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Σημείωση για το θέμα αυτό:  
 

Ο τόμος αυτός επεξεργάστηκε πιστά στο περιεχόμενο του προαναφερθέντος γερμανικού 

πρωτοτύπου για το μεταφραστικό πρόγραμμα DeepL, ProVersion, το οποίο μεταφράζεται σε 12 

γλώσσες.  

Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφραστεί με αυτό οι ακόλουθοι τόμοι:   

Κατάσταση Δεκέμβριος 2020  

 

Η Τρίτη Διαθήκη  

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

πορτογαλικά-βραζιλιάνικα,. Θα ακολουθήσει: Ιαπωνικά και κινέζικα 

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

γαλλικά,  

Το βιβλίο της αληθινής ζωής 

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

διαθέσιμοι. 

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω μεταφράσεις.  

 

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

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

μεταφορτωθούν σε μορφή PDF δωρεάν από το διαδίκτυο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανάληψης και επιστροφής στην αγκαλιά του Πατέρα.  

 

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

2017.  

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

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

και  

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

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

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

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

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

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

ξαναμπούν στους κόλπους του Πατέρα.  

 

Anna Maria Hosta 

Ειρηνικός Χριστός στη Γη 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (πολύγλωσσο) 

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

Ανά πάσα στιγμή, ο Θεός, με την απέραντη αγάπη του, έχει δώσει τον εαυτό του στους 

Ο Κύριος έγινε γνωστός στους ανθρώπους για να τους δείξει το μονοπάτι για την πνευματική τους 

ανάπτυξη: Στους βιβλικούς χρόνους, την Πρώτη φορά, μέσω των προφητών του- στη Δεύτερη φορά, 

μέσω του Ιησού Χριστού και των αποστόλων του- στη σημερινή, την Τρίτη φορά, μέσω των λεγόμενων 

φορέων της φωνής του ─ απλών, πιστών στο Θεό ανθρώπων. 

Οι προετοιμασίες γι' αυτό ξεκίνησαν στο Μεξικό το 1866, και από το 1884 και μετά άνθρωποι από 

τον απλό λαό συναντήθηκαν για να ακούσουν τον θείο λόγο Κυριακή με Κυριακή σε απλούς χώρους 

συνάντησης. 

Στην αρχή, υπήρχαν μια χούφτα άνθρωποι σε ένα μόνο μέρος. Προς το τέλος του 1950, το θείο 

πνεύμα εκδηλώθηκε σε περισσότερους από εκατό διαφορετικούς τόπους συνάντησης στο Μεξικό τις 

Κυριακές. 

Αυτό το είδος της αποκάλυψης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1950 ─ όπως είχε ανακοινωθεί αρκετές 

φορές προηγουμένως. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αυτά τα λόγια του Κυρίου έχουν συν-

στενογραφηθεί και καταγραφεί. 

Από αυτόν τον τεράστιο αριθμό πρωτοκόλλων, συνολικά 366 επιλέχθηκαν μετά το 1950 και 

δημοσιεύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο 12τομο έργο Libro de la Vida Verdadera (Το 

βιβλίο της αληθινής ζωής). 

Περισσότερες πληροφορίες και ιστορικό υπόβαθρο για την προέλευση των θείων αποκαλύψεων στο 

Μεξικό μπορείτε να βρείτε στον Τόμο Ι του παρόντος έργου, καθώς και στο βιβλίο του Ιδρύματος Unicon 

Εισαγωγή στο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής. 

Τα πρωτότυπα αποσπάσματα που ακολουθούν δίνουν στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα ορισμένων 

σημαντικών θεμάτων αυτού του τόμου: 

Επέστρεψα στους ανθρώπους εν μέσω πολεμικών ειδήσεων, γεγονότων και σημείων με τα οποία 

προανήγγειλα τον ερχομό Μου. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν Με αισθάνθηκαν. 

Εν μέσω αυτής της σιωπής, αυτής της φτώχειας, αυτής της γωνιάς της γης (Μεξικό), ακούω αυτή τη 

στιγμή το Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, καλώντας τους ανθρώπους, αφυπνίζοντάς τους σε 

μια νέα ζωή, ανανεώνοντάς τους μέσω της πειστικής και στοργικής διδασκαλίας Μου, αφυπνίζοντας 

μέσα τους τις κοιμισμένες ικανότητές τους για να τους ανεβάσω στους δρόμους της ακολουθίας του 

Διδασκάλου τους. 

Πρέπει να σας πω ότι αυτή την εποχή σας βρήκα πιο μπλεγμένους στον θρησκευτικό φανατισμό και 

την ειδωλολατρία από κάθε άλλη φορά, και ταυτόχρονα την ψυχή σας πιο φτωχή σε αρετές από ποτέ 

άλλοτε. Τώρα σας ρωτώ, αφού Με ακούτε χρόνο με το χρόνο μέσω αυτής της διακήρυξης: ποιος 

αισθάνεται ότι κατέστρεψα τις αρχές της ζωής του; Ποιος αισθάνεται σύγχυση ή βλέπει τη χριστιανική 

του πίστη να καταστρέφεται; Αλήθεια σας λέω, σας υπενθύμισα μόνο όσα σας αποκάλυψα στο 

παρελθόν, επειδή τα είχατε ξεχάσει ή τα είχατε διαστρεβλώσει. Αυτό που οι άνθρωποι σας έκρυβαν, το 

έφερα στο φως, και αυτό που φυλασσόταν στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο, σας το αποκάλυψα. Αυτή 

η εποχή είναι η εποχή της πνευματικής ελευθερίας. Οι άνθρωποι φωτίζονται από το πνεύμα τους και θα 

ξέρουν πώς να επιλέξουν τον ασφαλή δρόμο. (188, 33-35) 

Μην συγχέετε αυτή την επικοινωνία με εκείνη που οι άνθρωποι παράγουν με τη δική τους ελεύθερη 

βούληση ─ άλλοι από την επιστήμη, άλλοι από την περιέργεια, άλλοι από δεισιδαιμονικές αντιλήψεις. 

(188, 45) 

Εγώ, ο Πατέρας, δεν έχω απορρίψει κανέναν από την αγκαλιά της αγάπης και της συγχώρεσης, ούτε 

καν εκείνους που έχουν αφεθεί να παρασυρθούν από τον πειρασμό και έχουν πέσει στην άβυσσο. Δεν 

έχω καταδικάσει κανέναν. Ούτε στη γη ούτε στην "πνευματική κοιλάδα" υπάρχουν ανυπεράσπιστα 

όντα. Ποιος από εσάς θα μπορούσε να εκδιωχθεί από την αγκαλιά μου επειδή είναι αμαρτωλός και 
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ανάξιος να λάβει το έλεός μου; Ζω στην καρδιά του σκληραγωγημένου αμαρτωλού που δεν μπόρεσε να 

δεχτεί το φως του Θείου Πνεύματός Μου, επειδή δεν άκουσε το κάλεσμα που προέρχεται από τη φωνή 

της συνείδησής του. Νομίζετε ότι απομακρύνθηκα από αυτόν εξαιτίας της αλυσίδας των αδικημάτων 

του; Όχι, βέβαια. Είμαι ο Πατέρας όλων των πλασμάτων χωρίς να απορρίπτω κανένα από τα παιδιά 

Μου. Είμαι η Αγάπη, και ως στοργικός Πατέρας δεν παραμελώ κανέναν, τον λαό Μου. 

Εσείς πρέπει να προσεύχεστε για τον πλανεμένο, να ζητάτε να φωτίσει το φως του Πνεύματός μου 

την ψυχή του, ώστε να αφυπνιστεί, να σπάσει τα δεσμά του πειρασμού και να διαλύσει το σκοτάδι που 

τον έχει τυφλώσει. (206, 36-37) 

Οι καλοί σπορείς του πνευματισμού δεν θα διακριθούν ποτέ από οτιδήποτε εξωτερικό ή υλικό. Δεν 

θα έχουν κανένα ύφος, κανένα σήμα, κανένα ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας. Τα πάντα σχετικά με τους 

τρόπους δράσης τους θα είναι απλά και κατανοητά. Ωστόσο, αν ξεχωρίζουν για κάτι, αυτό θα είναι η 

ενεργός φιλανθρωπία και η πνευματοποίησή τους. 

Οι αληθινοί κήρυκες του Πνευματισμού δεν θα διακριθούν από την ευγλωττία, αλλά από τη σοφία 

και την απλότητα των λόγων τους, αλλά πάνω απ' όλα από την αλήθεια των έργων τους και τη 

δικαιοσύνη της ζωής τους. 

Θυμηθείτε ότι στη γη δεν χρειαζόμουν έναν εξωτερικά όμορφο τρόπο ομιλίας για να αιχμαλωτίσω 

τις καρδιές των πλήθους, αλλά ότι ήξερα πώς να τα προσεγγίσω μέσω της αγάπης, της ειλικρίνειας, της 

θεραπευτικής δύναμης και της σοφίας. Αυτό είναι το παράδειγμα που θα πρέπει να λάβετε κατάκαρδα 

και να ακολουθήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

Ούτε θέλω να περιορίσετε τη θρησκευτική σας πρακτική σε υλικούς χώρους λατρείας, γιατί τότε θα 

φυλακίσετε την ψυχή σας και δεν θα την αφήσετε να ανοίξει τα φτερά της για να κατακτήσει την 

αιωνιότητα. 

Ο βωμός που σας αφήνω να γιορτάσετε σε αυτόν η λατρεία που περιμένω είναι ζωή χωρίς κανένα 

περιορισμό, πέρα από όλα τα δόγματα, όλες τις εκκλησίες και τις αιρέσεις, επειδή είναι θεμελιωμένη 

στο πνευματικό, στο αιώνιο, στο θείο. (194, 24-28) 

Επέτρεψα να υπάρχουν θρησκείες στη γη που είναι μονοπάτια για την ψυχή που οδηγούν στον Θεό. 

Κάθε θρησκεία που διδάσκει την καλοσύνη και την αγάπη και υμνεί το έλεος είναι καλή γιατί περιέχει 

φως και αλήθεια. Όταν οι άνθρωποι μαραζώνουν μέσα τους και μετατρέπουν αυτό που αρχικά ήταν 

καλό σε κακό, το μονοπάτι χάνεται κάτω από τον υλισμό και την αμαρτία. 

Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή σας δείχνω εκ νέου την αλήθεια Μου, που είναι ο δρόμος, η ουσία της ζωής 

και ο νόμος, ώστε να αναζητήσετε αυτόν τον νόμο, που είναι ο φάρος και το καθοδηγητικό αστέρι, πέρα 

από μορφές και τελετές, πέρα από κάθε τι ανθρώπινο. Όποιος Με αναζητά με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

πνευματιστής. (197, 10-11) 

Η ενοποίηση των θρησκειών θα έρθει όταν το πνεύμα του ανθρώπου υψωθεί πάνω από τον υλισμό, 

τις παραδόσεις, τις προκαταλήψεις και τον φανατισμό. Τότε οι άνθρωποι θα έχουν ενωθεί πνευματικά 

σε μια ενιαία λατρεία: αυτή της καλοσύνης από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Όταν συμβεί αυτό, 

η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε μια περίοδο τελειότητας. Γι' αυτό απαιτώ από εσάς να δείχνετε το έργο 

μου με καλή και ορθή συμπεριφορά. 

Μην στενοχωριέστε που δεν θα ζήσετε για να δείτε την πραγματοποίηση όλων αυτών. Αλλά σε κάθε 

περίπτωση θα έχετε την ικανοποίηση ότι θα έχετε συμβάλει με τον σπόρο σας στην εγκαθίδρυση της 

βασιλείας της ειρήνης ─ έναν σπόρο που θα φέρει καρπούς στις καρδιές των μελλοντικών γενεών. (187, 

43) 

Σας είπα ότι θα έρθει η ώρα που το φως θα εμφανιστεί σε όλα τα μέρη, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις 

ηπείρους. Αυτό το φως θα λάμψει ανάλογα με την πνευματική κατάρτιση του ανθρώπου. Όμως, μέσα 

από την ίδια διαδικασία θα διαμορφωθεί μια νέα και πιο ακριβής αντίληψη της δημιουργίας, μια νέα 

αντίληψη της πνευματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει ένα νέο στάδιο πνευματικής 

ανάπτυξης. (200, 41) 
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Οδηγία 175  
1 Το φως του Πνεύματός μου ήρθε για να σας αποκαλύψει όλα τα χαρίσματα που βρίσκονται 

μέσα στην ύπαρξή σας ─ όλα όσα κουβαλάτε μέσα σας από την καταγωγή σας, χωρίς να το γνωρίζετε. 

Σας έδωσα να καταλάβετε ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσετε πραγματικά τον εαυτό σας, να ανακαλύψετε 

τον εαυτό σας και να μάθετε ποια είναι η κληρονομιά σας, ώστε να γίνετε πνευματικά σπουδαίοι. 

2 Κατά καιρούς σας έχω δώσει αποκαλύψεις: Πρώτα ήταν ο νόμος, μετά η διδασκαλία μου και 

τέλος η πλήρης γνώση της πνευματικής σας αποστολής. 

3 Λέτε ότι έχω πάει με άνδρες τρεις φορές, αλλά είναι αλήθεια ότι ήμουν πάντα μαζί σας. Είμαι 

εκείνος ο Πατέρας που την πρώτη φορά αποκάλυψε στους ανθρώπους τον νόμο της δικαιοσύνης Του, 

που τη δεύτερη φορά έκανε τον "Λόγο" Του να γίνει άνθρωπος στον Ιησού, τον Υιό Του, και που τώρα 

κάνει τον εαυτό Του πνευματικά γνωστό στον κόσμο. Έτσι σας έδωσα μια θεϊκή παραβολή μέσα στους 

αιώνες, το νόημα της οποίας σας μιλάει για την πνευματική σας ανάπτυξη και σας ενημερώνει ότι Αυτός 

που σας μίλησε ανά πάσα στιγμή ήταν ένας Θεός, ένα Πνεύμα και ένας Πατέρας. 

4 Με ρωτάτε τι θέλω να πετύχω όταν αποκαλύπτομαι πνευματικά στην ανθρωπότητα αυτής της 

εποχής; Σε αυτό σας απαντώ: Αυτό που επιδιώκω είναι η αφύπνισή σας προς το Φως, η 

πνευματοποίησή σας και η ενοποίησή σας, καθώς ήσασταν διαιρεμένοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί ενώ 

κάποιοι αναζητούσαν τους θησαυρούς του πνεύματος, άλλοι αφιερώθηκαν στην αγάπη για τα πλούτη 

του κόσμου ─ πνευματισμός και υλισμός σε διαρκή μάχη- πνευματιστές και υλιστές που δεν μπόρεσαν 

ποτέ να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. 

5 Θυμηθείτε: Όταν ο Ισραήλ, περιμένοντας τον Μεσσία, τον είχε μπροστά στα μάτια του, 

χωρίστηκε σε πιστούς και αρνητές της αλήθειας Μου. Η εξήγηση είναι απλή: οι πιστοί ήταν εκείνοι που 

Με περίμεναν με το πνεύμα, και οι αρνητές ήταν εκείνοι που Με περίμεναν με τις αισθήσεις της 

"σάρκας". 

6 Αυτές οι δύο δυνάμεις θα πρέπει να αναμετρηθούν ξανά μεταξύ τους μέχρι να αναδυθεί η 

αλήθεια από αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας θα είναι σκληρός- γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο 

περισσότερο οι άνθρωποι αγαπούν το γήινο, αφού η επιστήμη τους και οι ανακαλύψεις τους δίνουν την 

αίσθηση ότι ζουν σε ένα δικό τους βασίλειο, σε έναν κόσμο που οι ίδιοι δημιούργησαν. 

7 Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν επεκτείνει τις σφαίρες επιρροής τους, κυριαρχούν και διασχίζουν 

ολόκληρη τη γη. Δεν υπάρχουν πλέον άγνωστες ήπειροι, χώρες ή θάλασσες. Δημιούργησαν μονοπάτια 

στη γη, στη θάλασσα και στον αέρα. Αλλά δεν αρκούνται σε αυτά που διαθέτουν ως κληρονομιά στον 

πλανήτη τους, εξερευνούν και αναζητούν το στερέωμα, λαχταρώντας ακόμη μεγαλύτερα πεδία. 

8 Ευλογώ την επιθυμία των παιδιών μου για γνώση και οι φιλοδοξίες τους να γίνουν σοφοί, 

σπουδαίοι και δυνατοί βρίσκουν την ανεπιφύλακτη έγκρισή μου. Αυτό όμως που δεν εγκρίνει η 

δικαιοσύνη μου είναι η ματαιοδοξία στην οποία συχνά βασίζονται οι φιλόδοξοι στόχοι τους ή ο 

εγωιστικός σκοπός που κατά καιρούς επιδιώκουν. 

9 Δεν εμποδίζω τους ανθρώπους να αυξήσουν τις γνώσεις τους, ούτε τους κρύβω το φως της 

επιστήμης. 

Όταν τοποθέτησα τον ανθρώπινο σπόρο στη γη και του είπα να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί, 

του είπα επίσης να υποτάξει τη γη, δηλαδή, ότι ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα που θα τον περιβάλλουν, 

ο άνθρωπος θα είναι το συνειδητό ον που θα γνωρίζει τους ανθρώπινους νόμους και τη θεία 

δικαιοσύνη και θα καλλιεργεί τις αρετές, γύρω από το οποίο όλα τα όντα και τα στοιχεία θα 

περιστρέφονται αρμονικά. 

10 Πόσο μακριά από την αρμονία έχει ζήσει ο άνθρωπος από τότε που άρχισε να περπατά πάνω 

στη γη! Οι αδιάκοπες πτώσεις του, το ανεξάντλητο ποτήρι του πόνου που έχει υποστεί και η έλλειψη 

ειρήνης μαρτυρούν αυτό. 
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11 Σας δίνω τώρα το νέο μάθημα που είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν προσευχήθηκαν όλοι εν 

αναμονή του ερχομού Μου, αλλά ο πόνος τους κράτησε ξύπνιους και προετοιμασμένους να Με 

δεχτούν. 

Η ανθρωπότητα είχε ήδη την εμπειρία που της άφησε ο λαός του Ισραήλ από τη Δεύτερη Εποχή, 

ώστε κανείς να μην έχει την πρόθεση να δυσπιστήσει στη Θεία Δικαιοσύνη. Δεν ξέρετε ότι τα χαρίσματα 

της προφητείας, της θείας επιστήμης και της πνευματικής δύναμης δόθηκαν στους "πνευματικά 

φτωχούς" που λαχταρούσαν τον ερχομό του Κυρίου για να λάβουν από Αυτόν το φως της ελπίδας και 

της γνώσης; 

Αν Με ρωτήσετε για το πού βρίσκονται αυτές οι ψυχές, θα σας πω ότι τώρα κατοικούν σε σπίτια 

όπου όλα τα σπουδαία πράγματα που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη φαίνονται στα μάτια τους σαν 

συνηθισμένη γήινη σκόνη. Αλλά αν Με ρωτήσετε τι συνέβη σε εκείνους που δεν δέχτηκαν τίποτα από το 

βασίλειό Μου επειδή ο Λόγος Μου και οι υποσχέσεις Μου τους φάνηκαν φτωχές, θα σας πω ότι είναι 

ανάμεσα σε εκείνους που ενσαρκώνονται και μετενσαρκώνονται μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ψυχής 

τους. Διότι απαιτούσαν χρυσό και δύναμη, και δικαίως, για την πνευματική τους επανόρθωση, τους 

παραχωρήθηκε ο κόσμος με τα αμφίβολα πλούτη του και την ψεύτικη δύναμή του. Ταλαιπωρήθηκαν 

από τη θεία δικαιοσύνη, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από το μονοπάτι της σωτηρίας που οδηγεί στη 

βασιλεία της αλήθειας. 

Γι' αυτό, σήμερα, καθώς σας στέλνω άφθονο το φως του Πνεύματός Μου, θα τους αναζητήσω 

ακούραστα για να τους κάνω να καταλάβουν ότι είναι πλέον αρκετός ο χρόνος της δοκιμασίας που τους 

έχει ανατεθεί, και να τους κάνω να καταλάβουν ότι τώρα είναι ο Τρίτος Χρόνος, ο ίδιος ο χρόνος κατά 

τον οποίο τελειώνουν οι Εποχές, για τον οποίο μίλησα όταν επρόκειτο για την κρίση του εβραϊκού λαού. 

12 Όλοι σας έχετε ένα "ραντεβού" μαζί Μου και θα πρέπει να συγκεντρωθείτε για να Με ακούσετε, 

γιατί όλοι σας πρέπει να Με ακούσετε. 

13 Τα πάντα θα τοποθετηθούν στη ζυγαριά της δικαιοσύνης μου, στην οποία θα ζυγιστούν όλα τα 

έργα που δεν έχουν κριθεί. Η παρουσία μου και η δύναμή μου θα γίνουν αισθητές όπως δεν έχουν γίνει 

ποτέ άλλοτε αισθητές. Γιατί μετά το χάος, όλα θα επιστρέψουν στο σωστό δρόμο. 

14 Προσεύχεστε και παρακολουθείτε αδιάκοπα, ώστε να μην εκπλαγείτε, ω άνθρωποι. Αλλά 

αληθινά σας λέω, αν παρακολουθείτε και προσεύχεστε για τον κόσμο, θα υπάρχει ένας αόρατος 

μανδύας που θα σας προστατεύει, επειδή αγαπήσατε τον συνάνθρωπό σας και νιώσατε τον πόνο του 

σαν δικό σας. 

15 Σας ξαναλέω ότι θα κάνω αισθητή την Παρουσία Μου, τη Δύναμη Μου και τη Δικαιοσύνη Μου. 

Αν επέτρεψα στον άνθρωπο, μέσα στην κακία του, να βεβηλώσει όλα όσα είναι ιερά στη ζωή του, θα 

θέσω ένα όριο στη διαφθορά του. Αν τον έχω αφήσει να περιπλανηθεί στο μονοπάτι της ελεύθερης 

βούλησής του, θα του αποδείξω ότι τα πάντα πάνω του έχουν ένα "ως εδώ και όχι παραπέρα". Αν τον 

έχω αφήσει να ζήσει την προσπάθειά του για δύναμη και μεγαλείο στον κόσμο, θα τον σταματήσω στην 

πορεία του και θα τον κάνω να αναλογιστεί το έργο του μέσα από τη συνείδησή του, ώστε να απαντήσει 

στις ερωτήσεις Μου. 

16 Άφησα τον πόνο, την καταστροφή και τον θάνατο να γίνουν αισθητά στη ζωή σας, ώστε αυτοί οι 

καρποί, οι τόσο πικροί, να σας κάνουν να καταλάβετε το είδος των δέντρων που καλλιεργήσατε. Αλλά 

θα προκαλέσω επίσης την εξαφάνιση του πόνου και θα επιτρέψω στην ψυχή να έρθει σε ανάπαυση και 

περισυλλογή- γιατί από αυτήν θα αναδυθεί ένας ύμνος αγάπης προς τον Δημιουργό της. 

Έχει ειπωθεί και έχει επίσης καταγραφεί ότι θα έρθει εκείνη η ημέρα, όταν οι άνθρωποι θα έχουν 

ντύσει τα πνεύματά τους με το λευκό ένδυμα της εξύψωσης, όταν θα αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

17 Όλοι θα σωθούν, όλοι θα συγχωρεθούν, όλοι θα παρηγορηθούν. Πού είναι λοιπόν ο θάνατος, 

πού είναι η αιώνια καταδίκη και η κόλαση χωρίς τέλος; 

18 Δεν δημιούργησα ούτε θάνατο ούτε κόλαση- γιατί όταν το πνεύμα μου συνέλαβε τη σκέψη της 

δημιουργίας, ένιωσα μόνο αγάπη, και από τη μήτρα μου βγήκε μόνο ζωή. Αν υπήρχαν ο θάνατος και η 
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κόλαση, θα έπρεπε να είναι ανθρώπινα έργα, διότι θα ήταν άθλια- και ήδη γνωρίζετε ότι τίποτα το 

ανθρώπινο δεν είναι αιώνιο. 

19 Αληθινά σας λέω, τις στιγμές που ο Λόγος Μου ακούγεται μέσω του φορέα της φωνής, δεν 

τρέμει μόνο το πνεύμα αυτού του λαού, αλλά και όλα εκείνα τα όντα που έχουν εξίσου ανάγκη το θείο 

φως στην "πνευματική κοιλάδα". 

20 Ο ήχος του ανθρώπινου λόγου δεν τους φτάνει, αλλά το νόημα και η έμπνευση των μηνυμάτων 

μου φτάνουν, επειδή η φωνή μου είναι παγκόσμια και ο απόηχός της φτάνει σε όλους τους κόσμους και 

τα σπίτια όπου κατοικεί ένα παιδί του Θεού. 

21 Στέλνω μια ακτίνα του φωτός Μου σε κάθε κόσμο. Σε εσάς έστειλα αυτό το φως με τη μορφή 

ανθρώπινων λέξεων, ενώ σε άλλα σπίτια φτάνει μέσω της έμπνευσης. 

22 Στο φως αυτής της θεϊκής ακτίνας όλες οι ψυχές θα ενωθούν τώρα, κάνοντάς την μια ουράνια 

σκάλα που θα τις οδηγήσει στο πνευματικό βασίλειο που έχει υποσχεθεί σε όλους εσάς που είστε ένα 

πνευματικό σωματίδιο της Θεότητάς μου. 

23 Φανταστείτε τη χαρά όλων εκείνων των όντων που είχαν υλικές σχέσεις μαζί σας στη γη και που 

τώρα ζουν πέρα από τον κόσμο σας, όταν μάθουν ότι η φωνή που ακούνε ακούγεται και στη γη. Δεν 

απομακρύνθηκαν από εσάς, δεν σας ξεχνούν, ούτε απέχουν από το να ζητούν για εκείνους που 

παρέμειναν για λίγες στιγμές ακόμη στη γήινη κοιλάδα. Τα χάδια και οι ευλογίες τους είναι πάντα μαζί 

σας. 

24 Υπάρχουν εκείνοι που ήταν γονείς, παιδιά, αδέλφια, σύζυγοι, φίλοι ή ευεργέτες σας, οι οποίοι 

τώρα είναι απλώς αδελφοί και αδελφές σας ως πνευματικά όντα. Αλλά η αγάπη τους για εσάς είναι η 

ίδια ή και μεγαλύτερη, όπως και η δύναμή τους να σας βοηθήσουν και να σας προστατεύσουν. 

25 Προσευχηθείτε γι' αυτούς, άνθρωποι, μην πάψετε να τους αγαπάτε και να τους θυμάστε, γιατί η 

ανάμνηση και οι προσευχές σας είναι μια γλυκιά παρηγοριά στον αγώνα τους. Ποτέ μην τους 

φαντάζεστε αναστατωμένους ή να κατοικούν στο σκοτάδι, γιατί αυτό θα ήταν σαν να αισθάνεστε 

εξουσιοδοτημένοι να τους κρίνετε. Αν οι άνθρωποι εδώ στη γη είναι γενικά πολύ ατελείς και άδικοι για 

να κρίνουν σωστά τις υποθέσεις των γειτόνων τους ─ πώς θα μπορούσαν να κρίνουν οποιοδήποτε 

πνευματικό ον; 

26 Σας ξαναλέω ότι το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους βοηθήσετε στον κόσμο μέσω των 

προσευχών και των καλών σας έργων. 

27 Μην αισθάνεστε την ανάγκη να εκδηλωθούν στη ζωή σας με οποιονδήποτε υλικό τρόπο, είτε 

χρησιμοποιώντας έναν εγκέφαλο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γιατί έτσι θα αρνηθείτε την 

πνευματικότητα που σας δίδαξα. Επίσης, δεν έχετε μια συγκεκριμένη ημέρα του έτους για να την 

επικαλεστείτε. Σκεφτείτε ότι οι πνευματικοί ζουν μακριά από τον γήινο χρόνο, και ότι επομένως κάθε 

στιγμή μπορεί να είναι κατάλληλη για να τους προσεγγίσουμε μέσω της πνευματικής προσευχής. 

28 Πόσα από εκείνα τα όντα για τα οποία συχνά πιστεύατε ότι υφίστανται κακουχίες είναι ακριβώς 

εκείνα που αγωνίστηκαν για να σας φέρουν πιο κοντά σε αυτό το μονοπάτι προς το Φως, το οποίο οι 

ίδιοι δεν μπόρεσαν να βρουν όταν βρίσκονταν στη γη. Γι' αυτό, μην κλαίτε γι' αυτούς, και σίγουρα μην 

πενθείτε επειδή πέρασαν στην "πνευματική κοιλάδα". Δεν "πέθαναν", απλώς πρόλαβαν για λίγες 

στιγμές την ώρα που πρέπει να αναχωρήσετε. Έτσι ορίσθηκε από Μένα, ώστε να προετοιμάσουν το 

δρόμο για εσάς. 

29 Άνθρωποι, πρέπει πραγματικά να σας πω ότι δεν έχετε καμία δουλειά στα νεκροταφεία και ότι 

τα δάκρυα που χύνετε πάνω από τους τάφους είναι δάκρυα άγνοιας, υλοποίησης και πείσματος; 

30 Οι ψυχές εκείνων για τους οποίους κλαίτε είναι ζωντανές, αλλά εσείς επιμένετε να πιστεύετε ότι 

είναι νεκροί σε εκείνο το σώμα που εξαφανίστηκε κάτω από τη γη. Τους θεωρείτε χαμένους, ενώ αυτοί 

σας περιμένουν γεμάτοι αγάπη για να σας μαρτυρήσουν την αλήθεια και τη ζωή. Νομίζετε ότι είναι 

απόμακροι ή αναίσθητοι και κουφοί στους αγώνες και τις δοκιμασίες σας και δεν ξέρετε πόσες πέτρες 

απομακρύνουν από το δρόμο σας και από πόσους κινδύνους σας σώζουν. 
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31 Η άγνοια σας κάνει να είστε αγενείς, ακόμη και σκληροί με τον εαυτό σας και τους άλλους, αν 

και πρέπει να σας το πω: Ποιος μπορεί να είναι ακόμα αδαής αφού ακούσει οποιαδήποτε από τις 

διδακτικές ομιλίες Μου; 

32 Ο Λόγος Μου είναι η ακτίνα φωτός που πρέπει να σας αγκαλιάσει όλους, ώστε να παραμείνετε 

ενωμένοι στη φωτιά της αγάπης Μου. Αν, αφού το ακούσετε, το πιστέψετε και το εφαρμόσετε στην 

πράξη, από εκείνη τη στιγμή θα ενωθείτε με όλους όσους Με αγαπούν, Με πιστεύουν και Με δοξάζουν. 

33 Σας έχω πει στις διδασκαλίες Μου ότι η γήινη ζωή είναι η πορεία της ψυχής προς τον πόνο και το 

τέλος της ύπαρξής της στη γη είναι ο Γολγοθάς της, ώστε να προσπαθήσετε να Με ακολουθήσετε, 

παίρνοντας ως πρότυπο τα υποδειγματικά Μου έργα. 

34 Μακάριες είναι οι ψυχές που, με πίστη και αρετή, φτάνουν στην κορυφή- γιατί τη στιγμή που θα 

απορρίψουν το σώμα, θα βιώσουν το χάδι του Πατέρα ως ανταμοιβή για τη δύναμη και την αγάπη τους. 

Αυτοί είναι εκείνοι που εισέρχονται στην αιωνιότητα χωρίς να σκοντάφτουν. 

35 Ο λόγος μου αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν το νόημα του νόμου 

μου και της διδασκαλίας μου. Η αναγνώριση που μπορεί να τους δώσει η ανθρωπότητα δεν θα τους 

δώσει την ευδαιμονία, τη μακαριότητα της καρδιάς και την ειρήνη της ψυχής. Γιατί η ψυχή θα βρει την 

τέλεια ευτυχία μόνο στην πατρίδα στην οποία ανήκει. 

Πόσες ευκαιρίες έχετε για να είστε καλοί και χρήσιμοι στον πλησίον σας! Κάθε σπίτι είναι ένα 

κατάλληλο χωράφι για να σπείρω τον σπόρο μου. Κάθε πόλη και κάθε έθνος είναι σαν ένα χώμα που 

διψάει για φιλανθρωπία και αγάπη, και θα σας κάνω σπορείς, ώστε να ποτίσετε τον κόσμο με αγάπη και 

παρηγοριά και να τον σπείρετε με ειρήνη. 

36 Τα έργα, τα λόγια και οι προσευχές είναι τα μέσα που μπορείτε και πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

για να εκπληρώσετε την αποστολή της υπηρεσίας και της αγάπης προς τους συνανθρώπους σας. 

37 Σας δίδαξα την τέλεια προσευχή, που είναι η αληθινή γλώσσα του πνεύματος, η οποία φέρνει 

τον άνθρωπο σε άμεση επαφή μαζί Μου. 

38 Σας έδωσα το δώρο του Λόγου, που είναι η έκφραση του φωτός που υπάρχει στο πνεύμα και της 

αγάπης που ενώνει την καρδιά. 

39 Άνθρωποι που Με ακούτε: μη λέτε ότι σας ζητώ πολλά, αφού ξέρω καλύτερα από εσάς τους 

ίδιους τι είστε ικανοί να κάνετε. Σήμερα αισθάνεστε αδύναμοι, αδέξιοι, ανίκανοι και ανάξιοι, επειδή 

εξετάζετε το εσωτερικό σας και ανακαλύπτετε πολλές αδυναμίες, πολλές ελλείψεις που δεν σας κάνουν 

να αισθάνεστε τον ξένο πόνο. Αλλά πρώτα θα σας θεραπεύσω, θα σας κάνω να νιώσετε την ειρήνη μου 

για να δυναμώσω τις καρδιές σας και να ανοίξω το δρόμο σας. Τότε δεν θα αισθάνεστε πλέον φόβο, 

ούτε θα έχετε αμφιβολίες, ούτε θα αισθάνεστε ανίκανοι. 

40 Γι' αυτό σας άφησα χρόνο για να Με ακούσετε και να ενδυναμώσετε σταδιακά τον εαυτό σας 

στο Λόγο Μου, χωρίς να σας στείλω στις αχανείς χώρες για να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Αλλά 

τότε, όταν το πνεύμα σας διαποτιστεί από την ουσία Μου, δεν θα περιμένει αποδείξεις ούτε σημάδια 

για να ξεκινήσει, γιατί θα λάβει με έμπνευση αυτό που πρέπει να κάνει. 

41 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και καθώς προσεύχεστε, θα στείλω την ειρήνη Μου σε όλους τους 

λαούς της γης, θα ευλογήσω τα σπίτια σας και θα φωτίσω τα μονοπάτια σας. 

42 Θα σας δώσω αποδείξεις ότι όλα όσα σας υποσχέθηκα είναι αληθινά. Ποια θα είναι αυτή η 

απόδειξη; Ότι θα δείτε κάτι να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή σας που ελπίζετε εδώ και καιρό, κάτι 

που για κάποιους είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Για μερικούς, αυτό που έχω παραχωρήσει θα γίνει 

σύντομα, για άλλους θα τους κάνω να περιμένουν. Αλλά πραγματικά, σας λέω, δεν θα υπάρξει κάποιος 

που δεν θα λάβει την απόδειξη της αγάπης Μου. Τότε, όταν αυτή η χάρη φτάσει στον καθένα από εσάς, 

θα θυμηθείτε το Λόγο Μου και η πίστη σας θα αυξηθεί. 

43 Μην απελπίζεστε, μην χύνετε δάκρυα, μάθετε να περιμένετε εκείνη την ώρα, ενώ ζείτε και 

προσεύχεστε και αγρυπνείτε σύμφωνα με τη διδασκαλία μου. 

44 Βλέπετε πώς, εκείνες τις στιγμές που υψώνετε την ψυχή σας, ξεχνάτε τα βάσανά σας και 

γεμίζετε με την ειρήνη μου; Βεβαιωθείτε ότι είστε πάντα μαζί Μου, ακολουθήστε τη διδασκαλία Μου, 
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και θα δείτε την ειρήνη και το φως Μου να επικρατούν πάνω στα χτυπήματα της μοίρας και τις 

δυσκολίες σας. 

45 Καταλάβετε ότι τα βάσανά σας δεν είναι άχρηστα, ότι έχετε το καθήκον να ελέγξετε τον εαυτό 

σας πνευματικά και σωματικά, ώστε να ανήκετε στον αριθμό των σπορέων μου. 

46 Αυτοί που φέρνουν παρηγοριά στους ανθρώπους, που σηκώνουν αυτούς που έχουν πέσει, που 

δίνουν δύναμη στους αδύναμους, πρέπει να έχουν φωτιστεί από το φως της εμπειρίας και να έχουν 

γίνει δυνατοί στον αγώνα και στις δοκιμασίες. Δεν πρέπει να πτοούνται από καμία εικόνα πόνου, δεν 

πρέπει να τρέμουν μπροστά σε καμία δυστυχία του πλησίον, δεν πρέπει να αποφεύγουν τον πόνο όταν 

τα χέρια των συνανθρώπων τους τους απλώνονται με την επιθυμία για έλεος. 

47 Εκεί, ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν σκληρύνει μέσα στην κακία και τον πόνο, θα δείτε τότε 

πολλούς να ανεβαίνουν στο φως με την επιθυμία για ανανέωση και πνευματοποίηση. Αλλά για να 

φτάσει αυτή η έμπνευση σ' αυτούς, πρέπει να τοποθετήσετε στις καρδιές τους μια πραγματική 

απόδειξη αδελφοσύνης, μια πράξη που είναι η ακτίνα φωτός που φωτίζει το σκοτάδι αυτών των 

ανθρώπων. 

48 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι ο πόνος που σας συνόδευσε σε πολλές μορφές ήταν το καλέμι που 

διαμόρφωσε την ψυχή σας εσωτερικά για την εκπλήρωση μιας λεπτεπίλεπτης αποστολής. 

49 Οι οδηγίες που σας έδωσα σε αυτή την Τρίτη Εποχή είναι μια νέα διαθήκη που θα ενωθεί με 

εκείνες των προηγούμενων εποχών ─ γιατί αυτές οι τρεις αποτελούν μια αποκάλυψη. 

50 Το φως μου θα φωτίσει τα μυαλά εκείνων που προορίζονται να ενώσουν όλες τις διδασκαλίες 

μου σε ένα ενιαίο βιβλίο. 

51 Οι πνευματικοί μου υπηρέτες θα καθοδηγήσουν το χέρι των εκλεκτών μου, ώστε να μην υπάρχει 

κανένα ψεγάδι σε αυτό το βιβλίο. 

52 Οι διαφωνίες που υπήρχαν σε αυτή την κοινότητα πίστης, οι συζητήσεις και οι διαφωνίες τους 

θα εξαφανιστούν όταν βυθιστείτε στη μελέτη αυτού του βιβλίου και κατανοήσετε την αλήθεια του 

έργου μου. 

53 Σήμερα δεν έχετε ακόμη επίγνωση των συνεπειών που θα έχει για εσάς η διχόνοια σας. Αλλά 

πραγματικά, σας λέω, αύριο θα κλάψετε γι' αυτό. Πόσες φορές σας έχω ζητήσει να ενώσετε τις σκέψεις, 

τις πράξεις και τις ψυχές σας, αλλά εξίσου συχνά δεν έχετε ακούσει τη Θεία Συμβουλή Μου! 

54 Σας ενέπνευσα να σχηματίσετε έναν λαό και σας έδωσα το όνομα "Νέος Ισραήλ". Σας έδωσα 

διάφορα καθήκοντα και αποστολές, ώστε να έχετε όλα τα απαραίτητα πράγματα στο ταξίδι της ζωής 

σας και στους αγώνες σας, όπως συνέβη με τον Ισραήλ στην Πρώτη Εποχή, όταν περιπλανιόταν στην 

έρημο αναζητώντας τη Γη της Επαγγελίας. Ωστόσο, δεν έχετε ακόμη προσπαθήσει να κατανοήσετε τις 

εντολές μου, ούτε έχετε θελήσει να λάβετε υπόψη σας το παράδειγμα της ενότητας που άφησε ο λαός 

αυτός γραπτώς ─ ένα ανεξίτηλο παράδειγμα- διότι η αρμονία και η συνοχή τους ήταν που τους έκανε να 

νικήσουν τις αντιξοότητες που συνάντησαν στην πορεία. 

55 Μια νέα "γη της επαγγελίας" σας περιμένει, αλλά είστε ακόμα μακριά από αυτήν. Περιπλανιέστε 

ακόμα στην απέραντη έρημο, έχετε αφήσει πίσω σας τη δουλεία του "Φαραώ" και έχετε ήδη λάβει το 

Νόμο. Ωστόσο, δεν έχετε εγκαταλείψει εντελώς την ειδωλολατρία, και χωρίς να το συνειδητοποιείτε 

λατρεύετε το χρυσό μοσχάρι. 

56 Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσετε δοκιμασίες, αντιδράσεις και διωγμούς για να ξυπνήσετε από 

τον λήθαργο. Μόνο τότε θα είστε εξοπλισμένοι για να εκτελέσετε τις εντολές Μου και θα είστε 

πρόθυμοι να παρακολουθείτε το έργο που σας έχω αποκαλύψει, όπως ακριβώς οι Ισραηλίτες 

δημιούργησαν τη Σκηνή και την Κιβωτό της Διαθήκης για να διαφυλάξουν το Νόμο, επειδή οι 

δοκιμασίες τους είχαν αφυπνίσει στο φως. 

57 Τώρα η ψυχή σου θα είναι η σκηνή σου και το Πνεύμα η κιβωτός της διαθήκης σου. Εκεί ο νόμος 

μου θα φωτίζει τον δρόμο του λαού του Κυρίου. 

58 Σε αυτή την εποχή δεν έχει εμφανιστεί κανένας άνθρωπος που, όπως ο Μωυσής, να πηγαίνει 

μπροστά σε αυτόν τον λαό και να ενισχύει την πίστη του με θαύματα. Αλλά με λίγη προετοιμασία θα 
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μπορέσετε να νιώσετε την πνευματική παρουσία του Ηλία, ο οποίος σας καθοδηγεί, σας ενθαρρύνει και 

σας εμπνέει σε αυτή την περιπλάνηση. 

59 Τα πλήθη που Με ακούνε χύνουν τώρα δάκρυα. Μόνο εγώ γνωρίζω την αιτία των θρήνων τους, 

μόνο εγώ γνωρίζω όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συνάντησαν στο δρόμο τους και που τους 

σταματούν. 

60 Μείνετε σταθεροί, πλήθη, μείνετε πιστοί σε Μένα και θα δείτε τα εμπόδια να πέφτουν. 

Προσεύχεστε και εργάζεστε με όλο και μεγαλύτερη ειλικρίνεια, ειλικρίνεια και τελειότητα, έτσι ώστε 

κατά την εκτέλεση της αποστολής σας να βρείτε την παρηγοριά και τη δύναμη που χρειάζεστε για να 

αντέξετε τις αντιξοότητες της ζωής. Αν ζείτε με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν το περιμένετε, θα δείτε τον 

δρόμο καθαρό και τα εμπόδια να εξαφανίζονται. 

61 Είστε τα χωράφια μου, όπου σήμερα το σιτάρι και τα ζιζάνια φυτρώνουν δίπλα-δίπλα. Η ώρα 

του θεριστή δεν είναι ακόμα, αλλά όταν έρθει, τα έργα του καθενός από εσάς θα κριθούν. Τότε θα σας 

αφήσω τους καλούς μαθητές στη γη και θα πάρω από αυτόν τον κόσμο εκείνους που δεν έχουν φέρει 

τους καρπούς της ενότητας και της πνευματοποίησης. 

62 Παρακολουθήστε και δώστε προσοχή στον λόγο μου. Μην είστε εγωιστές επειδή έχετε λάβει τις 

πολύ μεγάλες μου εντολές και αποστολές, νομίζοντας ότι η κρίση μου δεν μπορεί ποτέ να σας φτάσει. 

Θυμηθείτε τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, οι οποίοι, αν και μεγάλοι στα μάτια του λαού τους, 

αποκοιμήθηκαν μέσα στο μεγαλείο τους, παραβίασαν τον νόμο και είδαν τη θεία δικαιοσύνη μου, 

αδυσώπητη και σοφή, να έρχεται εναντίον τους, όταν πίστεψαν ότι επειδή ήταν τόσο αγαπητοί από τον 

Πατέρα, δεν θα τους ταλαιπωρούσε ποτέ. 

63 Σκεφτείτε, ω λαέ, τις νέες γενιές, σκεφτείτε τα παιδιά σας, όπως έκαναν οι πατριάρχες που 

προετοίμασαν τα έθνη τους για να υποδεχτούν τον ερχομό του Μεσσία. 

64 Προσευχηθείτε για τους απογόνους, προετοιμάστε το δρόμο γι' αυτούς με φροντίδα και αγάπη. 

Κατανοήστε ότι έχουν να εκπληρώσουν ακόμη υψηλότερες αποστολές από τις δικές σας και ότι θα είναι 

καλό αν βρουν ένα μονοπάτι πνευματοποίησης για να ακολουθήσουν. 

65 Σε τι θα συνίσταται αυτό το ίχνος; Στη ζωή σας, στα έργα σας. 

66 Κάθε ψυχή έχει ένα μεγάλο χρέος προς τον Πατέρα της. Η αγάπη Μου για σας και η δικαιοσύνη 

Μου σας πρόσφεραν μια νέα ευκαιρία στη γη για να δικαιολογηθείτε σε Μένα, να επανορθώσετε 

πνευματικά και να εξαγνιστείτε, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο σπίτι. 

67 Ω ευλογημένη Τρίτη Ώρα, είσαι ο φέρων όλα όσα χρειάζεται ο κόσμος για να σωθεί από τα 

δεσμά του. Μακάριοι όσοι χρησιμοποιούν το φως σου, γιατί θα βρουν τη σωτηρία. 

68 Καθ' όλη τη διάρκεια του πνευματικού ταξιδιού της ζωής σας, σας καθοδήγησα, σας δοκίμασα 

και σας προετοίμασα για την αποκάλυψη αυτής της εποχής. Δεν είναι ο λαός που θα γεννήσει το νέο 

έθνος του Ισραήλ: Εγώ θα είμαι αυτός που θα το διαμορφώσει, θα το καθαρίσει, θα το αναστήσει και 

θα το στείλει στον κόσμο για να εκπληρώσει την αποστολή του. 

Καθώς αυτός ο λαός μεγαλώνει και προετοιμάζεται, θα εξομαλύνω τα μονοπάτια, θα ανοίξω τις 

πόρτες και θα απομακρύνω τα εμπόδια, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Το ίδιο έκανα και στον 

Ισραήλ όταν τον έσωσα από την Αίγυπτο και τον οδήγησα στη θάλασσα και στην έρημο. 

