σαν αληθινοί μαθητές του Θείου Δασκάλου, τουλάχιστον καλέστε τους 

ανθρώπους, εξηγήστε τους αυτά που είπα σε όσους με άκουσαν, μεταδώστε τους τις εντολές μου, φωτίστε 

το δρόμο τους ώστε να υπακούσουν στο νόμο μου και τις οδηγίες μου. 

62 Μην ξεχνάτε ότι ο Λόγος μου είναι ζωογόνος και ότι η ανθρωπότητα καταστρέφεται επειδή δεν 

τον έχει. Ο Λόγος Μου είναι το μονοπάτι που δείχνει το δρόμο προς τη σωτηρία. Να θυμάστε ότι 

υπάρχουν πολλοί που είναι χαμένοι και περιπλανώνται αναστατωμένοι. Πηγαίνετε σε αυτούς και σώστε 

τους. 

63 Δώστε προσοχή σε εκείνους που έρχονται να ακούσουν τον λόγο μου. Δείτε πώς δακρύζουν από 

ευτυχία, μετανοούν για τις προηγούμενες παραβάσεις τους και παίρνουν αποφάσεις να διορθωθούν. Δείτε 

πώς εκείνοι που ήρθαν στην παρουσία μου πεινασμένοι για αγάπη είχαν ειρήνη στις καρδιές τους όταν 

επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ήταν περιφρονημένοι από την κοινωνία όταν τους φέρατε στην Παρουσία 

μου, και γίνατε μάρτυρες ότι τους έκανα φορείς φωνής, ηγέτες και προφήτες, ώστε να συνεχίσουν να 

διαδίδουν το Έργο μου. Ο Λόγος Μου δεν ενίσχυε μόνο το πνεύμα τους, αλλά ήταν επίσης υγεία για το 

σώμα τους. 
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64 Είστε ένας λαός στον οποίο έχω μιλήσει και διδάξει εδώ και αιώνες. Αναφέρομαι στην ψυχή σας, 

την οποία έχω συχνά φωτίσει με το φως της αλήθειας Μου, την οποία έχω συχνά βοηθήσει στο ταξίδι της 

εξιλέωσης και της έχω χορηγήσει ένα νέο κέλυφος σώματος. 

65 Σας κληροδότησα μέσα στους αιώνες ένα βιβλίο αγάπης και σοφίας για να βρείτε στις σελίδες του 

το φως που σας δείχνει το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Αν θέλετε να βρείτε στις αποκαλύψεις Μου 

αυτής της εποχής μια απτή απόδειξη της αλήθειας τους, μπορείτε να τη βρείτε στη στενή σχέση που 

υπάρχει μεταξύ αυτού του Λόγου και εκείνου που σας έδωσα στο παρελθόν, όταν σας είπα: "Εγώ είμαι η 

Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, και κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα αν δεν εκπληρώσει το Νόμο Μου". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  165 

155 

Οδηγία 165  
1 Ξεκουραστείτε για λίγο, αγαπημένοι άνθρωποι, αφήστε την κούρασή σας μαζί μου. Η στοργική 

μου αγάπη σας κάλεσε να έρθετε στον Κύριο. Ζητώ μόνο να καθαρίσετε το μυαλό σας από 

προκαταλήψεις, ώστε η ουσία του Λόγου μου να μπορεί να ληφθεί από τις καρδιές σας και η παρουσία 

μου να γίνει αισθητή από τα πνεύματά σας. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης προετοιμασίας και 

πνευματοποίησης, δεν έχετε κατανοήσει πολλές από τις διδασκαλίες που σας έδωσα. Για ένα 

απροσδιόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα έρχεστε ως αρχάριοι, αν και θα έπρεπε ήδη να είστε μαθητές, αν 

είχατε κατανοήσει το Λόγο μου και εφαρμόσει τη διδασκαλία μου. 

2 Καταλάβετε: Αν θέλετε να ελέγξετε τα πάθη σας και να απορρίψετε την έλξη που ασκεί πάνω σας 

ο κόσμος, μπορείτε να βρείτε στο λόγο μου το φως και τη δύναμη για να το κάνετε. 

3 Όσοι αρκούνται σε αυτό και προσπαθούν να ηρεμήσουν τη συνείδησή τους ακούγοντας μόνο 

εμένα, σύντομα θα ξαναπέσουν στον λήθαργο και κινδυνεύουν να υποκύψουν στον πειρασμό. Επομένως, 

ο λόγος μου ενθαρρύνει και ανασηκώνει όσους πέφτουν στο δρόμο. 

4 Όπως το αστέρι ανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία, έτσι και αυτή τη φορά το Πνεύμα του Ηλία 

ανήγγειλε τον ερχομό μου μέσω του φωτός του. Η στοργική μου αγάπη προετοίμασε αυτό το σημείο της 

γης για να λάβετε την αποκάλυψη της Τρίτης Εποχής. Σήμερα ο κόσμος δεν γνωρίζει ακόμη αυτές τις 

διδασκαλίες, αλλά την κατάλληλη στιγμή τα καλά νέα θα φτάσουν σε όλη την ανθρωπότητα. Μέσω του 

χαρίσματος της διαίσθησης αντιλαμβάνεται την πνευματική σημασία αυτής της εποχής. Υπάρχουν πολλοί 

που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν στα μεγάλα γεγονότα της εποχής μας την επιβεβαίωση και την 

εκπλήρωση των προφητειών των περασμένων εποχών. 

5 Άνθρωποι, συνειδητοποιήστε πόση χάρη σας παρέχεται, και όμως υπάρχουν ακόμα εκείνοι 

ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη ακροατών που αμφισβητούν την εκδήλωσή μου και αποδίδουν το λόγο μου 

στους φορείς της φωνής. Τι θα μπορούσαν αυτοί να σας δώσουν, αφού είναι τόσο αδαείς όσο και εσείς, 

και τους είδατε να βγαίνουν από τις δικές σας τάξεις; Κάποιοι από αυτούς, λόγω της έλλειψης 

πνευματικότητας, είναι σάρκα και οστά, αμαρτωλοί όπως εσείς. Αλλά όταν το φως μου τους φωτίζει, όταν 

η ακτίνα μου τους εμπνέει, μεταμορφώνονται από το θαύμα της αγάπης και της δύναμής μου. 

6 Είστε ακόμα σαν μια πόλη που κοιμάται, της οποίας οι κάτοικοι παραδίδονται στην ανάγκη τους 

για ξεκούραση και δεν ακούνε αν κάποιος στενάζει, αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, προστασία, βάλσαμο 

ή ψωμί. Προς το παρόν εξακολουθείτε να ξεχνάτε τους ανθρώπους και να σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας. 

Αλλά αν ξεχνάτε τους ανθρώπους που μπορείτε να δείτε και των οποίων τις θλίψεις μπορείτε να 

παρακολουθήσετε άμεσα, πόσο περισσότερο έχετε ξεχάσει εκείνους που βρίσκονται στο πνεύμα και που 

σέρνουν μαζί τους μια θλιβερή αλυσίδα πικρίας! Να γνωρίζετε ότι καθήκον σας είναι να παρακολουθείτε, 

να προσεύχεστε και να μεσιτεύετε για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές σας, παρόντες και απόντες, 

μακρινούς και κοντινούς, ορατούς και αόρατους. 

7 Αυτή τη στιγμή σας κάνω να περάσετε μέσα από ένα χωνευτήρι, ώστε όταν το περάσετε, να γίνετε 

το αλατοπίπερο του κόσμου, το φως που φωτίζει τους σκοτεινούς δρόμους. 

8 Η φωνή μου γεμάτη μεγαλείο καλεί την ανθρωπότητα για να την ξυπνήσει από τον λήθαργο της, 

ώστε να γίνετε όλοι μέρος του αγαπημένου μου λαού. 

9 Σας εμπιστεύομαι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα πίσω από την οποία βρίσκονται πολλές από τις 

αποκαλύψεις που θέλετε να μάθετε. Χρησιμοποιήστε αυτό το κλειδί και μάθετε να ανοίγετε την πόρτα του 

βασιλείου, ώστε να γνωρίσετε όλα όσα θεωρούσατε ανεξιχνίαστο μυστήριο. 

10 Εξακολουθείτε να μην είστε σε θέση να κατανοήσετε πολλές από τις αποκαλύψεις που 

προορίζονται να αποτελέσουν μέρος της γνώσης σας και που οι άνθρωποι έχουν υποθέσει ότι ανήκουν 

μόνο στον Θεό. Μόλις κάποιος εκφράσει την επιθυμία του να τις ερμηνεύσει ή να τις διαπεράσει, αμέσως 

αποκαλείται βλάσφημος ή θεωρείται αλαζόνας. 

11 Τι θα έλεγαν οι άνθρωποι παλαιότερων εποχών αν τους έλεγαν ότι μια μέρα όλα όσα γνωρίζετε θα 

γίνονταν γνωστά στην ανθρωπότητα - τόσο από την άποψη της επιστήμης όσο και από την άποψη των 

πνευματικών αποκαλύψεων; Όποιος θα ανακοίνωνε τέτοια γεγονότα θα αποκαλούνταν βλάσφημος ή θα 

θεωρούνταν παράφρων. 
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12 Θα συμβεί επίσης σε αυτή την εποχή ότι - όταν ανακοινωθεί ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα, η 

εγκαθίδρυση της ειρήνης σε ολόκληρο τον πλανήτη και η γνώση της μέλλουσας ζωής - ο υλιστικός 

κόσμος θα ορθώσει ανάστημα εναντίον του και θα αρνηθεί με όλη του τη δύναμη τη δυνατότητα 

επίτευξης τέτοιων στόχων και θα καταδικάσει με αυστηρότητα όσους τολμούν να ανακοινώσουν τέτοια 

γεγονότα. 

13 Αν η ανθρωπότητα είχε μελετήσει και κατανοήσει τα λόγια και τις διακηρύξεις των προφητών των 

προηγούμενων εποχών, θα είχε βρει σ' αυτά πολλά από αυτά που βλέπετε σήμερα να συμβαίνουν - από 

αυτά που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα. 

14 Η αντίληψη που έχετε αποκτήσει για το πνευματικό σας έχει προαναγγελθεί, όπως και όλα όσα 

έχει ανακαλύψει η επιστήμη σας. 

15 Σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο μέλλον η επικοινωνία μέσω της σκέψης θα σημειώσει 

μεγάλη ανάπτυξη, και μέσω αυτού του μέσου επικοινωνίας θα εξαφανιστούν πολλά εμπόδια που σήμερα 

ακόμη χωρίζουν λαούς και κόσμους. Όταν μάθετε να συνδέεστε νοητικά με τον Πατέρα σας, όταν 

επιτύχετε τη συνομιλία πνεύματος με πνεύμα, τι δυσκολία θα μπορούσατε να έχετε να συνδεθείτε με τους 

αδελφούς και τις αδελφές σας, ορατούς ή αόρατους, παρόντες ή απόντες, κοντινούς ή μακρινούς; 

16 Στη διδασκαλία Μου μαθαίνετε αυτή τη στιγμή αυτή τη μορφή πνευματικής επικοινωνίας, όπως 

Εγώ σας τη δίδαξα. Για να μπορείτε να το εξασκείτε καθημερινά, σας συμβούλεψα να είστε ακίνητοι, να 

κλείνετε τα χείλη σας και να αφήνετε το πνεύμα σας να μιλάει. 

17 Θέλω να είστε καλοί και ταπεινοί μαθητές μου, αυτοί που δεν διεκδικούν διορισμούς ή τιμές μέσα 

στην κοινότητα, αλλά το ιδανικό σας είναι μόνο να επιτύχετε την τελειότητα μέσω της αρετής και να 

ακολουθείτε τις οδηγίες μου, ώστε η ζωή σας να γίνει παράδειγμα. Σε τι θα μπορούσαν να σας 

χρησιμεύσουν οι τιμητικές θέσεις, οι τίτλοι ή τα ονόματα, αν δεν έχετε την αξία να τα κατέχετε σωστά; 

18 Μην κάνετε τίποτα και μην κρατάτε τίποτα που είναι λάθος. Καθιερώνω την ιεραρχία ανάμεσά 

σας χωρίς να το ξέρετε, γιατί μόνο Εγώ ξέρω πότε έχετε κάνει ένα σταθερό βήμα στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης. Νιώθετε πάντα μικροί, ακόμη και αν είστε ήδη κύριοι. 

19 Μεγάλη είναι η αγάπη που έχω για σας και αυτή η αγάπη, την οποία έχετε ήδη νιώσει στις καρδιές 

σας, θέλει να σας αφυπνίσει, ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε για να εκπληρώσετε την αποστολή του 

Πατέρα. 

20 Μέσω απλών ανθρώπων σας δίνω τον Λόγο Μου, ο οποίος, σαν λεπτή σμίλη, λειαίνει και 

διαμορφώνει το πνεύμα σας. 

21 Θέλω να διατηρήσετε το ιδεώδες της ειλικρίνειας που ο Νόμος μου ενσταλάζει πάντα στους 

ανθρώπους, ώστε να σας βοηθήσει να επιμείνετε στον αγώνα μέχρι να εδραιώσετε την αδελφοσύνη και 

την πνευματικότητα στον κόσμο. 

22 Ο καθένας από εσάς με καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική ωριμότητα που έχει φτάσει. Γι' 

αυτό, αποκαλύπτομαι με διαφορετικούς τρόπους, ώστε όλοι να μπορούν να λάβουν το φως Μου και να 

κατανοήσουν τις διδασκαλίες Μου. 

23 Μην μένετε στάσιμοι στην πνευματική σας πορεία ανάπτυξης. Να γνωρίζετε ότι αποκαλύπτομαι 

όλο και περισσότερο καθώς προοδεύετε και ότι Με λαμβάνετε με μεγαλύτερη δόξα σε κάθε βήμα της 

ανάπτυξής σας. 

24 Ακόμα και αν εκείνοι που μεταφέρουν το Λόγο Μου ηττηθούν στη μάχη, Εγώ θα γίνω γνωστός 

στο λαό Μου. Διότι αληθινά σας λέω, δεν θα ήθελα να σας λείψει αυτή η διδασκαλία. Θυμηθείτε: Όσο Με 

ακούγατε, η δύναμη έρεε προς εσάς, ώστε η πίστη σας να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα εμπόδια που 

προκύπτουν στην πορεία της ζωής σας. Θέλω να σας προετοιμάσω για να σας αφήσω ως μάρτυρες της 

εκδήλωσής μου και για να μπορείτε να χρησιμεύσετε ως παράδειγμα στους συνανθρώπους σας, όταν 

μαρτυρείτε με τα έργα σας τη διδασκαλία που έχετε λάβει. 

25 Μάθετε και ενεργήστε, διδάξτε και αισθανθείτε με αυτά που κάνετε και λέτε, επιβεβαιώστε τη 

διδασκαλία μου με τα έργα σας. Δεν θέλω υποκριτές μεταξύ των μαθητών μου. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε 

στην ανθρωπότητα και στους εαυτούς σας αν αυτό το έργο, που ιδρύθηκε με τόση αγάπη και υπομονή, 

κατέρρεε από την έλλειψη ηθικής, αρετής και ειλικρίνειας στη ζωή σας. 

26 Δείτε πώς έχουν περάσει εποχές εξαγνισμού πάνω από την ανθρωπότητα, και ακόμα δεν υπάρχει 

ανανέωση σε αυτήν. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι και λαοί που αγωνίστηκαν για να εγκαθιδρύσουν 
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μόνιμη ειρήνη, αλλά αυτή δεν ήρθε, αντίθετα το αιματηρό κύμα συνεχίζει να εξαπλώνεται. Ο λόγος είναι 

ότι δεν υπάρχει αγάπη και ειλικρίνεια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν έχουν καταλάβει πώς να συναντούν ο 

ένας τον άλλον με αγάπη προς τον πλησίον, και γι' αυτό έφερα την ειρήνη Μου και τον Λόγο Μου που 

καλεί τους ανθρώπους στην ενότητα και την αμοιβαία αγάπη. 

27 Εσείς που με ακούτε σε αυτούς τους απροσδιόριστους χώρους συνάντησης - ενωθείτε, αγαπήστε ο 

ένας τον άλλον ως "εργάτες" σε ένα και το αυτό "χωράφι", έχετε τον ίδιο στόχο, και αυτός ο στόχος θα 

είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. 

28 Αναζητήστε την ουσία του έργου μου και αποφύγετε τις περιττές συζητήσεις. Ξεκινήστε 

καθαρίζοντας τους εαυτούς σας από τους λεκέδες, τότε δεν θα λερώσετε αυτό που είναι καθαρό και αγνό. 

Με αυτόν τον τρόπο θα εμπνεύσετε τους συνανθρώπους σας να διορθώσουν τις ατέλειές τους. 

29 Αγαπήστε τον εαυτό σας όπως σας δίδαξε ο Ιησούς. Απελευθερωθείτε από τον εγωισμό, αφήστε 

πίσω το δικό σας πρόσωπο. 

30 Δεν πρέπει να φύγετε από αυτόν τον κόσμο χωρίς πρώτα να έχετε ολοκληρώσει το έργο σας για 

την ειρήνη και την αγάπη. Αυτή θα είναι η μαρτυρία που θα δώσετε για μένα και ο σωστός τρόπος για να 

αναπληρώσετε το χρέος που έχετε προς εμένα. 

31 Σας το λέω αυτό μέσα από απλούς ανθρώπους, μέσα από τους "τελευταίους", μέσα από εκείνους 

που ξεχάστηκαν από τους ανθρώπους στην πορεία της ζωής τους, που άκουσαν το κάλεσμα του 

Δασκάλου και αγωνίστηκαν να τον ακολουθήσουν. Αλλά αυτό το ίχνος που σας αφήνω με τον λόγο Μου 

είναι το ίδιο με εκείνο που σας έθεσα στη Δεύτερη Εποχή και το ίδιο με εκείνο που σας άφησα στην 

Πρώτη Εποχή μέσω του Μωυσή. 

32 Αναζητήστε με πέρα από τις υλικές εμφανίσεις, αναζητήστε με στο πνευματικό, ακόμη και αν 

μπορείτε να με βρείτε συμβολισμένο σε κάθε τι που δημιουργήθηκε. Ας είναι τα μάτια του πνεύματός σας 

που βλέπουν την παρουσία μου. 

33 Ο υλισμός δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν το μονοπάτι που ακολουθούν. Η αμαρτία, ο 

φανατισμός, η ματαιοδοξία αποτελούν το παχύ πέπλο που τους εμποδίζει να δουν τον Πατέρα τους. Αν 

δεν ήταν έτσι, θα σκεφτόντουσαν την παροδικότητα αυτής της ζωής και την αξία της πνευματικής ζωής. 

Θα ρίξουν μια ματιά σε εκείνον τον κόσμο της τελειότητας που είναι πέρα από τον θάνατο. 

34 Αν οι άνθρωποι ήταν ταπεινοί στο πνεύμα και στην καρδιά, η ειρήνη θα ήταν μαζί τους, διότι η 

ειρήνη θεμελιώνεται στην ταπεινοφροσύνη, όχι σε ψευδείς αυταπάτες μεγαλείου, ούτε σε μάταιη δόξα. 

Αλλά οι άνθρωποι χωρίζονται σε τάξεις, και ενώ κάποιοι έχουν όλες τις ανέσεις, άλλοι χάνονται στη 

δυστυχία. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη. Αλλά όλες αυτές οι αυτοδοξασίες θα αφαιρεθούν από τη 

δικαιοσύνη μου, και οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές, ως παιδιά 

του ίδιου Πατέρα. 

35 Η στοργική αγάπη του Κυρίου σας έχει εμπιστευτεί το χρυσό σιτάρι σε σας, ώστε να το αυξήσετε 

με το έργο σας στη γη. Είναι ο σπόρος ενός έργου που άρχισα πριν από πολύ καιρό στο πνεύμα του 

ανθρώπου και που θα του δώσει αληθινή ειρήνη. 

36 Μακάριοι είστε εσείς που ακούσατε τον λόγο μου αυτή τη στιγμή, γιατί σ' αυτόν θα βρείτε το 

σίγουρο μονοπάτι. Αλλά δεν πρέπει μόνο να την ακούσετε, αλλά και να την κατανοήσετε, να την 

ερμηνεύσετε σωστά, έτσι ώστε όταν τη διδάσκετε στους συνανθρώπους σας, να μην σπέρνετε σύγχυση 

στις καρδιές τους. 

37 Το πνεύμα σας πρέπει να περιμένει μέχρι η σάρκα του να εξαγνιστεί και να ανανεωθεί, ώστε να 

μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του. Τότε θα είστε πνευματικά και σωματικά ένα ον, ένα υπάκουο 

και πειθήνιο όργανο μέσω του οποίου θα εκδηλωθούν τα πνευματικά χαρίσματα που χορηγεί ο Πατέρας. 

Μην συμπεριφέρεστε σαν εκείνους που - χωρίς να έχουν κατανοήσει και κατανοήσει τη διδασκαλία μου 

για την πνευματοποίηση, χωρίς να έχουν την απαραίτητη προετοιμασία και ωριμότητα - ξεκινούν και 

αποκαλούν τους εαυτούς τους "εργάτες" χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ο σπόρος που φυτεύουν δεν είναι 

πραγματικά δικός μου. 

38 Θυμηθείτε ότι οι δώδεκα μαθητές της Δεύτερης Εποχής χρειάστηκαν αρκετό χρόνο μέχρι να 

κατανοήσουν τελικά τη διδασκαλία του Δασκάλου τους. Έλαβαν πολλές διδασκαλίες και υποβλήθηκαν σε 

πολλές δοκιμασίες. Τους αμφισβητούσα αδιάκοπα, και κάθε αδυναμία τους ή ατέλειά τους αγγιζόταν και 
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διορθωνόταν από τον λόγο μου, έτσι ώστε η καθαρότητα και η αλήθεια να διαπεράσουν μέσα τους- και 

όμως χρειάζονταν μια περίοδο προετοιμασίας για να κάνουν γνωστή τη διδασκαλία μου. 

39 Τι δεν θα πρέπει να κάνω σε εσάς, τους μαθητές μου, που ζείτε σε μια εποχή πολύ πιο υλιστική 

από εκείνη; 

40 Τώρα καταλάβετε γιατί σας διδάσκω τόσο καιρό και γιατί σας δοκιμάζω αδιάκοπα. 

41 Ενώ στον Ανδρέα, τον Σίμωνα και τον Ιωάννη είπα μόνο όταν Με είδαν για πρώτη φορά: 

"Ακολουθήστε Με", και Με ακολούθησαν, έπρεπε να σας μιλήσω πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, ώστε η πίστη να μπορέσει τελικά να εισχωρήσει στις καρδιές σας. 

42 Θέλω να βρείτε σε αυτούς τους αποστόλους το παράδειγμα που θα σας ενθαρρύνει στο 

καθημερινό σας έργο, και θα καταλάβετε ότι όταν βγήκαν και κήρυξαν το Λόγο μου, η ειρήνη και η 

αγάπη είχαν ήδη εισέλθει στις καρδιές τους και δεν υπήρχε πλέον καμία ακαθαρσία μέσα τους. 

43 Δεν υπήρξε ούτε ένας που να έσπειρε έναν σπόρο που δεν ήταν δικός μου ή που να διέπραξε μια 

πράξη με την οποία οι συνάνθρωποί του θα μπορούσαν να είχαν περιέλθει σε σύγχυση. Ο λόγος γι' αυτό 

ήταν ότι, από την πλευρά τους, περίμεναν όπως οι καρποί μέχρι να ωριμάσουν στο δέντρο της ζωής, για 

να προσφερθούν στη συνέχεια με αγνότητα στην επιθυμία των καρδιών που διψούσαν για γνώση της 

αλήθειας. 

44 Σήμερα, από την άλλη πλευρά, ξεκινήσατε να ισχυρίζεστε ότι είστε δάσκαλοι, ενώ δεν ήσασταν 

ικανοί να μάθετε ούτε το πρώτο μάθημα. Θέλετε να σώσετε τους συνανθρώπους σας, ενώ κινδυνεύετε 

ακόμη να πέσετε- και μιλάτε για καθαρότητα, ειλικρίνεια, πνευματικότητα, ενώ δεν έχετε καν αποβάλει 

τα ελαττώματά σας. 

45 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί από εσάς επέστρεψαν σε μένα κλαίγοντας και 

παραπονούμενοι ότι σας αποκάλεσαν απατεώνες επειδή δεν μπορέσατε να θεραπεύσετε έναν άρρωστο, 

επειδή δεν πείσατε έναν άπιστο, ή επειδή σας έπιασαν να διαπράττετε πράξεις που δεν αρμόζουν στο 

Έργο μου. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι αφιερώνουν τον εαυτό τους στη μελέτη της Διδασκαλίας μου και στη 

βελτίωση της ζωής τους, ώστε να μην αποτύχουν ξανά, ενώ άλλοι συνεχίζουν τις ανέντιμες ενέργειές τους 

να σπέρνουν σύγχυση, και άλλοι πάλι, αποθαρρυμένοι από τις ήττες που έχουν υποστεί, εγκαταλείπουν το 

μονοπάτι και αρνούνται την αλήθεια του Έργου μου. 

46 Ήθελα να σας πάω βήμα προς βήμα, καθοδηγώντας το πνεύμα σας σελίδα προς σελίδα στις 

διδασκαλίες Μου για την αγάπη, γιατί δεν υπάρχει μακρύτερο μονοπάτι από αυτό της (αναγκαίας) 

ανάπτυξης του πνεύματος. - Αλήθεια σας λέω, δεν μπορείτε να βρείτε τίποτα στη γη πιο ιερό για σας από 

έναν από τους γείτονές σας. 

47 Αυτή η διδασκαλία μου σας δίνει τη γνώση του τι είναι και τι πρέπει να σημαίνει για σας το 

πνεύμα, η συνείδηση, οι αισθήσεις, η πίστη. Κάθε φορά που κάποιος από εσάς εξοικειώνεται με αυτές τις 

διδασκαλίες, αισθάνεται ότι ο σεβασμός και η βαθιά αγάπη προς τους συνανθρώπους του ρέει από την 

καρδιά του, γιατί στον καθένα από αυτούς μπορεί να αναγνωρίσει κάτι από την παρουσία του Θεού, 

αναγνωρίζει ένα παιδί του Υψίστου, σε κάθε έναν από τους γείτονές του και στο εσωτερικό του κάθε 

ανθρώπου βλέπει το ναό του Κυρίου. 

48 Όποιος κατανοεί όλη αυτή τη γνώση και τη θεωρεί βέβαιη - θα τολμούσε να βεβηλώσει αυτόν τον 

ναό και θα ήταν ικανός να προσβάλει αυτόν τον συνάνθρωπο; 

49 Αυτό είναι το μάθημα που θέλω να συλλάβετε, γιατί όταν συμβεί αυτό, θα είστε μόνο ένα βήμα 

μακριά από την υπακοή στην ύψιστη εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

50 Πώς μπορείτε να αποκαλείτε τους εαυτούς σας πνευματιστές εφόσον δεν ξέρετε τι είναι το πνεύμα 

και τι σημαίνει και τι αξίζει για τον Θεό; 

51 Σκεφτείτε όλα όσα σας είπα, ώστε το σωματικό σας κέλυφος να συγχωνευτεί με το πνεύμα σας σε 

μια θέληση και να του επιτρέψετε να εκδηλωθεί και να εκπληρώσει την αποστολή του. Τότε θα βιώσετε 

ότι κάθε ένα από τα πνευματικά σας χαρίσματα είναι ένα φως και μια δύναμη στην οποία θα υποκλιθούν 

και οι πιο δύσκαμπτοι λαιμοί και οι πιο σκληρές καρδιές. Και όταν λάβουν αποδείξεις αληθινής 

πνευματικότητας, θα αναφωνήσουν με συγκίνηση: "Αυτοί πραγματικά ενεργούν σύμφωνα με τις 

διδασκαλίες του Ιησού, αυτοί πραγματικά κηρύττουν την αλήθεια!" 

52 Πάρτε αυτή την ώρα ως την ώρα της κοινωνίας σας με τον Πατέρα. Μιλήστε μου πνευματικά, σας 

ακούω, ω άνθρωποι. Αφήστε μαζί μου όλα τα βάσανα που δέχεστε από τον κόσμο. Ξεπλύνετε τους 
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λεκέδες της ψυχής σας με τα δάκρυά σας. Θα δείτε πώς το κλάμα και η προσευχή κάνουν το βάρος της 

καρδιάς σας όλο και πιο ελαφρύ για εσάς. Τότε θα ξεχύσω πάνω σας τη χάρη Μου, μέσω της οποίας θα 

σας δώσω το αίσθημα της δύναμης. 

53 Αν αποκαλείτε τους εαυτούς σας Τριαδικούς επειδή έχετε μελετήσει διεξοδικά τις διδασκαλίες 

μου και τις μαρτυρείτε με τα έργα σας, δεν μπορεί να σας λείπει το φως, η δύναμη και η ειρήνη. 

54 Έχω τοποθετήσει μέσα σας τη θεϊκή σφραγίδα που σας κάνει κληρονόμους της σοφίας που 

φυλάσσεται στο βιβλίο της Θεϊκότητάς μου, και όποιος έχει αυτό το φως μέσα του δεν μπορεί να πέσει. 

55 Είναι ο Πατέρας όλων των εποχών που σας μιλάει τώρα. Είναι ο ίδιος που σας αποκάλυψε τον 

Νόμο μέσω του Μωυσή, που σας έκανε να ακούσετε τη φωνή του "Λόγου" στον Χριστό, και που τώρα 

σας έστειλε τον Ηλία στο Πνεύμα για να προετοιμάσει τους ανθρώπους, επειδή σε αυτή την εποχή πρέπει 

να μάθουν να έχουν εσωτερική κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, που είμαι Εγώ ο ίδιος. Όποιος έρθει σε 

κοινωνία μαζί Μου θα ανακαλύψει ότι είμαι ο ίδιος ο Πατέρας και ταυτόχρονα Αυτός που αποκαλείτε 

Υιό: είναι ο Λόγος της Αγάπης της Θεότητας. Η Τριάδα του Θεού δεν σημαίνει διαφορετικότητα 

πνεύματος, αλλά ιδιοτήτων ή δυνάμεων. 

56 Νόμος, αγάπη, σοφία - αυτές είναι οι τρεις μορφές αποκάλυψης με τις οποίες έχω δείξει τον εαυτό 

Μου στον άνθρωπο, ώστε να έχει μια σταθερή πεποίθηση για την πορεία της ανάπτυξής του και μια 

πλήρη γνώση του Δημιουργού του. Αυτές οι τρεις φάσεις της αποκάλυψης διαφέρουν η μία από την άλλη, 

αλλά όλες έχουν μία και την ίδια προέλευση, και στο σύνολό τους είναι η απόλυτη τελειότητα. 

57 Σε διάφορες περιπτώσεις σας έχω ήδη πει: Γιατί θέλετε τόσο πολύ να αναγνωρίσετε τρία Θεϊκά 

Όντα, όταν μπορείτε να βρείτε μόνο ένα; Μια και μόνη φωνή σας μιλούσε ανά πάσα στιγμή, ένα και μόνο 

Θείο Πνεύμα σας αποκαλύφθηκε. Αυτή η μοναδική, αιώνια φωνή, η οποία σας έχει διακηρύξει το νόμο 

μου με διάφορες μορφές έκφρασης, είναι αυτή που έχετε επίσης αποτυπωμένη στη συνείδησή σας και της 

οποίας την ουσία πρέπει επίσης να κρατάτε στην καρδιά σας. Αλλά αντί να με αγαπάτε στο πνεύμα και 

στην αλήθεια, όπως σας δίδαξε η διδασκαλία μου, με αγαπάτε με υλιστικές μορφές και παραστάσεις 

λατρείας, επειδή δεν μπορείτε να κατανοήσετε τον Δημιουργό σας με κανέναν άλλο τρόπο. 

58 Όταν χάραξα τον Νόμο Μου σε μια πέτρα, ποιος θα αμφέβαλλε ότι αυτές οι πλάκες ήταν ιερές, 

αφού περιείχαν τη Θεία Εντολή; Ωστόσο, απέσυρα αυτές τις πέτρινες πλάκες από τα μάτια του ανθρώπου 

και του άφησα μόνο τη γνώση του Νόμου Μου. 

59 Ο Χριστός γεννήθηκε, έζησε και πέθανε μέσα στη φτώχεια, την αγνότητα και την τελειότητα, και 

θα επιθυμούσατε να είχε παραμείνει αιώνια στη γη. Ως εκ τούτου, είχατε την επιθυμία να τον 

απαθανατίσετε σε εικόνες φτιαγμένες από ανθρώπινα χέρια. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι η ανθρώπινη 

εμφάνισή του εξαφανίστηκε για να αφήσει στο πνεύμα του ανθρώπου μόνο την αγνότερη ουσία του λόγου 

και των έργων του, που ήταν η τέλεια έκφραση της θεϊκής αγάπης. Σήμερα, αφού έχω αποκαλυφθεί στο 

Πνεύμα και έχω γίνει γνωστός μέσω των οργάνων κατανόησης που έχω προετοιμάσει, τι μπορείτε να 

υλοποιήσετε από την τρίτη αποκάλυψή Μου; Ελπίζετε να θεοποιήσετε αντικείμενα, τόπους ή πρόσωπα; 

Όχι, πρέπει να διατηρήσετε από αυτή τη στιγμή της πνευματικής μου εκδήλωσης μόνο το άπειρο φως που 

έχω χύσει πάνω σας, το φως της αιώνιας σοφίας. Αν αναζητούσατε την αγάπη και τη σοφία στο νόμο της 

Πρώτης Εποχής, θα τα βρίσκατε- αν αναζητούσατε το νόμο και τη σοφία στην αγάπη του Ιησού, θα τα 

βρίσκατε- και αν αναζητούσατε το νόμο και την αγάπη στη σοφία που το Πνεύμα Μου έχει εκχύσει σε 

όλα τα πλάσματα σε αυτή την Τρίτη Εποχή, μπορείτε να τα ανακαλύψετε στην ουσία τους. 

Συνειδητοποιήστε ότι όλες οι θεϊκές αρετές και δυνάμεις αποτελούν μια ουσία, και αυτή η ουσία είναι ο 

Θεός. 

60 Καταλάβετε τη διδασκαλία που σας έδωσα. Αποκαλύπτει την αγάπη που έχω για την 

ανθρωπότητα. 

61 Με τη διδασκαλία μου διαμορφώνω την καρδιά σας, χρησιμοποιώντας απλούς ανθρώπους. Οι 

μαθητές του πνευματισμού θα διατηρήσουν τη διδασκαλία Μου σε όλη της την καθαρότητα, γιατί αυτή θα 

είναι που θα εδραιώσει την ειρήνη και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. 

62 Τα θρησκευτικά σύμβολα θα εξαφανιστούν, διότι ο άνθρωπος δεν πρέπει πλέον να με περιορίζει, 

ώστε το έργο του να είναι αντάξιο του Πατέρα. 

63 Ακούγοντάς με χωρίς προφανείς υλικές μορφές αναπαράστασης, διαμορφώσατε έναν νέο 

χαρακτήρα μέσα σας. Το μυαλό σας έχει αφυπνιστεί και η ηθική σας έχει ενισχυθεί. 
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64 Θέλω για το μέλλον άνδρες και γυναίκες με πεποίθηση - μαθητές που κηρύττουν με το 

παράδειγμά τους, όχι υποκριτές, γιατί η πτώση σας λόγω έλλειψης ηθικής και ειλικρίνειας, λόγω έλλειψης 

ειρήνης και δύναμης της ψυχής θα ήταν πολύ οδυνηρή. 

65 Δείτε πώς η ανθρωπότητα, έχοντας περάσει από το εξαγνιστικό χωνευτήρι και τις εξιλαστήριες 

δοκιμασίες της φωτιάς ανά τους αιώνες, εξακολουθεί να αδυνατεί να εδραιώσει την ειρήνη της. Το 

ματωμένο μονοπάτι μεγαλώνει όλο και περισσότερο, επειδή οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τον λόγο μου. Δεν 

υπάρχει ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, εξυπηρετικότητα και αγάπη. 

66 Κι όμως, είμαι εδώ με το νέο Μου μήνυμα της ενότητας και της ειρήνης, με τον απλό Μου Λόγο 

που, μετά από πολύ αγώνα, θα κάνει το θαύμα της ένωσης των μυαλών και των καρδιών των ανθρώπων. 

Υπάρχουν ακόμη εκείνοι που ρωτούν γιατί ήρθα; 

67 Επίσης, σε αυτή την εποχή πολλοί κλήθηκαν και λίγοι επιλέχθηκαν, αλλά μαζί μου δεν υπάρχει 

κανένας ευνοημένος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τον εαυτό του άξιο του Κυρίου του και 

κερδίζει το δικαίωμα στη χάρη Του. 

68 Έχω δώσει τις οδηγίες Μου σε όλους με τον ίδιο τρόπο, έχω διδάξει σε όλους να περπατούν σε 

αυτό το μονοπάτι και να ζουν σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Καταλάβετε με σωστά: όχι μόνο εσείς 

πρέπει να ζείτε κάτω από αυτόν τον νόμο, αλλά όλος ο κόσμος. Αλλά οι μαθητές μου, που θα είναι 

διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, θα είναι αυτοί που θα το εμφυτεύσουν με την ηθική και το 

παράδειγμά τους. 

69 Εκπληρώστε το έργο σας ήδη τώρα και μην αφήσετε να περάσει χρόνος για το πνεύμα χωρίς να το 

χρησιμοποιήσει, γιατί τότε μπορεί να έρθει η στιγμή της λύπης. 

70 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιώ τους ταπεινούς, εκείνους που είχαν χάσει το 

δρόμο τους στα μονοπάτια της ζωής, που άκουσαν τη σωτήρια φωνή του Κυρίου τους και ξεκίνησαν 

πρόθυμα να Τον ακολουθήσουν. Αυτοί είστε εσείς, οι "τελευταίοι", επειδή Με υπηρετείτε στην Τρίτη 

Εποχή. 

71 Σας στέλνω την ειρήνη Μου, αλλά αληθινά σας λέω, όσο υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν όλα 

τα απαραίτητα για τη ζωή και ξεχνούν αυτούς που πεθαίνουν από την πείνα, δεν θα υπάρχει ειρήνη στη 

γη. 

72 Η ειρήνη δεν βρίσκεται στις ανθρώπινες δόξες ούτε στα πλούτη. Βασίζεται στην καλή θέληση, την 

αμοιβαία αγάπη, την υπηρεσία και τον σεβασμό. Ω, μακάρι ο κόσμος να κατανοούσε αυτές τις 

διδασκαλίες! Το μίσος θα εξαφανιζόταν και η αγάπη θα άνθιζε στην ανθρώπινη καρδιά. 

73 Μόνο η αγάπη μου και η δικαιοσύνη μου μπορούν να προστατεύσουν σήμερα εκείνους που 

πεινούν και διψούν γι' αυτήν. Μόνο εγώ, με την τέλεια δικαιοσύνη μου, είμαι σε θέση να υποδεχθώ αυτόν 

που διαπράττει αδίκημα κατά της ίδιας του της ύπαρξης. 

74 Αν αυτοί γνώριζαν ότι η εγκατάλειψη της ψυχής είναι πιο τρομερή από τη μοναξιά σε αυτόν τον 

κόσμο, θα επέμεναν υπομονετικά και θαρραλέα μέχρι την τελευταία ημέρα της ύπαρξής τους στη γη. 

75 Σας έδωσα την πατρική μου αγάπη σε αυτόν τον λόγο. Μαρτυρήστε την αλήθεια μου με τα έργα 

σας. 

76 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 166  
1 Είναι μια μέρα χαράς για το λαό Μου, μια μέρα ειρήνης για όσους έχουν έρθει να ακούσουν το 

λόγο Μου. Όταν έδωσα αυτή την κληρονομιά στους πρώτους, τους είπα να τη φροντίσουν, γιατί ήταν σαν 

ένα μικρό δεντράκι που αργότερα θα γινόταν ένα πυκνόφυλλο και πανίσχυρο δέντρο. Σήμερα, μεγάλα 

πλήθη έρχονται να ακούσουν τον λόγο Μου, μαρτυρώντας την εκπλήρωση της ανακοίνωσής Μου. 

2 Το δέντρο έβγαλε κλαδιά, τα οποία αποσπάστηκαν για να φυτευτούν σε άλλα εδάφη. Αλλά 

αληθινά σας λέω, άλλοι φυτεύτηκαν σύμφωνα με το θέλημά Μου και άλλοι σύμφωνα με το θέλημα των 

ανθρώπων. 

3 Σας είπα πριν από πολύ καιρό ότι το δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του, και εν ευθέτω 

χρόνω, όταν αυτά τα "δέντρα" αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς, θα ξέρετε τι είδους καρπούς αποδίδει το 

καθένα, αν είναι καλοί ή όχι. Υπήρχαν δενδρύλλια που ήταν γεμάτα χυμό και σφρίγος στην αρχή, που 

υπόσχονταν καλούς καρπούς και ευεργετική σκιά για τον κουρασμένο περιπλανώμενο, επειδή αυτός που 

τα φρόντιζε βγήκε μπροστά γεμάτος αγάπη και εξυπηρετικότητα και έγινε η σωτηρία του πλανεμένου. 

Απάντησε στις ερωτήσεις των ανθρώπων με λόγια γεμάτα φως, έδωσε φως στους τυφλούς και παρηγοριά 

στους ασθενείς. Τα χείλη και τα έργα του έκαναν σημεία και θαύματα- οι αλήθειες ελήφθησαν με 

έμπνευση. Αυτό συνέβη επειδή ο Πατέρας, βλέποντας τον ζήλο και τη θέρμη αυτών των εργαζομένων, 

τους κατέκλυσε με αγάπη και σοφία. Όταν τα πλήθη είδαν την αφοσίωση αυτού του μαθητή, όταν 

πείστηκαν για τη φιλανθρωπία και την ειλικρίνειά του, τον ακολούθησαν κατά μήκος μακρών δρόμων, 

τον ακολούθησαν στην κορυφή του βουνού. Τον υπάκουσαν και τον πίστεψαν τυφλά. Αλλά όταν είδε ότι 

το πλήθος τον ακολουθούσε, ότι οι άνθρωποι υπάκουαν στη φωνή του σαν να ήταν νόμος, ένιωσε 

ματαιοδοξία και μεγαλομανία στην καρδιά του, και ξεχνώντας Εκείνον που του έδωσε τα πάντα, χωρίς 

τον οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, έχασε την ταπεινότητα και άρχισε να καυχιέται για τα 

προσόντα του και τη δύναμή του πάνω στους άλλους. Ένιωθε τέλειος στην πρακτική της διδασκαλίας μου 

και διακήρυξε δυνατά ότι ήταν αληθινός μαθητής και μάλιστα δάσκαλος. 

4 Σας λέω, όποιος καυχιέται για τα πνευματικά του χαρίσματα και δεν σπέρνει με ταπεινοφροσύνη, 

η σοδειά του θα είναι μάταιη. 

5 Θα μπορούσα να ρωτήσω πολλούς από εκείνους που διακήρυτταν δυνατά ότι κάνουν έργα 

αγάπης: "Πού είναι οι οπαδοί σας; Πού είναι αυτοί που σας ακολούθησαν; Τι απέγιναν όλοι εκείνοι που 

έλαβαν πνευματικά χαρίσματα για να διαδώσουν αυτούς τους σπόρους;" Και θα έπρεπε να μου 

απαντήσουν ότι έμειναν μόνοι τους, γιατί όσοι τους βρήκαν, ξαναστράφηκαν, όσοι έγιναν καλά, 

αρρώστησαν ξανά, και όσοι άρχισαν να βλέπουν το φως, ξαναβυθίστηκαν στο σκοτάδι τους. Αλλά ο 

Δάσκαλος σας ρωτάει: "Γιατί συνέβη αυτό σε εκείνους που διδάχθηκαν από εμένα;" - Επειδή 

χρησιμοποίησαν τις διδασκαλίες που είχαν λάβει σύμφωνα με την κατανόηση και την κρίση τους, επειδή 

ξεκίνησαν να εργάζονται πρόωρα, δηλαδή πριν κατανοήσουν σωστά τη διδασκαλία του Διδασκάλου. 

6 Εκείνοι που περίμεναν μέχρι την κατάλληλη στιγμή για να πιάσουν δουλειά μελετώντας, 

παρακολουθώντας και προσευχόμενοι είναι εκείνοι που παραμένουν σταθεροί, επειδή οι ρίζες τους είναι 

βαθιές και τα κλαδιά τους έχουν αντέξει στις καταιγίδες. Αυτοί ξεκίνησαν σε μια εποχή που οι καρδιές 

τους δεν μπορούσαν πλέον να πέσουν θύματα της ματαιοδοξίας. Αλλά αυτή είναι μια μέρα ειρήνης και 

συγχώρεσης, όταν θέλω όλοι σας να σκεφτείτε τα λόγια μου, ώστε όταν επιστρέψετε στο δέντρο σας και 

στα χωράφια σας, να διορθώσετε όλα όσα κάνατε με ατέλεια. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να ισιώσετε το 

δέντρο και να σώσετε τον σπόρο. Αλλά πρέπει να πολλαπλασιάσετε τις προσπάθειές σας. 

7 Γυρίστε πίσω στη γη σας, και αν βρείτε τον εαυτό σας εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο από 

εκείνους που σας ακολούθησαν τυφλά και τους οποίους δεν μπορέσατε να κρατήσετε, προστατέψτε τις 

ρίζες του δέντρου, κόψτε κάθε κατεστραμμένο καρπό, κλαδέψτε τα ξερά κλαδιά του, ποτίστε το, και θα 

δείτε εκ νέου πώς οι περιπλανώμενοι έρχονται επιθυμώντας τη σκιά του και τους καρπούς του. 

8 Μακάριοι είναι εκείνοι που ανασταίνονται από την πτώση τους, μακάριοι είναι εκείνοι που 

ανεβαίνουν στο φως. Τότε θα τους δείτε να διακηρύσσουν τον ερχομό μου ξανά, τον οποίο οι άνθρωποι 

περίμεναν αιώνα με τον αιώνα και ο οποίος θα κάνει πολλούς νεκρούς να τρέμουν ακόμα και στους 

τάφους τους. 
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9 Αληθινά σας λέω, αυτή η θεία υπόσχεση να επιστρέψει σε σας ως το Πνεύμα-Παρηγορητής δεν 

έχει διαγραφεί από κανέναν, ούτε από τον χρόνο, ούτε από την αμαρτία, ούτε από ολόκληρες εποχές που 

πέρασαν από τους ανθρώπους. Ούτε η απόδειξη της επιστροφής μου θα σβηστεί, και στο τέλος οι 

άνθρωποι θα υποκλιθούν στην αλήθεια μου. 