69 Αυτός ο λαός εδώ έχει το καθήκον να αφυπνίσει πνευματικά την ανθρωπότητα. Όταν όμως το 

εκπληρώσει αυτό και οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν την εποχή στην οποία ζουν, θα βγάλετε από τις 

καρδιές τους την επιθυμία για φως και από το μυαλό τους το ιδανικό της 

Θα δούμε την άνοδο μιας ανοδικής ανάπτυξης που θα ταρακουνήσει την ανθρώπινη ζωή στα θεμέλιά 

της και θα μεταμορφώσει τον κόσμο. 

70 Η συνείδηση θα ακούγεται και θα υπακούεται, οι κλήσεις του Πνεύματος θα γίνονται 

κατανοητές, οι πνευματικές ανάγκες θα λαμβάνονται υπόψη και θα γίνονται σεβαστές, και παντού θα 

λάμπει η φλογερή επιθυμία να γνωρίσουμε τον Θεό, να Τον αισθανθούμε, να Τον πλησιάσουμε, να 

διαδώσουμε την αλήθεια Του. 
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71 Αυτές οι προφητείες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ανθρώπων, όταν η πνευματική πείνα και 

δίψα θα τους έχουν φέρει στα όρια της αντοχής τους, όταν με ταπεινωμένη υπερηφάνεια θα 

ομολογήσουν την ενοχή τους ενώπιον του Κυρίου τους, όταν θα κατέβουν από τους θρόνους τους, τις 

καρέκλες των δικαστών τους και τις τιμητικές τους θέσεις, από όπου προσπάθησαν να Με αγνοήσουν, 

από όπου με έκριναν και Με αρνήθηκαν, και μετανοώντας για τα λάθη τους θα στρέψουν τα μάτια τους 

προς Εμένα και θα Μου μιλήσουν σαν παιδιά ─ σε έναν Πατέρα που τους περιμένει εδώ και αιώνες. 

72 Πόσο χαμηλά έχει πέσει ο άνθρωπος στον υλισμό του, ώστε τελικά να αρνηθεί Εκείνον που 

δημιούργησε τα πάντα! Πώς θα μπορούσε ο ανθρώπινος νους να σκοτεινιάσει σε τέτοιο βαθμό; Πώς θα 

μπορούσε η επιστήμη σας να Με αρνηθεί και να βεβηλώσει τη ζωή και τη φύση, όπως έχει κάνει; 

73 Σε κάθε έργο που ανακαλύπτει η επιστήμη σας, είμαι παρών- σε κάθε έργο αποκαλύπτεται ο 

νόμος μου και ακούγεται η φωνή μου. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην αισθάνονται, να μην 

βλέπουν, ούτε να ακούν; Είναι σημάδι προόδου και πολιτισμού να αρνείσαι την ύπαρξή μου, την αγάπη 

μου και τη δικαιοσύνη μου; Τότε δεν είστε πιο προχωρημένοι από τους πρωτόγονους ανθρώπους, οι 

οποίοι ήξεραν να ανακαλύπτουν σε κάθε δύναμη και θαύμα της φύσης το έργο ενός θεϊκού, ανώτερου, 

σοφού, δίκαιου και ισχυρού Όντος, στο οποίο απέδιδαν όλο το καλό σε όλα όσα υπάρχουν και γι' αυτό 

το λάτρευαν. 

74 Μέσω μιας αυξανόμενης νοημοσύνης προσπαθούσαν να κατανοήσουν αυτό που 

αντιλαμβάνονταν οι φυσικές τους αισθήσεις. Τι τέλεια λατρεία θα μπορούσαν να Μου προσφέρουν; Τι 

κατανόηση θα μπορούσαν να έχουν για την αλήθεια; Ωστόσο, το θαύμα τους, η πίστη τους και η 

λατρεία τους έγιναν δεκτά από Μένα ως οι πρώτοι καρποί ενός τεράστιου χωραφιού που το Πνεύμα 

Μου έπρεπε να καλλιεργήσει σε όλους τους αιώνες. 

75 Από τότε μέχρι σήμερα ─ πόσες διδασκαλίες έχω δώσει στην ανθρωπότητα, και πόσες 

αποκαλύψεις της έχω χαρίσει! Και όμως ─ παρόλο που αυτή η ανθρωπότητα θα έπρεπε ήδη να έχει 

φτάσει στην κορυφή της κατανόησης και η άσκηση της θρησκείας της θα έπρεπε να είναι τέλεια, η 

εγωιστική, υπερήφανη και απάνθρωπη επιστήμη της έχει φουσκώσει για να Με αρνηθεί, και οι 

υπάρχουσες θρησκευτικές λατρείες ζουν στον λήθαργο της ρουτίνας και της παράδοσης. 

76 Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης βούλησης και σέβεστε αυτή την ευλογημένη ελευθερία που 

έχω παραχωρήσει στα παιδιά Μου. Αλλά έβαλα επίσης στην ύπαρξή σας το θείο φως της συνείδησης, 

ώστε, καθοδηγούμενοι από αυτό, να κατευθύνετε τις ικανότητές σας στα σωστά μονοπάτια. Αλλά σας 

λέω ότι στη μάχη μεταξύ της ψυχής και της ύλης, η ψυχή έχει υποστεί μια ήττα, μια οδυνηρή πτώση που 

την έχει απομακρύνει όλο και περισσότερο από την πηγή της αλήθειας. 

77 Αλλά η ήττα της δεν είναι οριστική, είναι μόνο προσωρινή, γιατί θα αναδυθεί από τα βάθη της 

αβύσσου όταν δεν θα μπορεί πλέον να αντέξει την πείνα, τη δίψα, τη γύμνια και το σκοτάδι της. Γιατί ο 

πόνος θα είναι η σωτηρία της, και ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής της, θα σηκωθεί δυνατή και 

λαμπερή, φλογερή και εμπνευσμένη, και θα χρησιμοποιήσει ξανά τα χαρίσματά της- αλλά όχι πια με 

αυτή την ελευθερία να τα χρησιμοποιεί για καλό ή κακό, αλλά αφιερώνοντάς τα μόνο στην εκπλήρωση 

των θεϊκών νόμων, που είναι η καλύτερη λατρεία που μπορείτε να προσφέρετε στον Πατέρα σας που 

σας αγαπάει τόσο πολύ. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 176  
1 Να είστε δυνατοί ενάντια στους πειρασμούς του κόσμου και της σάρκας. Κάθε φορά που μια 

δοκιμασία σας προκαλεί πόνο, θυμηθείτε τα μαθήματά μου από τη Δεύτερη Εποχή και ακολουθήστε το 

παράδειγμά μου. 

2 Με ρωτάτε πώς ήταν δυνατόν ο Ιησούς να συγκινηθεί από τους πειρασμούς του κόσμου; Σε 

αυτό σας απαντώ ότι δεν ήταν ευτελείς πειρασμοί αυτοί που ταλαιπώρησαν την καρδιά του Δασκάλου 

σας. 

3 Το σώμα που είχε στον κόσμο ήταν ανθρώπινο και ευαίσθητο, ήταν το εργαλείο που 

χρησιμοποίησε το Πνεύμα μου για να μεταφέρει τις διδασκαλίες μου στην ανθρωπότητα. Γνώριζε τη 

δοκιμασία που τον περίμενε επειδή το Πνεύμα μου του την αποκάλυψε, και αυτή η υλική πλευρά της 

ύπαρξης υπέφερε τον πόνο που την περίμενε. 

4 Ήθελα αυτό το σώμα να σας δώσει αυτά τα σημάδια ανθρωπιάς, ώστε να πειστείτε ότι ο πόνος 

μου ήταν αληθινός και η θυσία μου ως ανθρώπινο ον ήταν αληθινή. 

5 Αν δεν ήταν έτσι, η θυσία μου δεν θα είχε καμία αξία στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό ο 

Ιησούς επικαλέστηκε τρεις φορές τη δύναμη του Πνεύματός μου, η οποία τον εμψύχωσε για να είναι 

νικητής στη σκληρή δοκιμασία: Η πρώτη φορά ήταν στην έρημο, η δεύτερη φορά στον ελαιώνα, η τρίτη 

φορά στο σταυρό. 

6 Ήταν απαραίτητο να γίνω άνθρωπος και να σας δώσω τη δική Μου 

το σώμα και το αίμα Μου, έτσι ώστε σε αυτό το σώμα ο πόνος που θα του προκαλούσαν οι άνθρωποι να 

έχει αποτέλεσμα. Αν είχα έρθει με πνεύμα, ποια θυσία θα έκανα για σας; Τι θα είχα απαρνηθεί και τι 

πόνο θα Με έκανες να νιώσω; 

7 Το θείο πνεύμα είναι αθάνατο, δεν γνωρίζει φυσικό πόνο. Αλλά η σάρκα είναι ευαίσθητη στον 

πόνο, είναι περιορισμένη στις ικανότητές της, είναι θνητή από τη φύση της. Επομένως, επέλεξα αυτό το 

μέσο για να αποκαλυφθώ στον κόσμο και να του προσφέρω την πραγματική μου θυσία για να σας 

δείξω τον δρόμο προς τη σωτηρία σας. 

8 Κρατήστε αυτό το Πάθος στο μυαλό σας όσο είστε αμαρτωλοί και θυμηθείτε αυτό το Αίμα, ώστε 

να εξαγνιστείτε με μετάνοια για τις παραβάσεις σας και να προσπαθήσετε να Με ακολουθήσετε στο 

παράδειγμα της απεριόριστης αγάπης που σας έδωσα. 

9 Όσο είστε άνθρωποι, να με θυμάστε πάνω στο σταυρό ─ να συγχωρώ τους δήμιους μου, να τους 

ευλογώ και να τους θεραπεύω, έτσι ώστε σε όλη τη δύσκολη πορεία της ζωής σας να ευλογείτε κι εσείς 

εκείνους που σας έκαναν κακό και να κάνετε κάθε δυνατό καλό σε εκείνους που σας έκαναν κακό. 

Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο είναι μαθητής Μου, και του λέω ειλικρινά ότι ο πόνος του θα είναι 

πάντα σύντομος, γιατί θα τον κάνω να νιώσει τη δύναμή Μου στις στιγμές της δοκιμασίας του. 

10 Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που προσπαθούν να διδάξουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους 

μέσα από τα παραδείγματα του Δασκάλου. Σε αυτή την κοινότητα, όπως και στην πλειονότητα των 

θρησκευτικών κοινοτήτων, η διδασκαλία δίνεται με λόγια που δεν έχουν καμία δύναμη, επειδή δεν 

επιβεβαιώνονται με έργα και παραδείγματα αγάπης. 

11 Τώρα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την ερμηνεία της Διδασκαλίας Μου, η οποία θα αλέσει 

σταδιακά την καρδιά σας μέχρι να προετοιμαστεί για να φέρει εις πέρας την αποστολή που έχω 

αναθέσει στο πνεύμα σας. 

12 Μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα βήματά Μου, γιατί δεν θα ζητήσω από κανέναν να κάνει το 

ίδιο με τη θυσία Μου. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι μόνο αυτό το σώμα άδειασε το ποτήρι που του 

έδωσε το Πνεύμα Μου ─ άλλος άνθρωπος δεν θα το είχε πιει. Γιατί το σώμα μου έλαβε ζωή και 

ενισχύθηκε μέσα στην αρετή και την αγνότητα Εκείνης που πρόσφερε τη μήτρα της για να το δεχτεί: 

Μαίρη. 

13 Διαλογιστείτε, άνθρωποι, και επωφεληθείτε από αυτή την ευλογημένη σιωπή στην οποία 

εισέρχεστε όταν ακούτε τις διδασκαλίες μου. Αλήθεια σας λέω, σε αυτές τις στιγμές περισυλλογής και 

πνευματικότητας, ο σπόρος μου θα βλαστήσει στις καρδιές σας. 
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14 Επιτυγχάνετε την ενότητα και την ειρήνη μεταξύ των καρδιών σας αυτή την ημέρα, για να 

παρουσιαστείτε μπροστά Μου ως ένα ον, με επίγνωση του γεγονότος που παρακολουθεί όταν ακούει 

το Λόγο Μου μέσω ενός φορέα φωνής. Και δέχομαι το πνεύμα σου. Όλα όσα Μου προσφέρετε καθαρά 

και απλά στην προσευχή σας και στις πράξεις λατρείας σας, τα δέχομαι ως δίκαιο φόρο τιμής των 

παιδιών προς τον Επουράνιο Πατέρα τους. 

15 Το πιο επείγον αίτημά σας είναι να υπάρξει ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο, να επιστρέψει η 

πατριαρχική ζωή άλλων εποχών στους ανθρώπους- αλλά σας λέω ότι αυτή η ειρήνη δεν θα επιστρέψει 

μέχρι εσείς, οι νέοι μου μαθητές, να βάλετε τα θεμέλια ενός νέου κόσμου, για τον οποίο σας 

εκπαιδεύω. 

16 Αν δείτε έναν αδελφό σε κάθε γείτονα, αν εγκαταλείψετε τη διαφορετική κρίση τους και Με 

αγαπήσετε μέσα τους, θα δείτε την αυγή μιας νέας εποχής. Τότε η ζωή θα είναι χαρούμενη για τον 

άνθρωπο και θα με αναγνωρίζουν και θα με αγαπούν ως Πατέρα. 

17 Ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος με εκείνον που σας έδωσα στον Ιησού. Είναι το ίδιο 

κρυστάλλινο ρεύμα που ανανέωνε τις ψυχές σας όταν Με ακολουθούσατε μέσα στα τοπία της 

Παλαιστίνης. Η ουσία της είναι γνωστή σε εσάς, δεν θα μπορέσετε ποτέ να μπερδέψετε τη "γεύση" της, 

επειδή η θεϊκή σφραγίδα της παρέμεινε αποτυπωμένη στο πνεύμα σας. Και τώρα που κατέβηκα για να 

γίνω γνωστός μέσω αυτών των ανδρών και γυναικών, και ακούτε τον λόγο που βγαίνει από τα χείλη 

τους, συνειδητοποιείτε ότι μπορεί να προέρχεται μόνο από Μένα, και Με ρωτάτε γιατί δεν επέλεξα 

άλλη μορφή για να φέρω το μήνυμά Μου αυτή τη φορά στην ανθρωπότητα. 

18 Μου λέτε ότι ανάμεσά σας δεν υπάρχουν άνθρωποι με άμεμπτη αρετή ικανοί να Με 

υπηρετήσουν. Δεν υπάρχει ούτε ο Μωυσής, ούτε οι προφήτες της Πρώτης Εποχής, ούτε ο Πέτρος, ούτε 

ο Ιωάννης. Αλλά αληθινά σας λέω, σε όλες τις εποχές έχω στείλει ενάρετα πνεύματα, και ανάμεσά τους 

είναι αυτοί που Με υπηρέτησαν με ταπεινότητα. Να τους αγαπάτε και να τους στηρίζετε, γιατί το έργο 

τους είναι πολύ μεγάλο. Έχω κρατήσει το μυαλό και την καρδιά τους ως καθαρή πηγή, και συχνά ο 

πόνος ήταν το καλύτερο μέσο για τον εξαγνισμό τους. Οι ζωές τους είναι παρόμοιες με εκείνες των 

απεσταλμένων μου άλλων εποχών. Τους ευλογώ. Μακάριοι όσοι Με ακολούθησαν με αυτόν τον τρόπο 

και ένιωσαν το πλήρες νόημα της διακονίας που τους έδωσα. 

19 Σας προσκαλώ να εισέλθετε στη Βασιλεία Μου, αγαπημένε μου λαέ. Ομοίως, καλώ όλα τα έθνη 

της γης χωρίς καμία προτίμηση- όμως ξέρω ότι δεν θα με ακούσουν όλοι. Η ανθρωπότητα έχει σβήσει 

το λυχνάρι της και βαδίζει στο σκοτάδι. Όμως, εκεί όπου γίνεται αντιληπτή μόνο σύγχυση, θα 

εμφανιστεί ένας από τους φωτισμένους Μου, σκορπίζοντας φως στο περιβάλλον του ─ ένας 

πνευματικός φρουρός που παρακολουθεί και περιμένει το σημάδι Μου για να δώσει το κάλεσμα 

αφύπνισης που αφυπνίζει και συγκινεί τους συνανθρώπους του. 

Αφήστε την αγάπη αυτών των απεσταλμένων να γίνει γόνιμος σπόρος στις καρδιές σας. Μην τους 

κρίνετε λάθος όταν σας παρουσιάζονται με υλική φτώχεια, ακούστε τους, γιατί εργάζονται στο όνομά 

μου για να σας μεταδώσουν μια δύναμη που δεν γνωρίζετε ακόμη. Θα σας διδάξουν την τέλεια 

προσευχή, θα σας απελευθερώσουν από τα δεσμά του υλισμού στα οποία είστε δεμένοι, για να σας 

δώσουν πνευματική ελευθερία και να μπορέσετε να ανυψωθείτε προς Εμένα. 

20 Εσείς που Με ακούτε, περιμένετε με ανυπομονησία την εκπλήρωση όλων των λόγων Μου. 

Θέλετε να δείτε την ανθρωπότητα να μεταμορφώνεται σε μαθητές Μου, ζητήστε Μου να είστε ανάμεσα 

σε εκείνους που στέλνω σε άλλες χώρες με δύσκολες αποστολές. Αλλά πραγματικά, σας λέω, πρέπει να 

εκπαιδευτείτε εκ των προτέρων, διότι η μάχη που σας περιμένει είναι μεγάλη. 

Αλλά δεν είναι όλοι οι απεσταλμένοι για τους οποίους σας μιλάω ανάμεσά σας, ούτε έχουν ακούσει 

όλοι το Λόγο Μου μέσω φωνητικών φορέων. Πολλοί, πολλοί από αυτούς θα μιλήσουν διαισθητικά, 

επειδή τους έχω προετοιμάσει πνευματικά. Τα έχω μοιράσει σοφά για να επιτρέψω στο φως μου να 

φτάσει σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

21 Πώς μπορείτε να υποθέσετε ότι ─ ενώ κατέβηκα σε σας ─ θα μπορούσα να παραμελήσω άλλα 

έθνη, όταν είστε όλοι παιδιά Μου; Νομίζετε ότι κάποιος είναι απόμακρος ή έξω από Μένα, παρόλο που 

το Πνεύμα Μου είναι παγκόσμιο και περιλαμβάνει όλα τα δημιουργημένα πράγματα; Τα πάντα ζουν και 
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τρέφονται από Μένα. Αυτός είναι ο λόγος που η Παγκόσμια Ακτίνα μου έχει κατέβει σε ολόκληρη την 

υδρόγειο και το πνεύμα έχει δεχθεί την επιρροή μου σε αυτόν τον κόσμο και σε άλλους κόσμους, γιατί 

έχω έρθει για να σώσω όλα τα παιδιά μου. 

22 Δεν θέλω να σπαταλήσετε αυτόν τον χρόνο, να περάσετε μέσα από τον κόσμο χωρίς να αφήσετε 

ίχνη στο μονοπάτι της ζωής σας, αλλά να γίνετε αληθινοί καλλιεργητές του σπόρου που σας 

εμπιστεύομαι και για τον οποίο θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο, μέχρι 

να φέρετε τον σπόρο σας να ανθίσει στις ψυχές των αδελφών σας. 

23 Δεν θέλω να σας δεσμεύσω στις εντολές Μου- σας εμπνέω μόνο να το κάνετε, γιατί δεν θα 

δεχθώ καμία άλλη εκπλήρωση από αυτή που γεννήθηκε από τη συνειδητή και προετοιμασμένη ψυχή 

σας. Να είστε ελεύθεροι εντός των ορίων των νόμων Μου, αλλά να συνηθίζετε να υπακούτε. 

Εκπληρώστε τους δύο νόμους που διέπουν τον άνθρωπο, οι οποίοι είναι ένας στην ουσία, διότι και οι 

δύο προέρχονται από Μένα. 

24 Προσευχηθείτε για όλα τα όντα, λαχταρώντας την αρμονία και την κατανόηση όλων προς Εμένα, 

και η προσευχή σας να υψωθεί σαν τραγούδι, σαν χαρμόσυνος ύμνος που εξυψώνει τις ψυχές και τους 

δείχνει το μονοπάτι με το οποίο θα φτάσουν στο στόχο του πεπρωμένου τους. 

25 Η διδασκαλία μου επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπτυχθεί σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής του: 

ευαισθητοποιεί και εξευγενίζει την καρδιά, αφυπνίζει και εμβαθύνει τον νου και τελειοποιεί και 

εξυψώνει την ψυχή. 

26 Κάντε τη διδασκαλία μου μια ενδελεχή μελέτη που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε τον σωστό 

τρόπο για να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες μου, έτσι ώστε η εξέλιξή σας να είναι αρμονική- έτσι ώστε να 

μην αναπτύσσετε απλώς τη διάνοια χωρίς να καταβάλλετε προσπάθεια για τα ιδανικά της ψυχής που 

πρόκειται να τονώσετε. 

27 Όλες οι ικανότητες της ύπαρξής σας μπορούν να βρουν στο λόγο μου το φωτεινό μονοπάτι στο 

οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν στο άπειρο. 

28 Σας έχω δώσει αρκετό χρόνο για να απορροφήσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου. Εν 

τω μεταξύ, πολλοί από εσάς που κάποτε ήρθατε ως παιδιά είναι τώρα έφηβοι, όπως και άλλοι που 

ήρθαν ως έφηβοι είναι τώρα ενήλικες. Κάποιοι μεγάλωσαν στην πορεία και είναι τώρα ανάμεσα στους 

"εργάτες" μου, και άλλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή και τώρα έχουν τη θέση τους ανάμεσα στους 

εκλεκτούς μου. 

29 Έχω δώσει σ' αυτόν τον λαό αρκετό χρόνο για να γεννηθεί μέσα του μια σταθερή και αληθινή 

πίστη και για να αποκτήσει στο πνεύμα του μια βαθιά γνώση του Έργου μου. Ο Λόγος Μου σας 

προετοιμάζει για τη στιγμή που δεν θα ακούτε πλέον αυτή τη φωνή και θα πρέπει να συγκεντρωθείτε 

στο εσωτερικό της καρδιάς σας για να νιώσετε την παρουσία Μου και να λάβετε την έμπνευσή Μου. 

30 Η διδασκαλία μου είναι γραμμένη στη συνείδησή σας- εκεί είναι η κιβωτός που διαφυλάσσει 

καλύτερα τον Νόμο μου, έτσι ώστε ─ όταν ο χρόνος περνάει και οι ώρες πνευματικής αναζωογόνησης 

που περάσατε με τον Δάσκαλό σας απομακρύνονται ─ η ουσία του Λόγου μου να δονείται γεμάτη ζωή 

στην ψυχή σας, διαποτισμένη με αγάπη και σοφία. 

31 Σε όλα τα μαθήματά μου θα ανακαλύψετε ότι σας λέω διαρκώς να αποκτήσετε την 

πνευματικότητα, γιατί αυτή είναι που πρέπει να σας διακρίνει στη γη. Χωρίς πνευματοποίηση δεν θα 

δώσετε τη μαρτυρία που θα έπρεπε να δώσετε στους συνανθρώπους σας. 

32 Μη φοβάστε την ημέρα που θα τελειώσω τον λόγο Μου ανάμεσά σας. Το έργο μου δεν θα 

χαθεί, ούτε η ψυχή σας θα απελπιστεί. Κρατάω έτοιμα στην πνευματική κοιλάδα κάποια όντα που θα 

ενσαρκωθούν στη γη για να γίνουν οδηγοί και προφήτες των κοινοτήτων ─ όντα του φωτός που θα σας 

διδάξουν να κάνετε ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι που χαράζει ο Λόγος Μου. 

33 Σήμερα θέλω να σας πω ότι, όπως ακριβώς εξαρτάστε εδώ από όντα του φωτός που έρχονται 

από τον πνευματικό κόσμο για να σας βοηθήσουν στο μονοπάτι σας, υπάρχουν επίσης πνευματικά 

σπίτια που εξαρτώνται από κάποιους από εσάς που έρχονται σ' αυτά με το μήνυμα της διδασκαλίας 

μου. 
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Δεν ξέρετε ποιοι από εκείνους που Με ακούνε αυτές τις στιγμές πρέπει σύντομα να αναχωρήσουν 

για την εκπλήρωση μιας πνευματικής αποστολής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές καρδιές 

χρειάζονται εδώ και καιρό να εξαγνιστούν και για τον οποίο κάθε μέρα που περνάει νιώθουν τις ψυχές 

τους να φωτίζονται όλο και περισσότερο από το φως της διδασκαλίας μου. 

34 Θέλω να ενωθείτε με τους πνευματικούς οικοδεσπότες, ώστε μέσα από την αγάπη σας για όλους 

τους αδελφούς και τις αδελφές σας να εργαστείτε για τη σωτηρία όλων των όντων που απομακρύνονται 

από το μονοπάτι της ζωής και της αλήθειας. 

35 Κρατήστε αυτόν τον λόγο στην ψυχή σας, ο οποίος μπορεί να σας χρησιμεύσει την ώρα του 

θανάτου, όταν αφήσετε αυτή την ύπαρξη, ως προετοιμασία για να σας απελευθερώσει πνευματικά. 

36 Καταλάβετε τι όμορφη εποχή αποκαλύψεων ήταν αυτή, αγαπημένοι άνθρωποι ─ μια εποχή 

φωτός που ανυψώνει τις ψυχές! Μακάριοι όσοι προετοιμάζονται, γιατί δέχεστε το φως μου σε 

αφθονία. 

37 Αλλά να θυμάστε ότι δεν είναι ακόμη σχεδόν η αρχή μιας εποχής, ότι δεν σας έχουν 

αποκαλυφθεί όλα όσα επιφυλάσσει αυτή η εποχή για τους ανθρώπους, ούτε έχετε κατανοήσει όλα όσα 

έχετε λάβει. 

38 Θα περάσουν μέρες, χρόνια και αιώνες κατά τη διάρκεια των οποίων αυτή η ανθρωπότητα θα 

γίνει μάρτυρας θαυμάσιων μηνυμάτων φωτός και πνευματικών αποκαλύψεων που το πνεύμα της δεν 

έχει γνωρίσει ποτέ. 

39 Αυτοί οι καιροί έρχονται ήδη, και γι' αυτό πρέπει να προετοιμάσετε το δρόμο για εκείνους που 

θα πάρουν τις θέσεις σας. Πρέπει να ευλογείτε τον δρόμο με τα καλά σας έργα. Τότε θα έχετε αρχίσει 

την οικοδόμηση του αληθινού ναού, την οποία θα συνεχίσουν άλλοι με δική τους πρωτοβουλία, και 

αργότερα θα έρθουν άλλοι για να την ολοκληρώσουν. 

40 Σας έχω δει να παλεύετε με τη σάρκα σας για να υποτάξετε την επαναστατικότητά της. Έπρεπε 

να δώσετε μεγάλες μάχες με την καρδιά σας για να του επιβάλλετε υπακοή και υποταγή. Η φύση του 

επαναστατεί ενάντια στις επιταγές της συνείδησης- αλλά αν επιμείνετε στην προσευχή, αν είστε 

προσεκτικοί, θα τον κάνετε τον καλύτερο συνεργάτη στην πνευματική ολοκλήρωση. Αυτός ο αγώνας 

είναι μέρος της εξιλέωσής σας αυτή τη στιγμή. 

41 Όλες οι ιδιότητές σας βρίσκονται μέσα σας από τη στιγμή που δημιουργήσατε. Η νοημοσύνη, η 

ευαισθησία, η λογική φώτισαν την ψυχή σας, ώστε να μπορέσετε να δώσετε την τελική μάχη. Τότε, όταν 

θα έχετε θριαμβεύσει επί του κακού και η ψυχή σας θα είναι ο πιλότος που θα καθοδηγεί τη σάρκα, θα 

είστε σε θέση να βγείτε στους συνανθρώπους σας και να τους δώσετε ένα λαμπρό παράδειγμα για το 

πώς να επιτύχετε την ψυχική εξέλιξη. Χωρίς να υπερηφανεύεστε για τη δύναμη της ψυχής και τον 

αυτοέλεγχο, θα δείξετε τα έργα σας και αυτά θα αποκαλύψουν την υπακοή και την προσοχή στον Νόμο 

μου. 

42 Όταν δεν ακούτε πλέον τον Λόγο Μου μέσω των φορέων της φωνής και η ψυχή σας νιώθει την 

επιθυμία να ακολουθήσει όσα σας δίδαξα αυτή τη στιγμή, ας θεωρήσει ο καθένας από τους μαθητές 

Μου την ομάδα που του έχει ανατεθεί ως δική του οικογένεια και ας τους καθοδηγήσει και να τους 

καθοδηγήσει. 

Χρησιμοποιήστε πάντα το έλεος, διορθώστε με αγάπη και σοφία, κάντε αισθητή μια ατμόσφαιρα 

ειρήνης όπως αυτή που δημιουργήσατε σήμερα, τότε το Πνεύμα μου θα είναι απτά παρόν για να 

εμπνεύσει και να ευλογήσει όλους. 

43 Μη ρωτάτε κανέναν από πού προέρχεται, ούτε γιατί Με αναζητά. Ο Ηλίας θα τους καθοδηγήσει 

και η ώρα του θα έχει έρθει. Ακόμη και τώρα προετοιμάζω αυτούς που θα έρθουν και καλωσορίζω 

αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν τον Λόγο που σας έδωσα μέσω της ανθρώπινης ικανότητας 

κατανόησης. 

44 Σας διδάσκω για να γίνετε η "νοστιμιά" της γης, για να γλυκάνετε τις ζωές των ανθρώπων με την 

καλή είδηση ότι ο Κύριος επέστρεψε σ' αυτούς σ' αυτή την εποχή της θλίψης και άφησε τον Λόγο Του 

ως κληρονομιά για να τραφούν όλοι και να ζήσουν για πάντα. 
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45 Δεν σας αναθέτω την πλήρη μεταμόρφωση αυτής της ανθρωπότητας. Φέρτε το Λόγο μου στις 

καρδιές με πεποίθηση και θα κάνει θαύματα ανάμεσα στους συνανθρώπους σας. Πόση παρηγοριά θα 

λάβουν κατά τις ημέρες της επίσκεψής τους, αν ξέρουν πώς να ακούν και να ερμηνεύουν τη διδασκαλία 

μου! Και εσείς, πώς θα νοσταλγήσετε εκείνες τις ώρες που περάσατε μαζί Μου και στις οποίες 

απορροφήσατε αυτή τη θεϊκή ουσία, νιώθοντας σαν μικρά παιδιά να δέχεστε όλη την τρυφερότητα και 

την αγάπη του Πατέρα σας. 

46 Η ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα γόνιμο πεδίο για να εργαστεί. Τα χωράφια είναι πολύ μεγάλα 

και οι εργάτες λιγοστοί. Πώς θα Μου παρουσιάσετε αυτή τη γενιά μεταστραμμένη στη Διδασκαλία 

Μου, αν δεν εργαστείτε; Έχετε περιορισμένο χρόνο και πρέπει να κάνετε πολλά. Η ώρα είναι κατάλληλη. 

Ξαναχτίστε τους "ναούς" που έχουν γκρεμιστεί μέσα στις καρδιές! Βοηθήστε να ανοικοδομηθούν τα 

σπίτια, κηρύξτε την πνευματοποίηση με τον τρόπο σας με σκέψεις, λόγια και έργα! 

47 Προσέξτε ώστε η αρετή να επιστρέψει στους ανθρώπους, και τα παιδιά να είναι ένας ισχυρός 

δεσμός μεταξύ του πατέρα και της μητέρας, και η νεολαία ένα ισχυρό θεμέλιο των νέων γενεών, ο 

σύζυγος και η σύζυγος μια εικόνα του Θεού και της δημιουργίας Του, και όλοι, ενωμένοι με τους 

φύλακες αγγέλους που σας βοηθούν, να σχηματίζουν τέλεια αρμονία μαζί Μου. 

48 Τα αιτήματά σας φτάνουν σε Μένα, το φως που έχω ρίξει φωτίζει την ύπαρξή σας. Όλα τα έργα 

σας είναι παρόντα και μπορείτε να κρίνετε την αξία σας. Οι πόνοι που βιώνετε τώρα θα περάσουν και η 

ειρήνη θα λάμψει σε όλο τον πλανήτη. 

49 Προσευχηθείτε για τα έθνη που πολεμούν μεταξύ τους σε πόλεμο. Μοιραστείτε το ψωμί και τα 

ρούχα σας με όσους έχουν ανάγκη. Ανοίξτε τις σιταποθήκες σας και ταΐστε τους. Δείξτε την αδελφοσύνη 

σας αυτή την ώρα της δυστυχίας για τον κόσμο. Να ασκείτε ενεργό φιλανθρωπία στους ασθενείς, να 

προετοιμάζετε τις ψυχές που πρέπει να αναχωρήσουν για τη μέλλουσα ζωή, να αυξάνετε την πίστη των 

πασχόντων, να φέρνετε ειρήνη σε όλους τους συνανθρώπους σας. Ζητήστε και θα κάνω θαύματα 

ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

50 Ο κόσμος σας είναι γεμάτος σκλάβους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βαθιά λαχτάρα για 

ελευθερία ζει σε κάθε ανθρώπινο ον. Αλλά δεν πρέπει να κατηγορείτε γι' αυτό τους νόμους του 

πνεύματος, ούτε τους ανθρώπινους, αλλά τους εαυτούς σας. Διότι ο αληθινός νόμος, είτε θεϊκός είτε 

ανθρώπινος, πρέπει να καθοδηγεί, να διδάσκει και να προστατεύει, αλλά ποτέ να μην δεσμεύει. 

51 Καταλάβετε ότι δεν είστε ελεύθεροι στο πνεύμα επειδή ─ μακριά από τη θεία ουσία, το νόμο της 

αγάπης για τον Πατέρα σας πάνω από όλα τα δημιουργημένα πράγματα, της αγάπης ο ένας για τον 

άλλον ως αδελφούς και αδελφές στον Δημιουργό ─ έχετε γίνει σκλάβοι του θρησκευτικού φανατισμού, 

της ειδωλολατρίας και της δεισιδαιμονίας. 

52 Ούτε είστε ελεύθεροι μέσα στους ανθρώπινους νόμους, επειδή αυτοί, που θα έπρεπε να 

θεσπίζουν δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, επηρεάζονται από τον εγωισμό των εθνών, από την 

αδικία και το ψέμα. 

53 Οι άρχοντες και όσοι έχουν την αποστολή να καθοδηγούν τις ψυχές είναι επίσης παιδιά της 

θεϊκότητάς μου. Οι νόμοι που εφαρμόζει ο ένας και ο άλλος πρέπει να είναι ανθρώπινοι. Και όμως, 

πόσο μακριά περπατούν και ζουν. 

54 Πότε θα φτάσει η ανθρωπότητα στο "να δίνουμε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού και στον Καίσαρα 

ό,τι είναι του Καίσαρα"; 

55 Ενώ κάποιοι αρκούνται στο να ζουν μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα του κόσμου και αγνοούν 

κάθε θεϊκό νόμο, άλλοι αγωνίζονται για την ανύψωση της ψυχής κατά μήκος των μονοπατιών που τους 

προδιαγράφουν οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, παρόλο που επαναστατούν εναντίον τους στην 

καρδιά τους και αποφεύγουν την υποταγή στους νόμους της γης. 

56 Αληθινά σας λέω, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κάνουν το καθήκον τους. 

57 Ιδού το βασιλικό αστέρι που ανατέλλει καθημερινά στην ανατολή, 

πώς λάμπει και θερμαίνει όλους εξίσου, χωρίς να ευνοεί κανένα πλάσμα; 

58 Τέτοια είναι η αγάπη του Πατέρα για όλα τα παιδιά του, και τέτοια πρέπει να είναι η αγάπη σας 

και η δικαιοσύνη σας, ώστε οι νόμοι μου να εφαρμόζονται στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. 
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59 Δεν αναγνωρίζετε την τέλεια αρμονία που υπάρχει μεταξύ του Θείου και όλων όσων έχει 

δημιουργήσει η καρδιά σας; Γιατί, λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει τέλεια αρμονία μεταξύ των ανθρώπων 

που είναι παιδιά του Θεού; 

60 Ευτυχής είναι αυτός που ακούει αυτό το κάλεσμα και αναγνωρίζει την εποχή του φωτός στην 

οποία ζει, γιατί θα μπορέσει να προχωρήσει στο μονοπάτι της ανοδικής ανάπτυξης της ψυχής. 

61 Διανύετε τώρα τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία θα ακούσετε τον λόγο μου, ο οποίος ήταν σαν 

μια σπίθα της σοφίας μου στη ζωή σας. 

62 Αυτή η διδασκαλία θα παραμείνει καταγεγραμμένη σε βιβλία και, μαζί με τους μαθητές που 

προετοιμάζονται αληθινά και φέρουν αδιάσπαστη πίστη στις καρδιές τους, θα είναι η ζωντανή 

μαρτυρία που αφήνω ─ όταν έρθει η ώρα της αναχώρησής Μου ─ σε όσους δεν Με άκουσαν σε αυτή 

την Τρίτη Εποχή. 

63 Μακάριοι όσοι παραμένουν πιστοί παρά τις δοκιμασίες, γιατί θα αποκτήσουν σοφία και ειρήνη. 

64 Για να μπορέσει ο καθένας να εκπληρώσει το καθήκον που έχει λάβει, πρέπει να ενωθείτε σε 

μια θέληση, να αποβάλλετε την αδράνεια της σάρκας σας για πνευματική διδασκαλία, να μην 

κατευθύνετε πλέον το ενδιαφέρον σας μόνο σε ό,τι αφορά την υλική σας ζωή και να σκέφτεστε και την 

ψυχή σας. 

65 Εγώ είμαι η αιώνια ζωή- αν θέλετε να την αποκτήσετε, δεν έχετε παρά να εκπληρώσετε τον νόμο 

μου. 

66 Την αφοσίωση που έχετε μέσα στο "εμπόδιο" μου, όταν ακούτε τα λόγια μου, θα πρέπει να την 

κρατήσετε και μετά, και στη ζωή σας θα πρέπει να υπάρχει τάξη, σεβασμός, πειθαρχία, ταπεινότητα. 

67 Φωτίζω την ψυχή σας, το μυαλό και την καρδιά σας, βάζω τη ζωή σας στο σωστό δρόμο. 

68 Θέλω η διδασκαλία μου να ριζώσει στις καρδιές σας, ώστε να μην την ξεχάσετε, γιατί δεν ξέρετε 

πόσο θα σας λείψει στους καιρούς του αγώνα, ούτε ξέρετε το χρόνο που θα παραμείνετε στη γη. Γι' 

αυτό, κάντε το καλό με βάση τη διδασκαλία μου, ώστε όταν ο Πατέρας σας καλέσει, η κλήση αυτή να μη 

σας εκπλήξει, αλλά να σας βρει να εργάζεστε ως καλοί εργάτες. 

69 Αληθινά σας λέω, αυτή η διδασκαλία θα αποκαταστήσει τα ήθη αυτού του κόσμου, γιατί θα 

είναι ένα βήμα προς την πνευματοποίηση, γιατί θα αφυπνίσει τις καρδιές στην αδελφοσύνη. 

70 Προς το παρόν είμαι ακόμα ο παρεξηγημένος- γιατί ενώ οι απλοί άνθρωποι στην άγνοιά τους 

μου προσφέρουν φανατικές λατρείες, εκείνοι που θεωρούνται μορφωμένοι ή ισχυροί λένε ότι είναι 

επαρκείς για τον εαυτό τους. 

71 Πόσο λίγοι Με ακολουθούν! 

72 Αγαπητοί άνθρωποι, αφήστε τον λόγο μου να συνεχίσει να σας εξοπλίζει. 

73 Δίνω ειρήνη στην καρδιά σας, ειρήνη στο σπίτι σας και ελευθερία στο πνεύμα σας εκείνες τις 

στιγμές που το σώμα παραδίδεται στον ύπνο. 

74 Κρατήστε αυτή τη χάρη και λάβετε την ευλογία μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 177  
1 Ανθρωπότητα, εσύ που εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από αυτό το εκκλησίασμα που γονατίζει 

μετανοημένο και φοβισμένο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου του: Με τι μπορείς να πληρώσεις το 

χρέος της αγάπης σου και να είσαι πραγματικά ευάρεστος στον Πατέρα σου; 

2 Θα σας πω τον τρόπο για να το κάνετε αυτό: αγωνιζόμενοι για την ειρήνη και την ανάταση της 

ψυχής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεπλύνετε τις ενοχές σας και θα εξυψώσετε τις ψυχές σας. 

3 Σας παραχωρώ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ικανοποιήσετε τη λαχτάρα της ψυχής 

σας. Η νέα εποχή ανατέλλει μπροστά στα μάτια σας σαν μια λαμπερή μέρα γεμάτη υποσχέσεις και 

αποκαλύψεις. Με το φως του θέλει να σας πει: Πολεμήστε! Και σε αυτή τη λέξη περιέχεται η εντολή του 

Πατέρα. Αγωνιστείτε για την ειρήνη, για την ανανέωση, για τη νίκη της πνευματοποίησης. 

4 Αποτυπώνω αυτά τα λόγια στη συνείδησή σας, ώστε να σας τα επαναλαμβάνει σε κάθε στροφή. 

5 Συνειδητοποίησε ότι η αγάπη μου είναι μια πόλη που πρέπει να πάρεις. Υπάρχουν πολλά 

εμπόδια και πολλοί εχθροί που πρέπει να νικήσετε. Θα σας δώσουν μια μάχη για να σας σταματήσουν, 

αλλά ένα αόρατο σπαθί λάμπει στα χέρια σας αν ξέρετε πώς να το χειρίζεστε. Είναι το σπαθί της 

αγάπης. 

Πολεμήστε, κατακτήστε μαζί του και μην αμφιβάλλετε, γιατί στο τέλος θα δείτε την πόλη να πέφτει, 

επειδή η αγάπη σας κατέκτησε τον Πατέρα. 

6 Ήθελα να δημιουργήσω ανάμεσά σας μια αδελφική και φιλόξενη οικογένεια, ώστε τα 

"καραβάνια" των αστέγων, που λαχταρούν την ειρήνη και το έλεος, να εισέλθουν στα σπίτια σας για να 

μοιραστούν την αγάπη που έχω τοποθετήσει μέσα σας. Αλλά η προετοιμασία σας ήταν αργή- 

καθυστερήσατε, και τα καραβάνια των αστέγων σταμάτησαν στην έρημο, όταν είδαν ότι το αστέρι που 

καθοδηγούσε τα βήματά τους σταμάτησε στην πορεία του. Επομένως, δεν θέλω να σας βρουν οι 

άνθρωποι "κοιμισμένους" ή να αμαρτάνετε όταν είστε ξύπνιοι, γιατί τότε δεν θα είστε σε θέση να 

παρακολουθήσετε την επιστροφή Μου, αλλά θα έχετε προδώσει τον Δάσκαλό σας. 

7 Σας δίνω χρόνο να μετανοήσετε για τις παραβάσεις σας και να ξαναχτίσετε τη ζωή σας. Ο 

πατέρας της οικογένειας που παραβίασε τα καθήκοντά του εγκαταλείποντας τα δικά του ας βγει και ας 

αποκαταστήσει το σπίτι. 

8 Ας σηκωθούν και ας ξεπεράσουν τις αδυναμίες της σάρκας, χρησιμοποιώντας τη θέληση και τη 

δύναμη του πνεύματός τους, μέχρι να ολοκληρωθούν. Όλοι όσοι υπηρετούν αυτό το έργο ας ενωθούν 

στο πνεύμα, ας αγαπήσουν ο ένας τον άλλον και ας συμπαρασταθούν ο ένας στον άλλον. Τότε το 

αστέρι, που σταμάτησε την πορεία του και σταμάτησε έτσι "τα μεγάλα καραβάνια στην έρημο", θα 

συνεχίσει την πορεία του και θα δείξει σ' αυτά τα πλήθη ανθρώπων τον δρόμο που οδηγεί στη γη της 

ειρήνης. 

9 Όταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ φεύγοντας από τον πόλεμο, τον θάνατο και την 

καταστροφή, κουβαλώντας στις καρδιές τους τις εικόνες μνήμης του μίσους και του εγκλήματος, 

εισέλθουν στον κύκλο μιας κοινότητας όπου ένα άσυλο αληθινής αγάπης υψώνεται σε κάθε σπίτι, όπου 

το φως του Νόμου μου λάμπει σε κάθε γάμο, όπου οι γονείς αγαπούν τα παιδιά, και τα παιδιά αγαπούν 

και τιμούν τους γονείς, όπου τα μικρά παιδιά καθοδηγούνται με τρυφερότητα και σοφία, και όπου οι 

ηλικιωμένοι είναι σεβαστοί ─ δεν νομίζετε ότι μπροστά σε τέτοια σημάδια σεβασμού προς τον Νόμο 

μου, θα ομολογήσουν ότι ένα θαύμα έχει συμβεί σε αυτή την κοινότητα, το οποίο μπορεί να αποδοθεί 

μόνο στο έλεος του Πατέρα; 

10 Ω άνθρωποι, ήσασταν σκληροί και αχάριστοι μέχρι σήμερα! Δεν απαίτησα προσφορές από εσάς, 

ούτε ζήτησα το αδύνατο από εσάς. Αν μερικές φορές σας φαίνεται δύσκολο να ακολουθήσετε τη 

διδασκαλία μου, αυτό οφείλεται στην έλλειψη αγάπης. Για εκείνον που αγαπά, δεν υπάρχουν ούτε 

εμπόδια, ούτε άβυσσος, ούτε αδυναμίες, γιατί η αγάπη είναι η θεία δύναμη που ζωογονεί τα πάντα, 

που κινεί τα πάντα. 
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11 Ελάτε στα χωράφια μου, ω πλήθη ανθρώπων. Το χωράφι σας περιμένει να δεχτεί τον σπόρο της 

αγάπης σας και αργότερα να ανταμείψει τις προσπάθειές σας με τους γλυκούς καρπούς που θα βγουν 

από τη μήτρα του. 

12 Δεθείτε σφιχτά μεταξύ σας με τους δεσμούς της αδελφοσύνης, γιατί ο πειρασμός παραμονεύει 

για το λαό μου, ο πόλεμος πλησιάζει με την επιθυμία για μια πύλη όπου ο φύλακας κοιμάται, έτσι ώστε 

η πανούκλα, η πείνα και η αρρώστια να διεισδύσουν στους κόλπους αυτού του έθνους με νέες και 

άγνωστες ιδιότητες. 

13 Σας έδωσα τη γήινη επιστήμη για να καταπολεμήσετε αυτές τις κακοτυχίες και να εξαλείψετε 

αυτά τα βάσανα. Σας δίδαξα όμως μια επιστήμη ανώτερη, στην οποία υποκλίνονται όλοι οι εχθροί του 

φωτός, όλοι οι καταστροφείς της υγείας και της ειρήνης. Αυτή η επιστήμη είναι η δύναμη της αγάπης, η 

οποία ενισχύεται με την προσευχή. 

14 Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, ω άνθρωποι, και στη συνέχεια ακούστε τι σας συμβουλεύει η 

συνείδησή σας να κάνετε. 

15 Το Πνεύμα Μου σας στέλνει την ειρήνη Του, την οποία δεν ξέρετε πάντα πώς να διατηρήσετε. 