10 Όταν ακούτε το λόγο μου, αφήνετε τη ζωή σας να περάσει από μπροστά σας στο φως της 

συνείδησης, και όταν τελειώσει ο διδακτικός μου λόγος, αισθάνεστε απαλλαγμένοι από τα χρέη, τις 

θλίψεις και τις τύψεις σας. Ακόμα κι αν λαμβάνετε τον λόγο μου μέσω αμόρφωτων οργάνων της διάνοιας, 

η ύπαρξή σας τρέμει επειδή αισθάνεστε μέσα της ένα μάτι που σας κοιτάζει, ένα αυτί που αντιλαμβάνεται 

ακόμα και τον πιο ελαφρύ αναστεναγμό σας και μια ευαισθησία ικανή να διαβάζει ακόμα και τις πιο 

κρυφές σκέψεις σας. 

11 Την πρώτη ημέρα που μίλησα στην ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο, εγκαινίασα μια νέα 

πνευματική εποχή. Οι καρδιές που ήταν παρούσες στη Θεϊκή Μου εκδήλωση αισθάνθηκαν 

συγκλονισμένες από φόβο, δέος, θαυμασμό και ευδαιμονία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η 

μικρή ομάδα των πρώτων μαθητών μου μεγάλωσε και πολλαπλασιάστηκε μέχρι να γίνει η μεγάλη 

κοινότητα που είναι τώρα παρούσα για να ακούσει τις διδασκαλίες μου. 

12 Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη είναι και εκείνοι που, αφού με άκουσαν χρόνο με το χρόνο, έχουν 

συνηθίσει σε αυτή την εκδήλωση και δεν είναι πλέον τόσο συγκινημένοι όσο ήταν όταν με άκουγαν στις 

πρώτες διδασκαλίες που έλαβαν. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία συνεχίζει να ακούει το λόγο μου με 

αληθινό ενθουσιασμό και οι καρδιές τους χτυπούν πιο γρήγορα όταν βρίσκονται εδώ για να ακούσουν τη 

σοφή και αγαπητική διδασκαλία μου. 

13 Ήθελα να διαμορφώσω πνευματικά τις καρδιές που δέχονται αυτόν τον Λόγο, ώστε να κάνω τον 

καθένα έναν ενεργητικό εργάτη για τη δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί - με συνείδηση της 

αποστολής του και αφοσιωμένο στο Έργο μου. Αλλά ενώ κάποιοι συνέχισαν να με ακούνε πιστά, 

μαθαίνοντας και τελειοποιώντας τους εαυτούς τους για να είναι άξιοι να προσφέρουν στους 

συνανθρώπους τους τους καρπούς που ωρίμασαν μέσα από τη μελέτη και τον προβληματισμό τους, την 

υπομονή, την προσπάθεια και την επιμονή τους, άλλοι αναζήτησαν την κολακεία, πρόθυμοι να σπείρουν 

πριν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Μετακόμισαν πριν από την ενδεικνυόμενη ώρα και δίδαξαν ό,τι λίγο 

είχαν μάθει. 

14 Ως εκ τούτου, ορισμένοι έχουν μυστικοποιήσει τις διδασκαλίες που έχουν λάβει και έχουν αλλάξει 

τις διδασκαλίες μου για να ταιριάζουν στους εαυτούς τους λόγω έλλειψης γνώσης, προκαλώντας έτσι 

δυσκολίες στην επιτυχία εκείνων που κήρυξαν τις διδασκαλίες μου μόνο όταν ήταν σε θέση να 

ακολουθήσουν τις διδασκαλίες μου. 

15 Σας λέω, όταν έρθει η ώρα, το σιτάρι των καλών σπορέων θα νικήσει τα ζιζάνια των άπιστων, και 

την ώρα της σύγκρουσης ο κόσμος θα γνωρίζει ποιοι της έφεραν την αλήθεια μου. 

16 Όταν ακούτε κάποιον πνευματιστή να καυχιέται για την αποστολή του και να κυκλοφορεί στον 

κόσμο φωνάζοντας ότι είναι ένας από τους νέους μαθητές του Χριστού, να είστε σίγουροι ότι το στόμα 

του διαδίδει ψέματα, γιατί ο αληθινός μαθητής αυτού του Έργου είναι αυτός που δεν καυχιέται, που 

εργάζεται σιωπηλά για τη δόξα του Δασκάλου του και αγαπάει πραγματικά όλους τους συνανθρώπους 

του. Θα αναγνωρίσετε τους καλούς μου υπηρέτες από την ταπεινότητά τους. 

17 Τι θα συμβεί τελικά σε εκείνους που δεν εφαρμόζουν τις διδασκαλίες μου σύμφωνα με τις εντολές 

του νόμου μου; - Θα πρέπει να εξαγνιστούν και σε μια νέα αποστολή να διορθώσουν όλα τα λάθη τους 

και να ξεπλύνουν όλους τους λεκέδες τους μέχρι να καταφέρουν να μετατρέψουν τα ζιζάνια που είχαν 

καλλιεργήσει σε σιτάρι. 

18 Στα πλήθη που ακούν το λόγο μου αυτή τη στιγμή, λέω: Συνεχίστε να ακούτε τη διδασκαλία μου 

με ευλάβεια. Μην το αφήσετε να ξεθωριάσει από τη μνήμη σας χωρίς να το έχετε πρώτα σκεφτεί. Μην 

προσπαθείτε να διδάξετε όταν δεν είστε παρά αδύναμα παιδιά. Πρέπει να περιμένετε μέχρι να γίνετε 

ισχυροί και εξοπλισμένοι μαθητές. Τότε θα είστε σε θέση να δείτε ότι κάθε σπόρος που σπέρνετε θα 

βλαστήσει, θα αναπτυχθεί, θα ανθίσει και θα φέρει καρπούς. Και θα σας πω: δέχομαι το δώρο σας, τον 

καρπό του σπόρου που σας εμπιστεύτηκα. 
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19 Δεν θέλω να σας κρίνω ακόμα, γιατί αν το έκανα, θα έβρισκα λίγη αξία σε σας. Έρχομαι σε σας 

ως Πατέρας για να σας συγχωρήσω και να σας προσφέρω μια άλλη χρονική περίοδο ως μια πολύτιμη 

ευκαιρία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε και για την οποία θα είστε υπόλογοι σε Μένα. 

20 Αυτή την ημέρα της χάρης σας λέω ότι έχω κάνει γνωστή και αισθητή στην ανθρωπότητα την 

παρουσία και την αγάπη της Μαρίας, γιατί μέσα σε αυτήν θα πραγματοποιηθεί η "Νέα Διαθήκη" αυτή τη 

στιγμή. Η Μαρία με την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη της έχει επίσης γίνει γνωστή σε σας. 

21 Ο Πατέρας έχει χύσει τα δώρα της χάρης Του σε αυτόν τον λαό- αλλά αληθινά σας λέω, πρέπει 

επίσης να λογοδοτήσετε σε Μένα για την παρουσία της Θείας Μητέρας. 

22 Σας καλώ σε λογοδοσία, ναι - γιατί θέλω να έχετε πλήρη επίγνωση του τι σας έχω παραχωρήσει. 

Αλλά στον πυρήνα αυτής της πρόσκλησης για λογοδοσία βρίσκεται το στοργικό έλεός Μου. 

23 Ο κόσμος δεν γνωρίζει το έργο μου και τη διακήρυξή μου αυτή τη στιγμή, επειδή έχετε αποφύγει 

να διακηρύξετε αυτές τις διδασκαλίες ενώπιον των ανθρώπων. Αλλά οι νέες γενιές θα τις γνωρίσουν και 

θα ενισχύσουν τις τάξεις σας. Αληθινά σας λέω, το όνομα του Ιησού και το όνομα της Μαρίας είναι 

ενωμένα στο έργο της σωτηρίας- και επειδή οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να κάνουν μια διαθήκη με τον 

Κύριό τους αυτή τη στιγμή, το όνομα της Μητέρας θα είναι το σύμβολο της ένωσης και της αδελφοσύνης 

μεταξύ των ανθρώπων. 

24 Η βία των στοιχείων θα είναι η φωνή που θα αφυπνίσει εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν 

πεισματικά να ζουν στο σκοτάδι, και δεν θα τους κρίνω εγώ. Θα πέσουν στην κρίση εξαιτίας των δικών 

τους πράξεων. 

25 Οι άνθρωποι δημιούργησαν για τον εαυτό τους τα καθήκοντά τους, τα οποία αρχικά ήταν 

θορυβώδη, αλλά τα οποία έχουν μολύνει με την αμαρτία τους και βεβηλώσει με τις επιστήμες τους, και 

πολλά από τα οποία εμπνέονται από εγωισμό, μίσος και αλαζονεία. 

26 Ακούστε: Στην Πρώτη Εποχή έκανα διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Αυτή τη 

διαθήκη τα παιδιά εκείνου του λαού την ξέχασαν. Έκανα διαθήκη με τον Μωυσή, ο οποίος απελευθέρωσε 

τον Ισραήλ από τη δουλεία. Αλλά με την πάροδο του χρόνου ο λαός ξέχασε και πάλι τη διαθήκη. 

27 Ήρθα στον κόσμο στη Δεύτερη Εποχή, σφράγισα τη διαθήκη Μου με την ανθρωπότητα με το αίμα 

Μου, και αυτή η διαθήκη αγάπης είχε αρκετή δύναμη για να διδάξει στα παιδιά Μου το μονοπάτι στο 

οποίο οι άνθρωποι όλων των εποχών μπορούν να απομακρύνουν όλες τις αμαρτίες τους. Γιατί με τον 

Ιησού νίκησα τον θάνατο, θριάμβευσα πάνω στο σκοτάδι, μετέτρεψα τον πόνο σε θείο πάθος και άνοιξα 

τον δρόμο για τις ψυχές προς το φως. 

28 Σήμερα ακούσατε ότι θέλω να συνάψω μια νέα διαθήκη μαζί σας, γιατί δεν σας βρίσκω ενωμένους 

σε Μένα, ούτε μεταξύ σας, και είναι θέλημά Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, στη μήτρα της Έκτης 

Σφραγίδας, να συνάψετε τη διαθήκη της αγάπης και της αδελφοσύνης σε Μένα. 

29 Βρίσκεστε όλοι μέσα στην έκτη σφραγίδα, η οποία είναι ένα στάδιο, ένα κεφάλαιο του βιβλίου 

των επτά σφραγίδων, το περιεχόμενο του οποίου είναι η σοφία του Θεού και η τελείωση των ψυχών. 

30 Οι νέες γενιές θα έρθουν και θα αναγνωρίσουν το έργο της Τρίτης Εποχής στο οποίο εσείς κάνατε 

τα πρώτα βήματα. Θα συνεχίσουν το έργο σας, και όταν οι διαφορετικές φυλές και οι λαοί αγαπήσουν 

τελικά ο ένας τον άλλον ως αδελφούς και αδελφές, όταν οι άνθρωποι ξεπεράσουν τα αισθήματα μίσους, 

το έργο του Αγίου Πνεύματος θα εδραιωθεί στις καρδιές των ανθρώπων. 

31 Ήδη από την Πρώτη Εποχή σας δίδαξα να αφιερώνετε την έβδομη ημέρα σε Μένα. Αφού ο 

άνθρωπος αφιέρωσε τον εαυτό του στην εκπλήρωση των κοσμικών του καθηκόντων για έξι ημέρες, ήταν 

σωστό να αφιερώσει τουλάχιστον μία στην υπηρεσία του Κυρίου του. Δεν του ζήτησα να μου αφιερώσει 

την πρώτη ημέρα, αλλά την τελευταία, ώστε σε αυτήν να ξεκουραστεί από τους κόπους του και να 

αφοσιωθεί στην πνευματική περισυλλογή*, ώστε να δώσει στο πνεύμα του την ευκαιρία να πλησιάσει τον 

Πατέρα του και να του μιλήσει μέσω της προσευχής. 
Ισπανικά "meditaeiön" = διαλογισμός, περισυλλογή, επίσης: στοχασμός, εσωτερική περισυλλογή, πνευματική 

περισυλλογή. 

32 Η ημέρα ανάπαυσης καθιερώθηκε έτσι ώστε ο άνθρωπος, ξεχνώντας τον σκληρό επίγειο αγώνα 

της ζωής - έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα - να δώσει στη συνείδησή του την ευκαιρία να του 

μιλήσει, να του υπενθυμίσει τον Νόμο, και να εξετάσει τον εαυτό του, να μετανοήσει για τις παραβάσεις 

του και να πάρει ευγενείς αποφάσεις στην καρδιά του για μετάνοια. Το Σάββατο ήταν η ημέρα που 
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παλαιότερα ήταν αφιερωμένη στην ανάπαυση, την προσευχή και τη μελέτη του Νόμου. Αλλά οι 

άνθρωποι, ακολουθώντας την παράδοση, ξέχασαν τα αδελφικά αισθήματα προς τους συνανθρώπους τους 

και τα πνευματικά καθήκοντα που είχαν προς τους γείτονές τους. Οι καιροί πέρασαν, η ανθρωπότητα 

αναπτύχθηκε πνευματικά και ο Χριστός ήρθε να σας διδάξει ότι ακόμη και τις ημέρες ανάπαυσης πρέπει 

να ασκείτε φιλανθρωπία και να κάνετε όλα τα καλά έργα. 

33 Ο Ιησούς ήθελε να σας πει ότι, αν και η ημέρα είναι αφιερωμένη στον προβληματισμό και τη 

σωματική ανάπαυση, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ούτε η ημέρα ούτε η ώρα μπορούν να προκαθοριστούν 

για την εκπλήρωση της αποστολής του Πνεύματος. 

34 Παρόλο που ο Δάσκαλος σας μίλησε με τη μεγαλύτερη σαφήνεια, οι άνθρωποι παρέκκλιναν από 

αυτό και ο καθένας επέλεγε την ημέρα που τον βόλευε καλύτερα. Επομένως, ενώ κάποιοι συνέχισαν να 

τηρούν το Σάββατο ως ημέρα αφιερωμένη στην ανάπαυση, άλλοι επέλεξαν την Κυριακή για να 

γιορτάσουν τη λατρεία τους. 

35 Σήμερα σας μιλάω για άλλη μια φορά, και οι διδασκαλίες μου φέρνουν νέα γνώση για εσάς. Έχετε 

ζήσει πολλές εμπειρίες και έχετε αναπτύξει τον εαυτό σας. Σήμερα δεν έχει σημασία ποια μέρα θα 

αφιερώσετε για να ξεκουραστείτε από τον γήινο μόχθο, αλλά να ξέρετε ότι όλες τις ημέρες θα πρέπει να 

βαδίζετε στο μονοπάτι που έχω χαράξει για εσάς. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καθορισμένη ώρα για την 

προσευχή σας, γιατί κάθε ώρα της ημέρας είναι κατάλληλη για προσευχή και για την άσκηση της 

διδασκαλίας Μου για το καλό των συνανθρώπων σας. 

36 Θέλω το φως, η έμπνευση και η αγάπη να κατοικούν πάντα στο πνεύμα σας, ο νους και η καρδιά 

να είναι ο καθρέφτης του πνεύματος και οι αρετές του να αντανακλώνται σε αυτό και να εκφράζονται με 

ένδοξες ιδέες και ευγενείς σκέψεις και συναισθήματα. Τότε θα συνειδητοποιήσετε την τέλεια αρμονία που 

υπάρχει μεταξύ του πνεύματος και του σώματος, μεταξύ του πνευματικού και του ανθρώπινου, μεταξύ 

των νόμων και των καθηκόντων του πνεύματος και των νόμων και των καθηκόντων του κόσμου. Τέλος, 

θα μπορέσετε να δείτε ότι ολόκληρη η ζωή, με τις δοκιμασίες και τα μαθήματά της, έχει έναν και 

μοναδικό στόχο: την τελείωση του πνεύματος, μέσω της οποίας θα βιώσει την ηρεμία και την αληθινή 

ευτυχία στο βασίλειο του Κυρίου. 

37 Κατά καιρούς σκέφτεστε και λέτε: "Τι καλό έχει αυτή η ύπαρξη, αφού δεν μας δίνει τίποτα καλό 

και δεν έχουμε κανένα όφελος από αυτήν;" Αν κάποιος σκέφτεται έτσι, είναι επειδή εμποδίζει το φως να 

λάμψει στο μυαλό του. Πιστεύει ότι η ζωή δεν έχει νόημα επειδή δεν ήταν δυνατόν να εκπληρώσει όλες 

τις επιθυμίες του, επειδή θα ήθελε να έχει τα πάντα σύμφωνα με τις ιδέες του. Τότε πιστεύει ότι και αυτός 

είναι άχρηστος, και αυτό μόνο και μόνο επειδή δεν έχει κατανοήσει και κατανοήσει το νόημα του λόγου 

μου. 

38 Το πνευματικό μέρος του ανθρώπου είναι ακόμη αδρανές, γι' αυτό και έχει ζήσει τόσες πολλές 

άχρηστες ζωές. 

39 Θα μπορούσα να σας εξαναγκάσω και να σας αναγκάσω να εκπληρώσετε τις εντολές μου, αλλά 

τότε τα προσόντα σας δεν θα ήταν αληθινά, η πρόοδός σας δεν θα ήταν γνήσια. Επιτρέπω ότι η ζωή, στην 

οποία δημιουργείτε μαθήματα και δοκιμασίες για τον εαυτό σας χωρίς να το συνειδητοποιείτε, σας 

διδάσκει το αληθινό μάθημα, το οποίο μερικές φορές είναι επώδυνο, ανάλογα με το πώς έχουν γίνει τα 

έργα σας. Όμως, εν μέσω της δοκιμασίας, το Πνεύμα μου σας στέλνει το φως που φτάνει στο πνεύμα σας 

- άλλοτε με ήπιο τρόπο, αλλά άλλοτε ως αδυσώπητος κριτής, ώστε να αφυπνιστείτε και να ακούσετε τη 

φωνή της συνείδησης, που είναι η δική μου φωνή. 

40 Σας ρωτώ: Θέλετε να είστε χρήσιμοι και να αισθάνεστε ότι η ύπαρξή σας είναι επίσης χρήσιμη; 

Τότε μάθετε από τα λόγια μου - αυτά που σας έδωσα στο παρελθόν και αυτά που ακούτε σήμερα, γιατί 

και τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται. Αλλά μη νομίζετε ότι επαναλαμβάνοντας απλώς τις προτάσεις και 

τους κανόνες της ζωής μου έχετε ήδη συνειδητοποιήσει τη διδασκαλία μου. Όχι, αυτός που δεν ξέρει να 

αγαπάει δεν θα μπορέσει να διακηρύξει τα θεία λόγια και να εκπληρώσει αυτά που διδάσκουν. 

41 Η αγάπη είναι η προέλευση και ο λόγος της ύπαρξής σας, ω ανθρώπινα όντα. Πώς θα μπορούσατε 

να ζήσετε χωρίς αυτό το δώρο; Πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί που κουβαλούν μέσα τους το θάνατο και 

άλλοι που είναι άρρωστοι μόνο και μόνο επειδή δεν αγαπούν κανέναν. Το θεραπευτικό βάλσαμο που 

έσωσε πολλούς ήταν η αγάπη, και το θείο δώρο που ανεβάζει στην αληθινή ζωή, που λυτρώνει και 

εξυψώνει, είναι επίσης η αγάπη. 
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42 Γι' αυτό, ο Δάσκαλος λέει σε σας, παιδιά, που έχετε ακούσει αυτή τη διδασκαλία: από σήμερα 

αρχίστε να αγαπάτε. Όλα τα έργα σας προς τους άλλους ας διαπνέονται από αυτό το συναίσθημα, και ας 

ρέει επίσης στα λόγια και τις προσευχές που μου αφιερώνετε. 

43 Να ξέρετε ότι ο λόγος που δεν έχει αγάπη μέσα του δεν έχει ούτε ζωή ούτε δύναμη. Με ρωτάτε 

πώς μπορείτε να αρχίσετε να αγαπάτε και τι πρέπει να κάνετε για να ξυπνήσετε αυτό το συναίσθημα στις 

καρδιές σας, και σας λέω: Αυτό με το οποίο πρέπει να ξεκινήσετε είναι να καταλάβετε πώς να 

προσεύχεστε. Η προσευχή θα σας φέρει πιο κοντά στον Κύριο, και αυτός ο Κύριος είμαι Εγώ. 

44 Στην προσευχή θα βρείτε παρηγοριά, έμπνευση και δύναμη, θα σας δώσει την υπέροχη 

ικανοποίηση ότι μπορείτε να μιλήσετε στον Θεό με εμπιστοσύνη χωρίς μάρτυρες ή μεσάζοντες. Ο Θεός 

και το πνεύμα σας ενώνονται σε αυτή τη γλυκιά στιγμή της εμπιστοσύνης, του πνευματικού διαλόγου και 

των ευλογιών. 

45 Ετοιμαστείτε, μαθητές, γιατί θα σας αποκαλύψω τον εαυτό Μου. Όλοι εσείς φέρνετε ανησυχίες 

και προβλήματα μπροστά Μου, αλλά Εγώ σας λέω: Γιατί φοβάσαι; Δεν αισθανθήκατε το βλέμμα Μου 

γεμάτο έλεος επάνω σας; Η παρουσία Μου δεν σας κάνει δυνατούς; Μην Μου δίνετε την αφορμή να 

επαναλάβω τα λόγια Μου της Δεύτερης Εποχής και να σας πω ότι είστε άνθρωποι με μικρή πίστη, ότι 

παρόλο που είμαι τόσο κοντά σας και ισχυρίζεστε ότι Με γνωρίζετε, δεν Με εμπιστευτήκατε. 

46 Όποτε στέλνετε την προσευχή σας και Με αναζητάτε, θα είμαι μαζί σας. Ο Λόγος Μου και οι 

εντολές που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή θα σας δίνουν τις οδηγίες Μου μέσω της συνείδησής σας. 

Γίνετε πλούσιοι σε δύναμη και εξοπλισμό. Φέρτε αυτόν τον Λόγο της Ζωής παντού στις καρδιές που 

χρειάζονται παρηγοριά και φως, γιατί σας κάλεσα σπορείς των πνευματικών αγρών. 

47 Εφόσον είστε πλούσιοι στα δώρα της χάρης μου και αυτό που έχετε λάβει είναι ένας ανεξάντλητος 

θησαυρός διδασκαλιών, θα πρέπει να μεταδώσετε με αγάπη αυτή τη γνώση. Πηγαίνετε σε άλλους που 

έχουν ανάγκη, σε εκείνους που δεν απολαμβάνουν καλή θέληση, κύρος ή σεβασμό στη γη. Αναζητήστε τα 

ορφανά, τις χήρες, τους ανίατα ασθενείς και βοηθήστε τους ανεπιφύλακτα. Δώστε τους εκείνο το 

πνευματικό βάλσαμο που αναδύεται από τα βάθη της ψυχής σε πληθωρικό βαθμό, δίνοντας περισσότερη 

προσοχή στην ψυχή τους παρά στο σώμα τους. 

48 Έχω σχηματίσει την ομάδα των εργαζομένων από άνδρες και γυναίκες, διότι δεν είναι μόνο ο 

άνδρας που ξέρει πώς να ερμηνεύει το νόμο μου. Η γυναίκα, προικισμένη με όμορφα και ευγενικά 

συναισθήματα, ήταν πάντα συνεργάτης μου στο έργο της λύτρωσης. Αυτή τη στιγμή της μεταβιβάζω 

επίσης την ευθύνη για την καλή εκπλήρωση των οδηγιών μου. Αφήνω και τους δύο να προσέχουν αυτό το 

έργο που σας ανατέθηκε. 

49 Λαέ μου, παραμένω μαζί σας για μικρό χρονικό διάστημα μέσω αυτού του οργάνου του νου*. 

Προσευχηθήκατε και τη στιγμή της ύψιστης ανύψωσης ακούσατε στη σιωπή της καρδιάς σας τον 

αγαπητικό χαιρετισμό του Διδασκάλου, ο οποίος σας είπε: "Ειρήνη μαζί σας". Έχετε συνειδητοποιήσει 

την επίδραση που έχει η προσευχή και έχετε κατανοήσει την τεράστια δύναμη που ενυπάρχει σε αυτήν 

όταν την στέλνετε προς τα πάνω - τόσο για να καλύψετε μια πνευματική ανάγκη όσο και για να ζητήσετε 

την επίλυση μιας υλικής ανάγκης. 
*Αυτό αναφέρεται στο μυαλό, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα του φορέα της φωνής να μιλάει. 

50 Θυμηθείτε ότι συχνά αρκούσε η λέξη "Πατέρας" για να κάνει όλη σας την ύπαρξη να τρέμει και 

να δώσει στην καρδιά σας την αίσθηση ότι πλημμυρίζει από την παρηγοριά που δίνει η αγάπη του. Να 

ξέρετε ότι κάθε φορά που η καρδιά σας με καλεί με θέρμη, το πνεύμα μου τρέμει επίσης από χαρά. 

51 Όταν με αποκαλείτε "Πατέρα", όταν αυτό το όνομα ξεπηδά από μέσα σας, η φωνή σας ακούγεται 

στον ουρανό και αποσπάτε κάποιο μυστικό από τη θεία σοφία. 

52 Μην αφήνετε μόνο τα χείλη σας να με αποκαλούν "Πατέρα", γιατί πολλοί από εσάς συνηθίζετε να 

το κάνετε αυτό μηχανικά. Θέλω η προσευχή "Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου", 

αυτή η προσευχή να βγαίνει από την πιο αγνή και βαθιά καρδιά και να συλλογίζεστε κάθε φράση, ώστε 

μετά να εμπνέεστε και να βρίσκεστε σε τέλεια κοινωνία μαζί μου. 

53 Σας δίδαξα την ισχυρή, ολοκληρωμένη προσευχή που φέρνει πραγματικά το παιδί πιο κοντά στον 

Πατέρα. Όταν προφέρετε τη λέξη "Πατέρας" με θέρμη και σεβασμό, με ανάταση και αγάπη, με πίστη και 

ελπίδα, οι αποστάσεις εξαφανίζονται, ο χώρος εξαφανίζεται, γιατί εκείνη τη στιγμή του διαλόγου από 
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πνεύμα σε πνεύμα, ούτε ο Θεός είναι μακριά σας, ούτε εσείς είστε μακριά του. Προσευχηθείτε με αυτόν 

τον τρόπο και θα λάβετε στην καρδιά σας με γεμάτα χέρια την ευεργεσία της αγάπης μου. 

54 Τότε θα με βλέπετε με το πνευματικό σας βλέμμα καθώς θα σας οδηγώ, όπως ο βοσκός με τα 

πρόβατα. Θα βλέπετε το θείο φως να φωτίζει το μονοπάτι της ζωής σας και θα ακούτε τη φωνή μου να 

επαναλαμβάνεται αδιάκοπα για να σας ενθαρρύνει στο δρόμο σας: "Να είστε δυνατοί, μη σταματάτε, κάθε 

βήμα προς τα εμπρός θα σας φέρνει πιο κοντά στον Πατέρα σας". 

55 Αυτή τη μέρα, ω μαθητές, σας μίλησα για άλλη μια φορά για την αγάπη και την προσευχή, ώστε 

να μάθετε να κατανοείτε τη χάρη που τους ενυπάρχει και την αποτελεσματικότητά τους, ώστε να 

μπορέσετε να επιτύχετε την υψηλή ανταμοιβή που σας έχει υποσχεθεί η πατρική Μου αγάπη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 167  
1 Από πολλές καρδιές υψώνεται το ερώτημα προς τον Θεό: "Κύριε, ο πόνος που πλήττει αυτόν τον 

κόσμο θα συνεχιστεί για πάντα;" Σε αυτό ο Δάσκαλος τους απαντά: "Όχι, αγαπημένοι μου. 

Παιδιά, ο πόνος σας θα εξαφανιστεί μόλις βρείτε την αληθινή αγάπη". 

2 Αν και γίνεται πολύς λόγος για αγάπη στη γη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάμεσά σας. 

Κάποιοι το προσποιούνται, άλλοι το συγχέουν με ένα εγωιστικό συναίσθημα και άλλοι με ένα ποταπό 

πάθος. Το ψέμα βασιλεύει στην ανθρώπινη καρδιά, το ψέμα βασιλεύει, οι άνθρωποι προσποιούνται την 

αγάπη, τη φιλία, τη φιλανθρωπία. Τα ζιζάνια έχουν αναπτυχθεί και εξαπλωθεί παντού, και μόνο η φωτιά 

του πόνου θα μπορέσει να τα καταστρέψει. 

3 Αυτή είναι η φωτιά που θα ανάψουν οι άνθρωποι με τους πολέμους τους για ιδέες, δόγματα, 

φιλοσοφίες και επιστήμες. Είναι ο πόλεμος που πλησιάζει με μεγάλα βήματα. Εκεί, σε αυτή τη φωτιά, που 

άναψε από τις δικές τους επιθυμίες για εξουσία, τα πάθη και τις εχθρότητές τους, θα βρουν τον εξαγνισμό 

τους. Έτσι το ήθελαν, έτσι το απαιτούσαν. 

4 Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να αγαπούν ο ένας τον άλλον σαν αδελφούς και αδελφές, αν δεν 

έχουν ακόμη εξαγνίσει τις καρδιές τους; Χρειάζεται μια μεγάλη επίσκεψη στον κόσμο για να βγουν 

εξαγνισμένοι από αυτήν, γιατί ο πόνος εξαγνίζει. 

5 Σας λέω επίσης: Οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν στους ανθρώπους, πρέπει να έχουν πίστη και 

εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, γιατί πρέπει να καταλήξετε στην πεποίθηση ότι όλοι σας στη γη 

χρειάζεστε ο ένας τον άλλον. 

6 Μη νομίζετε ότι Με ευχαριστεί όταν λέτε ότι πιστεύετε σε Μένα, ενώ ξέρω ότι αμφιβάλλετε για 

όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό που περιμένω από εσάς είναι αυτό: να Με αγαπάτε μέσα από την αγάπη που 

δείχνετε στον πλησίον σας και να συγχωρείτε αυτούς που σας πληγώνουν- να βοηθάτε με αγάπη τους 

φτωχότερους, τους λιγότερους ή τους πιο αδύναμους, να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας αδιακρίτως και 

να ασκείτε τη μεγαλύτερη ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια σε όλα σας τα έργα. 

7 Μάθετε από μένα, γιατί ποτέ δεν σας αμφισβήτησα, πιστέψτε στη σωτηρία σας και εμπιστευθείτε 

ότι θα σηκωθείτε για να φτάσετε στην αληθινή ζωή. 

8 Ακόμα και αν υπάρχει πολλή εξωτερική ψευτιά στα έργα των ανθρώπων, δεν υπάρχει κανένας 

στον οποίο να μην υπάρχει ένα μέρος της αλήθειας στο εσωτερικό του. Αυτό το μέρος είναι η σπίθα του 

πνευματικού φωτός που φέρει μέσα του, είναι η θεϊκή μου παρουσία, η σπίθα του Θεού που τον φωτίζει 

εσωτερικά. Θα κάνω αυτό το φως, που είναι δικό μου, να λάμψει σε κάθε καρδιά και η αντανάκλασή του 

να εκδηλωθεί σε κάθε έργο σας. 

9 Θέλω να ζήσετε μέσα στην αλήθεια, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να πεθάνει κάθε κακό. Εσείς 

που έχετε επίγνωση της ώρας που πλησιάζει - προσέξτε και προσευχηθείτε ήδη από σήμερα, αναγγείλετε 

αυτή τη μάχη στους συνανθρώπους σας ως προφήτες, ώστε να προετοιμαστούν και να μην απελπιστούν 

στις στιγμές της πικρίας κατά τη διάρκεια της επερχόμενης μάχης. 

10 Να είστε πεπεισμένοι ότι όλα τα "χωράφια" θα φέρουν καρπούς όταν προετοιμαστούν. Ο σπόρος 

μου είναι έτοιμος να κατέβει πάνω τους: Κάθε άνθρωπος θα είναι ένα φυτό που ανθίζει και δίνει καρπούς 

αγάπης, εκπληρώνοντας έτσι το πεπρωμένο όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. 

11 Στο φυτικό βασίλειο υπάρχουν παρασιτικά φυτά που είναι άχρηστα- μην τα πάρετε ως 

παράδειγμα. 

12 Ξέρετε γιατί ο Πατέρας περιμένει από εσάς μόνο καρπούς αγάπης; - Επειδή ο σπόρος της ζωής 

που έβαλα σε κάθε πλάσμα ήταν ο αρχέγονος σπόρος, η αγάπη. 

13 Αν κατά καιρούς, όπως συμβαίνει με τα φυτά, φαίνεται να έχετε ξεραθεί, αν έχετε μαραθεί για 

λίγο ή αν έχετε υποφέρει από βασανιστήρια δίψας, δεν ήταν επειδή σας έλειπε το νερό της χάρης μου. Η 

πηγή της αγάπης μου ξεχύθηκε πάντα σε κάθε πνεύμα και καρδιά ως ζωογόνο νερό. Αλλά αυτά τα 

ανθρώπινα φυτά, προικισμένα με πνεύμα, διαθέτουν ελευθερία βούλησης και, ως αποτέλεσμα της κακής 

χρήσης αυτού του πολύτιμου δώρου, απομακρύνονται από τη θεία χάρη που είναι το μόνο πράγμα που 

μπορεί να σώσει και να ενισχύσει την ψυχή. Πόσο διαφορετικοί είστε από τα φυτά της γης, τα οποία στη 

θέση τους δέχονται πάντα ταπεινά ό,τι τους χαρίζει το έλεος του Θεού! 



U 167 

168 

14 Όλοι νομίζετε ότι έχετε ήδη αγαπήσει στη ζωή σας, αλλά σας λέω: κάποιοι έχουν αγαπήσει 

πραγματικά, ενώ άλλοι έχουν μπερδέψει τα πάθη και τον εγωισμό με την αγάπη. 

15 Μέσω του Ιησού σας έδωσα τις τέλειες οδηγίες. Σκεφτείτε την πορεία της ζωής μου ως ανθρώπινο 

ον από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, τότε η αγάπη θα σας αποκαλυφθεί με έναν ζωντανό και τέλειο τρόπο. 

16 Δεν σας ζητώ να γίνετε σαν τον Ιησού, γιατί μέσα του υπήρχε κάτι που δεν μπορείτε να επιτύχετε: 

να είστε τέλειοι σαν άνθρωπος, αφού αυτός που ήταν μέσα του ήταν ο ίδιος ο Θεός σε περιορισμένη 

μορφή. Αλλά εξακολουθώ να σας λέω να τον μιμηθείτε. 

17 Ο αιώνιος νόμος Μου πάντα σας μιλούσε γι' αυτή την αγάπη. Σας είπα στις πρώτες φορές: "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". 

18 Αργότερα σας έδωσα αυτά τα εμπνευσμένα λόγια: "Αγαπάτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, 

όπως ο Πατέρας σας έχει αγαπήσει"- "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

19 Αυτή τη στιγμή σας αποκάλυψα ότι πρέπει να αγαπάτε τον Θεό περισσότερο από όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα, ότι πρέπει να αγαπάτε τον Θεό σε όλα όσα υπάρχουν και όλα όσα υπάρχουν 

στον Θεό. Ότι θα πρέπει να ασκείτε έλεος και έλεος και πάλι στους συνανθρώπους σας, ώστε να μπορείτε 

να δείτε τον Πατέρα σε όλη του τη δόξα, διότι το έλεος είναι αγάπη. 

20 Ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ποτέ να με αγαπήσει μέσα από την πνευματική λατρεία, όπως κάνει 

σήμερα, απαλλαγμένος από την ανεντιμότητα. Οι ειδωλολατρικές εποχές και οι εποχές των απίστων είναι 

πλέον μακρινές. Η ειδωλολατρία, η οποία έχει επιμείνει σε όλες τις λατρείες και σε όλες τις εποχές, έχει 

γίνει κουραστική για τις ψυχές με την αισθησιακή εξαπάτηση και την ψεύτικη λάμψη της. 

21 Σύντομα θα έρθουν οι γενιές που θα εισαγάγουν την πνευματική λατρεία για τη Θεότητά μου σε 

όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Όταν αυτή η μορφή θρησκευτικής πρακτικής εγκαθιδρύσει τελικά ένα 

βασίλειο ειρήνης και φωτός ανάμεσα στους ανθρώπους, ο θρησκευτικός φανατισμός θα εξαφανιστεί από 

τους ανθρώπους, διότι στην πνευματοποίηση δεν υπάρχει πλέον χώρος για τα πάθη, ούτε για την άγνοια. 

22 Επειδή βλέπετε ότι έχετε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σας, δεν πρέπει να σταματήσετε και να 

σκεφτείτε ότι δεν θα φτάσετε ποτέ στο στόχο σας. Προχωρήστε μπροστά, γιατί ακόμα και για μια χαμένη 

στιγμή η ψυχή σας θα κλάψει αργότερα. Ποιος σας είπε ότι ο στόχος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο; 

Ποιος σας δίδαξε ότι ο θάνατος είναι το τέλος και ότι εκείνη τη στιγμή μπορείτε να φτάσετε στη Βασιλεία 

μου; 

23 Ο θάνατος είναι σαν ένας σύντομος ύπνος, μετά από τον οποίο η ψυχή θα ξυπνήσει με 

ανανεωμένη δύναμη κάτω από το χάδι του φωτός μου, σαν σε μια νέα μέρα που αρχίζει γι' αυτήν. 

24 Ο θάνατος είναι το κλειδί που σας ανοίγει τις πύλες της φυλακής στην οποία βρισκόσασταν όσο 

ήσασταν δεμένοι στη σωματική ύλη, και είναι ταυτόχρονα το κλειδί που σας ανοίγει τις πύλες της 

αιωνιότητας. 

25 Αυτός ο πλανήτης, μεταμορφωμένος από τις ανθρώπινες ατέλειες σε κοιλάδα εξιλέωσης, ήταν 

αιχμαλωσία και εξορία για την ψυχή. 

26 Αληθινά σας λέω, η ζωή στη γη είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στη σκάλα της ζωής. Γιατί δεν το 

παίρνετε έτσι, ώστε να αξιοποιήσετε όλα τα διδάγματά του; Ο λόγος για τον οποίο πολλοί πρέπει να 

επιστρέφουν σε αυτό ξανά και ξανά είναι ο εξής: Επειδή δεν το κατάλαβαν και δεν επωφελήθηκαν από 

την προηγούμενη ζωή τους. 

27 Στους ανθρώπους του αύριο θα υπάρχει τόση πνευματοποίηση και κατανόηση της εξέλιξης που 

πρέπει να επιτύχει η ψυχή τους, ώστε - όταν αρχίσει η αγωνία τους και απέχουν μόνο ένα βήμα από τον 

σωματικό θάνατο - οι ίδιοι και όσοι τους βοηθούν εκείνη την ώρα θα βλέπουν εκείνη τη στιγμή ως την πιο 

όμορφη ολόκληρης της γήινης ύπαρξής τους, που θα είναι σαν το αποκορύφωμα μιας καρποφόρας και 

κερδοφόρας ζωής, και θα μπορούν να λένε, όπως ο Δάσκαλός τους στον σταυρό: "Όλα ολοκληρώθηκαν". 

28 Σας μιλάω με πατρικό τόνο και με απλά λόγια. Περιμένατε τη νέα μου αποκάλυψη σε αυτή την 

εποχή που είναι γεμάτη μυστήρια, και η έκπληξή σας ήταν μεγάλη όταν είδατε την απλότητα των 

διδασκαλιών μου και τον ταπεινό τρόπο με τον οποίο σας μίλησα. 

29 Ο Ηλίας ήρθε σαν μια ακτίνα φωτός στη μέση μιας καταιγίδας, ακολουθούμενος από τις αόρατες 

στρατιές του, τις μεγάλες λεγεώνες των πνευμάτων του φωτός που τον ακολουθούν όπως τα πρόβατα 

ακολουθούν τον βοσκό. Ανοίγει δρόμο για τα πλήθη, ξεριζώνει τους αγκαθωτούς θάμνους δεξιά και 
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αριστερά για να ανοίξει ένα ρήγμα για όσους τον ακολουθούν, και συγκεντρώνει τις ψυχές που 

αναγνωρίζουν τη φωνή του ως τη φωνή του ποιμένα που θα τις οδηγήσει σε μένα αυτή την εποχή. 

30 Έχετε ξεχάσει ότι ήταν ένα πρόβατο του Ηλία που σας έδωσε μαρτυρία για την παρουσία μου και 

σας κάλεσε να ενωθείτε στο εμπόδιο και στη συνέχεια να ακολουθήσετε το μονοπάτι του βοσκού; 

31 Ξεκινήστε, ανθρωπότητα, ανακαλύψτε το δρόμο, ανακαλύψτε το λόγο της ζωής! Ενωθείτε, 

άνθρωποι με ανθρώπους, αγαπήστε ο ένας τον άλλον! Πόσο λεπτό είναι το χώρισμα που χωρίζει το ένα 

σπίτι από το άλλο, και πόσο μακριά είναι οι κάτοικοί του ο ένας από τον άλλο! Και στα σύνορα των 

χωρών σας - πόσοι όροι απαιτούνται εκεί για να αφήσετε τον ξένο να περάσει! Και αν το κάνετε αυτό 

ακόμη και μεταξύ των αδελφών των ανθρώπων, τι κάνατε με εκείνους που βρίσκονται σε άλλη ζωή; 

Έχετε αφήσει να πέσει μια κουρτίνα ανάμεσα σε αυτούς και σε εσάς - αν όχι αυτή της λήθης σας, τότε 

αυτή της άγνοιάς σας, η οποία είναι σαν πυκνή ομίχλη. 

32 Όταν κοιτάζω τους κατοίκους αυτού του κόσμου, βλέπω ότι όλοι οι λαοί γνωρίζουν το όνομά 

Μου, ότι εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα λόγια Μου- αλλά αληθινά, σας λέω, δεν βλέπω αγάπη 

ανάμεσα στους ανθρώπους! 

33 Όλα όσα σας διδάσκω αυτή την εποχή και όσα συμβαίνουν στον κόσμο είναι η εξήγηση και η 

εκπλήρωση της αποκάλυψης που έδωσα στην ανθρωπότητα μέσω του αποστόλου Μου Ιωάννη, όταν, την 

εποχή που ζούσε στη νήσο Πάτμο, τον μετέφερα πνευματικά στα ύψη του Ουρανού, στο θεϊκό επίπεδο, 

στην απεραντοσύνη, για να του δείξω μέσω αλληγοριών την προέλευση και τον στόχο, το Άλφα και το 

Ωμέγα- και είδε τα γεγονότα που είχαν συμβεί, αυτά που συνέβαιναν και αυτά που έμελλε να συμβούν. 

34 Εκείνη την εποχή δεν καταλάβαινε τίποτα από όλα αυτά, αλλά η φωνή μου του είπε: "Γράψε αυτά 

που θα δεις και θα ακούσεις", και έτσι έγραψε. Ο Ιωάννης είχε μαθητές που διέσχισαν τη θάλασσα με 

πλοία και τον αναζήτησαν στο καταφύγιό του. Με ανυπομονησία εκείνοι οι άνθρωποι ρώτησαν αυτόν που 

ήταν μαθητής του Ιησού πώς ήταν ο Δάσκαλος, πώς ήταν τα λόγια και τα θαύματά του- και ο Ιωάννης, 

που μιμούνταν τον Δάσκαλό του στην αγάπη και τη σοφία, τους εξέπληξε με τα λόγια του. Ακόμη και 

όταν πλησίαζε το γήρας, όταν το σώμα του είχε ήδη λυγίσει από τον χρόνο, είχε ακόμη αρκετή δύναμη για 

να μαρτυρήσει για τον Δάσκαλό του και να πει στους μαθητές του: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Όταν 

εκείνοι που τον αναζήτησαν είδαν ότι πλησίαζε η ημέρα του θανάτου του Ιωάννη, του ζήτησαν, 

επιθυμώντας να αποκτήσουν όλη τη σοφία που είχε συσσωρεύσει ο απόστολος αυτός, να τους 

αποκαλύψει όλα όσα είχε μάθει από τον Δάσκαλό του, αλλά ως απάντηση άκουσαν πάντα μόνο αυτή τη 

φράση: "Αγαπάτε αλλήλους". 

35 Εκείνοι που ρωτούσαν με τόση προθυμία και ενδιαφέρον ένιωσαν εξαπατημένοι και σκέφτηκαν 

ότι τα γηρατειά είχαν σβήσει τα λόγια του Χριστού από τη μνήμη του. 

36 Σας λέω ότι ο Ιωάννης δεν είχε ξεχάσει ούτε ένα από τα λόγια μου, αλλά ότι από όλες τις 

διδασκαλίες μου ανέδειξε ως μοναδική πεμπτουσία τη διδασκαλία που συνοψίζει ολόκληρο τον Νόμο: 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

37 Πώς θα μπορούσε η διδασκαλία του Δασκάλου που τόσο αγαπούσε να έχει ξεθωριάσει από τη 

μνήμη αυτού του αγαπημένου μαθητή; 

38 Ξέρετε, μαθητές αυτής της εποχής, αν όταν έρθει το έτος 1950, το τελευταίο της διακήρυξής Μου, 

δεν θα σας πω επίσης, αντί για οποιαδήποτε οδηγία, μόνο: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον"; Τα πάντα στο 

μονοπάτι της ζωής σας σας μιλούν για αυτό το μάθημα: το δέντρο που απλώνει το φύλλωμά του για να 

σας δώσει σκιά, το λουλούδι που ρίχνει τα πέταλά του αφού έχετε εισπνεύσει το άρωμά του, έτσι ώστε ο 

θυσιαστικός θάνατός του να γίνει η απόλαυσή σας. 

39 Αυτός είναι ο τρόπος, γι' αυτό σας είπα να αγαπάτε τον Θεό σε όλα τα δημιουργημένα πράγματα 

και όλη τη δημιουργία στον Θεό, γιατί σε όλα είμαι παρών και σε όλα σας μιλάω. 