Πότε θα μάθετε να Με κουβαλάτε μέσα σας χωρίς καμία από τις πράξεις ή τις σκέψεις σας να Με 

απωθεί; 

16 Ας μην μπερδευτεί κανείς όταν του λέω ότι θέλω να Με κουβαλάτε στα ενδότερα της καρδιάς 

σας, γιατί θέλω το Φως Μου και η Ειρήνη Μου να κατοικούν μέσα σας. 

17 Είναι η φωνή της κρίσης Μου που σήμερα απορρίπτει την έλλειψη εκπλήρωσης του καθήκοντος, 

την έλλειψη αγάπης για το Έργο που σας έχω εμπιστευτεί και που είναι το πεπρωμένο σας. Είναι η θεϊκή 

φωνή που φτάνει τώρα σε σας μέσω της συνείδησης και κάνει την καρδιά σας να τρέμει όταν σας ρωτά: 

Τι κάνατε με όλα όσα σας αποκάλυψα και σας δίδαξα σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο; 

18 Για στιγμές έχετε επίγνωση της ευθύνης που έχει ανατεθεί στο πνεύμα σας. Αλλά η κατανόηση 

είναι μόνο σαν μια ακτίνα φωτός που σας διαπερνά για λίγο, και μετά βυθίζεστε ξανά στην αδυναμία, 

επειδή πάντα θεωρείτε τον εαυτό σας ανώριμο, άρρωστο και άπορο, ενώ στην πραγματικότητα έχετε 

έναν θησαυρό θεϊκών δώρων στα χέρια σας. 

19 Αν βρείτε μια μομφή στον λόγο Μου, αυτή είναι γεννημένη από αγάπη. Δεν πρέπει να Με 

αποκαλείτε άδικο, γιατί αν ήμουν πραγματικά άδικος και αν συναντούσατε "οργή" σε Μένα, όπως 

συνηθίζετε να λέτε, η δικαιοσύνη Μου θα σας είχε σβήσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν καταστρέφω 

τα δικά Μου έργα- σας τοποθετώ στο μονοπάτι της εξέλιξης, ώστε να φτάσετε στην τελειότητά σας σε 

αυτό. 

20 Σας λέω ότι η αληθινή αντίληψη του Θεού δεν είναι ακόμη γνωστή στη γη, παρόλο που έστειλα 

τον Ιησού για να Με γνωρίσετε μέσω Αυτού. Καταλάβετε: Αν ήξερα ότι ο άνθρωπος δεν θα επιτύχει τη 

σωτηρία, δεν θα ερχόμουν σ' αυτόν με την αγάπη με την οποία τον αναζητούσα πάντα. Η παρουσία 

Μου ανάμεσά σας είναι η πειστική απόδειξη ότι θα έρθετε σε Μένα, γιατί ο Πατέρας γνωρίζει πολύ 

καλά το μέλλον και το πεπρωμένο όλων των παιδιών Του. 

21 Θα προκαλέσω να καταγραφεί με σαφήνεια ο Λόγος που σας έδωσα αυτή την εποχή, ώστε η 

ανθρωπότητα να βρει σε αυτό το βιβλίο την εξήγηση για πολλές από τις διδασκαλίες που δεν είχε 

κατανοήσει και τη σωστή ερμηνεία της Διδασκαλίας Μου. Τότε ο αληθινός φόβος θα πηγάζει από αυτή 

τη γνώση, όχι ο φόβος της θεϊκής τιμωρίας, αλλά η θλίψη ότι θα λερωθεί κανείς με την αμαρτία, ότι θα 

προσβάλει τον Δημιουργό, ότι θα επιστρέψει στον Πατέρα στη μετά θάνατον ζωή με μια λερωμένη 

ψυχή, χωρίς να έχει κάνει άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός στο μονοπάτι της πνευματοποίησης και της 

αληθινής γνώσης. 

22 Με τι θα μπορέσετε να πληρώσετε το χρέος αγάπης που οφείλετε στον Πατέρα σας; Με τι θα 

μπορέσετε να πληρώσετε Εκείνον που συγχωρεί συνεχώς τις προσβολές και την αχαριστία σας; Θα σας 

πω: κάνοντας έργα αντάξια της Θεότητάς μου, υπηρετώντας και αγαπώντας ο ένας τον άλλον. 

23 Μια νέα χρονιά βρίσκεται μπροστά σας, και σ' αυτή που μόλις τελειώνει, δεν απαιτώ μια 

περιγραφή της φύσης ούτε των στοιχείων της: Γίνομαι αισθητός στη συνείδησή σας και σας ρωτώ τι 
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κάνατε σχετικά με την αποστολή σας και ποια χρήση κάνατε του χρόνου και των δώρων που σας 

εμπιστεύτηκα. 

24 Η χρονιά που τελειώνει Μου μίλησε για τους αγώνες σας, τα δάκρυά σας, τις προσπάθειες, τον 

μόχθο, αλλά και τη θλίψη, το αίμα, τα ερείπια και το μίσος. Αυτή η οδυνηρή ισορροπία έφερε το 

περασμένο έτος μπροστά μου. 

25 Ένα νέο έτος σας χαρίζω, και μπροστά στο βλέμμα σας εμφανίζεται στον ορίζοντα σαν μια 

αχτίδα φωτός που πυροδοτεί την ελπίδα σας για το μέλλον. Αυτό το φως είναι η φωνή που θα σας λέει 

καθημερινά: Πολεμήστε! 

26 Ναι, άνθρωποι, αγωνιστείτε για την ειρήνη, αγωνιστείτε για την ανανέωση, αγωνιστείτε για τη 

δικαιοσύνη! 

27 Τέσσερα χρόνια ο λόγος μου θα σας δώσει μόνο για να αποχαιρετήσετε αυτή τη "μέρα". Μάθετε 

πώς να χρησιμοποιείτε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο. Το έργο μου δεν θα τελειώσει το 1950, διότι ανήκει 

στην αιωνιότητα, ούτε το δικό σας έργο θα τελειώσει εκείνη τη στιγμή. Αντίθετα, ο αγώνας σας θα 

αρχίσει πραγματικά μόνο τότε, επειδή κατά τη διάρκεια της διακήρυξής μου ήσασταν μόνο σε 

προετοιμασία. 

28 Καταλάβετε να ενώνετε το πνευματικό και το γήινο έργο σε έναν νόμο, ώστε να μπορείτε να 

προσφέρετε μια καλή εκπλήρωση στον Πατέρα. 

29 Δεν σας διδάσκω μόνο να Μου δίνετε ό,τι Μου αναλογεί- σας διδάσκω επίσης να δίνετε στον 

Καίσαρα ό,τι ανήκει στον Καίσαρα. 

30 Ο κόσμος σύντομα θα μάθει για εσάς, και μέσω εσάς οι άνθρωποι θα μάθουν για τον ερχομό 

μου, για τα θαύματά μου και για τις διδασκαλίες μου. Οι άνθρωποι θα ερευνήσουν αυτά τα μέρη 

συγκέντρωσης και θα κρίνουν τις ζωές σας. Ανάμεσά τους θα βρεθούν άνθρωποι της εξουσίας, κληρικοί 

αιρέσεων και εκκλησιών, επιστήμονες και εκείνοι που ερευνούν το επέκεινα. Επιθυμία μου είναι στους 

κόλπους των συνελεύσεών σας και στους κόλπους των σπιτιών σας, αν όχι στην τελειότητα, να 

επιδείξετε την ίδια αρμονία, ηθική, σεβασμό, αγάπη ο ένας για τον άλλον και πνευματικότητα. 

31 Τι θα σκεφτόντουσαν εκείνοι που ήρθαν αναζητώντας την αλήθεια, αν ανακάλυπταν φανατισμό 

ανάμεσά σας στις πνευματικές σας ασχολίες και αν έβρισκαν στην ιδιωτική σας ζωή τους συζύγους 

χωρισμένους ή τα παιδιά εγκαταλελειμμένα επειδή οι γονείς τους δεν ήξεραν πώς να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντά τους; 

32 Δείτε τα πουλιά που χτίζουν τις φωλιές τους στα κλαδιά των δέντρων και πάρτε παράδειγμα από 

αυτά, αν χρειαστεί. Μη Με ρωτάτε πώς θα πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον όσοι έχουν ενωθεί με 

γάμο και πώς θα πρέπει να αγαπούν τα παιδιά τους. Κοιτάξτε ψηλά σε αυτές τις φωλιές και θα 

ανακαλύψετε εκεί ένα μάθημα πίστης και τρυφερότητας. Μακάρι όλοι οι άνδρες να αγαπούσαν ο ένας 

τον άλλον έτσι! 

33 Παρακολουθήστε και αγωνιστείτε, ώστε όταν το έτος 1950 φτάσει στο τέλος του, να είστε σε 

θέση να προσφέρετε στον Πατέρα καρπούς αντάξιους Αυτού. Γιατί αν δεν είστε εξοπλισμένοι τότε, θα 

υπάρξει μεγάλος πόνος ανάμεσα στα πλήθη τη στιγμή της αναχώρησής μου. 

34 Αν δεν προετοιμαστείτε να υπομείνετε την απουσία του Λόγου μου ─ πόσο οδυνηρό θα είναι 

τότε για σας το αντίο μου και επίσης αυτό που σας λέει ο Πνευματικός μου Κόσμος. 

35 Αυτή τη μέρα που το Πνεύμα Μου σας έχει γεμίσει με ειρήνη και ευλογίες ─ τι περισσότερο θα 

μπορούσατε να ζητήσετε από Μένα; 

36 Τώρα εγώ είμαι αυτός που σας ζητάω, χτυπώντας τις πόρτες των καρδιών σας, ζητώντας σας να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

37 Προσευχηθείτε ειλικρινά για την ειρήνη των εθνών, νιώστε βαθιά τον πόνο της ανθρωπότητας. 

38 Αληθινά σας λέω, πληγές και θάνατος περιβάλλουν το έθνος σας. Δεν έχετε κανένα 

επιστημονικό μέσο για να σταματήσετε την εισβολή των πληγών και των κακουχιών. Χρησιμοποιήστε 

όμως την προσευχή, και θα ανακαλύψετε σε αυτήν όπλα και δυνάμεις για να καταπολεμήσετε αυτούς 

τους ολέθριους κινδύνους. Προσευχηθείτε και ενώστε την προσευχή σας με καλά έργα, τότε θα έχετε 
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πραγματική αξία ενώπιον του Κυρίου σας, ο οποίος είναι παντοδύναμος, ο οποίος για χάρη της 

ταπεινότητάς σας θα σας χαρίσει θαύματα ικανά να καταπλήξουν τον κόσμο. 

39 Όταν οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονται, δίνοντας σημάδια κρίσης, προσευχηθείτε, 

παραμείνετε ψύχραιμοι και κλάψτε όχι για χάρη σας αλλά για χάρη των άλλων. Αλλά στεγνώστε τα 

δάκρυα εκείνου που σας ζητάει, ακούστε τον θρήνο του και δώστε του το θεραπευτικό βάλσαμο. 

40 Αγαπημένη ανθρωπότητα, μη νομίζετε ότι επέστρεψα αυτή την εποχή για να απαιτήσω από 

εσάς το Αίμα Μου που χύθηκε στη Δεύτερη Εποχή ─ όχι, αυτή η ουσία της ζωής παραμένει 

αγκυροβολημένη στις ψυχές σας. Αυτό το αίμα θα μιλήσει μέσα στον καθένα σας όταν έρθει η 

κατάλληλη στιγμή. Μέχρι τότε, πολλοί περιμένουν την επιστροφή του Υιού του Θεού για να 

διεκδικήσουν και πάλι το Αίμα Του από Αυτόν. Σε κάθε καρδιά των παιδιών μου, αυτή τη στιγμή ζω 

μέσα από το Θείο Πάθος μου. 

41 Γεννιέμαι μέσα στον άνθρωπο στην αθωότητά του, όταν ξυπνάει στην πίστη. Υποφέρω μέσα του 

όταν τα πάθη του εξαπολύονται και τον μαστιγώνουν. Κουβαλάω τον βαρύ σταυρό των αμαρτιών του, 

της αχαριστίας του και της υπερηφάνειας του. Πεθαίνω στην καρδιά του όταν Με αρνείται και δηλώνει 

ότι δεν έχει άλλον Κύριο, ούτε άλλον Βασιλιά παρά μόνο τον κόσμο. Εκεί, στο βαθύτερο και πιο 

κρυμμένο μέρος της ύπαρξής του, βρίσκω τον τάφο Μου. 

42 Μερικές φορές η καρδιά αυτή ακούει, σαν να ήταν μια μακρινή ηχώ, τη φωνή του Δασκάλου ─ 

εκείνου που θα ήθελε να σκοτώσει μέσα του, ώστε να μην βάζει εμπόδια στο δρόμο του. Είναι η φωνή 

της συνείδησής του που καταφέρνει να ξεπεράσει το τείχος του υλισμού που περιβάλλει αυτή την 

καρδιά, μέχρι να ακουστεί τελικά. 

43 Ακριβώς όπως έχω βρει έναν σταυρό και έναν τάφο σε κάθε καρδιά της ανθρωπότητας ─ 

αληθινά σας λέω, ομοίως θα υπάρξει μια τρίτη ημέρα σε όλους αυτούς, όταν θα αναστηθώ γεμάτος 

φως και δόξα. 

44 Σήμερα τα χωράφια με τους σπόρους είναι άγονα. Μερικές φορές θέλετε να δώσετε αξία στη 

ζωή σας σπέρνοντας την καλοσύνη σε οποιαδήποτε μορφή της. Αλλά μετά το εγκαταλείπετε και 

λυπάστε για το εγχείρημά σας, γιατί αντί για καλλιεργήσιμη γη, που θα σας επέτρεπε να σπείρετε, 

συναντήσατε μόνο πέτρες- και αυτό επειδή δεν καταλάβατε ότι πριν σπείρετε πρέπει να γνωρίζετε τα 

χωράφια στα οποία σκοπεύετε να σπείρετε. Περπατήστε τα, προετοιμάστε τα, καθαρίστε τα και κάντε 

τα γόνιμα. Αυτό, παιδιά μου, δεν ξέρετε ακόμη πώς να το κάνετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

καλές προθέσεις, οι ιδέες και οι εμπνεύσεις σας έχουν συχνά αποτύχει. 

Αλλά μην απελπίζεστε λοιπόν στον αγώνα σας- αντίθετα, μπορείτε να αφυπνίσετε τους 

συνανθρώπους σας ανοίγοντας τα μάτια τους στην αλήθεια και το φως αυτής της εποχής, έτσι ώστε οι 

άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πόνος που οι άνθρωποι αναγκάζονται να πίνουν ως ποτήρι 

πόνου είναι το δρεπάνι που δημιουργεί δικαιοσύνη και κόβει τα ζιζάνια από τη ρίζα. Είναι η σοφή και 

αμείλικτη δικαιοσύνη που οργώνει και προετοιμάζει τα χωράφια. 

Γιατί μετά θα αφυπνίσει τους ανθρώπους, τους λαούς και τα έθνη, και δεν θα είναι πλέον 

απαραίτητο ο πόνος να ξεπλένει όλες τις παραβάσεις- γιατί στη θέση του θα παραμείνει η μετάνοια, ο 

προβληματισμός και η ανανέωση όσων επιθυμούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο, που είναι αυτός του 

εξαγνισμού. 

Αλλά όταν το πετύχετε αυτό, θα έρθει η ώρα που αυτή η λέξη θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο ως 

τραγούδι αγάπης και επιστροφής στην ειρήνη. 

45 Σήμερα σας βλέπω να μην καταλαβαίνετε όλα αυτά που σας έρχονται, επειδή υπάρχει πλήρης 

άγνοια και σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων. 

46 Η πλειονότητα των ανθρώπων αυτοαποκαλείται χριστιανοί, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 

αποδεικνύουν το αντίθετο με τη ζωή και τις πράξεις τους. 

47 Όταν κάνουν κάτι καλό, το γνωστοποιούν και καυχιούνται γι' αυτό, και όταν έχουν κάνει ένα 

λάθος, το μετανιώνουν και Μου ζητούν συγχώρεση, το κάνουν με τέτοιο τρόπο που αποδεικνύουν ότι 

δεν γνωρίζουν καν σε τι συνίσταται η συγχώρεσή Μου. 
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48 Τώρα μπορείτε να πείτε στον κόσμο, ω άνθρωποι, ότι ακούτε αυτόν τον λόγο, ότι το φως μου 

ήρθε στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά, ειδικά καθώς μπορείτε επίσης να τους ανακοινώσετε ότι η 

ανθρωπότητα σύντομα θα αποτινάξει τον λήθαργο της. 

49 Δεν θα σας δώσω ξανά ανθρώπινο αίμα για να σας σώσω από την αμαρτία. Αν το Θείο Αίμα μου, 

που χύθηκε σε εκείνη τη Δεύτερη Εποχή, σας μίλησε για τη Θεία και άπειρη αγάπη, για την ύψιστη 

συγχώρεση και την αιώνια ζωή, θα καταλάβετε ότι αυτό το Αίμα δεν έπαψε ούτε για μια στιγμή να 

χύνεται πάνω σας, πάνω στην ύπαρξή σας, για να δείξει με το ίχνος του το δρόμο για την ανοδική σας 

εξέλιξη. 

50 Κανείς δεν πρέπει να Με περιμένει ή να Με αναζητά ως ανθρώπινο ον. Διότι αν ήμουν 

πρόθυμος να σας ικανοποιήσω αυτή την επιθυμία, μια τέτοια εκδήλωση δεν θα ήταν έγκαιρη, και 

πρέπει να καταλάβετε ότι ο Δάσκαλος δεν θα κάνει ποτέ κάτι που δεν είναι τέλειο, επειδή οι 

διδασκαλίες Του είναι πάντα τέλειες, επειδή διδάσκει αυτό που είναι τέλειο. 

51 Παρομοίως, όταν αυτή η μορφή διακήρυξης που έχω χρησιμοποιήσει τώρα μαζί σας φτάσει στο 

τέλος της, δεν θα υπάρξει καμία ικεσία και καμία παράκληση που θα Με κάνει να μην εκπληρώσω αυτό 

που σας έχω ανακοινώσει. Αυτή η διακήρυξη θα τελειώσει για πάντα, διότι ο χρόνος της θα έχει λήξει 

και το έργο της θα έχει ολοκληρωθεί. 

52 Σύντομα θα περάσουν 2000 χρόνια από τότε που ήμουν ανάμεσά σας ως άνθρωπος, και το αίμα 

που σας κληροδότησα ως απόδειξη της αγάπης Μου είναι η κληρονομιά που είναι ακόμα φρέσκια. 

53 Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος απαιτεί το Αίμα Μου για άλλη μια φορά, και θα του το δώσω- αλλά όχι 

αυτό που ζωογονεί το σώμα, αλλά αυτό που δίνει αιώνια ζωή στην ψυχή. Με το φως μου θα στείλω ζωή 

και υγεία στους ανθρώπους. Θα είναι σαν ένας ήλιος που αφήνει τη ζεστασιά του να φτάσει στις 

παγωμένες καρδιές αυτής της ανθρωπότητας. 

54 Πάνω σε όλα το έλεός μου θα απλωθεί, σαν να ήταν 

θα ήταν τα φτερά ενός κορυδαλλού που θα κάλυπταν τα μικρά του. Η αγάπη μου θα είναι πιο απαλή 

και πιο όμορφη από το γαλάζιο στερέωμα που τα μάτια σας θαυμάζουν τόσο πολύ. Θα νιώσετε την 

πνοή της ζωής μου σαν να ήταν ένα ουράνιο αεράκι που μόνο η ψυχή σας μπορεί να αντιληφθεί. Είμαι ο 

χρόνος, η ζωή και η αιωνιότητα. Είμαι η άνοιξη και το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας της ζωής 

σας, και κάθε μία από αυτές τις φάσεις της ζωής είναι μια απτή και ζωντανή διδασκαλία που ο Θείος 

Δάσκαλος δίνει στα παιδιά του. 

55 Αφήστε τη θεία πρωινή δροσιά να διαπεράσει την ψυχή σας, ώστε να βιώσει μια αιώνια άνοιξη. 

Αφήστε την καρδιά να κουραστεί κάτω από τον καυτό ήλιο του αγώνα της ζωής, αλλά αφήστε τα 

λουλούδια της αρετής, της πίστης και της αγάπης να παραμείνουν φρέσκα στα βάθη της ύπαρξής σας. 

56 Γιατί είσαι λυπημένος;: Δεν ξέρετε. Ξέρω πολύ καλά ότι η θλίψη σας βαραίνει, επειδή 

επιτρέψατε στην ψυχή σας να αρρωστήσει ταυτόχρονα με το σώμα σας. Όταν η καταιγίδα των παθών ή 

των δοκιμασιών σε μαστιγώνει ή τα "χιόνια του χειμώνα" σε κάνουν να παγώνεις, χάνεις κάθε ελπίδα 

και επιθυμία να ζήσεις. 

57 Το πνεύμα μου είναι επίσης λυπημένο γιατί βλέπει πάντα αυτή την ανθρωπότητα να κλαίει, η 

οποία δεν θέλει να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η γη είναι ακόμα ένας επίγειος 

παράδεισος. Σας βλέπω να πεθαίνετε από την πείνα, παρόλο που περιβάλλεστε από γονιμότητα και 

ζωή. Αυτήν την ανθρωπότητα εννοώ όταν σας λέω: "Έχουν μάτια και δεν βλέπουν". 

58 Οι άνθρωποι έτρεξαν πίσω από την επιστήμη χωρίς μέτρο και στόχο και ανακάλυψαν πολλά 

"θαύματα". Αλλά αυτό το θαύμα, που δίνει αληθινή ειρήνη, αληθινή υγεία και αληθινή ευτυχία, δεν το 

έχουν ανακαλύψει ανάμεσα σε όλα τα αγαθά της γης, γιατί είναι πέρα από το ανθρώπινο, εκεί που ο 

άνθρωπος απλά δεν ήθελε να φτάσει. Αυτή τη "θεία επιστήμη" τη δίδαξε ο Ιησούς όταν σας είπε: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

59 Αναζητήστε τη βασιλεία του Ιησού, η οποία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, και θα βρείτε σ' 

Αυτόν το απαραίτητο φως και την ειρήνη για να κάνετε αυτή τη γήινη ζωή πιο όμορφη και πιο εύκολη. 

60 Τώρα έρχεστε να λάβετε τη θεία εντολή. Σας βλέπω έτοιμους να υπακούσετε στο νόμο μου 

προσπαθώντας να ακολουθήσετε το μονοπάτι που άφησε ο Ιησούς. 
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61 Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ήμουν ανάμεσά σας, αλλά ακόμη και τώρα χτυπάω τις 

πόρτες των καρδιών σας για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

62 Μακάριος είναι εκείνος που ήξερε πώς να προετοιμάζεται για να δεχτεί τον ουράνιο Πατέρα 

στην καρδιά του, γιατί Εκείνος του δίνει την ευκαιρία να κάνει το καλό ανά πάσα στιγμή, ενόψει της 

επιθυμίας του μαθητή να είναι μαζί με τον Δάσκαλό του. 

63 Αν αντιμετωπίσετε μια δοκιμασία σε αυτό το έτος που αρχίζει για εσάς, να είστε δυνατοί και να 

μην απελπίζεστε. Τότε θα είστε σε θέση να αποδείξετε στους συνανθρώπους σας τη δύναμη που 

υπάρχει στο πνεύμα σας. Τότε θα θελήσουν να μάθουν την πηγή από την οποία ήπιατε και θα 

ανακαλύψουν ότι Εγώ, ο Χριστός, είμαι η πηγή από την οποία έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ. 

64 Αληθινά σας λέω, σε αυτή την πηγή θα έρθουν άνθρωποι όλων των φυλών και των θρησκειών, 

επειδή σε όλες τις μορφές λατρείας που οι άνθρωποι θα Μου αφιερώσουν, θα υπάρχει 

πνευματικότητα, και τελικά όλοι θα έρθουν πολύ κοντά στην αλήθεια, στην ενότητα. 

65 μαθητές, υπήρξαν στιγμές που νιώσατε τη δικαιοσύνη Μου και σας είδα να εξομολογείστε 

ταπεινά μπροστά στο Θείο Πνεύμα Μου. Τότε έστρεψα το βλέμμα Μου μακριά από τις αμαρτίες σας και 

το εστίασα μόνο στο γεγονός ότι είστε παιδιά Μου που τα αγαπώ και τα συγχωρώ. Έτσι σας διδάσκω να 

αγαπάτε και να συγχωρείτε τους πλησίον σας. 

66 Μην αφήνετε τον χρόνο να περνάει χωρίς να τον χρησιμοποιείτε, γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο 

καιρό θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό σας λέω: Μην περιμένετε μια πιο κατάλληλη στιγμή από 

την παρούσα για να πιάσετε δουλειά. Μην αφήσετε τον θάνατο να σας αιφνιδιάσει, ενώ περιμένετε 

καλύτερες στιγμές, χωρίς συγκομιδή και χωρίς την εκπλήρωση της αποστολής σας. 

67 Πλησιάζει το έτος 1950, όταν θα σας αποχαιρετήσω με αυτή τη διακήρυξη, και αυτό το αντίο θα 

το νιώσετε όπως το ένιωσαν οι μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής, όταν τους ανακοίνωσα ότι είχε έρθει 

η ώρα της αναχώρησής Μου. 

68 Αν εκείνοι είχαν την παρηγοριά να Με ξαναδούν μετά το θάνατό Μου, αυτό έγινε για να 

αποτυπωθεί με φωτιά στην ψυχή τους η αλήθεια της Πνευματικής Ζωής. Αλλά ανάμεσά σας, μόνο 

μερικοί θα δουν την ανθρώπινη μορφή του Ιησού. Οι άλλοι θα τον νιώσουν βαθιά, και αυτός θα είναι ο 

τρόπος να συνδεθούν μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

69 Προσέξτε και προσευχηθείτε για την ειρήνη της γης, για να τελειώσουν οι πολλές κακουχίες, 

γιατί πάνω της είναι ο σπόρος των νέων γενεών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

26 

Οδηγία 178  
1 Άνθρωποι: Κάθε φορά που αρχίζει μια νέα χρονιά, ακούω ερωτήσεις αυτού του είδους από 

εσάς: "Κύριε, θα μας φέρει και αυτή η χρονιά δοκιμασίες;" Σε αυτό σας απαντώ ότι η ζωή είναι μια 

συνεχής δοκιμασία, αλλά δεν χρειάζεται να φοβάστε. Γιατί αν ξέρετε πώς να παρακολουθείτε και να 

προσεύχεστε, θα μπορέσετε να προχωρήσετε στην επανόρθωσή σας μέχρι να φτάσετε στον στόχο του 

πεπρωμένου σας. 

2 Αυτές οι δοκιμασίες που βιώνουν οι άνθρωποι είναι ο καρπός που θερίζουν, είναι το 

αποτέλεσμα της δικής τους σποράς ─ μια συγκομιδή που μερικές φορές είναι το αποτέλεσμα του 

σπόρου που έσπειραν το προηγούμενο έτος, και σε άλλες περιπτώσεις ο καρπός αυτού που έσπειραν 

χρόνια πριν ή σε άλλες ενσαρκώσεις. 

3 Ένα νέο έτος αρχίζει; ─ Τότε κάντε ό,τι κάνουν οι καλοί σπορείς, οι οποίοι πρώτα καθαρίζουν τον 

σπόρο τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να τον τοποθετήσουν σε γόνιμο έδαφος. Έτσι και 

εσείς πρέπει πρώτα να καθαρίσετε την καρδιά σας, ώστε αύριο να θερίσετε μια καλή σοδειά ειρήνης, 

αγάπης και ικανοποίησης από τα καλά σας έργα. 

4 Έχετε δει την αρμονία μέσα στην οποία ζει όλη η δημιουργία; Δεν έχετε την εντύπωση ότι σε ό,τι 

υπάρχει, τα πλάσματα αγαπούν το ένα το άλλο; Κοιτάξτε τον ήλιο: δεν μοιάζει με πατέρα που απλώνει 

τα χέρια του για να αγκαλιάσει όλα τα πλάσματα σε μια αγκαλιά γεμάτη ζωή και αγάπη, φως και 

ενέργεια; Δείτε πώς, στο άγγιγμα των ζεστών ακτίνων του, τα λουλούδια ανοίγουν, τα πουλιά 

κελαηδούν και τα πλάσματα αναστατώνονται, προσφέροντας τον φόρο ευγνωμοσύνης τους στο Βασιλιά 

Αστέρι. 

5 Είναι ένα όμορφο παράδειγμα για το πώς πρέπει να είστε σε αρμονία με όλα όσα σας 

περιβάλλουν στη φύση και με όλα τα πνευματικά. 

6 Από την κατανόηση που αποκτούν οι άνθρωποι από αυτές τις διδασκαλίες και από την υπακοή 

στους νόμους που διέπουν το σύμπαν εξαρτάται η ευτυχία τους, η οποία κάποιοι πιστεύουν ότι δεν 

υπάρχει στη γη, και άλλοι πιστεύουν ότι μόνο εγώ την έχω σε αφθονία, αλλά η οποία εκδηλώνεται πολύ 

καλά στην ειρήνη της ψυχής σας. 

7 Τώρα ξέρετε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ότι η ευδαιμονία σας βρίσκεται μέσα σας, ώστε να 

διδάξετε στους ανθρώπους ότι στον πυρήνα της ύπαρξής τους, εκεί που νομίζουν ότι υπάρχει μόνο 

πίκρα, μίσος και μνησικακία, τύψεις και δάκρυα, υπάρχει ένα φως που τίποτα δεν μπορεί να σβήσει, 

αυτό του πνεύματος. 

8 Με βασανιστικούς τρόπους η ανθρωπότητα έχει κατευθύνει τα βήματά της, επειδή κάθε γενιά 

παίρνει ως κληρονομιά της τα λάθη των προηγούμενων γενεών, και όσο περνάει ο καιρός πάνω σας, τα 

λάθη της πολλαπλασιάζονται. Αυτή η ανθρωπότητα θερίζει τώρα τους καρπούς των σπόρων του πόνου 

που έσπειρε νωρίτερα στον κόσμο, όπως ακριβώς οι επόμενες γενιές θα θερίσουν τους καρπούς αυτών 

που σπέρνετε εσείς σήμερα. 

9 Γιατί δεν κατευθύνετε τις πεποιθήσεις, τις προσπάθειες, τις επιστήμες, τα ιδανικά και τις 

επιθυμίες σας προς τον μοναδικό δρόμο της δικαιοσύνης που σας υποδεικνύει η Διδασκαλία μου; Πότε 

επιτέλους οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν την αλήθεια του Λόγου μου; 

10 Ο αναλλοίωτος και αιώνιος νόμος μου υψώνεται μπροστά στους ανθρώπους και τους δείχνει 

τον δρόμο προς την αληθινή ευτυχία ─ έναν δρόμο που οδηγεί στα χωράφια όπου, σπέρνοντας το καλό, 

κάποιος θερίζει τη σοδειά της ειρήνης. 

11 Μακάριοι είναι εκείνοι που ένιωσαν το κάλεσμά μου στα βάθη της καρδιάς τους και έσπευσαν 

να ακούσουν τη θεία διδασκαλία, διότι μέσω του πνευματικού της νοήματος θα αυξηθεί η γνώση τους. 

Θα είναι σαν προμαχώνες ανάμεσα στους συγγενείς τους, και με την πίστη τους θα μπορέσουν να 

σταθούν στις δοκιμασίες. 

12 Θα απομακρύνω από σας κάθε αδικία, ώστε τα έργα σας να είναι ευάρεστα στα μάτια του 

Πατέρα. 
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13 Σε αυτή τη σχολή του Χριστού υπήρξαν πολλοί αρχάριοι που, όταν ήρθαν εδώ, είπαν στον 

Δάσκαλο κάθε σοφίας: "Κύριε, αν είσαι ο Χριστός που διδάσκει με αυτόν τον τρόπο και ανακαλύπτεις 

στον καθένα από εμάς το έργο και τις ικανότητες που διαθέτει ─ δώσε μας την πραγματοποίηση του 

προορισμού μας να φτάσουμε σε Σένα". 

14 Τότε σας έδειξα την κληρονομιά σας, σας έδωσα αποστολές και σας έκανα "εργάτες". Αλλά 

πραγματικά, σας λέω, δεν έχω κανένα προνομιούχο ανάμεσα στα παιδιά Μου, γιατί καθένας που 

πλησιάζει με την επιθυμία να Με υπηρετήσει θα λάβει τη χάρη Μου στην καρδιά του. Αλλά επίσης, θα 

έρθει η στιγμή που όλα όσα κάνατε με τα δώρα που σας ανατέθηκαν θα κριθούν από Μένα και θα 

πρέπει να δώσετε λογαριασμό σε Μένα. 

15 Τώρα δεν απαιτώ ακόμη λογαριασμό από εσάς, γιατί προσπαθείτε να εφαρμόσετε τον Νόμο 

Μου στα έργα της ζωής σας και είστε ακόμη πολύ ανώριμοι για να αντέξετε την ποινή. Αλλά ο καθένας 

από εσάς θα είναι ένας ζηλωτής που θα φυλάει με ζήλο τη διδασκαλία μου. Αυτή η εκπλήρωση της 

αποστολής δεν θα σας εμποδίσει να εκπληρώσετε και τις υποχρεώσεις του κόσμου σας. ─ Κοιτάξτε 

αυτούς που έχουν απορρίψει αυτή την κληρονομιά: Μέσα τους υπάρχει θλίψη και κενό. Αλλά το έλεός 

μου είναι μεγάλο και εκδηλώνεται με τη συγχώρεσή τους. 

16 Αυτός που έχει εκπληρώσει σωστά αισθάνεται την ειρήνη Μου, και αυτόν που δεν έχει 

εκπληρώσει, τον αναζητώ μέσω της συνείδησής του για να τον κρατήσω ξύπνιο, έτσι ώστε η ψυχή να 

μην εκπλαγεί από την ώρα του θανάτου χωρίς καλά έργα- γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να πετάξει. 

17 Μεταφέρετε τη διδασκαλία μου από καρδιά σε καρδιά. Όταν οι συνάνθρωποί σας τον λάβουν, 

κάποιοι θα πουν: "Αυτός ο λόγος περιέχει προφητεία"- άλλοι θα τον κρίνουν ως μια διδασκαλία μικρής 

σημασίας. Ενώ κάποιοι θα το κρίνουν ως προοδευτικό, άλλοι θα το θεωρήσουν πολύ οπισθοδρομικό. Ο 

καθένας θα την ερμηνεύσει ανάλογα με την πνευματική του ικανότητα και την καθαρότητα των έργων 

του. 

18 Να είσαι ταπεινός, ώστε να γίνεις ζωντανό παράδειγμα για τους ανθρώπους και να 

αναγνωριστεί το έργο μου. 

19 Αλλά δείξτε ταπεινότητα όχι μόνο στο σύντομο χρονικό διάστημα που Με ακούτε, αλλά σε 

ολόκληρη τη ζωή σας, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη των συνανθρώπων σας- γιατί ο λόγος 

από μόνος του δεν θα πείσει. Προετοιμαστείτε για το παράδειγμα και ακόμη και για τη θυσία. 

20 Αν Με αγαπάτε, πηγαίνετε και συγχωρήστε αυτόν που σας προσέβαλε. Αν Με αγαπάτε, 

πηγαίνετε στο στρατόπεδο των ασθενών ή στο μπουντρούμι του φυλακισμένου. Παρηγορήστε τους και 

προσευχηθείτε μαζί τους. Τότε η αγάπη σας θα κάμψει κάθε αλαζονεία που μπορεί να έχετε μέσα σας. 

21 Ο Λόγος Μου είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης, γιατί όσο είστε μαζί Μου, είστε σαν ευγενικά 

αρνιά. Αλλά όταν επιστρέφετε στην καθημερινή σας ζωή, "ξεσκίζεστε" και αρνείστε τη συγχώρεση. 

22 Ο καιρός για εφησυχασμό έχει περάσει και πρέπει να βγείτε από τη στασιμότητά σας για 

μεγαλύτερη εξέλιξη των ψυχών σας. 

23 Αποκτήστε τον λευκό χιτώνα της πνευματικότητας, ώστε όταν μιλάτε για τα λόγια μου στους 

ανθρώπους, να το κάνετε με την αμεροληψία ενός μικρού παιδιού. Τότε δεν θα φοβάστε να μιλάτε για 

τα έργα μου, γιατί τα έργα σας και η ζωή σας θα μιλούν για εσάς. 

24 Ο λόγος Μου μέσω των φορέων της φωνής έχει το ίδιο νόημα. Μιλάω σε κάθε κοινότητα 

ανάλογα με την κατανόηση και την ικανότητά της. 

25 Σήμερα, που ξεκινά μια νέα χρονιά, έχετε ήδη ενώσει τις δυνάμεις σας από τις πρώτες ώρες της 

για να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Έτσι Μου το γνωστοποιήσατε. Η απόφασή σας είναι να σηκωθείτε 

σαν καλός σπορέας που τοποθετεί τον σπόρο στο προετοιμασμένο αυλάκι ─ με την επιθυμία να φέρει 

μια πλούσια συγκομιδή στο τέλος της εργασίας. 

26 Αυτός ο σπόρος είναι ο λόγος γεμάτος φως που σπέρνετε στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

27 Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τον κόσμο, τη μαθητεία του ανθρώπου- γιατί αυτοί που έχουν 

εκπαιδευτεί θα σας δώσουν μάχη, και αν δεν είστε σταθεροί στην πίστη σας, θα βγείτε ηττημένοι. 

28 Δεν γέμισα το μυαλό σας με επιστήμη για να σας κάνω να διαφωνήσετε με τους επιστήμονες. 

Έχω φωτίσει την ψυχή σας για να διεισδύσει στο "ανεξιχνίαστο" μέσω της ανύψωσης και της 
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έμπνευσης. Κανείς δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζατε ήδη τι λάβατε κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Γιατί πολλές από τις διδασκαλίες που σας έδωσα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μέσω 

του ανθρώπινου νου είναι νέες αποκαλύψεις. 

29 Μιλάτε για την ψυχή, για την αθανασία της, επειδή της παρέχεται αιώνια ζωή. Αλλά πριν 

μπορέσετε να μιλήσετε για αυτές τις αποκαλύψεις, πρέπει πρώτα να τις νιώσετε. Μόνο τότε μπορείτε 

να αποκαλείτε τους εαυτούς σας μαθητές μου. 

30 Πνευματιστής δεν είναι αυτός που μπαίνει σε αυτούς τους χώρους συνάντησης όπου σας δίνω 

το Λόγο Μου. Πνευματιστής είναι αυτός που προσεύχεται πνευματικά και πετάει στο πνεύμα από 

οποιοδήποτε μέρος. Πνευματιστής είναι αυτός που αγωνίζεται για την τελειότητα της ψυχής του, αλλά 

και αυτός που ζει για να απαλύνει τον πόνο των άλλων. 

31 Καταλάβετε ότι ο πνευματιστής μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Θα αναγνωριστεί 

περισσότερο από τις πράξεις του παρά από τα λόγια του. Γι' αυτό σας το λέω συνέχεια: Να είστε 

παράδειγμα αγάπης, ταπεινότητας και ελέους. 

32 Αναγνωρίστε ότι δεν είναι όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται πνευματιστές. 

33 Απλοποίησα τη θρησκευτική σας πρακτική και λατρεία χωρίς να σας δώσω νέους νόμους. 

34 Σας έδωσα να καταλάβετε ότι η λατρεία της θεότητάς μου μέσω εικόνων ήταν ατελής και ότι 

πρέπει να εγκαταλείψετε κάθε φανατισμό. 

35 Δεν ξέρετε ότι η δύναμη του Θεού σας είναι περιορισμένη για να έρθει σε σας; Δεν σας έχω πει 

ότι όταν πιστεύετε, κατεβαίνω στην καρδιά σας για να της δώσω ζωή; Δεν σας δίδαξα ότι αν είστε αγνοί 

στην καρδιά και την ψυχή, κατοικώ μέσα σας; 

36 Δεν θα μπορούσατε να είχατε βιώσει αυτή την εποχή του φωτός νωρίτερα, διότι η μικρή 

ανάπτυξη που είχατε δεν θα σας το επέτρεπε. Αλλά τώρα που το ζείτε και το σκέφτεστε, σας φαίνεται το 

πιο φυσικό πράγμα να βιώσετε την εκπλήρωση των προφητειών. 

37 Ακόμη και ο επιστήμονας έχει ανακαλύψει "θαύματα" και έχει κάνει προόδους που κάποτε 

θεωρούσατε αδύνατες. 

38 Γιατί να μην καταλήξετε στη διαπίστωση ότι όλα αυτά τα θαυμαστά έργα οφείλονται στη χάρη 

του Κυρίου τους; 

39 Ο Πνευματισμός διδάσκει τους ανθρώπους και τους καλεί να Με ανακαλύψουν με τους δικούς 

τους τρόπους, γιατί εκφράζομαι σε όλα ως Δημιουργός, ως Δύναμη, ως Ζωή, Τελειότητα και Αρμονία. 

Και ποιος μπορεί να διατηρήσει αυτή την αρμονία στο σύμπαν εκτός από τον Θεό; Αυτός ο Θεός δεν 

έχει μορφή και δεν πρέπει να Τον φαντάζεστε με περιορισμένες μορφές, γιατί τότε, φεύγοντας από 

αυτόν τον κόσμο, θα ερχόσασταν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που δεν θα μπορούσατε να 

κατανοήσετε. 

40 Η διδασκαλία μου δεν είναι μόνο γνώση- είναι χάδι και είναι επίσης παρηγοριά. Το έλεός Μου 

απλώνεται σε όλους όσους υποφέρουν, που χύνουν δάκρυα, που υπομένουν την αδικία. Ανακουφίζει 

τη μητέρα και τη σύζυγο, προστατεύει την παρθένα, δυναμώνει τον νέο και στηρίζει τον γέροντα. 

Ανάβει το φως της ελπίδας για την απερίγραπτη ευδαιμονία που σας περιμένει όλους. 

41 Αυτήν την περίοδο, ξεχύνω τη χάρη Μου πάνω σας, ώστε να συνεχίσετε να ακολουθείτε το 

μονοπάτι του φωτός και ούτε ο πόνος ούτε η ήττα να είναι αρκετά ισχυρές για να σας χωρίσουν από 

αυτά. 

42 Στην ψυχή σας ζει ήδη η λαχτάρα να φτάσει στην αληθινή της πατρίδα, στον κόσμο της ειρήνης 

του Πατέρα σας. Εδώ εξαγνιστήκατε στο χωνευτήρι του αγώνα της ζωής, στις μεταβαλλόμενες τύχες και 

στις δοκιμασίες. Σας λέω όμως: Ελάτε στο στόχο με σταθερότητα και αφοσίωση- γιατί αν δεν έχετε 

υπομονή, θα κάνετε το ταξίδι ακόμα πιο μακρύ. 

43 Όσο καιρό και αν διαρκεί αυτή η επίγεια ζωή, είναι παροδική και φευγαλέα σε σχέση με την 

πνευματική ζωή, η οποία είναι άφθαρτη. 

44 Δοξάστε τη ζωή που σας υπόσχομαι, ώστε να μη φοβάστε να χάσετε το σώμα που τόσο αγαπάτε. 
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45 Θα φροντίσω ώστε όλοι οι άνθρωποι που έχουν κατοικήσει αυτή τη γη να αναγνωρίσουν ο ένας 

τον άλλον στο υπερπέραν, να αγαπιούνται και να ζουν ειρηνικά. Τότε θα καταλάβετε το νόημα της 

ύπαρξης που αφήσατε πίσω σας, με όλα τα βάσανα και τις δοκιμασίες της, οι οποίες κατά καιρούς είναι 

ακατανόητες για τον άνθρωπο. 

46 Η πνευματική ζωή είναι τόσο κοντά σας που μερικές φορές αρκεί να κλείσετε τα μάτια του 

σώματος και να ανοίξετε τα μάτια του πνεύματος για να μπορέσετε να δείτε τα θαύματα αυτού του 

βασιλείου. 

47 Είστε τόσο κοντά στην "πνευματική κοιλάδα" που μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για να 

περάσετε από αυτόν τον κόσμο σε αυτόν. 

Σε όλες τις εποχές έχω μιλήσει στους ανθρώπους γι' αυτές τις αποκαλύψεις μέσω των προφητών 

μου, οι οποίοι έχουν μαρτυρήσει την αλήθεια μου. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω για τον μόνο δρόμο που 

οδηγεί στη βασιλεία μου, και το κάνω μέσω ανδρών και γυναικών που έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό για 

χάρη του ελέους μου. 

48 Συνειδητοποιήστε ότι δεν έχετε μείνει μόνοι σας σε αυτή τη ζωή. Αν ζούσατε πνευματικά, θα 

μπορούσατε να δείτε και να αισθανθείτε τον πνευματικό κόσμο πολύ κοντά σας. Αφήστε την αλήθεια 

και τη δόξα αυτού του κόσμου να αντανακλάται σε όλες τις πράξεις της ζωής σας. 

49 Αφιερώνετε πάντα στιγμές με τις πιο αγνές σκέψεις στον Πατέρα που είναι στους ουρανούς, έτσι 

ώστε χωρίς να ταλαντεύεστε και φωτισμένοι από το φως του πνεύματός σας να φτάσετε στη στιγμή που 

θα μπείτε σε άμεσο διάλογο με το πνεύμα Μου, που θα γίνει μετά το 1950, όταν δεν θα Με ακούτε πια 

με αυτή τη μορφή. 

50 Χωρίς ανύψωση δεν θα μπορέσετε να επιτύχετε αυτόν τον διάλογο της ψυχής σας με τον 

Δημιουργό σας. Κάντε την επιθυμία σας να ανυψωθείτε σε Μένα δική σας και αφιερώστε Μου λίγο από 

το χρόνο που ζείτε ακόμα στη γη, ώστε το μεταβατικό βήμα στο υπερπέραν να γίνει εύκολο για την 

ψυχή σας. 

51 Δείτε πώς οι αισθήσεις, η καρδιά και η ψυχή σας έχουν έρθει σε αρμονία ενώ Με ακούτε. Το 

σώμα και η ψυχή έχουν σκεφτεί βαθιά για το μέλλον τους. Η πρώτη γνωρίζει και αποδέχεται το τέλος 

της, η άλλη χαίρεται καθώς ατενίζει τον ορίζοντα χωρίς τέλος που παρουσιάζεται στο βλέμμα της. Αλλά 

ποιος είναι σε θέση να μετρήσει την πνευματική απόσταση που πρέπει να διανύσει για να φτάσει σε 

Μένα, που είμαι ο στόχος της τελειότητάς σας; Ποιος μπορεί τουλάχιστον να γνωρίζει την ώρα που 

δείχνει το ρολόι της αιωνιότητας όταν αφήσει το σώμα του στη γη; 

52 Ζήστε προετοιμασμένοι, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε. Συγκεντρώστε αξία και δεν θα 

έχετε κανένα φόβο για το θάνατο. Γιατί όταν η ψυχή σας αφήσει το σώμα, θα ανοίξει τα φτερά της και 

θα ξέρει να πετάει, όπως τα νεαρά πουλιά όταν αφήνουν τη φωλιά για να πετάξουν για πρώτη φορά. 

53 Δεν πρέπει να λυπάστε στη σκέψη των απαρνήσεων. Μόνο ο υλιστής έχει λαχτάρες και 

υποφέρει όταν σκέφτεται τις ικανοποιήσεις αυτής της ζωής. Μην είστε υλιστές, ασχοληθείτε με ό,τι 

αφορά την ψυχή σας, χωρίς να παραλείπετε την προσοχή που οφείλετε στο ανθρώπινο κομμάτι της 

ύπαρξής σας. 

54 Καταλάβετε ότι όλα έχουν προετοιμαστεί για την αναζωογόνησή σας. Όποιος θέλει να φάει αυτή 

τη γιορτή της αγάπης, ας καθίσει στο τραπέζι μου και ας γευτεί σαν τους αγγέλους. 

55 Δεν ήρθατε εδώ τυχαία, σας οδήγησα Εγώ να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις Μου. Βρήκα 

πολλούς από εσάς νεκρούς για την πνευματική ζωή, και ο Λόγος Μου σας ανέστησε. Σήμερα αναπνέετε 

ζωή και υπάρχει ελπίδα στην καρδιά σας. Δέχομαι όλους ─ αυτούς που έχουν πίστη και αυτούς που δεν 

έχουν. Στους ανθρώπους από τις διάφορες εκκλησίες και αιρέσεις λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που 

πιστεύουν στον Λόγο μου. 

56 Αν αντιληφθείτε την έμπνευσή μου και τη μετατρέψετε σε 

Αν θέλετε να εκφράσετε τις σκέψεις και τα λόγια σας, ασχοληθείτε με τον εαυτό σας: Μπορείτε όλοι σας 

να γίνετε οι διαμεσολαβητές μου. Ο Πατέρας θέλει να γίνει κατανοητός από τα παιδιά Του και γι' αυτό 

σας προσκαλεί να εισέλθετε στον πνευματικό ναό. 
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57 Αναζητήστε Με με καθαρή καρδιά, ακούγοντας πάντα τη φωνή της συνείδησής σας, και αληθινά 

σας λέω, θα Με βρείτε πολύ σύντομα. Ακόμη και πριν η ψυχή σας πετάξει, θα έρθω σε σας για να σας 

φέρω στο σπίτι της ειρήνης που σας έχω υποσχεθεί. Αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το μονοπάτι 

που οδηγεί σε Μένα: Ο δρόμος σας είναι προς την πνευματοποίηση. Για να ανέβεις στην κορυφή, 

πρέπει να προσευχηθείς και να καταβάλεις προσπάθεια. 

Δεν βλέπω ακόμη στους λαούς της γης την ιερή επιθυμία να πνευματοποιηθούν. Ο υλισμός δεν έχει 

φτάσει ακόμα στο όριο που Εγώ έχω θέσει, αλλά το τέλος αυτής της περιόδου είναι κοντά. Στη συνέχεια 

θα επιστρέψετε με λαχτάρα στην πρακτική της αγάπης και του ελέους, προκειμένου να επιτύχετε την 

άνοδο της ψυχής σας μέσω της αξίας. 

58 Τα σκοτεινά πέπλα που δημιουργούν η αμαρτία και η εννοιολογική σύγχυση θα διαλυθούν και ο 

αληθινός νόμος θα φωτίσει όλα τα όντα. 

59 Σας χαρίζω μεγάλα οράματα που σας μιλούν για το μέλλον, ώστε να τα ερμηνεύσετε και να 

προετοιμαστείτε. Δώστε μαρτυρία γι' αυτά στους συνανθρώπους σας. Αλλά θα έρθει η ώρα που 

άνθρωποι διαφορετικών φυλών και διαφορετικών λαών στο άπειρο θα δουν τα σημάδια μου, και αυτό 

θα είναι παρηγοριά για κάποιους και ευτυχής εκπλήρωση για άλλους που θα δουν σε αυτό την 

εκπλήρωση του λόγου μου. 

60 Η διδασκαλία μου περιέχει όλη την πνευματική γνώση που θα μπορούσατε να επιθυμείτε. Στην 

ψυχή σας θα ανακαλύψετε τις εμπειρίες που έχετε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της πορείας της 

ανάπτυξής σας, και θα σας χρησιμεύσουν για να βρείτε το μονοπάτι της πνευματικής ανοδικής 

ανάπτυξης, αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε. 

61 Στέλνετε ένα τραγούδι δοξολογίας με την προσευχή σας που Με φτάνει. Μου προσφέρετε τον 

αγώνα σας στο έργο Μου και ελπίζετε ότι ο σπόρος που έχετε φυτέψει είναι καλός και Μου αρέσει. Σας 

επιβεβαιώνω: Σκορπίζετε τον σπόρο Μου σε ευλογημένα χωράφια, γιατί ξέρετε ότι τα αγαθά που σας 

έδωσα δεν είναι μόνο για εσάς, αλλά ότι ανήκουν και στους συνανθρώπους σας. 

Στην προσπάθειά μου αυτή δεν σας ζήτησα καμία θυσία, αλλά μόνο την τήρηση του νόμου- να ζείτε 

ως παιδιά Μου και να εκφράζετε τις αρετές που σας έκανα κατόχους. Να είστε καθαρά σκεύη 

εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε η θεία τελειότητα να σας πλημμυρίσει. 

62 Κατά καιρούς έχω δει διαμαρτυρίες και δυσαρέσκεια για το πεπρωμένο σας. Η πρόσκαιρη ζωή 

που έχετε στη γη δεν σας ικανοποιεί. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Η αληθινή πατρίδα της ψυχής 

βρίσκεται στο υπερπέραν. Κάντε υπομονή, περάστε με θάρρος τις δοκιμασίες και ακολουθήστε το νόμο 

μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Φροντίστε ώστε οι κακές στιγμές να γίνουν καλές, και όταν 

ακούτε ειδήσεις για πόλεμο και καταστροφή, προσευχηθείτε και μην παρεμβαίνετε, μην παίρνετε θέση. 

Αυτά και πολλά άλλα ολέθρια γεγονότα εξαπολύονται και επιτελούν το έργο της κάθαρσης μεταξύ της 

ανθρωπότητας, αλλά αυτό γίνεται για το καλό και την ανάπτυξη των ψυχών. Μετά από αυτή τη μεγάλη 

μάχη που δίνει το Πνεύμα, σας περιμένει μια καλύτερη γη, και τότε θα έχετε φτάσει σε ένα ανώτερο 

στάδιο, όπου θα ξεκουραστείτε από τους κόπους σας. 

63 Ανοίξτε τα πνευματικά σας μάτια και αναλογιστείτε την εποχή στην οποία ζείτε, τότε θα είστε σε 

θέση να επιβεβαιώσετε τα λόγια μου για τη Δεύτερη Εποχή, η οποία ανακοίνωσε μεγάλες δοκιμασίες 

για την ανθρωπότητα. 

64 Όλα έγιναν όπως είναι γραμμένα. Σηκωθείτε πνευματικά, ακολουθήστε τη διδασκαλία Μου με 

καθαρό νου και μην ξεχνάτε ότι σας είπα ότι ο αγώνας είναι παγκόσμιος, ότι η ψυχή παλεύει όχι μόνο 

στη γη αλλά και σε άλλα επίπεδα ύπαρξης. 

Βοηθήστε με το παράδειγμά σας αυτές τις λεγεώνες των ασώματων ψυχών που εξακολουθούν να 

ζουν συνδεδεμένες με την ύλη. Νιώστε πώς σας πλησιάζουν με την επιθυμία τους για προσευχή και 

βοήθεια. Μην τους απομακρύνετε, βοηθήστε τους να βγουν από την κατάσταση σύγχυσής τους, 

επηρεάστε τους με τη συμπόνια σας πριν σας επηρεάσουν αυτοί. Τότε εκείνοι που, μέσω της αγάπης 

σας, θα αποκτήσουν το φως της διδασκαλίας μου, θα γίνουν συνήγοροί σας, γεμάτοι ευγνωμοσύνη, και 

θα σας βοηθήσουν στην εκπλήρωση της αποστολής σας. Όλα θα εξελιχθούν μέσα στο πλαίσιο των 
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νόμων μου της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αγαπήστε όλους μέσα Μου, ακόμη και αν κατοικείτε σε 

διαφορετικά πνευματικά επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. 

65 Πολεμήστε με όλες τις δυνάμεις του πνεύματός σας για να φτάσετε στην εκπλήρωση του 

πεπρωμένου σας. Ανάλογα με την απόφασή σας, θα δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστεί η αρετή σας 

και θα μπορέσετε να αποδείξετε την πίστη σας με λόγια και έργα αγάπης. 

66 Σε αυτή την εποχή, όπως και στη Δεύτερη Εποχή, ο Δάσκαλος εμφανίζεται ανάμεσα στους 

μαθητές Του και βλέποντας σ' αυτούς τόσο μεγάλη απλότητα και ταπεινότητα, τους δίνει τη χάρη να 

ακούσουν το Λόγο Του. 

67 Θυμηθείτε ότι κάθε έργο θα έρθει σε Μένα όταν στηρίζεται στο Νόμο Μου. 

68 Ο Νόμος Μου είναι ο καλός σπόρος που έχετε λάβει από Μένα και τον οποίο θα τοποθετήσετε 

στην καρδιά των συνανθρώπων σας και στην καρδιά των παιδιών σας. Υπάρχουν καρδιές που ανάβουν 

σαν πυρσοί πίστης στο κάλεσμά Μου και που θα παραμείνουν στο έργο Μου. 

69 Στους αγώνες σας συχνά νικήσατε τον πειρασμό, παρακινούμενοι από τον υψηλό στόχο να 

ανθίσει η διδασκαλία μου ανάμεσα στους ανθρώπους. 

70 Θέλω να φωτίσω την ψυχή σας με τη σοφία μου, ώστε όταν συναντήσετε αυτόν που δεν 

συμμερίζεται την πίστη σας, να του δώσετε πειστικές αποδείξεις ότι γνωρίζετε την αλήθεια και 

ταυτόχρονα να τον βοηθήσετε να πιστέψει. 

71 Θα σας ρωτήσουν αν νομίζετε ότι είστε προφήτες και αν έχετε δύναμη πάνω στο πνεύμα, και θα 

σας υποβάλουν σε δοκιμασία όπως τον Ηλία την Πρώτη φορά. Θα τους δώσετε τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Αλλά γι' αυτό θα είναι απαραίτητο να έχετε πίστη αυτή την ώρα, να εκπληρώσετε το νόμο μου και να 

υποταχθείτε στο θέλημά μου. 

72 Εδώ είναι ο Δάσκαλος που μιλάει μέσω του ανθρώπινου νου, ο οποίος είναι η εικόνα της θείας 

νοημοσύνης, ένα δώρο που έχω τοποθετήσει στο πιο τέλειο πλάσμα που κατοικεί στη γη: τον άνθρωπο. 

Γιατί να αμφιβάλλετε ότι εκδηλώνομαι με αυτή τη μορφή, όταν έχω εκφραστεί στον καθένα από εσάς; Η 

σοφία που ακτινοβολεί από αυτή τη λέξη είναι ο άπειρος ορίζοντας που ανοίγω στο πνεύμα, ώστε να 

γνωρίσετε την αλήθεια και να νιώσετε έτσι την ύψιστη ευτυχία. 

73 Όποιος ανοίξει τα μάτια του σε αυτό το φως, δεν θα μπορεί πλέον να Με αναζητά μέσα από 

εικαστικές δημιουργίες που δημιουργήθηκαν από το χέρι του, γιατί θα ανήκει σε εκείνους που 

εμπνέονται από την ανύψωση της ψυχής τους και επικοινωνούν με τη θεότητά Μου. 

74 Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αποκολλάται από το σώμα τη στιγμή της ανύψωσής του, έτσι 

ώστε το σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πνεύμα του διαμένει στο υπερπέραν να του 

χρησιμεύει για να φωτίζεται και να ενδυναμώνεται. Έτσι, θα βρίσκει πάντα το μονοπάτι προς την 

ανοδική ανάπτυξη και θα το επισημαίνει σε αυτόν που δεν το γνωρίζει. Θα σας δώσω την ευκαιρία να 

γίνετε μάρτυρες αυτών των αποκαλύψεων. 

75 Σήμερα σας λέω να αγωνιστείτε όχι μόνο για να σώσετε την ψυχή σας, αλλά και την ψυχή των 

συνανθρώπων σας, οπότε η ανθρωπότητα θα δει να εκπληρώνεται ο Λόγος μου που σας διδάσκει να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

76 Πολλά από αυτά που ζητάτε από Μένα σας τα παραχωρώ. Αλλά αν Μου ζητούσατε να αλλάξω 

το πεπρωμένο σας, αληθινά σας λέω, δεν θα σας το έδινα, γιατί το πεπρωμένο σας, που σας μιλάει για 

αρετή, τελειότητα και αγάπη, έχει γραφτεί από Μένα. 

77 Αυτός που δημιουργήθηκε για να είναι εργάτης στα χωράφια μου πρέπει να σπείρει σε αυτά, 

και ο σπόρος θα είναι πίστη, αγάπη και καλή θέληση. 

78 Πιείτε από αυτή την πηγή, ω διψασμένες ψυχές, εσείς που βρίσκεστε στην 

Ψάχνετε για φως χωρίς να το βρίσκετε. Νιώστε αυτή τη γλυκιά ειρήνη που η καρδιά σας δεν γνωρίζει, 

και όταν την αισθανθείτε, συμπεράνετε ποιος είναι Αυτός που σας μιλάει. Τότε δεν θα χρειάζεται πλέον 

να ρωτάτε γιατί ήρθα στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά, γιατί θα βρείτε την απάντηση μέσα σας. 

79 Αν δεν υπήρχε άγνοια στον κόσμο, αν δεν υπήρχε αίμα, αν δεν υπήρχε πόνος και δυστυχία, δεν 

θα υπήρχε λόγος για το Πνεύμα μου να υλοποιηθεί κάνοντας τον εαυτό του αισθητό στις αισθήσεις σας. 
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Αλλά με χρειάζεστε. Ξέρω ότι μόνο η αγάπη Μου μπορεί να σας σώσει σε αυτούς τους καιρούς, και γι' 

αυτό ήρθα. 

80 Αν δεν σας αγαπούσα ─ τι θα σήμαινε για σας να καταστραφείτε, και τι σήμαινε ο πόνος σας; 

Αλλά εγώ είμαι ο Πατέρας σας ─ ένας Πατέρας που αισθάνεται τον πόνο του παιδιού μέσα του, επειδή 

κάθε παιδί είναι ένα μικρό κομμάτι Του. Γι' αυτό, σε κάθε λόγο Μου και σε κάθε έμπνευση, σας δίνω το 

φως της αλήθειας, που είναι ζωή για το πνεύμα. 

81 Η καρδιά σας χτυπάει πιο γρήγορα όταν ακούει αυτή τη λέξη και ήσασταν κοντά στο να 

ευλογήσετε το όνομά Μου με δυνατή φωνή. Αλλά δεν ήταν απαραίτητο τα χείλη σας να εκφράσουν τον 

χαρούμενο ενθουσιασμό που κατέλαβε τις ψυχές σας, γιατί γνώριζα εκ των προτέρων την αγαλλίασή 

σας όταν Με ακούσατε. 

82 Είμαι ο Δάσκαλός σας, ο ίδιος που ο κόσμος θυσίασε στη Δεύτερη Εποχή και που τώρα έρχεται 

στην ανθρωπότητα με την ίδια αγάπη. Είμαι Εκείνος που, στην αγωνία του σταυρού, ένιωσε άπειρη 

δίψα για αγάπη και αντί για νερό ─ που θα ήταν μια μορφή ή απόδειξη συμπόνιας εκ μέρους των 

ανθρώπων ─ δέχτηκε στα χείλη Του χολή και ξύδι, ως ένδειξη περιφρόνησης, περιφρόνησης και 

άγνοιας. 

83 Αλλά δεν κατηγορώ την ανθρωπότητα- αντίθετα, της φέρνω ένα νέο μήνυμα που θα την 

εξυψώσει κάνοντάς την να νιώσει την ειρήνη που είναι τόσο απαραίτητη για την ψυχή. 

84 "Διψάω", είπα εκείνη την ώρα- "Διψάω", σας λέω για άλλη μια φορά ─ για την αγάπη σας, για να 

νιώθετε κοντά στο Πνεύμα Μου, για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

85 Διψάτε κι εσείς- ο πόνος καίει την καρδιά σας και χρειάζεστε απεγνωσμένα τη φρεσκάδα του 

πνευματικού νερού, ώστε η πίστη, η ελπίδα, η παρηγοριά και η ειρήνη να σβήσουν τη δίψα της ψυχής, 

της καρδιάς και του νου σας. 

86 Ζητάτε δύναμη; Πάρτε το μαζί σας. Χρειάζεστε επουλωτικό βάλσαμο; Λάβετε το. Έχετε ένα 

δύσκολο πρόβλημα; Σας δίνω τη λύση. Μου παρουσιάζετε τη φτώχεια σας; Πάρτε τα κλειδιά για τη 

δουλειά και το καθημερινό ψωμί. Υποφέρετε; Κλαίτε και μετά στεγνώστε τα δάκρυά σας στο μανδύα 

Μου, νιώστε το χάδι Μου και σηκωθείτε στη ζωή με νέα δύναμη. 

87 Από αυτή την ημέρα, ξεκινήστε μια νέα ζωή. Θα χαίρομαι για τις νίκες σας και θα σας βοηθήσω 

να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Και πάλι σας λέω: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 179  
1 Μιλάω στον κόσμο μέσω των εκλεκτών Μου. Μακάριοι είναι εκείνοι που εμπνεύστηκαν από 

Μένα, γιατί ο λόγος τους άνθισε, ήταν εύγλωττος, και έκανα γνωστή τη σοφία Μου και το θέλημά Μου 

σε αυτόν. 

2 Στην αρχή των καιρών, ο άνθρωπος, προικισμένος με νοημοσύνη και λογική, άρχισε να αποκτά 

γνώσεις, να διαμορφώνει ιδέες και να προσφέρει τη λατρεία του στον Κύριό του. Το πνεύμα του 

δυνάμωσε, και όταν αναπτύχθηκε μετά από μεγάλες εμπειρίες, έστειλα τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον 

Ιακώβ να αποτελέσουν το πρότυπο και το ριζικό υπόβαθρο ενός πνευματικού δέντρου ─ πατέρες μιας 

πολυάριθμης οικογένειας, της οποίας η καταγωγή θα αντέξει στους αιώνες, θα πολλαπλασιαστεί και θα 

εξαπλωθεί σε όλη την υδρόγειο. Από αυτόν προήλθαν οι δώδεκα φυλές γεμάτες δύναμη και ισχύ για να 

μεταδώσουν στα έθνη το έργο της διδασκαλίας της αληθινής λατρείας του Δημιουργού και της 

εξάλειψης της αμαρτίας. 

Ανέθεσα αυτό το έργο στο λαό του Ισραήλ, επειδή στις πρώτες ημέρες της ανθρωπότητας είδα 

πολλές αρχικές δυσκολίες και κακές ερμηνείες του Νόμου Μου. Η πνευματική, απλή και αγνή λατρεία 

που απαιτούσα από τα παιδιά Μου εκφυλίστηκε σε ειδωλολατρία, σε παράλογες πράξεις λατρείας και 

σε βδελύγματα. Παρόλο που ήμουν κοντά τους, με "ένιωθαν" μακριά, και νομίζοντας ότι εκπληρώνουν 

τον Νόμο, αμάρτησαν. 

Όταν έστειλα προφήτες στην ανθρωπότητα, αυτοί τους έκριναν λάθος, και όταν άκουσαν τον λόγο 

τους γεμάτο ζήλο και ειλικρίνεια, Μου είπαν: "Δεν μπορούμε να σε ακολουθήσουμε, Κύριε, ο δρόμος 

είναι πολύ μακρύς". Αλλά ο Πατέρας, ο οποίος είναι η Αγάπη και ο οποίος ζωογονεί και συνοδεύει όλα 

τα παιδιά Του, συνέχισε να περιμένει την αναγνώρισή τους. 

3 Σήμερα ζείτε στην Τρίτη Εποχή, εκλεκτοί άνθρωποι, και σας έχω στείλει με την ίδια αποστολή να 

αφυπνίσετε και να συμβουλέψετε τον κόσμο. Αν προετοιμαστείτε, η έμπνευσή σας θα είναι 

ανεξάντλητη, και μετά το 1950, ως μαθητές μου, θα γνωστοποιήσετε τη διδασκαλία μέσω των λόγων 

σας, και μαζί με αυτήν, το Θέλημά μου, τις αποκαλύψεις μου και το έλεός μου. Η αγάπη σας για τους 

ανθρώπους θα κάνει θαύματα και θα ζήσετε μια ζωή με συνεχή δέσμευση. Όταν όμως έχετε κάνει 

βήματα προς την πνευματοποίηση, δεν πρέπει να αισθάνεστε ανωτερότητα απέναντι στους 

συνανθρώπους σας, των οποίων το πνεύμα δεν έχει ακόμη αποκτήσει τη δική σας δεκτικότητα. 

4 Πετάξτε ψηλά, και αν είναι απαραίτητο να κατεβείτε για να σώσετε μια ψυχή, κάντε το. Ακριβώς 

όπως ο βοσκός κατεβαίνει στην άβυσσο στην οποία έχει πέσει το πρόβατό του, για να το σώσει και να 

το ενώσει με τα άλλα που αποτελούν το κοπάδι του. Γίνετε καλοί ποιμένες και μάθετε να καλλιεργείτε 

την καρδιά των συνανθρώπων σας με αυτή τη διδασκαλία, η οποία είναι ζωή, ανοδική ανάπτυξη και 

δόξα. 

5 Μην κλείνετε ποτέ την καρδιά σας στην αγάπη, και μέσα από αυτήν θα μπορέσετε να 

αναγνωρίσετε το άπειρο έργο του Πατέρα σας. 

6 Να είστε επιεικείς με τις παραβάσεις των γειτόνων σας, αγαπητοί μαθητές. 

7 Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν κρίνουν τις παραβάσεις των συνανθρώπων τους και 

αποφεύγουν να σκανδαλίζονται, γιατί δείχνουν καθαρότητα καρδιάς και ξέρουν να ασκούν έλεος. 

8 Το δικαίωμα να κρίνει έχει μόνο Εκείνος που ξέρει πώς να το κάνει και που είναι επίσης σε θέση 

να διορθώσει και να διδάξει με αληθινή αγάπη. Στις σημερινές δοκιμασίες που βιώνει η ανθρωπότητα, 

μπορώ να σας πω ότι είμαι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κρίνει. Διότι μεταξύ όλων των ανθρώπων 

δεν βλέπω ούτε έναν δίκαιο που να έχει το δικαίωμα να το κάνει. 

9 Αν αγαπάτε την αρετή και λυπάστε για τα σφάλματα των άλλων ─ αν τελικά αφιερώσετε 

ολόκληρη τη ζωή σας στη βελτίωση της ψυχής σας ─ θα μπορέσετε να γίνετε αληθινό παράδειγμα. Και 

αν διδάσκετε και φωτίζετε την πορεία των συνανθρώπων σας με έργα, λόγια και σκέψεις, θα είστε 

έτοιμοι να γίνετε σαν τον Θεϊκό Δάσκαλο που, όταν βρισκόταν στη γη, σας έδειξε πώς να γίνετε τέλειοι 

κριτές. 
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10 Επέτρεψα σε μεγάλους αμαρτωλούς να εισέλθουν στην παρουσία Μου, άνδρες και γυναίκες. 

Επέτρεψα σε μεγάλους υποκριτές να περάσουν το δρόμο μου, τους επέτρεψα να με δοκιμάσουν, να με 

αμφισβητήσουν, να με κοροϊδέψουν ή να προσπαθήσουν να με ταπεινώσουν. Ήξερα καλά ότι δεν θα 

άντεχαν στην κρίση Μου και ότι όλοι τελικά θα ένιωθαν τη Θεία Παρουσία Μου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μια φράση ήταν αρκετή για να συγκινήσει ένα άτομο, σε άλλες περιπτώσεις ένα βλέμμα ή 

απλώς η σιωπή ήταν αρκετή. Θέλω όμως να ξέρετε ότι στη δουλειά μου υπήρχε ταπεινότητα, 

αξιοπρέπεια, αγάπη, συμπόνια. 

11 Η ταπεινότητα, η καλοσύνη και η αγάπη ήταν η ουσία της δικαιοσύνης του Ιησού, και όμως η 

ανθρωπότητα δεν είχε κανέναν κριτή τόσο αμείλικτο όσο αυτός. Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί στην 

αληθινή αγάπη, στην απόλυτη αγνότητα, στο θεϊκό φως; 

12 Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να αντιταχθεί στην αγάπη Μου. Οι 

εχθροί αποδεικνύονται μικροί, οι αντίπαλες δυνάμεις είναι αδύναμες, τα όπλα που προσπάθησαν να 

πολεμήσουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη ήταν πάντα εύθραυστα. 

13 Η μάχη που διεξάγεται από τις δυνάμεις του κακού ενάντια στη θεία δικαιοσύνη σας φάνηκε 

ατελείωτη σύγκρουση. Και όμως ─ μπροστά στην αιωνιότητα ─ θα είναι σαν μια στιγμή, και οι 

παραβάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ατέλειας της ψυχής σας θα είναι σαν ένας μικρός 

λεκές που η αρετή σας και η στοργική μου δικαιοσύνη θα σβήσουν για πάντα. 

14 Όποιος δέχεται τον Λόγο Μου, που είναι σαν κρυστάλλινο νερό, δεν θα διψάει πια. Όποιος Με 

αναγνωρίζει στην Τρίτη Εποχή σε αυτές τις διδασκαλίες που σας δίνω, θα είναι δυνατός στις μεγάλες 

δοκιμασίες που περιμένουν την ανθρωπότητα και δεν θα χαθεί. 

15 Σας προετοιμάζω για να μην εκπλαγείτε. Ανάψτε την πίστη σας, και ακόμη κι αν ο άνεμος της 

καταιγίδας ουρλιάζει και θέλει να σβήσει τη λάμπα σας, φυλάξτε την προσεκτικά, και δεν θα είστε στο 

σκοτάδι. 

16 Σήμερα ο κόσμος δεν χαμογελά πια όταν ακούει τις διδασκαλίες μου. Η ψυχή γνωρίζει ότι ζει τη 

μεγάλη ημέρα του Κυρίου, όταν όλα τα έργα της πρέπει να κριθούν και όταν το βλέμμα μου θα 

διεισδύσει στο εσωτερικό της ύπαρξής της. Γνωρίζει ότι η σοδειά της είναι αναμεμειγμένη με τον κακό 

σπόρο, οι καρποί του οποίου της φέρνουν πόνο. Η συνείδησή της της λέει ότι δεν ακολούθησε τις θεϊκές 

οδηγίες, ότι παρεξέκλινε από τον δρόμο της υποταγής και της υπακοής και ότι γι' αυτό ο σταυρός της 

είναι πολύ βαρύς. 

Έχω δώσει σε όλους τους ανθρώπους ένα ποτήρι για να γεμίσουν με αγάπη και καλά έργα- αλλά 

εσείς Μου παρουσιάζετε μόνο πίκρα και δηλητήριο. Θέλετε να το εξαλείψετε επειδή αισθάνεστε ότι 

πεθαίνετε και αναζητάτε το αντίδοτο. Αλλά σας λέω: ελάτε σε Μένα, γιατί μπορείτε ακόμα να 

ανακτήσετε τη ζωή. Ακούστε Με και εργαστείτε. 

17 Αγαπήστε, διώξτε το μίσος, αφήστε πίσω τα παλιά έθιμα που απομακρύνουν τα βήματά σας από 

το μονοπάτι της καλοσύνης. Φωτίστε την πορεία σας με τον λόγο όλων των εποχών. Αναζητήστε τη θεία 

κληρονομιά στο βάθος της ψυχής σας και θυμηθείτε τις αρχές μου που σας δόθηκαν μέσω του Μωυσή, 

καθώς και το λόγο και το παράδειγμά μου μέσω του Ιησού. Θυμηθείτε τις αποκαλύψεις Μου που σας 

δόθηκαν ως Άγιο Πνεύμα στην Τρίτη Εποχή και θα ξέρετε γιατί κλαίτε. Αλλά εγώ αφαιρώ από εσάς το 

ποτήρι και σας προσφέρω την ειρήνη μου. 

18 Στα λόγια Μου αυτή τη φορά θα βρείτε την ίδια ουσία με εκείνη με την οποία σας δίδαξε ο 

Ιησούς, την ίδια αλήθεια με εκείνη που σας παρέδωσα στις Δέκα Εντολές στο Σινά. Όποιος θέλει να Με 

υπηρετήσει πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ότι ο δρόμος Μου είναι αυτός της θυσίας και της αφοσίωσης 

από αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά σας λέω επίσης ότι θα σας καταλογίσω όλες τις αρετές σας για να 

σας φέρω στην αληθινή ζωή. 

19 Νιώστε την αγάπη Μου και ελάτε σε Μένα, άνθρωποι καλής θέλησης. Σηκώστε τα πρόσωπά σας 

και στρέψτε το βλέμμα σας στον Χριστό, ο οποίος επέστρεψε στην ανθρωπότητα σε εκπλήρωση της 

υπόσχεσής Του. 
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20 Διεισδύω στο εσωτερικό της καρδιάς σας και εκεί δέχομαι την απλή προσκύνηση του πνεύματός 

σας, το οποίο Μου μιλάει με προσευχή και Μου προσφέρει την απόφασή του να ακολουθήσει τις 

διδασκαλίες Μου, να είναι δυνατό και να δείχνει συγκροτημένο στις δοκιμασίες. 

21 Σε απάντηση αυτής της ειλικρινούς και ταπεινής προσευχής, σας προσφέρω ότι θα είμαι πάντα 

μαζί σας και ότι θα κάνω αυτή την παρουσία πιο αισθητή σε εσάς στις δύσκολες ώρες που μπορεί να 

περνάτε. 

22 Το φως αυτής της εποχής σπάει το σκοτεινό πέπλο που τύλιγε το πνεύμα των ανθρώπων- σπάει 

τις αλυσίδες που το είχαν δεσμεύσει και το εμπόδιζαν να φτάσει στο αληθινό μονοπάτι. Αληθινά σας 

λέω: Μη νομίζετε ότι η διδασκαλία Μου απαγορεύει την εξερεύνηση όλων των πεδίων της γνώσης, 

αφού Εγώ είμαι αυτός που προκαλεί το ενδιαφέρον σας, το θαυμασμό σας και την περιέργειά σας. Γι' 

αυτό σας έδωσα την ικανότητα να σκέφτεστε, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα προς την 

κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει. Σας έδωσα το φως της νοημοσύνης, ώστε να μπορείτε να 

καταλάβετε τι βλέπετε στο μονοπάτι σας. Επομένως, σας λέω: Ανακαλύψτε, ερευνήστε, αλλά 

βεβαιωθείτε ότι η προσέγγισή σας για τη διείσδυση στα μυστήριά Μου είναι σεβαστική και ταπεινή, 

γιατί τότε θα είναι πραγματικά επιτρεπτή. 

23 Δεν σας απαγόρευσα να γνωρίζετε τα βιβλία που έχουν γράψει οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να 

εκπαιδευτείτε για να μην σκοντάψετε και πέσετε σε πλάνη. Τότε θα μάθετε πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος 

τη ζωή του και τον αγώνα του και πόσο μακριά έχει φτάσει. Όταν είστε έτοιμοι, πρέπει να στραφείτε 

στην πηγή των διδασκαλιών και των αποκαλύψεων μου, ώστε να σας δείξω το μέλλον και τον στόχο που 

σας περιμένει. 

24 Ας προετοιμαστεί ο καθένας με τον τρόπο που του υπαγορεύει η συνείδησή του. Καταλάβετε ότι 

θα έρθει η ώρα της μάχης και ότι τότε δεν θα πρέπει να αναζητήσετε τη σκιά ενός ερημητηρίου για να 

διαλογιστείτε, αλλά ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τον κόσμο και τους πειρασμούς και να μην 

ξεφύγετε από αυτή τη μάχη ούτε για μια στιγμή. 

25 Αν δεν προετοιμαστείτε, αν δεν κατανοήσετε τη διδασκαλία μου, αύριο θα μπορέσει να 

προκύψει μια θεωρία μεταξύ των ανθρώπων, η οποία ─ αν και ψευδής ─ θα έχει την όψη της αλήθειας, 

και δεν είναι θέλημά μου να σας παρουσιάσουν ως απατεώνες. Διότι θα προσπαθήσουν να αποδείξουν 

ότι ο ερχομός μου αυτή τη στιγμή δεν ήταν σύμφωνα με την αλήθεια. 

26 Χρησιμοποιήστε τις δικές σας δυνάμεις για να προετοιμαστείτε και μην τις σπαταλάτε κρίνοντας 

τα έργα των άλλων. 

27 Πολλές φορές σας έχω πει: Ενωθείτε. Αλλά όταν σας μιλάω για ένωση, καταλάβετε ότι δεν 

μιλάω μόνο για τις κοινότητές σας, αλλά ότι αυτή η λέξη περιλαμβάνει ολόκληρη τη γη. 

28 Συνειδητοποιήστε ότι δεν ήρθα για να σας εμπνεύσω οποιαδήποτε πράξη λατρείας. Ούτε στη 

Δεύτερη Εποχή ούτε σε αυτήν αναζήτησα θρόνο ή τιμητική θέση στις αίθουσες συνάθροισης που έχετε 

ορίσει για τη λατρεία Μου. Σήμερα σας λέω να μην Μου προσφέρετε θησαυρούς της γης ούτε 

ανθρώπινες ματαιοδοξίες, γιατί τότε θα κάνετε το ίδιο που έκανε ο πειραστής με τον Ιησού στην έρημο: 

θα Του προσφέρετε τη δική του βασιλεία για τη δική μου. 

Γνωρίζετε ήδη ότι η Βασιλεία Μου δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό έγινα άνθρωπος, 

γεννήθηκα με ταπεινότητα και έζησα με τον ίδιο τρόπο για να σας αποδείξω ότι η δύναμη και η δόξα της 

γης δεν είναι απαραίτητα για να κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. 

29 Αλλά γιατί να Μου προσφέρετε υλικά πλούτη, όταν ήδη γνωρίζετε ότι τα πάντα είναι δικά Μου; 

Δώσε Μου αυτό που δεν κατέχω ακόμα: την αγάπη σου. 

30 Είναι το πνεύμα σας στο οποίο απευθύνομαι, γιατί είναι μέρος του δικού Μου και πρέπει να 

επιστρέψει σε Μένα. Αλλά για να το σώσω, έπρεπε να κατέβω σε αυτό. Σήμερα είναι το πνεύμα σας 

που πρέπει να ανυψωθεί μέσα από την αρετή μέχρι να φτάσει στην αγκαλιά Μου. 

31 Μαθητές Μου, αναζητάτε μέσα σας τις σκέψεις και τα έργα που είναι αρεστά σε Μένα για να 

αποκτήσετε τη χάρη Μου, και Εγώ, που γνωρίζω την αγάπη και την προσπάθειά σας, σας χορηγώ αυτό 

που ζητάτε. Δεν είναι γήινα αγαθά που Μου ζητάτε, δεν αγωνίζεστε τόσο πολύ για τις πρόσκαιρες 
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απολαύσεις όσο για εκείνες που διαρκούν. Περπατάτε στο μονοπάτι προς την αιώνια ζωή, όπου θα 

ξεκουραστείτε από τον αγώνα σας. 

32 Ικανοποιηθείτε με την ουσία που περιέχεται στον λόγο μου, και όταν σας επηρεάζει ο πόνος, 

παρηγορηθείτε με τη σκέψη ότι μέσα σε αυτόν θα ανακαλύψετε ένα φως που θα σας δείχνει πάντα τον 

δρόμο προς την αιώνια ζωή. Αυτός ακριβώς ο πόνος δεν θα επιτρέψει στην ψυχή να κοιμηθεί ή να γίνει 

αλαζονική, θα είναι σαν δροσιά που αναζωογονεί και αναζωογονεί την καρδιά. 

33 Σας έχω μιλήσει ανά πάσα στιγμή για την αιώνια ζωή, για το μονοπάτι που διανύει η ψυχή και 

που δεν έχει τέλος, στο οποίο αναπτύσσεται, τελειοποιείται και φτάνει στον Κύριό της. 

Για να έχετε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε και να ακολουθήσετε, ήρθα στους καιρούς. 

Περιορίστηκα στον Ιησού, γεννήθηκα και έζησα ως άνθρωπος, υπάκουσα στους θεϊκούς και 

ανθρώπινους νόμους, ένιωσα τις κακουχίες αυτής της ζωής, εργάστηκα για το καθημερινό ψωμί. Αλλά 

πέρα από αυτή την εκπλήρωση του καθήκοντος, έδωσα στον κόσμο το μήνυμά Μου της αγάπης και της 

πραότητας. 

34 Όταν ήρθε η ώρα να κηρύξω και να δράσω, αφιέρωσα το πνεύμα μου στην εκπλήρωση αυτής 

της αποστολής. 

35 Δεν έχετε καταλάβει όλοι σας ότι η ψυχή είναι πιο σημαντική από το σώμα. Και από αυτή τη 

διδασκαλία της αγάπης που σας έδωσα, Μου παρουσιάσατε πολύ λίγους καρπούς. Πόσο εύθραυστη 

είναι η καρδιά σου! Πολλοί ισχυρίζονται ότι Με αγαπούν και δεν αναγνωρίζουν τα οφέλη της 

διδασκαλίας Μου. 

36 Εκείνη την εποχή, όταν αποκάλυψα στους μαθητές Μου ότι θα επιστρέψω στην ανθρωπότητα, 

Με ρώτησαν πότε θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των προφητειών Μου και τους είπα: 

"Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, και θα τις δείτε". 

Πολλοί Με περίμεναν πολύ σύντομα, αλλά μόνο αυτή τη στιγμή ήρθα ως κριτής για να προετοιμάσω 

το δρόμο για όλους τους ανθρώπους. Αν άνοιγαν τα πνευματικά τους μάτια, θα Με έβλεπαν να 

κατεβαίνω πάνω στο "λευκό σύννεφο" και από εκεί να στέλνω αμέτρητες ακτίνες φωτός στη γη. 

37 Ποιος θα μπορούσε να κατανοήσει την ουσία του Πνεύματός Μου, αφού είμαι το Φως, η Θεία 

Αγάπη, αφού δεν υπάρχει υλική μορφή σε Μένα; Ήρθα σε σας εν μέσω φτώχειας. Η αρετή που σας 

δίδαξα είναι η ίδια που κήρυξα στη Δεύτερη Εποχή. Θέλω να φέρω τις καρδιές σας πιο κοντά σε Μένα 

και θέλω να αναγνωρίσετε την ανανεωμένη εκδήλωσή Μου. 

38 Υπάρχουν πολλοί που, από φόβο ή έλλειψη επιμέλειας, δεν έχουν αναπτύξει και ακολουθούν 

μόνο τον νόμο του Μωυσή χωρίς να αναγνωρίζουν τον ερχομό του Μεσσία, και άλλοι που, αν και 

πίστεψαν στον Ιησού, δεν περίμεναν το υποσχόμενο Πνεύμα της Παρηγοριάς. Τώρα κατέβηκα για τρίτη 

φορά και δεν Με περίμεναν. 

39 Οι άγγελοι ανακοίνωσαν αυτές τις αποκαλύψεις και το κάλεσμά τους γέμισε την αίθουσα. Τους 

αναγνωρίσατε; Είναι ο πνευματικός κόσμος που ήρθε σε σας για να γίνει μάρτυρας της παρουσίας μου. 

Όλα όσα είναι γραμμένα θα πραγματοποιηθούν. Η καταστροφή που έχει εξαπολυθεί θα νικήσει την 

αλαζονεία και τη ματαιοδοξία του ανθρώπου, και αυτός ─ αφού γίνει ταπεινός ─ θα Με αναζητήσει και 

θα Με αποκαλέσει Πατέρα. Αγαπήστε Με και θα Με γνωρίσετε. Με αυτόν τον τρόπο, η έκκληση για την 

ειρήνη των εθνών θα ξεπηδήσει από τις καρδιές σας. 

Σας αγαπώ όλους και μόλις επιστρέψετε σε Μένα πνευματικά προετοιμασμένοι, θα συνάψω 

συμφωνία με τους ανθρώπους και θα υπάρξει μεγάλη χαρά στον Πατέρα και στα παιδιά. 

40 Εκείνοι που Με περίμεναν δεν εξεπλάγησαν από τα λόγια Μου που δόθηκαν μέσω ανθρώπου. 

Οι άλλοι αρνήθηκαν ότι ο Δάσκαλος ήρθε ξανά για να γίνει γνωστός στον κόσμο με αυτή τη μορφή. Σας 

λέω όμως: Προσευχηθείτε και ψάξτε, μελετήστε τις προφητείες, ακούστε τη φωνή της συνείδησης στο 

εσωτερικό σας, και θα ξέρετε πώς να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση που σας τίθεται. 

41 Σας ευλογώ, άνθρωποι. Σας έδωσα ζωή και σας ενθαρρύνω στο δρόμο της ανάπτυξης, επειδή 

σας αγαπώ. Έχω δώσει στον άνθρωπο και στα κατώτερα όντα τα απαραίτητα στοιχεία για να ζήσουν. 

Όλοι ζείτε μέσα Μου και υποτάσσεστε στο θέλημά Μου. Σας έχω πει ότι "το φύλλο του δέντρου δεν 

κινείται χωρίς τη θέλησή Μου". Για να ζήσετε, έχετε τον αέρα που αναπνέετε, τον ήλιο που ζεσταίνει το 
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σώμα σας, τα νερά και τους καρπούς που σας τρέφουν. Αλλά σε εσάς που είστε προικισμένοι με 

πνεύμα, σας επιτρέπω να εισέλθετε στα μυστικά μου θησαυροφυλάκια, ώστε να μάθετε όλα όσα είναι 

απαραίτητα για την πνευματική σας άνοδο. Το πνεύμα σας δεν θα πεθάνει, ενώ η υλική φύση υπάρχει 

σήμερα και δεν θα υπάρχει πια αύριο. Γιατί το δημιούργησα για να είναι υπηρέτης του ανθρώπου, και 

αφού εκπληρώσει τον προορισμό του, θα εξαφανιστεί. 

42 Η γη, τα φυτά, τα ζώα αποτίουν φόρο ευγνωμοσύνης στον Θεό τους. Όλη η δημιουργία 

υποκλίνεται και υποτάσσεται στους νόμους. Τα άγρια ζώα στο δάσος αγαπιούνται μεταξύ τους, δεν 

σκοτώνουν όντα του είδους τους, και αν το κάνουν, είναι για να τραφούν. Σέβονται τον σύντροφο, δεν 

πολλαπλασιάζονται πριν από την ώρα τους, δεν επικρίνουν ο ένας τον άλλον. 

Αλλά εσείς οι άνθρωποι κάνετε ακριβώς το αντίθετο, επειδή έχετε την ελευθερία της βούλησης και 

τη δική σας θέληση. Αλλά σας έδωσα τη συνείδηση και το νόμο για να φωτίζουν το δρόμο σας. 

Ξυπνήστε, ανοίξτε τα μάτια σας στο φως των οδηγιών Μου. Αφού πρέπει να έρθετε σε Μένα ─ γιατί 

επιβραδύνετε τα βήματά σας; Μην κάνετε το ταξίδι της ζωής θλιβερό. Επιτρέψτε στην ψυχή να Με 

αναζητήσει, να Με αγαπήσει, να Με κατανοήσει, και να γίνει δυνατή στην προσευχή και στην εργασία 

της αγάπης της, και να αναζωογονηθεί. 

43 Σας προετοιμάζω να εκπληρώσετε το νόμο μου με ζήλο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να 

καθοδηγήσετε τους συνανθρώπους σας και να τους υποστηρίξετε. 

44 Θέλω να Με αγαπάτε ως Πατέρα και να Με βλέπετε στο τέλειο έργο της δημιουργίας Μου. Μην 

Με αρνείστε στα κρυστάλλινα νερά των ρυακιών, στο πράσινο των αγρών, στον αέρα που χαϊδεύει τα 

μάγουλά σας, στο αστροσκέπαστο στερέωμα. 

Μην Μου κάνεις αυτόν τον πόνο. 

45 Δείτε πώς ξεχύνομαι με τη δημιουργική Μου δύναμη για να θρέψω την ψυχή σας. Θεραπεύω 

τους λεπρούς του σώματος και της ψυχής. Γιατί όπως το σώμα χρειάζεται τροφή για να ζήσει, έτσι και η 

ψυχή χρειάζεται πνευματική τροφή. Χρειάζεται αγάπη, κοινωνία με τον Πατέρα του, εκπλήρωση των 

καθηκόντων του. Με αυτή την αρμονία θα μπορέσετε να ζήσετε ευτυχισμένοι σήμερα στη γη και αύριο 

στο πνευματικό σπίτι. 

46 Η αγάπη μου είναι μαζί σας. Η έμπνευσή μου μεταφράζεται σε λέξεις μέσω της διάνοιας αυτών 

των πλασμάτων που είναι προετοιμασμένα γι' αυτό. Είναι οι διερμηνείς Μου, και φανερώνω τον εαυτό 

Μου σύμφωνα με την πνευματική τους προετοιμασία και ικανότητα. Όλοι σας θα μπορούσατε να γίνετε 

φορείς της φωνής μου. Ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός για να δεχτεί τη δύναμη της Θεϊκότητάς Μου. 

Αλλά στέλνω μια περιορισμένη ακτίνα στο όργανο της κατανόησής του για να γίνω κατανοητός, και για 

να εκφραστεί ο Λόγος Μου μέσα από τα χείλη του. Σας λέω: Ελάτε να λάβετε την αγάπη του 

Διδασκάλου σας και τις οδηγίες για να σβήσετε τη δίψα σας για γνώση. 

Κάποιοι από εσάς νιώθετε φόβο, αλλά σας ρωτώ: Γιατί έχετε αυτόν τον φόβο, όταν Εγώ ήμουν πάντα 

με όλα τα παιδιά Μου, όταν Με κουβαλάτε στην καρδιά σας; 

47 Η αγάπη Μου για σας ήταν μεγάλη, και γι' αυτό σας επέλεξα από διαφορετικές περιοχές και 

έθνη, επειδή Με έχετε μεγάλη ανάγκη. Έχετε συνάψει μια συμφωνία μαζί Μου, επειδή στο παρελθόν 

δεν είχατε εκπληρώσει την αποστολή σας και είναι απαραίτητο να επισπεύσετε τα βήματά σας, ώστε να 

μπορέσετε να έρθετε σε Μένα αγνοί και δυνατοί, όπως βγήκατε από Μένα. 