40 Βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Εσείς οι άνθρωποι, μέσα 

στους οποίους μόνο ο συνεχής θρήνος της συνείδησης μπορεί ακόμα να ακουστεί - αναζητήστε με ως 

πηγή υγείας, γιατί κατέχω το βάλσαμο που θεραπεύει όλες τις ασθένειες. Αλλά για να αποκαλύψω τη 

δύναμή μου ανάμεσά σας, είναι απαραίτητο να μου δείξετε τις καρδιές σας απαλλαγμένες από λεκέδες. 

41 Έχετε την επιθυμία να δείξω τη δύναμή Μου και τα θαύματά Μου στην πορεία της ζωής σας, και 

είμαι έτοιμος να σας το επιτρέψω. Το θησαυροφυλάκιο του Πατέρα σας περιμένει μόνο τον εξοπλισμό 

σας για να σας πλημμυρίσει με υγεία, δύναμη και φως. 
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42 Σήμερα ο Λόγος Μου σας θρέφει, σας σπέρνει και σας ποτίζει- και αύριο, όταν έρθει η κατάλληλη 

στιγμή, θα φέρω τη σοδειά της αγάπης, το χρυσό σιτάρι της γης Μου. 

43 Αναρωτιέστε γιατί συνεχίζω να διορθώνω τα λάθη και τις ατέλειές σας; Ξεριζώνω μόνο τις 

τσουκνίδες και άλλα ζιζάνια που έχουν αναπτυχθεί στις καρδιές σας και έχουν πνίξει τα καλά σας 

συναισθήματα. 

44 Αυτός ο χρόνος είναι για τον εξαγνισμό. Όχι μόνο τα ανθρώπινα όντα θα πρέπει να ξεπλύνουν 

τους λεκέδες τους στα κρυστάλλινα νερά της κρίσης μου, αλλά και τα πνευματικά όντα υπόκεινται σε 

αυτόν τον καθαρισμό. 

45 Τότε, όταν οι άνθρωποι απαλλαγούν από κάθε μολυσμό, θα νιώσουν ότι η γη πλησιάζει τον 

ουρανό. Αυτή η προσέγγιση θα συμβεί πνευματικά και θα σας γεμίσει με ειρήνη, αυτοπεποίθηση και 

γνώση. 

46 Μαθητές, αν στις ελεύθερες ώρες σας αρχίσετε να κατανοείτε τον Λόγο μου, θα βρείτε στην ουσία 

του έναν τέλειο λόγο και μια άπειρη δικαιοσύνη. Ο Λόγος Μου αφυπνίζει τους ανθρώπους για μια 

ανώτερη ζωή, μια ευτυχισμένη ύπαρξη. Αλλά ενώ ήταν απαραίτητο για εσάς να μιλήσω με αυτή τη μορφή 

για να σας αφυπνίσω, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που δεν χρειάζονταν τη σωματική ακουστική εκδήλωση 

του πνευματικού για να τους αφυπνίσω για την εκπλήρωση του Νόμου Μου. 

47 Οι διαισθητικοί πνευματιστές, οι εμπνευσμένοι, οι ονειροπόλοι, με κουβαλούν στην καρδιά τους 

ακόμα και χωρίς να έχουν ακούσει τον λόγο που έχετε λάβει μέχρι τώρα. Βρίσκονται σε πνευματικό 

διάλογο με τον Δάσκαλό τους εδώ και πολύ καιρό. 

48 Θα τους συναντήσετε στο δρόμο σας και θα εκπλαγείτε από τις γνώσεις τους για το έργο μου. Κι 

αυτοί, όταν σας συναντήσουν, θα χαρούν να δουν τις ιδέες και τις πράξεις τους να επιβεβαιώνονται όταν 

ακούσουν τη μαρτυρία και τις εξηγήσεις σας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ανακαλύψουν τίποτα στις ιδέες σας, 

στους τρόπους δράσης σας, στην άσκηση της θρησκείας σας ή στη ζωή σας που να αρνείται την 

πνευματικότητα της διδασκαλίας μου, γιατί τότε θα απομακρυνθούν από το μονοπάτι σας με απογοήτευση 

στην καρδιά τους. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, μαθητές, ώστε να κατανοήσετε τη διδασκαλία 

μου και να την εφαρμόσετε στη ζωή σας με την ίδια αγνότητα με την οποία την παραλάβατε. Τότε θα 

υπάρξει μεγάλη χαρά στις καρδιές σας όταν θα συναντήσετε εκείνους που έχω ονομάσει διαισθητικούς 

πνευματιστές. Μαζί θα σχηματίσετε μια ισχυρή κοινότητα στον κόσμο, η οποία, με την προσευχή της, τον 

ζήλο της για τον νόμο, την απλότητα στη συμπεριφορά της ζωής και την αγάπη της για τον πλησίον, θα 

διδάξει στην ανθρωπότητα την αληθινή λατρεία του Θεού και θα της δείξει τον δρόμο της καλής θέλησης 

για να ζήσει ειρηνικά στη γη. 

49 Με την ταπεινότητα της προσευχής σας μου λέτε: "Κύριε, αν είσαι ο υπέρτατος Δημιουργός και 

επίσης ο Πατέρας μας, κάνε μας ό,τι Σου αρέσει. Αν είναι θέλημά Σου να φθείρει ο πόνος τις καρδιές μας, 

κάνε μας ό,τι προβλέπει το θέλημά Σου. Αν θέλεις να εξαγνιστούμε πριν μας αναθέσεις ένα έργο, ας γίνει 

όπως το έχεις ορίσει". 

50 Υπάρχουν μόνο λίγοι που Μου μιλούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά τους χρησιμοποιώ για να σας 

δώσω ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι η προθυμία και η υποταγή σας στις οδηγίες του Πατέρα. 

Αλλά σας δίνω όλες τις οδηγίες Μου, ώστε να γίνετε εξίσου ταπεινοί και υπάκουοι. 

51 Μερικές φορές ο λόγος μου θα σας φαίνεται ότι είναι γεμάτος κρίση και θα αγγίζει τις ευαισθησίες 

εκείνων που τον ακούνε. Αλλά πάντα θα το βρίσκετε διαποτισμένο με μια θεϊκή ουσία, μια μεγάλη 

ευγένεια και άπειρο έλεος, που θα το κάνει να ακούγεται πάντα με ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. 

52 Αν ο Λόγος Μου σας κατακλύσει, δεν θα είστε σε θέση να τον κατανοήσετε. Θέλω όμως να 

προβληματιστείτε πάνω στις θείες διδασκαλίες που σας διδάσκω, γιατί όποιος μελετά εμπνέεται από 

μόνος του, και όποιος εμπνέεται από τη θεία αγάπη είναι ήδη μαθητής μου. 

53 Ω, πνευματιστές μαθητές, μη φοβάστε την εκπλήρωση του έργου σας, γιατί δεν είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί. Με σοφία σας καθοδηγώ στο μονοπάτι για να μην σκοντάψετε, για να μην πλανηθεί κανείς. 

Αλλά μη νομίζετε ότι είναι στρωμένος με τριαντάφυλλα επειδή σας προετοιμάζω το δρόμο - όχι, θα βρείτε 

αγκαθωτούς θάμνους και δοκιμασίες κατά μήκος του. 

54 Σας λέω: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ή να με βρει πρέπει να προτιμήσει το μονοπάτι της 

θυσίας και της απάρνησης από εκείνο των ανθυγιεινών απολαύσεων και των ευτελών παθών. Γιατί στο 

πρώτο μονοπάτι θα μπορέσετε να βρείτε τις απολαύσεις που θα σας δώσουν τη δύναμη και την 
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ενθάρρυνσή μου, ενώ στο δεύτερο πολύ οδυνηρές πτώσεις. Θα βρίσκετε πάντα το θείο μου ίχνος, το ίχνος 

της αγάπης μου, στο μονοπάτι της αυτοκατάκτησης, της θυσίας, της φιλανθρωπίας και της ταπεινότητας. 

55 Οι άνθρωποι είναι σαν τα παιδιά που δεν σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεών τους, και γι' αυτό 

δεν καταλαβαίνουν ότι ένα εμπόδιο που συναντούν στο δρόμο τους είναι μόνο ένα εμπόδιο που έβαλε ο 

Κύριος για να σταματήσει την παράλογη πορεία τους ή για να τους γλιτώσει από το να πάρουν μια 

λανθασμένη απόφαση. 

56 Θέλω να συμπεριφερθείτε σαν ενήλικες τώρα, να σκεφτείτε τα έργα σας, τις πράξεις σας, να 

ζυγίσετε τα λόγια σας. Αυτός είναι ο τρόπος για να φέρετε σοφία και δικαιοσύνη στη ζωή σας. Επιπλέον, 

θα πρέπει να αναλογιστείτε το γεγονός ότι η ζωή είναι μια τεράστια και συνεχής δοκιμασία για το πνεύμα. 

57 Με τον τρόπο μου κανείς δεν χάνεται, και παρόλο που υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος 

καταρρέει κάτω από το βάρος του σταυρού, μια ανώτερη δύναμη τον σηκώνει ξανά και τον ενθαρρύνει. 

Αυτή η δύναμη προέρχεται από την πίστη. 

58 Μακάριοι μαθητές, σας λέω ειλικρινά ότι αν αυτός ο λαός ακολουθούσε τη διδασκαλία μου, τα 

καλά νέα του Λόγου μου θα είχαν ήδη φτάσει σε πολλές καρδιές. Με το παράδειγμα των έργων στη ζωή 

σας, θα δώσετε τη μεγαλύτερη μαρτυρία για την αλήθεια της διδασκαλίας μου. 

59 Ας μην πιστεύει κανείς ότι οι παρόντες είναι προορισμένοι να κάνουν τα πάντα. Όχι, άνθρωποι, 

κάθε γενιά έχει την αποστολή να φέρει εις πέρας ένα μέρος του έργου μου. 

60 Κάντε τις καρδιές σας δοχείο και φροντίστε ώστε η αγάπη του να ξεχειλίζει στις καρδιές των 

συνανθρώπων σας την κατάλληλη στιγμή. Μη δημιουργείτε, ωστόσο, εμπόδια που καθυστερούν ή 

εμποδίζουν τη διάδοση της διδασκαλίας μου, γιατί θα πρέπει να τα απομακρύνετε ξανά με μεγάλο 

σωματικό ή ψυχικό πόνο. 

61 Κάντε τους συνανθρώπους σας να αισθανθούν όλα όσα το Έργο μου περιέχει για τη σωτηρία και 

την καλοσύνη. Σας λέω ότι όποιον αφήσετε να νιώσει τη θεϊκή επιρροή που εκπέμπεται από αυτόν, θα 

ευλογήσει το Λόγο μου. 

62 Θα σας επιτρέψω να κάνετε στους συνανθρώπους σας ό,τι έκανα σε εσάς, διότι αν ο Λόγος Μου 

έκανε θαύματα, θα τον κουβαλάτε και εσείς στις καρδιές σας, και αυτόν ακριβώς τον Λόγο θα 

μεταδώσετε στους συνανθρώπους σας. 

63 Όπως ακριβώς σας θεράπευσα ψυχή και σώμα, σας αποκατέστησα την ειρήνη, ή σας έκανα να 

γεννηθεί πίστη στις καρδιές σας και σας έσωσα από την καταστροφή, έτσι θα κάνετε σε όλους όσους το 

έχουν ανάγκη. Αλλά πρέπει να σας επισημάνω ότι ο Λόγος Μου κάνει αυτά τα θαύματα μόνο αν τον 

αισθάνεστε πραγματικά στην καρδιά σας εκ των προτέρων, όπως τον αισθάνεται ο Πατέρας σας όταν σας 

τον δίνει. 

64 Αν θέλετε να γνωρίσετε την ανυψωτική επίδραση και τη δύναμη του Λόγου μου, εφαρμόστε τον 

και συχνά θα εκπλαγείτε. Αλλά αν το κρατάτε στην καρδιά σας μόνο για να το απολαύσετε εσείς οι ίδιοι, 

θα είστε σαν τον πλούσιο τσιγκούνη που δεν ξέρει τι έχει, ούτε γνωρίζει την αξία των αγαθών του, γιατί ο 

θησαυρός του είναι μια νεκρή περιουσία. 

65 Μάθετε να ψαρεύετε καρδιές, να θεραπεύετε αρρώστους και να καθοδηγείτε ψυχές στις καταιγίδες 

αυτής της ζωής. Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας και θα βρείτε σε αυτό μια δύναμη που θα σας 

επιτρέψει να αντέξετε τις δοκιμασίες με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Αυτή η πνευματοποίηση θα 

αντανακλάται στην υλική σας ζωή και θα είναι τροφή, θεραπευτικό βάλσαμο και ο πυρσός που φωτίζει το 

μονοπάτι σας. 

66 Θα συμβεί να λιγοστέψει το ψωμί στο τραπέζι του σπιτιού σας, χωρίς το σώμα σας να νιώθει πείνα 

και οι δυνάμεις σας να μειώνονται. Θα υπάρξουν ημέρες πόνου και θλίψης, όταν οι πληγές θα 

καταστρέφουν τις πόλεις, και όπου δεν υπάρχει γιατρός και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα φάρμακα, θα 

αποκαλυφθεί το αόρατο βάλσαμό μου, το οποίο θα κατέβει τη στιγμή της προσευχής των παιδιών μου. 

Αλλά πρέπει να αποκτήσετε αξία πριν πλησιάσουν οι μέρες της καταστροφής, ώστε τότε, αντί να 

ασχολείστε με τον δικό σας πόνο, να ανακουφίσετε τον πόνο των συνανθρώπων σας. 

67 Ανάψτε λαμπάδες πίστης στις καρδιές των συνανθρώπων σας, διδάξτε τους να μιλούν το όνομά 

μου με ευλάβεια, να αγαπούν τη διδασκαλία μου και να προσεύχονται με το πνεύμα. Να θυμάστε ότι ο 

άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που προέρχεται από τον Κύριο. 
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Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 168  
1 Ελάτε να ξεδιψάσετε στην αγάπη μου, αποτινάξτε την κούρασή σας, οδοιπόροι. Σας φέρνω ένα 

δώρο στο Λόγο μου που είναι ένα μάθημα για εσάς. Ακόμα και αν έρχεστε σε μένα χωρίς αξία, σας 

αναθέτω ευχαρίστως καθήκοντα μέσα στο Έργο μου, ώστε να αισθάνεστε παιδιά του Κυρίου και αδελφοί 

και αδελφές όλων των ανθρώπων. 

2 Τα χαρίσματά σας, που είναι έμφυτες ιδιότητες του πνεύματος, θα αποκαλυφθούν με τρόπο 

άγνωστο σε αυτή την ανθρωπότητα, και κανείς δεν θα μπορεί να σας πει ότι τα έχετε κλέψει ή τα έχετε 

υπεξαιρέσει. Αργότερα, αυτός ο λαός θα θεωρηθεί ως ο πρόδρομος της εποχής της πνευματοποίησης. 

3 Μια λεγεώνα πνευματικών όντων έχει σταλεί προς βοήθειά σας, ώστε να μπορέσετε να ενωθείτε 

σε αυτή την αποστολή. Αυτά τα Όντα θα σας ενθαρρύνουν, θα σας εμπνεύσουν και θα σας 

αποκαταστήσουν όταν σκοντάφτετε, και όταν το μονοπάτι σας περιτριγυρίζεται από όντα του σκότους, θα 

σας δείξουν τον τρόπο να μεταδώσετε φως που θα τα διαφωτίσει και θα τα ελευθερώσει από τη σύγχυσή 

τους. Το φως των φύλακα αγγέλων σας θα σας φωτίσει, ώστε να διακρίνετε το μονοπάτι και να 

ανακαλύψετε τις παγίδες. 

4 Μελετήστε και κατανοήστε τις διδασκαλίες μου, ώστε να τις συνειδητοποιήσετε ανόθευτες, τότε 

κανείς δεν θα σας μπερδεύει με ψευδείς διδασκαλίες που προέρχονται από το πνευματικό για να 

δημιουργήσουν επιστήμες, δόγματα και φιλοσοφίες. Θα βρεθείτε ανάμεσα σε μορφωμένους ανθρώπους, 

θα ερωτηθείτε και θα δοκιμαστείτε, αλλά δεν θα χάσετε το κουράγιο σας, επειδή θα νιώθετε ότι η 

στοργική μου αγάπη είναι μαζί σας. Καταλάβετε ότι πρέπει να φυλάξετε προσεκτικά το κόσμημα που έχω 

τοποθετήσει στο πνεύμα σας και να μην το αναμίξετε με άχρηστη γνώση, ούτε να το πουλήσετε για υλικά 

ανταλλάγματα. 

5 Πλησιάζει ο καιρός που κάθε μάτι θα είναι έτοιμο να δει την Παρουσία Μου. Τότε θα 

αναχωρήσετε ως αγγελιοφόροι Μου και θα μαρτυρήσετε τον τρόπο με τον οποίο σας κάνω γνωστό τον 

εαυτό Μου, για να ξυπνήσει κάθε ψυχή από τον λήθαργο. Θα είστε οι προφήτες που θα αναγγείλετε στον 

κόσμο τις επισκέψεις που πρέπει να έρθουν και την εποχή που θα προηγηθεί αυτών των γεγονότων. 

6 Βλέπετε πώς οι σημερινοί άνθρωποι αγωνίζονται εγωιστικά για τις ικανοποιήσεις που τους 

προσφέρει η ανθρώπινη ζωή, χωρίς να νοιάζονται για το μέλλον της ψυχής τους; Αλήθεια, σας λέω, κατά 

βάθος χρειάζονται την αγάπη Μου, και η τροφή που τους περιμένει τόσο καιρό στο τραπέζι Μου θα είναι 

ακόμη η τροφή εκείνων που τους κοίταζαν αδιάφορα πριν. 

7 Επιμείνετε μέχρι τέλους, μαθητές, μη λυπάστε όταν έρχεστε σε μένα περιφρονημένοι από τους 

συνανθρώπους σας. Θα ανταμείψω την πίστη σας και θα σας δικαιώσω, ώστε στο τέλος το πρόσωπό σας 

να φωτιστεί με ένα χαμόγελο νίκης. Το φως θα ανατείλει, το σκοτάδι θα φύγει και η αποκατάσταση θα 

αρχίσει, ώστε, πάνω σε θεμέλια ειρήνης και δικαιοσύνης, να υψωθεί ο ναός στον οποίο η ανθρωπότητα θα 

τιμά τον Δημιουργό της μέσα από μια ζωή που θα είναι μια λατρεία αγάπης, πνευματισμού και σεβασμού 

των νόμων που θέσπισε ο Πατέρας για τα παιδιά του. 

8 Το φως του Πνεύματός μου είναι μαζί σας. Δεν το βλέπετε με τα φυσικά σας μάτια, αλλά το 

αισθάνεστε να λάμπει στο μυαλό σας. 

9 Το πνεύμα του Πατέρα είναι αόρατο, αλλά εκδηλώνεται με άπειρες μορφές. Ολόκληρο το σύμπαν 

δεν είναι παρά μια υλική εκδήλωση του Θείου. Κάθε τι που δημιουργείται είναι μια αντανάκλαση της 

αλήθειας. 

10 Έχω περιβάλει την ύπαρξη των πνευματικών όντων που είναι παιδιά της Θεότητάς μου, ανάλογα 

με τον τόπο που κατοικούν, με μια σειρά από μορφές ζωής στις οποίες τοποθέτησα τη σοφία, την 

ομορφιά, τη ζωτικότητα και την καλή διάθεση, προκειμένου να δώσω σε κάθε ένα από αυτά τα σπίτια την 

πιο ορατή απόδειξη της ύπαρξής μου και μια ιδέα της δύναμής μου. Σας επισημαίνω ότι το νόημα της 

ζωής είναι να αγαπάς, να γνωρίζεις, να κατέχεις την αλήθεια. 

11 Σας λέω: Αυτός που δεν αγαπά, που δεν εκδηλώνει την αγάπη του στην υψηλότερη μορφή και με 

απόλυτη ειλικρίνεια, δεν θα έχει αληθινή γνώση και θα κατέχει πολύ λίγα. Από την άλλη πλευρά, αυτός 

που αγαπάει με όλη του την ψυχή και με όλες τις δυνάμεις που του δόθηκαν, θα φέρει μέσα του το φως 

της σοφίας και θα αισθάνεται ότι είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης όλων όσων τον περιβάλλουν- 

γιατί ό,τι ανήκει στον Πατέρα είναι και ιδιοκτησία των παιδιών Του. 
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12 Αυτή τη στιγμή σας εξηγώ τι σας είπα τη Δεύτερη φορά και τι δεν καταλάβατε, και σας 

αποκαλύπτω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, σύμφωνα με την παρούσα πνευματική σας ανάπτυξη, αυτό που 

δεν σας μετέφερα τότε. 

13 Σε κάποια περίσταση είπα στο πλήθος: "Έχω ακόμη πολλά πράγματα να σας πω, αλλά δεν τα λέω 

τώρα, γιατί δεν θα τα καταλάβετε". Τώρα που η φωνή Μου ακούγεται εκ νέου στον κόσμο, σας λέω: Αυτή 

είναι η στιγμή που μπορείτε να καταλάβετε τι είχα κρύψει τότε. Ακούστε και σκεφτείτε το. 

14 Ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, είναι η πηγή κάθε αλήθειας και ζωής. Αλλά για να απολαύσουν το 

έργο Του, χρειαζόταν η ύπαρξη όντων που διέθεταν πνεύμα, τα οποία θα έπρεπε να απολαμβάνουν μαζί 

Του όλα όσα προέρχονταν από το θείο έλεός Του- τα οποία, επιπλέον, θα έπρεπε να έχουν πλήρη γνώση 

της ύπαρξής Του, και τα οποία θα έπρεπε να δέχονται την αγάπη του Πατέρα τους και επίσης να 

γνωρίζουν πώς να Τον αγαπούν. 

15 Σας έχω ήδη εξηγήσει ποια ήταν η αιτία που οδήγησε την ανθρωπότητα σε απομάκρυνση από την 

εκπλήρωση του νόμου της αγάπης, στον οποίο την τοποθέτησα, παρόλο που ο άνθρωπος είναι 

(εσωτερικά) φωτισμένος από το φως της συνείδησής του. Σας είπα επίσης ότι αυτή η παρεκτροπή, η οποία 

έχει προκαλέσει τόσα πολλά ανθρώπινα λάθη και αμαρτίες, έκανε τον Πατέρα να στείλει τον Λόγο Του 

στον κόσμο για να σας δώσει τη μεγαλύτερη απόδειξη της άπειρης αγάπης Του, όταν έγινε άνθρωπος και 

σας έδειξε τον δρόμο που θα σας επέτρεπε να επιτύχετε τη σωτηρία σας. 

16 Σήμερα, πολλούς αιώνες μακριά από εκείνο το γεγονός, σας λέω ότι παρόλο που έχυσα το Αίμα 

Μου για όλη την ανθρωπότητα, μόνο όσοι ακολούθησαν τον δρόμο που σας δίδαξε ο Ιησούς μπόρεσαν να 

αποκτήσουν σωτηρία για τις ψυχές τους, ενώ όλοι όσοι παρέμειναν στην άγνοια, στον φανατισμό τους, 

στα λάθη τους ή στην αμαρτία δεν έχουν σωθεί ακόμη. 

17 Σας λέω, ακόμα κι αν γινόμουν άνθρωπος χίλιες φορές και πέθαινα χίλιες φορές στο σταυρό, όσο 

οι άνθρωποι δεν σηκώνονται για να με ακολουθήσουν, δεν θα πετύχουν τη σωτηρία της ψυχής τους. Δεν 

είναι ο δικός μου σταυρός που θα σας λυτρώσει, αλλά ο δικός σας. Κουβαλούσα το δικό μου στους ώμους 

μου και πέθανα από αυτό ως άνθρωπος, και από εκείνη τη στιγμή ήμουν στην αγκαλιά του Πατέρα. Θα με 

ακολουθήσετε με πραότητα και αγάπη και θα κουβαλάτε τον σταυρό σας στους ώμους σας με αληθινή 

ταπεινότητα μέχρι να φτάσετε στον τελικό στόχο της αποστολής σας, και τότε θα είστε κι εσείς με τον 

Πατέρα σας. 

18 Η φιλοδοξία πολλών είναι να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά δεν έχουν επιτύχει την πραγματοποίηση 

αυτής της φιλοδοξίας, επειδή δεν με αναζήτησαν εκεί όπου πραγματικά κατοικώ - στο πνεύμα. Για να Με 

γνωρίσουν, πρέπει πρώτα να γνωρίσουν τον εαυτό τους. 

19 Σήμερα είμαι με όλα τα παιδιά μου. Σε μερικούς θα τους βοηθήσω να σηκώσουν το σταυρό τους, 

ώστε να μπορέσουν σύντομα να ανέβουν στο βουνό, στην κορυφή του οποίου τους περιμένει ο Πατέρας 

τους. Σε άλλους θα ανοίξω τα μάτια τους και θα τους δώσω διαύγεια και διορατικότητα, ώστε να μπορούν 

να Με δουν, και σε άλλους θα τους διδάξω να βυθίζονται στην εσωτερική τους ύπαρξη, ώστε να μπορούν 

να ανακαλύψουν στο πιο μεγαλειώδες μέρος της ύπαρξής τους μια κληρονομιά που δεν μπορούσαν να 

ονειρευτούν ότι θα είχαν πριν. Τότε πολλές από τις ιδεαλιστικές προσδοκίες θα γίνουν πραγματικότητα 

και η αρμονία θα λάμψει σε όλους εκείνους που έχουν καλή θέληση. Το θείο φως θα καταλάβει πλήρως 

εκείνες τις ψυχές που δεν θα προβάλλουν καμία αντίσταση στη συνειδητοποίηση της αλήθειας. 

20 Μην εκπλαγείτε που σας είπα ότι ο σταυρός σας είναι αυτός που πρέπει να σας λυτρώσει, γιατί με 

αυτό ήθελα να σας πω ότι μέσω του θείου παραδείγματός Μου έχω αφήσει έναν Λυτρωτή σε κάθε καρδιά 

για να κατευθύνει τα βήματά σας και τελικά να σας λυτρώσει. 

21 Ακούστε τη φωνή μου στη συνείδησή σας και πείτε μου αν ο λόγος μου δεν είναι αισθητός σε 

αυτήν καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής σας και αν αυτή η επιρροή δεν γίνεται πιο έντονα αισθητή τις 

στιγμές που σας πλήττει μια δοκιμασία. 

22 Θα παραβίαζα τη δικαιοσύνη και την τελειότητα αν σας έπαιρνα μολυσμένους στο βασίλειό μου 

χωρίς το πνεύμα σας να έχει εξαγνιστεί από την επανόρθωσή σας. Τι αξιώσεις θα είχατε αν είχατε λάβει 

όλη την ευδαιμονία μόνο μέσω του θυσιαστικού θανάτου Μου; 

23 Σας τα λέω αυτά για να σας βάλω σε σκέψεις, να σας ξυπνήσω από τον λήθαργο και να σας 

προσκαλέσω να έρθετε σε Μένα, γι' αυτό και σας καλώ αδιάκοπα. 
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24 Ελάτε, εκλεκτοί άνθρωποι, και ξεκουραστείτε από τον κόπο σας, γιατί σας προσφέρω σήμερα, 

όπως πάντα, την αγάπη Μου. Ανοίξτε τις καρδιές σας και αφήστε Με να θεραπεύσω την πληγή που σας 

έκανε να υποφέρετε για τόσο καιρό χωρίς να το καταλάβουν οι συνάνθρωποί σας. Γιατί φοβάσαι το 

μέλλον όταν ξέρεις ότι είμαι κοντά σου; Κοιτάζω μέσα σας και ξέρω ότι εξακολουθείτε να γίνεστε 

αδύναμοι στις δοκιμασίες και να φωνάζετε με φόβο στον Ηλία και σε Μένα, τον Δάσκαλο, επειδή 

αισθάνεστε ότι χάνεστε. Αλλά σας λέω ότι δεν θα σας αφήσω να πέσετε, ότι ο Ηλίας είναι το ισχυρό ραβδί 

που σας στηρίζει, ότι έχω αναθέσει ένα δίκαιο πεπρωμένο σε κάθε παιδί μου και ότι οι δοκιμασίες θα 

διαμορφώσουν την ψυχή σας και θα την φέρουν πιο κοντά σε μένα. 

25 Είμαι πέρα από τον χρόνο και σας δίνω αυτόν τον θησαυρό για να τον χρησιμοποιήσετε για την 

πνευματική σας ανάπτυξη προς τα πάνω. Είμαι ο Δάσκαλός σας που σας διδάσκει σε όλη σας τη ζωή. Το 

πεπρωμένο του ανθρώπου δεν είναι να υποφέρει. Δεν σας έστειλα για να υποφέρετε, αλλά για να σας 

τελειοποιήσω, ώστε να έρθετε σε μένα. Σας έχω γνωστοποιήσει το θέλημά Μου ανά πάσα στιγμή. Τώρα, 

στην Τρίτη Εποχή, σας διδάσκω όπως σας υποσχέθηκα. 

26 Έχετε έρθει από διάφορα μέρη της γης για να ακούσετε τον λόγο μου, και με αυτόν τον τρόπο 

ξεπεράσατε τις αντιδράσεις στο δρόμο σας. Η αγάπη σας ήταν μεγαλύτερη από τα εμπόδια που 

αντιμετωπίσατε στο ταξίδι σας και πετύχατε την προσπάθειά σας. Σήμερα με ευχαριστείτε για όσα σας 

έχω παραχωρήσει και μέσα στην αγάπη μου αισθάνεστε ασφαλείς. 

27 Σας ενθάρρυνα επειδή πιστέψατε και παραμείνατε ακλόνητοι στη διδασκαλία μου. Έχετε 

συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να σας δώσει ειρήνη και απομακρύνεστε από αυτόν για να 

αφιερώσετε αυτόν τον χρόνο στη μελέτη του Λόγου μου. 

28 Νιώστε την ειρήνη μου και τη φρεσκάδα του δέντρου. Αυτό το σπίτι δεν είναι το δέντρο για το 

οποίο σας μιλάω, αλλά το Πνεύμα μου γεμάτο έλεος και αγάπη για όλα τα παιδιά μου. Πόσο συχνά κλαίτε 

στη σκέψη ότι υπάρχουν πολλοί που πεινούν και διψούν γι' αυτό το έλεος, και ο πόνος γι' αυτό γεμίζει την 

καρδιά σας. Σας λέω όμως: Αν θέλετε ο λόγος μου να φτάσει σε όλους τους συνανθρώπους σας, 

ετοιμαστείτε και γίνετε πρεσβευτές καλής θέλησης. Σας λέω, όλοι θα σωθούν, ούτε μια ψυχή δεν θα 

χαθεί, και όλοι τους - άλλοι σε αυτόν τον κόσμο και άλλοι σε άλλα επίπεδα ζωής - θα με αγαπούν και θα 

με αναγνωρίζουν. 

29 Μέσα από την ανυπακοή του κόσμου, το πνεύμα μου θλίβεται. Ακόμα και οι άνθρωποι που με 

έχουν ακούσει αμφιταλαντεύονται, και δεν θέλω αυτή η περίοδος ευλογιών να ακολουθηθεί από μια άλλη 

περίοδο πόνου. 

30 Αν, αφού σας έχω μιλήσει, αναζητάτε διδασκαλία σε επιλεγμένη γλώσσα για την ευχαρίστησή σας 

και περιφρονείτε τον Λόγο Μου επειδή είναι απλός, είναι επειδή δεν τον έχετε κατανοήσει, επειδή δεν 

έχετε κατανοήσει την διδασκαλία που σας διδάσκει όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε μέσα στους νόμους 

Μου και σας αποκαλύπτει τα μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να διαπεράσει. 

31 Αισθανθήκατε την υποχρέωση να προσεύχεστε και να βοηθάτε όχι μόνο τους επίγειους αδελφούς 

και αδελφές σας, αλλά και εκείνους που ζουν ήδη σε άλλες περιοχές, και η αγάπη σας έφτασε σε αυτούς. 

Δεν ξέρετε πόση παρηγοριά έχουν λάβει αυτά τα ξεχασμένα όντα μέσω αυτού. Αναγνώρισαν τους εργάτες 

μου αυτή τη στιγμή μέσω της αγάπης και της μεσιτείας σας. 

32 Δεν ήρθα για να εκπλήξω τον κόσμο με νέες διδασκαλίες. Όλα όσα σας διδάσκω σας τα είχα 

ανακοινώσει από την αρχή του χρόνου. Σας έχω προετοιμάσει για να λάβετε το Λόγο Μου, τον οποίο σας 

μεταδίδω μέσω των φορέων φωνής και αργότερα από πνεύμα σε πνεύμα. Μόνο τότε θα με αναγνωρίσετε 

πραγματικά, όταν, ενωμένοι μαζί μου, λάβετε την ουσία αυτού του καρπού της ζωής. Και εκείνοι που 

έκριναν αυτή την αποκάλυψη ως ατελή, θα γνωρίζουν τότε ότι ήταν το πρώτο βήμα για τη συζήτηση του 

Πατέρα με τα παιδιά Του, και θα τη δουν ως σωστή και τέλεια. 

33 Ευχαρίστησε εμένα και ευχαρίστησε τη Μητέρα σου για τα οφέλη που σου έδειξε. Είναι ο οδηγός 

σας, η βοήθεια των παρθένων, η τροφός των παιδικών καρδιών και η ενθάρρυνση των ανδρών στον 

αγώνα τους για ύπαρξη. 

34 Ανοίξτε την καρδιά σας και αφήστε με να είμαι μέσα της. Ακολουθήστε με στο μονοπάτι μου, το 

οποίο είναι βαθιά χαραγμένο, ώστε να μην παρεκκλίνετε ποτέ από αυτό. Θέλω κι εσείς να αφήσετε ένα 

βαθύ ίχνος των βημάτων σας. Από κάθε σημείο όπου βρίσκεστε, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε την 
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κορυφή του βουνού ως τον στόχο του πεπρωμένου σας. Στρέψτε το βλέμμα σας προς τα πάνω, ώστε να το 

βλέπετε και να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. 

35 Αυτή τη στιγμή σας δίνω ψωμί για να φάτε στην έρημο που σας υποσχέθηκα σε περασμένους 

καιρούς. Επιτέλους φτάσατε στο δέντρο που ψάχνατε. Το δέντρο είμαι Εγώ που σας περίμενα για να σας 

δώσω σκιά και να σας προσφέρω τους καρπούς Μου. Τα μάτια του πνεύματός σας έχουν ανοίξει, βλέπετε 

τώρα θαύματα και αλήθειες. Μακάριοι είστε εσείς που, ενώ τρώτε αυτό το ψωμί, σκέφτεστε εκείνους που 

δεν το έχουν ακόμη απολαύσει. Προσευχηθείτε γι' αυτούς, αλλά μη λυπηθείτε, γιατί το χέρι του Ηλία θα 

τους πιάσει και αυτούς για να τους μεταφέρει στους ώμους του σαν να ήταν πρόβατα. Εδώ είναι η 

αγκαλιά μου που είναι σαν κούνια στην οποία η ψυχή σας θα μεγαλώσει με τη βοήθεια των συμβουλών 

μου και επίσης με τη φροντίδα της Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας σας. 

36 Η καρδιά σας πρέπει να είναι ευαίσθητη και η τρυφερότητα της αγάπης πρέπει να εισέλθει στην 

ψυχή σας, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε το έργο που σας ανέθεσα. Έχετε υπόψη σας ότι το καθήκον 

αυτό δεν περιορίζεται στο να παρηγορείτε εκείνους που υποφέρουν στη γη, αλλά ότι πρέπει επίσης να 

διεισδύσετε μέσω της προσευχής στην αόρατη περιοχή, στο υπερπέραν, όπου επίσης βασιλεύει ο πόνος, η 

δυστυχία και η σύγχυση, έτσι ώστε να δώσετε λίγη συμπόνια και αγάπη σε εκείνους που αποτελούν 

μεγάλες μάζες απόρων ανθρώπων και που περιμένουν τόσα πολλά από εσάς, στην εξιλέωσή τους. Νιώστε 

τους γύρω σας όταν προσεύχεστε γι' αυτούς, κάντε τον πόνο τους δικό σας, αγαπήστε τους χωρίς 

επιφυλάξεις, χωρίς δισταγμό, αφού ακόμα και ως κηλιδωμένοι είναι ακόμα παιδιά μου και ακόμα αδέρφια 

σας. 

37 Αυτή τη στιγμή θα δείτε τα πνευματικά σας χαρίσματα και τις ικανότητές σας να ξεδιπλώνονται. 

Το φως της έκτης σφραγίδας σας φωτίζει, και το φως της έβδομης θα φωτίσει ολόκληρη τη γη στο τέλος 

της εξέλιξής σας. 

38 Από τη μια αποκάλυψη στην άλλη άφηνα πάντα να περάσει ένας συγκεκριμένος χρόνος. Δεν 

μπορείτε να πείτε ότι η αποκάλυψή Μου σας αιφνιδίασε σε αυτή την Εποχή ή ότι δεν είστε ικανοί να την 

κατανοήσετε. Βλέπετε, τώρα σας εκπαιδεύω και σας μιλάω μέσω του ανθρώπινου οργάνου της 

κατανόησης- στη συνέχεια θα πρέπει να προσπαθήσετε για τον διάλογό σας με το Πνεύμα μου μέσω του 

δικού σας. Τότε θα είναι η ώρα των νέων και μεγάλων θαυμάτων μου. Γιατί σας μιλάω με αυτόν τον 

τρόπο; - Επειδή θέλω να συνηθίσετε στην ιδέα ότι αυτός ο λόγος δεν θα ακούγεται πλέον και θα πρέπει να 

πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας για να είστε δυνατοί. Αυτές οι εκδηλώσεις από τους φορείς της φωνής 

θα τελειώσουν, και τότε θα υπάρξει πένθος μεταξύ του λαού Μου, και εκείνοι που αμφέβαλαν και 

πλήγωσαν περισσότερο τον φορέα της φωνής θα χύσουν τα περισσότερα δάκρυα. 

39 Τότε θα με αναγνωρίσετε καλύτερα- τότε θα καταλάβετε ότι σας έχω τοποθετήσει στην αρχή ενός 

μονοπατιού και έχω χρησιμοποιήσει έναν ανθρώπινο μεσολαβητή για να εκδηλώσω τη θέλησή μου, ως 

ένα ακόμη βήμα στη σκάλα της πνευματικής σας ανάπτυξης. Ήθελα η φωνή της Μαρίας να ακούγεται 

εξίσου και με αυτή τη μορφή, ώστε να ακούσετε τη χαριτωμένη φωνή της και να συνεχίσετε να είστε ο 

Μαριανός λαός που, χωρίς να της προσφέρετε τα λουλούδια των κήπων που καλλιεργείτε στη γη, ξέρετε 

πώς να θερίζετε στα λιβάδια και τους κήπους των καρδιών και των ψυχών τα ευωδιαστά λουλούδια που η 

αρετή αναδεικνύει για να της τα αφιερώσετε. Κανένα άρωμα δεν είναι καλύτερο από αυτό που αναδύεται 

από τις καρδιές, γιατί θα φτάσει στην καρδιά της Μητέρας σας. Η Μαρία είναι ένας φάρος μητρικού 

φωτός. Μακάριος είναι εκείνος που δεν χάνει ποτέ την ελπίδα να αγκυροβολήσει, φωτισμένος από αυτόν 

τον σωτήριο φάρο. 

40 Ελάτε, αγαπημένοι μαθητές, και λάβετε το πνευματικό βάπτισμα. Αισθανόσασταν νεκροί στο 

πνεύμα, αλλά αναστηθήκατε. 

41 Σας μίλησα πολύ για τα χαρίσματα του Πνεύματος, γιατί αυτή είναι η ώρα να μάθετε ποιοι είστε, 

τι ήρθατε εδώ για να κάνετε και ποιο μέλλον σας περιμένει. 

42 Αυτή η γνώση φώτισε το μυαλό σας, γιατί ακόμη και αν η μνήμη σας δεν είναι σε θέση να 

συγκρατήσει όλα τα λόγια Μου, το πνεύμα σας διατηρεί την ουσία τους, και όταν έρθει η ώρα, τα θυμίζει 

στο μυαλό σας με την ίδια διαύγεια με την οποία τα ακούσατε. Ως εκ τούτου, είστε υπεύθυνοι για όλα όσα 

σας ανακοινώνω. 

43 Μερικές φορές νομίζετε ότι δεν έχετε τίποτα από τις διδασκαλίες μου και τις κρατάτε στη μνήμη 

σας, πράγμα που κάνει την καρδιά σας να αισθάνεται πολύ αδύναμη για να πολεμήσει. Αλλά ο Δάσκαλος 
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σας ρωτάει: Ποιος είναι ο καρπός του σπόρου που έχω φυτέψει μέσα σας; - Όλα τα έργα που κάνετε 

εμπνευσμένοι από τη διδασκαλία μου, την ευτυχία που αισθάνεστε γνωρίζοντας ότι η χάρη μου σας άγγιξε 

και την επιμονή στον αγώνα εκείνων που διαδίδουν το φως της αλήθειας παντού. 

44 Θέλω να κάνετε τη δουλειά σας με αυτόν τον τρόπο, ώστε ο λόγος μου να ανθίσει και να 

καρποφορήσει σε όλους. 

45 Όχι μόνο εγώ το περιμένω αυτό από εσάς. Στη γη υπάρχουν πολλοί που περιμένουν την 

επανεμφάνιση των αγγελιοφόρων και των αποστόλων μου, και επίσης στην πνευματική κοιλάδα 

υπάρχουν όντα που περιμένουν με ανυπομονησία την εκπλήρωσή σας στο Νόμο μου. Διότι ο πνευματικός 

κόσμος επιδιώκει την κοινωνία και την αρμονία με τον υλικό κόσμο: σε μερικούς τους κάνει να 

αισθάνονται την αγάπη του, σε άλλους τον πόνο, και σε πολλούς ανάβει το φως της συνείδησης. 

46 Είναι κοντά σας και η πίστη σας θα προκαλέσει περισσότερο φως σε όσους το χρειάζονται και 

περισσότερη χαρά σε όσους σας αγαπούν. 

47 Ο αληθινός πνευματιστής θα προσεύχεται καθημερινά για τις ψυχές που υποφέρουν στη μέλλουσα 

ζωή. 

48 Η διδασκαλία μου έχει σκοπό να διαφωτίσει τον ανθρώπινο νου. Αλλά μην εκπλαγείτε από τον 

τρόπο με τον οποίο ήρθα σε σας αυτή τη στιγμή- μην μπερδευτείτε από αυτόν, ούτε να τον συνηθίσετε. 

Όταν το Θείο Φως μου συναντά το νοητικό όργανο του ανθρώπου που με υπηρετεί ως φερέφωνο, 

συμπυκνώνεται σε δονήσεις που μετατρέπονται σε λόγια σοφίας και αγάπης. Πόσα σκαλοπάτια της 

ουράνιας σκάλας πρέπει να κατέβει το πνεύμα μου για να σας φτάσει με αυτή τη μορφή! Και πρέπει 

επίσης να σας στείλω τα πνευματικά μου όντα του φωτός, ώστε να σας δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για 

τις διδασκαλίες μου. 

49 Μην κρίνετε τον φορέα της φωνής με υπερβολική αυστηρότητα, διότι κάθε άνθρωπος είναι 

αλάνθαστος και απέχει πολύ από την τελειότητα. Αλλά αν θέλετε να κρίνετε το νόημα ή την ουσία της 

λέξης που βγαίνει από τα χείλη του, κάντε το, γιατί εκεί θα βρείτε την παρουσία μου, την τελειότητά μου. 

50 Η ουσία, η γεύση ή το περιεχόμενο αυτής της λέξης είναι το ίδιο με τη λέξη που σας έδωσε ο 

Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή. Η μορφή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την προετοιμασία και την έμπνευση 

του φορέα της φωνής, αλλά όχι η ουσία. 

51 Το μυαλό του ανθρώπου είναι περιορισμένο και φτάνει μόνο μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Μέχρι 

τότε, η Θεϊκότητά μου πρέπει να κατέβει σε σας από αγάπη, προκειμένου να εγκαθιδρύσει τη σύνδεση 

μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. 

52 Αυτή η στιγμή έπρεπε να έρθει, γιατί η πνευματική ανάπτυξη δεν μένει στάσιμη, πολύ 

περισσότερο ο Δάσκαλος στις διδασκαλίες του. Γι' αυτό απαιτώ ανανέωση και καθαρότητα από τους 

υπηρέτες Μου, γιατί αν ο εγκέφαλος εκείνων μέσω των οποίων σας μιλάω δεν είναι καθαρός, η διακήρυξη 

θα είναι ατελής. 

53 Απορρίψτε κάθε ατέλεια, ώστε να μην πέσετε θύμα αμφιβολιών ή λαθών. Διότι οι μαθητές μου θα 

δουν καθαρά αυτό που οι υπόλοιποι αντιλαμβάνονται μόνο με συγκεκαλυμμένο τρόπο. 

54 Ο στοργικός Μου Λόγος είναι το κλειδί που ανοίγει τις καρδιές σας. Έστειλα την ψυχή σου στη γη 

- όχι για να υποστείς μια τιμωρία, αλλά για να εκπληρώσεις μια εξιλέωση. Αλλά αυτή η εξιλέωση δεν θα 

είναι επώδυνη, αν σηκώσετε τον σταυρό της αγάπης για τον πλησίον σας και ανεβείτε μαζί του στην 

κορυφή όπου σας περιμένει η αγάπη του Πατέρα σας. Αν φοβάστε την καταδίκη ή την τιμωρία της 

αιώνιας φωτιάς εξαιτίας των παραπτωμάτων σας, κάνετε λάθος. Ενώ περιμένατε να υποστείτε μόνο την 

πίκρα της εξιλέωσης, σας έστειλα στον κόσμο για να σας δώσω να ακούσετε τον λόγο Μου και να σας 

κάνω έτσι ψαράδες ψυχών. Πόσο αλλαγμένες θα είναι οι ψυχές σας που θα επιστρέψουν στο υπερπέραν 

από την τελευταία φορά! Ήρθαν συντετριμμένοι, φοβισμένοι, χωρίς αξία. Τώρα μπορούν να επιστρέψουν 

χαμογελώντας, και η εσωτερική τους ανύψωση θα τους φέρει στο φως της Βασιλείας μου. Ποιος θα 

τολμούσε να ανταλλάξει αυτόν τον σταυρό της αγάπης με το βαρύ φορτίο του πόνου που φέρνει η 

ανυπακοή; Σε πόσους έχω αναθέσει ένα αξίωμα ηγεσίας για να μαζέψουν τους καρπούς που δεν έχουν 

θερίσει σε άλλες ζωές! Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να ισχυριστεί ότι κέρδισε αυτή τη θέση με τα 

προσόντα του; Αυτό το έργο είναι τόσο λεπτό και απαιτητικό που μόνο η αγάπη Μου θα μπορούσε να το 

αναθέσει. 
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55 Χρησιμοποιήστε αυτή τη στιγμή σαν να είναι η τελευταία ευκαιρία να έρθετε σε μένα, ώστε να 

μπορέσετε να ασκήσετε τον εαυτό σας στην εκπλήρωση της αποστολής σας. Εργαστείτε ανιδιοτελώς 

χωρίς να περιμένετε ανταμοιβή για την υπηρεσία σας προς την ανθρωπότητα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί θα 

ήταν θλιβερό για την ψυχή σας να έρθει στην παρουσία του Πατέρα της μετά το έργο της ημέρας της και 

να συνειδητοποιήσει ότι το έργο της ήταν άκαρπο. 