48 Δεν έχετε ακόμη τελειοποιηθεί και βρίσκεστε ήδη στην ολοκλήρωση των καιρών. Εδώ και πολύ 

καιρό μιλάω σε αυτή την Εποχή μέσω της μεσολάβησης του ανθρώπου. Σας μίλησα με παραβολές, και 

αν διαβάσετε τα γραπτά στα οποία ο Λόγος Μου μεταδόθηκε και καταγράφηκε από τους πρώτους 

φορείς της φωνής, θα θαυμάσετε την υπομονή Μου και θα νιώσετε πόνο για την αμέλειά σας. Σε όλες 

τις εκκλησίες όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, έδωσα άφθονο το Λόγο Μου της Ζωής, και σας είπα: 

μελετήστε τον εαυτό σας για να καταλάβετε τους συνανθρώπους σας. Νιώστε τον πόνο τους, αγαπήστε 

τους όπως εγώ σας αγαπώ. 

49 Έχω έρθει με την επιθυμία να διεκδικήσω αυτό το μέρος του Πνεύματός Μου που βρίσκεται 

μέσα σας και Μου ανήκει, για να το διεκδικήσω. Έρχομαι για να κηρύξω πόλεμο ─ αλλά όχι στην 

ανθρωπότητα, αλλά στην αμαρτία, στο κακό. Σε αυτή τη μάχη που ήδη μαίνεται μέσα σας, πρέπει να 
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παραμείνετε δυνατοί. Χρησιμοποιήστε τα χαρίσματά σας, ώστε να αυξάνονται και να γίνονται 

ανεξάντλητα καθώς κάνετε καλό. Όταν σας μιλάω για ανανέωση, είναι επειδή έχετε χάσει τη χάρη και 

την αγνότητα με την οποία σας στόλισα και την οποία θα έπρεπε να έχετε διατηρήσει σε όλους τους 

αιώνες. 

50 Σας είπα ότι θα ερχόμουν "μέσα στο σύννεφο" και ότι οι άγγελοί Μου θα ερχόντουσαν επίσης. 

Αυτές οι προφητείες δεν επαληθεύτηκαν; Ο πνευματικός μου κόσμος δεν μίλησε και δεν επιβεβαίωσε 

όλα τα λόγια μου; Θα έρθουν μεγάλες δοκιμασίες και θα καταστρέψουν τη γη 

κουνήσου. Δεν θέλω τότε να Με αναζητάτε ως δικαστή ─ αναζητήστε Με ως Πατέρα και Δάσκαλο. Θα 

σας δείξω το αληθινό μονοπάτι της ζωής, της αγάπης και της ταπεινότητας, ώστε να μην επιθυμείτε 

ούτε στέμμα ούτε σκήπτρο. Αν θέλετε να γίνετε σπουδαίοι, να είστε ταπεινοί. 

51 Θέλω να είστε ενωμένοι. Διότι μετά το 1950 δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο του Πατέρα σας 

μέσω των φορέων της φωνής, και η ψυχή σας θα λαχταρά την ενθάρρυνση για να συνεχίσει σε αυτό το 

μονοπάτι, και πολλοί από εσάς θα είναι αδύναμοι όπως ο Πέτρος, και άλλοι θα αμφιβάλλουν όπως ο 

Θωμάς. Αλλά ποιος θα πάρει τον Ιωάννη ως παράδειγμα; Αληθινά σας λέω, αν Με αγαπάτε όπως 

εκείνος ο εκλεκτός μαθητής, θα Με δείτε σε όλη Μου τη δόξα και θα σας πω: Ελάτε σε Μένα, 

ταλαιπωρημένες καρδιές, είμαι Πατέρας και νιώθω τον πόνο όλων των παιδιών Μου. Προσευχηθείτε 

και θα νιώσετε τον Κυρηναίο πολύ κοντά σας που θα σας βοηθήσει να σηκώσετε τον σταυρό σας. Να 

είστε αφοσιωμένοι και δυνατοί στις δοκιμασίες και τα βάσανά σας θα είναι ελαφρύτερα. 

52 Έχω προετοιμάσει αυτό το έθνος και τους κατοίκους του για την εκδήλωση της διδασκαλίας μου, 

έτσι ώστε οι άνθρωποι να ανυψώσουν τις ψυχές τους και να δουν στο μέλλον τη Δεύτερη Ιερουσαλήμ, 

την υποσχόμενη πνευματική γη, όπου θα ενωθούν με τους πατριάρχες στο τέλος του κόσμου. Το 

θέλημά μου είναι σε αυτό το έθνος να αναμειχθούν οι διαφορετικές φυλές, όσοι έχουν κουραστεί από 

τους πολέμους και τις διαμάχες να βρουν ειρήνη και να αναζητήσουν ένα μέρος για να σκεφτούν τις 

διδασκαλίες μου, και όσοι διψούν για πνευματικότητα να έχουν την εκδήλωση του Πνεύματός μου να 

τους γεμίσει με φως και παρηγοριά, έτσι ώστε από την κοιλάδα της γης να μπορούν ήδη να δουν τα 

κατώφλια προς την ανώτερη ζωή, όπου η ψυχή θα κατοικεί και θα βιώνει την εκπλήρωση του λόγου 

μου. 

53 Θα δώσω λάμψη σε αυτό το έθνος. Δεν θα ανυψωθεί μόνο πνευματικά, αλλά θα αποκτήσει και 

υλική δύναμη. Τα χωράφια της θα είναι γόνιμα, οι κάτοικοί της θα έχουν ενέργεια και ηθική δύναμη, 

και το πνεύμα που εκπαιδεύτηκε από Μένα θα δίνει αποδείξεις ανύψωσης και γνώσης του Νόμου Μου. 

54 Τότε, όταν ο άνθρωπος του κόσμου έρθει και μελετήσει το έργο Μου μαζί σας, θα νιώσει την 

επιθυμία να βελτιώσει τη ζωή του και θα αναζητήσει τις φυσικές αρχές που θα τον βοηθήσουν να 

επανορθώσει. Θα σκεφτεί τον Νόμο, θα επιθυμήσει τον Λόγο Μου και η ψυχή του θα έρθει ξανά σε 

επαφή μαζί Μου. Θα του μιλήσω μυστικά και με αγάπη και θα τον τοποθετήσω στην αρχή του 

μονοπατιού. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρώσει αυτό το τμήμα του μονοπατιού, θα αρχίσει να ανεβαίνει 

για να ανέβει στο βουνό όπου τον περιμένω. 

55 Δεν θα ακούσουν όλοι το Λόγο Μου αυτή τη στιγμή με την ίδια μορφή με την οποία μιλάω σε 

εσάς, τους μαθητές Μου. Αλλά να ξέρετε ότι όποιος Με αναζητά, θα Με βρει. Η έμπνευσή μου θα είναι 

σε όλους όσους Με αγαπούν, και γι' αυτό θα είστε μάρτυρες. Αν έχετε αναλάβει να εκπληρώσετε την 

αποστολή που έχετε μπροστά τους, προετοιμάστε τους το δρόμο δίνοντας το παράδειγμα της αγάπης 

και της ταπεινότητας. 

56 Να είστε κοντά Μου, αφήστε τα μάτια του πνεύματός σας να ανοίξουν και την καρδιά σας να 

αισθανθεί την αγάπη Μου, αφήστε όλα όσα ακούτε και αισθάνεστε να διατηρηθούν στην ύπαρξή σας, 

ώστε αύριο, όταν θυμηθείτε το Λόγο Μου και τον ερμηνεύσετε, να διδάξετε τους συνανθρώπους σας. 

57 Μη χάσετε αυτά τα μαθήματα, τα οποία είναι σελίδες του Βιβλίου της Σοφίας που σας δίνω 

τώρα για τη σωτηρία σας. 

58 Σας δέχομαι και μέσα σας δέχομαι όλα τα παιδιά μου. Η σοφία Μου κατεβαίνει σε όλους τους 

μαθητές Μου που έχουν μάθει πώς να προετοιμάζουν την αντίληψή τους και την καρδιά τους. 
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59 Έρχομαι στις καρδιές σας ως φως και δύναμη, ως ειρήνη και αγάπη, ώστε να μην αισθάνεστε 

αδύναμοι απέναντι στους ανθρώπους. 

60 Οπλιστήκατε με υπομονή επειδή γνωρίζετε ότι έχετε το ευγενές καθήκον να διαδώσετε την 

αδελφοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο- επειδή γνωρίζετε ότι πρέπει να προσέχετε ώστε να εκπληρωθεί 

το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Πρέπει να είστε σαν φρουροί που παρακολουθούν αυτή την 

αποστολή που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 

61 Η φωνή μου καλεί αδιάκοπα τον άνθρωπο στον δρόμο του νόμου. Αλλά εσείς, που ήσασταν οι 

πρώτοι που λάβατε τις αποκαλύψεις Μου αυτή την εποχή, έχετε γίνει οι τελευταίοι, ώστε να γίνετε 

μάρτυρες των πλήθους που έρχονται σε Μένα. Επειδή όμως ανήκετε σε εκείνους που Με αναγνώρισαν 

πρώτοι, είστε υποχρεωμένοι να γίνετε παράδειγμα γύρω από τη διδασκαλία Μου, να είστε σαν ραβδί 

για τους συνανθρώπους σας. 

62 Βλέπω ότι, ενόψει του μεγαλείου του έργου σας, δεν έχετε ακόμη το θάρρος και την πίστη να 

γίνετε οι απόστολοι της Τρίτης Εποχής. Στη ζωή σας εξακολουθείτε να έχετε στιγμές αδυναμίας, 

απελπισίας και αγώνα με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε όλα τα εμπόδια. Η καρδιά σας έχει ήδη νιώσει το 

μεγαλείο του Έργου μου. Διαπιστώσατε ότι ο λόγος μου είναι ενθαρρυντικός. Στη διδασκαλία μου, 

μάθατε να προσεύχεστε για να απελευθερωθείτε από τον πειρασμό. 

63 Ο Δάσκαλος δεν θέλει να συνεχίσετε να χάνετε χρόνο. Δείτε πόσο έχει προοδεύσει η 

ανθρωπότητα από ορισμένες απόψεις. Αλλά θέλω η πρόοδός τους να είναι πλήρης, η ανθρώπινη και η 

πνευματική ζωή να βρίσκονται σε αρμονία. 

64 Αυτή η ζωή είναι μια όμορφη ευκαιρία για την ψυχή σας να προοδεύσει. Ξεκινήστε, 

αναπτυχθείτε, εξελιχθείτε. Δείτε πώς τα πάντα στη δημιουργία εξελίσσονται και μεταμορφώνονται. Στην 

αρχή, στην ανωριμότητά σας, ήσασταν σαν ένα άτομο- αλλά λόγω της νοημοσύνης με την οποία σας 

προίκισα, πήρατε τελικά στα χέρια σας τις ουσίες που διαθέτει η Φύση για να τις χρησιμοποιήσετε. 

Ακόμη και όταν αρχίσατε να κατοικείτε τη γη, ο νόμος που σας περίμενε ήταν ήδη σε ισχύ σε αυτήν. Από 

τότε ο Πατέρας σας αποκάλυψε την πνευματική ζωή και σας έστειλε στο δρόμο σας προς το σπίτι στο 

οποίο πρέπει να φτάσετε για να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε την ειρήνη μετά τον αγώνα για την 

επίτευξη του εξαγνισμού σας. 

65 Να ακούτε πάντοτε τη φωνή της συνείδησής σας, για να σας πει αν έχετε εκπληρώσει τον νόμο ή 

όχι. 

(Παραβολή) 

66 Ακούστε: Ένας άνδρας βρισκόταν σε ένα ψηλό βουνό. Γνώριζε τα βουνά, τα δάση και τα 

μονοπάτια στα οποία προχωρούσε και προχωρούσε αναζητώντας τροφή για τους συναδέλφους του. 

Μια μέρα, μέσα στη μοναξιά του, άκουσε μια φωνή να λέει: "Σε παρακολουθώ, άνθρωπε, και βλέπω τις 

δυσκολίες σου. Γι' αυτό έρχομαι σε σας, γιατί είμαι η ζωή που πάλλεται σε όλα όσα δημιουργούνται. 

Αλλά ακούστε: Σηκωθείτε, κοιτάξτε και πηγαίνετε σε εκείνους που σας ανήκουν, και πείτε τους τι 

ακούσατε και τι αισθανθήκατε, αλλά δεν μπορέσατε να δείτε. Στη συνέχεια, όταν πειστούν για αυτό που 

ήδη πιστεύετε, σχηματίστε μαζί τους τον πυρήνα ενός λαού. Βάλτε τους στο δρόμο για την εκπλήρωση 

της υπόσχεσης μιας γης που έχω ετοιμάσει γι' αυτούς". Όταν εκείνος ο άνθρωπος άκουσε αυτή τη 

φωνή, ένιωσε την καρδιά του να πάλλεται από δύναμη και δεν τόλμησε να σηκώσει το πρόσωπό του για 

να κοιτάξει αυτόν που του μίλησε έτσι. Ένιωσε μια άγνωστη δύναμη να εισέρχεται στο είναι του, σαν 

ένα ουράνιο φως να πλημμύρισε την ψυχή του με ζωτικότητα. 

Καθώς αυτή η φωνή σίγησε, ένιωσε την κούραση του σώματός του να σβήνει, ενώ ταυτόχρονα 

ένιωσε το βάρος μιας ευθύνης στην ψυχή του. 

Στη συνέχεια πήγε στους δικούς του για να καταθέσει μαρτυρία για το τι είχε συμβεί, και επειδή 

ήταν δίκαιος άνθρωπος, όλοι πίστεψαν στον λόγο του. Ο άνθρωπος είπε: "Η φωνή που άκουσα μου 

μίλησε για έναν δρόμο, αλλά δεν ξέρω ποιος από όλους αυτούς που ξέρω είναι. Ίσως υπάρχει ένας που 

οδηγεί σε κάποια μεγάλη πόλη, ή ίσως οδηγεί σε μια απέραντη γη με αμπελώνες". 
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Μια νύχτα, καθώς ξεκουραζόταν στο κρεβάτι του, άκουσε μια καθαρή φωνή στο πνεύμα του ─ όχι 

πια με τις αισθήσεις του ─ να του λέει: "Τα μάτια σου δεν γνωρίζουν τον δρόμο, γιατί τον γνωρίζει μόνο 

το πνεύμα. Είναι ο δρόμος του νόμου μου." Μετά από αυτό άκουσε τις εντολές της, οι οποίες μιλούσαν 

για την αγάπη του Θεού περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα, για το να μην Τον λατρεύει μέσω 

οντοτήτων που δημιουργήθηκαν από τη φαντασία ή τη δεισιδαιμονία- άκουσε επίσης να μιλούν για την 

αγάπη μεταξύ τους. Αυτός ήταν ο δρόμος, αυτός της αγάπης και της καλοσύνης. 

Όταν ο άνθρωπος ξύπνησε, κατάλαβε ότι όλα αυτά ήταν μια θεϊκή αποκάλυψη που δόθηκε στο 

πνεύμα του. Για άλλη μια φορά έδωσε μαρτυρία στην οικογένειά του για όσα είχε λάβει στα όνειρα και 

γεμάτος πίστη και υπακοή, ένωσε όλη τη φυλή του, ώστε με την ένωσή τους να αποτελέσουν το σπέρμα 

ενός ισχυρού και μεγάλου έθνους. 

(τέλος της παραβολής) 

67. Είναι η σημερινή μου παραβολή, με την οποία σας μιλάω για τον Μωυσή, το πνεύμα εκείνο με 

το οποίο οι ηγέτες της εκκλησίας αυτής της εποχής 

Αυτός που προσευχόταν σιωπηλά και επικοινωνούσε με τον Πατέρα του, αυτός που οδήγησε τον λαό 

του σε ένα μακρύ ταξίδι μέσα στην έρημο, αυτός που, μπροστά στην αδυναμία του πλήθους, έσπασε τις 

πλάκες του νόμου στο έδαφος. 

68. Πέρασαν τρεις αιώνες και σήμερα σας ρωτώ: Ποιος από εσάς γνωρίζει τον δρόμο; Ποιος είναι 

αυτός που προετοιμάζεται πραγματικά για να ακούσει τη φωνή του Αιώνιου; Πού είναι εκείνοι που θα 

μπορούσαν να Μου πουν, όπως θα έκαναν οι αδελφοί σας σε άλλες εποχές: "Κύριε, αν η θυσία της 

ύπαρξής μου είναι απαραίτητη για το καλό του έργου Σου, κάνε μου σύμφωνα με το θέλημά Σου". 

69. Σήμερα δεν βρίσκω κανέναν που να μιλάει έτσι στον Δάσκαλό του. Πώς θα κάνετε τον λόγο μου 

γνωστό στον κόσμο αυτή τη στιγμή; Είναι απαραίτητο να ενωθείτε για να αναγνωριστεί το έργο μου της 

αγάπης και της αγνότητας. Αν την παρουσιάσετε μέσω τελετών, συμβόλων ή δοξασιών, δεν θα 

καταφέρετε να ταρακουνήσετε τις ψυχές των συνανθρώπων σας. Αν, από την άλλη πλευρά, δώσετε το 

παράδειγμα της αγάπης με τα έργα σας, ο νόμος μου θα αναγνωριστεί και θα γίνει σεβαστός. 

70. Μελετήστε τον Λόγο μου, γιατί σε αυτόν θα ακούσετε τη φωνή του Πατέρα, η οποία θα σας 

δείχνει πάντα τον δρόμο μέσα από τη συνείδησή σας και θα σας κάνει να βλέπετε την τελειότητα που 

σταδιακά επιτυγχάνετε πάνω της. 

71. Όπως ακριβώς μελετάτε το ανθρώπινο σώμα και εκπλήσσεστε με τη θέα του, που είναι μόνο η 

εξωτερική μορφή του ανθρώπου, έτσι θα πρέπει να βυθιστείτε στον στοχασμό και τη μελέτη της ψυχής, 

γιατί μόνο έτσι θα αναγνωρίσετε το μεγαλείο της. 

72. Πολεμήστε, και ακόμη και αν ο αγώνας σας είναι σκληρός, δεν πρέπει να κουραστείτε να 

καταθέτετε την αλήθεια μου. Κάντε το καλό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να θυσιάσετε τον εαυτό σας. 

Έχετε το καθήκον να σώσετε τους συνανθρώπους σας. 

73. Σας δίνω την ευλογία μου και τη συγχώρεσή μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 180  
(δόθηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου) 

1 Σας δίνω φως για να κατανοήσετε τον λόγο μου και να καταλάβετε τη διδασκαλία μου, 

αγαπημένοι μαθητές. 

2 Ο "εργάτης" θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να οργώνει το χωράφι στο οποίο πρέπει να φυτέψει 

τον σπόρο με πίστη και επιθυμία να φέρει πλούσια συγκομιδή. Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Φροντίστε να 

επιλέγετε το κατάλληλο έδαφος, ώστε ο σπόρος να μην χαλάσει και να θερίζετε πάντα καρπούς που να 

ανταποκρίνονται στην αγάπη με την οποία έχετε καλλιεργήσει τη γη σας. 

3 Όλοι σας μπορείτε να γίνετε "εργάτες στα χωράφια Μου"- αλλά πρώτα είναι απαραίτητο να 

αισθανθείτε και να κατανοήσετε αυτή την αποστολή. Ο σκοπός αυτής της διδασκαλίας είναι να 

αφαιρέσει τη σκοτεινή παρωπίδα των αδαών και να κάνει τους "κουτσούς" να περπατήσουν, δείχνοντάς 

τους έτσι ότι είμαι ο μόνος Θεός που πρέπει να υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω: Σας προετοιμάζω για να 

δείξετε τον εαυτό σας ως παράδειγμα στους άλλους, αφού ανοίξατε τα μάτια σας στο Φως και 

ομολογήσατε ταπεινά ότι ήσασταν αδαείς. Θα σπείρω μέσω εσάς και θα θερίσω τους καρπούς του 

ελέους μου. 

4 Οι συνάνθρωποί σας θα σας ρωτήσουν πώς λάβατε αυτή τη διδασκαλία, πώς προχώρησαν οι 

εκδηλώσεις μου και γιατί ακολουθείτε αυτό το μονοπάτι. Θα πρέπει να απαντάτε σε κάθε ερώτηση με 

απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί αν δεν κρατήσετε την αλήθεια, δεν θα είστε δυνατοί και θα ηττηθείτε. Τότε ο 

σπόρος δεν θα βλαστήσει. 

5 Δεν θέλω να μείνετε με άδεια χέρια τότε, ούτε να μείνετε χωρίς σοδειά στο τέλος του αγώνα 

σας, αφού σας απομακρύνω από τον κόσμο για να ακολουθήσετε τον δρόμο μου και σας ονομάσω 

"μαθητές μου". Δεν θα ήταν δίκαιο να θερίσετε απογοήτευση και πικρία απλώς και μόνο επειδή δεν 

έχετε μάθει να υπερασπίζεστε το Έργο Μου μελετώντας και κατανοώντας το, ώστε να αποκτήσετε 

αρκετή δύναμη, ψυχική γαλήνη και γνώση για να αντέξετε τις δοκιμασίες. 

6 Η διδασκαλία μου είναι ένα και μοναδικό μάθημα, που εκφράζεται με πολλές μορφές για να το 

καταλάβετε και στο οποίο δεν έχετε να προσθέσετε τίποτα. Αλλά παρόλο που είναι νόμος, δεν θέλω να 

σας τον επιβάλλω, γιατί τότε θα πέσετε στην υποκρισία, προσποιούμενοι εξωτερικά ότι τον 

ακολουθείτε, ενώ η καρδιά σας τον παραβιάζει. 

7 Έβαλα τη συνείδηση στην ύπαρξή σας, ώστε να είναι παρούσα σε όλους τους τρόπους σας, γιατί 

η συνείδηση είναι ικανή να διακρίνει το καλό από το κακό και το σωστό από το λάθος. Καθοδηγούμενοι 

από αυτό το φως, δεν θα μπορείτε να εξαπατηθείτε, ούτε θα μπορείτε να αποκαλείστε αδαείς. Πώς θα 

μπορούσε ο πνευματιστής να εξαπατήσει τον πλησίον του ή να προσπαθήσει να εξαπατήσει τον εαυτό 

του, όταν κατέχει στην ίδια του την ύπαρξη το φως του Δημιουργού του; 

8 Εκείνη την εποχή ένας πλούσιος νέος πλησίασε τον Ιησού και του είπε: "Δάσκαλε, πιστεύω ότι 

αξίζω τη βασιλεία που υπόσχεσαι, επειδή ακολουθώ τη διδασκαλία". Τον ρώτησε ο Ιησούς: 

9 "Τηρείς το νόμο;" Και ο νεαρός απάντησε: "Ναι, Κύριε, νηστεύω, φέρομαι καλά στους 

συνανθρώπους μου, δεν κάνω κακό σε κανέναν. 

κακό και να δώσω μέρος της περιουσίας μου για να στηρίξω το ναό". 

Ο Ιησούς τότε του είπε: "Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, άφησε πίσω σου ό,τι έχεις και ακολούθησε 

τον Δάσκαλο". Αλλά ο νεαρός είχε τόσα πολλά στον κόσμο που δεν ήθελε να αποχωριστεί τα πλούτη του 

και προτίμησε να αποχωριστεί τον εαυτό του από τον Κύριο. Νόμιζε ότι εκπλήρωνε τον νόμο μου και 

εξαπατούσε τον εαυτό του. 

10 Πόσες φορές σας έχω πει: εξασκήστε την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, εκδηλώστε αυτή 

την αρετή, αλλά μην υπερηφανεύεστε γι' αυτήν, διότι τότε δεν θα είναι πλέον έλεος και θα εξαπατάτε 

τον εαυτό σας! 

11 Μαθητές: Αν δεν θέλετε να διαπράξετε λάθη ή σφάλματα, εξετάστε τις πράξεις σας στο φως της 

συνείδησής σας. Και αν υπάρχει κάτι που τη θολώνει, εξετάστε τον εαυτό σας διεξοδικά και θα 
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ανακαλύψετε τον λεκέ, ώστε να μπορέσετε να τον διορθώσετε. Υπάρχει ένας καθρέφτης μέσα σας στον 

οποίο μπορείτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας και να δείτε αν είστε αγνοί ή όχι. 

12 Ο πνευματιστής πρέπει να αναγνωρίζεται από τις πράξεις του, οι οποίες, για να είναι καθαρές, 
πρέπει να υπαγορεύονται από τη συνείδηση. Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο θα αισθάνεται ότι έχει 

το δικαίωμα να αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή μου. 
13 Ποιος θα μπορούσε να Με εξαπατήσει; ─ Κανείς. Δεν σας κρίνω από αυτό που κάνετε, αλλά από 

την πρόθεση με την οποία το κάνετε. Είμαι στη συνείδησή σας και πέρα από αυτήν. Πώς μπορείτε να 

πιστεύετε ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τις πράξεις σας και το κίνητρό τους; 

14 Ετοιμαστείτε για μάχη, ώστε το Έργο μου να μην δεχθεί επίθεση εξαιτίας των κακών σας έργων. 

Γιατί σε πολλές περιπτώσεις η αναγνώριση ή μη του Έργου μου από την ανθρωπότητα θα εξαρτηθεί από 

εσάς. 

15 Αλλά τι μπορεί να ακυρώσει το έργο μου, αφού είναι η ίδια η αλήθεια, αφού είναι πεντακάθαρη 

καθαρότητα; Εσείς, ωστόσο, θα χάσετε πολύ εύκολα ευκαιρίες να αποκτήσετε αξία και να εξυψώσετε 

την ψυχή σας. 

16 Αν κάποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια μου, είναι επειδή δεν ασχολήθηκε με αυτήν και ήπιε από 

αυτή την πηγή που χύνει το κρυστάλλινο νερό της για όλα τα χείλη που διψούν για αγάπη. 

17 Η αλήθεια που αποκάλυψα στους πατριάρχες, στους προφήτες και στους δίκαιους είναι η ίδια 

που αποκαλύπτω και σε εσάς σήμερα. Διότι η Διδασκαλία Μου, την οποία λαμβάνετε σήμερα, είναι ο 

Νόμος όλων των εποχών, με τον οποίο σας έδειξα τον δρόμο για την ανάβαση, ώστε να συνεχίσετε το 

ταξίδι της ζωής σας προς τον στόχο. Στη Διδασκαλία Μου δεν σας έχω πει ποτέ τίποτα που να μην έχει 

μια αληθινή εξήγηση. Αλλά αν δώσετε εξηγήσεις που είναι διαφορετικές και περίπλοκες, αν αλλάξετε τη 

διδασκαλία Μου ή δώσετε μια λανθασμένη ερμηνεία σε εκείνους που χρειάζονται μια εξήγηση, θα 

θερίσετε κακή σοδειά. 

18 Δώστε προσοχή στον τρόπο που μεταδίδετε και στον τρόπο που μιλάτε. Καταλάβετε ότι είστε 

υπεύθυνοι για ένα πολύ μεγάλο δώρο. 

19 Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του σπόρου, εσείς είστε οι εργάτες. Αν κάποιος είναι τεμπέλης και δεν 

εκπληρώνει το καθήκον του ─ αν κάποιος παρεκκλίνει από το μονοπάτι, μην κατηγορείτε Εμένα που σας 

καλώ παντού. Συνειδητοποιήστε ότι αυτός που θέλει να κερδίσει τη σωτηρία του πρέπει να καταβάλει 

κάποια προσπάθεια. 

20 Ιδού, στρέφομαι στις καρδιές σας, ώστε εσείς, νιώθοντας Με, να πείτε: "Δάσκαλε, θα σε 

ακολουθήσω." 

21 Ακούστε προσεκτικά: ανά πάσα στιγμή ο Πατέρας έκανε γνωστή την αγάπη του στην 

ανθρωπότητα μέσω μηνυμάτων στους αγγελιοφόρους του. Αυτή η αγάπη που προσπαθείτε να 

καταλάβετε και να νιώσετε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η αγάπη που πάντα σας χάιδευε. 

22 Θέλω να γεμίσετε τον εαυτό σας με αυτό το φως, γιατί χωρίς αγάπη δεν θα Με φτάσετε. Χωρίς 

αυτή τη δύναμη δεν μπορείτε να κατανοήσετε τη δόξα Μου. 

23 Ο Λόγος Μου αγγίζει τις πιο τρυφερές χορδές της καρδιάς σας, ώστε να αφυπνιστείτε στην 

αγάπη και να καταλάβετε ότι αν ζείτε μόνο για να κερδίσετε τα πλούτη του κόσμου και δεν σας μένει 

ούτε χώρος ούτε χρόνος για την καρδιά και την ψυχή να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, δεν θα 

ξεδιπλωθούν στο μονοπάτι της ανάπτυξής τους. 

24 Μην αφήσετε την καρδιά σας να γίνει αλαζονική, γιατί συμβολίζει τη φωτιά της αιωνιότητας 

Εκείνου από τον οποίο προήλθαν όλα τα πράγματα και όπου όλα τα πράγματα αναβιώνουν. 

25 Το πνεύμα χρησιμοποιεί την καρδιά για να αγαπήσει μέσω του σώματος. Αν αγαπάτε μόνο 

σύμφωνα με το νόμο της ύλης, η αγάπη σας θα είναι παροδική, επειδή είναι περιορισμένη. Αλλά αν 

αγαπάτε πνευματικά, αυτό το συναίσθημα είναι σαν αυτό του Πατέρα, ο οποίος είναι αιώνιος, τέλειος 

και αμετάβλητος. 

26 Όλη η ζωή και όλα τα κτιστά πράγματα σχετίζονται με το Πνεύμα, επειδή αυτό κατέχει την 

αιώνια ζωή. Μην περιορίζετε τον εαυτό σας, αγαπήστε Με και αγαπήστε τον εαυτό σας, επειδή 
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κατέχετε αυτή τη θεϊκή σπίθα του "είναι" που δεν γνωρίζει όρια στην αγάπη, η οποία είναι ο ίδιος ο 

Θεός. 

27 Καταλάβετε ότι όλα όσα υπάρχουν είναι εκεί για σας, όπως όλα είναι, σύμφωνα με το 

πεπρωμένο τους, ένας αδιάκοπος φόρος τιμής και σεβασμού στον Δημιουργό. 

28 Από όλα τα όντα λαμβάνω τους καρπούς τους, αλλά τα πάντα λαμβάνουν ζωογόνο δύναμη από 

Μένα. 

29 Σας εξηγώ όλες αυτές τις διδασκαλίες, ώστε η ψυχή σας να μην είναι πλέον αιχμάλωτη των 

αισθήσεών σας ─ έτσι ώστε όταν ξεκινήσετε να διαδώσετε τις διδασκαλίες μου, να κάνετε γνωστό ότι η 

ψυχή, όπως όλα τα δημιουργημένα πράγματα, υπόκειται στο νόμο της εξέλιξης. 

30 "Ανάπτυξη" ─ μια λέξη που θα είναι στα χείλη των ανθρώπων μόλις ασχοληθούν με την ψυχή- 

γιατί σημαίνει πρόοδος, άνοδος, μεταμόρφωση και τελείωση. 

31 Πότε ο άνθρωπος θα απαλλαγεί επιτέλους από τις προκαταλήψεις, ώστε να μη στρέφεται πλέον 

προς τις μορφές, ούτε να βλέπει όλα όσα τον περιβάλλουν μεγαλύτερα από τον εαυτό του; Στη 

συνέχεια, όταν επιτύχει την ελευθερία του πνεύματος. 

32 Τώρα μπορείτε να καταλάβετε καλά ότι όταν πάντα έκανα τον εαυτό Μου γνωστό στους 

ανθρώπους με σοφία, αυτό γινόταν για να απελευθερώσω τις ψυχές που ήταν φυλακισμένες από 

περιορισμένα μυαλά. 

33 Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με περιορισμένο μυαλό και χωρίς έμπνευση σε αυτή την εποχή. Αν 

και οι άνθρωποι θα έπρεπε ήδη να έχουν ένα φωτεινό και αφυπνισμένο νου λόγω της ανάπτυξής τους, 

πολλοί εξακολουθούν να σκέφτονται και να ζουν όπως στις πρωτόγονες εποχές. 

Άλλοι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην επιστήμη, αλλά με αυτόν τον τρόπο έχουν αποκοπεί 

από τη ματαιοδοξία και τον εγωισμό τους, πιστεύοντας ότι έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα της 

γνώσης. Αλλά έχουν σταματήσει στο δρόμο για την πνευματική τους πρόοδο. 

34 Σε εσάς που Με έχετε ακούσει αυτή την εποχή και έχετε ακούσει τη λέξη "πνεύμα" να 

επαναλαμβάνεται συνεχώς στη διδασκαλία Μου, σας λέω ότι το μεγαλείο και το φως που περιέχει αυτή 

η λέξη θα συγκλονίσει αυτή την ανθρωπότητα μόλις την καταλάβει. 

35 Συνεχίστε να γίνεστε άξιοι αυτής της χάρης μέσω της ταπεινοφροσύνης που κατανοείται σωστά. 

"Ταπεινότητα δεν σημαίνει φτώχεια, ούτε υλική φτώχεια. 

36 Διατηρήστε την ηθική σας δύναμη- γιατί έχετε δυναμώσει σαν ατσάλι στο αμόνι μέσα από τα 

βάσανα αυτής της ζωής. 

37 Σε βλέπω να συμφωνείς με το πεπρωμένο σου. Αν το παρελθόν σας ήταν οδυνηρό, μην το 

κοιτάτε πια. Ξεχάστε το και ζήστε ειρηνικά στο παρόν. Μη φοβάστε το μέλλον, γιατί το "αύριο" είμαι 

Εγώ. 

38 Όλες οι προφητείες μου θα πραγματοποιηθούν και αυτό το μικρό σας έθνος θα θεωρηθεί από 

την ανθρωπότητα ως η "Γη της Επαγγελίας". Θα φροντίσω οι καρδιές να νιώσουν γαλήνη μέσα της και 

οι ψυχές να φωτιστούν. Υψηλοί άρχοντες άλλων εθνών θα έρθουν σε αυτήν και θα εμπνευστούν στους 

κόλπους της για να κυβερνήσουν με αγάπη. 

39 Οι "χαμένες φυλές του Ισραήλ" θα έρθουν να συγκεντρωθούν σε αυτή τη γη που ετοιμάστηκε 

από το έλεός μου και θα νιώσουν την ειρήνη μου. 

40 Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί οι συνάνθρωποί σας θα στραφούν προς εσάς. Δεν 

ξέρετε πώς ή πότε, αλλά ο λόγος μου θα γίνει πραγματικότητα. 

41 Γι' αυτό, σας προτρέπω να ενωθείτε, ώστε οι συνάνθρωποί σας να αισθανθούν ότι έχουν φτάσει 

στους κόλπους του λαού του Κυρίου, όπου θα λάβουν αυτό που η δική Μου 
Will είναι. 

42 Σας ενημερώνω εκ των προτέρων για όλα τα γεγονότα του μέλλοντος. Όσον αφορά αυτές τις 

"φυλές", σας λέω ότι, κινούμενες από τη σοφία Μου, θα έρθουν να λάβουν την κληρονομιά που έχετε 

λάβει. Δεν θα έρθουν τυχαία, αλλά είναι απαραίτητο να είστε ενωμένοι, ώστε να μπορέσετε να δείτε 

τον λόγο Μου να εκπληρώνεται. 
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43 Στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο αυτοκράτορας κυβερνούσε την Παλαιστίνη, αυτή ήταν διαιρεμένη 

μεταξύ τους. Ο λαός του Ισραήλ ήταν δούλος των ειδωλολατρών και στους ώμους του ένιωθε το βάρος 

του ζυγού της τυραννίας. 

44 Τότε ακριβώς ο Υιός του Θεού ήρθε στους ανθρώπους. 

45 Πόσος πόνος υπήρχε σ' εκείνον τον λαό και πόσο μεγάλος ήταν ο εγωισμός των ανθρώπων! 

Αλλά ο λόγος Μου ακούστηκε, και ήταν σαν βάλσαμο σε όλες τις πληγές αυτού του αποκληρωμένου 

λαού. Έσβησα τη δίψα τους για αγάπη, και γι' αυτό όσοι πίστεψαν σε Μένα είπαν: "Μόνο ο Ναζωραίος 

ξέρει να αγαπάει". Και όμως, με έκριναν λάθος. 

Όταν οι άνθρωποι Με έκαναν να προσφέρω τη θυσία, Με ρώτησαν: "Ιησού, πού είναι εκείνοι που σε 

ακολούθησαν;" Εκείνη τη στιγμή κοίταξα την Ιερουσαλήμ και είπα: "Δεν είναι ακόμη καιρός να 

βλαστήσει ο σπόρος. Αλλά θα έρθει η ώρα, και η ανθρωπότητα θα γνωρίσει τότε τον καρπό". Και 

πραγματικά ─ μετά την αναχώρησή μου ─ οι μαθητές μου ξεκίνησαν και έκαναν γνωστό τον λόγο μου. 

46 Τώρα σας λέω: Το έτος 1950 θα εμφανιστούν εκείνοι που δεν θα υπακούσουν στον λόγο Μου 

και θα Με κάνουν να υποστώ ξανά τον θυσιαστικό θάνατο που είναι η ανυπακοή και η διχόνοια μεταξύ 

σας. Τότε θα πω, όπως έκανα τότε, "Έχω τοποθετήσει τον σπόρο Μου σε αυτές τις καρδιές, και θα 

ανθίσει, και από τον καρπό του θα φάνε τα έθνη που θα γνωρίσουν τον Λόγο Μου που είναι 

καταγεγραμμένος στις Γραφές". 

47 Αυτή η κληρονομιά προορίζεται για εσάς. Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να σπέρνετε το καλό στο 

δρόμο σας. 

48 Πλησιάζουν οι μέρες που ο χριστιανικός κόσμος επικεντρώνει την καρδιά του στη μνήμη του 

δράματος που έλαβε χώρα στον Γολγοθά πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια. Στη συνέχεια, κάποιοι 

προβληματίζονται για να διαπιστώσουν αν οι πράξεις της ζωής τους είναι σε αρμονία με τη συνείδησή 

τους ή αν υπήρξαν αδύναμοι μπροστά στον πειρασμό. 

49 Αλλά αυτός ο λαός, που Με ακούει σήμερα, αισθάνεται ότι δεν έχει ανάγκη να μελετήσει την 

εικόνα του Εσταυρωμένου, επειδή καταλαβαίνει ότι το Αίμα που χύθηκε στον Γολγοθά εξακολουθεί να 

είναι αποτελεσματικό στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί "ποτίστηκε" για να του δείξει πώς να 

εκπληρώσει μια αποστολή. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν χρειάζεται να ξαναζήσουν αυτό το δράμα- έχουν μάθει να πετούν 

πνευματικά μέχρι να νιώσουν και να δουν τις δόξες που υπάρχουν στο πνεύμα. Σε ποιους αρέσει 

Ο Θωμάς αμφέβαλε, του επέτρεψα να βάλει τα δάχτυλά του στην πληγή του Ιησού και να δει το Αίμα 

Μου που είναι ακόμα φρέσκο και που, σαν ανεξάντλητη πηγή, συνεχίζει να χύνεται με αγάπη και 

δύναμη σε κάθε ψυχή. 

50 Σας έχω πει ότι είμαι τόσο κοντά σας που γνωρίζω ακόμη και τις πιο μυστικές σκέψεις σας, ότι 

είμαι παντού όπου βρίσκεστε, επειδή είμαι πανταχού παρών. Είμαι το φως που φωτίζει το μυαλό σας 

μέσω εμπνεύσεων ή φωτεινών ιδεών. 

51 Είμαι μέσα σας, γιατί είμαι το Πνεύμα που σας κινεί, η συνείδηση που σας κρίνει. Είμαι στις 

αισθήσεις σας και στο σώμα σας, γιατί είμαι σε όλη τη δημιουργία. 

52 Νιώστε Με όλο και περισσότερο μέσα σας και σε όλα όσα σας περιβάλλουν, έτσι ώστε όταν 

έρθει η στιγμή να αφήσετε αυτόν τον κόσμο, να μπορέσετε να εισέλθετε πλήρως στην Πνευματική Ζωή, 

και να μην υπάρχει καμία διαταραχή στην ψυχή σας από τις εντυπώσεις που μπορεί να αφήσει πίσω 

του ο κόσμος των αισθήσεων- και να μπορέσετε να Με πλησιάσετε ένα ακόμη βήμα, που είμαι η πηγή 

της άπειρης καθαρότητας από την οποία θα πίνετε αιώνια. 

53 Δεν ξέρετε πόσος χρόνος σας απομένει για να κάνετε αυτό το βήμα. Γι' αυτό, προσέξτε, γιατί ο 

πειρασμός θα προσπαθήσει να σας κάνει να σκοντάψετε. Σας προετοιμάζω και σας υπόσχομαι ότι το 

έλεός μου θα είναι έτοιμο να σας σώσει από την καταιγίδα. Θα σας προσφέρω τη βοήθειά Μου όταν 

κινδυνεύετε να πέσετε, γιατί για Μένα δεν υπάρχει κάποιος που να αξίζει περισσότερο, ούτε κάποιος 

άλλος που να αξίζει λιγότερο. Εγώ είμαι ο Πατέρας, και όποτε έρχεστε σε Μένα μετανοημένοι, θα σας 

δεχθώ και θα σας δώσω την ανταμοιβή σας σύμφωνα με τις υπηρεσίες σας. 
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54 Σκεφτείτε και εξετάστε τη ζωή σας. Αφήστε το φως του πνεύματός σας να σας φωτίσει. Θα σας 

κάνω να δείτε την πνευματική σας πρόοδο. 

55 Ερμηνεύστε σωστά τον λόγο μου, γνωρίζοντας ότι δεν είναι η μορφή του που πρέπει να 

κατανοήσετε, αλλά το νόημα που περιέχει και ο στόχος στον οποίο σας οδηγεί. Οι φορείς της φωνής 

μου μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά αυτό που προέρχεται από τον Θεό είναι καθαρό και δεν μπορεί να 

αμαυρωθεί. 

56 Σας έδωσα έναν σπόρο από τον οποίο θα θερίσετε πλούσια σοδειά. Πάρτε Εμένα ως 

παράδειγμα και διαδώστε την αγάπη και το έλεος στους συνανθρώπους σας στο μονοπάτι της ζωής. 

Τότε η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει την πίστη και τη δύναμη που έχετε αποκτήσει. 

57 Προσπαθήστε να κατανοήσετε το νόημα του Έργου Μου, όπως το αντιλαμβάνονται και το 

ερμηνεύουν όσοι Με ακολούθησαν μέχρι τέλους. 

58 Όταν έχετε προετοιμάσει την καρδιά σας ως ένα άσυλο όπου περιμένετε την επίσκεψη του 

Πατέρα σας, ώστε να νιώσει εκείνος τη ζεστασιά της αγάπης σας, τότε μπορείτε πραγματικά να πείτε ότι 

"ο κορυδαλλός" ήταν μαζί σας. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά με περιβάλλουν, και όλοι είναι σαν φωλιές 

πάνω στο δέντρο της ζωής. 

59 Περιπλανηθήκατε ασταμάτητα, αναζητώντας μέσα στη γη τις ρίζες ορισμένων δέντρων για να 

κρίνετε τους καρπούς τους, και συχνά στις ρίζες αυτές ανακαλύψατε το σκουλήκι που ροκανίζει. Τότε 

Με αναζητήσατε στα βουνά και στις κοιλάδες ─ με την ελπίδα να ακούσετε μια πατρική ή τουλάχιστον 

μια φιλική φωνή που θα σας απαλλάξει από την αβεβαιότητα και θα σας οδηγήσει στο μονοπάτι της 

αλήθειας. Τώρα που ακούτε το Λόγο Μου, Με ευχαριστείτε που σας έδωσα τη δυνατότητα να ακούσετε 

τη διδασκαλία Μου, η οποία σας προετοιμάζει για μια πιο τέλεια πνευματική επικοινωνία από αυτή που 

έχετε τώρα. 

Σήμερα πρέπει να περιορίσω το φως μου για να γίνω κατανοητός από εσάς. Αλλά θα έρθει η στιγμή 

που η ψυχή σας και το μυαλό σας θα μπορέσουν να αντέξουν άμεσα τη σοφία Μου. Σήμερα, λίγο φως 

και ειρήνη στην καρδιά τους είναι αρκετό για πολλούς ─ ένα χάδι για τα παιδιά, το στοργικό βλέμμα των 

παιδιών τους για τους κουρασμένους ηλικιωμένους- γιατί μέσα από αυτό νιώθουν μια ακτίνα φωτός 

στην κουρασμένη και θλιμμένη καρδιά τους. Αλλά μετά όλοι θα ξεκινήσουν με την επιθυμία για ένα 

φως που θα φωτίσει την πορεία τους στη ζωή. 

60 Αν ρωτούσατε πολλά από τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή αν έχουν την επιθυμία να ακούσουν τις 

διδασκαλίες μου, θα απαντούσαν ότι είναι ανάξιοι. Αλλά σας λέω ότι κανένα από τα παιδιά μου δεν 

είναι ανάξιο να Με ακούσει. Όλοι χρειάζονται τον λόγο Μου: οι δίκαιοι για να ανανεώνονται 

ακούγοντας τον Θεό τους- οι αδαείς για να μαθαίνουν και να επιτυγχάνουν την ανάπτυξη της ψυχής 

τους μέσα από τις διδασκαλίες του Δασκάλου- οι αμαρτωλοί για να ανανεώνονται μέσα από τη 

μετάνοιά τους όταν ακούν τον Πατέρα. 

61 Μια φωνή έρχεται σε Μένα και Μου λέει: "Έλα και δες πόσο αδύναμος είμαι στη γη, πόσο 

λερωμένη είναι η ψυχή μου. Ξέρω ότι με αγαπάς και μπορείς να με συγχωρέσεις, ότι είσαι οδηγός στο 

σκοτάδι μου και βοηθός στη μοναξιά μου. Ελάτε να με βοηθήσετε, γιατί στις δοκιμασίες αυτής της ώρας 

νιώθω τον πόνο της αγωνίας του θανάτου". 

62 Ποιος Μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο; Ποιος αφήνει τις εκκλήσεις του να φτάσουν σε Μένα με 

αυτόν τον τρόπο στην επιθυμία για έλεος; Είναι καρδιά; Όχι, άνθρωποι, η ανθρωπότητα είναι αυτή που 

δεν έχει ξεχάσει ότι είμαι η Αγάπη. Αναγνωρίζει την αισχρότητά του και ζητάει λύτρωση. 