56 Βεβαιωθείτε ότι τα έργα σας είναι άξια να χρησιμεύουν ως παράδειγμα για τους άλλους. Τότε θα 

συγκριθείτε δικαίως με έναν καθαρό καθρέφτη στον οποίο οι συνάνθρωποί σας μπορούν να κοιτάξουν τον 

εαυτό τους, ώστε να διορθώσουν τα λάθη τους. Η ψυχή σας έχει ήδη αφιερώσει τη γήινη ύπαρξή της σε 

άλλες ζωές στην απόλαυση των γήινων απολαύσεων. Τώρα αφιερώστε ένα μέρος του χρόνου σας στην 

εκπλήρωση των πνευματικών σας καθηκόντων. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα ανέλθει χωρίς να 

χρειαστεί να εγκαταλείψετε τα ανθρώπινα καθήκοντά σας. 

57 Ποιος ήσασταν πριν από αυτή τη ζωή; Ποιοι είστε στο παρόν και ποιοι θα είστε στο μέλλον; Αυτά 

είναι τα μυστήρια που μόνο ο Θείος Κριτής ξέρει να απαντήσει. Προς το παρόν, αρκεί να καταλάβετε την 

αληθινή έννοια του νόμου της μετενσάρκωσης, τον οποίο σας αποκάλυψα ως ανώτερη αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 169  
1 Το βλέμμα μου διεισδύει στην καρδιά σου. Αφήστε το να είναι μέσα σας όπως το σιτάρι στο 

γόνιμο έδαφος. Αν έπρεπε να σας κρίνω αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα ότι τα εργαλεία σας για την 

καλλιέργεια των χωραφιών έχουν σκουριάσει από την αδράνεια, ότι τα όπλα είναι εγκαταλελειμμένα, ότι 

έχετε κρύψει τον σπόρο και έχετε αποξηράνει τις πηγές του ζωντανού νερού. 

2 Αλλά σήμερα θέλω μόνο να λάβω τις θλίψεις σας. Διαμαρτύρεστε και υποφέρετε και αποδίδετε 

όλο τον πόνο σας στη δικαιοσύνη Μου και δεν συνειδητοποιείτε ότι εσείς είστε υπεύθυνοι για το 

παραπάτημά σας. Γιατί αντί να σηκωθείτε με ζήλο για μάχη, έχετε ξαπλώσει να κοιμηθείτε στη σκιά του 

ισχυρού δέντρου. 

3 Σας προκαλεί πόνο το γεγονός ότι ο Πατέρας σας μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γιατί 

ντρέπεστε; Σας έλειψε η διδασκαλία; Δεν είχατε τον Δάσκαλο ανάμεσά σας; Μόνο όταν ακούσετε τις 

μομφές μου θα επιτρέψετε στη συνείδησή σας να σας μιλήσει για τις αποτυχίες που διαπράξατε, και μόνο 

τότε θα θυμηθείτε ότι αποτύχατε να ενωθείτε μεταξύ σας, όπως σας πρόσταξε ο Πατέρας. Να θυμάστε ότι 

οι μεγάλοι πόλεμοι είναι ακόμα μπροστά σας και ότι αν δεν σπείρετε τους σπόρους της αγάπης και του 

ελέους μου για να πετύχετε την ειρήνη μεταξύ των συνανθρώπων σας, θα ανοίξει μια πόρτα από την 

οποία θα εισέλθουν ο πόλεμος, η πανούκλα, η πείνα και ο θάνατος. 

4 Σας είπα ότι δεν ήρθα σε σας ως δικαστής, αν και θα μπορούσα να σας κρίνω. Γιατί, λοιπόν, 

παίρνετε τη θέση μου ως δικαστής για να κρίνετε τις πράξεις των συνανθρώπων σας; Νομίζετε ότι είστε 

τέλειοι και αλάθητοι; 

5 Μην παραβιάζετε το νόμο μου, μην παρερμηνεύετε τις διδασκαλίες μου, μην κάνετε το θέλημά 

σας. 

6 Αληθινά σας λέω: Αν συμπεριφέρομαι σε εσάς τους ανθρώπους με τόση αγάπη και έλεος, θα 

στραφώ με την ίδια στοργική αγάπη προς εκείνους που θα εξιλεωθούν για τις προηγούμενες παραβάσεις 

τους στη μέλλουσα ζωή. Στέλνω το φως Μου σε αυτά τα όντα για να τα ελευθερώσω από την απόσπαση 

της προσοχής τους, που μοιάζει με σκοτάδι, και από τις αυτοκατηγορίες τους, που είναι η "φωτιά", για να 

τα στείλω στη συνέχεια ανάμεσα στους ανθρώπους, έτσι ώστε εκείνοι που προηγουμένως έσπερναν πόνο 

στις καρδιές να γίνουν τώρα ευεργέτες και προστάτες των ίδιων των αδελφών τους, εφοδιασμένοι με το 

φως της γνώσης. 

7 Ο Νόμος που σας καθοδήγησε στην Πρώτη Εποχή και το Αίμα που σας δίδαξε τον δρόμο της 

επανόρθωσης στη Δεύτερη Εποχή είναι το φως που σας ανυψώνει όλους σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όπου η 

φωνή Μου μέσω της συνείδησής σας στρέφει τους ανθρώπους από τον δρόμο της πλάνης. Πρέπει να σας 

πω ότι βλέπω όλη την ανθρωπότητα να βαδίζει στο δρόμο της πλάνης! 

8 Όταν οι μορφωμένοι μάθουν αυτές τις λέξεις, θα αισθανθούν προσβεβλημένοι, και εκείνοι που 

προσποιούνται ότι είναι αγνοί στο πνεύμα θα διαμαρτυρηθούν επίσης. Αλλά θα αποδείξω τόσο στον ένα 

όσο και στον άλλο, και σε όλους, ότι η ανθρωπότητα σήμερα έχει ξεστρατίσει σε ένα μονοπάτι όπου 

βασιλεύουν μόνο η αβεβαιότητα και ο φόβος, που είναι οι σπόροι της πλάνης. 

9 Υπάρχει εσωτερική ειρήνη και ηρεμία σε οποιονδήποτε άνθρωπο στη γη ή σε οποιοδήποτε 

ανθρώπινο ον; Έχουν οι άνθρωποι βασίσει την εμπιστοσύνη τους στη νίκη του καλού και της δικαιοσύνης 

επί του κακού; Έχουν οι λαοί της γης έναν σίγουρο τρόπο να σωθούν ηθικά, πνευματικά και σωματικά 

από την καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα; Όχι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού 

πηγαίνουν, ούτε τι θέλουν. Το μίσος που πηγάζει από την έλλειψη πνευματικότητας και την άγνοια του 

νόμου, ο αμοιβαίος φόβος, η φιλοδοξία να είναι κανείς ανώτερος από τους άλλους, η ανεκτικότητα που 

δίνεται στα κατώτερα πάθη και η έλλειψη ειλικρίνειας στην εκπλήρωση των θεϊκών νόμων έχουν 

οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα σκοτεινό μονοπάτι όπου τα πάντα είναι οιωνός κακού και όπου δεν 

υπάρχει ούτε ελπίδα ούτε πίστη, πολύ περισσότερο φιλανθρωπία. 

10 Πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει τόσο πολύ τον κόσμο των αμαρτιών και των δεινών μέσα στον 

οποίο ζείτε, ώστε πιστεύουν ότι αυτή η ζωή είναι η πιο φυσική, ότι η γη προορίζεται να είναι μια κοιλάδα 

δακρύων και ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει ειρήνη, ομόνοια και πνευματική πρόοδο. 

11 Οι άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό είναι παγιδευμένοι στον ύπνο της άγνοιας. Όσοι πιστεύουν 

ότι αυτός ο κόσμος προοριζόταν από Μένα να είναι μια κοιλάδα δακρύων και εξιλέωσης, κάνουν λάθος. 
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Η Εδέμ που πρόσφερα στους ανθρώπους μπορεί να επιστρέψει και θα επιστρέψει, γιατί όλα όσα 

δημιούργησα είναι ζωή και αγάπη. Επομένως, όσοι ισχυρίζονται ότι ο κόσμος προοριζόταν από τον Θεό 

να είναι ένας τόπος ανθρώπινου πόνου κάνουν λάθος. Αντίθετα, θα έπρεπε να πουν ότι οι ίδιοι την 

καταδίκασαν σε μια αποστολή κρίσης, ενώ στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε για τη χαρά και την 

αναζωογόνηση των πνευμάτων που έγιναν άνθρωποι. 

12 Κανείς δεν ήταν προορισμένος να αμαρτήσει, αν και όλα είχαν προβλεφθεί για να σωθεί ο 

άνθρωπος από τις πτώσεις του. 

13 Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εξελιχθεί προς τα πάνω μέσω της αγάπης, ούτε ήθελε να γίνει σοφός 

εκπληρώνοντας τον Νόμο μου- και ξέχασε ότι η δικαιοσύνη μου, την οποία πάντα προσπαθούσε να 

αποφύγει, τον προστατεύει επειδή η δικαιοσύνη μου πηγάζει από την τέλεια αγάπη. 

14 Αυτή η γη, βεβηλωμένη από την αμαρτία, στιγματισμένη από το έγκλημα και βεβηλωμένη από 

την απληστία και το μίσος, θα πρέπει να ανακτήσει την καθαρότητά της. Η ανθρώπινη ζωή, η οποία ήταν 

ένας αδιάκοπος αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού, θα γίνει το σπίτι των παιδιών του Θεού, ένα 

σπίτι ειρήνης, αδελφοσύνης, κατανόησης και ευγενών προσδοκιών. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό το 

ιδανικό, οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν από δοκιμασίες που θα τους ξυπνήσουν από τον πνευματικό 

τους λήθαργο. 

15 Η παρούσα εποχή είναι ευνοϊκή για αυτοκριτική, παρόλο που εσείς πιστεύετε το αντίθετο, γιατί 

αισθάνεστε ότι είστε φυλακισμένοι σε μια ανθρωπότητα χωρίς συμπόνια, χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη. Όσο 

όμως πλησιάζετε στην κορύφωση της μάχης, τόσο πιο έντονη θα γίνεται η αφύπνισή σας- γιατί η 

πρόγευση του Πνεύματος θα σας πει ότι μετά τη δοκιμασία θα έρθει η ειρήνη και μαζί της η 

αποκατάσταση. 

16 Πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκονται σήμερα εκατομμύρια όντα που ζουν μόνο για 

την υλική τους παρουσία! Πώς θα μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους στην πραγματικότητα; - Μόνο 

ακούγοντας τη φωνή της συνείδησης - αυτή τη φωνή που χρειάζεται συλλογή, προβληματισμό και 

προσευχή για να ακουστεί. 

17 Μην είστε ανυπόμονοι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, μην απαιτείτε να γίνουν πραγματικότητα τα 

λόγια μου μέσα σε λίγες ώρες. Ορισμένες από αυτές θα γίνουν σύντομα πραγματικότητα, ενώ άλλες θα 

γίνουν με την πάροδο του χρόνου. 

18 Για τους ανθρώπους, ειδικά όταν βιώνουν ώρες γεμάτες πόνο, υπάρχουν στιγμές που τους 

φαίνονται αιώνες, επειδή δεν ξέρουν πώς να οπλιστούν με ελπίδα, πίστη, υπομονή και ευγένεια. Αλλά αν 

σηκωθούν προς εμένα για να λάβουν το φως, αυτές οι αρετές θα τους δώσουν δύναμη να ελπίζουν και να 

αγωνίζονται και θα γλυκάνουν τις δύσκολες ώρες. 

19 Περνάτε δύσκολες στιγμές, όταν η πρόοδος που έχετε κάνει στο πνεύμα σας δοκιμάζεται. Στο 

πνεύμα - σας το είπα ─ γιατί είναι το μόνο που μπορεί να σας στηρίξει στο δύσκολο ταξίδι σας μέσα στη 

ζωή. 

20 Μη βασίζεστε μόνο στην ανθρώπινη δύναμή σας, γιατί η σάρκα είναι εύθραυστη. Αλλά να το 

κάνετε αυτό σε σχέση με τη δύναμη του πνεύματος, το οποίο προσεύχεται σε μένα και διαπνέεται από 

πίστη. Τότε θα είστε σε θέση να εμπιστευτείτε ότι θα σταθείτε στη μάχη. 

21 Η αγάπη μου σε σκεπάζει σαν μανδύας προστασίας τις ώρες του πόνου και της κρίσης που περνάς, 

και το έλεός μου σε κάνει να καταλάβεις ότι το ποτήρι που πίνεις είναι απαραίτητο. 

22 Θα αφαιρέσω αυτό το ποτήρι και θα το μετατρέψω σε κρασί της αιώνιας ζωής για σας, μόλις μου 

δείξετε τα προσόντα σας. 

23 Θα έχετε αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να κάνετε γνωστή τη διδασκαλία μου ως 

Δάσκαλος, όταν μπορέσετε να βρείτε τον εαυτό σας. Τότε θα ακούσετε τη φωνή της συνείδησης και η 

μάσκα που καλύπτει κάθε κακό θα πέσει από πάνω σας. 

24 Επιδιώξτε τη σωτηρία της ψυχής, ακόμη και με κόστος τα υλικά σας αγαθά, γιατί όσο 

περισσότερα χάσετε γι' αυτό το λόγο, τόσο περισσότερα θα έχετε μετά. Όσο περισσότερο δίνετε, τόσο 

περισσότερο θα αυξάνονται τα δώρα στο πνεύμα σας. Αληθινά, σας λέω, όταν ο εγωισμός δεν θα βρίσκει 

πια θέση στην καρδιά σας, θα γίνετε αφέντες, και η αγάπη Μου θα σας δεχτεί και θα πει: "Ο Πατέρας σας 

σας δέχεται με χαρά και σας προσφέρει τον πνευματικό άρτο". Αληθινά, σας κάλεσα από παντού, γιατί ο 
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ήχος της θείας καμπάνας ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Όμως ήταν λίγοι αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα. 

25 Έχετε καταλάβει, άνθρωποι, ότι σας κάλεσα για να σας δώσω να φάτε τον άρτο της αιώνιας ζωής; 

26 Όλοι σας έχετε πάρει τη θέση σας στο πνευματικό συμπόσιο, αλλά ο Δάσκαλος βλέπει ότι 

υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις. Είναι εκείνοι που δεν έχουν αποδεχτεί την πρόσκλησή Μου. Απορρίπτουν 

το φαγητό που τους είχα ετοιμάσει. Με πόνο σας λέω: "Αυτός που απορρίπτει αυτό που του προσφέρει ο 

Ουρανός πρέπει αργότερα να χύσει δάκρυα". Αυτά τα λόγια άκουσε επίσης ένας από τους υπηρέτες Μου, 

ο οποίος έλαβε την εντολή να ξεκινήσει να Μου φέρνει κάθε πεινασμένο άτομο που συναντά. Τότε θα τον 

καθίσω στο τραπέζι μου, και εκείνοι που ούτε καν υποψιάστηκαν ούτε περίμεναν μια τόσο μεγάλη χάρη 

θα καταλάβουν τις κενές θέσεις και θα είναι πιο ευλογημένοι από εκείνους που αποκαλούν τους εαυτούς 

τους εκλεκτούς μου. 

27 Θα συνεχίσω να καλώ τα ανθρώπινα όντα, αλλά και τα όντα που ανήκουν στο υπερπέραν, έτσι 

ώστε οι ασώματοι να καθίσουν στο τραπέζι μου μαζί με τους ενσαρκωμένους- γιατί όλοι είναι παιδιά μου. 

28 Μαθητές: Όταν ο λόγος μου έρχεται σε σας και δεν τον καταλαβαίνετε, τον αμφισβητείτε. Σας 

λέω όμως: Αν βασανίζεστε από την αβεβαιότητα, αποσυρθείτε στη μοναξιά των αγρών και εκεί, μέσα στη 

φύση, όπου έχετε μόνο τον ανοιχτό αγρό, τα βουνά και το στερέωμα ως μάρτυρες, ρωτήστε τον Δάσκαλό 

σας για άλλη μια φορά. Βυθιστείτε στον λόγο του, και γρήγορα θα φτάσει σε σας η στοργική απάντησή 

του. Τότε θα νιώσετε να μεταφέρεστε, να εμπνέεστε, να γεμίζετε με μια άγνωστη πνευματική ευδαιμονία. 

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είστε πλέον άνθρωποι με μικρή πίστη, διότι θα γνωρίζετε ότι κάθε λόγος του 

Θεού περιέχει αλήθεια, αλλά για να τον κατανοήσετε, πρέπει να εισέλθετε σε αυτόν με αφοσίωση και 

καθαρό νου, διότι είναι ένα ιερό. 

29 Κάθε φορά που είστε προετοιμασμένοι και θέλετε να μάθετε κάτι, η επιθυμία σας για φως θα 

προσελκύσει το θείο φως. Πόσες φορές σας έχω πει: Πηγαίνετε στη μοναξιά του βουνού και πείτε μου 

εκεί τις ανησυχίες σας, τα βάσανά σας και τις ανάγκες σας! 

30 Ο Ιησούς σας δίδαξε αυτά τα μαθήματα στη Δεύτερη Εποχή με το παράδειγμά Του. Θυμηθείτε το 

παράδειγμά μου όταν αποσύρθηκα στην έρημο για να προσευχηθώ πριν ξεκινήσω τη διακονία του 

κηρύγματός μου. Θυμηθείτε ότι τις τελευταίες ημέρες της ύπαρξής Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, πριν 

ακόμη πάω στη συναγωγή για να προσευχηθώ, πήγα στη μοναξιά του άλσους των Ελαιών για να μιλήσω 

με τον Πατέρα. - Η φύση είναι ένας ναός του Δημιουργού όπου τα πάντα υψώνονται για να Τον 

λατρέψουν. Εκεί μπορείτε να λάβετε άμεσα και ανόθευτα την ακτινοβολία του Πατέρα σας. 

31 Εκεί, μακριά από τον ανθρώπινο εγωισμό και τον υλισμό, θα νιώσετε σοφές εμπνεύσεις να 

εισέρχονται στην καρδιά σας και να σας κινούν να κάνετε το καλό στην πορεία σας. 

32 Αυτές οι εκδηλώσεις που σας δίνω σήμερα μέσω του ανθρώπινου οργάνου του νου θα τελειώσουν 

το έτος 1950. Αυτή η αμετάκλητη στιγμή θα έρθει. Αλλά τι σημασία έχει το γεγονός ότι δεν ακούτε πλέον 

τον Λόγο Μου μέσω του φωνητικού φορέα, όταν έχετε μάθει να ανεβαίνετε εσωτερικά για να λαμβάνετε 

έμπνευση απευθείας από τον Κύριο; 

33 Σηκωθείτε, αγαπημένα παιδιά, και εργαστείτε σύμφωνα με το παράδειγμα του Ιησού. 

34 Καθώς γίνομαι γνωστός μπροστά στα μάτια σας μέσα από αυτά τα μυαλά, έτσι θα λάβετε την 

έμπνευσή Μου. Τότε, στο όνομά μου, θα διακηρύξετε τις διδασκαλίες με τις οποίες σας εμπνέω. Με 

αυτόν τον τρόπο, θα βιώσετε ότι η διδασκαλία μου συνεχίζεται, ότι η αποκάλυψή μου κατεβαίνει στο 

πνεύμα σας για πάντα. Μόνο η εξωτερική μορφή θα είναι ελαφρώς διαφορετική. 

35 Όταν είστε προετοιμασμένοι, θα πάτε στη δουλειά σας με ταπεινότητα. Διότι σας λέω αληθινά, αν 

υπάρχει έστω και λίγη ματαιοδοξία ή υπερηφάνεια στην καρδιά σας, δεν θα μπορέσετε να κάνετε καλό 

έργο. Όποιος θέλει να κηρύξει τη διδασκαλία μου πρέπει επίσης να την εφαρμόζει ταπεινά. Σας μιλάω με 

αυτόν τον τρόπο για να καταλάβετε τι σας λείπει ακόμα να κάνετε. - Θέλετε να δώσετε τον εαυτό σας 

πλήρως στη διάδοση των διδασκαλιών μου. Αλλά πώς μπορείτε να διδάξετε, αν η διδασκαλία του Ιησού 

δεν αποκαλύπτεται στις πράξεις και τη ζωή σας; Αφήστε τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν το έργο μου 

στις πράξεις σας, τότε η εικόνα του Δασκάλου θα αντανακλάται στο μαθητή. 

36 Σας λέω ότι θα το νιώσετε όταν το πνεύμα σας θα είναι έτοιμο να διδάξει τη Διδασκαλία μου 

στους συνανθρώπους σας. Γιατί αυτό θα γίνει όταν θα έχετε βρει τον εαυτό σας. Τότε θα ακούσετε πολύ 
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καθαρά τη φωνή της συνείδησης. Όσο δεν συμβαίνει αυτό με εσάς, δεν θα είστε σε θέση να με 

αισθανθείτε πραγματικά. 

37 Δεν υπάρχει κανείς που να μη θέλει να βρει την ευτυχία, και όσο πιο διαρκής είναι, τόσο το 

καλύτερο - γιατί σας διδάσκω ένα μονοπάτι που οδηγεί στην υψηλότερη και αιώνια ευδαιμονία. Παρ' όλα 

αυτά, σας δείχνω μόνο το μονοπάτι και μετά σας αφήνω να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει 

περισσότερο. 

38 Σας ρωτώ: Αν επιθυμείτε την ευτυχία, γιατί δεν τη σπέρνετε και δεν τη θερίζετε; Πόσο λίγοι είναι 

εκείνοι που ένιωσαν την παρόρμηση να είναι εκεί για τους ανθρώπους! 

39 Μιλάω με τρόπο που τόσο το πνεύμα σας όσο και η γήινη φύση σας Με καταλαβαίνουν. Αλλά να 

ξέρετε ότι είναι η ψυχή που θέλω να σώσω, ακόμη και εις βάρος του σώματός της. 

Να ξέρετε ότι όσο περισσότερα δίνετε, τόσο περισσότερα θα έχετε. Μόλις φτάσετε σε αυτό το στάδιο, θα 

γίνετε κύριοι. Τότε η ζωή σας θα είναι ένα παράδειγμα, ένας καθρέφτης στον οποίο οι άλλοι θα μπορούν 

να δουν τα λάθη τους και να διορθώσουν τα λάθη τους. 

40 Για να σας βοηθήσω στον εξοπλισμό σας - ελάτε να ακούσετε τον θείο λόγο μου. 

41 Αφήστε τις σκέψεις και τις αισθήσεις σας να ηρεμήσουν, ώστε να μπορείτε να νιώσετε τη φωνή 

μου στην καρδιά σας. 

42 Ο Λόγος Μου είναι το μονοπάτι που έχει χαραχθεί από την αιωνιότητα από το Θέλημά Μου, ώστε 

οι ψυχές να μην περιπλανώνται άσκοπα στη γη. Αληθινά σας λέω, ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει την 

πνευματοποίηση για να επιτύχει την ανάπτυξη της ψυχής του. 

43 Αυτή είναι η εποχή του φωτός του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται αισθητό εσωτερικά από τις 

εξελιγμένες ψυχές, από εκείνους που βλέπουν πέρα από τα εξωτερικά φαινόμενα. 

44 Δείτε το σύμπαν και εκτιμήστε το σε όλη του την τελειότητα και την ομορφιά. Δημιουργήθηκε 

ώστε τα παιδιά του Κυρίου να εμπνέονται από αυτήν και να βλέπουν σε αυτήν την εικόνα του Πατέρα. Αν 

αντιληφθείτε τη δημιουργία με αυτόν τον τρόπο, θα ανυψώσετε τη σκέψη σας στη θεϊκότητά μου. 

45 Η σκέψη σας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι αδρανής, θα πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς, όπως 

ακριβώς η εξέλιξη των φυλών στο πέρασμα των γενεών δεν γνωρίζει ακινησία, ή η ανθρώπινη επιστήμη, 

η οποία με την πάροδο του χρόνου δείχνει πάντα έναν δρόμο προς τα εμπρός. 

46 Αναζητήστε με με το πνεύμα, χωρίς προσκόλληση στις συνήθεις παραδόσεις ούτε στις συμβολικές 

τελετές. Αναζητήστε με στην καρδιά σας και θα με βρείτε μέσα της, γιατί η καρδιά αγαπά, υποφέρει και 

αισθάνεται. 

47 Αν οι άνθρωποι δεν είχαν ξεχάσει τις καρδιές τους στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις γνώσεις 

τους στην επιστήμη, δεν θα υπήρχε τόση διχόνοια και τόσος εγωισμός, και θα είχαν ήδη ανακαλύψει τη 

θεϊκή σπίθα που όλοι σας κουβαλάτε μέσα σας, και γι' αυτό είστε όλοι αδελφοί και αδελφές σε μένα. Οι 

άνθρωποι θα εκπληρώνουν ήδη τη βασική αρχή του Ιησού "να αγαπάτε ο ένας τον άλλον", πράγμα που θα 

ήταν αρκετό για να έχει αυτός ο κόσμος ειρήνη και φως. 

48 Σήμερα, η φωνή της συνείδησης συναντά κουφούς ανθρώπους που, χωρίς να σταματήσουν να την 

ακούνε, βυθίζονται σε δολοφονικούς πολέμους, καταστρέφουν έθνη, καταστρέφουν στοιχεία της ζωής και 

υλικές δυνάμεις, χωρίς να σκέφτονται ότι ως συνέπεια σπέρνουν ηθική και πνευματική αποσύνθεση, η 

οποία είναι ακόμη πιο σοβαρή. 

49 Πρέπει να σας μιλήσω για όλα αυτά, άνδρες και γυναίκες, ώστε στο έργο της ηθικής και 

πνευματικής αποκατάστασης να μπορέσετε να εκπληρώσετε το καθήκον σας αυτή τη στιγμή. Μην 

περιορίζεστε στο να ακούτε το λόγο Μου- σκεφτείτε τον διεξοδικά και εφαρμόστε τον, γιατί αν δεν το 

κάνετε, θα είναι κουφός σπόρος. 

50 Υποστηρίξτε την πρόοδο της ψυχής σας και εξασφαλίστε ότι θα αφήσει το γήινο σώμα της γεμάτη 

αφοσίωση και ανύψωση, όταν έρθει η στιγμή που ορίζει το θέλημά μου. Καταλάβετε ότι κανείς δεν 

έρχεται σε μένα σωματικά, αλλά ως πνευματικό ον. Όταν συμβεί αυτό, φροντίστε να φτάσετε στα ψηλά 

σκαλοπάτια της σκάλας του ουρανού, όπου δεν υπάρχει πια πόνος και περισπασμός. 

51 Είστε ατελείς ως προς τα έργα σας, όχι ως προς την προέλευση ή τη δημιουργία σας. Αλλά τελικά 

θα φτάσετε σε αυτή την τελειότητα μέσω των δικών σας προσόντων. 

52 Σταθήκατε πραγματικά μπροστά στο βωμό της σοφίας, όπου το πνεύμα σας έχει προικιστεί 

άφθονα από τη χάρη μου. 
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53 Μαθητές, όταν εσείς και εγώ συνομιλούμε χωρίς φορέα φωνής ή μεσάζοντα από πνεύμα σε 

πνεύμα, και μόνο εμείς αντικρίζουμε το άπειρο, θα ακούσετε στο εσωτερικό της ύπαρξής σας τη θεϊκή 

φωνή που αναβλύζει από τη σιωπή για να μιλήσει στο πνεύμα σας. - Πέρα από αυτή τη σιωπή είναι η 

ουράνια συναυλία, της οποίας τους ήχους δεν μπορείτε ακόμη να ακούσετε, επειδή η ακοή σας μπορεί να 

ακούσει μόνο τους υλικούς ήχους. 

54 Ακούστε αυτό το μήνυμα με πραγματική αφοσίωση, γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα με ακούτε 

πλέον με αυτή τη μορφή. Αλλά αν παραμείνετε προετοιμασμένοι, θα λάβετε αργότερα τον λόγο μου με 

πιο τέλειο τρόπο. Αυτή τη μορφή εκδήλωσης στην οποία συμμετέχετε αυτή τη στιγμή μπορεί να την 

κρίνετε ως εξωτερική. Αλλά το άλλο σας υπόσχομαι ότι θα είναι εσωτερικό, και θα το αποκτήσετε όταν 

πνευματοποιήσετε ακόμα περισσότερο τον εαυτό σας. Τότε οι άνθρωποι θα πλησιάσουν την τέλεια 

κοινωνία, όταν θα ανεβαίνουν στον Πατέρα τους χωρίς μεσάζοντες ή μάρτυρες και θα λαμβάνουν 

απευθείας από Αυτόν ό,τι ζητούν. Τότε το ανθρώπινο πνεύμα θα αρχίσει να λάμπει όπως δεν έχει λάμψει 

ποτέ, γιατί στην κοινωνία μαζί Μου θα αντανακλώ τον εαυτό Μου μέσα του. 

55 Η εκδήλωση του φωτός Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας έγινε για να σας φέρει τις 

θεμελιώδεις διδασκαλίες και να θέσει τα θεμέλια για τη μεγάλη διαφώτιση που θα έρθει αργότερα. Ήρθα 

επίσης για να σας ελαφρύνω το βάρος του σταυρού που ο καθένας από εσάς κουβαλάει στη ζωή του - 

ενός σταυρού που ο καθένας δημιούργησε για τον εαυτό του και στον οποίο σταύρωσε τον εαυτό του με 

δική του πρωτοβουλία. 

56 Σε πολλούς που έφεραν μπροστά μου τις θλίψεις τους και το ποτήρι της πικρίας τους, θα 

μπορούσα να πω ότι κανείς δεν τους πήγε στον Γολγοθά- ήταν οι ίδιοι και η θέλησή τους που ζήτησαν 

αυτό το ποτήρι. Θα μπορούσα επίσης να τους πω ότι τα καρφιά, τα αγκάθια, η χολή και το ξύδι θα 

εξαφανιστούν και θα αναστηθούν σε μια νέα και καλύτερη ζωή, αν ξέρουν πώς να έρθουν σε μένα και να 

με καλέσουν στο αποκορύφωμα της δοκιμασίας. 

57 Όταν το ακούνε αυτό, μερικοί με ρωτούν: "Δάσκαλε, όταν μας μιλάς για αυτή τη νέα ζωή, εννοείς 

αυτή της μέλλουσας ή την ύπαρξη που πρέπει να ζήσουμε στη γη;" Σε αυτό σας απαντώ ότι - όταν 

ανυψωθείτε στο φως, στην αγάπη, στην αλήθεια και στην καλοσύνη - δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το 

μέρος όπου θα μείνετε. 

58 Σας είπα εκείνη τη Δεύτερη φορά: "Ο οίκος του Πατέρα μου έχει πολλές κατοικίες". - Γνωρίζετε 

ότι κάθε πνεύμα είναι ένας οίκος του Θεού; Σε κάθε τόπο όπου υπάρχει συνείδηση, ο Κύριος θα είναι. 

59 Σήμερα δεν μπορείτε ακόμη να φανταστείτε πώς θα είναι ο κόσμος όταν συνειδητοποιήσει πλήρως 

τη διδασκαλία μου, όταν ο άνθρωπος θα ξεριζώσει την αμαρτία από την καρδιά του - το ξέρω καλά αυτό. 

Ξέρω ότι τότε θα έρθουν εποχές που ο άνδρας και η γυναίκα, από το παιδί μέχρι τον γέροντα, θα είναι 

όλοι σε θέση να απολαύσουν την τέλεια ειρήνη και να βιώσουν την ευτυχία της ζωής σε μια αμιγή 

ευδαιμονία εδώ σε αυτή τη γη, όπου έχουν χυθεί τόσα δάκρυα και τόσο αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα 

θελήσουν να καταστρέψουν την αρμονία με τον Θεό τους ούτε για μια στιγμή και θα φέρουν μαζί τους, 

γραμμένη στο μυαλό τους, την ουσία του Νόμου μου, με την υπέρτατη αρχή της αγάπης μεταξύ τους. 

60 Επομένως, εσείς που με ακούτε, καταλάβετε πόσο απαραίτητο είναι να προετοιμαστείτε για να 

φέρετε τα Καλά Νέα στους συνανθρώπους σας, ώστε να μην τους στερείτε πλέον την ευδαιμονία που θα 

τους φέρει η αφύπνισή τους. Να θυμάστε ότι πολλοί από αυτούς που θα αφυπνίσετε θα καταφέρουν ό,τι 

δεν μπορέσατε να κάνετε εσείς, και ότι αυτοί που θα τους αφυπνίσουν με τη σειρά τους θα καταφέρουν 

περισσότερα από αυτούς που τους έφεραν τα Καλά Νέα, και ούτω καθεξής, βήμα προς βήμα, μέχρι να 

έρθει ο καιρός που ο λαός θα είναι μεγάλος και πολυάριθμος και η εκπλήρωση του Λόγου Μου θα είναι 

ορατή στη γη. 

61 Περίμενα να φτάσετε σε πνευματική ωριμότητα για να σας πω: Πάρτε τον σπόρο και σκορπίστε 

τον. 

62 Στη Δεύτερη Εποχή σας έδωσα ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να περιμένετε την κατάλληλη 

ώρα για να ολοκληρώσετε το έργο που σας έφερε στη γη. 

63 Περίμενα μέχρι το σώμα μου -αυτός ο Ιησούς που οι άνθρωποι είχαν μπροστά στα μάτια τους- να 

φτάσει στην καλύτερη ηλικία του για να εκπληρώσω μέσω αυτού τη θεία αποστολή να σας διδάξω την 

αγάπη. 
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64 Όταν αυτό το σώμα - η καρδιά και ο νους - είχε φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του, το Πνεύμα μου 

μιλούσε μέσα από τα χείλη του, η σοφία μου πλημμύριζε το μυαλό του, η αγάπη μου εγκαταστάθηκε στην 

καρδιά του, και η αρμονία μεταξύ αυτού του σώματος και του θείου φωτός που το φώτιζε ήταν τόσο 

τέλεια που συχνά μιλούσα στα πλήθη: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα". 

65 Ο Χριστός χρησιμοποίησε την αλήθεια του Θεού για να διδάξει τους ανθρώπους. Δεν το άντλησε 

από τον κόσμο. Όχι από τους Έλληνες, τους Χαλδαίους, τους Εσσαίους ή τους Φοίνικες - από κανέναν 

δεν άντλησε το φως. Αυτοί δεν γνώριζαν ακόμη τον δρόμο του ουρανού, και εγώ δίδαξα αυτό που δεν 

ήταν γνωστό στη γη. 

66 Ο Ιησούς είχε αφιερώσει την παιδική και νεανική του ηλικία στην ενεργό φιλανθρωπία και την 

προσευχή, μέχρι που ήρθε η ώρα να διακηρύξει τη βασιλεία των ουρανών, τον νόμο της αγάπης και της 

δικαιοσύνης, τη διδασκαλία του φωτός και της ζωής. 

67 Αναζητήστε την ουσία του λόγου μου που διακηρύχθηκε εκείνες τις ημέρες και πείτε μου αν θα 

μπορούσε να προέλθει από οποιαδήποτε ανθρώπινη διδασκαλία ή από οποιαδήποτε επιστήμη που ήταν 

γνωστή εκείνη την εποχή. 

68 Σας λέω, αν είχα πραγματικά διεκδικήσει τη μόρφωση αυτών των ανθρώπων, θα είχα αναζητήσει 

τους μαθητές Μου ανάμεσά τους και όχι ανάμεσα στους αμόρφωτους και αδαείς ανθρώπους από τους 

οποίους σχημάτισα την ομάδα των αποστόλων Μου. 

69 Με ρωτάτε τι μπορώ να σας πω σχετικά με τις διδασκαλίες και τις φιλοσοφίες αυτών των λαών, 

και σας λέω ότι είναι εμπνεύσεις του Πνεύματος, αλλά όχι η υπέρτατη αλήθεια που μόνο Εγώ κατέχω. 

70 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ήταν η θέλησή Μου να γίνω γνωστός μέσω του ανθρώπου, 

χρησιμοποιώντας το πνεύμα και τη διάνοιά του. Αλλά κάνοντας αυτό, χρησιμοποίησα τα ταπεινά, 

αμόρφωτα και απλά μυαλά, φροντίζοντας το μυαλό τους να μείνει ανέγγιχτο από επιστήμες και θεωρίες. 

Προκειμένου να σας δώσω τη διδασκαλία Μου μέσω αυτών των ανέκφραστων ανθρώπινων χειλιών, και 

να εκπλήξω και να εντυπωσιάσω τα πλήθη των ακροατών, που αποτελούνται από ανθρώπους κάθε είδους, 

δεν πρέπει να νομίζετε ότι θα έπρεπε να είχα στείλει τους φορείς της φωνής πρώτα σε δασκάλους για να 

βρουν εξοπλισμό και σοφία από αυτούς - αντίθετα, τους κράτησα μακριά από κάθε μόλυνση και επιρροή, 

ώστε το μυαλό τους να είναι αρκετά αμερόληπτο, καθαρό και ελεύθερο για να αναπαράγει τη θεία 

έμπνευση ενώπιον του λαού. Τι θα μπορούσαν λοιπόν να ρωτήσουν αυτούς τους ανθρώπους (τους 

Διδασκάλους) σχετικά με το βαθύ και άγνωστο μήνυμα που το Πνεύμα μου αποκάλυπτε τώρα στην 

ανθρωπότητα; 

71 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αμόρφωτους και απλούς ανθρώπους για να κάνω 

γνωστή τη διδασκαλία Μου μέσω του οργάνου της κατανόησής τους. 

72 Η διδασκαλία που τοποθέτησα στον Ιησού εκείνη την εποχή ήταν τέλεια στην ουσία της και στη 

μορφή της. Δεν μπορείτε να του αποδώσετε κανένα ψεγάδι, διότι Εκείνος που το εμπνεύστηκε και 

Εκείνος που το μετέδωσε είναι τέλειος. 

73 Σήμερα, καθώς επικοινωνώ μέσω αυτών των πλασμάτων που ζουν πολύ μακριά από την 

τελειότητα, θα πρέπει να δώσετε την προσοχή σας περισσότερο στο νόημα του Λόγου παρά στην 

εξωτερική του μορφή, καθώς είναι ανθρώπινα πλάσματα που δεν μπορούν να εναρμονιστούν με την 

τελειότητα Εκείνου που τους εμπνέει το θείο μήνυμα. 

74 Σας τα λέω όλα αυτά γιατί οι ήδη καθοδηγημένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που πιστεύουν στην 

παρουσία μου σε αυτή την εκδήλωση, έχουν καθήκον, μέσω της πνευματικής τους ανύψωσης, της 

προσευχής τους και του εξοπλισμού τους, να συνεργαστούν με τον φορέα της φωνής που εκπληρώνει μια 

τόσο λεπτή πνευματική αποστολή. 

75 Όσοι δεν κατανοούν την ευθύνη εκείνων που εκτελούν αυτή την αποστολή δεν θα έχουν στοργική 

συμπόνια γι' αυτούς. Όσοι όμως έχουν κατανόηση, θα είναι σαν πιστοί βοηθοί που, με τις προσευχές τους, 

βοηθούν να μοιραστούν το βάρος του σταυρού με τους αδελφούς και τις αδελφές τους. 

76 Όταν τελειώσει η διακήρυξή μου και καταλάβετε όλη την αγάπη που σας έδειξα όταν εκδηλώθηκα 

μέσα από αυτά τα πλάσματα, θα πρέπει να μου πείτε: "Κύριε, αφού κατέβηκες στη δυστυχία μας, στην 

αμαρτωλότητά μας και στην αθλιότητά μας, τι δεν πρέπει να κάνουμε για να ανταποδώσουμε μια τόσο 

μεγάλη αγάπη; Και τότε θα αρχίσετε να αγαπάτε και να αφιερώνετε τη ζωή σας σε όσους έχουν ανάγκη 

από αγάπη, φως και έλεος. 
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77 Αυτοί οι αγαπημένοι μαθητές που με περιέβαλαν και με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή έδωσαν 

τη ζωή τους, ξεχείλισαν το πνεύμα τους και έχυσαν το αίμα τους, επειδή ήθελαν να ανταποδώσουν με 

αγάπη σε εκείνον που άφησε τον θρόνο του για να ζήσει μαζί τους και να τους δώσει τον πιο πολύτιμο 

θησαυρό του Πνεύματος: την αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 170  
1 Όταν σκέφτεστε το μαρτύριο που υπέστην στο σταυρό, τρομάζετε που η ανθρώπινη κακοήθεια 

έφτασε σε τέτοια έκταση σκληρότητας. Αλλά σας λέω ότι αυτός ο πόνος και το ποτήρι που ήπια τότε δεν 

ήταν η μεγαλύτερη πίκρα. 

2 Ο μεγαλύτερος πόνος για μένα ήταν να βλέπω ότι, παρά τη ζωή μου ανάμεσά τους, τα παιδιά μου 

δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ποιος ήμουν -αυτός που τους αποκάλυψε την αλήθεια με λόγια γεμάτα φως- 

και να βλέπω ότι απέρριπταν τα λόγια μου και με αρνούνταν, και ότι έχυνα την αγάπη μου στις καρδιές 

τους, ενώ εκείνοι με χλεύαζαν και τα χείλη τους έβριζαν εναντίον μου. 

3 Ο τελευταίος αναστεναγμός που ανέπνευσα στο σταυρό ήταν η θεία συγχώρεση που βγήκε από 

την καρδιά μου για τόση δυστυχία και τόσο θάνατο. Αλλά το Πάθος μου δεν τελείωσε με αυτόν τον 

αναστεναγμό. Σας είχα πει ότι είμαι η Ζωή, και το Πνεύμα μου συνέχισε να δέχεται την αχαριστία όλων 

των ανθρώπων στην αιωνιότητα. 

4 Συζητούσαν αν ήμουν ο υποσχόμενος Μεσσίας ή όχι. Εξέτασαν τα έργα Μου για να δουν αν ήταν 

η επιβεβαίωση όσων είχαν ανακοινώσει οι προφητείες- και ενώ κάποιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

ήμουν ο Υποσχόμενος, άλλοι Με αρνήθηκαν - οι υλιστές που λατρεύουν μόνο το υλικό, εκείνοι που είχαν 

ερμηνεύσει τις προφητείες σύμφωνα με τις κοσμικές επιθυμίες τους και τα εγωιστικά τους συμφέροντα, 

όλοι τους συνέχισαν να Με αρνούνται. 

5 Πόσο τυφλοί ήταν εκείνοι που άκουσαν τα λόγια της ζωής μου και είδαν τα δυνατά μου έργα, 

αλλά δεν συνειδητοποίησαν ότι μόνο ο Θεός ήταν σε θέση να τα πραγματοποιήσει. 

6 Σήμερα μπορείτε να πείτε ότι η ανθρωπότητα έχει αναγνωρίσει τον Χριστό ως τον Μεσσία που ο 

Πατέρας υποσχέθηκε στην ανθρωπότητα ήδη από την Πρώτη Εποχή. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν παύουν να 

με αρνούνται, να με απορρίπτουν και να μου προσφέρουν τη χολή και το ξύδι της αχαριστίας τους για την 

αγάπη μου. 

7 Σήμερα δεν αμφισβητούν πλέον τον Ιησού, αλλά πολλοί αμφισβητούν και αρνούνται ακόμη και τη 

θεότητά μου. Κάποιοι μου αποδίδουν μεγάλη πνευματική ανύψωση- άλλοι ισχυρίζονται ότι κι εγώ 

περνάω από την πορεία ανάπτυξης της ψυχής για να μπορέσω να φτάσω στον Πατέρα. Αλλά αν ήταν έτσι, 

δεν θα σας έλεγα: "Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή". 

8 Γνωρίζω το σκεπτικό σας, τις φιλοσοφίες σας. Ξέρω ότι για εσάς, μόνο μια ψυχή ενσαρκώνεται 

που χρειάζεται αυτή τη δοκιμασία για να φτάσει στην ανύψωση και την τελειότητά της, και αυτό σας 

απαγορεύει να πιστέψετε ότι ο Θεϊκός "Λόγος" έγινε άνθρωπος. Ξέρω ότι δεν καταλαβαίνετε ότι το Θεϊκό 

Ον θα μπορούσε να αισθανθεί πόνο, και οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι αυτό συνέβη στον Χριστό 

αρνούνται επομένως ότι θα μπορούσε να είναι η υποσχόμενη Θεότητα. 

9 Ω, αγαπημένα μου παιδιά, μακάρι να μπορούσατε να καταλάβετε ότι η ενσάρκωση του "Λόγου" 

στη γη είναι η μεγαλύτερη έκφραση της Θείας Αγάπης! Ήταν μια επιθυμία για ταπεινότητα απέναντί σας, 

και μια διδασκαλία από την επιθυμία μου να περιορίσω τον εαυτό μου, να γίνω μικρός, ώστε να με 

νιώσετε περισσότερο δικό σας και τον εαυτό σας πιο κοντά στον Πατέρα. 

10 Αλλά αυτός ο μεγάλος πόνος - πόσο λίγα ξέρετε γι' αυτόν! Σκέφτεστε μόνο τον σωματικό πόνο, τη 

σάρκα που υποφέρει, την αγωνία της ψυχής, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι όσο δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ 

των ανθρώπινων πλασμάτων και του Επουράνιου Πατέρα τους, ο πόνος θα συνεχίζεται ανάμεσά σας. 

Αλλά ποιος πόνος θα μπορούσε να υποφέρει και να μην αντανακλάται στον Πατέρα σας; 

11 Μη νομίζετε ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό Μου από τις κρίσεις σας ή ότι σας ζητώ να μη Μου 

στερήσετε τη θεία φύση που Μου αρνείστε. Ήρθα αυτή τη στιγμή για να πω στον άνθρωπο να με κρίνει 

με το πνεύμα του. 

12 Σταματήστε να προσπαθείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε με τη μικρή ανθρώπινη λογική σας 

το μεγάλο βιβλίο της ζωής που γράφτηκε από το θείο Πνεύμα για το πνεύμα σας, γιατί το πνεύμα σας 

είναι αυτό που επιτυγχάνει την αθανασία και όχι η "σάρκα". 

13 Λάβετε υπόψη σας ότι σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες μέσω αμόρφωτων και απλών πλασμάτων, 

ώστε να μπορείτε να τις πιστέψετε. Διότι αν σας τις είχα δώσει μέσω εκπαιδευμένων και μορφωμένων 

ανθρώπων, θα θεωρούσατε αυτές τις αποκαλύψεις ως μια ακόμη θεωρία από τις πολλές που έχουν 

εμφανιστεί στη γη σε αυτούς τους καιρούς. 
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14 Εκείνοι που έχουν καταληφθεί από τον λόγο μου αυτή την εποχή έχουν πιάσει δουλειά ως 

επιμελείς εργάτες και μοχθούν ακούραστα, εμπνεόμενοι από τις διδασκαλίες μου. Τα χείλη τους δεν μου 

λένε: "Δάσκαλε, εδώ είμαστε μαζί σου", γιατί γνωρίζουν ότι είναι παντού μαζί μου όταν εκπληρώνουν τον 

νόμο μου, και αύριο θα είναι οι πνευματικοί οδηγοί και πρεσβευτές της ανθρωπότητας. 

15 Στον κόσμο οι άνθρωποι περιμένουν ήδη τον ερχομό των αποστόλων της ειρήνης και του φωτός - 

εσάς που ήσασταν με τον Θεϊκό Δάσκαλο, που θα φέρετε τα Καλά Νέα στις καρδιές. 

16 Βρίσκεστε ακόμη στη διαδικασία της δοκιμής και της προετοιμασίας σας για την πρακτική των 

διδασκαλιών μου. Χορταίνετε με την αγάπη μου και είστε πλήρως διαποτισμένοι από το Έργο μου. 

17 Αυτά είναι ήδη τα τελευταία χρόνια της διακήρυξής μου. Μετά το 1950, όταν θα έχω αποσύρει 

τον λόγο Μου, θα τον θυμάστε και η καρδιά σας θα γεμίσει με θλίψη αν δεν ξέρατε πώς να τον 

χρησιμοποιήσετε. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν θα αποχωριστώ από εσάς, μόνο η μορφή με την οποία 

εκδηλώνω τον εαυτό Μου θα αλλάξει, και μπορώ να σας πω ακόμη ότι θα είμαι πιο κοντά σας, επειδή θα 

έρθει η ώρα της πραγματικής πνευματοποίησης. 

18 Θα συνεχίσετε να είστε σε πνευματική επαφή μαζί μου. Συνειδητοποιήστε πόσο απλή είναι η 

διδασκαλία μου, πόσο εύκολο είναι να κατανοήσετε τον νόμο μου, τον ίδιο που σας δίδαξε ο Ιησούς ο 

Γαλιλαίος. 

19 Δεν θέλω να σας κρίνω ακόμα, αλλά να σας δείξω για άλλη μια φορά τον δρόμο που οδηγεί σε 

μένα. 

20 Τώρα είστε ακόμα μαθητές, αύριο θα γίνετε δάσκαλοι και θα διδάσκετε με λόγια και έργα αυτά 

που σας αποκάλυψα. Εσείς, άνδρες και γυναίκες, θα γίνετε δάσκαλοι υψηλών ηθών. Σκεφτείτε ότι θα 

πρέπει να αντιμετωπίσετε τις θρησκευτικές κοινότητες, ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να επιτελέσετε ένα 

μεγάλο πνευματικό έργο, διότι ανάμεσα σε πολλούς η πίστη έχει σβήσει και η ελπίδα έχει εξαφανιστεί, 

και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, ούτε έχουν έλεος για τον εαυτό 

τους. Αλλά για να κηρύξετε την αλήθεια μου και να μιλήσετε για την αγάπη μου, πρέπει να εξαγνιστείτε. 

21 Στη Δεύτερη Εποχή είπα στους μαθητές Μου: "Αν ένα από τα μέλη του σώματός σας ήταν η αιτία 

της αμαρτίας σας, κόψτε το", δηλαδή, ακόμα κι αν αυτό κοστίζει πόνο και θυσίες, θα πρέπει να είστε 

καθαροί. Σε σας λέω: Καθαρίστε την καρδιά σας, μην επιτρέπετε στα πάθη να ριζώσουν μέσα της. 

Καθαρίστε το δοχείο εσωτερικά και εξωτερικά. 

22 Αφήστε την καρδιά σας να χτυπά στο ρυθμό της αγάπης μου, τότε οι συνάνθρωποί σας θα πρέπει 

να σας αναγνωρίσουν από την καθαρότητα της ψυχής σας και την ειλικρίνεια των συναισθημάτων σας. 

Βρείτε ήρεμη ισορροπία, συγχωρέστε και θα συγχωρεθείτε. Ζήστε ειρηνικά με τον εαυτό σας. 

23. Συνειδητοποιήστε πόσοι από τους συνανθρώπους σας, εν μέσω της ειδωλολατρικής τους 

δραστηριότητας, περιμένουν τον ερχομό του Μεσσία. Σκεφτείτε πόσοι στην άγνοιά τους νομίζουν ότι θα 

έρθω μόνο για να εκτελέσω την κρίση Μου στους κακούς, να σώσω τους καλούς και να καταστρέψω τον 

κόσμο, χωρίς να γνωρίζουν ότι βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους ως Πατέρας, ως Δάσκαλος, ως 

αδελφός ή φίλος, γεμάτος αγάπη και ταπεινότητα, απλώνοντας το χέρι βοηθείας Μου για να σώσω, να 

ευλογήσω και να συγχωρήσω όλους. 

24 Επομένως, ξεδιπλώνετε τα (πνευματικά) χαρίσματά σας υπό τις οδηγίες μου για να δώσετε 

αποδείξεις της νέας μου αποκάλυψης - είτε για να αφαιρέσετε τον πόνο του πάσχοντος, είτε για να δείξετε 

τον δρόμο του φωτός στον χαμένο, είτε για να αφυπνίσετε τον "νεκρό" σε νέα ζωή με το κάλεσμα "Σήκω 

και περπάτα!". 

25 Θα εξαλείψετε την ιδέα του θανάτου και θα διδάξετε τον τρόπο της αληθινής ζωής. 

26 Όταν μιλάτε για το έργο μου, να το κάνετε με πεποίθηση. Τη στιγμή της έμπνευσής σας, εκφράστε 

αυτό που αισθάνεται η καρδιά σας. Ετοιμαστείτε, γιατί θα μιλήσω στην ανθρωπότητα μέσω των χειλιών 

σας. Ζήστε σε εγρήγορση, χωρίς να απομακρύνεστε από τη διδασκαλία Μου, ώστε να μη βρεθείτε ποτέ 

μπλεγμένοι στις αγκυλώσεις των ανθρώπων. 

27 Η ομάδα που συγκεντρώνεται για να ακούσει τον λόγο Μου είναι ακόμα μικρή. Αλλά το θεωρώ 

αντιπροσώπευση όλης της ανθρωπότητας και του δίνω τη διδασκαλία Μου, όπως κάνω από τότε που 

έκανα γνωστό το θέλημά Μου μέσω της κόρης Μου, της Δαμιανής Οβιέδο, μέσω της διάνοιάς της. Αυτά 

που σας έδωσα με αυτόν τον τρόπο ήταν διδασκαλίες σοφίας που θα πρέπει να φυλάξετε στις καρδιές σας 

σαν πολύτιμο κόσμημα, γιατί η ουσία τους είναι η αγάπη. 
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28 Σας ευλογώ γιατί με δέχεστε ακούραστα. Θέλω, όπως ακριβώς σας καθοδήγησα και σας 

καθοδηγώ, να καθοδηγείτε και να καθοδηγείτε τους συνανθρώπους σας. Σας έδωσα το δώρο να 

θεραπεύετε τον πόνο με το θεραπευτικό μου βάλσαμο, που είναι το έλεος. 

29 Είστε μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο έγινα γνωστός. Αύριο, όταν αυτή η λέξη δεν θα βγαίνει 

πια από ανθρώπινα χείλη και αυτή η χάρη δεν θα υπάρχει πια, θα θυμάστε αυτή την εποχή και αυτές τις 

εκδηλώσεις με αγάπη. Τότε θα μαρτυρήσετε αυτά που ακούσατε και είδατε. 

30 Μετά το 1950, οι άνθρωποι θα σας ρωτήσουν με ποιον τρόπο εκδηλώθηκε ο Λόγος του Κυρίου, 

και τότε θα τους πείτε ότι έγινε με μια απλή εκδήλωση, σε απλή γλώσσα και κατανοητή σε όλους. 

31 Θα σας ακούσουν με ενδιαφέρον και τα βιβλία που μεταφέρουν τις διδασκαλίες μου θα 

διαβαστούν με ανυπομονησία. 

32 Με διαφορετικές μορφές σας έχω εκπαιδεύσει ανά τους αιώνες, αλλά ήταν πάντα η ίδια 

διδασκαλία που σας δίδαξα. Πάνω απ' όλα, άναψε την πίστη, ώστε να γίνετε άξιοι ενώπιον Μου και να 

επιτύχετε τελικά την ανταμοιβή για τις υπηρεσίες σας στην αιώνια ζωή. 

33 Τι θα μπορούσατε να φέρετε μπροστά Μου στην καρδιά σας που δεν θα μπορούσα να δω; 

34 Τα ακούω όλα και τα ξέρω όλα. Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί ο λύκος σας περιμένει. Μην 

καταδικάζετε εκείνους που έχουν πέσει σε πειρασμό στην πορεία της ζωής τους- αντίθετα, προσκαλέστε 

τους με αγάπη να κάνουν μια νέα αρχή για να προχωρήσουν στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

35 Στη Δεύτερη Εποχή, μια γυναίκα που είχε αφήσει τον πειρασμό να πέσει στην αμαρτία, κρίθηκε 

στον ανοιχτό δρόμο από ένα πλήθος ανθρώπων την ώρα που περνούσε ο Ιησούς. Αυτοί οι άνθρωποι 

κατηγόρησαν τη γυναίκα για μοιχεία και προσπάθησαν να τη σκοτώσουν. Έτσι, στράφηκαν προς τον 

Δάσκαλο και του είπαν για να τον δοκιμάσουν: "Κύριε, αυτή η γυναίκα πιάστηκε για μοιχεία και ο νόμος 

του Μωυσή λέει ότι πρέπει να λιθοβοληθεί από τον λαό. Τι λες γι' αυτό;" Τότε ο Ιησούς τους κοίταξε με 

συμπόνια και απάντησε: "Ας ρίξει τον πρώτο λίθο όποιος είναι αναμάρτητος ανάμεσά σας". 

36 Το φως αυτής της λέξης φώτισε τις ψυχές, και επειδή όλοι αισθάνονταν πολύ ατελείς και ανάξιοι 

για να κρίνουν έναν συνάνθρωπο, αποσύρθηκαν ντροπιασμένοι, αφήνοντας τη μικρή πλατεία άδεια. 

37 Ο Ιησούς ρώτησε τότε τη γυναίκα που ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος: "Γυναίκα, πού είναι αυτοί 

που σε κατηγορούν; Έχουν φύγει. Σήκω, πήγαινε και μην αμαρτάνεις πλέον." 

38 Αληθινά, σας λέω, μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τα πάντα. 

39 Σας προσκαλώ να μελετήσετε το Λόγο μου, και αν θέλετε την ειρήνη μου, τηρήστε τις εντολές 

μου, ώστε να είναι οδηγός σας ανά πάσα στιγμή. 

40 Άνθρωποι, γράψτε ενεργή φιλανθρωπία στο πανό σας. Όποιος θέλει να εργαστεί στα χωράφια 

μου, να κάνει το έλεος βασική αρχή της δουλειάς του, τότε θα έχει μια μεγάλη αποστολή να εκπληρώσει. 

41 Τα χωράφια όπου έχει εξαπλωθεί ο πόνος είναι πολύ εκτεταμένα και ο σπόρος της αγάπης και του 

ελέους είναι πολύ αραιά αποθηκευμένος στις καρδιές εκείνων που πρέπει να ξεκινήσουν να σπείρουν. 

42 Το πνεύμα της παρηγοριάς μου ξεχύνεται σε όλους εκείνους που θα φέρουν εις πέρας αυτό το 

μεγάλο έργο της αγάπης στη γη. Όμως αυτή η παρηγοριά έχει δοθεί και στον πνευματικό κόσμο, σε 

εκείνες τις οντότητες που προορίζονται να ακτινοβολήσουν το φως τους στα μονοπάτια της γης. 

43 Όταν σας μιλάω για τον πνευματικό Μου κόσμο, εννοώ εκείνες τις στρατιές υπάκουων 

πνευματικών όντων που, ως αληθινοί υπηρέτες, κάνουν μόνο ό,τι τους προστάζει το θέλημα του Κυρίου 

τους. Αυτούς σας έστειλα για να είναι σύμβουλοι, προστάτες, γιατροί και πραγματικοί αδελφοί και 

αδελφές για όλους τους ανθρώπους. Δεν παραπονιούνται, γιατί έχουν ειρήνη μέσα τους. Δεν κάνουν 

ερωτήσεις, γιατί το φως της εξέλιξής τους και η εμπειρία τους στα μακρά μονοπάτια τους έχει δώσει το 

δικαίωμα να διαφωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι πρόθυμα και ταπεινά κοντά σε κάθε κραυγή για 

βοήθεια και σε κάθε ανάγκη. 

44 Εγώ τους έδωσα εντολή να γίνουν γνωστοί ανάμεσά σας, ώστε να σας δώσουν τις οδηγίες τους, τη 

μαρτυρία τους και την ενθάρρυνσή τους. Πηγαίνουν μπροστά σας, καθαρίζουν το δρόμο και σας 

παρέχουν τη βοήθειά τους για να μη χάνετε το κουράγιο σας. 

45 Αύριο θα ανήκετε κι εσείς σε αυτόν τον στρατό του φωτός που εργάζεται στον άπειρο κόσμο των 

πνευματικών όντων μόνο από αγάπη για τους ανθρώπους αδελφούς και αδελφές του, με τη συνείδηση ότι 

έτσι δοξάζει και αγαπά τον Πατέρα του. 
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46 Αν θέλετε να τους μοιάσετε, αφιερώστε την ύπαρξή σας στην καλοσύνη. Μοιραστείτε την ειρήνη 

σας και το ψωμί σας, δεχτείτε τους άπορους με αγάπη, επισκεφτείτε τους ασθενείς και τους 

φυλακισμένους. Φέρτε φως στο μονοπάτι των συνανθρώπων σας που περιπλανώνται αναζητώντας τον 

αληθινό δρόμο. Γεμίστε το άπειρο με ευγενικές σκέψεις, προσευχηθείτε για όσους απουσιάζουν, τότε η 

προσευχή θα τους φέρει κοντά σας. 

47 Τότε, όταν ο θάνατος σταματήσει τους χτύπους της καρδιάς σας και το φως στα μάτια σας σβήσει, 

θα ξυπνήσετε σε έναν κόσμο θαυμάσιο για την αρμονία, την τάξη και τη δικαιοσύνη του. Εκεί θα 

αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι η αγάπη του Θεού μπορεί να σας αποζημιώσει για όλα τα έργα, τις 

δοκιμασίες και τα βάσανά σας. 

48 Όταν μια ψυχή φτάσει σε αυτό το σπίτι, αισθάνεται όλο και περισσότερο να διαπερνάται από μια 

άπειρη ειρήνη. Αμέσως θυμάται εκείνους που ζουν ακόμη μακριά από αυτή την ευδαιμονία και με την 

παρόρμησή του, με τη λαχτάρα του να αποκτήσουν και εκείνοι που αγαπάει αυτό το θείο δώρο, ενώνεται 

με τις πνευματικές στρατιές που αγωνίζονται και εργάζονται για τη σωτηρία, την ευημερία και την ειρήνη 

των γήινων αδελφών τους. 

49 Για να προετοιμάσω την καρδιά σας και να δώσω δύναμη στο πνεύμα σας, η φωνή μου σας 

ενθαρρύνει σε αυτό το μονοπάτι των δοκιμασιών, οι οποίες, όπως έχετε ήδη παρατηρήσει, δίνουν 

σταθερότητα στο πνεύμα σας. Όσοι έχουν δύναμη μπορούν να τη μοιραστούν με όσους αισθάνονται 

αδύναμοι. 

50 Σύντομα θα δείτε την άφιξη πολλών ανθρώπων από άλλες χώρες που θα έρθουν σε αυτό το έθνος, 

όπου ο Δάσκαλος κάνει τον εαυτό του γνωστό. 

51 Το φως της σοφίας μου θα ξυπνήσει τους ανθρώπους από τον λήθαργο και θα τους δείτε να 

αναπτύσσονται πνευματικά και διανοητικά. Αυτό το βήμα θα είναι για το καλό της ανθρωπότητας. 

52 Τα έθνη θα στρέψουν τα μάτια τους σε αυτό το μέρος της γης και θα γνωρίσουν το έργο μου και 

τον λόγο μου, ο οποίος θα διατηρηθεί σε έντυπη μορφή. Γιατί εκείνη τη στιγμή τα μυαλά εκείνων που 

έχετε ονομάσει φορείς φωνής θα είναι κλειστά σε αυτή τη διακήρυξη. 

53 Οι τόποι συνάντησης που υποδέχτηκαν τα μεγάλα πλήθη θα παραμείνουν ανοιχτοί και μετά την 

αναχώρησή Μου, ώστε οι μαθητές να συνεχίσουν να συγκεντρώνονται εκεί για να μελετούν το Λόγο 

Μου. Θα παρακολουθούν σαν φρουροί, περιμένοντας την άφιξη των "τελευταίων", τους οποίους 

ανακοινώνω σήμερα. Όταν βρεθείτε στο πόστο σας, εκείνοι θα συνειδητοποιήσουν το μεγαλείο αυτού που 

σας αποκάλυψα. Αν είστε άπιστοι σε αυτή την αποστολή, η δυστυχία και η καταστροφή θα συναντήσουν 

εκείνους που θα προσπαθήσουν να σας πλησιάσουν με την επιθυμία για ειρήνη και φως. 

54 Θα σας διδάξω επίσης να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας απέναντι σε εκείνους που κυβερνούν 

τον κόσμο. Αν θέλετε οι αποφάσεις τους να είναι επωφελείς και δίκαιες για τους λαούς τους, πρέπει να 

τους υποστηρίξετε με προσευχή. 

55 Αν, αντί να εργαστείτε με αυτόν τον τρόπο, τους εγκαταλείπετε και ασχολείστε μόνο με την 

κριτική των αποφάσεών τους, τους επιτρέπετε να χάσουν το κουράγιο τους στον αγώνα και να εκτεθούν 

σε επιβλαβείς επιρροές. Να είστε σαν φύλακες της ειρήνης. 

56 Αλήθεια σας λέω, από τις πρώτες ημέρες της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος είχε τη διαισθητική 

γνώση ότι κουβαλούσε μέσα του μια πνευματική οντότητα - μια οντότητα που, αν και αόρατη, 

αποκαλύπτεται στα διάφορα έργα της ζωής του. 

57 Ο Κύριός σας σας έχει αποκαλύψει κατά καιρούς την ύπαρξη του πνεύματος, τη φύση του και την 

κρυμμένη ύπαρξή του. Διότι, αν και την κουβαλάτε μέσα σας, το πέπλο με το οποίο σας περιβάλλει η 

υλοποίησή σας είναι τόσο πυκνό που δεν μπορείτε να διακρίνετε το ευγενέστερο και το αγνότερο στην 

ύπαρξή σας. 

58 Ο άνθρωπος τόλμησε να αρνηθεί πολλές αλήθειες. Ωστόσο - η πίστη στην ύπαρξη του πνεύματός 

του δεν ήταν ένα από τα πράγματα που πολέμησε περισσότερο, επειδή ο άνθρωπος ένιωσε και τελικά 

κατάλαβε ότι η άρνηση του πνεύματός του θα ήταν το ίδιο με την άρνηση του εαυτού του. 

59 Όταν το ανθρώπινο σώμα εκφυλίστηκε εξαιτίας των παθών, των ελαττωμάτων και του υλισμού 

του, έγινε μια αλυσίδα, μια σκοτεινή παρωπίδα, μια φυλακή και ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη του 

πνεύματος. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος δεν στερήθηκε ποτέ μια σπίθα εσωτερικού φωτός για να τον 

βοηθήσει στις ώρες της δοκιμασίας του. 
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60 Αλήθεια σας λέω, η υψηλότερη και αγνότερη έκφραση του πνεύματος είναι η συνείδηση, αυτό το 

εσωτερικό φως που κάνει τον άνθρωπο τον πρώτο, τον υψηλότερο, τον μεγαλύτερο και ευγενέστερο 

ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα που τον περιβάλλουν. 

61 "Δάσκαλε" - με ρωτάτε σιωπηλά - "γιατί γνωρίζουμε τόσο λίγα για το πνεύμα; Γιατί γνωρίζουμε 

τόσο λίγα για τον εαυτό μας;" 

62 Ο Δάσκαλος σας απαντά: Επειδή έχετε στραφεί περισσότερο σε ό,τι σας φέρνει ο κόσμος και δεν 

έχετε αφιερωθεί στη μελέτη του άφθαρτου, που είναι το πνεύμα σας. Ακόμη και το πνεύμα, ενόψει των 

ομορφιών, των θαυμάτων και των απολαύσεων που του επιφυλάσσει η ζωή - έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα - απορρίπτει τις ευτυχίες που μπορεί να του προσφέρει η ίδια του η ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά -

πρέπει να σας πω την αλήθεια- δεν πρέπει να πιστεύετε ότι η γήινη ύλη είναι πιο ισχυρή από το πνεύμα 

και ότι αυτός είναι ο λόγος που βυθίστηκε μέχρι να υλοποιηθεί. Όχι, το πνεύμα είναι ασύγκριτα 

ισχυρότερο και πάντα θα είναι. Αλλά αν έχει πέσει, το έχει κάνει εκούσια, παρασυρμένη από τα θέλγητρα 

ενός κόσμου που της προσφέρει - έστω και προσωρινά - μια ζωή πλούσια σε απολαύσεις και πειρασμούς 

μέσω των αισθήσεων της σάρκας. 

63 Είναι φυσικό ότι η υλοποίησή του τον εμποδίζει να γνωρίσει τον εαυτό του και δεν του επιτρέπει 

να αποκαλύψει τις ικανότητές του μέσω του ανθρώπινου μέρους της ύπαρξής του. Διότι η υλική φύση 

φαίνεται να αντιτίθεται περισσότερο στην πνευματική φύση. Παρ' όλα αυτά, όταν και τα δύο βρουν 

αρμονία μέσα σας, θα βιώσετε ότι η φυσική σας φύση είναι σαν ένας καθαρός καθρέφτης που αντανακλά 

το πνευματικό και ακόμη και το θείο σε όλη του την ομορφιά. 

64 Αναζητήστε την παρουσία μου στα έργα που έχω επιτελέσει και θα μπορείτε να με βρείτε σε κάθε 

στροφή. Προσπαθήστε να με ακούσετε και θα με ακούσετε στη δυνατή φωνή που αναδύεται από όλα όσα 

δημιουργούνται. Γιατί είναι εύκολο για μένα να αποκαλύπτομαι μέσα από τις εκδηλώσεις της 

δημιουργίας. Αποκαλύπτω τον εαυτό μου τόσο σε ένα αστέρι, στη μανία μιας καταιγίδας, όσο και στο 

ήπιο φως μιας αυγής. Αφήνω τη φωνή μου να ακουστεί στο μελωδικό τραγούδι ενός πουλιού, όπως 

επίσης την εκφράζω μέσα από το άρωμα των λουλουδιών. Και κάθε έκφρασή μου, κάθε πρόταση, κάθε 

έργο μιλάει σε όλους σας για αγάπη, για εκπλήρωση των νόμων της δικαιοσύνης, για σοφία, για 

αιωνιότητα στο πνεύμα. 

65 Γιατί δεν καταφέρατε να δείξετε τον εαυτό σας σε όλη την πνευματική πληρότητα, στη μεγάλη 

ομορφιά του πνεύματός σας, παρόλο που είχατε εξουσία πάνω στην ύλη; - Επειδή αφήνετε τον εαυτό σας 

να παρασυρθεί από τα πάθη του κόσμου. 

66 Επομένως, μην απέχετε από τη μελέτη και την πρακτική των διδασκαλιών μου, νομίζοντας ότι 

έτσι θα αποκτήσετε μεγαλύτερη πνευματικότητα. Πρέπει να μάθετε να την κερδίζετε μέσω της σοφίας, 

τότε θα έχετε φτάσει στην αρχή της συμπαντικής αρμονίας, στην οποία θα επιτρέψετε στο πνεύμα σας να 

εκδηλωθεί. 

67 Ερμηνεύστε το νόμο και ακολουθήστε τον. Αυτό θα σας προετοιμάσει να ζήσετε στους ανώτερους 

πνευματικούς κόσμους. Όσο υπάρχουν υλικοί κόσμοι, ο πνευματικός κόσμος πρέπει να συνεχίσει να 

ακτινοβολεί και να ρίχνει το φως του πάνω τους. 

68 Σκεφτείτε: Αν δεν ήσασταν τώρα σε θέση να κυριαρχήσετε σε ένα αστήρικτο φυσικό κέλυφος - 

ποιο έργο θα μπορούσα να αναθέσω στο πνεύμα σας, όταν αυτό ζει κάποτε σε έναν κόσμο ανώτερης 

πνευματοποίησης; 

69 Μόνο εγώ μπορώ να σας δώσω αυτές τις διδασκαλίες, παιδιά των ανθρώπων. Ποιος άνθρωπος θα 

μπορούσε να σας πει τι σας επιφυλάσσω ακόμα στον μυστικό μου θάλαμο; Σκεφτείτε και προσευχηθείτε, 

ω μαθητές, ώστε η διδασκαλία Μου να σας οδηγήσει στη συμφιλίωση του πνεύματος με το γήινο ένδυμά 

του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 171  
1 Η πηγή της χάρης χύνεται πάνω σας για να σβήσει τη δίψα σας για ειρήνη και να σας εξαγνίσει. 

2 Πρέπει να σας καθοδηγήσω γιατί σας βλέπω ακόμα αδύναμους. Σε αυτόν τον Λόγο υπάρχει η 

δύναμη που δίνει νέο θάρρος στο πνεύμα. 

3 Δεν παρατηρείτε, όταν με ακούτε, πώς οι λύπες φεύγουν από τις καρδιές σας; Αυτό συμβαίνει 

επειδή η φωνή του Πατέρα σας ανακουφίζει και σας παρηγορεί. 

4 Είστε ακόμα παιδιά στο μακρύ μονοπάτι του πνεύματος, και γι' αυτό το έλεός Μου σας στηρίζει 

και οι συμβουλές Μου σας καθοδηγούν. Υπάρχουν αγκάθια στο μονοπάτι και χάσματα που 

χασμουριούνται στις άκρες του, αλλά σας διδάσκω να μην κάνετε λάθος βήματα, να μην αφήσετε τον 

πειρασμό να σας νικήσει. Διότι είστε προορισμένοι να διδάξετε τους συνανθρώπους σας με το παράδειγμα 

της ζωής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε την καλύτερη μαρτυρία ότι ακούσατε τον Δάσκαλο των 

Δασκάλων. 

5 Αν και σκέφτομαι το πνεύμα σου, δεν ξεχνώ το σώμα σου - ένα αδύναμο πλάσμα που χρειάζεται 

συμπόνια, αγάπη και υπομονή για να βρει αρμονία με το πνεύμα και να υπηρετήσει τον Θεό του με ίχνος 

τελειότητας. 

6 Κάντε μια εξέταση συνείδησης στο τέλος κάθε έτους, διότι όσο ζείτε στη γη, υπόκεισθε και εσείς 

στους νόμους του χρόνου. Στρέψτε τις σκέψεις σας στο παρελθόν, αφήστε τα πάντα να σας προσπεράσουν 

για άλλη μια φορά. Θυμηθείτε την ημέρα που ακούσατε για πρώτη φορά τον Λόγο μου, εκείνη την ημέρα 

που το πνεύμα σας προέβλεψε ότι μια νέα εποχή ανοίγεται μπροστά του και κατάλαβε ότι το πέπλο 

πολλών μυστηρίων είχε πλέον σχιστεί για να μπορέσει να δει καθαρά την αλήθεια αυτής της διδασκαλίας. 

Διότι από εκείνη τη στιγμή καταλάβατε τα λάθη και τα σφάλματα που υπήρχαν στη ζωή σας και σας 

γεννήθηκε η τεράστια επιθυμία να υπηρετήσετε τον Κύριό σας αγαπώντας και υπηρετώντας τους 

συνανθρώπους σας. Δεν δίστασες να ορκιστείς να με ακολουθήσεις από αυτή τη στιγμή, χωρίς να 

σκεφτείς αν θα μπορούσε να έρθει μια στιγμή αδυναμίας ή απελπισίας που θα σε έκανε να σκοντάψεις. 

7 Αλλά στο βαθμό που με ακούσατε, η διδασκαλία μου διείσδυσε στην ύπαρξή σας και η συνείδησή 

σας υπήρξε ο υπάκουος κριτής που συγκράτησε τα ένστικτα της σάρκας. 

8 Η συνείδησή σας δεν καταδίκασε ποτέ τις κακές σας πράξεις χωρίς να σας προειδοποιήσει πρώτα, 

κάνοντάς σας να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει να τηρείτε τους νόμους μου και πότε να τους 

παραβιάζετε. 

9 Καθοδηγούμενος κατ' αυτόν τον τρόπο από τη συνείδησή σας, σας άφησα να επιλέξετε το 

μονοπάτι, και αφού επιλέξατε να Με αναζητήσετε και να κάνετε το καλό σε αυτό το μονοπάτι, υπήρξα 

ένας ακούραστος και στοργικός Δάσκαλος για εσάς, διορθώνοντάς σας με ευγένεια, κρίνοντάς σας με θεία 

δικαιοσύνη και αγαπώντας σας ως ο πιο τέλειος Πατέρας. 

10 Ακόμα κι έτσι, δεν έχετε ακόμη φτάσει στο βαθμό πνευματικότητας που πρέπει να έχετε για να 

διαδώσετε τη διδασκαλία μου. 

11 Όταν κάνετε τους πόνους, τα βάσανα αλλά και τις χαρές των συνανθρώπων σας δικές σας, θα 

έχετε κάνει ένα σίγουρο βήμα στο μονοπάτι. Όσο κρίνετε εκείνους που είναι λιγότερο ένοχοι από εσάς και 

θεωρείτε τους εαυτούς σας ανώτερους από τους άλλους αντί να είστε ταπεινοί στην καρδιά, απέχετε πολύ 

από το να είστε μαθητές μου. Δεν είδατε ότι σταυρώθηκα και συγχώρεσα την ανθρωπότητα; Γιατί δεν Με 

παίρνετε ως παράδειγμα; - Επειδή αντιλαμβάνεστε πάντα τις ικανοποιήσεις για το σώμα με μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον από εκείνες που αφορούν το πνεύμα. 

12 Βλέπω ότι δεν καταλαβαίνετε ακόμα ακριβώς τις οδηγίες μου, ούτε έχετε σαφή ιδέα του στόχου 

που σας περιμένει. 

13 Δεν θέλω κανένα από τα παιδιά μου να χαθεί στην αβύσσου του σκότους που χασμουριέται. Θέλω 

να συνεχίσετε να ανεβαίνετε το ένα σκαλοπάτι μετά το άλλο στη σκάλα προς την πνευματική τελειότητα. 

14 Τώρα εξετάστε ολόκληρη τη ζωή σας και τις πράξεις σας υπό το φως της συνείδησής σας, ώστε να 

ξέρετε αν έχετε κάνει πρόοδο ή αν έχετε μείνει στάσιμοι. Κάποιοι πρέπει να βάλουν τέλος στην ακολασία 

τους. Σας διαβεβαιώνω ότι ακριβώς κατά τη διάρκεια της θυσίας που σημαίνει για το σώμα την παραίτηση 

από τα πάθη του, θα νιώσετε την επιθυμία να με υπηρετήσετε και να αγαπήσετε τους συνανθρώπους σας. 
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Εκείνη τη στιγμή, η μετάνοια θα ξεσπάσει και το κλάμα θα αφήσει φρεσκάδα και ηρεμία στην καρδιά και 

ειλικρίνεια στο πνεύμα. 

15 Δεν έχω απαιτήσει από εσάς πλήρη θυσία στην υπηρεσία Μου, ούτε θα απαιτήσω, γιατί τα 

καθήκοντα που έχετε αναλάβει στον κόσμο καταλαμβάνουν επίσης τον χρόνο σας. Αλλά θέλω να 

συνειδητοποιήσετε τι έχετε μάθει από Μένα και κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας. 

16 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για όσους υποφέρουν από πείνα, αρρώστια ή δυστυχία, γιατί 

εγώ θα σας προσέχω. Ψάξτε το Λόγο μου- καθώς το κάνετε αυτό, θα βρίσκεστε σε συνεχή διάλογο μαζί 

μου. 

17 Κοιτάξτε με το πνεύμα σας τη σκάλα του ουρανού που υψώνεται μπροστά σας ως ένα φωτεινό 

μονοπάτι προς το άπειρο, το οποίο προσκαλεί το πνεύμα σας να φθάσει στην αγκαλιά του Πατέρα - μια 

αγκαλιά ειρήνης και ανείπωτης ευδαιμονίας. 

18 Σας βρήκα χαμένους σαν ναυαγούς χωρίς πυξίδα, σαν προσκυνητές χαμένους στην έρημο. Αλλά 

σας έστειλα το φως Μου, το οποίο σας έκανε να βρείτε ένα μονοπάτι γεμάτο ελπίδες, πίστη και 

παρηγοριά, το οποίο ανύψωσε το πνεύμα σας και το πλημμύρισε με ζωτικότητα και ενέργεια, ώστε να 

συνεχίσει προς τον στόχο του. 

19 Στο τέλος της σκάλας του ουρανού, στο τελευταίο σκαλοπάτι, υπάρχει ένα σπίτι για το οποίο όλοι 

είστε προορισμένοι, αλλά το οποίο πρέπει να κερδηθεί με την αξία, με την πίστη, με τη μεγάλη αγάπη και 

το έλεος- ξεπερνώντας τα εμπόδια και νικώντας τους αντιπάλους μέχρι να φτάσετε τελικά στη νέα Γη της 

Επαγγελίας, τη βασιλεία που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. 

20 Αυτή η σκάλα προς τον ουρανό είναι ένα ευθύ μονοπάτι και δεν υπάρχουν λαβύρινθοι ή 

παρεκκλίσεις σε αυτό, με τα οποία σας κάνω να καταλάβετε ότι δεν θα συναντήσετε καμία δυσκολία στην 

εκπλήρωση του Νόμου Μου και στην ενδελεχή μελέτη των διδασκαλιών Μου. 

21 Θα προχωρήσετε αταλάντευτα σε αυτό το μονοπάτι και θα αγωνιστείτε για την ανάληψή σας. Θα 

σας κάνω δυνατούς. Αν όχι με τη δύναμή μου και το φως μου, με ποια όπλα θα πολεμήσετε και θα 

υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας; Με τι θα ξεπερνούσατε τους πειρασμούς σας; Αν δεν σας σκέπαζα με 

τον μανδύα της αγάπης Μου, πώς θα μπορούσατε να απελευθερωθείτε από τους εχθρούς σας; Αλλά 

αληθινά, σας λέω, πρέπει επίσης να αποκτήσετε την προστασία μου και το φως του σπαθιού μου μέσω της 

αξίας. 

22 Τα ίχνη σας θα παραμείνουν αποτυπωμένα στο πνευματικό μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά σας. 

Αλλά αυτά τα ίχνη πρέπει να μιλούν για καλά έργα, για απαρνήσεις, για ευγενείς πράξεις, για 

γενναιόδωρη αγάπη και απεριόριστο έλεος. 

23 Το πεπρωμένο του καθενός καθορίζεται από το πνευματικό του καθήκον και το ανθρώπινο 

καθήκον του. Και οι δύο πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους και να επιδιώκουν έναν ενιαίο 

στόχο. Αληθινά σας λέω, δεν θα αξιολογήσω μόνο τα πνευματικά σας έργα, αλλά και τα υλικά σας έργα. 

Γιατί σε αυτά θα ανακαλύψω αξίες που θα βοηθήσουν το πνεύμα σας να Με φτάσει. 

24 Δεν θα είστε μόνοι στις περιπλανήσεις σας. Μπροστά σας - άλλα πιο κοντά και άλλα πιο μακριά - 

υπάρχουν πολλά όντα που επίσης προχωρούν βήμα-βήμα, παρακολουθώντας και προσευχόμενοι για 

εκείνους που περπατούν πίσω τους. Το ιδανικό τους δεν είναι να φτάσουν μόνοι τους ή πρώτοι, αλλά να 

ανοίξουν το δρόμο για τους αδελφούς και τις αδελφές τους, έτσι ώστε μια μέρα η ευδαιμονία των πρώτων 

να είναι η ευδαιμονία όλων. 

25 Πόσο όμορφο μου φαίνεται αυτό το μονοπάτι! Πόσο αναζωογονείται το πνεύμα μου όταν βλέπει 

την πρόοδο των παιδιών μου, την προσπάθειά τους να ανέβουν ψηλότερα και να φτάσουν σε ένα νέο 

επίπεδο τελειότητας! 

26 Υπάρχουν όντα από όλους τους κόσμους, άλλα με πνεύμα και άλλα με σάρκα, τα οποία εκτελούν 

διαφορετικά καθήκοντα. Στήνετε το σπίτι σας στην αιωνιότητα για να γευτείτε αύριο τη γλυκιά γεύση του 

μελιού που θα σας δώσει η ειρήνη του πνεύματος. 

27 Μακάριος είναι εκείνος που με ακολουθεί στον δρόμο της αλήθειας. 

28 Μακάριος είναι αυτός που αγαπά και εμπιστεύεται, που γνωρίζει το καθήκον του και το 

εκπληρώνει. 

29 Όταν σας μιλάω για το "μονοπάτι", δεν εννοώ ένα μονοπάτι στη γη, γιατί ο κόσμος στον οποίο 

ζείτε δεν είναι εκεί όπου βρίσκεται η Βασιλεία Μου. Είναι το διαρκώς ανοδικό πνευματικό μονοπάτι. 
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Είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος που περιμένουν το πνεύμα σας. Επομένως, όπου κι αν βρίσκεστε στη γη, 

μπορείτε να είστε στο μονοπάτι του πνεύματος. 

30 Παιδιά μου, αν έχετε παραστρατήσει, επιστρέψτε σε αυτό- αν έχετε σταματήσει, προχωρήστε 

μπροστά. 

31 Το έργο που κουβαλάτε μέσα σας, σας το έδωσα ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνάμεις σας. 

Αρκεί να το καταλάβετε και να το αγαπήσετε. Προσευχηθείτε καθημερινά για να λάβετε το απαραίτητο 

φως για τις προσπάθειές σας. Στη συνέχεια, παραμείνετε προετοιμασμένοι, προσεκτικοί, ώστε να μπορείτε 

να ακούσετε τις φωνές εκείνων που σας καλούν, εκείνων που σας εκλιπαρούν, αλλά και για να μπορέσετε 

να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες. Γιατί κάθε μέρα της ύπαρξής σας είναι μια σελίδα στο βιβλίο που 

γράφει ο καθένας σας. Κάθε μέρα σημαδεύεται από μια δοκιμασία και κάθε δοκιμασία έχει νόημα και 

λόγο. 

32 Θα σας κάνω έναν λαό υγιή στο σώμα και την ψυχή, γιατί είστε οι εκλεκτοί, οι μάρτυρες των 

αποκαλύψεών μου σε όλους τους καιρούς- και έχετε έρθει σε αυτή την εποχή για να εκπληρώσετε μια 

δύσκολη αποστολή και να ανοίξετε το δρόμο για τις νέες γενιές. 

33 Έχω σπείρει το μονοπάτι σας με αποδείξεις αγάπης, ώστε να μην αμφιβάλλετε ούτε για μένα ούτε 

για τον εαυτό σας. - Εσείς που με ακούσατε αυτή την εποχή δεν θα βυθιστείτε στον τάφο και δεν θα 

πάρετε μαζί σας το μυστικό αυτής της εκδήλωσης που μοιράστηκα μαζί σας. Γιατί το πιο σημαντικό 

καθήκον σας είναι να μιλάτε στους ανθρώπους στο όνομά μου και να μαρτυρείτε τις αποκαλύψεις μου. 

34 Μη μου πείτε ότι δεν έχετε την κατάλληλη εκπαίδευση για να το κάνετε αυτό, γιατί σας έχω 

μιλήσει συχνά και ακούγοντας σας έχω εξαγνίσει. Όλοι σας μπορείτε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στον 

κόσμο. Οι άνθρωποι το περιμένουν και είναι προετοιμασμένοι να το δεχτούν. Δεν έχετε παρατηρήσει την 

επιθυμία των ανθρώπων για πνευματισμό και ειρήνη; Δεν σας συγκινεί η άγνοια και ο πόνος τους; 

35 Το Πνεύμα Μου ξεχύνεται σε όλους τους ανθρώπους, τους μιλάει μέσω της συνείδησής τους και 

τους λέει: Έλα σε μένα και ξεκουράσου. Πάρτε την πίστη που σας λείπει, μην είστε πλέον τυφλοί στο 

δρόμο. 

36 Άνθρωποι, γνωρίζετε το έργο που ξεδιπλώνω αυτή τη στιγμή στον κόσμο; "Όχι", Μου λέτε, 

"βλέπουμε μόνο αυτή την ανθρωπότητα να επαναστατεί, να βυθίζεται σε μεγάλη καταστροφή και να 

υφίσταται μια σοβαρή επίσκεψη". Αλήθεια σας λέω, επέτρεψα στον άνθρωπο να κρίνει τον εαυτό του με 

το ίδιο του το χέρι, αναγνωρίζοντας όλα τα λάθη του, ώστε να επιστρέψει σε Μένα εξαγνισμένος. Έστειλα 

το φως Μου σε κάθε πλάσμα και στάθηκα δίπλα του στις ημέρες της θλίψης. 

37 Το Πνεύμα μου έχει κατέβει σε κάθε πνεύμα και οι άγγελοί μου είναι κατανεμημένοι σε όλο το 

σύμπαν, εκπληρώνοντας τις οδηγίες μου για να διατάξουν τα πάντα και να τα επαναφέρουν στην πορεία 

τους. 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 στη γη. 

38 Ω, αν μπορούσατε να Με καταλάβετε, αν γνωρίζατε τη λαχτάρα Μου να σας τελειοποιήσω - πόσο 

μακριά θα είχατε ήδη ανυψωθεί και πόσο κοντά θα ήσασταν ήδη σε Μένα! Αν η θέλησή σας ήταν δική 

μου, θα είχατε ήδη φτάσει στην κορυφή όπου σας περιμένω. 

39 Αλλά ποια είναι η επιθυμία μου, άνθρωποι; - Η ενοποίηση και η ειρήνη σας. 

40 Εδώ είμαι και πάλι, μιλώντας σε σας, συγκινώντας τις καρδιές σας εν αναμονή της αφύπνισής σας. 

41 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 ξεριζωθούν από τη ρίζα και θα 

ριχτούν στην άσβεστη φωτιά. 

42 Σας μιλάω με αλληγορία, και όταν σας μιλάω γι' αυτό το δέντρο, σας μιλάω για τα έργα των 

ανθρώπων. 

43 Σε εκείνους στους οποίους έχω αναθέσει καθήκοντα, λέω: Ετοιμάστε τον θερισμό σας. - Πατέρες 

οικογενειών, δάσκαλοι και άρχοντες, αφέντες και υπηρέτες, μεγάλοι και μικροί, δεν θέλω να Μου 

προσφέρετε τα χωράφια σας άγρια. Ακόμα κι αν είναι μόνο μια μικρή σπορά - προσφέρετέ την σε μένα 

εξαγνισμένη και δυνατή. 

44 Ελάτε σε μένα, καλέστε, και θα σας ανοίξει. Αλλά ελάτε με χαρά, ικανοποιημένοι από τη δουλειά 

σας, ώστε να νιώσετε υπέροχα, όπως εγώ. 
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45 Αληθινά, σας λέω, αν υπήρχαν χίλια προετοιμασμένα μυαλά, θα γινόμουν γνωστός μέσω αυτών 

των χιλίων ταυτόχρονα. 

46 Σας δίνω τη διδασκαλία Μου από τότε που για πρώτη φορά έγινα γνωστός μέσω της κόρης Μου, 

της Δαμιανής Οβιέδο, μέσω της διανόησης της οποίας σας μετέφερα το θέλημά Μου. Από τότε, η σοφία 

Μου ρέει μέσα από αυτούς τους φορείς φωνής, μια σοφία που θα πρέπει να συσσωρεύετε στις καρδιές σας 

σαν πολύτιμα κοσμήματα, γιατί περιέχουν αγάπη. 

47 Θέλω, όπως σας δίδαξα και σας καθοδήγησα, να διδάξετε τους συνανθρώπους σας. 