63 Έκλαψα για την αναχώρησή σου από τη στιγμή που άφησες την πνευματική εστία για να πας στη 

γη. Από τότε, τα δάκρυα και το αίμα μου συγχώρεσαν τις αμαρτίες σας, και η ευγενική και ήρεμη φωνή 

μου σας συμβούλευε συνεχώς στο ταξίδι σας μέσα στη ζωή. Η σκιά μου σε ακολούθησε σε όλους τους 

δρόμους σου. Εγώ είμαι αυτός που μου έλειψες στην πραγματικότητα, όχι εσύ. Γιατί όταν έφυγες, 

ένιωσες δυνατός και πίστεψες ότι δεν χρειαζόσουν πλέον τη βοήθειά μου. Το μονοπάτι σας ήταν αυτό 

της ελεύθερης βούλησης, οι αισθήσεις σας επεκτάθηκαν για να εισπνεύσετε και να αγγίξετε τα πάντα 

που σας περιβάλλουν, και έπρεπε να πέσετε πολύ χαμηλά για να στρέψετε τα μάτια σας και πάλι προς 

Εμένα. 
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Ακόμη και τότε θυμόσασταν ότι είχατε έναν Πατέρα στο τραπέζι του οποίου καθίσατε. Τότε φώναξες 

τον Κύριό σου, αλλά εγώ σε είχα ήδη καλέσει από πριν και δεν είχα ακούσει το κάλεσμά σου. 

Παρουσία στο τραπέζι μου. Σε αναζητούσα σαν πατέρας που βλέπει το παιδί του να φεύγει μικρό, με 

αθωότητα στην καρδιά και χωρίς γνώση του δρόμου. 

64 Αν κατανοήσετε το Λόγο Μου, θα καταλάβετε ότι η πρόθεση του Πατέρα όταν σας έστειλε στον 

κόσμο για να περπατήσετε στα μονοπάτια του γεμάτα κινδύνους και πειρασμούς δεν ήταν να χάσετε το 

δρόμο σας σε αυτά. Γιατί σχεδιάστηκαν εκ των προτέρων, ώστε να λάβετε τα απαραίτητα μαθήματα για 

την ανάπτυξη της ψυχής, να σας δώσουν την εμπειρία που σας έλειπε και, τέλος, να σας κάνουν να 

επιστρέψετε σε Μένα γεμάτοι φως. 

Όταν το πνεύμα σας βγήκε από Μένα, ήταν σαν μια σπίθα που οι άνεμοι έπρεπε να μετατρέψουν σε 

φλόγα, έτσι ώστε όταν επιστρέφατε σε Μένα, το φως σας να γίνει ένα με αυτό της Θεότητας. 

65 Σας μιλάω από την κορυφή του νέου βουνού. Εκεί σας περιμένω, και αληθινά σας λέω: Την 

ημέρα της άφιξής σας θα γίνει μια γιορτή σε αυτό το βασίλειο. Θα φτάσετε εκεί στο μονοπάτι του 

πόνου και έτσι θα εξαγνίσετε τις παραβάσεις σας ─ ένα μονοπάτι που δεν προ-σχεδίασα εγώ, αλλά που 

δημιούργησε ο άνθρωπος. Με άφησες επίσης να περπατήσω αυτό το μονοπάτι. Αλλά από τότε, το 

μονοπάτι της θυσίας και του πόνου δοξάστηκε μέσω του Αίματός Μου. 

66 Ακούστε τον ήχο της φωνής μου στο άπειρο όπως ακούτε τον ήχο μιας καμπάνας. 

67 Να θυμάστε ότι είναι ώρα κρίσης, γιατί αληθινά σας λέω, κάθε αδίκημα θα εξιλεωθεί. Η ίδια η 

γη θα λογοδοτήσει για την κακή χρήση που έχει κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν και τα βασίλεια της φύσης 

της. Όλα όσα έχουν καταστραφεί θα σας καλέσουν σε λογοδοσία και θα κάνουν έτσι τους ανθρώπους 

να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργήθηκαν από τον Δημιουργό με προθέσεις αγάπης και ότι η ίδια η 

Θέληση που θα μπορούσε να τους καταστρέψει τους φροντίζει, τους προστατεύει και τους ευλογεί. 

68 Μπορεί μια ψυχή να αναχωρήσει ήρεμα από αυτόν τον πλανήτη, όταν αυτό που τον βεβήλωσε 

και τον κατέστρεψε την καλεί να λογοδοτήσει; Αυτοί είναι εκείνοι που έπρεπε να δημιουργήσουν έναν 

κόσμο στον οποίο οι τύψεις, ο υλισμός και οι συνέπειες μιας ζωής ανυπακοής στο νόμο μου είναι σαν 

σκοτεινά σύννεφα ομίχλης μέσα στα οποία περιπλανώνται μέσα στον πόνο μέχρι να γίνει φως μέσα 

τους, ώστε να αρχίσουν να αποκαθιστούν όλα όσα κατέστρεψαν. 

69 Για να τους βοηθήσω, τους λέω: Ιδού, εδώ είναι ο Δάσκαλος για άλλη μια φορά ανάμεσα στους 

μαθητές του. 

70 Σήμερα έρχομαι για να ανάψω την πίστη σε όσους είναι απελπισμένοι για λίγο. 

71 Αν ήρθα σε σας, θα έρθω και σε όλους εκείνους που θα με πλησιάσουν. Η αγάπη Μου, το φως 

Μου είναι για όλους. 

72 Όταν η φανέρωση του Κυρίου λαμβάνει χώρα μεταξύ των μαθητών του, αισθάνεστε άπειρη 

χαρά στην ψυχή σας, και ακόμη και αν η φανέρωσή μου είναι σύντομη, δείχνετε ικανοποιημένοι. 

73 Θέλω να αισθάνεστε αυτή την ειρήνη και τη χαρά που βιώνετε όταν Με ακούτε και όταν Με 

αναζητάτε στην προσευχή, έτσι ώστε κάθε φορά που θα φτάνετε σε αυτή την εσωτερική ανύψωση, οι 

σκέψεις σας θα είναι σαν την καρποφόρα δροσιά που κατεβαίνει στα άγονα χωράφια. 

74 Ενώ ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, η σκιά του χάους εγκαθίσταται στα έθνη και ο πόλεμος 

συγκλονίζει την ανθρωπότητα, ακούω εκείνους που λένε: "Αν δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για τον Θεό ─ 

γιατί δεν σταματά τον πόλεμο και δεν δημιουργεί έναν νέο κόσμο γεμάτο ειρήνη;" Αλλά σας λέω ότι, 

όπως υπάρχει πόλεμος στον άνθρωπο, έτσι υπάρχει και ειρήνη μέσα του. Κάθε άνθρωπος διαθέτει μια 

αυστηρή και σοφή συνείδηση, και μέσω αυτής είναι σε θέση να επιλέξει τον δρόμο που του είναι 

χρήσιμος. 

75 Ήδη μια νέα μάχη έχει ξεσπάσει στον κόσμο. Ολόκληρα έθνη πολεμούν με σκοπό να νικήσουν 

τους εχθρούς τους. Άλλοι αγωνίζονται για την υπεροχή προκειμένου να υποτάξουν λαούς και να 

κρατήσουν σκλάβους, και άλλοι για να αποδείξουν ότι η φυλή τους είναι η υψηλότερη όλων- αλλά μέσα 

στην τύφλωσή τους δεν αναγνωρίζουν την άβυσσο που τους περιμένει όλους. 
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76 Σε αυτή την ατμόσφαιρα σκότους και σύγχυσης, αφήστε τις σκέψεις σας να διαπεράσουν σαν 

ακτίνα φωτός. Με αυτά θα βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας να σκέφτονται καθαρά στις στιγμές της 

δοκιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε την αποστολή που σας διέταξα. 

77 Να είστε δυνατοί για να ελέγχετε τα πάθη σας, και στη συνέχεια να μην παίρνετε το μέρος της 

μιας ή της άλλης πλευράς. Η καρδιά σας πρέπει να φλέγεται από συμπόνια και αδελφοσύνη για όλους 

και να συμμερίζεστε εσωτερικά τα βάσανα και τις κακουχίες που πλήττουν αυτή την ανθρωπότητα. Με 

αυτόν τον τρόπο η καρδιά σας θα χτυπάει σε αρμονία με τη δική μου. 

Όλα τα καλά που κάνετε θα έχουν την ανταμοιβή τους. Ή μήπως δεν πιστεύετε ότι η έλευση της 

ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων θα είναι η ανταμοιβή για τις προσευχές σας; 

78 Ιδού, δεν είναι θυσία αυτό που σας ζητώ. Δεν σας στέλνω να κηρύξετε ανάμεσα σε αυτά τα 

αδέσποτα πλήθη- δεν σας δίνω στα χέρια των ειδωλολατρών. Αρκεί τώρα να καθαρίσετε το μυαλό σας, 

ώστε να φωτίσετε με αυτό τον τρόπο το μονοπάτι των συνανθρώπων σας. 

79 Πολεμήστε, προσευχηθείτε, αγρυπνήστε, ώστε ο πειρασμός, που έχει τη δύναμη να σας 

παρουσιάζεται τυλιγμένος με τις πιο ελκυστικές μορφές, να μην σας αποσπάσει από τις καλές σας 

προθέσεις και να μην σας εμποδίσει να εκπληρώσετε το καθήκον σας. Μάθετε να το πολεμάτε και να το 

νικάτε. Μην κοιμάστε, γιατί θα πολεμήσει μέχρι τέλους. 

80 Ο αγώνας σας είναι μεγαλύτερος απ' ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί αυτός ο αντίπαλος 

είναι αόρατος. Γιατί συχνά τον αναζητάτε σε πολλά μέρη και όμως τον κουβαλάτε κρυμμένο μέσα σας, 

στα συναισθήματά σας και στα πάθη σας. Δεν υπάρχει καλύτερο όπλο για αυτή τη μάχη από την 

προσευχή. 

81 Ο Πατέρας σας έδωσε τη συμβουλή του. Παρόλο που κάθε διδακτική ομιλία είναι διαφορετική, 

η ουσία, το νόημα και ο σκοπός της είναι ο ίδιος: να σας δώσω την αγάπη μου και να σας δείξω το 

μονοπάτι προς την τελειότητα που θα σας δώσει τη σωτηρία. 

82 Τις ημέρες της μνήμης ακόμη και η πιο σκληρή καρδιά αισθάνεται την παρουσία μου. Στο 

άπειρο αντηχεί αδιάκοπα ο ήχος της θεϊκής καμπάνας, που αναγγέλλει την εκδήλωση αυτής της νέας 

εποχής. Αλλά πόσο κουφή είναι η καρδιά αυτής της ανθρωπότητας! 

83 Όταν οι άνθρωποι τότε ξυπνήσουν και έρθουν με πόθο για τον Λόγο Μου, θα είναι ήδη πολύ 

αργά, γιατί Εγώ δεν θα είμαι πια εκεί. Τότε θα είναι σε θέση να λάβουν μόνο τη μαρτυρία της 

εκδήλωσής Μου. Πολλοί θα παραπονεθούν στον εαυτό τους, επειδή δεν Με επισκέφθηκαν στους 

τόπους όπου Με έκανα γνωστό και δεν άκουσαν τη φωνή Μου. 

84 Αυτή τη στιγμή, η ανθρωπότητα πλήττεται από μεγάλες δοκιμασίες. Σε όλα τα μέρη του κόσμου 

υπάρχει θρήνος. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι ψυχές ήρθαν στη γη για να δρέψουν τους καρπούς αυτών 

που έσπειραν σε άλλες εποχές, γιατί κανείς δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη Μου. Δεν θα ήμουν πλέον 

τέλειος αν δεν σας το έκανα αυτό σαφές, αν δεν σας άφηνα να θερίσετε τους καρπούς των έργων σας. 

Αλλά εξοπλίζω επίσης τους ανθρώπους μέσα από το φως αυτού του μηνύματος. 

Σε κάθε αυτί θα φτάσει η είδηση της επιστροφής Μου, των διδασκαλιών που άφησα για την 

ανθρωπότητα. Οι μαθητές μου θα ξεκινήσουν να φέρνουν το θεραπευτικό βάλσαμο στους αρρώστους, 

θα είναι φορείς του σταυρού σε όσους βαρύνονται από το βάρος του σταυρού τους. Σας επαναλαμβάνω 

συχνά αυτές τις οδηγίες, ώστε να μην τις ξεχάσετε μετά την αναχώρησή Μου. 

85 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να είστε δυνατοί. Προσευχηθείτε όμως με το πνεύμα, 

ώστε να επιτύχετε και να απολαύσετε την τέλεια κοινωνία με τον Κύριο. Όταν δείτε ότι αυτό που 

λάβατε με έμπνευση τις στιγμές της προσευχής έχει γίνει πραγματικότητα, αυτό θα είναι η απόδειξη ότι 

είχατε μια στιγμή πνευματικής κοινωνίας με τον Κύριο. 

86 Φέρε τον τρόπο που Με αναζητάς, που προσεύχεσαι, στην τελειότητα. Θυμηθείτε: όταν ο Λόγος 

Μου δεν ακούγεται πλέον μέσα στις αίθουσες συνεδριάσεών σας, οι άνδρες των εκκλησιών θα 

ξεκινήσουν να σας ξαναπιάσουν, θα προσπαθήσουν να σας κερδίσουν πίσω. Θα είστε τότε σε θέση να 

κλείσετε τα μάτια σας σε αυτό το φως και να αφήσετε στην άκρη το έργο που έχετε λάβει για να 

αρκεστείτε αντ' αυτού στην εκτέλεση μιας τελετής; 
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87 Μη φοβάστε όταν μερικές φορές μιλώ για σας που συκοφαντηθήκατε και διωχθήκατε. Το μόνο 

που σας λέω είναι ότι αν εκπληρώνετε τον Θείο Νόμο μου και αν υπακούτε στους νόμους της γης, δεν 

έχετε τίποτα να φοβηθείτε. 

88 Αποδείξτε ήδη τώρα ότι δεν ακούσατε τον Ιησού να μιλάει μάταια κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, ότι ─ όταν σας αποκάλεσα "μαθητές" ─ ξέρετε πώς να φέρετε αυτόν τον τίτλο με αξιοπρέπεια. 

Μπροστά στην ειλικρίνεια και την αγνότητα των πράξεών σας, οι πιο πεισματάρηδες θα υποκύψουν. 

Τότε, όταν η ώρα της σύγκρουσης μεταξύ των θρησκευτικών δογμάτων και ιδεών θα έρθει στον κόσμο, 

όταν οι άνθρωποι θα αντιταχθούν πιο έντονα στη διακήρυξη της πνευματικής μου διδασκαλίας, τα 

θαύματα που θα σας παραχωρήσω θα είναι τα μεγαλύτερα, και αυτές οι αποδείξεις θα κάνουν τον 

κόσμο να τρέμει. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 181  
1 Εσείς τα πλήθη των ακροατών, ελάτε στο φως, κλείστε τα μάτια του σώματος για λίγες στιγμές 

και δείτε με το πνεύμα την ακτινοβολία της Παρουσίας Μου που έρχεται σε σας. Είναι το θεϊκό φως της 

αγάπης και της σοφίας που θέλω να σας δώσω ως ένδυμα. Είναι το φως που διαλύει το σκοτάδι της 

άγνοιας, του φανατισμού και της κακίας. 

2 Σας δίνω τις οδηγίες μου αυτή την ημέρα που έχετε αφιερώσει στη σωματική ανάπαυση και τη 

φροντίδα της ψυχής. Είναι η έβδομη ημέρα που ξεκουράζεστε από τον κόπο της εβδομάδας, που 

θερίζετε τους καρπούς των κόπων σας και μαζεύετε δυνάμεις για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. 

3 Πάρτε αυτή τη μέρα ως σύμβολο του έβδομου σταδίου της εξέλιξής σας - εκείνου στο οποίο θα 

ανοίξει η τελευταία σφραγίδα, στο οποίο θα ξεκουραστείτε μετά το μακρύ ταξίδι της ζωής. 

4 Πολλοί νομίζουν ότι το φως μου κατεβαίνει μόνο σε εκείνα τα μέρη όπου εκδηλώνεται ο λόγος 

μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πνευματική μου παρουσία είναι σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο αποκάλεσα το φως που σας στέλνω Συμπαντική Ακτίνα. Γιατί την ίδια στιγμή που λάμπει μέσα 

από τους φορείς της φωνής, όλα τα πλάσματα την αισθάνονται με διαφορετικούς τρόπους. Ναι, 

άνθρωποι, αφού είμαι παντοδύναμος και πανταχού παρών, εκδηλώνω τον εαυτό Μου με διάφορες 

μορφές, οι οποίες είναι όλες πνευματικές. ─ Όταν Με είδατε ως άνθρωπο στη Δεύτερη Εποχή, ήταν 

επειδή προσπάθησα να προσεγγίσω την καρδιά σας. Αλλά τώρα Με "βλέπετε" να έρχομαι πνευματικά, 

γιατί είναι η ψυχή σας που θέλω να φωτίσω. 

5 "Σωτήρα" Με αποκαλέσατε, και "Σωτήρα" θα συνεχίσετε να Με αποκαλείτε, επειδή σας 

απομακρύνω από τους κακούς δρόμους. 

6 Μην καταριέστε τις δοκιμασίες που πλήττουν εσάς και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Μην λέτε 

ότι είναι τιμωρία, οργή ή εκδίκηση του Θεού, γιατί τότε βλασφημείτε. Σας λέω ότι είναι ακριβώς αυτές 

οι δοκιμασίες που φέρνουν την ανθρωπότητα όλο και πιο κοντά στο λιμάνι της σωτηρίας. 

7 Ονομάστε τα δικαιοσύνη, εξιλέωση ή μαθήματα, και θα είναι αληθινά και σωστά. Ο θυμός και η 

εκδίκηση είναι ανθρώπινα πάθη που αρμόζουν σε όντα που απέχουν ακόμη πολύ από την ειρήνη του 

νου, την αρμονία και την τελειότητα. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να δώσεις στην αγάπη μου για σένα, η 

οποία καθορίζει όλα μου τα έργα, το χυδαίο όνομα "τιμωρία" ή το ανάξιο όνομα "εκδίκηση". 

8 Σκεφτείτε ότι εκούσια ξεκινήσατε σε αγκαθωτά μονοπάτια ή σε σκοτεινές αβύσσους, και ότι δεν 

ακούσατε το αγαπητικό μου κάλεσμα ούτε τη φωνή της συνείδησής σας, γι' αυτό κατέστη απαραίτητο 

να έρθει ο πόνος σε βοήθεια για να σας ξυπνήσει, να σας σταματήσει, να σας συνετίσει και να σας κάνει 

να επιστρέψετε στο αληθινό μονοπάτι. 

9 Ήταν απαραίτητο να παραδεχτείτε ότι ο πόνος είναι παρών στο σκοτάδι και ότι η ειρήνη κατοικεί 

στο φως, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε οικειοθελώς την πνευματική κατάσταση στην οποία 

προσβλέπετε. 

10 Όταν βλέπω ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να νικηθεί από τον πόνο και ότι αντί να μαθαίνετε 

από αυτόν τα μαθήματα που κάθε δοκιμασία περιέχει, αρκείστε να κλαίτε, να καταριέστε ή απλώς να 

περιμένετε τον θάνατο ως το τέλος των βασάνων σας, τότε πλησιάζω κοντά σας για να απευθυνθώ με 

αγάπη στην καρδιά σας, να της δώσω παρηγοριά και ελπίδα και να την ενισχύσω, ώστε να μπορέσει να 

ξεπεράσει τον εαυτό της, την αδυναμία της και την έλλειψη πίστης της και να θριαμβεύσει πάνω στις 

δοκιμασίες, γιατί σε αυτόν τον θρίαμβο υπάρχει ειρήνη, φως και πνευματική ευτυχία, που είναι η 

αληθινή ευτυχία. 

11 Γι' αυτό ήρθα, άνθρωποι, για να απομακρύνω την ατελείωτη νύχτα που σας σκέπαζε και να σας 

δώσω μια νέα μέρα γεμάτη λάμψη. Ο Λόγος Μου θα κάνει το θαύμα να λιώσει τον πάγο της καρδιάς 

σας, ώστε να αρχίσει να αισθάνεται το πνευματικό και να χτυπάει για όλα τα καλά. Ο Λόγος Μου θα 

ανοίξει τα κάγκελα της φυλακής στην οποία η ψυχή σας είδε τον εαυτό της φυλακισμένο. Αλλά είναι 

στο χέρι σας να κάνετε το άλλο θαύμα: να επιτύχετε την ειρήνη και την άνοδο μέσω των αξιών των 

έργων σας. 



U 181 

50 

12 Πόσο μακρινά θα είναι τότε τα μονοπάτια όπου χτυπήσατε τα πόδια σας, αφήνοντας ίχνη 

αίματος και δακρύων, και όπου ήπιατε το ποτήρι του πόνου μέχρι τέλους! 

13 Η θεϊκή μου επιθυμία είναι να σας σώσω και να σας οδηγήσω σε έναν κόσμο φωτός, ομορφιάς 

και αγάπης, όπου θα δονείστε χαρούμενα λόγω της ανύψωσης της ψυχής, της ευγένειας των 

συναισθημάτων, του ιδανικού της τελειότητας. Αλλά δεν αναγνωρίζετε την πατρική μου αγάπη σε αυτή 

τη θεϊκή επιθυμία; Αναμφίβολα, όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό πρέπει να είναι τυφλός. 

14 Κάποιοι ισχυρίζονται ότι Με συλλαμβάνουν με τη διάνοιά τους, νομίζοντας ότι μπορούν να Με 

κατανοήσουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι, που είναι ακόμη πιο ανώριμοι και υλιστές, θέλουν να Με δουν 

με ανθρώπινη μορφή για να πιστέψουν σε Μένα, χωρίς να σκέφτονται ότι υπάρχει μια ανώτερη 

αίσθηση στην ύπαρξή τους μέσω της οποίας μπορούν να Με καταλάβουν, να αισθανθούν την παρουσία 

Μου και να Με δουν. Αλλά αυτή η αίσθηση μπορεί να εκδηλωθεί μόνο μέσω της πίστης και της 

πνευματοποίησης. 

15 Πόση χαρά δίνεται στο πνεύμα μου από εκείνους τους μαθητές που πραγματικά αγωνίζονται για 

την ανύψωση- γιατί, αν και ασήμαντοι και ανόητοι στα μάτια του κόσμου, ξέρουν πώς να αισθάνονται 

την παρουσία μου στις καρδιές τους, να ερμηνεύουν ή να κατανοούν τις εμπνεύσεις μου και να 

συμφωνούν με ό,τι τους παραχωρεί το θέλημά μου. 

16 Γίνετε σαν αυτούς, ώστε όλοι σας να Με νιώσετε και να απολαύσετε τα οφέλη Μου, γιατί είμαι 

για όλους. Ιδού: έχοντας ανοίξει το δρόμο με τη Διδασκαλία Μου, στρέφω το βλέμμα Μου πάνω σας, 

εσείς οι λίγες καρδιές που είστε ανάμεσα στους νεότερους που καλούνται αυτή την εποχή να 

ακολουθήσουν την πορεία Μου. 

17 Αυτός ο Λόγος του Φωτός που σας δίνω είναι το πνευματικό ψωμί με το οποίο σας τρέφω στην 

Τρίτη Εποχή. Όλα τα παιδιά μου, με τις πεποιθήσεις της πίστης τους, λαχταρούν γι' αυτό. 

Τρόφιμα ─ άλλα στην εξωτερική τους μορφή και άλλα στην έννοιά τους. Τους δέχομαι όλους με αγάπη 

και χορηγώ τη χάρη μου σε όλους. 

18 Είπα στους αποστόλους μου κατά τη διάρκεια του Δείπνου του Κυρίου: "Πάρτε το ψωμί, είναι το 

σώμα μου. Πάρτε το κρασί, που είναι το αίμα μου, και μετά την αναχώρησή μου θα θυμάστε αυτή τη 

διδασκαλία". 

19 Τώρα σας λέω: Πάρτε τον λόγο μου, που είναι αιώνια ζωή, και διατηρήστε το νόημά του. Να το 

θυμάστε μετά το 1950, όταν δεν θα ακούγεται πια, και να τρέφεστε με αυτό. Όπως οι μαθητές μου 

ήξεραν να βάζουν σε τάξη τη ζωή τους μέσα από τη διδασκαλία μου και να τη διαδίδουν ταπεινά, έτσι 

πρέπει να είστε κι εσείς, ώστε να φέρετε αυτό το ψωμί της ψυχής σε όλους τους πεινασμένους. Διότι 

είναι γραμμένο ότι ο λόγος μου δεν θα παρέλθει και θα ακουστεί σε όλη την ανθρωπότητα. 

20 Σας είπα: Ακούστε τον λόγο μου και θα βρείτε στην ουσία του το ψωμί της χάρης του Θεού. Σας 

είπα: Επιθυμήστε την αγάπη του Πατέρα, γιατί ό,τι είναι απαραίτητο για τη ζωή σας στη γη θα σας 

δοθεί από πάνω. 

21 Σχετικά με αυτόν τον σπόρο θα πρέπει να λογοδοτήσετε σε Μένα, αφού σας τον έχω εμπιστευτεί 

ανά πάσα στιγμή. Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτό του ότι έχει εκπληρώσει το έργο του και ότι είναι 

απαλλαγμένος από κάθε ψεγάδι; 

22 Η άσκηση της φιλανθρωπίας είναι το ύψιστο καθήκον του πεπρωμένου σας. Διαδώστε την με 

έργα, με λόγια και ακόμη και με σκέψεις, γιατί μια σκέψη που στέλνεται με αγάπη φέρνει παρηγοριά 

στους συνανθρώπους σας. 

23 Θέλω να μάθετε να συγχωρείτε. Σας προσκαλώ να σηκώσετε το σταυρό της αγάπης Μου και να 

Με ακολουθήσετε. Ακούω και δέχομαι αυτόν που εσωτερικά Μου λέει: "Κύριε, θα ακολουθήσω τα 

βήματά σου". 

24 Αλλά ταυτόχρονα σας ρωτώ: Ποιος θα είναι αυτός που θα Με προδώσει σε αυτή την Τρίτη 

φορά; Ψάξτε τον εαυτό σας και θα Μου απαντήσετε όταν έρθει η ώρα. 

25 Όποιος δεν τηρεί το Νόμο Μου, όποιος Με αρνείται, όποιος βεβηλώνει ή μολύνει το έργο Μου 

με οποιονδήποτε τρόπο, θα είναι αυτός που θα Με εγκαταλείψει στον όχλο, που θα φωνάξει μέσα από 
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τα έργα του: "Σταύρωσέ τον!" Διότι ο τρόπος δράσης του θα κάνει τους ανθρώπους να ρωτήσουν: 

"Αυτοί είναι οι μαθητές του Δασκάλου; 

Αυτοί είναι που άκουσαν τον λόγο του;" 

26 Αγαπήστε τους ανθρώπους, μην κάνετε γνωστές τις καλές σας πράξεις, αυτό θα είναι αρκετό για 

να γίνετε οι απόστολοι της Τρίτης Εποχής. 

27 Σήμερα βρίσκομαι μπροστά στον κόσμο, παρών στους ανθρώπους, και τους λέω: Για ποιο λόγο 

Με κατηγορείτε; Έχω πει την αλήθεια, έχω συμβουλέψει το καλό, έχω εκπληρώσει την υπόσχεσή Μου 

να επιστρέψω. Δεν αρνούμαι αυτά που σας είπα στο Δεύτερο, διότι είμαι υπόδειγμα ειλικρίνειας. 

Συνεχίζω να κουβαλάω τον βαρύ σταυρό, και είναι ο άνθρωπος που πληγώνει το σώμα μου. 

28 Θυμηθείτε ότι εκείνη την εποχή ο Υιός του Θεού πλησίασε τους ανθρώπους και αυτοί δεν Τον 

κατάλαβαν. Αλλά σήμερα μπορείτε επιτέλους να Με καταλάβετε. 

29 Εξακολουθώ να είμαι σταυρωμένος, γιατί είμαι κομμένος σε κομμάτια με τη μορφή του καθενός 

από εσάς. Πες Μου: δεν μπορώ να νιώσω τον δικό σου πόνο; Γιατί λοιπόν δεν Με αισθάνεστε; 

30 Θα θυσιαστώ ξανά. Ποιοι θα Με σταυρώσουν αυτή την εποχή; Ποιοι θα Μου φωνάξουν: 

"Εμπρός, προχωρήστε! 

31 Το βλέμμα μου είναι διαπεραστικό και ταυτόχρονα τρυφερό. Όταν ένα δάκρυ βγαίνει από αυτό, 

δεν πέφτει στο έδαφος, αλλά διαπερνά τις ψυχές σας. Θα είμαι πάντα μαζί σας. Ο κόσμος Με χρειάζεται 

ακόμα. 

32 Θα έρθει η ώρα που η αδελφοσύνη θα γίνει αισθητή ανάμεσά σας καθώς θα εισέρχεστε στο 

ιερό των σκέψεών μου. 

33 Από πού έρχομαι και πού πηγαίνω, δεν μπορείτε να πάτε προς το παρόν. Αλλά θα έρθει η μέρα 

που θα εισέλθετε στην παρουσία Μου και θα Με αναγνωρίσετε μέσα από αυτόν τον Λόγο. Τότε θα 

δείτε τον Νικητή του θανάτου που σας έδωσε αιώνια ζωή μέσω της θυσίας Του. Γιατί εγώ είμαι η 

Ανάσταση και η Ζωή, εγώ είμαι η Παρηγοριά που αναζητώ κάθε ταλαιπωρημένη ψυχή για να της δώσω 

ειρήνη. 

34 Αυτό το φως που σας φωτίζω αυτή τη στιγμή είναι για να υπάρχει ειρήνη και ηθική στις 

επόμενες γενιές. 

35 Πραγματικά, σας λέω ξανά, υποφέρω σε όλους όσους υποφέρουν. Η πείνα και η δίψα των 

ανθρώπων για αγάπη είναι επίσης η πείνα και η δίψα του Πνεύματός Μου. Μέσα σ' αυτούς υποφέρω, 

και μέσα σ' αυτούς τρυπιέμαι. Η Αγάπη Μου όμως σας λέει: Μαθητές, να είστε σταθεροί, γιατί 

υποκριτές, Φαρισαίοι και ειδωλολάτρες θα σας πλησιάσουν και θα σας ρωτήσουν αν Με αναγνωρίσατε 

και αν Με αγαπάτε. Με αυτές τις ερωτήσεις θα φοβηθείτε, και αν είστε αδύναμοι, θα πείτε όπως 

εκείνος ο απόστολος: "Ποτέ δεν γνώρισα αυτόν τον Γαλιλαίο". 

36 Μην ξεχνάτε ότι η ανταμοιβή σας δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Αν πληγωθείτε για χάρη μου, 

μην απελπίζεστε. Συγχωρήστε και αγαπήστε, γίνετε μαθητές μου. 

37 Μην κάνετε το σημείο του σταυρού εξωτερικά, αφού Εγώ ο ίδιος κρέμομαι στο σταυρό μέσα 

σας. 

38 Θα γίνω αισθητός στη συνείδηση όλων εκείνων που γιορτάζουν το Θείο Πάθος Μου με 

ειδωλολατρικές και κοσμικές γιορτές, και θα τους κάνω να νιώσουν μετάνοια και η καρδιά τους να 

πάλλεται και να κλαίει. Θα δεχτώ τη μετάνοιά τους, γιατί ποτέ δεν θα είναι αργά για να ανοίξω τα μάτια 

τους στην αλήθεια. 

39 Καθαριστείτε από την αμαρτία και αγαπήστε ο ένας τον άλλον, ώστε να κατεβάσετε το σώμα του 

Ιησού από το σταυρό και η καρδιά σας να γίνει το νεκρικό του πανί. 

40 Γνωρίστε την εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου: Ο "ναός" καταστράφηκε και τον ανοικοδόμησα σε 

τρεις ημέρες. Το πνευματικό αγιαστήριο στο οποίο κατοικεί ο Κύριος έχει πλέον οικοδομηθεί. 

41 Συνάντησα μια ευσεβή γυναίκα και όταν την είδα να κλαίει, τη ρώτησα: "Γιατί κλαις;". Και εκείνη 

απάντησε, όπως εκείνες τις ημέρες: "Κλαίω γιατί ο Δάσκαλος έχει εξαφανιστεί. Πήγα να ψάξω για το 

σώμα Του, αλλά δεν είναι εκεί". Τότε της είπα: "Κοίταξε ψηλά και να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου". 
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42 "Πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς και τις αδελφές σας να συγκεντρωθούν γιατί ο Δάσκαλος 

θα τους εκπλήξει και ότι θα δείξω αιώνια ζωή σε αυτόν που είναι σε θέση να Με αισθανθεί λόγω της 

πίστης του". 

43 Αγαπητοί μαθητές, Με κοιτάζετε τώρα με το βλέμμα της πίστης σας, γιατί έχω πάρει μορφή στην 

ουσία αυτού του Λόγου, στην έμπνευση του ανθρώπου. Αλλά ανακαλύπτω επίσης τον Θωμά που έβαλε 

τα δάχτυλά του στις πληγές Μου για να μπορέσει να πιστέψει. Σήμερα δεν μπορείτε να αγγίξετε το 

σώμα μου γιατί είμαι ανέγγιχτος. Δεν είναι πλέον η ώρα που μπορείτε να Με αγγίξετε. 

44 Έχω έρθει σε σας με πνεύμα, και θα έρθει η ώρα που θα αγκαλιάσετε τη διδασκαλία μου με την 

καρδιά και το πνεύμα. Εγώ, ο νικητής της ύλης, του πειρασμού και του θανάτου, εισχώρησα στις 

σπηλιές του σκότους και έφερα φως στις ψυχές εκείνων που κατοικούσαν σε αυτόν τον κόσμο και 

πέρασαν στην άλλη ζωή. Δεμένοι με αλυσίδες τύψεων και αυτοκατηγοριών, τους έκανα να δουν το φως 

της δόξας Μου και τους ελευθέρωσα. Διότι, αν και κατοικώ στο φως, κατεβαίνω επίσης στις αβύσσους 

όπου οι ψυχές εξαγνίζονται, επειδή είμαι η ανάσταση για όλους. 

45 Να είστε πιστοί μάρτυρες αυτών των εκδηλώσεων. Νιώστε τα και θυμηθείτε τα με αφοσίωση, 

ώστε να μπορέσετε να φυτέψετε τους σπόρους τους σε γόνιμο έδαφος. 

46 Αληθινά σας λέω, αυτή η γενεά δεν θα περάσει χωρίς να γίνει γνωστή η διδασκαλία μου. 

47 Θα σας παρεξηγήσουν και θα σας επιπλήξουν, αλλά εγώ σας λέω: Μη φοβάστε τη γελοιοποίηση, 

ούτε καν το θάνατο του σώματος. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας σκοτώσει, γιατί εγώ είμαι μαζί σας. 

Μετά από αυτή την αντιπαράθεση, ο κόσμος θα γνωρίσει την πνευματική χαρά της κοινωνίας με τον 

Πατέρα. Η ειρήνη θα έρθει στα έθνη, επειδή με την αλλαγή της καρδιάς τους θα ακολουθήσουν τις 

οδηγίες μου. Να είστε πιστοί μαθητές, να θυμάστε ότι σας έχω δώσει αρκετό χρόνο και ευκαιρίες για να 

γνωρίσετε τον κόσμο. Τι μπορείτε να περιμένετε από αυτό; 

48 Αν είστε αδύναμοι με υλικούς όρους, είστε δυνατοί στο πνεύμα. Έχετε κατανοήσει το νόημα της 

ανθρώπινης ζωής και τώρα προσπαθείτε να κατανοήσετε το νόημα της πνευματικής ζωής. Ποιος από 

εσάς δεν έχει νιώσει μέσα του τα δώρα που του έδωσα; Έχετε πίστη σε Μένα, ώστε να μπορέσετε να 

διεισδύσετε στο αόρατο και να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας- γιατί ακόμα πρέπει να παλέψετε με τον 

εαυτό σας. 

49 Σας ανέστησα σε νέα ζωή, γιατί ήσασταν νεκροί. Σας άνοιξα τη δόξα μου, στόλισα την ψυχή σας 

με το φως του Λόγου μου. Κρατήστε αυτή τη χάρη και νιώστε ότι η αληθινή ζωή έρχεται σε σας. 

50 Τώρα συγχωρήστε και αγαπήστε εκείνους που μπορεί να σας έχουν προσβάλει, και σκεφτείτε 

ότι η προσβολή δεν αφορούσε εσάς, αλλά Εμένα, που είμαι μέσα σε κάθε παιδί Μου. Αν συγχωρώ 

όλους ─ γιατί τότε δεν μπορείτε να συγχωρήσετε; Λόγω του εγωισμού και της ματαιοδοξίας της σάρκας! 

Αλλά πού πηγαίνει η σάρκα σας; Εκεί όπου συγχωνεύεται με τα στοιχεία από τα οποία σχηματίστηκε, 

ενώ η ψυχή θα επιβιώσει για να λογοδοτήσει για όλες τις πράξεις της που διέπραξε μέσω του 

σωματικού της κελύφους, ενώ το άπειρο φως του Δημιουργού την περιμένει για να συγχωνευτεί με το 

παιδί σε μια αγκαλιά αγάπης. 

51 Ποιος δεν θα ήθελε να είναι άξιος αυτής της ανταμοιβής εκείνη τη στιγμή; 

52 μαθητές, θέλω να νιώσετε αυτή τη στιγμή τη χαρά που βίωσαν εκείνοι που Με είδαν να 

αναβαίνω στον ουρανό. Η εκδήλωσή Μου ενώπιον των μαθητών ήταν για να εκπληρώσω την υπόσχεση 

που τους έδωσα την ημέρα πριν από τον θυσιαστικό θάνατο. 

Τους δίδαξα τότε για τη ζωή της ψυχής και τι σημαίνει ο σωματικός θάνατος. Δεν καταλάβαιναν, και 

έτσι έπρεπε να τους ανακοινώσω ότι θα επέστρεφα ως πνευματικό ον για να επιβεβαιώσω όλα όσα 

τους είχα πει. Στη συνέχεια, όταν ήμουν ανάμεσα στους μαθητές ─ ήδη ως Πνευματική Οντότητα ─ και 

ένας από αυτούς έβαλε τα δάχτυλά του στις φρέσκες πληγές Μου, τους είπα: "Θα είμαι πάντα μαζί σας 

και θα έρθω ως το φως του Αγίου Πνεύματος". 

Όταν εκείνοι σκόπευαν να ακουμπήσουν το κεφάλι τους στο στήθος του Δασκάλου, η μορφή του Ιησού 

εξαφανίστηκε, επειδή η απόδειξη που τους είχα δώσει για την αλήθεια Μου ήταν επαρκής. Υποσχέθηκα 

να επιστρέψω στους ανθρώπους "πάνω στο σύννεφο", και αυτοί οι μαθητές είδαν επίσης την 
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εκπλήρωση του Λόγου Μου από το πνευματικό τους σπίτι, και είδατε αυτή την υπόσχεση να γίνεται 

πραγματικότητα στον κόσμο σας. Αυτή είναι η ανάσταση που σας αποκάλυψα αυτή την εποχή. 

53 Σας αφήνω την ειρήνη μου. Κρατήστε τη διδασκαλία μου και αφήστε την να σας καθοδηγήσει, 

ώστε να μη χάνετε το δρόμο σας στις σκοτεινές σκιές. Μετά το 1950, θα εισέλθετε στο ιερό της θείας 

μου έμπνευσης, ώστε να ξεκινήσετε να διδάσκετε αυτά τα καλά νέα, όπως έκαναν οι αδελφοί σας, οι 

απόστολοί μου, στη Δεύτερη Εποχή. Θα δείτε την αγνή διδασκαλία μου να ανθίζει, απαλλαγμένη από 

τελετές, παραδόσεις και ματαιοδοξίες. Διότι δεν επιθυμώ υλικές εκκλησίες, αλλά την καρδιά των 

παιδιών Μου, για να τη μετατρέψω σε αληθινό ιερό, όπου κατοικεί η αγάπη του Ιεχωβά. 

54 Τι φέρνετε μπροστά Μου σήμερα; Γιατί κλαίτε όταν σας έχω δώσει την ειρήνη Μου και σας έχω 

κάνει να νιώσετε την αγάπη Μου και την τρυφερότητά Μου; ─ Σιωπάς στην ερώτησή Μου. Σας έχω 

γεμίσει με χάρη, αλλά αισθάνεστε ότι δεν ξέρετε πώς να τη χρησιμοποιήσετε. Γι' αυτό υπάρχει πόνος 

στις καρδιές σας. Αλλά τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να εκπληρώσετε την αποστολή σας; 

Ο κόσμος στον οποίο ζείτε είναι μια λυδία λίθος, και όσο περισσότερο εξαγνίζεστε, τόσο πιο 

ελεύθεροι θα αισθάνεστε. Τα χρέη του παρελθόντος δεν θα βαραίνουν πλέον την ψυχή σας και θα 

μπορέσετε να αναπτύξετε την ψυχή σας προς τα πάνω. 

Μη φοβάστε τη φτώχεια. Όταν ο κόσμος σας κλέβει τα αγαθά σας, όταν απαιτεί τα υπάρχοντά σας, 

παραδώστε τα και δεν θα έχετε χάσει τίποτα. Φοβηθείτε αυτόν που θέλει να σας στερήσει την ειρήνη ─ 

αυτόν που προσπαθεί να σβήσει την πίστη σας. Γιατί αυτά τα αγαθά δεν είναι μόνο ο δικός σας 

θησαυρός, αλλά ανήκουν και σε όσους σας έχουν εμπιστευτεί. Είναι το μέσο με το οποίο θα σας δώσω 

τη σωτηρία, μαζί με τη σωτηρία εκείνων που έχω αναθέσει στη φροντίδα σας. 

55 Σε Μένα έρχεται η μεσολάβηση της Μαρίας, της στοργικής και ανιδιοτελούς Μητέρας, και ο 

Ποιμένας Ηλίας εναποθέτει τους ανθρώπους στην καρδιά Μου. Η θεία τρυφερότητα, ο Ποιμένας και οι 

φύλακες άγγελοί σας παρακαλούν αδιάκοπα για εσάς. Αλλά Εγώ, ο Πατέρας, γνωρίζω και αισθάνομαι 

τον πόνο σας, και το έλεός Μου είναι μαζί σας. Γίνετε ολόκληροι, άνθρωποι, και σώστε την 

ανθρωπότητα. Σας έδειξα τον δρόμο, και αν θέλετε ειρήνη, να είστε άνθρωποι καλής θέλησης, να 

διώξετε τον εγωισμό και να δώσετε ό,τι έχετε στην καρδιά σας. 

Σήμερα δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλον στο πνεύμα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα βλέπετε σε κάθε 

συνάνθρωπό σας μια ενσάρκωση Εμένα, μια εικόνα της Θεότητάς Μου, και αυτή η αγάπη θα διαλύσει 

τον πόνο. 

56 Καταλάβετε ότι όλοι σας ανήκετε σε Μένα. Το τίμημα της σωτηρίας σας είναι το παράδειγμα 

που σημαδεύτηκε με το Αίμα Μου, ο θυσιαστικός θάνατος της αγάπης Μου, και είναι απαραίτητο να 

συνειδητοποιήσετε ότι έρχομαι για χάρη της ψυχής σας για να την φέρω στις πύλες της "Γης της 

Επαγγελίας". 

Ο Λόγος Μου δεν θα σας αφήσει πριν από τον καθορισμένο χρόνο, και στη συνέχεια, όταν θα έχετε 

εξοπλιστεί, τα Καλά Νέα θα γίνουν γνωστά μέσω εσάς και μέσω των αγγελιοφόρων μου σε διάφορα 

έθνη. Ο Λόγος Μου θα εξερευνηθεί και τελικά θα μελετηθεί και θα κατανοηθεί. Γύρω στο 2000, οι 

πνευματικές ικανότητες της ανθρωπότητας θα αρχίσουν να εκδηλώνονται, μαρτυρώντας το Λόγο μου. 

57 Προετοιμαστείτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνειδητοποιήσετε τα πνευματικά σας 

χαρίσματα. Όλοι είχατε μια κληρονομιά από τη στιγμή της δημιουργίας σας. Επομένως, μπορείτε όλοι 

να δραστηριοποιηθείτε και να γίνετε οι "εργάτες" μου. 

58 Τα χωράφια είναι έτοιμα και περιμένουν τον σπόρο και τη φροντίδα. Μην καθυστερείτε, αρχίστε 

να εκπληρώνετε την αποστολή σας. Ο καιρός είναι ευνοϊκός και η προσευχή σας και η δραστηριότητά 

σας στο νόμο θα γεμίσουν τις ψυχές σας με ειρήνη. 

59 Λίγες μόνο στιγμές έχουν περάσει από τότε που εσύ, συγκεντρωμένος στο πνεύμα σου, 

θυμήθηκες την ώρα που είδες τον Υιό του Θεού να σταυρώνεται. 

60 Ήρθα να σας πω ότι το σύντομο χρονικό διάστημα που πέρασε από τότε ήταν ευεργετικό για την 

ανθρωπότητα. Έχω έρθει για να μαρτυρήσω την αγάπη Μου και θα είμαι πολύ κοντά σας για να γίνω 

γνωστός σε κάθε πνεύμα, σε κάθε καρδιά και σε κάθε σάρκα, γιατί είναι η εποχή του φωτός, η εποχή 

του Αγίου Πνεύματος. 
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61 Πάρτε τις διδασκαλίες μου ως μέτρο σύγκρισης και εφαρμόστε τις στην πράξη. Αλλά μη νομίζετε 

ότι αυτό σημαίνει θυσία για εσάς. Αν ήταν έτσι, αυτό θα έδειχνε ότι η ψυχή σας δεν έχει προετοιμαστεί 

και επομένως δεν βιώνει την ευτυχία. 

62 Αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Ιησού, πρέπει να υποφέρετε. Αλλά στο βάθος αυτού του πόνου 

θα υπάρχει η ευτυχία του πόνου για χάρη του πλησίον σας. Τώρα η θυσία σας δεν θα είναι από αίμα, 

επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί- θα είναι από αγάπη. 

63 Η ψυχή σας σέρνει με κόπο πίσω της μια αλυσίδα που δημιουργήθηκε από τις ζωές που σας 

έδωσα ως ευκαιρίες για την τελειοποίησή σας και τις οποίες δεν χρησιμοποιήσατε. Κάθε ύπαρξη 

αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα. Αλλά αν κατευθύνετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις διδασκαλίες Μου, 

αν τηρείτε τον Νόμο, δεν θα έρχεστε πλέον σε αυτόν τον κόσμο για να υποφέρετε. 

64 Αν αφήσετε τον χρόνο να περάσει χωρίς να μελετήσετε τον Λόγο μου, εγώ, που είμαι ο χρόνος, 

θα σας εκπλήξω. Μελετήστε για να μπορέσετε να πάρετε τη θέση σας στο Έργο Μου. 

65 Θέλω να σταματήσει η έλλειψη κατανόησης και οι διαφορετικές απόψεις για τη θεότητά μου. 

Καταλάβετε ότι όλοι έχετε αναδυθεί από έναν Θεό. 

66 Συνεχίζω να σας δείχνω το μόνο μονοπάτι που οδηγεί στην αγκαλιά μου. Είναι φαρδύ, είναι 

τραχύ, υπάρχει ένα ίχνος αίματος πάνω του. Αλλά στο τέλος του ταξιδιού της ζωής θα βρείτε λουλούδια 

με υπέροχο άρωμα και φρούτα με καλή γεύση. 

67 Κάποιοι από εσάς πενθείτε για την εποχή που είχατε ευτυχία και ειρήνη. Σας λέω: μην 

αναστενάζετε. Σας έφερα εκ νέου την ευτυχία και την ειρήνη, και αυτά τα δώρα της χάρης διαρκούν για 

την αιωνιότητα. 

68 Όταν σας λέω: "Ζητήστε και θα σας δοθεί", Μου ζητάτε γήινα πράγματα. Αλλά πραγματικά ─ 

πόσο λίγα ζητάτε από Μένα! Ζητήστε Μου πάνω απ' όλα όλα όλα όσα είναι για το καλό της ψυχής σας. 

Μη μαζεύετε θησαυρούς στη γη, γιατί εδώ υπάρχουν κλέφτες! Συγκεντρώστε θησαυρούς στο βασίλειο 

του Πατέρα, γιατί εκεί ο πλούτος σας θα είναι ασφαλής και θα υπηρετεί την ευτυχία και την ειρήνη της 

ψυχής σας. 

69 Οι θησαυροί της γης είναι τα πλούτη, η δύναμη και οι τίτλοι του ψεύτικου μεγαλείου. Οι 

θησαυροί του πνεύματος είναι τα καλά έργα. 

70 Δεν αρνούμαι τη γνώση και την επιστήμη που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι. Αντιθέτως, φωτίζω 

τη γνωστική τους ικανότητα, ώστε τα έργα τους να έχουν ευγενή και υψηλό στόχο. Γιατί τότε σίγουρα 

θα φτάσουν στο αληθινό μεγαλείο. 

71 Στη Δεύτερη Εποχή έδειξα στον κόσμο τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με την πίστη. Ανέστησα 

τον νεκρό, έδωσα όραση στον τυφλό, έκανα τον λεπρό καθαρό, έκανα τον κουτσό να περπατήσει. 

72 Ευλογώ την επιστήμη του ανθρώπου που θεράπευσε και έσωσε από τον θάνατο αυτόν που 

βρισκόταν στο χείλος του τάφου. 

73 Τώρα ήρθα να σας δείξω για άλλη μια φορά τη σοφία Μου, η οποία είναι ανώτερη από κάθε 

επιστήμη, και σας λέω: Ο κόσμος θα γνωρίσει τον Παρηγορητή της Τρίτης Εποχής. Αλλά ενώ ξέρετε ότι 

είμαι και πάλι με τους ανθρώπους, αυτοί Με περιμένουν ακόμα, αν και η αναχώρησή Μου είναι ήδη 

κοντά. 

74 Στο Λόγο Μου της Δεύτερης Εποχής σας ενημερώνω ότι θα έρθω σε σας εκ νέου, ότι οι 

πνευματικές Μου στρατιές θα κατέβουν μαζί Μου. Αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει κατανοήσει και 

ερμηνεύσει σωστά το νόημα του Λόγου Μου. 

Επομένως, κάθε θρησκευτική κοινότητα Με περιμένει ανάμεσά τους, γι' αυτό περιμένουν να Με δουν 

με τα θνητά τους μάτια- αλλά εκείνοι που Με περιμένουν τώρα με αυτόν τον τρόπο είναι οι ίδιοι που 

κάποτε αρνήθηκαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και Τον θεωρούσαν ονειροπόλο. 

75 Εφόσον έχετε πίστη, θα δείτε το μονοπάτι σας να φωτίζεται. 

76 Έχω έρθει αυτή την εποχή για να οικοδομήσω τον ναό μου. Θα ανοικοδομήσω τον ναό της 

καρδιάς σας, τον οποίο καταστρέψατε, σε "τρεις ημέρες". 
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77 Όλοι σας κρατάτε την πανοπλία σας και έτσι δείχνετε τον εαυτό σας σε Μένα. Κάθε φορά που 

ανοίξατε την καρδιά σας για να δεχτείτε τον Λόγο Μου, νιώσατε ειρήνη. Ποιος από εσάς που Με 

αναζήτησε με αγάπη δεν είχε διάλογο μαζί Μου; Αλλά αν έχετε επιτύχει αυτό το έλεος ─ γιατί δεν το 

διδάσκετε στους συνανθρώπους σας; Αν βρίσκετε τη ζωή στη δραστηριότητα της αγάπης, αγαπήστε 

ανιδιοτελώς. Αν η εκπλήρωση των καθηκόντων σας γεμίζει υγεία, εργαστείτε ακούραστα. 

78 Θέλω να σας βρω άξιους για Μένα. Θέλω να δω την ειρήνη στα σπίτια σας και να δω τον καθένα 

από εσάς να καλλιεργεί και να προωθεί την καλοσύνη, ώστε να μπορέσετε να ζήσετε μαζί Μου και να 

γίνετε ένα με τους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

(Παραβολή) 

79 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ταπεινός δάσκαλος που δίδασκε τους μαθητές του. Ανάμεσά 

τους υπήρχαν καρδιές γεμάτες πίστη, πρόθυμες να ξεκινήσουν για να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

Λίγο καιρό αφότου έλαβαν τις διδασκαλίες του Δασκάλου, τον ρώτησαν: "Εσύ που είσαι σοφός και 

διδάσκεις την αγνή αγάπη και την απελευθέρωση της ψυχής ─ πες μας: Πότε θα μπορέσουμε να βγούμε 

να διδάξουμε αυτά που μάθαμε στο όνομα του Πατέρα μας; 

Αλλά ο Δάσκαλος απάντησε: "Ω μαθητές, θέλετε κιόλας να μεταδώσετε τη διδασκαλία μου; Έχετε 

ήδη χορτάσει από αυτό; Δεν φοβάστε τους κινδύνους, δεν σας φοβίζει η δυσπιστία; 

δεν είναι κλειστό; Είσαι ήδη αρκετά δυνατός;" 

Αλλά ένας μαθητής επιμένει: "Μας έδωσες ένα αντίδοτο, νιώθουμε δυνατοί και θέλουμε να 

κάνουμε τη διδασκαλία σου πράξη". 

Αυτός ο Δάσκαλος, γεμάτος τρυφερότητα και καλοσύνη, ευλογεί τους μαθητές του, τους δίνει 

εξουσία και τους αφήνει να φύγουν. Και έτσι ο μαθητής ξεκινάει, εργάζεται στις καρδιές, τους δίνει 

αυτή τη μεγάλη διδασκαλία. 

Πολλοί τον αναζητούν, και όταν ακούν το λόγο του, μεταστρέφονται στη διδασκαλία του και τον 

ακολουθούν. Αλλά αφού εξόπλισε αυτούς τους νέους μαθητές, ο "εργάτης" λέει στο πλήθος που τον 

ακολουθεί: "Πρέπει να παρουσιαστείτε μπροστά σ' Αυτόν που μου έδωσε εντολή να λάβετε το 

τελευταίο μάθημα. Διότι ο Δάσκαλος αυτός πρόκειται να αναχωρήσει και επιθυμεί να σας αφήσει 

γεμάτους από τη σοφία του. Θα με ακολουθήσετε;" 

80. Σε μεγάλα πλήθη πήγαν σε αυτόν τον Δάσκαλο και είδαν με έκπληξη ότι ήταν ο Δάσκαλος των 

Δασκάλων, ο άπειρος Θεός, ο Δημιουργός όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. Τότε γονάτισαν, 

ένιωσαν βαθιά μεταμέλεια, και οι ψυχές τους ενώθηκαν μαζί του, και η ειρήνη κυλούσε στις καρδιές 

των μαθητών. 

(τέλος της παραβολής) 

81. Σήμερα σας λέω, μαθητές Μου: Θα έρθει η στιγμή που θα Με δείτε σε όλη Μου τη δόξα. Εκείνη 

τη στιγμή, η γη και οι κάτοικοί της θα εξαγνιστούν και η αρετή και η ομορφιά της ψυχής θα 

αποκατασταθούν. Ο πόνος θα εξαφανιστεί και όλα θα είναι ευδαιμονία, θα είναι μια άπειρη "μέρα" 

χωρίς τέλος για εσάς. Δεν θέλετε να δείτε αυτά τα θαύματα; Δεν θέλετε τα παιδιά σας να 

επικοινωνήσουν με το Πνεύμα μου και να δημιουργήσουν έναν κόσμο ειρήνης, απαλλαγμένο από την 

αμαρτία; 

82. Σας έδωσα τα χαρίσματα του πνεύματος για να μπορείτε να εφαρμόζετε τη διδασκαλία μου. Να 

είστε επίμονοι στο καλό. Αν η αποφασιστικότητά σας είναι μεγάλη, θα κατακτήσετε το φαινομενικά 

ανυπέρβλητο, και ο κόσμος που δεν έχει πιστέψει στον ερχομό Μου αυτή την εποχή θα Με αγαπήσει 

και θα σωθεί. 

83. Άνθρωποι, θα χαίρεστε όταν θα βλέπετε τις εκδηλώσεις Μου να γίνονται κάθε μέρα και πιο 

πνευματικές. Ελάτε σε Μένα από αγάπη, όχι από φόβο. 

84. Να είστε δυνατοί, γιατί έρχονται δοκιμασίες και πρέπει να τις ξεπεράσετε με αυτοπεποίθηση. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 182  
1 Προσευχηθείτε για την ανθρωπότητα περισσότερο από ό,τι για τον εαυτό σας. Είναι σαν ένας 

ναυαγός στη μέση μιας θάλασσας σκοταδιού και θλίψεων που, μέσα στη σύγχυσή του, δεν ανακαλύπτει 

τον "φάρο" που πρέπει να τον φωτίσει για να σωθεί. 

2 Όποιος πιστεύει σε Μένα και υπακούει στις εντολές Μου βρίσκεται σε μια σωτήρια κιβωτό, 

όπου κι αν βρίσκεται, είτε στην "πνευματική κοιλάδα" είτε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός που αγαπάει 

πνευματικά και αληθινά είναι μαζί Μου. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα έχει μέσα του τα μέσα για να σωθεί, 

και αυτά είναι: το φως της συνείδησης και η διαισθητική γνώση του αγαθού που ζει στην ψυχή. Είναι 

ιδιότητες που σας έχω παραχωρήσει. 

3 Η προσευχή είναι μια παρηγοριά και μια ράβδος για την καρδιά στις ώρες της δοκιμασίας. Για να 

είστε δυνατοί, πρέπει να ενωθείτε στο Νόμο μου. Τότε, ακόμη και αν είστε σε διαφορετικά μονοπάτια ─ 

αν ακολουθήσετε τη διδασκαλία μου με πνευματικό τρόπο ─ τελικά θα αγαπήσετε και θα καταλάβετε ο 

ένας τον άλλον. 

4 Δεν τον πιστεύουν όλοι όσοι έχουν ακούσει τον λόγο μου, και δεν με αγαπούν πραγματικά όλοι 

όσοι ισχυρίζονται ότι με αγαπούν. Για να αποκαλείτε τους εαυτούς σας μαθητές Μου, πρέπει να 

υπακούτε στο νόμο Μου και να ακολουθείτε το μονοπάτι Μου. 

5 Η αγάπη μου είναι η ίδια για όλους. Δεν είδατε ότι δεν αρνήθηκα σε κανέναν το φως, τη 

ζεστασιά και το ψωμί; Ακόμη και αν οι δοκιμασίες της ψυχής είναι σκληρές ─ η προστασία Μου δεν θα 

σας εγκαταλείψει ποτέ. 

6 Θέλετε να Με δείτε με σωματική μορφή για να πιστέψετε σε Μένα και να Με νιώσετε κοντά 

σας; Τότε βυθιστείτε στην ουσία και τη ζωή αυτής της σφαίρας που κατοικείτε, και θα Με δείτε να 

αποκαλύπτομαι σε όλα τα όντα που ανήκουν σε αυτήν. 

7 Σας έδωσα σε όλους καθημερινό ψωμί. Ωστόσο, βλέπω κάποιους χορτάτους και άλλους 

πεινασμένους, και αυτό συμβαίνει επειδή δεν μοιράζεστε τους καρπούς της δουλειάς σας ή του σπιτιού 

σας με τους άλλους. 

8 Σας έχω τοποθετήσει στην αρχή της ανάπτυξής σας, ώστε να μπορέσετε όλοι να έρθετε σε Μένα. 

Η αγάπη Μου, την οποία λαμβάνετε σε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι για όλα τα παιδιά Μου. Ελάτε σε 

Μένα, αναζητήστε Με με την προετοιμασμένη ψυχή σας και θα είμαι μαζί σας. Μπορείτε όλοι σας να 

νιώσετε την Παρουσία Μου και να τρέφεστε μαζί Μου. 

9 Τα μεγάλα πνευματικά έργα επιτυγχάνονται με την άσκηση της ταπεινοφροσύνης, δίνοντας 

προσοχή στην καθαρότητα της ψυχής και στο λόγο του φωτός που βγαίνει από τα χείλη σας. Αλλά μη 

μιλάτε για τα έργα σας, μιλήστε για το θεϊκό έργο και αφήστε Με να σας κρίνω και να ανταμείψω τις 

προσπάθειές σας. 

10 Μην ξεχνάτε να προσεύχεστε για την ειρήνη του κόσμου, γιατί τον απειλεί μεγάλο κακό. Αλλά 

μην τολμήσετε να παρέμβετε στις υψηλές μου συμβουλές. Επιτρέψτε Μου με σοφία να ξεριζώσω τα 

κακά δέντρα από τη ρίζα και να πλήξω τους θεσμούς με αυστηρότητα. 

11 Θα πρέπει να προσεύχεστε και τουλάχιστον να βοηθάτε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτή η 

ώρα πλησιάζει και σας προειδοποιώ, ώστε να ζήσετε σε εγρήγορση και να ζήσετε για να δείτε την 

εκπλήρωση αυτών των προφητειών. 

12 Μόλις καταλάβετε τον Λόγο Μου, θα γίνετε όλοι σαν ένα κοπάδι και Εγώ, ο Θεός σας, θα σας 

οδηγήσω σαν βοσκός στην πηγή της αιώνιας ζωής, όπου δεν θα διψάτε πια. 

13 Ο Δάσκαλος είναι ανάμεσά σας και επιθυμία μου είναι να σας αφήσω προετοιμασμένους μέχρι 

την κατάλληλη στιγμή. 

14 Σας διδάσκω αυτή τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται σε φαινομενική ηρεμία. 

15 Ο άνθρωπος έχει παραδοθεί στον υλισμό και μόνο για στιγμές σκέφτεται το παράδειγμα που 

του άφησε ο Υιός του Θεού, για να επιστρέψει αμέσως στον αγώνα για τη ζωή στον κόσμο του και σε 

ό,τι αφορά την καθαρά υλική ζωή. Δεν είναι προετοιμασμένος για την πνευματοποίηση. 

16 Ο άνθρωπος έχει ορισμένες ετήσιες ημερομηνίες για να θυμάται τα Πάθη του Ιησού. 
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να θυμηθεί, και μόνο τότε είναι σε θέση να κινήσει την καρδιά του. 

17 Αλλά εσείς που έχετε ακούσει τον λόγο μου καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

ώρες ή ημέρες για να θυμάστε ή να ακολουθείτε τις διδασκαλίες που σας δίνει ο Θείος Δάσκαλος. 

Καταλάβατε επιτέλους ότι κάθε στιγμή μπορείτε να κάνετε έργα για το καλό του πλησίον σας 

εμπνεόμενοι από αυτό το παράδειγμα της θεϊκής αγάπης και του ελέους. 

18 Θέλω να μεταδώσετε αυτό το μάθημα που τώρα μαθαίνετε στους συνανθρώπους σας. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι η καρδιά σας να είναι έτοιμη να σπείρει. Τότε η πρώτη συγκομιδή θα σας γεμίσει 

με χαρά και επιθυμία να συνεχίσετε το έργο της ημέρας. 

19 Όταν ο λόγος μου φτάσει σε όλα τα παιδιά μου, θα είναι σαν μια ακτίνα φωτός για τους 

έκπληκτους επιστήμονες, φωτίζοντας το μυαλό τους. Και μόλις ανακαλύψουν τη συμμαχία που υπάρχει 

μεταξύ Θεού και ανθρώπου, τη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης επιστήμης και του Μυστηρίου της 

Δημιουργίας, θα έχουν κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός που θα είναι προς όφελος των επόμενων 

γενεών- γιατί τότε όλα θα εξελίσσονται σε τέλεια αρμονία. Οι άνθρωποι και τα γεγονότα θα 

εξελίσσονται τότε προς την τελειότητα χωρίς παύση. 

20 Στον αιώνα που διανύουμε η ανθρώπινη επιστήμη έφτασε σε μια μεγάλη ανάπτυξη, γι' αυτό και 

τον ονόμασαν αιώνα του φωτός, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτή η εποχή αποδείχθηκε και εποχή του 

φωτός για την ψυχή. Δεν γνωρίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκδηλώνεται επί του παρόντος και φωτίζει 

όλους τους ανθρώπους σε εκπλήρωση των προφητειών. 

21 Στα μεγάλα ανθρώπινα έργα υπάρχει η επιρροή και το έργο υψηλών πνευματικών όντων που 

ενεργούν αδιάκοπα και ακτινοβολούν μέσω των οργάνων του νου, εισάγοντας ή αποκαλύπτοντας το 

άγνωστο στους ενσαρκωμένους αδελφούς τους. 

22 Επομένως, θα πω στους μελετητές και τους επιστήμονες ανά πάσα στιγμή: Δεν πρέπει να 

καυχιέστε για όσα καταλαβαίνετε, ούτε για όσα κάνετε, διότι δεν είναι όλα δικό σας έργο. 

Πόσο συχνά υπηρετείτε αυτά τα πνεύματα για τα οποία σας μιλάω μόνο ως εργαλεία! Δεν έχετε 

εκπλαγεί συχνά από τα επιτεύγματα των ανακαλύψεών σας; Δεν έχετε συχνά ομολογήσει στον εαυτό 

σας ότι είστε ανίκανοι και ανίκανοι να αναλάβετε αυτό που έχετε ήδη ολοκληρώσει; Γιατί εδώ έχετε την 

απάντηση. Γιατί καυχιέσαι γι' αυτό; Καταλάβετε ότι το έργο σας καθοδηγείται από ανώτερα όντα. Ποτέ 

μην προσπαθείτε να αλλάξετε τις εμπνεύσεις τους, γιατί κατευθύνονται πάντα προς το καλό. 

23 Απεριόριστη και βαθιά είναι η διδασκαλία μου- σ' αυτήν βρίσκεται η ουσία από την οποία 

τρέφονται όλες οι θρησκείες. Στη διδασκαλία μου, σας κάνω αδελφούς και αδελφές όλων, χωρίς να 

λαμβάνετε υπόψη τα δόγματα. Ποτέ μην κλειστείτε σε ένα κελί για να προσευχηθείτε, γιατί αυτό θα 

ήταν σαν να αποχωρίζεστε την ανθρωπότητα και σαν να φεύγετε από τους πειρασμούς από φόβο 

μήπως πέσετε. Ο Ιησούς σας δίδαξε να αντιμετωπίζετε κάθε μάχη. Ο Ιησούς ήξερε ότι ήταν η Αλήθεια 

και ότι, όπως το φως, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακόμα και τότε σας δίδαξα τον τρόπο να ακολουθήσετε το 

μονοπάτι Μου. 

24 Καταδικάστηκα, συκοφαντήθηκα, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε καμία ατέλεια σε Μένα. 

Αφού η φύση είναι τέλεια, όπως το έργο που σας εμπιστεύθηκε ─ ποιος θα μπορούσε να 

ανακαλύψει κάποιο ελάττωμα ή ατέλεια σε αυτό το έργο που δημιουργήθηκε από Μένα; Ποιος θα 

μπορούσε να το κάνει όπως εκείνη; 

25 Κάθε φορά που δεν καταλαβαίνετε τον Λόγο Μου, να υψώνετε τον εαυτό σας στην προσευχή 

πριν πέσετε σε σφάλμα. Γιατί πώς μπορείτε να νομίζετε ότι σας δίνω μια σκέψη που δεν περιέχει λογική 

ή αλήθεια; Ανυψωθείτε, ώστε οι σκέψεις σας να φτάσουν στη θεϊκή ακτινοβολία. 

26 Θα διακηρύσσετε τη διδασκαλία μου χωρίς να προσθέτετε τις δικές σας ιδέες- γιατί δεν θα 

μπορείτε να εξαπατήσετε κανέναν. Το ψέμα αργά ή γρήγορα θα κατακτηθεί από την αλήθεια. 

27 Αν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, θα αναγνωρίσετε την αλήθεια, γιατί θα την ανακαλύψετε 

στον εαυτό σας και στους συνανθρώπους σας, αν τους αγαπάτε, αν υπάρχει εγκαρδιότητα στο βλέμμα 

σας, αν τα λόγια και οι πράξεις σας χαρακτηρίζονται από φιλανθρωπία. Μην θεωρείτε την πίστη ως κάτι 

απλό, με αυτή την αβάσιμη πεποίθηση ότι το θαύμα θα πραγματοποιηθεί με τη βία. Να θυμάστε ότι 

πρέπει να αποδείξετε ότι αξίζετε αυτά τα οφέλη. 
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28 Η πεπεισμένη εμπιστοσύνη στο Λόγο μου και η δύναμη της προσευχής σας θα σας προετοιμάσει 

να αποκτήσετε πίστη και να επιτελέσετε μεγάλα έργα. 

29 Σας δίνω το φως και την εξήγηση του μυστηρίου στο οποίο πολλές προφητείες παρέμειναν για 

αιώνες. 

30 Ζητήστε φως και θα σας δοθεί. Θέλω να υπάρχει κοινωνία μεταξύ του πνεύματός σας και του 

δικού μου. 

31 Αυτή η χάρη, την οποία αποπνέω με κάθε ένα από τα λόγια Μου, θα είναι αυτό που θα σας 

παρηγορήσει όταν δεν θα κάνω πλέον τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της 

διάνοιας. Μέσω αυτής της χάρης θα γίνετε κύριοι ανάμεσα στους συνανθρώπους σας, γιατί θα ξέρετε 

πώς να τηρείτε τον νόμο Μου. 

32 Τίποτα δεν θα σας μπερδεύει, ούτε ιδεολογίες ούτε δόγματα θα σας παρασύρουν, γιατί όλα όσα 

έχετε μάθει από Μένα θα είναι χαραγμένα με φωτιά στην ψυχή σας. 

33 Σε όλα τα δόγματα, ο άνθρωπος παρουσιάζεται με δύο μονοπάτια: το ένα ─ αυτό της ημέρας 

ανάπαυσης για την ψυχή, και το άλλο ─ αυτό της αιώνιας τιμωρίας. Όσο περισσότερο αγωνίζεται ο 

άνθρωπος να αναγνωρίσει την πραγματικότητα, τόσο περισσότερο συναντά μόνο μυστήρια στα οποία 

μπλέκεται ο νους του. 

34 Αλλά εσείς οι απλοί μαθητές, που δεν έχετε γνωρίσει τις επιστήμες, από την άλλη πλευρά, έχετε 

λάβει την έμπνευσή μου και τον σοφό μου λόγο, μέσω του οποίου σχίστηκε το πέπλο του μυστηρίου, 

και έχετε μάθει ότι μετά από αυτή τη ζωή, μετά τη μάχη, τις μάχες και τον εξαγνισμό, η ειρήνη και η 

ηρεμία που λαχταράτε σας περιμένουν όλους. 

35 Εσείς που ήδη γνωρίζετε αυτή την πραγματικότητα, θα ξέρετε πώς να την αποκαλύψετε σε 

όσους δεν την γνωρίζουν. 

36 Θα είσαι ο προφήτης που θα διακηρύσσει το θέλημά μου. 

Τότε οι γύρω σου θα μπορούν να δουν ότι μίλησες αληθινά, γιατί θα δουν ότι αυτό που ανακοίνωσαν τα 

χείλη σου έγινε πραγματικότητα. 

37 Η ειρήνη δεν είναι στα έθνη. Απ' ό,τι φαίνεται, στα μυαλά των ανθρώπων επικρατεί ήρεμη 

εμπιστοσύνη, αλλά ο πόλεμος απειλεί την Ανατολή (από το Μεξικό, δηλαδή την Ευρώπη). Στην 

πραγματικότητα, θα ξεσπάσει πόλεμος και ο κόσμος θα βρεθεί σε μια ζοφερή κατάσταση. Αυτό θα 

συμβεί "σύντομα". 

38 Οι δυνάμεις της φύσης μου θα απελευθερωθούν και θα καταστρέψουν ολόκληρες εκτάσεις γης. 

Οι επιστήμονες θα ανακαλύψουν έναν νέο πλανήτη και μια "βροχή αστεριών" θα φωτίσει τον κόσμο 

σας. Αλλά αυτό δεν θα προκαλέσει καταστροφές για την ανθρωπότητα, απλώς θα ανακοινώσει στους 

ανθρώπους τον ερχομό μιας νέας εποχής. 

39 Σας γνωστοποιώ αυτές τις προφητείες για να μην σας εκπλήξουν όταν πραγματοποιηθούν. 

40 Πρέπει επίσης να είστε σε αρμονία με τις δυνάμεις της φύσης μου, γιατί και αυτές είναι 

υπηρέτες μου και όργανα της δικαιοσύνης μου. Στον κόσμο θα συμβούν μεγάλες καταστροφές που θα 

απασχολήσουν τους επιστήμονες, οι οποίοι θα αναζητήσουν την αιτία όλων αυτών στην ίδια τη φύση. 

Είναι ο επιστήμονας που αναζητά την ύπαρξή του στα κύτταρα και έτσι χάνει το ουσιώδες, δηλαδή: το 

βασίλειο του πνεύματος, την πρώτη και μοναδική πηγή από την οποία πηγάζουν όλα όσα υπάρχουν. 

41 Πολλά θα σας αποκαλύψω όσο βρίσκεστε ακόμη σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά όταν κλείσετε τα 

φυσικά σας μάτια για αυτή τη ζωή και ανοίξετε τα μάτια του πνεύματος για να δείτε το άπειρο, θα 

συνειδητοποιήσετε ότι στη ζωή του πνεύματος υπάρχει περισσότερη διαύγεια και φως. Η θέληση, η 

νοημοσύνη και η λογική δεν θα σας εγκαταλείψουν, διότι είναι έμφυτες ικανότητες του πνεύματος. 

42 Στις θρησκευτικές κοινότητες, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη δύναμη του κακού και το έχουν 

προσωποποιήσει με ανθρώπινη μορφή- του αποδίδουν ένα ισχυρό βασίλειο και του έχουν δώσει 

διάφορα ονόματα. Οι άνθρωποι νιώθουν φόβο όταν νομίζουν ότι είναι κοντά, χωρίς να καταλαβαίνουν 

ότι ο πειρασμός έχει τις ρίζες του στα πάθη, στις αδυναμίες, που τόσο το καλό όσο και το κακό 

αναστατώνουν μέσα στον άνθρωπο. ─ Αυτή τη στιγμή, το κακό κυριαρχεί στον κόσμο και έχει 

δημιουργήσει μια δύναμη, μια δύναμη που εκδηλώνεται σε όλα. Και στον πνευματικό κόσμο υπάρχουν 
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λεγεώνες ατελών, διαταραγμένων ψυχών με τάση προς το κακό και την εκδίκηση, των οποίων η δύναμη 

ενώνεται με την ανθρώπινη κακία για να σχηματίσουν το βασίλειο του κακού. 

43 Αυτή η δύναμη ξεσηκώθηκε εναντίον του Ιησού στη Δεύτερη Εποχή και του έδειξε το βασίλειό 

της. Η σάρκα μου, ευαίσθητη στα πάντα, μπήκε σε πειρασμό- αλλά η πνευματική μου δύναμη ξεπέρασε 

τον πειρασμό. Γιατί έπρεπε να είμαι ο νικητής του κόσμου, της σάρκας, του πειρασμού και του θανάτου. 

Γιατί ήμουν ο Δάσκαλος που κατέβηκε στους ανθρώπους για να δώσει ένα παράδειγμα δύναμης. 

44 Αφού ο Ιησούς άφησε την τελευταία Του πνοή στο σταυρό, αναστήθηκε και πάλι ανάμεσα στους 

νεκρούς, κατέβηκε στις αβύσσους του σκότους όπου κατοικούν οι μπερδεμένες ψυχές για να τις 

οδηγήσει στο φως και στη συνέχεια επέστρεψε πνευματικά στους αποστόλους για να τους δείξει την 

ανώτερη ζωή του πνεύματος. 

45 Σας είπα αυτή τη στιγμή: Μην επιμένετε στην ιδέα που υπάρχει στην ανθρωπότητα σχετικά με 

την κόλαση- γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει άλλη κόλαση από τη ζωή που έχετε δημιουργήσει με 

τους πολέμους και τις εχθροπραξίες σας, και στη συνέχεια δεν υπάρχει άλλη φωτιά από τη μετάνοια της 

ψυχής όταν η συνείδηση της δείξει τις παραβάσεις της. 

46 Η διδασκαλία μου θα μιλήσει στον θεολόγο, στον φιλόσοφο, στον επιστήμονα και θα 

ανακαλύψουν ότι το έργο μου είναι μια ανεξάντλητη πηγή αποκάλυψης. 

47 Μέσα από την ανανέωσή του, ο άνθρωπος θα διαγράψει την κόλασή του, και όταν η ψυχή του 

εισέλθει στο υπερπέραν, θα βρει μόνο φως, αρμονία και χάρη. Γιατί στον κόσμο της ζωής της ψυχής δεν 

μπορεί να υπάρχει αυτό που μόνο η ανθρώπινη δεισιδαιμονία έχει δημιουργήσει. 

48 Προετοιμαστείτε, ξεκουράστε το μυαλό σας, γιατί τώρα λαμβάνετε το φως που σας στέλνω. 

Κάντε την καρδιά σας δεκτική και μη Μου λέτε απλώς με τα χείλη σας ότι Με αγαπάτε. Αγαπήστε Με 

πραγματικά, γιατί θέλω να ζείτε σε αρμονία μαζί Μου. Φροντίστε να λάμψει ξανά αυτό το 

χαρακτηριστικό που κουβαλάτε στην ψυχή σας και το οποίο έχετε αμαυρώσει. Θέλω να νιώθετε ότι 

είστε κάτοχοι των αιώνιων δώρων Μου και ότι είστε μάρτυρες για Μένα. 

49 Έχω κάνει άπειρη υπομονή μαζί σας, περιμένοντας την αναγνώρισή σας, αλλά εξακολουθείτε να 

Μου λέτε να μην ενοχλώ τον ύπνο σας, ότι δεν θέλετε να ζήσετε στην πραγματικότητα. Αλλά είναι 

γραμμένο ότι θα έρθω ξανά για να αναστήσω τον εκλεκτό λαό Μου και να του δώσω όπλα για να 

πολεμήσει το σκοτάδι. Πώς γίνεται να αγνοείτε το φως, παρόλο που είστε προορισμένοι να το φέρετε 

στην ανθρωπότητα; Πολύ σύντομα θα μεταμορφωθείτε σε στρατιώτες της ειρήνης, της αλήθειας και της 

αγάπης. Οι δοκιμασίες που σας στέλνω εξομαλύνουν τις καρδιές σας και τις βάζουν στο σωστό δρόμο. 

Ετοιμάζεστε να σηκώσετε το φορτίο σας και να ξεκινήσετε το "έργο της ημέρας". Άλλοι θα ξεκινήσουν 

για την εκπλήρωση όταν βρίσκονται στο πνεύμα και κατοικούν σε άλλα επίπεδα ζωής. 

50 Δεν θέλω να δω ανάμεσά σας έναν μαθητή που προδίδει τον Δάσκαλό του, που ανταλλάσσει τα 

δώρα του με ψεύτικο πλούτο- γιατί τότε οι πληγές μου θα ανοίξουν ξανά και τα νερά της συμπόνιας και 

του αίματος θα ρέουν για να ξεπλύνουν τον λεκέ του αγαπημένου μαθητή. 

51 Να είστε ευλογημένοι ─ εσείς που σπεύσατε εδώ στο κάλεσμά μου. Θα λάβετε μεγάλες 

αποδείξεις αγάπης και θα ενισχυθείτε για την ώρα του αγώνα που πλησιάζει. Τα βάσανά σας θα 

ελαφρυνθούν και θα έχετε ψυχική γαλήνη. 

52 Όταν Μου ζητάτε εντολές, ψάξτε το βιβλίο που σας δίνω και θα βρείτε σε κάθε λέξη μια εντολή, 

έναν αμετάβλητο νόμο που μιλάει στο πνεύμα σας για τον κόσμο που πρέπει να κατακτήσει. Όταν 

νιώσετε ότι έχει έρθει η ώρα να εργαστείτε, θα δείτε με έκπληξη και χαρά πόσο απέραντα είναι τα 

χωράφια που σας έχω εμπιστευτεί και πόσο άφθονος είναι ο σπόρος. 

53 Θέλω αυτά που σας δίδαξα να περάσουν ανόθευτα σε εκείνους που δεν θα ακούσουν τον λόγο 

μου αυτή την εποχή. Στην αρετή της ζωής σας θα βρείτε ό,τι είναι απαραίτητο για να καθοδηγείτε, να 

συμβουλεύετε και να παρηγορείτε τους ανθρώπους. Περιμένω να λάβω αυτή τη στιγμή από την 

ανθρώπινη καρδιά την κατανόηση, τη συγκομιδή που δεν έλαβα σε προηγούμενες εποχές, για να σας 

βοηθήσω να ανεβείτε στο ψηλό βουνό όπου βρίσκομαι και περιμένω όλα τα παιδιά Μου. 

54 Ανθρωπότητα: Τι κάνατε με τον σπόρο που σας έφερα στη Δεύτερη Εποχή ως δώρο αγάπης; 

Αποκαλείτε τους εαυτούς σας χριστιανούς, αλλά δεν είστε πραγματικά, γιατί δεν βρίσκω αγάπη μεταξύ 
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των ανθρώπων, ούτε έλεος, ούτε δικαιοσύνη. Χωρίς να το συνειδητοποιείτε, αγαπάτε έναν άλλο Θεό 

και έχετε δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο. Εκεί έχετε τις επιρροές σας, τις φιλοδοξίες σας, τα υπάρχοντά 

σας, τα ιδανικά και τα πλούτη σας- πέρα από όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα για εσάς. Πού είναι η πίστη 

σας; Πού είναι η πραγματική τήρηση των διδασκαλιών μου; Τους έχετε μόνο στο μυαλό σας, ως άλλη 

μια από τις θεωρίες σας. Πόσοι από εσάς νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι υπερβολή και πόσοι από 

αυτούς που θα μάθουν αύριο αυτά τα λόγια θα πρέπει να αγανακτήσουν. 

Αλλά αληθινά σας λέω, ο Ηλίας θα σας αποδείξει σε αυτή την Τρίτη φορά ότι λατρεύετε έναν 

ψεύτικο Θεό, παρόλο που πιστεύετε ότι Με αγαπάτε. Σας ξαναλέω: Ακριβώς όπως την Πρώτη φορά 

αιφνιδίασε τον λαό του Ισραήλ όταν λάτρευαν τον Βάαλ, και με την εξουσία που είχε δώσει ο Θεός στον 

προφήτη του, υπέβαλε σε δοκιμασία αυτόν τον λαό που είχε πέσει στο σκοτάδι και βρισκόταν σε 

λανθασμένο δρόμο ─ ομοίως, σε αυτή την εποχή, ο Ηλίας θα εκπέμψει την ακτίνα του Θεού στις ψυχές, 

κάνοντας τα είδωλά σας να πέσουν στο έδαφος. Ποια είναι τα είδωλά σας; Ο κόσμος, η σάρκα, η 

επιστήμη, ο θρησκευτικός φανατισμός, η κακία, το χρήμα. 

55 Όταν το φως ανατείλει σε κάθε ψυχή, θα καταλάβετε ότι ο κόσμος και η επιστήμη δεν μπορούν 

να είναι ο στόχος στον οποίο προσβλέπετε, ούτε η ύψιστη τελειότητα, αλλά ότι είναι μόνο μέσα που ο 

Θεός έχει τοποθετήσει στο δρόμο σας, ώστε να προχωράτε βήμα προς βήμα προς Εκείνον που είναι το 

τέλειο Πνεύμα. 

56 Ο Ηλίας είναι ο πρωτοπόρος, ο προφήτης, ο αγγελιοφόρος.Εγώ είμαι το φως, το οποίο θα 

αποδείξω εκ νέου μέσω του Ηλία στους ανθρώπους που νομίζουν ότι μπορούν να κινήσουν τον κόσμο 

με την επιστήμη τους και ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αλλά όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας, 

όταν η ερήμωση θα εξαπλωθεί παντού, ο Ηλίας θα πει στους μελετητές και τους επιστήμονες: καλέστε 

την επιστήμη σας και σταματήστε την προέλαση των απελευθερωμένων στοιχείων. Χρησιμοποιήστε τη 

δύναμή σας και ηρεμήστε τη μανία της καταιγίδας. Αν το κάνετε αυτό, θα αναγνωρίσω τη δύναμη και τη 

σοφία σας. Ωστόσο, θα σας εμπνεύσω μια δύναμη και μια γνώση που είναι πάνω από την επιστήμη σας, 

και αυτή η δύναμη είναι η δύναμη της προσευχής. 

57 Τώρα είναι η ώρα που ο δείκτης του Ηλία δείχνει προς εσάς, άνθρωποι, και η φωνή του σας 

καλεί να αποδείξετε στον κόσμο, μέσω των νέων μαθητών, την αλήθεια της προσευχής και τη δύναμη 

της πνευματοποίησης. 

58 Με πνευματικό τρόπο θα ζήσετε τις δοκιμασίες που έζησαν οι αρχαίοι, ο λαός του Ισραήλ. Διότι 

το νόημα αυτών των μαθημάτων, ο ίδιος ο λόγος αυτών των προσκλήσεων που απηύθυνε ο Κύριος στα 

παιδιά Του, δεν έχει ακόμη ερμηνευθεί επαρκώς. 

59 Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι πείστηκαν για τα λάθη τους και μετανόησαν, φοβούμενοι τη θεία 

δικαιοσύνη. Αλλά δεν έφτασαν στον πυρήνα της αλήθειας, όπου βρίσκεται το φως ─ το μόνο πράγμα 

που δίνει αληθινή σοφία στην ψυχή. 

60 Σας είπα ότι σε αυτή την εποχή του φωτός όλες οι θείες αποκαλύψεις των περασμένων αιώνων 

κατανοούνται και ερμηνεύονται σωστά. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου, καθώς διέσχισε την απέραντη 

έρημο του προσκυνήματός της και ταξίδεψε στα αμέτρητα μονοπάτια της εμπειρίας της, έφτασε στην 

ωριμότητα να έρθει σε επαφή με το πνευματικό, να έρθει σε επαφή με τη συνείδησή της σε 

να είναι σε αρμονία και να κατανοήσουν το πραγματικό νόημα της ύπαρξής τους. 

61 Ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ξυπνήσει από τον ύπνο του για να σηκωθεί και να εκτελέσει τα 

μεγάλα έργα για τα οποία προοριζόταν ─ έργα εμπνευσμένα από το Πνεύμα, υπαγορευμένα από τη 

συνείδηση και αντικατοπτριζόμενα στα συναισθήματα. 

62 Μόλις ο μεγάλος αριθμός των πνευματιστών σχηματίσει μια ενωμένη και ισχυρή κοινότητα, το 

βήμα τους θα αφήσει ένα μονοπάτι φωτός στη γη. Θα είναι για την ανθρωπότητα σαν ένας μεγαλύτερος 

αδελφός του οποίου το χέρι απλώνεται γενναιόδωρα για να βοηθήσει τον μικρότερο αδελφό του να 

σηκωθεί όρθιος. 

63 Σας μίλησα με λόγια αγάπης, ώστε η καρδιά σας να γίνει ευγενική και η τραχύτητα του 

χαρακτήρα σας να μαλακώσει. Γιατί αύριο θα είστε εσείς που θα πρέπει να κάνετε γνωστό το Έργο Μου 

στους συνανθρώπους σας. Αλλά αν θέλετε να κινήσετε τις τρυφερές χορδές αυτών των καρδιών, θα 
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πρέπει να χρησιμοποιείτε μεγάλη εγκαρδιότητα και να διαπνέεστε από αγάπη και έλεος σε όλα σας τα 

έργα. 

64 Μάθετε να επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα, με προσευχή χωρίς λόγια ─ την 

προσευχή που είναι σκέψη, που είναι αίσθηση. Αυτή είναι η μόνη που θα σας φέρει πιο κοντά στη Θεία 

Παρουσία Μου. Θυμηθείτε ότι αύριο θα πρέπει να διδάξετε όλα αυτά τα μαθήματα και, ως εκ τούτου, 

είναι απαραίτητο οι νέοι μαθητές μου να εξασκούν ακόμη και τώρα αυτά που η Διδασκαλία μου τους 

έχει διδάξει. Αν διδάσκετε με τα έργα σας και κηρύττετε με τα καλά σας παραδείγματα, η ανθρωπότητα 

θα αισθανθεί ότι συγκινείται να κάνει το ίδιο, και θα σταματήσει να λατρεύει είδωλα που είναι κουφά 

και χωρίς ζωή, και τελικά θα αναζητήσει τον αληθινό, ζωντανό και αιώνιο Θεό που κατοικεί μόνο στο 

πνευματικό. 

65 Η προσευχή είναι η σωσίβια λέμβος όλων των ναυαγών σ' αυτή τη φουρτουνιασμένη θάλασσα- 

γιατί όποιος ξέρει να προσεύχεται σωστά, ενισχύεται, γεμίζει με πίστη. Αισθάνεται ίσος προς όλες τις 

δοκιμασίες και μπορεί να περιμένει με σιγουριά τον ερχομό της ειρήνης. 

66 Πολλές από τις διδασκαλίες που σας έδωσα έχουν ως βάση τους να σας προειδοποιήσουν για 

τους κινδύνους που σας απειλούν στους καιρούς της μεγαλύτερης πικρίας. Γιατί θα είστε μέρος των 

στρατευμάτων Μου του φωτός και της ειρήνης, που είναι πάντα ενωμένα με τις στρατιές Μου των 

πνευματικών όντων. 

Για τον καθένα από εσάς θα υπάρχει ένα πλήθος αόρατων όντων που θα είναι οι φύλακες και οι 

προστάτες. Το καθήκον και των δύο θα είναι να ενωθούν για να επιτύχουν τον ύψιστο στόχο: την 

παγκόσμια ειρήνη. Ήδη σήμερα σας λέω ότι από αυτή την πνευματική αρμονία μεταξύ όλων των 

δούλων μου θα γεννηθεί μια δύναμη που θα κάνει αυτή την κοινότητα ανίκητη. 

67 Οι πνευματικά φτωχοί θα εμπνευστούν- οι υποτονικοί στην ομιλία και την κατανόηση θα έχουν 

στη διάθεσή τους ένα ρεύμα λέξεων εμποτισμένο με αλήθεια και ζωή. 

68 Σας έχω ήδη επισημάνει ότι θα υπάρξουν εμπόδια στην πορεία. Αλλά σας λέω επίσης ότι όποιος 

προετοιμάζεται, θα μπορέσει να τις αποφύγει. Μόνο εκείνοι που κοιμούνται τώρα, ενώ τους μιλάω, θα 

είναι εκείνοι που θα σκοντάψουν, θα πέσουν και τελικά θα γυρίσουν πίσω, νομίζοντας ότι οι ογκόλιθοι 

που εμφανίζονται στο δρόμο τους είναι ανυπέρβλητοι. 

69 Η προσευχή, ο διαλογισμός, η ευθυμία και η ανάταση είναι αξίες που πρέπει να εισέλθουν στην 

καθημερινή σας ζωή ως απαραίτητο μέρος της, ώστε να μην σας συμβεί τίποτα απρόσμενα. 

70 Καταλάβετε γιατί, σε όλους τους προηγούμενους χρόνους, σας έχω πει ξανά και ξανά: 

"Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε!" 

71 Προς το παρόν, σας προσφέρω το ψωμί που θα σας θρέψει. Είναι χωρίς προζύμι, έχει αιώνια 

ζωή μέσα του. 

72 Αντί να σας εκθέσω στις διδασκαλίες Μου, θέλω να θεραπεύσω την καρδιά σας και να 

ανακουφίσω την ψυχή σας. Σας προσκαλώ να ανεβείτε στον τόπο της ειρήνης Μου και εκεί θα Μου 

εξομολογηθείτε όλες τις αμαρτίες σας. Θα λάβω υπόψη μου τον πόνο σας και δεν θα σας κρίνω με 

αυστηρότητα. Αν αυτός ο πόνος προκαλείται από τις τύψεις σας, μην ανησυχείτε. Γιατί ήρθα να 

αναζητήσω ακριβώς εκείνους ανάμεσά σας που δεν έχουν βρει ούτε επιείκεια ούτε κατανόηση στους 

συνανθρώπους τους. Θέλω να σας σώσω για να είστε σύντομα μαζί Μου. 

73 Εκπαιδεύω τη διάνοιά σας, τα χείλη σας, ώστε να μην αισθάνεστε πολύ αμήχανα για να μιλήσετε 

και να μαρτυρήσετε το Έργο μου. Αν αισθάνεστε αγάπη, μπορείτε να μιλήσετε- αν έχετε πίστη, μπορείτε 

να κάνετε μεγάλα έργα στο όνομά μου. 

74 Σας δίνω ένα λευκό φύλλο για να γράψετε τη ζωή σας και η συνείδηση θα σας μιλήσει καθαρά. 

Μέσω αυτού θα ξέρετε πότε τιμήσατε τον Πατέρα σας και πότε δεν τον υπακούσατε. 

75 Με ρωτάτε σήμερα- όμως ─ τι χρειάζεστε που η αγάπη Μου δεν θα σας το έδινε; Αλλά αν πιείτε 

ένα πικρό ποτήρι για να επανορθώσετε για τις παραβάσεις σας, μην Με κατηγορείτε, μη Με ρωτάτε 

γιατί δεν σας έδωσα να πιείτε το ποτήρι με γάλα και μέλι, αφού ανήκετε στον εκλεκτό λαό. Είναι στο 

χέρι σας να επιτύχετε την ειρήνη. Σας έχω παραχωρήσει ελευθερία βούλησης, ώστε να μπορείτε να 

επιλέξετε το μονοπάτι και να ανυψωθείτε σε Μένα με τα προσόντα σας. Γιατί δεν παίρνετε ως 
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παράδειγμα τους καλούς μαθητές; Γιατί δεν ζείτε τη ζωή των πατριαρχών; Επειδή δεν Με δοξάζετε 

ακόμη μέσω των έργων σας. 