48 Εσείς είστε οι μάρτυρες όλων όσων έχω πει σε αυτόν τον καιρό, έτσι ώστε αύριο, όταν ο Λόγος 

μου δεν θα είναι πλέον μαζί σας, να μιλήσετε για αυτές τις διδασκαλίες στους συνανθρώπους σας. Στη 

συνέχεια, ανατρέχοντας σε αυτές τις εκδηλώσεις, θα εξηγήσετε σε όσους σας ρωτούν πώς ο Κύριος έγινε 

γνωστός και τι έκανε ο φορέας της φωνής με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μετά το 1950 οι άνθρωποι θα σας 

ρωτήσουν, και εμπνευσμένοι από τις μαρτυρίες σας θα ζητήσουν τα βιβλία στα οποία είναι τυπωμένος ο 

λόγος μου, και σε αυτά θα βρουν την παρουσία μου και την ουσία μου. Αν αναζητούν ατέλειες, δεν θα τις 

βρουν, γιατί οι ατέλειες εκείνων μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου δεν θα μπουν σε αυτά τα 

βιβλία. 

49 Αυτά τα γραπτά θα ανάψουν το φως της αληθινής πίστης στις καρδιές. Θα δείξουν στους 

αμαρτωλούς το δρόμο προς την ανανέωση και θα δημιουργήσουν νέους μαθητές, νέους στρατιώτες, 

πολλοί από τους οποίους θα επιδείξουν περισσότερη πίστη και περισσότερη αγάπη από πολλούς από 

αυτούς που με ακούνε αυτή τη στιγμή. 

50 Προετοιμαστείτε ώστε οι μαρτυρίες σας να είναι δυνατές και αληθινές. Ρίχνω το φως μου σε 

όλους τους ανθρώπους. 

51 Ευλογημένη είναι η καρδιά που είναι προετοιμασμένη, γιατί θα νιώσει την παρουσία μου. 

52 Άνθρωποι, η θέλησή μου είναι ότι σε αυτή την Τρίτη Εποχή κάθε νους, καρδιά και πνεύμα θα 

αποκτήσει αυτή την πνευματική γνώση. 

53 Το βιβλίο της σοφίας έχει ανοίξει για να γίνουν όλοι μαθητές μου. 

54 Προσέξτε τις οδηγίες που σας δίνω αυτή τη στιγμή με τον μεγαλύτερο ζήλο. 

55 Είστε η ταπεινή Μου οικογένεια στην οποία έχω εμπιστευθεί μια κληρονομιά, στην οποία έχω 

αποκαλύψει όλα όσα ήταν σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

56 Δεν γνωρίζετε την ουράνια πατρίδα και συνεχίζετε να περιπλανιέστε στην έρημο. Αλλά ήρθα για 

να σας ενώσω με την αγάπη Μου, και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αγάπη του Πατέρα σας σας περιμένει. 

Προς το παρόν σας προετοιμάζω το δρόμο για να μπορέσετε να ανακάμψετε από τη σκληρή δουλειά της 

ημέρας. Αλλά σας λέω ήδη από τώρα ότι υπάρχουν περισσότερα αγκάθια από ό,τι λουλούδια σε αυτό το 

μονοπάτι. Τίποτα δεν θα σας εκπλήξει εσάς που έχετε μάθει τους δρόμους της ζωής και έχετε αποκτήσει 

σταθερότητα και θάρρος σε αυτούς. 

57 Είστε οι μαθητές μου αυτή τη στιγμή, προσπαθείτε να κατανοήσετε την αποκάλυψή μου και 

ταυτόχρονα εκπλήσσεστε μπροστά στην πρόοδο της επιστήμης. Να χαίρεστε που γίνατε μάρτυρες όλων 

αυτών των θαυμάτων, γιατί όχι μόνο γνωρίσατε τους καρπούς της ανθρώπινης νοημοσύνης, αλλά 

αποκτήσατε και πνευματική γνώση σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. 

58 Πόσοι επιστήμονες, που θεωρούνται μορφωμένοι, αρνούνται την πνευματική ζωή, ενώ εσείς 

καταλαβαίνετε αυτό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Καθήκον σας είναι να κάνετε γνωστή (τη 

διδασκαλία μου), έτσι ώστε αυτή τη στιγμή όλοι να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς το φως. 

59 Βλέπω την επιθυμία των ανθρώπων που λαχταρούν να έρθουν σε μένα. Σας είπα: Έχω ανοίξει το 

δρόμο ώστε όλοι να βιώσουν την απέραντη ευδαιμονία της εύρεσής μου. Εσείς που κάνατε ένα βήμα προς 

την ανανέωση, προς την πνευματοποίηση, νιώστε την ψυχή σας να χαίρεται με χαρά. 

60 Θέλω να αφήσω αυτά τα ακροατήρια εδώ εξοπλισμένα πριν φύγω στο τέλος του 1950. 

61 Στη Δεύτερη Εποχή, προετοίμασα δώδεκα άνδρες και διέδωσαν τη Διδασκαλία μου σε όλο τον 

τότε γνωστό κόσμο. Δώδεκα άνδρες ήταν αρκετοί για να εγκαθιδρύσουν τον νόμο της αγάπης Μου. Τους 

είπα ότι θα ήμουν και πάλι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και τώρα ο λόγος Μου εκπληρώθηκε, διότι ο 

Δάσκαλος ήρθε ξανά με πνεύμα, συνοδευόμενος από τις πνευματικές Του δυνάμεις. 
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62 Αυτή είναι η εποχή της απελευθέρωσης του πνεύματος, η εποχή του φωτός και της εξέλιξης. Θα 

αναγνωρίσετε τον σπόρο που αφήνω στις ψυχές, και αυτός ο σπόρος θα είναι η μαρτυρία του ερχομού 

Μου στους ανθρώπους σε αυτή την Τρίτη Εποχή, στην οποία εκδηλώθηκα από το έτος 1866. 

63 Εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή είστε οι μαθητές μου σ' αυτή την εποχή, και ήρθατε σε μένα 

χωρίς να ξέρετε σε ποιο δρόμο βρισκόσασταν. 

64 Θέλω οι νέοι μαθητές μου να είναι οι σπορείς της ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο. 

65 Δεν ξέρετε πόσα πολλά πετυχαίνει το πνεύμα σας για την ανάπτυξή του μέσα από τις σύντομες 

στιγμές που παίρνετε από τον κόσμο για να Μου αφιερώσετε. Πραγματικά, σας επιφυλάσσω εκπλήξεις 

όταν φτάσετε στον Πατέρα σας. 

66 Είναι μια λεπτή αποστολή που σας διέταξα, αλλά δεν είναι ένας βαρύς σταυρός αυτοθυσίας. 

Τίποτα δεν σας υποχρεώνει να ακολουθήσετε αυτές τις διδασκαλίες, αφού είστε προικισμένοι με την 

ελευθερία της βούλησης. Αλλά πάνω από αυτή την ελευθερία σκέψης, ζωής και δράσης που σας ανήκει, 

λάμπει ένα φως που είναι η συνείδηση, η οποία σας συμβουλεύει τι πρέπει να κάνετε και σας διδάσκει να 

διακρίνετε το καλό από το κακό. Αυτό το φως είμαι Εγώ που είμαι μέσα και έξω από εσάς, βοηθώντας 

σας τόσο στη χαρά όσο και στον πόνο, όταν βαδίζετε σε ένα καλό μονοπάτι ή όταν τρέχετε προς την 

άβυσσο. Είμαι παντού γιατί είμαι η Θεία Καρδιά που χτυπάει σε όλο το σύμπαν. 

67 Δεν θέλω άλλη εξιλέωση ή πόνο για σας- θέλω οι ψυχές όλων των παιδιών μου, όπως τα αστέρια 

ομορφαίνουν το στερέωμα, να φωτίζουν το βασίλειό μου με το φως τους και να γεμίζουν την καρδιά του 

Πατέρα σας με χαρά. 

68 Προετοιμάστε τις καρδιές σας να δεχτούν τον αγγελιοφόρο της αγάπης που είναι η Μαρία, η 

Μητέρα που κατεβαίνει για να παρηγορήσει τις καρδιές των παιδιών. 

69 Η πιο τρυφερή αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του δεν έχει μορφή. Ωστόσο, στη Δεύτερη 

Εποχή πήρε τη μορφή γυναίκας στη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού. 

70 Καταλάβετε ότι η Μαρία υπήρχε πάντα, αφού η ύπαρξή της, η αγάπη της, η τρυφερότητά της ήταν 

πάντα μέσα στη Θεότητα. 

71 Πόσες θεωρίες και λάθη έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι για τη Μαρία! Για τη μητρότητά της, τη 

σύλληψή της και την αγνότητά της. Πόσο πολύ έχουν βλασφημήσει στην πορεία! 

72 Την ημέρα που θα καταλάβουν πραγματικά αυτή την καθαρότητα, θα πουν στον εαυτό τους: "Θα 

ήταν καλύτερα για μας αν δεν είχαμε γεννηθεί ποτέ". Δάκρυα φωτιάς θα καίνε τις ψυχές τους. Τότε η 

Παναγία θα τους τυλίξει με τη χάρη της, η Θεία Μητέρα θα τους προστατεύσει με το μανδύα της και ο 

Πατέρας θα τους συγχωρήσει και θα πει με άπειρη αγάπη: "Προσέχετε και προσεύχεστε, γιατί σας 

συγχωρώ, και μέσα σας συγχωρώ και ευλογώ τον κόσμο". 

73 Δεν αναζητώ συγκομιδή στα χέρια σας γιατί ξέρω ότι είναι άδεια. Έχω δει εκείνους που, αντί να 

σπέρνουν την πίστη στις καρδιές, άρπαξαν ό,τι λίγο είχαν από αυτήν. 

74 Σας έχω προικίσει άφθονα με ικανότητες, ώστε να μπορείτε να ασκείτε έμπρακτα την αγάπη του 

πλησίον, και γι' αυτό δεν είναι σωστό να έρχεστε σε μένα ως άποροι άνθρωποι και να εκλιπαρείτε τη 

βοήθειά μου. 

75 Όταν οι συνάνθρωποί σας απευθύνονταν σε εσάς για βοήθεια, τους ακούγατε και τους φροντίζατε; 

Η συνείδησή σας σας λέει ότι σε πολλές περιπτώσεις παραμείνατε κουφοί και αδιάφοροι, και αυτή δεν 

είναι η διδασκαλία που σας δίδαξα στον Ιησού. 

76 Το βλέμμα Μου διαβάζει τις καρδιές σας, ο Λόγος Μου σας κρίνει και δεν τρέμετε. Ενώ σας 

κρίνω, σας διδάσκω, σας αγαπώ και σας συγχωρώ. Συγχωρώ εσάς που Με ακούτε, και συγχωρώ την 

ανθρωπότητα. 

77 Μερικές φορές σας βλέπω αναποφάσιστους και φοβάστε να προχωρήσετε μπροστά, φοβάστε τις 

παγίδες του μονοπατιού, φοβάστε ακόμη και το φως μου γιατί νομίζετε ότι θα τυφλωθείτε από τη λάμψη 

του. Πώς τότε θα γίνετε δυνατοί και θα σταματήσετε τον πόνο; Αφήστε το φως του Πνεύματός μου να 

γεμίσει την ύπαρξή σας, τότε θα καταλάβετε πολλές αποκαλύψεις και η απογοήτευσή σας θα εξαφανιστεί. 

Μην προσβάλλεστε από το γεγονός ότι ένας και ο ίδιος Θεός σας κρίνει, σας αγαπά και σας ταλαιπωρεί. 

Μη συγχύζεστε ότι από την καρδιά του Πατέρα προέρχεται η πιο αυστηρή κρίση και ταυτόχρονα η πιο 

στοργική μεσιτεία για τα παιδιά του- αλλά μην αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη του Πατέρα, αφού έχετε ήδη 

το φως μου στο πνεύμα σας. Διότι αν γίνει ανελέητα αισθητή στη ζωή σας, θα σας φανεί ότι σας 
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αρνήθηκα τη συγχώρεσή Μου, ότι δεν σας αγαπώ πια, ότι έχω ξεπεράσει τα όρια της δικαιοσύνης και 

αποδεικνύομαι σκληρός και άδικος, Στην πλάνη σας δεν θα μπορούσατε τότε να καταλάβετε ότι κανείς 

δεν θερίζει πόνο που δεν τον έχει σπείρει προηγουμένως. 

78 Αν κατανοούσατε τη διδασκαλία μου, θα νιώθατε την αγάπη μου και θα αναγνωρίζατε την 

παρουσία μου στη ζωή σας, η οποία σας απαλλάσσει από παραστρατήματα και πτώσεις και σας 

αποκαθιστά με πατρική καλοσύνη όταν η αχαριστία σας ή η ανάγκη σας σας έχουν ρίξει. Μια άλλη φορά 

θα με δείτε να ελαφρύνω το καταθλιπτικό βάρος των παραπτωμάτων σας για να συγκινήσω την καρδιά 

σας σε βαθιά περισυλλογή, γιατί η αγάπη μου και η συγχώρεσή μου είναι απεριόριστες. 

79 Μέχρι τώρα, μόνο αμόρφωτοι άνθρωποι με απλό μυαλό και ταπεινή γνώση έχουν γνωρίσει το 

έργο μου. Σε όλες τις εποχές αυτοί ήταν οι πρώτοι που ήρθαν για να με ακούσουν, αλλά τώρα θα έρθουν 

επίσης λόγιοι, φιλόσοφοι και επιστήμονες. Κάποιοι θα το κάνουν με την πρόθεση να εξερευνήσουν το 

νόημα αυτής της διδασκαλίας και άλλοι με την πρόβλεψη ότι έτσι θα συναντήσουν μια φωτεινή 

πραγματικότητα. Όλοι θα μάθουν νέα μαθήματα στο Λόγο μου, και αυτή η νέα σοφία που θα 

ανακαλύψουν στις αποκαλύψεις μου θα μεταμορφώσει τον τρόπο σκέψης, ύπαρξης και συναισθήματος 

όλης της ανθρωπότητας. 

80 Πόσο πολύ θα θαυμάζουν τον απλό και τέλειο τρόπο που έχω επιλέξει για να πραγματοποιήσω την 

αποκάλυψή Μου και πόσες εξηγήσεις και λύσεις θα βρουν στις διδασκαλίες Μου. 

81 Μια νέα εποχή αναθέτω σε αυτή την ανθρωπότητα, η οποία αποτελείται από όντα διαφορετικής 

πνευματικής ωριμότητας, καθώς και από διαφορετικά είδη καθηκόντων στη γη. 

82 Ένας σκληρός αγώνας περιμένει τον άνθρωπο του αύριο - ένας αγώνας που δεν θα πυροδοτηθεί 

από την επιθυμία για υλικά αγαθά, ούτε θα είναι τόσο εγωιστικός ώστε να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές 

στην πορεία του. Όχι, σας μιλάω για έναν ευγενή και μεγαλειώδη αγώνα μέσω του οποίου η ειρήνη και η 

αγάπη θα αποκατασταθούν στον κόσμο. Σας μιλάω για εργασία, προσπάθεια και θυσίες για τη βελτίωσή 

σας, ηθική και υλική, καθώς και για τη σωτηρία και την πνευματική σας πρόοδο. 

83 Στα θεμέλια της αληθινής γνώσης, της αγάπης και της δικαιοσύνης, οι άνθρωποι του αύριο θα 

οικοδομήσουν έναν κόσμο ειρήνης και φωτός. Ένας νέος κόσμος ηθικά, πνευματικά, διανοητικά και 

επιστημονικά θα αναδυθεί πάνω στα ερείπια του παρελθόντος, με τον οποίο οι ζωές των λαών θα 

μεταμορφωθούν πλήρως. 

84 Εδώ, όπου το καλό έχει τόσο πολύ αντιταχθεί, όπου το ιερό έχει τόσο πολύ βεβηλωθεί, όπου όλα 

όσα είναι δίκαια και επιτρεπτά έχουν βίαια απορριφθεί, ο νόμος της αγάπης θα επικρατήσει. Η σημερινή 

κοιλάδα των δακρύων θα μετατραπεί σε κοιλάδα ειρήνης. Διότι η καλή θέληση του ανθρώπου να 

παραμείνει σταθερός στο νόμο θα βρει τη δίκαιη ανταμοιβή της όταν ανακτήσει το υπέρτατο δώρο του 

πνεύματος που είναι η ειρήνη. 

85 Όταν η ζωή του ανθρώπου εκτυλίσσεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης, η γνώση του θα είναι 

μεγαλύτερη, η έμπνευσή του υψηλότερη από ό,τι ήταν ποτέ μέχρι σήμερα. 

86 Πώς θα μπορούσαν οι σημερινοί άνθρωποι να εμπνευστούν εν μέσω ενός φαύλου κόσμου όπου 

περιφέρονται αμέτρητες σκέψεις μίσους, κακού και υλισμού, σχηματίζοντας ένα είδος παραπετάσματος 

που εμποδίζει το μυαλό τους να δει την αλήθεια του Αιώνιου; 

87 Ελάτε σε μένα, ω άνθρωποι, προσευχηθείτε και πείτε μου με πνευματική γλώσσα τις επιθυμίες και 

τα βάσανά σας. Γιατί τότε θα σας πάρω από το χέρι και θα σας οδηγήσω στο εσωτερικό του ιερού μου, 

όπου θα σας αποκαλύψω όλα όσα μπορούν να σας χρησιμεύσουν για να στολίσουν την ύπαρξή σας, να 

την κάνουν πιο όμορφη και ευγενική. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 172  
1 Σας έντυσα με ένδυμα χάριτος, ώστε αυτό να σας διακρίνει από τους λαούς και τις θρησκευτικές 

κοινότητες της γης. 

2 Μόνο με την εφαρμογή της διδασκαλίας μου θα μπορέσετε να διατηρήσετε αυτό το ένδυμα 

καθαρό, το οποίο δεν είναι υλικό, αλλά φτιαγμένο από φως, και το οποίο φοράτε στην ψυχή σας. 

3 Είναι τόσο ευαίσθητο που ακόμη και ένα κακό βλέμμα, που αντανακλά κακά συναισθήματα προς 

τον πλησίον σας, είναι ικανό να το αμαυρώσει. Τώρα θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι όταν διαπράττετε 

σοβαρότερες παραβάσεις, δεν προκαλείτε απλώς λεκέδες, αλλά σκίζετε ολόκληρα κομμάτια από το 

ένδυμά σας. 

4 Όλοι σας, όταν βγήκατε από το πνεύμα μου, ήσασταν προικισμένοι με αυτό το ένδυμα, που είναι η 

καθαρότητα της ψυχής. Ποιος μπόρεσε να διατηρήσει αυτή τη χάρη ανέπαφη μέχρι την επιστροφή του; 

Ποιος έχει επιβιώσει από όλες τις μάχες και τους πειρασμούς χωρίς αμαρτία; - Πολύ λίγα. Την 

πλειονότητα την είδα με κουρέλια, και πολλοί είναι χωρίς καμία αρετή. 

5 Τώρα ήρθα να σας σκεπάσω για άλλη μια φορά, να σας ντύσω χύνοντας το φως Μου πάνω στις 

ψυχές, σαν έναν τεράστιο μανδύα που μοιράζω για να σας στολίσω. Έχετε επίγνωση, ω άνθρωποι, ότι 

είναι ακριβώς αυτό το φως από το οποίο ο κόσμος θα σας αναγνωρίσει. 

6 Σας απελευθερώνω από το κακό, ώστε να είστε άξιοι να κατέχετε τον σπόρο Μου και να τον 

σπέρνετε. Πώς θα μπορούσα να σας στείλω γυμνούς ή κουρελιασμένους, λερωμένους ή ακάθαρτους, για 

να μαρτυρήσετε τον λόγο Μου; 

7 Τώρα που ξεκινήσατε ένα μονοπάτι προς την ανανέωση, μην καθυστερείτε, μην κοιμάστε στη 

μέση του μονοπατιού, γιατί τότε θα καθυστερήσετε την πνευματική σας πρόοδο. 

8 Θέλω κάθε βήμα που κάνετε στο έργο μου να είναι ένα ακόμη βήμα που θα σας πάει ψηλότερα 

στο προσκύνημά σας και να ξέρετε ότι κάθε έργο θα σας αποφέρει καρπούς. Μην παραλείπετε να το 

θερίσετε, μην αρκείστε να σπέρνετε και μετά να παραμελείτε τη συγκομιδή. 

9 Αν πραγματικά επιθυμείτε να γίνετε δάσκαλοι στην πνευματοποίηση, πρέπει να είστε επίμονοι, 

υπομονετικοί, μελετητικοί και προσεκτικοί, γιατί τότε θα έχετε την ευκαιρία να δρέψετε σταδιακά τους 

καρπούς των έργων σας στην πορεία, οπότε θα συσσωρεύετε εμπειρίες που είναι φως, που είναι γνώση 

της αληθινής ζωής. 

10 Αυτοί που διδάσκουν το έργο μου στον κόσμο πρέπει να είναι πραγματικοί γνώστες του 

ανθρώπινου όντος - τόσο σε ό,τι ανήκει στην ψυχή όσο και σε ό,τι αφορά το σώμα. 

11 Από ένα πνεύμα καθαρισμένο από την εμπειρία, ενισχυμένο στον αγώνα και εξαγνισμένο από την 

καλοσύνη, θα προκύψει μια συμβουλή που είναι ακριβής, ένας λόγος που λύνει ένα πρόβλημα, μια κρίση 

που είναι σωστή, μια οδηγία που πείθει. 

12 Πόσοι υπάρχουν στον κόσμο που αφοσιώνονται στην πνευματική καθοδήγηση μέσω των 

διαφόρων εκκλησιών και αιρέσεων που υπάρχουν και, αντί να καθοδηγήσουν τους συνανθρώπους τους 

στο μονοπάτι της αλήθειας, τους αφήνουν να πλανώνται στο σκοτάδι και να τους σπρώχνουν στην 

άβυσσο της άγνοιας! Γιατί; - Επειδή δεν γνωρίζουν τους ανθρώπους, επειδή δεν προσπαθούν να τους 

καταλάβουν. Αλλά πώς θα μπορούσαν να καταλάβουν τους ανθρώπους, αν δεν γνωρίζουν ούτε τους 

εαυτούς τους; 

13 Δεν θέλω να συμβεί αυτό και σε εσάς, αγαπημένοι μαθητές της Τρίτης Εποχής. Σημειώστε ότι σας 

δίδαξα να ερευνήσετε πρώτα το εσωτερικό σας, να γνωρίσετε τον εαυτό σας εσωτερικά, να είστε σε θέση 

να κρίνετε τον εαυτό σας. Συνειδητοποιήστε σε πόσες δοκιμασίες, μικρές και μεγάλες, σας υποβάλλω 

προκειμένου να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες Μου και να ζήσετε με αλήθεια τον Λόγο Μου. Τότε, όταν θα 

είστε έτοιμοι, όταν θα σας διαμορφώσει η λεπτή σμίλη της δικαιοσύνης και της αγάπης μου, θα σας 

στείλω στους συνανθρώπους σας με το μήνυμα της παρηγοριάς, της ελπίδας και της ειρήνης. 

14 Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να αντισταθεί στη δύναμη της αλήθειας που πηγάζει από τα λόγια σας; 

Ποιος δεν θα αισθανθεί γοητευμένος και βαθιά συγκινημένος από την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και 

την πειστικότητα των συμβουλών σας; Θα υπάρξει πίστη στις καρδιές, θα υπάρξει μεταστροφή, 

ανάρρωση και αμέτρητα θαύματα. Αυτός είναι ο καρπός που θέλω να θερίσετε, αυτή είναι η συγκομιδή 

που περιμένω να φέρετε. Αλλά μην κάνετε λάθος. Όταν σας μιλάω για τον καρπό στις διδασκαλίες Μου, 
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υπάρχουν πάντα κάποιοι που ερμηνεύουν αυτή τη λέξη με πολύ γήινο τρόπο και αναζητούν τον καρπό 

των έργων τους με τη μορφή κολακείας, τιμών, προσοχής ή ακόμα και ως πληρωμή σε χρήμα. Πόσο 

μακριά είναι αυτός ο καρπός από αυτό που εννοώ στο Λόγο Μου! Έχετε ήδη βιώσει ότι μίλησα για τον 

καρπό της εμπειρίας, της ειλικρίνειας, της κατανόησης, της ειρήνης του νου και της πνευματοποίησης. 

15 Εκείνοι που εξακολουθούσαν να αναζητούν αμοιβή στη γη με τη μορφή χρημάτων και 

αναγνώρισης είναι ψυχές χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια και 

εξακολουθούν να είναι ικανοποιημένοι με την αμοιβή που δίνει ο κόσμος. 

16 Τώρα θα ξυπνήσουν από τα όνειρά τους και θα συνειδητοποιήσουν τη γύμνια τους, παρόλο που 

νόμιζαν ότι ήταν γιορτινά ντυμένοι. Θα συνειδητοποιήσουν την πνευματική τους δυστυχία και θα νιώσουν 

πνευματική ανάγκη, ενώ νόμιζαν ότι κατέχουν έναν ανεξάντλητο θησαυρό. 

17 Μαθητές, φροντίστε τα ρούχα σας, μάθετε από μένα, ώστε αύριο να είστε σε θέση να διδάξετε 

τους συνανθρώπους σας. Απογυμνώστε την καρδιά σας από κάθε κακή κλίση και μεταμορφώστε την σε 

γόνιμη γη στην οποία ο Λόγος μου βλασταίνει και καρποφορεί, προς χαρά των συνανθρώπων σας και 

δόξα του πνεύματός σας. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου, αλλά εσύ δεν είσαι πάντα μαζί μου. Επομένως, όταν 

έρχεστε στην εκδήλωση του θεϊκού μου φωτός μέσω του φορέα της φωνής, σας λέω: Καλώς ήρθατε, ω 

πλήθη που διψούν για σοφία. 

18 Ενώ εσείς έρχεστε εδώ για να τηρήσετε ένα ραντεβού, Εγώ παρουσιάζομαι για να εκπληρώσω μια 

υπόσχεση, και σας ευλογώ επειδή δεν Με αφήσατε να κηρύξω μόνος στην έρημο. 

19 Δεν σας έχω βρει εξοπλισμένους, γιατί για πολλούς αιώνες η ανθρωπότητα, αντί να μελετά τη 

Διδασκαλία μου, έχει αφιερωθεί σε εξωτερικές τελετές και μορφές λατρείας που δεν φωτίζουν το 

μονοπάτι του πνεύματος. Αλλά σας συγχωρώ, έρχομαι να σας βοηθήσω και σας αφήνω να αποκτήσετε τη 

γνώση που είναι ακόμη κρυμμένη στο Λόγο μου της Δεύτερης Εποχής. Όταν κάνετε αυτό το μάθημα δικό 

σας, θα σας δώσω το νέο Μου μήνυμα, το οποίο θα σας γεμίσει με αγαλλίαση μέσα από την ουσία και τη 

σοφία που θα σας φέρει. 

20 Θέλω αυτή η ανθρωπότητα να μην είναι πλέον αρχάριος στην πνευματική γνώση, αλλά να γίνει 

ένας καλός μαθητής που να κατανοεί την ευθύνη που έχει σε αυτή την εποχή της κρίσης, την 

Ο Πατέρας έχει καθήκον επανόρθωσης και πνευματικής προόδου προς τον Πατέρα. 

21 Και εσείς, άνθρωποι, πρέπει να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία μου με τα έργα της αγάπης σας, ώστε 

και άλλες κοινότητες να ανέλθουν στο φως που είναι η απελευθέρωση, η αλήθεια και η ζωή. 

22 Εδώ και πολύ καιρό σας δίνω χαρά με αυτή τη διακήρυξη, αλλά βρίσκω πολύ λίγους 

εξοπλισμένους. Οι περισσότεροι από αυτούς παρεκκλίνουν από το έργο στο οποίο θα έπρεπε να 

αφιερώσουν όλη τους τη δύναμη, την αγάπη και την πίστη τους, καθώς είναι ακριβώς ο σταυρός που τους 

ανυψώνει και τους φέρνει πιο κοντά σε Μένα. 

23 Αν κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τον Λόγο μου, δεν είναι επειδή δεν έχει σαφήνεια, αλλά επειδή 

δεν ήξεραν πώς να εκπαιδεύσουν τη διάνοιά τους, επειδή δεν ένιωθαν την αγάπη του πλησίον στην καρδιά 

τους μέχρι σήμερα, επειδή δεν άφησαν το νόημα του Λόγου μου να διεισδύσει στην καρδιά τους για να 

την αφυπνίσει στην αληθινή αγάπη. 

24 Μερικές φορές παραπονιέστε ότι ο αριθμός των οπαδών του Λόγου Μου αυξάνεται μόνο αργά. 

Αλλά σας λέω ότι πρέπει να παραπονεθείτε για τον εαυτό σας, γιατί έχετε το καθήκον να αυξήσετε και να 

πολλαπλασιάσετε τα πλήθη που αποτελούν αυτή την κοινότητα. Αλλά αν από τις καρδιές σας λείπει η 

πίστη, αν τα πνευματικά σας χαρίσματα δεν είναι ανεπτυγμένα, αν από το μυαλό σας λείπει το φως της 

πνευματικής γνώσης, πώς θα πείσετε τον άπιστο; Πώς θα τον συγκινήσετε με την πίστη και την αγάπη 

σας, αν αυτές οι αρετές δεν είναι ανεπτυγμένες στην καρδιά σας; 

25 Αυτός που δεν καταλαβαίνει δεν μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση- αυτός που δεν αισθάνεται 

δεν θα ξυπνήσει το συναίσθημα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί τα χείλη σας τραύλισαν και τραύλισαν όταν 

βρεθήκατε αντιμέτωποι με την ανάγκη να μαρτυρήσετε τον λόγο μου. 

26 Αυτός που αγαπά δεν χρειάζεται να τραυλίζει, αυτός που πιστεύει δεν φοβάται. Αυτός που 

αισθάνεται έχει πολλές ευκαιρίες να αποδείξει την ειλικρίνεια και την αλήθεια του. 

27 Μιλάω συνεχώς ότι πρέπει να προετοιμάζεστε μελετώντας προσεκτικά τις διδασκαλίες μου, ότι 

πρέπει να κάνετε το λόγο μου πράξη, γιατί θέλω τα βήματά σας σε αυτό το μονοπάτι να είναι ασφαλή. 

Εκείνοι που δεν με έχουν κατανοήσει πραγματικά ή δεν έχουν πνευματοποιήσει τον εαυτό τους μέχρι τη 
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στιγμή που ο λόγος μου δεν θα εκδηλώνεται πλέον με αυτή τη μορφή και ο πνευματικός μου κόσμος δεν 

θα μιλάει πλέον μέσω των εκλεκτών μου, και δεν θα υπάρχουν πλέον σύμβολα και τελετές μεταξύ των 

ανθρώπων μου, θα κινδυνεύουν να υποκύψουν στην πλάνη, θα παραμείνουν στην άκρη της αβύσσου. 

Αλλά γιατί να φοβάστε ότι αυτό θα συμβεί, όταν σας έχω προειδοποιήσει εδώ και τόσο καιρό και σε τόσες 

πολλές περιπτώσεις, ώστε να αποφύγετε τους κινδύνους, τις πτώσεις και τις επισκέψεις; 

28 Ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τα βήματα που πρέπει να κάνετε σε αυτό το μονοπάτι, στο δρόμο για να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας με τον πιο αγνό και ευχάριστο τρόπο ενώπιον Μου. Γιατί πραγματικά, 

σας λέω, όσοι εμπνέονται από αυτά τα ιδανικά θα αποκτήσουν ένα πραγματικό όραμα για το μέλλον τους 

και μια βεβαιότητα για όλα όσα πρέπει να επιτύχουν στη ζωή. Γι' αυτούς δεν θα υπάρχουν χάσματα, ούτε 

σκοτάδι, ούτε αβεβαιότητες. 

29 Θέλω όλοι σας να είστε τόσο δυνατές ψυχές. Γι' αυτό σας μιλάω συνεχώς για προετοιμασία, 

πνευματική εμβάθυνση και εξερεύνηση. 

30 Σας βλέπω μετανιωμένους, να κλαίτε σιωπηλά, ακούγοντας τα λόγια μου, και σας ευλογώ που 

επιτρέψατε στη θεϊκή ουσία των διδασκαλιών μου να διεισδύσει στις καρδιές σας, οι οποίες μέχρι σήμερα 

δεν είχαν ακόμη αφυπνιστεί στην αγάπη, στο έλεος, στην καλοσύνη. 

31 Το πνεύμα σας είχε μια στιγμή ανάπαυσης, η οποία ήταν μια ανάπαυλα από τη σκληρή δοκιμασία 

που υφίσταται μέσω του γήινου σώματος. 

32 Πόσες ψυχές αυτών που έρχονται σε αυτή την εκδήλωση δεν είχαν ούτε μια στιγμή ανάπαυσης 

από την ημέρα που ενσαρκώθηκαν σε αυτό το σώμα μέχρι που άκουσαν το λόγο μου για πρώτη φορά! 

Πόσα όντα βρίσκουν γαλήνη μόνο στις σύντομες περιόδους της εκδήλωσής μου! Σε αυτούς και σε όλους 

σας λέω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να χαίρεστε στενά με τον λόγο μου, αλλά ότι πρέπει επίσης να 

θυμάστε ότι θα έρθει η μέρα που δεν θα τον ακούτε πια- τότε θα ξεκινήσετε να αποδεικνύετε την πίστη 

σας, την πνευματοποίησή σας και την υπακοή σας, με τη βεβαιότητα ότι τότε θα δείτε την (πνευματική) 

πρόοδό σας να ανταμείβεται με τον άμεσο διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 

33 Σας έχω δει να παλεύετε με το σώμα σας για να κάμψετε την απροθυμία του. Έπρεπε να περάσετε 

μεγάλες μάχες με την καρδιά σας για να επιβάλλετε την υπακοή και την παράδοση σε αυτόν. Η φύση του 

αντιστέκεται στις απαιτήσεις της συνείδησης. Αλλά αν επιμείνετε στην προσευχή, αν παρακολουθείτε, θα 

τον κάνετε τον καλύτερο συνεργάτη στην πνευματική ολοκλήρωση. Αυτός ο αγώνας είναι μέρος της 

επανόρθωσής σας αυτή τη στιγμή. 

34 Όλες οι ιδιότητές σας ήταν κρυμμένες από τη στιγμή της δημιουργίας σας. Η νοημοσύνη, η 

ενσυναίσθηση και η λογική ήταν πάντα δικά σας για να δώσετε την τελική μάχη. Όταν θα έχετε νικήσει το 

κακό και το πνεύμα σας θα είναι ο πιλότος που θα κατευθύνει το πλοίο, θα μπορείτε να αναζητήσετε τον 

συνάνθρωπό σας και να γίνετε ένα φωτεινό παράδειγμα γι' αυτόν, ένας αληθινός μάρτυρας. Χωρίς να 

υπερηφανεύεστε για τη δύναμη της ψυχής σας και την εξουσία σας, θα δείξετε τα έργα σας και αυτά θα 

αποκαλύψουν την υπακοή και την πειθαρχία στους νόμους μου και θα αποτελέσουν το παράδειγμα που θα 

ενθαρρύνει τους συνανθρώπους σας να σας ακολουθήσουν στο δρόμο της ανάπτυξης. 

35 Όταν δεν θα ακούτε πια τον λόγο μου μέσω των φορέων φωνής και το πνεύμα σας θα νιώθει την 

επιθυμία να πραγματοποιήσει όσα σας δίδαξα αυτή την εποχή, ο καθένας από τους μαθητές μου ας 

θεωρήσει την ομάδα των ανθρώπων που του έχει ανατεθεί ως δική του οικογένεια για να τους διδάξει και 

να τους καθοδηγήσει. Συμπεριφερθείτε με έλεος απέναντί τους, διορθώστε τους με αγάπη και σοφία, 

αφήστε τους να αναπνέουν μια ατμόσφαιρα ειρήνης όπως αυτή που δημιουργήσατε σήμερα, τότε το 

Πνεύμα μου θα προσαρμοστεί για να σας εμπνεύσει και να σας ευλογήσει όλους. 

36 Μην τους ρωτάτε από πού έρχονται, ούτε γιατί με αναζητούν. Ο Ηλίας θα τους καθοδηγήσει όταν 

έρθει η ώρα τους. Ήδη σήμερα προετοιμάζω εκείνους που θα έρθουν την τελευταία ώρα και καλώ 

ευλογημένους εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν τον Λόγο που σας έδωσα μέσω της ανθρώπινης 

μετάδοσης. 

37 Σας καθοδηγώ για να γίνετε το αλατοπίπερο της γης, για να κάνετε ευτυχισμένες τις ζωές των 

ανθρώπων με τα καλά νέα ότι ο Κύριος έχει γίνει γνωστός σε αυτή την εποχή των δεινών και έχει αφήσει 

τον Λόγο Του ως κληρονομιά για όλους, για να τρέφονται και να ζουν για πάντα. 

38 Δεν σας αναθέτω την ολική μεταμόρφωση αυτής της ανθρωπότητας, αλλά φέρτε τον Λόγο μου 

στις καρδιές με θερμή προσπάθεια και θα κάνει θαύματα. Τι μεγάλη παρηγοριά θα λάβει ο πλησίον σας 
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στις ημέρες της δοκιμασίας του, αν τον διδάξετε να ερμηνεύει τη διδασκαλία μου, και πόσο θα 

νοσταλγείτε εκείνες τις ώρες που περάσατε κοντά μου, πίνοντας αυτή τη θεϊκή ουσία, νιώθοντας σαν 

παιδιά να δέχεστε όλη την τρυφερότητα και την αγάπη του Πατέρα σας. 

39 Η ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα γόνιμο πεδίο για να εργαστούμε. Τα χωράφια είναι πολύ μεγάλα 

και τα εργατικά χέρια λιγοστά. Πώς θα μου προσφέρετε την πνευματική πρόοδο της γενιάς που κατοικεί 

σήμερα σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν εργάζεστε επιμελώς; Έχετε μόνο περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή 

σας και υπάρχουν πολλά που πρέπει να προετοιμάσετε. Η ώρα είναι ευνοϊκή! Ξαναχτίστε τους ναούς που 

έχουν καταρρεύσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Βοηθήστε στην αποκατάσταση των σπιτιών, 

κηρύξτε πνευματισμό στο δρόμο σας. Δώστε μαρτυρία με τα έργα σας. 

40 Προσέξτε ώστε η αρετή να μεταμορφώνει τους αδελφούς και τις αδελφές σας, ώστε τα παιδιά να 

είναι ένας γλυκός δεσμός ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα και οι έφηβοι ένα σταθερό θεμέλιο για τις 

νέες γενιές- ώστε ο σύζυγος και η σύζυγος να είναι κατ' εικόνα του Θεού και της δημιουργίας Του, και 

ώστε όλοι, μαζί με τους φύλακες αγγέλους που σας βοηθούν, να επιτύχουν την τέλεια αρμονία με τον 

Πατέρα σας. 

41 Τα αιτήματά σας φτάνουν σε μένα, το φως που έχω χύσει στο πνεύμα σας φωτίζει την ύπαρξή σας. 

Όλα τα έργα σας είναι παρόντα και μπορείτε να κρίνετε την αξία σας. Τα βάσανα που περνάτε τώρα θα 

περάσουν και η ειρήνη θα λάμψει στο σύμπαν. 

42 Προσευχηθείτε για τα έθνη που πολεμούν μεταξύ τους σε πόλεμο. Μοιραστείτε το ψωμί σας και 

τα ρούχα σας με εκείνους που βρίσκονται σε δυστυχία. Ανοίξτε τις σιταποθήκες σας και ταΐστε τα με 

αληθινή αγάπη. Αυτή την ώρα της αγωνίας, δείξτε την αδελφοσύνη σας με τον κόσμο. Να ασκείτε ενεργό 

φιλανθρωπία στους ασθενείς, να προετοιμάζετε τις ψυχές που πρέπει να αναχωρήσουν για τη μέλλουσα 

ζωή, να ενισχύετε την πίστη των πασχόντων και να φέρνετε ειρήνη σε όλους. Ζητήστε, και θα κάνω 

θαύματα ανάμεσα στην ανθρωπότητα, την οποία έχω βοηθήσει σε όλους τους αιώνες. Διότι αν νομίζετε 

ότι άφησα τον θρόνο Μου για να σας γίνω γνωστός, κάνετε λάθος, διότι αυτός ο θρόνος που φαντάζεστε 

δεν υπάρχει. Οι θρόνοι είναι για τους ματαιόδοξους και αλαζόνες ανθρώπους. Καταλάβετε ότι το πνεύμα 

μου δεν κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δεδομένου ότι είναι άπειρη και πανταχού παρούσα, 

βρίσκεται παντού, σε όλα τα μέρη, στο πνευματικό, στο υλικό και σε κάθε τι που έχει δημιουργηθεί. 

43 Πού είναι, λοιπόν, ο θρόνος εκείνος που τοποθετείς κάτω από μένα; 

44 Μην εκλαμβάνετε τα λόγια Μου ως μομφή για την κακή σας κατανόηση και αναγνώριση της 

αλήθειας, γιατί δεν εμφανίζομαι μαζί σας για να σας ταπεινώσω στην ανωριμότητά σας, αλλά για να σας 

ανυψώσω στο φως. 

45 Νομίζετε ότι δεν αναγνωρίζω την εξέλιξη και την αλλαγή που έχουν υποστεί οι γνώσεις και οι 

πεποιθήσεις σας από τότε που ακούσατε αυτή τη λέξη; Αληθινά σας λέω, γνωρίζω τα βήματα που κάνετε 

στο πνευματικό μονοπάτι. 

46 Όταν ήρθατε στην εκδήλωσή μου, δεν πιστέψατε στην παρουσία μου μέσω ενός ανθρώπου, γιατί 

είχατε οδηγηθεί να πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να με βρείτε μόνο σε εικόνες, σύμβολα και αντικείμενα 

που έχουν αφιερωθεί από τις εκκλησίες σας. Στη συνέχεια, όταν καταλάβατε, παρά την έλλειψη πίστης 

σας, ότι υπήρχε ένα νόημα στις διδασκαλίες μου που φώτιζε και έδινε ειρήνη στις καρδιές σας, 

συνειδητοποιήσατε ότι ένα θεϊκό φως εκδηλωνόταν μέσω αυτών των πλασμάτων που προορίζονταν να 

μεταδώσουν το μήνυμά μου. 

47 Μια νέα πίστη γεννήθηκε στις καρδιές σας, ένα νέο φως που σας έδωσε τη δυνατότητα να 

συνειδητοποιήσετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Θεό. Αλλά αυτό δεν ήταν 

το μόνο- έπρεπε ακόμη να συνειδητοποιήσετε ότι η ανθρώπινη διάνοια δεν είναι απαραίτητη για να σας 

μιλήσει ο Πατέρας. Και τότε γνωρίζατε ότι αυτή η θεϊκή εκδήλωση μέσω του φορέα της φωνής θα ήταν 

προσωρινή, διότι αργότερα θα ερχόταν η ώρα του διαλόγου πνεύματος με πνεύμα, όταν οι άνθρωποι θα 

είχαν αφαιρέσει και το τελευταίο ίχνος υλισμού, φανατισμού και άγνοιας από τη λατρεία τους, τις 

πεποιθήσεις τους και τις πράξεις λατρείας τους, και τα πάντα θα είχαν πνευματοποιηθεί μέσα τους. 

48 Κάποιοι από εσάς έχουν ήδη καταλάβει, άλλοι ζουν ήδη σύμφωνα με αυτό, αλλά σας λείπουν 

ακόμα πολλά για να φτάσετε στο στόχο από όπου θα μπορείτε να με κατανοήσετε στην αλήθεια μου, στην 

πραγματικότητά μου, και όχι πια μέσα από φαντασιώσεις που δημιουργεί η ανθρώπινη φαντασία σας. 
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49 Μη με φαντάζεστε πια σε θρόνους σαν αυτούς στη γη. Απελευθερωθείτε από την ανθρώπινη 

μορφή που πάντα μου αποδίδετε. Μην προσπαθείτε να φανταστείτε τον παράδεισο, γιατί το μυαλό σας 

δεν θα μπορέσει ποτέ να τον κατανοήσει σε όλη του την τελειότητα. Όταν απελευθερωθείτε από όλα τα 

υλικά πράγματα, θα νιώσετε σαν να σπάτε τις αλυσίδες που σας έδεναν, σαν να καταρρέει μπροστά στα 

μάτια σας ένας ψηλός τοίχος, σαν να διαλύεται μια πυκνή ομίχλη και να σας αφήνει να δείτε έναν άπειρο 

ορίζοντα και ένα άγνωστο, βαθύ και φωτεινό στερέωμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα προσιτό στην 

καλοπροαίρετη ψυχή. 

50 Κάποιοι λένε: ο Θεός είναι στον ουρανό, άλλοι λένε: ο Θεός κατοικεί στο επέκεινα. Αλλά δεν 

ξέρουν τι λένε, ούτε καταλαβαίνουν τι πιστεύουν. 

51 Κατοικώ στον ουρανό, αλλά όχι στο συγκεκριμένο μέρος που έχετε φανταστεί. Κατοικώ στον 

ουρανό του φωτός, της δύναμης, της αγάπης, της γνώσης, της δικαιοσύνης, της ευδαιμονίας, της 

τελειότητας και της αρμονίας. 

52 Είμαι στο υπερπέραν, ναι, αλλά πέρα από την ανθρώπινη αμαρτία, πέρα από τα υλικά δεσμά, πέρα 

από την υπερηφάνεια, την άγνοια και τον περιορισμό. Σας λέω, λοιπόν, ότι έρχομαι σε σας επειδή έρχομαι 

στον περιορισμό σας, επειδή σας μιλάω με τέτοιο τρόπο ώστε οι αισθήσεις σας να με αντιλαμβάνονται και 

ο νους σας να με καταλαβαίνει, και όχι επειδή έρχομαι από άλλους κόσμους ή κατοικίες: Το Πνεύμα Μου 

κατοικεί σε όλη τη δημιουργία. 

53 Αγωνιστήκατε πολύ και αφιερώσατε πολύ χρόνο για να μεταμορφώσετε τις πεποιθήσεις και τις 

αντιλήψεις σας, και πρέπει να αγωνιστείτε ακόμη περισσότερο για να φτάσετε στον πνευματικό στόχο για 

τον οποίο σας έχω προορίσει, που είναι να γνωρίσετε τον Πατέρα σας, να Τον αγαπάτε και να Τον 

λατρεύετε με το πνεύμα. Τότε θα αρχίσετε να αισθάνεστε τον αληθινό "παράδεισο" του πνεύματος, αυτή 

την κατάσταση εξύψωσης, αρμονίας, ειρήνης και ευημερίας που είναι ο πραγματικός παράδεισος στον 

οποίο όλοι πρέπει να φτάσετε. 

54 Δώστε το χέρι σας ως ένδειξη φιλίας, αλλά κάντε το ειλικρινά. Πώς θα γίνετε αδελφοί και 

αδελφές, αν δεν είστε ακόμη σε θέση να είστε φίλοι; 

55 Αν θέλετε να κατοικεί ο Πατέρας ανάμεσά σας, πρέπει να μάθετε να ζείτε ως αδελφοί και 

αδελφές. Αν καταφέρετε να κάνετε αυτό το βήμα στο μονοπάτι προς την αδελφοσύνη, η νίκη σας θα έχει 

ως ανταμοιβή το διάλογο πνεύματος με πνεύμα. Διότι αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον και είστε ενωμένοι 

στη θέληση και τη σκέψη, θα σας δώσω τη δυνατότητα μέσω της έμπνευσης να έρθετε σε κοινωνία με 

τους αδελφούς και τις αδελφές σας που κατοικούν πέρα από τον κόσμο σας. 

56 Το έργο Μου είναι γεμάτο φως, η αλήθεια Μου είναι ξεκάθαρη, γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να 

περπατάει στο σκοτάδι, ενώ ισχυρίζεται ότι είμαι εκεί. 

57 Όταν ζούσα ανάμεσά σας εκείνη την εποχή, συχνά τη νύχτα, όταν όλοι κοιμόντουσαν, οι 

άνθρωποι που με ζητούσαν ερχόντουσαν κρυφά, επειδή φοβόντουσαν μήπως αποκαλυφθούν. Με 

αναζήτησαν επειδή ένιωσαν τύψεις επειδή φώναξαν εναντίον μου και αγανάκτησαν ενώ μιλούσα στο 

πλήθος. Οι τύψεις τους ήταν ακόμη πιο έντονες όταν συνειδητοποίησαν ότι ο Λόγος Μου είχε αφήσει ένα 

δώρο ειρήνης και φωτός στις καρδιές τους και είχα ξεχειλίσει το θεραπευτικό Μου βάλσαμο στο σώμα 

τους. 

58 Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν μπροστά μου και μου είπαν: "Δάσκαλε, συγχώρεσέ μας, 

ανακαλύψαμε ότι υπάρχει αλήθεια στα λόγια σου". Τους απάντησα: "Αν ανακαλύψατε ότι μιλάω μόνο 

την αλήθεια, γιατί κρύβεστε; Δεν βγαίνετε έξω για να δεχτείτε τις ακτίνες του ήλιου όταν αυτός 

εμφανίζεται; Πότε ντρέπεσαι γι' αυτά;" 

59 Αληθινά σας λέω, όποιος αγαπάει την αλήθεια δεν την κρύβει ποτέ, ούτε την αρνείται, ούτε 

ντρέπεται γι' αυτήν. 

60 Σας το λέω αυτό επειδή πολλοί έρχονται κρυφά για να με ακούσουν, αρνούμενοι πού πηγαίνουν 

και αποκρύπτοντας αυτά που έχουν ακούσει, και μερικές φορές αρνούμενοι ότι ήταν μαζί μου. Για ποιο 

πράγμα πρέπει να ντρέπεστε; 

61 Πρέπει να μάθετε να μιλάτε για τη διδασκαλία μου με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δίνετε ποτέ 

αφορμή για γελοιοποίηση. Πρέπει επίσης να καλλιεργήσετε την ειλικρίνεια, ώστε όταν με μαρτυρείτε, να 

το κάνετε με λόγια που εκφράζουν την καρδιά σας. Αυτός είναι ο σπόρος που πάντα βλασταίνει, γιατί έχει 

την πειστική δύναμη της αλήθειας που αγγίζει την καρδιά και φτάνει στο πνεύμα. 
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62 Όταν αγκυροβολήσω το θείο μήνυμά Μου μέσα σας, πρέπει να γίνει ένα αδελφικό μήνυμα. Αλλά 

για να εντυπωσιάσει και να συγκινήσει την υλιστική καρδιά αυτής της ανθρωπότητας, πρέπει να έχει τη 

σφραγίδα της αλήθειας που σας αποκάλυψα. Αν κρύβετε κάτι, αν αποκρύπτετε κάτι, δεν έχετε δώσει μια 

αληθινή μαρτυρία για το τι ήταν η αποκάλυψή μου στην Τρίτη Εποχή, έτσι ώστε να μην βρείτε πίστη. 

63 Σας απέδειξα ότι ο σκοτεινός επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί από τα μάτια του αδαούς ή του 

τυφλωμένου χωρίς να τον βλάψει, να τον προσβάλει ή να τον πληγώσει. Θέλω να κάνετε το ίδιο. Σας 

απέδειξα μέσα σας ότι η αγάπη, η συγχώρεση, η υπομονή και η ανοχή έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τη 

σκληρότητα, τις καταδίκες ή τη χρήση βίας. 

64 Κρατήστε αυτό το μάθημα στο μυαλό σας, μαθητές, και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να αποκαλείστε 

δικαίως αδελφοί των γειτόνων σας, πρέπει να έχετε πολλή καλοσύνη και αρετή να τους δείξετε. Σας 

υπόσχομαι ότι θα κάνω αισθητή την παρουσία Μου στο πνεύμα σας με τρόπο πληθωρικό, όταν το φως 

της αδελφοσύνης λάμψει στη γη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 173  
1 Δεν είστε πλέον μικρά παιδιά στο πνευματικό μονοπάτι, είστε εξελιγμένες ψυχές. Ξέρετε τι 

σημαίνει "πνευματιστής"; Θα σας το πω με μια σύντομη πρόταση: Πνευματιστής σημαίνει "μαθητής του 

Αγίου Πνεύματος". 

2 Θα γίνετε όλοι σπουδαίοι όταν αποκτήσετε την αληθινή ταπεινότητα, όταν εξασκήσετε την 

αληθινή αγάπη. Όσο υπάρχει κακία στις καρδιές σας, δεν θα κερδίζετε την υψηλή ανταμοιβή που σας έχω 

υποσχεθεί. Γι' αυτό σας διδάσκω, σας διορθώνω και σας εξαγνίζω στα καθαρά νερά του Ποταμού της 

Ζωής, ώστε να γίνετε άξιοι να έρθετε σε Μένα. 

3 Θα διορθώνω με αγάπη τα λάθη σας, θα σας σηκώνω όταν πέφτετε και θα σας παρηγορώ στα 

βάσανά σας. Δεν θα σας επιτρέψω να χαθείτε και δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Θα σας οδηγήσω από το 

χέρι στο μονοπάτι της τελειότητας μέχρι να φτάσετε στο βασίλειό μου. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει - 

έχω παρακολουθήσει. Το έλεός μου και η χάρη μου είναι μαζί σας για να στραφείτε με αγάπη προς τους 

άλλους λαούς της γης. Σας δίδαξα να προσφέρετε λατρεία που να είναι ευχάριστη στη Θεότητά Μου. Έχω 

γίνει γνωστός με λόγια μέσω της διάνοιάς σας, μέσω της διαίσθησης και μέσω της αποκάλυψης. Σας 

μίλησα επίσης μέσω του πνευματικού μου κόσμου. Σε όλες τις δοκιμασίες, τους πόνους και τις 

αντιξοότητες σας, έχω δείξει τον εαυτό Μου ως Πατέρα. 

4 Από όλους τους κόσμους, από όλους τους ουρανούς, έχω λάβει φόρο τιμής. Αλλά όταν έστρεψα 

το βλέμμα Μου σε αυτόν τον πλανήτη, έψαξα όλες τις αιρέσεις και τις θρησκευτικές κοινότητες και όμως 

εισέπραξα μόνο πόνο και εξωτερικευμένες λατρείες που δεν είναι πλέον κατάλληλες για την εποχή αυτή. 

Όμως, εγώ σκορπίζω τη χάρη Μου και την αγάπη Μου σε όλους και δέχομαι τον καλό σπόρο. 

Έστρεψα το βλέμμα μου (επίσης) στους πνευματιστές ανθρώπους μου και βρήκα τη λατρεία σας για τον 

Θεό επίσης ατελή. 

5 Σας έκανα γνωστό τον εαυτό Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας για να σας δείξω το (σωστό) 

μονοπάτι και σας είπα: Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, απαρνηθείτε κάθε τι περιττό. Θέλω να σας 

απελευθερώσω από την ειδωλολατρία, από τον φανατισμό, από τον υλισμό, εξαλείφοντας τις παραδόσεις 

και τις τελετές μέσω των διδασκαλιών Μου. Γιατί προσθέσατε στις διδασκαλίες μου κάτι από τα 

προηγούμενα έθιμά σας, φέρατε σε αυτές τις παραδόσεις και τις τελετές που είναι ριζωμένες στις καρδιές 

σας και αποτελούν κληρονομιά των προγόνων σας. 

6 Είστε ο λαός των Ισραηλιτών στους οποίους μιλάω μέσω του ανθρώπινου οργάνου της 

κατανόησης, ώστε μετά το 1950 να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα και να διδάσκετε στον 

κόσμο την αληθινή λατρεία. 

7 Προετοιμάστε τα παιδιά σας, γιατί είναι οι αυριανές γενιές που θα ξεκινήσουν να σπέρνουν την 

αλήθεια μου χωρίς να την αναμειγνύουν με φανατισμό ή ειδωλολατρία. 

8 Πόσο σπουδαία και όμορφη είναι η διδασκαλία μου και πόσο μακριά είναι από οτιδήποτε περιττό! 

Κατανοήστε το για να μην πέσετε σε φανατισμό. Θα έρθει η ώρα που θα μπορέσετε να το κατανοήσετε 

πλήρως και να φτάσετε στο υπερπέραν με τις σκέψεις σας. Πόσο όμορφο θα είναι όταν θα έχετε 

αποκτήσει αυτή την πνευματικότητα! 

9 Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι η οπισθοδρόμησή σας ήταν μεγάλη, παρόλο που είχατε τον 

μεγαλύτερο Δάσκαλο υπό τις διαταγές σας. Τότε θα καταλάβετε επίσης τον λόγο για τόσες πολλές 

δοκιμασίες, εξαγνισμούς και επισκέψεις. 

10 Μη φοβάστε τον κόσμο, φωτίστε το μονοπάτι του με το φως του πνεύματός σας, αποϋλοποιήστε 

τον και ελευθερώστε τον από την αμαρτία του. 

11 Δεν σας χωρίζω σε τάξεις- αυτές οι διαφορές εξαφανίζονται όταν είστε μαζί μου. Δεν ταπεινώνω 

αυτόν που είναι καλά ντυμένος, γιατί δεν έχει σκοπό με το ντύσιμό του να ταπεινώσει τους άλλους. 

Αξιοποιώ τον φτωχό και τον βάζω δίπλα σε αυτόν που πάντα θεωρούσε ανώτερο, και από αυτή την 

πνευματική ένωση γεννάω την αληθινή αδελφοσύνη δίνοντάς σας σε όλους τον ίδιο λόγο. Διότι, όπως σε 

έναν επιστήμονα μπορεί να υπάρχει μια ψυχή μικρής ωριμότητας, έτσι και σε έναν απλό άνθρωπο μπορεί 

να υπάρχει μια μεγάλη ψυχή. Αλλά αυτό αναγνωρίζεται μόνο από Εμένα. Γι' αυτό, καλώ όλες τις φυλές 

και τα φύλα να ακούσουν τον ίδιο λόγο, ώστε να γίνετε όλοι μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 
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12 Θα έρθει το έτος 1950, αλλά ο πνευματικός μου κόσμος δεν θα αποχωριστεί από εσάς. Δεν θα έχει 

πλέον πρόσβαση στο μυαλό σας, αλλά θα συνεχίσει να σας προστατεύει και να σας εμπνέει. Θα μιλήσω 

μέσα από τα στόματα εκείνων που είναι εξοπλισμένοι. Θα σας ανοίξω το δρόμο για να βγείτε έξω και να 

φέρετε τα καλά νέα στους ανθρώπους. Εφόσον έχετε έρθει σε επαφή με τον Πατέρα σας και με τους 

πνευματικούς σας αδελφούς και αδελφές, πώς δεν μπορείτε να διασχίσετε χώρες και θάλασσες για να 

έρθετε σε επαφή με τους αδελφούς σας άλλων φυλών και άλλων γλωσσών; Θα σας δώσω την εξουσία και 

την παγκόσμια γλώσσα γι' αυτό, που είναι η αγάπη. 

13 Θέλω να είσαι ένας καθαρός καθρέφτης, ένα παράδειγμα που αξίζει να δώσεις. Δεν θέλω να γίνετε 

άλλη μια αίρεση στη γη. Θέλω να είσαι το ασφαλές καταφύγιο για τους ναυαγούς, το αστέρι για τους 

χαμένους στην έρημο, το δέντρο για τον πεθαμένο και εξαντλημένο περιπλανώμενο. 

14 Για να σας βοηθήσω να εκπληρώσετε το καθήκον σας, σας ευλογώ, αγαπημένοι μου άνθρωποι. 

Βλέπω την επιθυμία με την οποία μαζεύεστε και περιμένετε τον λόγο μου. Δεν θέλετε να χάσετε ούτε μία 

από τις διδασκαλίες μου, γιατί σε αυτές βρίσκετε την τροφή που δυναμώνει το πνεύμα και αναζωογονεί το 

σώμα, και είστε πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει κληρονομιά συγκρίσιμη με εκείνη που σας δίνει τη γνώση 

που περιέχει αυτό το Έργο. 

15 Σε αυτόν τον λόγο βρήκατε την ανάσταση και τη ζωή και στραφήκατε προς αυτόν, όπως κάνει ο 

ναυαγός όταν ανακαλύπτει μια σωσίβια λέμβο. 

16 Η ανθρώπινη ζωή μοιάζει με καταιγίδα, και θέλετε να σώσετε τον εαυτό σας από το να χαθείτε 

μέσα από πολέμους, απελευθερωμένα πάθη και δυστυχίες. 

17 Θέλετε να ζήσετε ειρηνικά, λαχταράτε έναν κόσμο δικαιοσύνης, ονειρεύεστε την αδελφοσύνη των 

ανθρώπων, και γι' αυτό, όταν ακούτε τον λόγο μου, ανακαλύπτετε σ' αυτόν τη θεία υπόσχεση αυτού του 

κόσμου που λαχταράτε. Συγκεντρωθήκατε γύρω από αυτή την εκδήλωση για να νιώσετε ασφάλεια και 

εξοπλισμό, και με την ελπίδα να φτάσετε σε μένα, εξαγνισμένοι από τα καλά σας έργα. 

18 Ευλογώ αυτή τη γενιά που ήξερε να με ακούει και να πιστεύει στη διακήρυξή μου, όπως θα 

ευλογήσω και τις μελλοντικές γενιές που θα προσφέρουν τη λατρεία και την υπηρεσία τους με αληθινή 

πνευματικότητα. 

19 Η διδασκαλία μου θα ακουστεί ξανά από την ανθρωπότητα, αλλά όχι επειδή ο νόμος μου 

επέστρεψε στους ανθρώπους, διότι ήταν πάντα γραμμένος στη συνείδησή τους. Θα είναι οι άνθρωποι που 

θα επιστρέψουν στον δρόμο του Νόμου. Αυτός ο κόσμος θα είναι η εικόνα του άσωτου υιού της 

παραβολής μου. Όπως εκείνος, θα βρει τον Πατέρα να την περιμένει στο κτήμα του για να την αγκαλιάσει 

με αγάπη και να την καθίσει στο τραπέζι του για να φάει. 

20 Η ώρα της επιστροφής αυτής της ανθρωπότητας σε μένα δεν έχει έρθει ακόμα, ούτε της έχει 

απομείνει ένα μέρος της κληρονομιάς της, το οποίο θα σπαταλήσει σε γιορτές και απολαύσεις μέχρι να 

γίνει γυμνή, πεινασμένη και άρρωστη, και τότε θα σηκώσει τα μάτια της προς τον Πατέρα της. 

21 Από άβυσσο σε άβυσσο ο άνθρωπος βυθίστηκε πνευματικά στο επίπεδο της άρνησης και της 

λήθης μου, στο ακραίο σημείο της άρνησης του εαυτού του, αρνούμενος τον πυρήνα της ύπαρξής του, το 

πνεύμα του. 

22 Μόνο το έλεός μου θα είναι σε θέση να απαλλάξει τους ανθρώπους από τον πόνο του να πρέπει να 

διανύσουν ξανά το μονοπάτι για να επιστρέψουν σε μένα. Μόνο εγώ, με την αγάπη μου, είμαι σε θέση να 

παρέχω τα μέσα στο δρόμο των παιδιών μου, ώστε να ανακαλύψουν το δρόμο της σωτηρίας. 

23 Δεν γεμίζει η καρδιά σας με ευχαρίστηση στη σκέψη ότι θα δείτε το σπίτι του Πατέρα μπροστά 

στα μάτια σας; Δεν συγκλονίζεστε από την ηθική και πνευματική τραγωδία στην οποία ζουν οι λαοί της 

γης; 

24 Ω, μακάρι να είχατε ήδη κατανοήσει την αποστολή που πρέπει να εκπληρώσετε αυτή τη στιγμή! 

Πώς θα νοιαζόσασταν τότε για τους συνανθρώπους σας και πώς θα ξεχνούσατε τις δικές σας έγνοιες! 

Αλλά βλέπω ότι δεν έχετε ακόμα ιδέα για τα χαρίσματα που διαθέτει ο καθένας. Πώς θα ενωθείτε για να 

γνωστοποιήσετε στην ανθρωπότητα ότι η σωτηρία είναι κοντά; 

25 Είναι αλήθεια ότι το καθήκον του ενός δεν είναι το καθήκον του άλλου, αλλά πρέπει να ενωθείτε, 

ώστε όλοι να σχηματίσουν αρμονικά ένα ενιαίο "σώμα "* και μια ενιαία θέληση, και έτσι, ενωμένοι στην 

εκπλήρωση του νόμου μου της αγάπης, θα αγωνιστείτε για έναν καλύτερο κόσμο. Πώς θα έχετε το 

δικαίωμα να ονειρεύεστε έναν κόσμο ειρήνης, αρμονίας και αδελφοσύνης, αν δεν χρησιμοποιείτε τα μέσα 

για να τον αποκτήσετε; 
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* Εδώ το σώμα αντιπροσωπεύει συμβολικά την κοινότητα. 

26 Δεν είστε μόνοι στη μάχη, ούτε τυφλοί στο περπάτημα, ούτε σας λείπουν τα όπλα για να 

υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Έκανα το πνεύμα σας να κατανοήσει τις ομορφιές της πνευματικής ζωής, 

άνοιξα το πνευματικό σας βλέμμα στο μέλλον, σας αποκάλυψα τα χαρίσματα και τις ικανότητες που 

κουβαλάτε αδρανείς στα βάθη της ύπαρξής σας. 

27 Την ιδέα της αχρηστίας, της ανικανότητας, της αδεξιότητας και της φτώχειας που είχατε 

σχηματίσει για τον εαυτό σας, την έχω αφαιρέσει από το μυαλό σας, ώστε να καταλάβετε ότι όλοι 

μπορείτε να είστε χρήσιμοι και ότι όλοι πρέπει να εξελιχθείτε μέχρι να φτάσετε στο σπίτι όπου σας 

περιμένει ο Πατέρας σας. 

28 Κάποιοι μου λένε: "Κύριε, γιατί δεν μας επιτρέπεις σε όλους μας να σε δούμε, όπως οι αδελφοί 

και οι αδελφές μας που μαρτυρούν ότι σε βλέπουν;" 

29 Ω, αδύναμες καρδιές που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε! Ποια αξία βρίσκεις στο να βλέπεις τον 

Ιησού σε όραμα με τη μορφή ανθρώπου, όταν το πνεύμα σου, μέσω της αγάπης, της πίστης και του 

συναισθήματος, μπορεί να με αντιληφθεί στη θεϊκή μου ουσία χωρίς όρια και τέλεια; Κάνετε κακό όταν 

ζηλεύετε εκείνους που έχουν το χάρισμα να βλέπουν το πνευματικό σε σχήματα ή σύμβολα με 

περιορισμένο τρόπο, γιατί αυτό που βλέπουν δεν είναι ακριβώς το Θείο, αλλά μια αλληγορία ή ένα 

σύμβολο που τους μιλάει για το πνευματικό. 

30 Να είστε ευχαριστημένοι με τα χαρίσματά σας και να διερευνήσετε τις μαρτυρίες που λαμβάνετε, 

αναζητώντας πάντα το νόημα, το φως, τη διδασκαλία, την αλήθεια. 

31 Κουβαλάτε τον σταυρό σας μέχρι τέλους με υπομονή και παράδοση, τότε θα είναι ο νόμος μου 

που θα τον πάρει από εσάς όταν φτάσετε στις πύλες εκείνου του σπιτιού που σας έχω υποσχεθεί, όπου θα 

απολαύσετε την αληθινή ειρήνη. Προς το παρόν είστε ακόμα ταξιδιώτες, είστε στρατιώτες και μαχητές 

που αγωνίζεστε για έναν υψηλό στόχο, που πρόκειται να κατακτήσετε μια καλύτερη πατρίδα. 

32 Δεν είσαι μόνος σου στον αγώνα σου- ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ, γιατί πάντα του έδειχνα τον 

καλύτερο δρόμο, τον συνόδευα και του εμφύσησα κουράγιο. 

33 Αν κάποιος Με ρωτούσε πώς καθοδηγούνταν οι άνθρωποι πριν γνωρίσουν τον Νόμο του Μωυσή, 

τον οποίο οι τελευταίοι έλαβαν από τον Κύριο, θα του απαντούσα ότι πριν από τον Μωυσή έστειλα όλα 

τα πνεύματα με τον Νόμο γραμμένο στη συνείδησή τους, έτσι ώστε όλες οι πράξεις της ζωής τους να είναι 

αρεστές στη Θεότητά Μου. Στη συνέχεια έστειλα στον κόσμο πνεύματα μεγάλου φωτός, πατριάρχες και 

προφήτες, ώστε μέσω των έργων τους να διδάξουν σε όλους τους συνανθρώπους τους την εκπλήρωση του 

Νόμου Μου. 

34 Αυτοί οι άνθρωποι με τίμησαν με τη ζωή τους- δεν ήταν ειδωλολάτρες, διότι γνώριζαν ήδη την 

πνευματοποίηση, είχαν το συναίσθημα της αγάπης και του ελέους για τους άλλους, ήταν έτοιμοι να 

υποδεχθούν τον ξένο στη γη και στο σπίτι τους. Ήταν φιλόξενοι στον ξένο και στον κουρασμένο 

ταξιδιώτη. Για όλους είχαν έναν καλό λόγο και μια σοφή συμβουλή. 

35 Αλλά δεν έχουν επιτρέψει όλοι οι άνθρωποι να καθοδηγούνται από την εσωτερική φωνή της 

συνείδησής τους. Αυτό απαιτεί πνευματοποίηση, και οι αισθήσεις της σάρκας το αποφεύγουν. Επομένως, 

ο Πατέρας σας έπρεπε να γίνει γνωστός στους ανθρώπους με διάφορες μορφές για να τους εξηγήσει τον 

Νόμο και να αποκαλύψει το Θείο. 

36 Εσείς, οι άνθρωποι που ακούτε τις διδασκαλίες Μου στην Τρίτη Εποχή και που διατηρείτε ακόμα 

κάτι από τον σπόρο που σας εμπιστεύτηκα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξαγνίσετε τις 

καρδιές σας από τον εγωισμό και τον υλισμό, ώστε να ζήσετε για να δείτε την ευτυχή στιγμή που θα 

προσανατολίσετε και πάλι τη ζωή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της συνείδησής σας, όπως εκείνοι οι 

πρώτοι φωτισμένοι, όπως ο Αβραάμ, από τον οποίο κατάγονται οι άνθρωποι που υπήρξαν οι διαχειριστές 

όλων των αποκαλύψεών Μου ανά τους αιώνες. 

37 Θέλω όταν έρθει η ώρα που η εκδήλωσή μου θα τελειώσει με τη μορφή που την έχετε σήμερα, να 

είστε εξοπλισμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πνεύμα από αυτούς που σχηματίζουν αυτή την κοινότητα 

εδώ να είναι σαν ναός για μένα, κάθε καρδιά ένα ιερό, κάθε σπίτι ένας βωμός, ένα πατρικό σπίτι, 

φιλόξενο και γεμάτο ενεργή φιλανθρωπία. Πόσο βαθιά θα είναι τότε η ειρήνη σας, πόσο δυνατή θα είναι 

τότε η καρδιά σας για να βγει νικήτρια από όλες τις δοκιμασίες. 

38 Το ψωμί δεν θα ευλογηθεί μόνο από εμένα, αλλά και μέσω εσάς, γιατί τότε θα έχετε μάθει να το 

ετοιμάζετε με αγάπη, με πίστη, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης. 
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39 Η πνευματική χάρη με την οποία σας έχω προικίσει είναι ο σπόρος της πνευματοποίησης. Όποιος 

καλλιεργεί με αγάπη αυτόν τον σπόρο στην καρδιά του, δεν θα πέσει θύμα πληγών ή απελευθερωμένων 

στοιχείων, ούτε θα τον καταπιέζουν οι υλικές δυσκολίες. 

40 Δεν πρέπει να περιμένετε ότι αυτές οι μέρες θα έρθουν από μόνες τους. Όχι, άνθρωποι, πρέπει να 

συμβάλλετε στον ερχομό τους μέσω της πνευματοποίησης, ώστε να βιώσετε τα θαύματά τους και να είστε 

σε θέση να κρίνετε τι είναι ικανό να κάνει το πνεύμα όταν είναι σε θέση να ανυψωθεί πάνω από τη λάσπη, 

τη σκόνη και τη βρωμιά μιας υλικής και ακάθαρτης ζωής. 

41 Μην ξεχνάτε, ω μαθητές, ότι η πνευματοποίηση δεν μπορεί να δεχτεί κανενός είδους φανατισμό, 

ειδωλολατρία ή προκατάληψη, γιατί τότε δεν θα ήταν πλέον πνευματοποίηση. 

42 Εκείνος που φέρει την καθαρότητα στην καρδιά του και προσπαθεί να με τιμήσει με τα έργα της 

ζωής του δεν χρειάζεται λογικές μορφές λατρείας για να νιώσει ότι έχει εκπληρώσει τις εντολές του 

Πατέρα και Κυρίου του. Από την άλλη πλευρά, αυτός που αισθάνεται στην καρδιά του την ανησυχία της 

συνείδησης που τον κρίνει, επιθυμεί διακαώς τελετές και ορατές μορφές λατρείας, επειδή πιστεύει ψευδώς 

ότι μέσω αυτών μπορεί να συμφιλιωθεί με τον Πατέρα του. 

43 Να είστε απλοί σαν τα λουλούδια και αγνοί σαν τα πουλιά. Να είστε διάφανοι σαν τον αέρα και 

καθαροί σαν το καθαρό νερό, τότε θα έχετε επιτύχει εκείνη την καθαρότητα και την ανύψωση που θα σας 

επιτρέψει να γνωρίσετε την αλήθεια της ζωής. 

44 Όποιος ισχυρίζεται ότι η διδασκαλία μου αποτελεί κίνδυνο για την υλική πρόοδο της 

ανθρωπότητας διαπράττει σοβαρό σφάλμα. Εγώ, ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων, δείχνω στην 

ανθρωπότητα τον δρόμο για την ανοδική της ανάπτυξη και την αληθινή της πρόοδο. Ο Λόγος Μου δεν 

απευθύνεται μόνο στο πνεύμα, αλλά και στο νου, στη λογική, ακόμη και στις αισθήσεις. Η διδασκαλία 

μου όχι μόνο σας εμπνέει και σας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή, αλλά φέρνει φως σε κάθε επιστήμη 

και σε όλα τα μονοπάτια. Διότι η διδασκαλία μου δεν περιορίζεται στο να βάλει όλες τις ψυχές στο 

μονοπάτι προς το σπίτι που είναι πέρα από αυτή την ύπαρξη, αλλά φτάνει επίσης στην καρδιά του 

ανθρώπου και τον εμπνέει να ζήσει μια ευχάριστη, ανθρώπινη και χρήσιμη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. 

45 Αν σας είπα στη Δεύτερη Εποχή ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, σας λέω 

σήμερα ότι ούτε η δική σας είναι εδώ, επειδή αυτός ο κόσμος, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι μόνο μια 

μετάβαση για τον άνθρωπο. 

46 Σας διδάσκω την αληθινή ζωή που ποτέ δεν βασίστηκε στον υλισμό. Γι' αυτό οι ισχυροί της γης θα 

ξεσηκωθούν και πάλι ενάντια στη διδασκαλία μου. Έρχομαι σε σας με την αιώνια διδασκαλία μου, με την 

αιώνια έγκυρη διδασκαλία μου, η οποία αποτελείται από αγάπη, σοφία και δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν θα 

γίνει αμέσως κατανοητό, η ανθρωπότητα θα με καταδικάσει ξανά, θα με σταυρώσει ξανά. Γνωρίζω όμως 

ότι η διδασκαλία μου πρέπει να περάσει μέσα από όλα αυτά για να αναγνωριστεί και να αγαπηθεί. 

Γνωρίζω ότι οι πιο άγριοι διώκτες μου θα γίνουν στο εξής οι πιο πιστοί και απαρνητικοί σπορείς μου, 

γιατί θα τους δώσω πολύ μεγάλες αποδείξεις της αλήθειας μου. 

47 Ότι ο Νικόδημος της Δεύτερης Εποχής, ένας πρίγκιπας μεταξύ των ιερέων, ο οποίος αναζήτησε 

τον Ιησού για να μιλήσει μαζί του για σοφές και βαθιές διδασκαλίες, θα εμφανιστεί ξανά σε αυτή την 

εποχή για να διερευνήσει σχολαστικά το Έργο μου και να στραφεί προς αυτόν. 

48 Αυτός ο Σαούλ, που ονομάζεται Παύλος, ο οποίος, αφού με καταδίωξε με μανία, έγινε ένας από 

τους μεγαλύτερους αποστόλους μου, θα εμφανιστεί ξανά στο δρόμο μου, και παντού θα εμφανιστούν οι 

νέοι μου μαθητές, άλλοι με θέρμη, άλλοι με άρνηση. Η παρούσα ώρα έχει μεγάλη σημασία, ο χρόνος για 

τον οποίο σας μιλάω πλησιάζει όλο και περισσότερο. 

49 Αυτός ο πόλεμος των ιδεών, οι συγκρούσεις που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και τα γεγονότα 

που λαμβάνουν χώρα καθημερινά - δεν σας μιλούν για κάτι που έρχεται, δεν σας κάνουν να αισθάνεστε 

ότι μια χρονική περίοδος φτάνει στο τέλος της και μια νέα εποχή αρχίζει να απλώνει το φως της; 

50 Το μόνο που θέλω είναι εσείς, οι μάρτυρες του Λόγου μου αυτή την εποχή, να παραμείνετε 

σταθεροί στις στιγμές της δοκιμασίας που πρέπει να προηγηθούν της επιβολής του Νόμου μου. Διότι η 

ανανεωμένη εκδήλωσή μου ανάμεσά σας θα είναι σαν τυφώνας, κάτω από τη βία του οποίου η γη και οι 

θάλασσες στις οποίες κατοικεί και ταράζεται αυτή η ανθρωπότητα θα κλονιστούν και θα μαστιγωθούν, 

ώστε να ξεράσουν όλα όσα κρύβουν μέσα τους από ακαθαρσίες. 

51 Όταν έρθουν αυτές οι δοκιμασίες, μη φοβάστε, γιατί όταν έρθουν, θα καταλάβετε ότι έχει αρχίσει 

η αρχή του τέλους μιας βασιλείας και ότι η αυγή μιας νέας ευτυχέστερης εποχής είναι κοντά. 
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52 Η κακία, η αδικία, η αλαζονεία, η δουλοπρέπεια, η άγνοια και η γήινη εξουσία θα πέσουν για να 

ανοίξουν δρόμο για την εγκαθίδρυση της βασιλείας της αγάπης, του φωτός και της ειρήνης μεταξύ των 

ανθρώπων. Δεν πρέπει να ταλαντεύεστε ούτε να αφήνετε τη λάμπα σας να σβήσει, ακόμη και αν 

αισθάνεστε ότι η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή και το ποτήρι που πρέπει να πιείτε είναι πολύ πικρό. 

Αντιθέτως, τότε θα ανάψετε τη φλόγα της ελπίδας και θα την ανεβάσετε, όπως κάνει ο στρατιώτης στο 

μέσον της μάχης, όταν αισθάνεται ότι πρόκειται να νικήσει τον εχθρό και ότι η νίκη είναι κοντά. 

53 Όταν βλέπετε τον εαυτό σας να περιβάλλεται από εχθρικά πλήθη, των οποίων οι γλώσσες 

εκσφενδονίζουν δηλητήριο εναντίον σας, μην αμφιβάλλετε για τις υποσχέσεις Μου- γιατί εκείνες τις 

στιγμές θα σας κάνω να νιώσετε την καθησυχαστική παρουσία Μου και θα ακούσετε τη φωνή της αγάπης 

Μου να σας λέει εκ νέου: "Είμαι μαζί σας". 

54 Τότε θα βιώσετε συχνά πώς θα εμφανιστεί ανάμεσα σε αυτές τις ορδές μια καρδιά που θα σας 

καταλαβαίνει και που θα είναι σαν ασπίδα για εσάς. Αλλά θα το πετύχετε αυτό μόνο αν με εμπιστευτείτε 

και πιστέψετε σε μένα. 

55 Θυμηθείτε τον Δανιήλ, τον προφήτη που υπερασπίστηκε τον καταπιεσμένο λαό του στη 

Βαβυλωνία. 

56 Αφήστε τη μάχη να έρθει. Πρέπει να ποτίσετε εκ νέου με την αγάπη σας τον σπόρο που έσπειρε ο 

Αιώνιος στο πνεύμα του ανθρώπου. Αφήστε τα ζιζάνια να κοπούν με το δρεπάνι της δικαιοσύνης μου και 

τα χωράφια να ανατραπούν, ώστε να γίνουν κατάλληλα για καλλιέργεια. 

57 Είναι απαραίτητο να χαρίσουμε λίγες ακόμη στιγμές στους ανθρώπους που κυνηγούν τα αγαθά 

του κόσμου, ώστε η απογοήτευσή τους να είναι τότε πλήρης, ώστε να μπορέσουν τελικά να πείσουν τον 

εαυτό τους ότι το χρυσάφι, η δύναμη, οι τίτλοι και οι απολαύσεις της σάρκας δεν θα τους δώσουν ποτέ 

την ειρήνη και την ευημερία του πνεύματός τους. 

58 Η ώρα της αυτοεξέτασης υπό το φως της συνείδησης πλησιάζει για όλη την ανθρωπότητα. Τότε οι 

λόγιοι, οι θεολόγοι, οι επιστήμονες, οι άρχοντες, οι πλούσιοι και οι δικαστές θα αναρωτηθούν ποιος ήταν 

ο πνευματικός, ηθικός ή υλικός καρπός που μάζεψαν και που μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους να 

φάνε. Μετά από αυτό το διάστημα, πολλοί θα επιστρέψουν σε μένα επειδή συνειδητοποιούν ότι παρά το 

κύρος που απολάμβαναν 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. 

59 Δημιούργησα μια όαση για αυτές τις ψυχές στη μέση της ερήμου, γιατί ξέρω ότι κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους στη γη χτύπησαν τη μια πόρτα μετά την άλλη και ταξίδεψαν το ένα μονοπάτι μετά το άλλο 

- άλλοι αναζητώντας την αλήθεια, άλλοι τη δύναμη, άλλοι την ευτυχία. Αλλά στο τέλος της διαδρομής 

που έχουν διανύσει στη γη, όταν είναι έτοιμοι να απορρίψουν τα πάντα, θα τους αφήσω να ξεκουραστούν 

στην αγκαλιά Μου, θα τους παρηγορήσω και θα τους δείξω το αληθινό μονοπάτι, ώστε μέσα από αυτό να 

βρουν τα χωράφια όπου μπορούν να σπείρουν τους καρποφόρους σπόρους της εμπειρίας τους. 

60 Η όαση είναι πνευματική, στην οποία άνθρωποι όλων των φυλών θα έρθουν από κάθε είδους 

μονοπάτια της ερήμου - άλλοι κουρασμένοι, άλλοι γεμάτοι πληγές, γκριζαρισμένοι και πολλοί με άδειες 

τσάντες περιπλάνησης, ντροπιασμένοι για την άγονη πορεία του αγώνα που έδωσαν. Εκεί θα ακούσουν τη 

φωνή μου, θα την αναγνωρίσουν αμέσως και θα αναφωνήσουν: "Είναι ο Κύριος!" Με αυτή τη φράση θα 

εκφράσουν την ταπεινότητα με την οποία θα με βρουν τελικά. Διότι όλοι θα πρέπει να με φτάσουν μέσω 

της δικής τους αξίας. 

61 Εκείνη η ώρα της άπειρης ευδαιμονίας, της συμφιλίωσης και της ταπεινότητας θα φέρει επίσης τη 

θεία συγχώρεση στα χαμένα παιδιά που επιστρέφουν τελικά στον οίκο του Πατέρα, νοσταλγώντας 

Εκείνον που τους έδωσε τη ζωή και την κληρονομιά τους. 

62 Έχετε ορίσει αυτή την ημέρα του Νοεμβρίου για να θυμάστε τα όντα που έχουν περάσει στο 

υπερπέραν. Από την πρώτη αυγή πολλές ψυχές σηκώνονται σε προσευχή για εκείνους που αποκαλούν 

"νεκρούς" τους. Σας λέω ότι είναι πολύ καλό να τους θυμάστε και να έχετε μια σκέψη ευγνωμοσύνης, 

αγάπης, θαυμασμού γι' αυτούς. Αλλά δεν είναι καλό να τους κλαίτε σαν να ήταν αγαθά που χάσατε, ούτε 

να τους θεωρείτε νεκρούς. Διότι αν μπορούσατε να τα δείτε τις στιγμές που τα μάτια σας χύνουν δάκρυα 

γι' αυτά και το στήθος σας αναστενάζει για χάρη των αποθανόντων, θα εκπλαγείτε από το φως που τα 

φωτίζει και τη ζωή που τα διαπερνά. Τότε θα αναφωνήσετε: "Αλήθεια, αυτοί είναι που ζουν, και εμείς 

είμαστε οι νεκροί!" 
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63 Πραγματικά, ζείτε λάθος αν χύνετε δάκρυα στο πρόσωπο ενός άψυχου σώματος και ξεχνάτε ότι η 

ψυχή του είναι γεμάτη παλλόμενη και δονητική ζωή. 

64 Αν, αντί να αφιερώνετε παραδοσιακά μια μέρα σε εκείνους που έχουν περάσει στην πνευματική 

ζωή, ήσασταν πάντα ενωμένοι μαζί τους με τον δεσμό της προσευχής, η αόρατη αλλά πραγματική 

παρουσία τους στη ζωή σας και η ευεργετική τους επιρροή θα γινόταν αισθητή σε όλη σας την ύπαρξη - 

στους αγώνες σας, στις δοκιμασίες σας, αλλά και στις ευχάριστες ώρες σας. 

Και αυτά τα όντα, με τη σειρά τους, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στα ευγενή έργα και τις 

επιχειρήσεις σας, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν περισσότερο φως. 

65 Είχα πει κάποτε: "Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους", και αν ερευνήσετε 

προσεκτικά και με αγάπη αυτά τα λόγια μου, θα καταλάβετε πόσους λόγους είχα για να σας το πω αυτό. 

66 Όλοι σας έχετε την τελευταία εικόνα, τη φυσική εμφάνιση του αγαπημένου σας που έφυγε από τη 

ζωή στην καρδιά σας και μπροστά στα μάτια σας. Αυτός που πέθανε σωματικά ως παιδί, τον θυμάστε ως 

παιδί- αυτός που έφυγε σωματικά από αυτή τη ζωή ως γέρος, τον θυμάστε ως γέροντα, όπως θυμάστε 

πάντα σε αυτή την κατάσταση αυτόν που άφησε ένα σώμα εξαντλημένο από τον πόνο ή που πέθανε εν 

μέσω μιας βασανιστικής αγωνίας. Αλλά είναι απαραίτητο να σκεφτείτε τη διαφορά μεταξύ του σώματος 

και της ψυχής, ώστε να καταλάβετε ότι όπου ο άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή γεννιέται σε μια νέα ζωή, όπου 

δεν βλέπει πλέον το φως του κόσμου, αλλά το θείο φως που φωτίζει την αιώνια ζωή της ψυχής. 

67 Σας είπα κάποτε ότι ο άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης λόγω του εθισμού του στα υλικά πράγματα, 

και με τη λατρεία των νεκρών του δίνει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της ειδωλολατρίας του. Όμως η 

διδασκαλία μου, σαν μια αυγή απείρου κάλλους, έχει ανατείλει στη ζωή σας και έχει διαλύσει τις σκιές 

μιας μακράς νύχτας άγνοιας, μέσα στην οποία οι άνθρωποι ζούσαν σε πλάνη. Και αυτό το φως, 

ανεβαίνοντας στο άπειρο, θα στείλει σαν θεϊκό αστέρι τις πιο όμορφες ακτίνες φωτός του στο πνεύμα σας, 

σε μια προετοιμασία που θα σας φέρει με σίγουρο βήμα να απολαύσετε τη ζωή στην οποία όλοι είστε 

ικανοί να εισέλθετε μέσω της ανώτερης εξέλιξής σας. 

68 Δεν θα κλαίτε πια πικρά για εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή και τώρα έχουν μια καλύτερη 

ζωή, ούτε θα κλαίτε αργότερα ως πνεύματα για χάρη εκείνων που έχετε αφήσει πίσω, ή επειδή έχετε 

αφήσει το σώμα που σας χρησίμευε ως κέλυφος σε όλη σας τη ζωή. 

69 Υπάρχουν όντα που υποφέρουν και φοβούνται όταν βιώνουν τη φθορά του σώματος που τόσο 

αγαπούσαν. Αλλά θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που θα στείλουν ένα τραγούδι ευχαριστίας στον 

Δημιουργό τους όταν δουν ότι ήρθε το τέλος ενός έργου που ανέλαβε αυτό το ανθρώπινο σώμα. 

70 Σήμερα συγχωρώ και συγχωρώ όλα τα σφάλματά σας και ταυτόχρονα σας δείχνω μια σελίδα του 

Θεϊκού Βιβλίου της Ζωής, όπου μπορείτε να φωτίσετε το πνεύμα και το νου σας, ώστε να κάνετε έργα 

αντάξια Εκείνου που σας τα δίδαξε. 

71 Αναλαμβάνετε μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, και όσο 

περισσότερες διδασκαλίες λαμβάνετε από Μένα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι αυτή η ευθύνη- γιατί εσείς 

είστε οι άνθρωποι που θα μιλήσετε στους ανθρώπους για την πνευματοποίηση. Ανάμεσά σας θα αφήσω 

σταθερά ριζωμένο τον τέλειο τρόπο επικοινωνίας μαζί Μου - χωρίς τελετές ή ειδωλολατρικές μορφές, 

απλά από πνεύμα σε πνεύμα. 

72 Αυτός ο ευλογημένος σπόρος, που βρίσκεται ήδη στις καρδιές σας, θα είναι το ψωμί που θα 

μοιραστείτε με τους αδελφούς και τις αδελφές σας και θα είναι επίσης η πνευματική κληρονομιά που θα 

κληροδοτήσετε στα παιδιά σας. 

73 Όταν σας είπα: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον", δεν ήθελα να σας πω ότι αυτό πρέπει να 

συμβαίνει μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και από τον ένα κόσμο στον άλλο. Αλλά τώρα σας λέω ότι - 

όταν σκέφτεστε εκείνους για τους οποίους λέτε ότι έχουν φύγει από τη ζωή - δεν πρέπει να τους 

φαντάζεστε μακριά σας, ούτε χωρίς συναίσθημα. Μην αγαπάτε τους νεκρούς, ούτε να τους θυμάστε ως 

νεκρούς- να τους θυμάστε μόνο ως ζωντανούς, γιατί ζουν στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 174  
1 Αγαπημένοι μαθητές, κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή σας είναι ένα ακόμη βήμα που σας φέρνει 

πιο κοντά στον Πατέρα σας. Αργά, βήμα προς βήμα, ταξιδεύετε στο μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία 

του φωτός. 

2 Πλησιάζετε σε μια εποχή που θα ξέρετε πώς να δίνετε στο πνεύμα σας το οφειλόμενο και στον 

κόσμο το οφειλόμενο με δίκαιο τρόπο. Θα είναι μια εποχή αληθινής προσευχής, μια λατρεία του Θεού 

απαλλαγμένη από φανατισμό, όταν προσεύχεστε πριν από κάθε εγχείρημα, όταν ξέρετε πώς να 

διαφυλάξετε ό,τι σας έχει εμπιστευθεί. 

3 Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να παρεκκλίνει αν, αντί να κάνει το θέλημά του, ζητούσε πρώτα 

από τον Πατέρα του με προσευχή; Αυτός που ξέρει να προσεύχεται ζει σε ένωση με τον Θεό, γνωρίζει την 

αξία των ευεργεσιών που λαμβάνει από τον Πατέρα του και ταυτόχρονα κατανοεί το νόημα ή τον σκοπό 

των δοκιμασιών που υφίσταται. 

4 Ο άνθρωπος που προσεύχεται απευθείας στον Θεό είναι ένας πνευματοποιημένος άνθρωπος, ο 

οποίος δεν έχει κανένα σκοτεινό επίδεσμο μπροστά στα μάτια του και ο οποίος είναι έτοιμος να 

ανακαλύψει μέσα του και έξω από τον εαυτό του άγνωστους κόσμους σοφίας και αλήθειας που υπάρχουν 

στη ζωή του ανθρώπου χωρίς να τους γνωρίζει. 

5 Όποιος ανακαλύπτει αυτό το μονοπάτι, δεν μπορεί πλέον να μείνει ακίνητος, γιατί από τη στιγμή 

που οι αισθήσεις του και τα πνευματικά του χαρίσματα έχουν αφυπνιστεί και γίνουν δεκτικά, σήμερα 

ακούει φωνές της φύσης, αύριο λαμβάνει μηνύματα από το πνευματικό βασίλειο και αργότερα θα ακούσει 

τη φωνή του Κυρίου του σε έναν διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα, ως καρπό της αγάπης μεταξύ του 

Πατέρα και των παιδιών Του. 

6 Άνθρωποι, μη ζηλεύετε τους φορείς της φωνής μέσω των οποίων Με κάνω γνωστό, γιατί αν 

προετοιμαστείτε πραγματικά σωματικά και πνευματικά, θα τους ξεπεράσετε ακόμα και μετά το τέλος 

αυτής της εκδήλωσης. 

7 Προβλέπεται μια εποχή σημείων, θαυμάτων και αποδείξεων γι' αυτόν τον λαό, τον μάρτυρα της 

εκδήλωσής μου σ' αυτή την Τρίτη Εποχή. 

8 Δεν έχω πει ακόμη την τελευταία μου λέξη, στην οποία θα σας δώσω μεγάλες αποκαλύψεις. Αλλά 

το θέλημά μου και οι οδηγίες μου είναι γραμμένες στη συνείδηση όλου αυτού του λαού, έτσι ώστε να 

έχουν πλήρη γνώση του πώς θα είναι η ολοκλήρωση της εκδήλωσής μου, καθώς και της ημέρας που έχει 

επιλεγεί και οριστεί για την τελευταία μου διδασκαλία. 

9 Πρέπει να καταλάβετε ότι θέλω να σας διδάξω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να μπείτε σε αυτούς 

τους κόσμους ή τα σπίτια που σας περιμένουν. Γιατί όπως ακριβώς το πνεύμα σας έπρεπε να 

προετοιμαστεί στον κόσμο στον οποίο ζούσε αμέσως πριν, προκειμένου να ενσαρκωθεί και να ζήσει στη 

γη, έτσι πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για να επιστρέψει στο σπίτι που άφησε, έστω κι αν πρόκειται για 

σπίτια που είναι ανώτερα σε αγάπη, αγνότητα και σοφία. 

10 Μην αμφισβητείτε τον λόγο μου. Εκπλήρωσα (επίσης) την υπόσχεσή μου στην Πρώτη Εποχή να 

ελευθερώσω τον Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, που σήμαινε ειδωλολατρία και σκοτάδι, για να σας 

φέρω στη Χαναάν, τη γη της ελευθερίας και της λατρείας του ζωντανού Θεού. Εκεί αναγγέλθηκε και ο 

ερχομός μου ως ανθρώπου, και η προφητεία εκπληρώθηκε λέξη προς λέξη στον Ιησού. Ο Δάσκαλος που 

έζησε και σας αγάπησε υποσχέθηκε να γίνει γνωστός στο Πνεύμα, και εδώ έχετε την εκπλήρωση αυτής 

της υπόσχεσης. 

11 Σήμερα σας ανακοινώνω ότι έχω ετοιμάσει για το πνεύμα σας θαυμάσιες περιοχές, τόπους 

κατοικίας, πνευματικά σπίτια, όπου μπορείτε να βρείτε την πραγματική ελευθερία να αγαπάτε, να 

διαδίδετε την καλοσύνη και να δημιουργείτε φως. Αμφιβάλλετε γι' αυτό, αφού έχω τηρήσει όλες τις 

προηγούμενες υποσχέσεις Μου σε σας; 

12 Να ξέρετε ότι τα μεγάλα πνεύματα εργάζονται πάντα στο έργο μου: Ο Ηλίας, προοριζόμενος να 

αναγγείλει την έλευση του Διδασκάλου στους μαθητές του, είναι το φως που κάνει ρήγμα στα πνεύματα, 

κατεβαίνει σε όσους έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι, σε όσους κοιμούνται ή έχουν χάσει την πίστη 

τους στην πνευματική ζωή, για να τους τυλίξει με τη φωτιά της αγάπης που ακτινοβολεί από αυτόν - μια 

φωτιά που είναι η πίστη, η καταστροφή του κακού και ο εξαγνισμός. Το κάλεσμά του αντηχεί σε κάθε 
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έθνος, η εξαγνιστική του φωτιά εξαπλώνεται. Είναι αλήθεια ότι ο εξαγνισμός αφήνει ένα μονοπάτι πόνου 

στο πέρασμά του, αλλά σύντομα μια θεία παρηγοριά, ενσαρκωμένη στη Μαρία, έρχεται να χύσει το 

βάλσαμό της σε κάθε καρδιά που κλαίει, σε κάθε πλάσμα που βασανίζεται από τον πόνο. 

13 Στη συνέχεια θα αναζητήσω τη μία καρδιά μετά την άλλη για να αφήσω τους ανθρώπους να 

ακούσουν το θείο κάλεσμά Μου, το οποίο τους λέει μόνο: Ακολουθήστε Με. 

14 Η διδασκαλία μου επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτυχθεί σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής του: 

Κάνει την καρδιά ευαίσθητη και την εξευγενίζει, αφυπνίζει τον νου και τελειοποιεί και εξυψώνει το 

πνεύμα. 

15 Κάντε τη διδασκαλία μου μια ενδελεχή μελέτη που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τον σωστό 

τρόπο για να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου, έτσι ώστε η ανάπτυξή σας να είναι αρμονική, δηλαδή να 

μην αναπτύξετε μόνο τη διάνοια χωρίς να φροντίσετε για τη συναισθηματική ζωή που πρέπει να 

καλλιεργήσετε ή για τα ιδανικά του πνεύματος που πρέπει να εμψυχώσετε. 

16 Όλες οι ικανότητες της ύπαρξής σας μπορούν να βρουν στο λόγο μου το φωτεινό μονοπάτι στο 

οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν μέχρι το άπειρο. 

17 Σας έχω δώσει αρκετό χρόνο για να απορροφήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου, έτσι 

ώστε πολλοί από εσάς που ήρθατε εδώ ως παιδιά να είστε τώρα νέοι, ενώ άλλοι που ήρθαν ως νέοι να 

είναι τώρα γέροι. Κάποιοι μεγάλωσαν στην πορεία και τώρα ανήκουν στον αριθμό των "εργατών" μου, 

και άλλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή και τώρα παίρνουν τη θέση τους ανάμεσα στους εκλεκτούς 

μου. 

18 Έχω δώσει σ' αυτόν τον λαό εδώ αρκετό χρόνο, ώστε το φως μιας σταθερής και αληθινής πίστης 

να αναδυθεί μέσα τους και το πνεύμα τους να αποκτήσει μια βαθιά γνώση του Έργου μου. Ο Λόγος Μου 

σας προετοιμάζει ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε την Παρουσία μου και να λαμβάνετε την έμπνευσή 

μου, ακόμη και όταν δεν ακούτε πλέον αυτή τη φωνή και πρέπει να συγκεντρωθείτε στον πυρήνα της 

ύπαρξής σας. 

19 Η διδασκαλία μου είναι γραμμένη στη συνείδησή σας. Εκεί είναι η κιβωτός που διατηρεί καλύτερα 

το νόμο μου, έτσι ώστε όταν αυτές οι ώρες πνευματικής ανανέωσης που έχετε με τον Δάσκαλό σας 

απομακρυνθούν με την πάροδο του χρόνου, η ουσία του λόγου μου θα συνεχίσει να δονείται στην ψυχή 

σας, γεμάτη ζωή, φρέσκια και πάλλουσα από αγάπη και σοφία. 

20 Στο Λόγο Μου σας λέω ξανά και ξανά ότι πρέπει να αποκτήσετε πνευματικότητα, γιατί αυτό θα 

είναι που θα σας διακρίνει στη γη. Χωρίς πνευματοποίηση δεν θα είστε σε θέση να δώσετε στους 

συνανθρώπους σας τη μαρτυρία που θα έπρεπε να δώσετε. 

21 Μη φοβάστε, γιατί τελειώνω τον Λόγο Μου ανάμεσά σας. Το έργο μου δεν θα χαθεί, ούτε το 

πνεύμα σας θα απελπιστεί. Κρατώ σε ετοιμότητα στην πνευματική κοιλάδα τα όντα που θα ενσαρκωθούν 

για να γίνουν οδηγοί και προφήτες των εθνών - όντα του φωτός, πνευματιστές που θα σας διδάξουν να 

κάνετε ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι που ανοίγει ο Λόγος Μου. 

22 Σήμερα θέλω να σας πω ότι, όπως ακριβώς χρειάζεστε όντα του φωτός να έρθουν σε σας από την 

πνευματική κοιλάδα για να σας βοηθήσουν στο μονοπάτι σας, υπάρχουν επίσης πνευματικά σπίτια που 

χρειάζονται κάποιους από εσάς να έρθουν σε αυτά με το φως των οδηγιών μου. Δεν ξέρετε εκείνους 

ανάμεσά σας που με ακούνε αυτή τη στιγμή και σύντομα πρέπει να φύγουν για μια πνευματική αποστολή. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές καρδιές εξαγνίζονται εδώ και πολύ καιρό και για τον οποίο το 

πνεύμα τους αισθάνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο συνδεδεμένο με το έργο μου. 

23 Θέλω ανάμεσα στους πνευματικούς μου στρατιώτες να υπάρχουν κάποιοι από εσάς που θα 

ενωθούν με εκείνους που συνεργάζονται μαζί μου σε αυτό το ευλογημένο έργο της αποκατάστασης και 

της δικαιοσύνης για τη σωτηρία όλων των όντων που απομακρύνονται από το μονοπάτι της ζωής και της 

αλήθειας. 

24 Κρατήστε αυτή τη λέξη στο πνεύμα σας, η οποία μπορεί να σας προετοιμάσει για τη μεγάλη 

στιγμή που θα αφήσετε αυτή την ύπαρξη για να γίνετε πνευματικά ελεύθεροι. 

25 Αυτή είναι μια ένδοξη εποχή αποκαλύψεων, αγαπητοί μου άνθρωποι. Μια εποχή φωτός που 

εξυψώνει τις ψυχές. Μακάριοι είναι εκείνοι που προετοιμάζονται, γιατί λαμβάνουν το φως μου σε 

αφθονία. 
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26 Αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτή δεν είναι καθόλου η αρχή μιας νέας εποχής, ότι δεν σας έχω 

αποκαλύψει όλα όσα επιφυλάσσει αυτή η εποχή για τους ανθρώπους, ούτε ότι όλα όσα έχετε λάβει έχουν 

ήδη γίνει κατανοητά από εσάς. 

27 Θα περάσουν ακόμη μέρες, χρόνια και ολόκληροι αιώνες, κατά τη διάρκεια των οποίων αυτή η 

ανθρωπότητα θα γίνει μάρτυρας θαυμαστών εκδηλώσεων φωτός και άγνωστων ακόμη πνευματικών 

αποκαλύψεων. 

28 Αυτοί οι καιροί πλησιάζουν, γι' αυτό θα προετοιμάσετε το δρόμο γι' αυτούς που θα πάρουν τη 

θέση σας. Θα ευλογήσετε τον δρόμο με τα καλά σας έργα. Τότε θα έχετε αρχίσει την οικοδόμηση του 

αληθινού ναού, την οποία θα συνεχίσουν άλλοι, και αργότερα θα έρθουν άλλοι και θα τον ολοκληρώσουν. 

29 Σας έδωσα τη διδασκαλία μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ριζώσει βαθιά στις καρδιές 

σας ως καλός σπόρος και να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή στη ζωή σας να τη διαδώσετε στους 

συνανθρώπους σας. 

30 Συγκεντρώστε ένα βιβλίο από τα λόγια μου, παίρνοντας από αυτά τα ουσιώδη, ώστε να έχετε μια 

αληθινή αντίληψη της καθαρότητας της διδασκαλίας μου. Μπορεί να ανακαλύψετε σφάλματα στις λέξεις 

που μεταδίδονται από τον φορέα φωνής, αλλά όχι στο νόημα. Οι πομποί μου δεν ήταν πάντα 

προετοιμασμένοι. Γι' αυτό σας είπα να μην το διαβάσετε επιφανειακά, αλλά να διεισδύσετε στο νόημά 

του, ώστε να ανακαλύψετε την τελειότητά του. Προσευχηθείτε και διαλογιστείτε για να το καταλάβετε. 

31 Όλοι χρειάζεστε πίστη για να ζήσετε. Αλίμονο σ' αυτόν που ζει μόνο για τις ματαιοδοξίες του 

κόσμου, γιατί η ψυχή του θα είναι άδεια και στο τέλος του γήινου ταξιδιού του δεν θα έχει να επιδείξει 

καμία συγκομιδή. Θυμηθείτε ότι έχετε σταλεί στη γη για να εκπληρώσετε ένα πνευματικό καθήκον, ότι 

μετά θα επιστρέψετε σε μένα, ενώ το σώμα θα συγχωνευτεί με τη γη από την οποία αναδύθηκε. Αφήστε 

τον εαυτό σας να εμπνευστεί από την αγάπη μου για να επιτύχετε μεγάλη πίστη, κάντε την καρδιά σας 

ναό. Κλείστε τα μάτια του σώματός σας και ανοίξτε εκείνα του πνεύματος, ώστε να μπορείτε να δείτε 

πέρα από τον κόσμο σας. Βρίσκομαι μέσα και έξω από εσάς, στο εσωτερικό της ύπαρξής σας, 

προστατεύοντας και διατηρώντας το πνεύμα σας. Γνωρίζω όλες τις επιθυμίες και τις ελπίδες σας και σας 

λέω: Ανεβείτε το βουνό της τελειότητας με υπομονή και θυσίες. Όταν θα είστε κοντά στον στόχο, τότε θα 

ανοίξω λίγο τις πύλες του βασιλείου μου, ώστε να μπορέσετε να πάρετε μια γεύση από την ειρήνη μου και 

να είστε δυνατοί την ύστατη ώρα. 

32 Όλα εξελίσσονται. Ο άνθρωπος προοδεύει στην επιστήμη του, αλλά δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις 

που έχει αποκτήσει για να κάνει το καλό- δεν ξέρει πώς να παρηγορήσει ή να προστατεύσει τον πλησίον 

του. Η επιθυμία για εξουσία και η λανθασμένη αντίληψη της ελεύθερης βούλησης προκάλεσαν έναν νέο 

πόλεμο, που έχει ως συνέπεια τον πόνο. Βλέπω παντού ορφάνια, δυστυχία, ερημιά και θάνατο, και για όλα 

αυτά θα μου δώσετε λογαριασμό. Τι έκανες με τον λόγο μου; Δεν την έχετε ακούσει και έχετε χαθεί σε 

μια θάλασσα πόνου και εμπλοκής- και όμως δεν θα είναι ο τελευταίος πόλεμος που θα πολεμήσετε. - 

Αλλά η κρίση έρχεται για όλους. Στην παρουσία μου βρίσκονται δικαστές και κατηγορούμενοι, 

εκτελεστές και θύματα. Όλα τα έθνη θα ακούσουν το κάλεσμά μου. Σας καλώ να προσευχηθείτε αυτή την 

ώρα της απόφασης και σας δίνω το φως του Πνεύματός μου. 

33 Η δημιουργία μου είναι σταθερή και τίποτα δεν φθείρεται. Όταν ο πόνος καταναλώσει τη σάρκα 

και η ψυχή μείνει γυμνή και γυμνή χωρίς να έχει εκπληρώσει το καθήκον της στη γη, θα της δώσω ένα 

νέο φυσικό ένδυμα και θα την αφήσω να επιστρέψει στα ίδια. 

34 Σας προτρέπω να κάνετε πνευματικά έργα που θα αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου. Χτίστε σε 

στέρεο έδαφος, ώστε να μην υπάρχει καμία δύναμη της φύσης να καταστρέψει αυτό που δημιουργήσατε. 

35 Στέκεσαι μπροστά στο τραπέζι μου. Καθίστε γύρω μου και ακούστε με. 

36 Είναι θέλημά μου να λάβει κάθε άνθρωπος και κάθε πνευματικό ον αυτή τη στιγμή αυτή τη θεία 

γνώση, την οποία το Άγιο Πνεύμα σας αποκάλυψε τώρα. 

37 Ο λόγος μου αυτή τη στιγμή ήταν σαν ένα βιβλίο σοφίας που ανοίχτηκε μπροστά στους 

ανθρώπους. 

38 Εσάς, τους οποίους αποκάλεσα μαθητές Μου, σας καθιστώ άγρυπνους φύλακες αυτής της 

διδασκαλίας. 

39 Είστε η ταπεινή οικογένεια του Ιησού, στην οποία έχει ανατεθεί μια κληρονομιά. Καταλάβετε ότι 

εγώ, ο Δάσκαλος, σας έχω αποκαλύψει το θέλημά μου. 
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40 Κανένας γήινος δεν γνωρίζει τον ουράνιο κόσμο. Είστε ακόμα περιπλανώμενοι στην έρημο της 

ζωής. Κάποιοι περιφέρονται χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν. Αλλά στην αιωνιότητα σας περιμένει η 

αγάπη του Πατέρα σας. Γι' αυτό κατεβαίνω για να σας βοηθήσω στο δύσκολο ταξίδι σας μέσα στη ζωή, 

ώστε να επιστρέψετε στη μήτρα από την οποία προήλθατε. 

41 Πριν από αυτό, θέλω να σας ενώσω με αγάπη, έτσι ώστε οι αξίες που αποκτάτε να σας φέρουν πιο 

κοντά σε μένα, όταν καταβάλλετε προσπάθεια να έρθετε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, συγχωρώντας ο 

ένας τον άλλον και πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον ως αδέλφια. Έχω προετοιμάσει τον δρόμο για να 

μπορέσετε να φτάσετε στην ειρήνη του βασιλείου μου πάνω σ' αυτόν - την ειρήνη που δεν βρίσκετε σ' 

αυτή τη ζωή, επειδή έχετε βιώσει μόνο πόνο σ' αυτήν. Γιατί δεν ακολουθήσατε το μονοπάτι που σας 

χάραξα στη Δεύτερη Εποχή; Δεν θα είχατε σκοντάψει ή πέσει. Τώρα είστε μαθητές Μου, γιατί σας αγαπώ 

και θέλω να σας δώσω μια νέα ευκαιρία να σωθείτε. Θα το εκμεταλλευτείτε τώρα ή θα παραμείνετε και 

πάλι σε στασιμότητα; Να θυμάστε ότι αυτό που σας αποκάλυψα τόσο απλά είναι κάτι που ανήκει στον 

μυστικό θησαυρό της σοφίας του Πατέρα, ο οποίος ήταν κρυμμένος ακόμη και από τους μελετητές και 

τους θεολόγους. Αλλά επειδή σας δόθηκε αυτή η χάρη, μη γίνετε σαν τους επιστήμονες που έχουν γίνει 

ματαιόδοξοι και τυφλοί από τις ανακαλύψεις τους σε σημείο να αρνούνται Εκείνον που δημιούργησε τα 

πάντα. 

42 Σήμερα κατέχετε αυτό που οι άλλοι έχουν παρεξηγήσει ή περιφρονήσει. Αλλά όταν αρχίζετε να 

διαδίδετε τις διδασκαλίες μου, μη σταματάτε να κρίνετε αν αυτός στον οποίο μιλάτε είναι άξιος ή όχι να 

λάβει τις διδασκαλίες μου, ακόμη και αν πρόκειται για εκείνους που με έχουν απορρίψει με τον πιο 

σφοδρό τρόπο. 

43 Εσύ, που το πνεύμα σου λάμπει από χαρά όταν με ακούς, θα κάνεις γνωστό το έργο μου. Η ώρα 

της αναχώρησής μου πλησιάζει, και τότε θα είστε εξοπλισμένοι. 

44 Στη Δεύτερη Εποχή επέλεξα δώδεκα άνδρες για να διαδώσουν τα Καλά Νέα σε όλο τον κόσμο 

μετά την αναχώρησή Μου. Δώδεκα άνδρες ήταν αρκετοί για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο. Κατά τη 

διάρκεια εκείνης της περιόδου δίδαξα χιλιάδες άνδρες και γυναίκες και έστειλα τους πνευματικούς μου 

οικοδεσπότες να σας βοηθήσουν, επειδή βρίσκεστε στην εποχή της απελευθέρωσης των ψυχών. Ο 

αριθμός των στρατιωτών μου είναι τόσο μεγάλος επειδή η ανθρωπότητα είναι τώρα μεγαλύτερη, και οι 

αμαρτίες και οι παραβάσεις της είναι επίσης μεγαλύτερες. 

45 Να είστε ταπεινοί και σε συμφωνία με το πεπρωμένο σας. 

46 Κατά καιρούς αυτό το ερώτημα αναδύεται στην καρδιά σας: "Έχω προοδεύσει πνευματικά ή έχω 

σταματήσει;" Και εγώ, ο Δάσκαλος, λέω τότε στους μαθητές μου ότι - αν είναι έτοιμοι να νιώσουν τον 

πόνο των συνανθρώπων τους - έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά- αν έχουν καταφέρει να συγχωρήσουν 

αυτούς που τους έχουν πληγώσει άσχημα, έχουν κάνει άλλο ένα βήμα- και αν η καρδιά τους ταυτίζεται με 

όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φυλής ή κοινωνικής τάξης, έχουν προχωρήσει σημαντικά στο 

μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης. 

47 Ποιο ήταν όμως το κίνητρο για αυτά τα συναισθήματα και τις πράξεις; - Η αγάπη που ο Νόμος 

μου μπόρεσε να σου εμφυσήσει. Μόνο η αγάπη μπορεί να σας μεταφέρει τη διδασκαλία μου, γιατί όλες οι 

αρετές πηγάζουν από αυτήν. Μάταια οι άνθρωποι προσπαθούν να επιτύχουν τη λύση των προβλημάτων 

τους με άλλα μέσα. Μάταια θέλουν να εγκαθιδρύσουν την ειρήνη στον κόσμο, αν αυτή δεν βασίζεται 

στην αμοιβαία αγάπη. 

48 Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι η διδασκαλία μου εξακολουθεί να γίνεται δεκτή με αδιαφορία και 

μερικές φορές ακόμη και με χλευασμό από εκείνους που βλέπουν τη ζωή με συναισθήματα που τους έχει 

ενσταλάξει μια υλιστική και εγωιστική καρδιά. Αλλά σας λέω ότι ακόμη και αυτοί θα καταλήξουν τελικά 

στο συμπέρασμα ότι μόνο η υψηλή ηθική, η καθαρή γνώση και η ορθή λογική μπορούν να σώσουν την 

ανθρωπότητα από την άβυσσο στην οποία έχει πέσει. Και αυτή η υψηλή ηθική μπορεί να της δώσει μόνο 

την πνευματοποίηση που σας διδάσκω. Αυτή την καθαρότητα των έργων σας ενώπιον του φωτός της 

συνείδησης και αυτή τη λογική δικαιοσύνη θα τη βρείτε μόνο στο Λόγο Μου- γιατί δεν μιλάω για το 

αδύνατο και δεν σας διδάσκω φαντασιώσεις. Η διδασκαλία μου βασίζεται στην πραγματικότητα, στην 

αλήθεια. 
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49 Ο άνθρωπος προσπάθησε να επιτύχει το αδύνατο με μέσα που ο νόμος Μου της αγάπης και της 

δικαιοσύνης δεν σας πρόσφερε, και αν του επέτρεψα να εργαστεί ελεύθερα, ήταν για να έχει τις δικές του 

εμπειρίες, παρόλο που είχε πάντα τον νόμο Μου παρόντα στη συνείδησή του. 

50 Αν η καρδιά του ανθρώπου δεν ήταν τόσο σκληρή, ο πόνος του πολέμου θα ήταν αρκετός για να 

τον κάνει να αναλογιστεί τα λάθη του και θα επέστρεφε στον δρόμο του φωτός. Αλλά παρόλο που έχει 

ακόμα την πικρή ανάμνηση εκείνων των ανθρώπινων σφαγών, προετοιμάζεται για έναν νέο πόλεμο. 

51 Πώς μπορείτε να υποθέσετε ότι Εγώ, ο Πατέρας, η Θεία Αγάπη, θα μπορούσα να σας τιμωρήσω 

μέσω πολέμων; Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτός που σας αγαπά με τέλεια αγάπη και που επιθυμεί να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον μπορεί να σας δώσει έγκλημα, αδελφοκτονία, ανθρωποκτονία, εκδίκηση και 

καταστροφή; Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά οφείλονται στον υλισμό που οι άνθρωποι έχουν 

συσσωρεύσει στις καρδιές τους; 

52 Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το μονοπάτι που τους υποδεικνύει η συνείδησή τους, έχουν 

χάσει το μυαλό τους και έχουν ξεφύγει από το μονοπάτι της ηθικής και των καλών συναισθημάτων. Δεν 

θέλησαν να σταματήσουν στο χρόνο, δεν μπήκαν στον εαυτό τους και παρασύρονται προς τη βαθιά 

άβυσσο που δημιούργησαν, προς τη συνάντηση με το σκοτάδι. Ωστόσο - η αγάπη μου έχει συγχωρήσει τις 

παραβάσεις τους και το φως μου έχει προσπαθήσει να τους συγκρατήσει, δείχνοντάς τους ότι 

παραστρατούν. Αλλά ο νόμος μου σέβεται την ελευθερία της βούλησης με την οποία τους έχω προικίσει, 

παρόλο που η δικαιοσύνη μου θα τους επιτρέψει να θερίσουν τους καρπούς που σπέρνουν στη ζωή τους. 

53 Αλλά όταν φαίνεται ότι όλα έχουν τελειώσει για τον άνθρωπο, ότι ο θάνατος έχει θριαμβεύσει ή 

ότι το κακό θριαμβεύει, τα όντα θα αναδυθούν από το σκοτάδι στο φως. Από τον θάνατο θα αναστηθούν 

στην αληθινή ζωή και από την άβυσσο της διαφθοράς θα αναστηθούν για να υπακούσουν στον αιώνιο 

νόμο του Θεού. 

54 Δεν θα γνωρίσουν όλοι την άβυσσο- γιατί κάποιοι έχουν φροντίσει να μείνουν μακριά από αυτόν 

τον πόλεμο των παθών, της λαγνείας για εξουσία και του μίσους, και έχουν ζήσει μόνο στις παρυφές των 

νέων Σοδόμων- και άλλοι που έχουν αμαρτήσει πολύ, θα σταματήσουν εγκαίρως, και με την έγκαιρη 

μετάνοια και την πλήρη ανανέωσή τους θα γλιτώσουν πολλά δάκρυα και πολύ πόνο. 

55 Εσείς που με ακούτε, δεν θα τροφοδοτήσετε ούτε θα συμβάλλετε με κανένα τρόπο σε αυτούς τους 

πολέμους. Επιμείνετε στον δρόμο μου, ώστε η ζωή σας, τα λόγια σας καθώς και τα έργα σας να 

χρησιμεύσουν για να κάνουν πολλές καρδιές να σταματήσουν στο χρόνο στην πορεία τους που κόβει την 

ανάσα, ώστε να βιώσουν την ειρήνη μου και να ξεφύγουν από τον καταναγκασμό να πιουν αυτό το ποτήρι 

του πόνου. 

56 Αδράξτε αυτή την ημέρα που αφιερώνετε στον Δημιουργό σας. Η καρδιά σας προετοιμάζεται και 

χτυπά με αγάπη για τη Θεότητά μου, και γεμίζετε με τη χάρη μου, επειδή αποδεικνύεστε άξιοι να δεχτείτε 

την Παρουσία μου. 

57 Αφήστε τη χαρά του πνεύματός σας να αντανακλάται στο σώμα σας, έτσι ώστε να μη γίνεται 

ψεύτικη χαρά. Πώς θα μπορούσε το μυαλό σας να είναι χαρούμενο και η καρδιά σας λυπημένη 

ταυτόχρονα, αν και τα δύο ζουν μαζί αρμονικά; 

58 Αυτή η κατάσταση είναι όμορφη όταν πηγάζει από την ευδαιμονία του πνεύματος. Προσπαθήστε 

για την τελειότητα των έργων σας, γιατί στην τελειότητα βρίσκεται η υψηλότερη ευτυχία. 

59 Ποια ατέλεια βρίσκετε στη δημιουργία; - Κανένα, θα μου πείτε. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές 

ατέλειες, οι οποίες εντοπίζονται στα έργα των ανθρώπων. Κάντε το θέλημά μου, διότι όλα όσα γίνονται 

εκτός του Νόμου είναι ατελή. 

60 Καταλάβετε: Πρέπει να ελέγχετε τη φαντασία σας. Δεν πρέπει να κρίνετε τα έργα των 

συνανθρώπων σας. Θέλω να είστε καλοί, και επιπλέον, η επιθυμία Μου είναι να γίνετε τέλειοι- γιατί αν 

και είστε ασήμαντοι στην εμφάνιση, είστε μεγαλύτεροι από τα υλικά πράγματα και τους κόσμους, επειδή 

έχετε αιώνια ζωή, επειδή είστε μια σπίθα του φωτός Μου και πνευματικά όντα. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσετε τι είναι το πνεύμα, ώστε να καταλάβετε γιατί σας καλώ στο μονοπάτι της τελειότητας. 

61 Σας αναζήτησα μέσα στον πόνο σας για να σας σώσω. Είναι η αγάπη του Πατέρα σας που δεν έχει 

κουραστεί ακόμη να χτυπάει τις πόρτες των καρδιών σας. 

62 Από το 1866 έχω γίνει γνωστός σε εσάς μέσω ανθρώπων που εμπνέονται από εμένα για να σας 

δείξουν τον δρόμο της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. 
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63 Ο Δάσκαλος σας λέει: Είναι θέλημά μου να μαρτυρήσω ότι αυτή είναι η Τρίτη Εποχή. 

64 Την Πρώτη φορά, ο Αβραάμ έκανε διαθήκη με τον Πατέρα. Κατά τη Δεύτερη φορά, ο Χριστός 

σφράγισε τη διαθήκη που έκανε με την ανθρωπότητα με το αίμα του- διότι με το αίμα του, που σημαίνει 

αγάπη, ζωή, θυσία και συγχώρεση, έδειξε στον κόσμο τον δρόμο της λύτρωσης από την ενοχή του, 

δίνοντας έτσι σωτηρία και αιώνια ζωή στο πνεύμα. 

65 Αυτή τη στιγμή εκχέω το φως Μου στο πνεύμα, γιατί αν θέλετε να Με φτάσετε ως ανθρώπινα 

όντα δεν θα το πετύχετε ποτέ, γιατί η υποσχόμενη πατρίδα στην αιωνιότητα προορίζεται για το πνεύμα. 

66 Σας παραδίδω τη διδασκαλία Μου για να τη μεταδώσετε στους συνανθρώπους σας με την ίδια 

μορφή που σας τη δίνω. Αλλά ποτέ μην το συζητάτε με βίαιο τρόπο όταν το διδάσκετε. Προσέξτε να μην 

κρίνετε αυτό που δεν γνωρίζετε, αλλά καταλάβετε ότι ένα αγνό παράδειγμα είναι αρκετό για να 

προσηλυτίσει τους ανθρώπους στην πνευματικότητα. 

67 Στην εντολή μου που σας λέει: "Αγαπάτε αλλήλους", συνοψίζεται η διδασκαλία μου. Γιατί δεν με 

καταλάβατε όλοι, παρόλο που σας έδωσα σε όλους τον ίδιο βαθμό γνώσης κατά τη δημιουργία σας; Γιατί 

κάποιοι ξέρουν να δίνουν στον Θεό αυτό που του ανήκει και στον κόσμο αυτό που του ανήκει, ενώ άλλοι 

τα δίνουν όλα στον κόσμο, από τον οποίο φτιάχνουν τον Θεό τους, τον Παράδεισό τους και τη Βασιλεία 

των Ουρανών τους; - Επειδή αυτοί έχουν ξεχάσει ότι σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "Η Βασιλεία Μου δεν 

είναι από αυτόν τον κόσμο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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 Ο Ηλίας ως αφυπνιστής και φωτιστής των ψυχών .... .  64-68 

Οδηγία 159 

Πνευματικότητα του λαού του Θεού σε παλαιότερες εποχές  3-5 

 Ανακοίνωση μιας νέας πνευματικότητας στην ανθρωπότητα  6-10 

 Η μετενσάρκωση του Λευί  19-20 

Η δικαιοσύνη του Θεού κρίνει διαφορετικά από την 

 ανθρώπινη δικαιοσύνη  40-45 

Καθήκον και ευθύνη του 
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 Αποκάλυψη εκκλησίες  50-53 

Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ  54-60 

 Θαύματα μέσω της πνευματοποίησης, όχι της μαγείας  61-66 

 Η μεγάλη μάχη μεταξύ φωτός και σκότους67-70 

Ο νέος λόγος του Θεού δίνει στήριξη στην εποχή της 

 Σύγχυση εννοιών  75-77 

Τα "χτυπήματα της μοίρας" είναι δοκιμασίες για την εκπλήρωση των  

 Πεπρωμένο ζωής  79-80 

Οδηγία 160 

Η χρήση του πνευματικού χαρίσματος της διορατικότητας είναι  

 υπεύθυνος  1-5 

Μελλοντικό όραμα και πεπρωμένο μέσω της πνευματοποίησης  6-14 

Νέα αποκάλυψη του Θεού σε μια εποχή της μεγαλύτερης πνευματικής 

 και επίγειες συγκρούσεις και αγώνες  15-23 

 Ο αγώνας του φωτός ενάντια στο σκοτάδι . .  30-31 

 Το πρότυπο πίστης του αρχαίου λαού του Ισραήλ. .  32-33 

Ο Ηλίας, ο απελευθερωτής των λαών από τις συμμορίες των 

 Υλισμός  34-39 

Τα βάσανα των ανθρώπων είναι αυτοδημιούργητα, 

 δεν ήθελε και έστειλε ο Θεός  40; 43-45 

Η ανακοίνωση δυσοίωνων γεγονότων θεωρείται 

Προειδοποίηση που δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως προορισμός  41-42 

Η Αποκάλυψη του Θεού ως Πατέρα ─ σήμερα 

 όπως κάποτε ─ στο Jesum  43-49 

Ο δράκος του κακού στον άνθρωπο γίνεται 

 να ξεπεραστεί  50-55 

Ανανεωμένη δραστηριότητα του Πνεύματος του Θεού στη γη .  56-64 

Η χρήση ένοπλης βίας δεν λύνει προβλήματα, 

αλλά προκαλεί όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες και βάσανα  65-68 

Οδηγία 161 

 Ο δρόμος του καλού και του κακού  2-5 

 Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού  7-17 

 Η εκτροπή της ανθρωπότητας τελειώνει  19-22 
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 Η θεϊκή προέλευση των εκδηλώσεων  33-36 

 Δημιουργία της γης σε 7 στάδια ανάπτυξης37-44 

 Ο πρώτος χρόνος ή το αναπτυξιακό στάδιο της ανθρωπότητας  45-50 

 Η Δεύτερη και η Τρίτη Εποχή ως εποχές αποκάλυψης  51-53 

Οι 7 Σφραγίδες ─ Εποχές της Ιστορίας της Σωτηρίας ....  54-63 

Στέψη του θεϊκού σχεδίου σωτηρίας κατά την εποχή της 7ης σφραγίδας 64-67 

Οδηγία 162 

Έλλειψη κατανόησης και λανθασμένες αντιδράσεις των 

 Άνθρωποι ενάντια σε εξωτερικές απειλές1-3 

 Ο στρατός των μαχητών του Χριστού κατά του κακού  4-6 

 Η πίστη των προφητών του αρχαίου Ισραήλ. . .  7-9 

Η ομοιότητα μεταξύ των αρχαίων προφητών 

 και τα νέα "φερέφωνα" του Κυρίου . . .  10-16 

 Ο Θεός είναι κοντά στον άνθρωπο  17-20 

 Η αληθινή προσευχή προέρχεται από την καρδιά. .  23-24 

 Οι παραβάσεις κατά του θεϊκού νόμου κρίνονται  25-28 

 Έλλειψη κατανόησης και συμπόνιας μεταξύ των ακροατών  31-36 

Βοήθεια μέσω των προσευχών για τους ανθρώπους και τις άπορες ψυχές  37-40 

Βοήθεια μέσω αγγέλων-φρουρών ή πνευμάτων του φωτός . . .  41-43 

 Η ζωή στη γη είναι προκαθορισμένη  44-45 

 Η αποστολή της αληθινής αγάπης  46-55 

 Πνευματική αγάπη και εγωιστική "αγάπη"  56-58 

Οδηγία 163 

Αποκάλυψη, παρηγοριά και θεραπεία μέσω του Παρηγορητικού Πνεύματος  15-19 

Συνειδητή και ασυνείδητη σύνδεση μεταξύ 

Αυτός ο κόσμος και πέρα από αυτόν  24-33 

 "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί " 37-39 

 Μια νέα παραβολή  47-63 

Οδηγία 164 

 Δοκιμές πίστης κάποτε και σήμερα  1-5 

Δεν υπάρχει θάνατος για τις ψυχές των κεκοιμημένων6-7 

Η προετοιμασμένη, γνωρίζουσα ανθρώπινη ψυχή μπορεί να στραφεί 

αποσπώνται εύκολα από το κέλυφος του σώματός τους σε εύθετο χρόνο  8-10 

Πνευματοποίηση μέσω της τήρησης της εντολής της αγάπης  16-22 
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Ψευδείς επιθυμίες, ελπίδες και φόβοι των 

 Οι πιστοί σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών  30-32 

Η τερατώδης λανθασμένη πίστη σε μια αιώνια τιμωρία στην κόλαση 33-34 

 Εγωιστικές μορφές ευσέβειας  37 

Οι φυσικές καταστροφές πρέπει να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε 

 Προκαλεί μετάνοια  40-42 

 Η έρημη κατάσταση της ανθρωπότητας  43-46 

 Νίκη του Πνεύματος επί της "σάρκας"  47-49 

Το βιβλίο της σοφίας, της δύναμης και της αγάπης του Θεού51-55 

Οδηγία 165 

 Νέες ιδέες και αποκαλύψεις  7-13 

 Επικοινωνία μέσω της μετάδοσης σκέψεων. .  15-16 

Μόνο ένα αναμορφωμένο άτομο μπορεί να προσηλυτίσει με επιτυχία 37-57 

Η Τριάδα του Θεού θεμελιώνεται στις τρεις  

 Τρόποι της Αποκάλυψης ως Νόμος, ως Αγάπη και ως Σοφία  55-60 

 Οι προϋποθέσεις για την ειρήνη στον κόσμο  71-72 

Προειδοποίηση κατά της μη εξουσιοδοτημένης καταγγελίας της 

 Ύπαρξη στη Γη  73-74 

Οδηγία 166 

Παραδείγματα ενός καλού και ενός κακού 

Διαχείριση των ανθρώπων  3-7; 13-17 

 Η επίδραση των διακηρύξεων στο ποίμνιο των πιστών  9-12 

 

Η σημασία της Μαρίας στο νέο γεγονός της σωτηρίας20-23 

 Η νέα διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο26-30 

 Η ημέρα ανάπαυσης και περισυλλογής  31-35 

 Η επιθυμητή αρμονία μεταξύ σώματος και νου  36 

 Η θεραπευτική και λυτρωτική δύναμη της αγάπης . .  41-44 

 Η αποστολή της διακήρυξης, της παρηγοριάς και της θεραπείας  46-48 

 Η συνοδευτική, ευεργετική δύναμη της καρδιακής προσευχής  49-55 

Οδηγία 167 

 Αναγκαίος εξαγνισμός της ανθρωπότητας μέσω του πόνου  1-4 

 Θεϊκή πίστη στο καλό των ανθρώπων  5-12 

Ανιδιοτελής αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο  14-19 

 Η επερχόμενη πνευματική πρακτική της θρησκείας .  20-21 
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Ο φυσικός θάνατος είναι μια απελευθέρωση για την ψυχή22-27 

Εξάλειψη των τεχνητών ορίων μεταξύ 

 Άνθρωποι και μεταξύ λαών  29-32 

 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη ─ το αξίωμα της αγάπης του  33-37 

 Υγεία, δύναμη και γνώση μέσω του εξαγνισμού  40-45 

Πνευματιστές από όλο τον κόσμο ως προχωρημένοι αδελφοί 

στο πνεύμα, που η διαίσθηση και η έμπνευση να λάβει 

και να ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν . .  46-48 

Η ακολουθία του Χριστού απαιτεί αυτοκατάκτηση, 

Θυσία, ενεργός φιλανθρωπία και ταπεινότητα53-54 

Οδηγία 168 

 Ο αληθινός εραστής κατέχει τα πάντα  11 

Όχι ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό, αλλά η εκπλήρωση της  

Νόμος της αγάπης σύμφωνα με το παράδειγμά του 

 φέρνει τη σωτηρία στον άνθρωπο  14-23 

Δεν είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου να υποφέρει, 

 αλλά για να τελειοποιηθούν25 

Μεσολάβηση και ελεήμων συμπόνια για εξιλέωση 

Ψυχές στη μετά θάνατον ζωή  36; 45-47 

Δουλεύοντας με αγάπη αντί για τα βαριά βάσανα της εξιλέωσης . . . . 54-57 

Οδηγία 169 

 Το έλεος του Θεού για τις πάσχουσες ψυχές στη μέλλουσα ζωή  6 

Ο νόμος και ο δρόμος της επανόρθωσης οδηγούν στην  

 Τελειότητα  7-9 

Δεν είναι το πεπρωμένο της γης να είναι ένας κόσμος 

Εξιλέωση για να είναι  10-14 

 Έμπνευση στη σιωπή και την ομορφιά της φύσης  28-31 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς 

του έργου του Πνεύματος  35-36 

Καταστροφικές συνέπειες της μονόπλευρης εκπαίδευσης του νου  47-48 

 Έμπνευση μέσω της φωνής του Θεού στον άνθρωπο  53-54 

Η μελλοντική Βασιλεία της Ειρήνης του Χριστού στη Γη59 

Η διδασκαλία του Ιησού δεν ήταν δανεισμός από ανθρώπινες διδασκαλίες, 

δεν μπορούσε να μάθει τίποτα από τους ανθρώπους  62-69 
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 Η ανόθευτη απλότητα των Φωνηφόρων  70-76 

Οδηγία 170 

Ο μεγαλύτερος πόνος του Ιησού στο σταυρό  1-3 

 Η μη αναγνώριση της θεϊκής φύσης του Ιησού  4-11 

 Ψευδείς προσδοκίες του Μεσσία σήμερα  23 

Η έννοια του όρου "Πνευματικός Κόσμος" στο Πνευματικό Έργο 42-48 

 Βοήθεια μέσω προσευχών για τους κυβερνώντες  54-55 

 Η φύση και το έργο του πνεύματος στον άνθρωπο ....  56-63 

 Η Αποκάλυψη του Θεού στα έργα της Δημιουργίας Του  64-65 

Οδηγία 171 

 Καθοδήγηση μέσω της συνείδησής του  7-10 

Η ευθεία πορεία του Πνεύματος στη "Σκάλα προς τον Ουρανό"  17-30 

 Οι γραπτές μαρτυρίες των εκδηλώσεων . . .  48-55 

 Μαρία, η προσωποποίηση της τρυφερής αγάπης του Θεού  68-72 

Υπολείπονται της αγάπης του Θεού σε δύσκολες περιστάσεις 

 Επίσκεψη  77-78 

Η μετασχηματιστική για την ανθρωπότητα δύναμη του 

 νέος λόγος του Θεού  79-87 

Οδηγία 172 

Ο χιτώνας του φωτός της πνευματικής αγνότητας  1-6 

Οι δάσκαλοι στο Πνευματικό Έργο πρέπει να είναι γνώστες της 

 είναι ανθρώπινη καρδιά  10-14 

Έλλειψη πειθούς λόγω έλλειψης 

 Πίστη, αγάπη και γνώση  24-26 

Οδηγίες για τους εργαζόμενους στην ιεραποστολή  33-43 Διόρθωση λανθασμένων αντιλήψεων για τον 

Θεό48-52  Έλλειψη θάρρους για εξομολόγηση  57-62 

Διδάσκοντας με αδελφικό πνεύμα, χωρίς 

 Ηθικός εξαναγκασμός  63-64 

Οδηγία 173 

 Τι σημαίνει το όνομα "Πνευματιστής";  1 

Οι εξωτερικευμένες μορφές λατρείας ─ ακόμη και στην 

 Αποκάλυψη Εκκλησίες  4-9 

 Η ισότητα των ανθρώπων ενώπιον του Θεού  11 

"Ο άσωτος υιός" ως παραβολή για την ανθρωπότητα  19-23 Εσωτερική καθοδήγηση μέσω της συνείδησης ─ 

κάποτε και σήμερα  32-36; 42 

Ο αρχικός αγώνας ενάντια στη διδασκαλία του πνεύματος  45-46 

Ο Παύλος και ο Νικόδημος θα μετενσαρκωθούν ως οι 

 Ομολογήστε το έργο του Κυρίου  47-48 
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Οι συγκλονιστικοί πόνοι της γέννησης της βασιλείας της ειρήνης  49-52 

 Η ώρα της αυτοεξέτασης υπό το φως της συνείδησης  57-58 

 Ψευδές πένθος για τους "νεκρούς"  62-66 

Αγαπητική σύνδεση με τους πνευματικά ζωντανούς 

 Αποθανών  67-73 

Οδηγία 174 

Αποφυγή λαθών μέσω της προσευχής ─ πριν από την 

 Δράση είναι το ερώτημα του θελήματος του Θεού  1-3 

 Αφύπνιση της πνευματικής αντίληψης μέσω της προσευχής  4-7 

 Υπόσχεση υπέροχων πνευματικών σπιτιών9-11 

 Το έργο του Ηλία στις καρδιές και τα έθνη12 

Ανάπτυξη όλων των πτυχών του ανθρώπου 

μέσω της διδασκαλίας του πνεύματος  14-16 

 Η ένδοξη εποχή των νέων αποκαλύψεων του Θεού.  25-27 

Του ανατέθηκε να γράψει ένα βιβλίο που θα κάλυπτε τις βασικές  

 Η έννοια των οδηγιών περιέχει  30 

Η εκπλήρωση του έργου της ζωής με υπομονή 

 και αυτοθυσία  31 

Χαρακτηριστικά της πνευματικής προόδου  46-47 

 Ο κίνδυνος της αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας  48-55 

 Η πορεία προς την τελειότητα  57-60 
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Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950  
Λογοτεχνία 
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