76 Δώστε, έχετε πάντα κάτι να δώσετε. Μην συμπεριφέρεστε σαν τον πλούσιο τσιγκούνη. Μην 

διώχνετε τους αρρώστους, τους άπορους, επειδή τους θεωρείτε ανόητους. Μην περιφρονείτε τους 

πεινασμένους. Αν ξέρετε πώς να συμπάσχετε με τις καρδιές τους, θα ανακαλύψετε τον πόνο τους και θα 

τους συμπονάτε. 

Σας έδωσα το βάλσαμο με αγάπη για να θεραπεύσετε κάθε πόνο. Φοβάστε μήπως σας επικρίνουν 

επειδή, όταν ασκείτε το έλεος, Μου μοιάζετε; Τι φοβάστε από αυτή την άδικη και εγωιστική 

ανθρωπότητα που δεν γνωρίζει τίποτα για Μένα; Ελάτε να συμμορφωθείτε με τους αμετάβλητους 

νόμους μου, να πιείτε την πνευματική μου ουσία και να νιώσετε γεμάτοι από το πνεύμα της αλήθειας. 

77 Η αλήθεια είναι το βασίλειό μου της αγάπης, του φωτός και του 

Δικαιοσύνη ─ μια αλήθεια που σας διδάσκει τον Νόμο που σας έχω αποκαλύψει. Η αλήθεια είναι το 

μονοπάτι που χάραξε η αγάπη Μου, ώστε να μπορέσετε τελικά να γίνετε σπουδαίοι, ευτυχισμένοι, 

τέλειοι και αθάνατοι. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 183  
1 Κρατήστε τον λόγο μου, μαθητές, γιατί ήδη άνθρωποι διαφορετικών δογμάτων πλησιάζουν αυτό 

το έθνος που θα απαιτήσουν από εσάς αποδείξεις ότι έχετε λάβει τις οδηγίες μου. 

2 Αυτή τη στιγμή απομακρύνω τον πόνο και την αρρώστια από εσάς, ώστε να μάθετε να 

παρηγορείστε και να ασκείτε έλεος στους συνανθρώπους σας με τον ίδιο τρόπο που το κάνω εγώ σε 

εσάς. 

3 Η διδασκαλία μου θα γεμίσει με ευχαρίστηση όσους τη λάβουν προετοιμασμένοι. Θα είναι 

κρυστάλλινο νερό για τα διψασμένα χείλη, ψωμί για τους πεινασμένους, ανάπαυση και ειρήνη για τις 

κουρασμένες ψυχές, ενθάρρυνση και φως για όλους. 

4 Διαφωτίζω αυτόν τον λαό ─ από τους άρχοντες μέχρι τους πιο ασήμαντους, ώστε να ανοίξουν 

την αγκαλιά τους σε αυτές τις ομάδες που θα έρθουν με την επιθυμία του Διδασκάλου. 

5 Κάποιοι θα έρθουν σε Μένα συντετριμμένοι, άλλοι φοβισμένοι, γιατί ο πόνος θα έχει κυριεύσει 

τα εσώψυχά τους, και η συνείδησή τους θα μιλήσει και θα τους πει ότι η κρίση έχει έρθει για κάθε 

ψυχή. Αλλά για όλους σας επιφυλάσσω μια νέα ευκαιρία για σωτηρία. Η ψυχή θα λάβει την 

επιβεβαίωση όλων των ικανοτήτων της, και όταν η πίστη της ξυπνήσει, θα συνειδητοποιήσει μέσα από 

την ίδια γιατί ήρθα στους ανθρώπους για άλλη μια φορά και πόσο πολύ τους αγαπώ. 

6 Δεν έρχομαι με τα λόγια Μου αυτή τη φορά για να διαγράψω αυτά που είπα στη Δεύτερη φορά. 

Αντίθετα, θέλω να σας το θυμίσω γιατί το έχετε ξεχάσει και να σας το εξηγήσω γιατί δεν το έχετε 

καταλάβει. Σας αποκαλύπτω μόνο αυτό που δεν σας είπα τότε και το οποίο σας φυλάω για την 

παρούσα στιγμή, κατά την οποία η ψυχή σας αναπτύσσεται. 

7 Εκείνοι που κατέγραψαν το λόγο μου με αγάπη, με αίμα και δάκρυα, υπάκουσαν στη μνήμη 

τους και στην έμπνευσή τους- μετέδωσαν πιστά το θέλημά μου. Αλλά μετά ήρθαν άλλοι, ο λόγος μου 

διαστρεβλώθηκε, το πραγματικό του νόημα χάθηκε κάτω από ιδεολογίες και μορφές λατρείας που δεν 

ανήκουν στη διδασκαλία μου. Αλλά αυτή τη στιγμή, το φως σκίζει κάθε πέπλο για να αποκαλύψει την 

καθαρότητα της αλήθειας μου. 

8 Σας διδάσκω να μην κρίνετε λάθος τον εαυτό σας εξαιτίας του Έργου Μου, να μην συζητάτε 

άδικα. Αλλά επίσης σας προειδοποιώ με αυτές τις αποκαλύψεις: Ψευδοδιδάσκαλοι και προφήτες θα 

εμφανιστούν, ακόμη και στους κόλπους του λαού του Ισραήλ. 

9 Πολλοί που τρώνε το ψωμί στο τραπέζι μου σήμερα, θα αναζητήσουν μόνο την υλική τους 

ευημερία, την κυριαρχία και τον έπαινο αύριο, και πρέπει να προσέχετε να μην παραπλανηθείτε. 

10 Μεγάλος είναι ο αγώνας σας, πιστοί μαθητές, που θα προσέχετε για τον σκοπό αυτό. Αφήνω 

εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξοπλισμένους στους οποίους θα ανατεθεί αυτή η ευθύνη. Ανάμεσά 

τους είναι εκείνοι που θα Μου γυρίσουν την πλάτη ─ εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν το όνομά Μου 

για να πουν: Εδώ στέκεται ο Δάσκαλος μπροστά σας ─ και εκείνοι που δεν έχουν σβήσει τη δίψα τους, 

καθώς και εκείνοι που δεν θα Με ακούσουν εγκαίρως. Σε αυτούς θα στραφούν όσοι διψούν για 

αλήθεια και θα παραπλανηθούν. 

11 Εξασκηθείτε στην ταπεινότητα και μην κολακεύετε τους συνανθρώπους σας, ούτε να τους 

επιτρέπετε να σας κολακεύουν. Απομακρυνθείτε από εκείνους που, θέλοντας να σας κάνουν καλό, 

διεγείρουν τη ματαιοδοξία σας και σας διαφθείρουν. 

12 Μην ακούτε τον πειρασμό. Η εξουσία που σας έδωσα είναι για να τη χρησιμοποιήσετε για 

πνευματικά έργα, για έργα αγάπης και ελέους. 

13 Ποτέ μην εμπλουτίζετε τους εαυτούς σας με τη διδασκαλία μου. 

14 Σας προστατεύω, άνθρωποι, σας κρύβω από το βλέμμα των συνανθρώπων σας, ώστε να 

ακούσετε το Λόγο Μου εν ειρήνη μέχρι το έτος 1950. Αν "διαλυθείτε" επειδή πιστεύετε στον ερχομό 

Μου αυτή τη στιγμή, θα σας υπερασπιστώ. Αν μπείτε στη φυλακή, θα ανοίξω τις πύλες και θα σωθείτε. 

Σας λέω μόνο: εκπληρώστε το νόμο Μου, μην πέσετε σε κερδοσκοπία και μυστικοπάθεια. Όταν 

καλείστε να θεραπεύσετε έναν άρρωστο, ασκήστε έλεος και βεβαιωθείτε ότι τα έργα σας είναι 

πνευματικά. 
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15 Στη Δεύτερη φορά, μετά την αναχώρησή μου, η Ουράνια Μητέρα σας έμεινε πίσω και ενίσχυσε 

και συνόδευσε τους μαθητές μου. Αυτές, μετά τον πόνο και τη δοκιμασία, βρήκαν καταφύγιο στην 

αγαπημένη Καρδιά της Μαρίας. Ο λόγος της συνέχισε να τους τρέφει, και ενθαρρυμένοι από εσάς, που 

συνέχισε να τους καθοδηγεί εκ μέρους του Θείου Διδασκάλου, συνεχίζουν την πορεία τους. Και όταν 

εκείνη πέθανε, άρχισε ο αγώνας τους, και ο καθένας πήρε το δρόμο που του υποδείχθηκε. 

Σε αυτή την Τρίτη φορά θα έχετε, πολύ κοντά στην καρδιά σας, την αγάπη της Μαρίας να 

ενθαρρύνει και να ενισχύει την ψυχή σας σε όλες τις δοκιμασίες σας. 

16 Ανοίγετε σταδιακά τις καρδιές σας για να Με νιώσετε και να Με αγαπήσετε: Ακούστε τις οδηγίες 

Μου και μάθετε πώς να τις υπακούτε. Αγαπήστε όχι μόνο Εμένα, αλλά και τους συνανθρώπους σας. 

Μην κρίνετε ο ένας τον άλλον άδικα. Αφήστε κάθε δίκαιο ή άδικο ζήτημα στη δικαιοσύνη Μου, γιατί 

μόνο Εγώ γνωρίζω τον λόγο και μόνο Εγώ θα κρίνω. Εκείνους που δεν έχουν εκπληρώσει το νόμο Μου, 

τους καλώ να εισέλθουν σε αυτό το μονοπάτι. Τότε θα έρθουν σύντομα σε Μένα και θα τους πω: Δεν 

είναι ένας νέος νόμος που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Είναι το ίδιο με εκείνο που έγραψα στη 

συνείδηση του πρώτου ανθρώπου και το οποίο στη συνέχεια έκανα γνωστό με σαφήνεια και ακρίβεια 

μέσω του Μωυσή. 

17 Μην αφήνετε τον εαυτό σας να καθοδηγείται από τον λόγο των συνανθρώπων σας, αν αυτός 

δεν βασίζεται στον νόμο Μου και έτσι εισέρχεστε στο σκοτάδι, πιστεύοντας ότι βρίσκεστε στο μονοπάτι 

του φωτός. Η πομπώδης έκφραση δεν είναι αυτό που Με ευχαριστεί. Σας μιλούσα πάντα απλά. Αλλά αν 

ανακαλύψετε την αλήθεια σε αυτά τα λόγια, πάρτε από αυτά αυτό που είναι αληθινό. 

τα βασικά, ─ αυτό που περιέχουν από αγάπη, έλεος και ειρήνη, που Μου ανήκει, και τότε μπορείτε να 

το χρησιμοποιήσετε και να το ερμηνεύσετε με τον σωστό τρόπο. 

Σας έδωσα έναν κριτή που δεν λέει ποτέ ψέματα, και είναι μέσα σας- είναι η συνείδηση. Για να 

ακούσετε τη φωνή της, πρέπει να μπείτε μέσα σας, να προσευχηθείτε και να διαλογιστείτε- τότε θα σας 

μιλήσει με αληθινή σοφία και ανύψωση. 

18 Ο κόσμος σας έχει απογοητεύσει, και σήμερα, καθώς ακούτε το Λόγο μου να γίνεται γνωστός 

μέσα από τόσο ασήμαντα πλάσματα, σε απλές αίθουσες συνεδριάσεων, συνειδητοποιείτε ότι δεν 

χρειάζεται να χτίζετε παλάτια για να τα αφιερώσετε στην πνευματική λατρεία, ότι δεν πρέπει να 

περιορίζετε τη διδασκαλία μου, ούτε να την αναπαριστάτε με υλικές εικόνες. 

19 Για να φέρετε αυτή την αποστολή στον κόσμο στην Τρίτη Εποχή, σας δόθηκε εντολή να 

ενσαρκωθείτε ξανά ως πνεύματα φωτός γεμάτα δύναμη, και για χάρη αυτών των χαρισμάτων της χάρης 

οι συνάνθρωποί σας σας έχουν παρεξηγήσει. Κοιτούσαν με καχυποψία την πίστη και την εμπιστοσύνη 

σας σε Μένα χωρίς να καταλαβαίνουν ότι δεν έχω ευνοήσει κανέναν και ότι σέβομαι και προστατεύω 

όλους. 

Αλλά εσείς που έχετε έρθει σε Μένα γεμάτοι μετάνοια ─ πόσο κοντά σας είμαι, και μέσω της 

μετάνοιάς σας είστε άξιοι να φέρετε το δώρο της αγάπης και του ελέους Μου στους ασθενείς, στους 

πνευματικά φτωχούς. Η πίστη σας θα μιλήσει και θα γεμίσει με ενέργεια αυτούς που είναι 

αποδυναμωμένοι και η ψυχή τους θα αναδυθεί σε μια νέα ζωή. Πολλοί "άσωτοι γιοι" θα έρθουν στο 

στήθος μου αυτή την εποχή, και θα γιορτάσω μια γιορτή εξαιτίας της επιστροφής τους, και η καρδιά της 

ισραηλιτικής οικογένειας θα εκτοξευθεί και θα συνεχίσει να προσελκύει καρδιές. 

20 Αν δείτε κάποιον από τους μαθητές Μου να αυξάνει σε σοφία εξαιτίας της αφοσίωσής του σε 

Μένα, μην τον ζηλεύετε, βοηθήστε τον ακόμα περισσότερο, γιατί μέσω αυτού θα κάνω θαύματα και το 

όφελος θα είναι για όλους σας. 

21 Η μνησικακία λερώνει την καρδιά και αρρωσταίνει την ψυχή. Το θέλημά Μου είναι να 

εξελιχθείτε όλοι προς τα πάνω και να έχετε τέλεια κοινωνία μαζί Μου και να ζείτε σε αρμονία. 

22 Χρησιμοποιήστε τη λογική σας, ώστε να καταλάβετε πώς 

πολύ δικαιοσύνη βρίσκεται στο πεπρωμένο όλων των πλασμάτων. 

23 Δεν ζείτε άσκοπα- ακόμη και οι πιο μικρές και παράξενες δοκιμασίες έχουν έναν σκοπό που έχω 

καθορίσει. 

24 Σκεφτείτε το νόμο μου και μελετήστε τον. Αφήστε το 
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ψυχή να Με προσεγγίσει μέσω της προσευχής, ώστε να γεμίσει με τη θεραπευτική Μου δύναμη όταν 

ακούσει το Λόγο Μου και να λάβει το θεραπευτικό βάλσαμο για να θεραπεύσει τα άρρωστα σώματά 

σας. 

25 Αν προετοιμαστείτε, ο κόσμος θα πάρει νέα μονοπάτια. Η απειλή του πολέμου θα εξαφανιστεί 

και θα υπάρξει ειρήνη. Αλλά αν ενεργείτε άσχημα, αυτό το κακό θα βρει ανταπόκριση μέσα σας. Για 

άλλη μια φορά σας λέω: "Με το μέτρο με το οποίο μετράτε, θα μετρηθείτε". 

26 Ελάτε να τραφείτε με την τροφή του Λόγου μου, και όταν φάτε, μην ξεχνάτε τους πεινασμένους 

και φέρτε τους την τροφή. Μάθετε να παίρνετε την ουσία από τον λόγο μου και να τη χρησιμοποιείτε, 

να ενισχύεστε και να τη μοιράζεστε με τους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

27 Από τον γήινο κόσμο σας αισθάνεστε τον τόπο της ειρήνης που σας έχω υποσχεθεί. Μου ζητάτε 

αδιάκοπα να σας αφήσω να δείτε τα φώτα αυτής της "Γης της Επαγγελίας". Αλλά σας λέω ότι δεν είστε 

μακριά από αυτό, ότι είστε στο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό και ότι δεν θα περάσει πολύς καιρός μέχρι 

να χτυπήσετε τις πύλες του. 

28 Ο δρόμος είναι ο νόμος μου. Αν την ακολουθήσετε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα φτάσετε 

στην Πόλη της Επαγγελίας, και εκεί θα βρείτε όλα όσα σας έχω προσφέρει. Να είστε γενναίοι και 

ενάρετοι σε αυτό το ταξίδι, να φωτιστείτε από την πίστη, ώστε να κάνετε το ταξίδι σας στη ζωή 

ευτυχισμένο και υποφερτό. 

29 Έχετε γνωρίσει τα χτυπήματα της μοίρας. Μερικές φορές τρέμετε από ψυχρότητα όταν 

αισθάνεστε τον εγωισμό και την ασπλαχνία των ανθρώπων και Μου δείχνετε την ψυχή σας ακάλυπτη. 

Αλλά δεν απελπίζεστε, εμπιστεύεστε γιατί ξέρετε ότι σας προσέχω και ότι η Μαρία, η Μητέρα σας, είναι 

ένα αστέρι στη νύχτα που περνάτε, και γι' αυτό νιώθετε ενθαρρυμένοι. 

30 Αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, Μου παραδίδετε σιωπηλά την καρδιά των ταλαιπωρημένων 

παιδιών σας που έχουν ανάγκη από ειρήνη, και θα σας κάνω διαχειριστές των ευεργεσιών Μου, ώστε 

να τις μεταφέρετε στους αγαπημένους σας, σε όλους τους συνανθρώπους σας, ώστε να μάθετε να 

δίνετε, επειδή είστε οι αγγελιοφόροι Μου και οι μεσίτες του πλησίον σας. 

31 Αν σας δέχονται οι συνάνθρωποί σας και δέχονται το δώρο σας, ευλογήστε τους. Αν δεν ξέρουν 

πώς να χρησιμοποιήσουν αυτό που τους στέλνω, ευλογήστε τους επίσης και αφήστε το σε Μένα να 

εξομαλύνω και να αφυπνίσω τις ψυχές τους με άπειρη υπομονή μέχρι να τις μεταμορφώσω σε 

φλεγόμενες και πιστές καρδιές. Αυτό είναι το θέλημά Μου. 

32 Καλωσορίστε εκείνους που πιστεύουν στην παρουσία μου- καλωσορίστε επίσης εκείνους που 

αμφιβάλλουν, διότι αυτοί, οδηγούμενοι από την ίδια τους την ψυχή, έχουν έρθει- διότι η πίστη θα είναι 

και σ' αυτούς. 

33 Αλίμονο σ' αυτούς που δεν αγωνίζονται να ανάψουν το λυχνάρι τους αυτή την εποχή, γιατί θα 

χαθούν. Ιδού, αν και είναι η εποχή του φωτός, οι σκιές εξακολουθούν να βασιλεύουν παντού. 

Γνωρίζετε μέσω του Λόγου Μου ότι επέλεξα αυτό το έθνος για να γίνω γνωστός κατά την τρίτη 

έλευσή Μου, αλλά δεν γνωρίζετε τον λόγο. Ο Δάσκαλος, ο οποίος δεν θέλει μυστικά από τους μαθητές 

του, υπήρξε μυστικό για εσάς. Θα σας αποκαλύψω όλα όσα πρέπει να ξέρετε, ώστε να μπορείτε να 

απαντάτε με βεβαιότητα σε όσους σας ρωτούν. 

Είδα ότι οι κάτοικοι αυτής της γωνιάς της γης πάντα Με αναζητούσαν και Με αγαπούσαν, και 

παρόλο που ο τρόπος λατρείας τους δεν ήταν πάντα τέλειος, δέχτηκα την πρόθεσή τους και την αγάπη 

τους σαν ένα λουλούδι αθωότητας, θυσίας και πόνου. Στο βωμό της Θεϊκότητάς Μου, αυτό το λουλούδι 

γεμάτο άρωμα ήταν πάντα παρόν. 

Έχετε προετοιμαστεί για να εκπληρώσετε αυτή τη μεγάλη αποστολή σε αυτή την Τρίτη Εποχή. 

Σήμερα ξέρετε ότι έχω μετενσαρκώσει τον λαό του Ισραήλ ανάμεσά σας, επειδή σας τον αποκάλυψα. 

Γνωρίζετε ότι ο σπόρος που ζει στην ύπαρξή σας και το εσωτερικό φως που σας καθοδηγεί είναι το ίδιο 

με εκείνο που έστειλα στον οίκο του Ιακώβ στην Πρώτη Εποχή. 

34. Είστε Ισραηλίτες στο πνεύμα, κατέχετε πνευματικά το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του 

Ιακώβ. Είστε κλαδιά αυτού του ευλογημένου δέντρου που θα δώσει σκιά και καρπούς στην 

ανθρωπότητα. 
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35. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας αποκαλώ πρωτότοκους και για τον οποίο σας αναζήτησα 

αυτή την εποχή για να κάνω γνωστή στον κόσμο την τρίτη αποκάλυψή Μου ανάμεσά σας. ─ Είναι 

θέλημά Μου να αναστηθεί πνευματικά ο "λαός του Ισραήλ" ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ώστε να 

γνωρίσει την αληθινή "ανάσταση με σάρκα και οστά". 

36. Ναι, μαθητές, η ψυχή δεν πεθαίνει, απλώς πετάει στο υπερπέραν, στο διάστημα, όταν έρθει το 

τέλος για το σώμα της. Ούτε η "σάρκα" χάνεται, αλλά αποσυντίθεται και αναμιγνύεται με το 

στοιχεία της φύσης, από τα οποία την κάνω να αναγεννηθεί εκ νέου και την προικίζω με ψυχή. 

37. Έτσι η σάρκα ανατέλλει, έτσι οι ενσαρκωμένες ψυχές εμφανίζονται στη γη, έχοντας γίνει 

ανθρώπινα όντα, έτσι θα κάνω το Ισραήλ να αναστηθεί εκ νέου στη γη. Αλλά δεν θα του προσφέρω 

εδάφη σε αυτόν τον κόσμο, ούτε θα το χωρίσω σε φυλές. Αντιθέτως, θα δημιουργήσω μια ενιαία 

οικογένεια από όλα τα μέλη της, προκειμένου να εξαλείψω την κληρονομική διαίρεση στο εσωτερικό 

της. Θα κάνω γάμους και οικογένειες από παιδιά του Ρουβήν, από παιδιά του Ιούδα, από παιδιά του 

Ασήρ και του Ζαβουλών, από παιδιά του Νεφθαλί ή του Βενιαμίν. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίσω 

κάθε διαχωρισμό, γιατί αυτός δεν είναι σπόρος από τον Θεό. 

38. Ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτά τα έργα εκτός από Εμένα; Σε ποιον θα μπορούσε να ανατεθεί 

το έργο να πείσει τον εκλεκτό λαό του Κυρίου ότι η Χαναάν δεν ήταν η αιώνια πατρίδα, αλλά μόνο ένα 

σύμβολο της; ─ Μόνο Εγώ, αφού Εγώ ήμουν που έκρυψα την ψυχή σας σε μια άλλη φυλή ή χώρα ─ Εγώ 

που σας είπα: "Εσείς είστε αυτοί. "Αλλά αν σας έστειλα ξανά, ήταν για να ολοκληρώσετε στη γη το 

μεγάλο και δύσκολο έργο που σας ανατέθηκε από την αρχή. Αυτός είναι ο σταυρός σας. 

39. Επιστρέψατε επίσης για να ξεπλύνετε τους λεκέδες, να επανορθώσετε τα λάθη σας και να 

πληρώσετε τα χρέη σας. Δεν θα πέφτετε πλέον σε αδυναμίες ή ειδωλολατρία, όπως στο παρελθόν, αν 

και είστε ο λαός που γνώρισε τον αληθινό Θεό και είχε τον νόμο. Αλλά ο πόνος σας έκανε να 

αναζητήσετε το φως και την ειρήνη. 

Ομοίως, εκείνες τις πρώτες ημέρες, όταν υπήρχε έλλειψη σιταριού και επομένως ψωμιού στη γη 

σας, μεταναστεύσατε στην πλούσια Αίγυπτο. Αργότερα, ως σκλάβοι του Φαραώ, ξεκινήσατε, 

αψηφήσατε τις κακουχίες της ερήμου και αναζητήσατε τη "γη της υπόσχεσης" επειδή λαχταρούσατε την 

ελευθερία. Στον παρόντα χρόνο έχετε αψηφήσει την κοροϊδία και την οργή των συνανθρώπων σας, 

επειδή Με αναζητάτε με αυτή τη μορφή, γιατί η ψυχή σας διψάει για ανύψωση και πνευματοποίηση. 

40. Είστε "ο άσωτος υιός" που, κάθε φορά που επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι, βρίσκει την 

αγκαλιά του πατέρα του απλωμένη να τον αγκαλιάσει και το τραπέζι στρωμένο για να τον καθίσει στο 

τραπέζι του συμποσίου. 

41. Φτάσατε κουρασμένοι από το μακρύ ταξίδι, η ψυχή σας ήταν λερωμένη και το σώμα σας 

αδύναμο. Αλλά έκπληκτοι, είδατε από μακριά ότι "οι πύλες της πόλης" ήταν ανοιχτές, περιμένοντας να 

φτάσετε για να σας δώσω την αγάπη μου, τις διδασκαλίες μου και την ευλογία του νέου μου ερχομού. 

42. Δεν ήταν το θέλημά Μου να αποκαλυφθώ τώρα στη Χαναάν, που ήταν η πατρίδα σας στους 

προηγούμενους χρόνους- διότι δεν είναι πλέον η εποχή του Μωυσή ούτε του Χριστού: είναι η εποχή 

του Αγίου Πνεύματος. 

Ακούτε τον Θείο Λόγο Μου, και αληθινά σας λέω: Το μάννα της Πρώτης Εποχής, που άναψε την 

πίστη σας σε Μένα, και το ψωμί που σας έδωσα στο τραπέζι της Δεύτερης Εποχής, με το οποίο σας 

έδειξα τον δρόμο για τη σωτηρία σας, είναι η τροφή που προσφέρω και σε αυτή την εποχή, ώστε η ψυχή 

σας να αποκτήσει αιώνια ειρήνη και φως και να μη νιώσει ποτέ ξανά πείνα. 

43. Χρησιμοποιώντας την πνευματική απλότητα που διατηρείτε, επιλέγω ανάμεσά σας τους 

φωνοφόρους Μου, τους νέους Μου προφήτες και τους μαθητές Μου, όπως ακριβώς σε άλλη εποχή 

ανέδειξα από αυτόν τον λαό πατριάρχες, προφήτες, απεσταλμένους και αποστόλους. Σήμερα σας εξηγώ 

τον Νόμο Μου μέσω της Διδασκαλίας Μου. Σας διδάσκω πώς να προσεύχεστε αυτή την εποχή, πώς να 

Με υπηρετείτε και πώς να ζείτε για να γίνετε αληθινοί αδελφοί και αδελφές των ανθρώπων και παιδιά 

του Θεού. 
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44. Τότε, όταν οι νέοι μαθητές μου θα είναι δυνατοί, η Νέα Ιερουσαλήμ της βασιλείας μου θα 

κατέβει στους ανθρώπους, και πάνω στα άφθαρτα τείχη της θα συντριβούν η κακία, η ειδωλολατρία, το 

ψέμα και όλο το σκοτάδι που έχει ξεπηδήσει από τον ανθρώπινο νου και την καρδιά. 

45. Θυμηθείτε ότι ο Πατέρας σας, μέσω ενός ονείρου, υποσχέθηκε στον Ιακώβ να ευλογήσει όλα τα 

έθνη στα παιδιά του. Συνειδητοποιήστε ότι αν είστε από αυτή τη ρίζα, το πεπρωμένο σας είναι να 

φέρετε την ειρήνη μου και να τη φέρετε στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

46. Άνθρωποι: Σε αυτή την εποχή υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να ακολουθούν το νόμο του 

Μωυσή και άλλοι που ζουν σύμφωνα με τη χριστιανική εποχή. Δεν υποψιάζονται όλοι τους ή δεν 

επιθυμούν να ανατείλει μια νέα εποχή. Ο λόγος είναι ότι δεν προοδεύουν και δεν αναπτύσσονται όλοι 

με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό, σας λέω: μάθετε αυτές τις διδασκαλίες, ώστε να γίνετε καλοί εργάτες που να 

μοιάζουν με τον καλό ποιμένα και τον καλό σπορέα. Κοιτάξτε αυτούς που καλλιεργούν τη γη: Σπείρουν 

στο όνομά μου. Αν η καλλιεργητική περίοδος ήταν καλή και οι σπόροι τους ευδοκίμησαν, προσεύχονται 

και ευχαριστούν τον Δημιουργό. Αν ο καιρός ήταν σκληρός και ο σπόρος χάλασε, περιμένουν με 

ανυπομονησία την επόμενη χρονιά για να σπείρουν ξανά με τον ίδιο ζήλο μέχρι να αντικαταστήσουν και 

να πολλαπλασιάσουν τον προηγούμενο σπόρο. Αν εκμεταλλευτείτε αυτόν τον καιρό και ξεκινήσετε 

γεμάτοι ελπίδα και πίστη για να σπείρετε στις καρδιές των ανθρώπων, η δροσιά της χάρης μου θα κάνει 

τα χωράφια, τα άγονα χωράφια, γόνιμα με τη δύναμή μου, και ο σπόρος σας που σπέρνεται με αγάπη 

και καλή θέληση θα βλαστήσει. Θα προστατέψω τη σπορά σας, και ο λαμπερός ήλιος του Πνεύματός 

μου θα χρυσώσει τα στάχυα, έτσι ώστε η συγκομιδή σας να έρθει με τραγούδια δοξολογίας και δόξας 

προς τον Κύριό σας. 

47. Να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι αυτός που παρακολουθώ αυτό το έθνος για να το προστατεύσω από 

τις καταιγίδες. Τους κρατώ σε ειρήνη, γιατί στις υψηλές Μου συμβουλές τους έχω προορίσει να 

εκπληρώσουν μια μεγάλη αποστολή αυτή τη στιγμή με την ανθρώπινη και την πνευματική έννοια. 

48. Θα επέλθει χάος, γιατί όσο υπάρχουν άρχοντες και αυτοκρατορίες στη γη, θα υπάρχουν επίσης 

διεκδικήσεις εξουσίας, εχθρότητες και πόλεμοι, και δεν θα υπάρχει ειρήνη. 

49. Δεν υπάρχει φιλανθρωπία μεταξύ των ανθρώπων, ο νόμος μου δεν τηρείται. Δεν υπάρχουν 

αληθινοί αδελφοί και αδελφές, ούτε γονείς, ούτε παιδιά, και ως εκ τούτου το χάος απειλεί την 

ανθρωπότητα. 

50. Το μόνο που σας ανακοινώνω είναι ότι τίποτα κακό δεν μπορεί να προέλθει από Μένα. Το χάος 

προέρχεται από την έλλειψη εσωτερικής προετοιμασίας του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει ακούσει τη 

συνείδησή του και έχει αφήσει τον εαυτό του να καθοδηγείται από κακούς ψιθύρους. Αλλά εσείς ─ 

περιμένετε να συμβούν όλες αυτές οι δοκιμασίες για να κλονιστεί η σκληρή σας καρδιά; ─ Όχι, παιδιά 

μου, προσευχηθείτε, εργαστείτε ακούραστα ακόμη και τώρα, αποκτήστε αξία και ανανεωθείτε. Αυτή 

είναι η αποστολή σας. "Προσέξτε για την ειρήνη του κόσμου, προσελκύστε τις ευλογίες μου με τις 

προσευχές σας και παραμείνετε πιστοί στο Νόμο μου ως παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας. 

51. Όποιος είναι πρόθυμος να Με ακολουθήσει, θα μοιραστεί τις διδασκαλίες Μου και θα 

ονομάζεται μαθητής. 

52. Το σύνολο των ψυχών που Με περιβάλλουν αποτελούν μέρος του λαού του Ισραήλ. Από την 

υπακοή τους εξαρτάται η αναβίωση των αρετών στην ανθρωπότητα. Σήμερα χρησιμοποίησα αυτόν τον 

λαό ως το φερέφωνό Μου για να μιλήσω στον λαό, και έλαβα από αυτόν τους πρώτους καρπούς της 

εκπλήρωσης του καθήκοντός του. 

53. Είστε οι πρώτοι που έχω εκπαιδεύσει ως μαχητές για το Έργο Μου ─ αυτοί που πρέπει να 

εργαστούν με ενθουσιασμό για να τοποθετήσουν τις πρώτες πέτρες της "Μεγάλης Πόλης" σε στέρεο 

έδαφος. Πρέπει να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας στην πίστη και την εμπιστοσύνη σε Μένα. Θα σας 

μιλάω ακούραστα μέχρι την τελευταία ημέρα του 1950 μέσω των φορέων της φωνής μου, και μετά από 

αυτό θα παραμείνετε ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να αποδείξετε την εξουσία σας. 

54. Θα σας στείλω εκείνους τους επιστήμονες που μόχθησαν με την επιθυμία να διεισδύσουν στα 

μυστήρια της πνευματικής ζωής χωρίς να τα καταφέρουν. Θα σας αναζητήσουν επειδή γνωρίζουν ότι 

είστε ντόπιος σε αυτό το έθνος, ότι κατέχετε τις αποκαλύψεις Μου και ότι είστε "χρισμένος" από Μένα. 
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Μαζί σας θα απορροφήσουν με ανυπομονησία το Λόγο Μου, και θα ξέρετε διαισθητικά πώς να 

συμπεριφέρεστε απέναντί τους ─ χωρίς υπερηφάνεια, με πραότητα, όπως αρμόζει στους μαθητές Μου, 

όπως κήρυξε ο Πέτρος ή όπως μίλησε ο Ιωάννης. Ομοίως, θα μιλήσετε κι εσείς όταν προετοιμαστείτε, 

και όταν στρέφεστε προς τα πάνω με την επιθυμία για τη βοήθειά Μου, θα μιλήσω μέσω εσάς και θα 

φτάσω στις καρδιές τους. Στην επιθυμία τους να γνωρίσουν τους τόπους και τα πρόσωπα που Με 

υπηρέτησαν, θα σας αναζητήσουν- αλλά εσείς θα τους γνωστοποιήσετε μόνο την ουσία της 

Διδασκαλίας Μου. Πολλοί από αυτούς θα μεταστραφούν και θα γίνουν μέρος αυτού του λαού μέσα 

από την αλήθεια των λόγων σας. 

55. Ο δρόμος αυτού του λαού ήταν μακρύς. Στο μέσον της έστειλα πάντοτε δυνατά, ζηλωτικά 

πνεύματα για να δείξουν το στόχο και να είναι υπερασπιστές του Νόμου. Αλλά αυτός ο λαός, που 

διαμορφώθηκε σε τρεις χρόνους μέσα από δοκιμασίες, επισκέψεις και αγώνες, άλλοτε δυνατός και 

άλλοτε αδύναμος, άλλοτε ελεύθερος και άλλοτε φυλακισμένος, άλλοτε ακατανόητος και στη συνέχεια 

αγαπημένος και αναγνωρισμένος, κατείχε πάντα τα προνόμιά Μου. 

56. Μόνο εγώ σας έχω αποδώσει δικαιοσύνη. Λάβατε την πιο μεγαλειώδη απόδειξη της αγάπης 

στον Γολγοθά, αλλά και την αυστηρότητα της δικαιοσύνης Μου, αν το αξίζατε. Ήταν γραφτό να Με 

δεχτείτε στους Τρεις Καιρούς. Σήμερα, όπως και στη Δεύτερη φορά, έχω αναζητήσει τους ταπεινούς, 

τους αποκληρωμένους και εκείνους που διψούν για δικαιοσύνη, και έχω αναστήσει τις ψυχές τους και 

τους έχω κάνει να πάρουν τη θέση ενός μαθητή ή ενός αποστόλου. 

57. Ζείτε σε μια εποχή που ο άνθρωπος αναπτύσσεται υλικά, καυχιέται για τις γνώσεις του και δεν 

Με γνωρίζει. Ξεχνάει την πνευματική του αποστολή και περιφρονεί τη φύση που έχω θέσει στην 

υπηρεσία του, στη σφαίρα της εμπειρίας της διάνοιάς του, για τη ζωή και την αναζωογόνηση του 

σώματός του και την ανύψωση της ψυχής του. Δεν αναγνωρίζει αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία μέσα 

του και για χάρη του οποίου έχω πάντα έρθει, που είναι η ψυχή του που Μου ανήκει. Αλλά όπως 

ακριβώς θα αλλάξει το πρόσωπο της γης, έτσι και ο άνθρωπος θα Με αναγνωρίσει. Τα ιδανικά του, τα 

οποία είναι ακόμη και σήμερα υλικά, θα μετατραπούν σε πνευματικούς στόχους. Όλοι οι άνθρωποι 

έχουν υποβληθεί σε δοκιμασίες, και σε αυτές η ψυχή εξαγνίζεται και λυγίζει. 

58. Από το έτος 1866, η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή στην οποία έχω προετοιμάσει 

σταδιακά τους εκλεκτούς. Αυτός ο λαός έχει λάβει αναθέσεις, τους επιβεβαίωσα τα πνευματικά τους 

χαρίσματα. Σε κάθε πλάσμα έχω αποκαλύψει τη φυλή στην οποία ανήκει και ποια είναι η συγκεκριμένη 

αποστολή του. Έχω ενώσει τις πνευματικές μου στρατιές ─ άλλες με σάρκα και άλλες με πνεύμα, όπως 

είναι γραμμένο. 

59. Όρισα ηγέτες έτσι ώστε για κάθε κοινότητα να υπάρχει ένας 

εκπρόσωπος θα ήταν εκεί, και τους ανακοίνωσα ότι είναι θέλημά Μου να είναι όλοι ενωμένοι μεταξύ 

τους, ώστε ο λαός να είναι δυνατός. 

60. Έδωσα στα πλάσματα που εκπαιδεύτηκαν από Μένα το καθήκον των φωνητικών φορέων να 

αποκαλύψουν τον εαυτό Μου στην ανθρωπότητα με ανθρώπινα λόγια, και πολλαπλασίασα τον αριθμό 

τους ώστε να διαδοθεί η διδασκαλία Μου. Δημιούργησα το Σώμα των Εργαζομένων, ώστε ο 

Πνευματικός Κόσμος να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα και να αποκαλύψει το έλεός του στη 

θεραπεία και τη συμβουλευτική. 

61. Ήταν θέλησή μου να καλέσω τον έναν "θεμέλιο λίθο" που έπρεπε να είναι το στήριγμα του 

ηγέτη, ο μεσολαβητής μεταξύ του ηγέτη και εκείνων που έχουν εντολές, και ο έμπιστος του λαού σε 

κάθε τόπο συνάθροισης. 

62. Όρισα μάντεις και τους εκπαίδευσα να λαμβάνουν οράματα που θα ερμηνεύονταν από τους 

ανθρώπους, ώστε να παραμένουν ξύπνιοι. 

63. Έδωσα σε αυτούς που θα έγραφαν τη σειρά των "χρυσών φτερών". Εκπαίδευσα τα μυαλά τους 

και έστειλα για την προστασία τους πνεύματα που σε άλλες εποχές έχουν επίσης παρακολουθήσει τα 

γραπτά, έτσι ώστε ο λόγος μου να τυπωθεί και να διατηρηθεί για πάντα. 

64. Εκπαίδευσα "φύλακες" ώστε να επιβλέπουν την τάξη στην κοινότητα και τους ονόμασα 

"στύλους". 



U 183 

69 

65. Όλα αυτά τα πλάσματα τα έχω φωτίσει και η έμπνευσή Μου ξεχύνεται πάνω τους. Τώρα ρωτώ 

όλους όσοι έχουν λάβει αυτά τα γραφεία αν έχουν κατανοήσει τι περιέχουν. 

66. Σας παραχωρώ τρία ακόμη χρόνια για τον εξοπλισμό σας. Μετά από αυτό, αυτά τα διακονήματα 

θα γίνουν ένα και όλοι σας θα αποκαλείστε "εργάτες στο θείο χωράφι" και θα σας ανατεθούν όλοι 

εκείνοι που δεν άκουσαν τον λόγο μου, ώστε να τους διδάξετε. Δεν θα είστε πλέον μαθητές, αλλά 

δάσκαλοι. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

70 

Οδηγία 184  
1 Ανθρωπότητα, έχετε βυθιστεί στο σκοτάδι. Αλλά ήρθε η ώρα να ανεβείτε στο φως. 

2 Σας στέλνω τον Ηλία για να σας ξυπνήσει από τον λήθαργό σας. Πώς θα μπορούσατε να 

αισθανθείτε την παρουσία μου αν δεν ήσασταν ξύπνιοι; 

3 Μην περιμένετε να έρθω στον κόσμο σας ως άνθρωπος- αυτό το μάθημα έχει τελειώσει. Παρ' 

όλα αυτά, παρόλο που είμαι μαζί σας μόνο στο πνεύμα, θα σας αποδείξω ότι πρόκειται για μια ανώτερη 

μορφή αποκάλυψης από εκείνη μέσω της οποίας έχω αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Είναι απόδειξη ότι σας 

θεωρώ πνευματικά πιο ικανούς από τους ανθρώπους του παρελθόντος. 

4 Δεν θα χρειαστώ σώμα για να κατοικήσω ανάμεσά σας, ούτε θα είναι απολύτως απαραίτητο η 

φωνή Μου να γίνει ανθρώπινη για να ακουστεί. Παρ' όλα αυτά, θα Με έχετε μαζί σας ανεπιφύλακτα ως 

Δάσκαλο, ως Δικαστή, ως Ιατρό. 

5 Η ψυχή σας έχει πολλές ικανότητες και αισθήσεις, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματά 

Μου μέσω αυτών. Αλλά επειδή δεν γνωρίζετε αυτές τις ικανότητες που υπάρχουν στην ύπαρξή σας 

μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι μπορείτε να Με δείτε μόνο με τα μάτια του σώματος και να Με ακούσετε 

μόνο με τα αυτιά σας. Τώρα θα σας αποδείξω το αβάσιμο αυτής της άποψης όταν νιώσετε την 

παρουσία Μου στη σιωπή του κοιτώνα σας και νιώσετε να πλημμυρίζετε από το φως της έμπνευσης τις 

στιγμές της προσευχής σας. 

6 Είστε ακόμα ψυχές χωρίς φως, αλλά θα κάνω σπίθες φωτός να εκπέμπονται από εσάς με τη 

μορφή εμπνεύσεων, υψηλών ιδεών, ευγενών συναισθημάτων και καλών έργων. 

7 Είστε σαν τον Λάζαρο στον τάφο, νεκροί για την πνευματική ζωή. Αλλά στο κάλεσμά μου θα 

σηκωθείτε για να με ακολουθήσετε και να μαρτυρήσετε την αλήθεια μου. 

8 Αυτά τα γεγονότα που συγκλονίζουν καθημερινά τους λαούς της γης είναι κλήσεις δικαιοσύνης, 

που σας καλούν σε μετάνοια, προσευχή, μνήμη και εξαγνισμό. Αλλά αυτή η περίοδος της δοκιμασίας θα 

διαρκέσει μέχρι να υποχωρήσει το πείσμα και η ανοησία των ανθρώπων, μέχρι να εγκαταλείψουν την 

αλαζονεία και την ασέβειά τους. 

Δεν θα ακούγονται πάντοτε στη γη οι εκκλήσεις για δικαιοσύνη, διότι αργότερα, όταν η 

ανθρωπότητα εξαγνιστεί, θα είναι πολύ διαφορετικά γεγονότα που θα συγκινούν τους ανθρώπους. Θα 

είναι θεϊκές εμπνεύσεις και πνευματικές εκδηλώσεις, θα είναι αποκαλύψεις της φύσης. Άλλες για την 

τελείωση της ψυχής σας, άλλες για το όφελος της ζωής σας στον κόσμο. 

9 Ξέρετε ποιο είναι το χάρισμα ή η αρετή με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν 

περισσότερη χάρη; ─ Φιλανθρωπία. Διότι θα εξευγενίσει τις καρδιές τους, θα δώσει στην ψυχή την 

ευκαιρία να δώσει τον εαυτό της στους συνανθρώπους της και θα είναι αυτό που θα θερίσει τα 

περισσότερα στον σπόρο της πίστης. Γιατί τα "χωράφια" και τα "χωράφια" είναι γεμάτα δυστυχία, πόνο, 

φτώχεια και αρρώστια ─ χωράφια που πεινούν για αγάπη και περιμένουν μόνο έναν σπόρο και λίγη 

βροχή για να ανθίσουν. 

10 Αν φαίνεται αδύνατο προς το παρόν σε όσους κηρύττουν το Λόγο Μου στη γη να σταματήσουν 

την πρόοδο της αμαρτίας, την υπερχείλιση των εχθροτήτων και των παθών, η επιστροφή των ανθρώπων 

στην καλοσύνη και τη δικαιοσύνη δεν είναι αδύνατη για Μένα, ούτε καν δύσκολη. 

11 Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους που κυβερνούν μεγάλα έθνη; Γνωρίζετε τη δύναμη των νόμων 

και των δογμάτων τους; Βλέπετε τους επιστήμονες να διεισδύουν απερίσκεπτα και αλαζονικά στα 

μυστικά της φύσης; Αληθινά σας λέω, θα προσκυνήσουν ταπεινά μπροστά Μου με όλη την αλαζονεία 

τους, την ικανότητά τους και όλες τις γνώσεις τους. Διότι κάθε έργο του ανθρώπου φτάνει τελικά στα 

όριά του, όπου οι άνθρωποι πρέπει τότε να ανοίξουν τα μάτια τους με τη θέλησή τους στην 

πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσουν την έκταση κάθε έργου τους, τη σοβαρότητα των 

παραβάσεών τους και την έκταση των παρεκκλίσεών τους. 

12 Δεν θέλω να σας πω ότι όλα όσα έχουν κάνει είναι ατελή ─ όχι. Αλλά είναι τόσο λίγο το καλό που 

επιφέρουν για τους συνανθρώπους τους, τόσο λίγο το καλό που κάνουν, ώστε είναι προτιμότερο να 

κρίνει ο νόμος μου το άδικο και το κακό που ζυγίζει βαρύτερα στη ζυγαριά της δικαιοσύνης. 
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13 Η ανθρωπότητα έχει ακόμη ένα μικρό χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσει το έργο της και να 

λογοδοτήσει στον θεϊκό κριτή όταν αυτός την καλέσει σε λογοδοσία. 

14 Εν τω μεταξύ, το φως μου προχωρά, εξαπλώνεται και διεισδύει παντού και σε κάθε ψυχή. 

15 Ήταν το θέλημά Μου ότι, όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα των εκδηλώσεών Μου, όλοι οι 

σημαδεμένοι Μου θα ήταν ήδη προετοιμασμένοι, θα παρακολουθούσαν και θα προσεύχονταν, 

περιμένοντας την ώρα του ερχομού Μου και σχηματίζοντας ένα σώμα και μια θέληση για να ακούσουν 

αυτά που θα σας αποκάλυπτα. Αλλά δεν βρήκα αληθινή αδελφοσύνη ανάμεσά σας. 

16 Αυτός ο λαός που έχει λάβει τη διδασκαλία μου θα εκπαιδεύσει τους συνανθρώπους του και θα 

τους κάνει αφέντες. 

17 Αλλά αληθινά σας λέω, δεν ήρθα για να φωτίσω μόνο εσάς που ζείτε στη γη, αλλά έχω καλέσει 

επίσης όλες τις ψυχές που έχουν χάσει το δρόμο τους σε άλλους κόσμους της ζωής που σας είναι 

άγνωστοι. 

18 Τι παράδοση έχω δει στα πνευματικά όντα να εκπληρώνουν τις εντολές Μου! Η ψυχή τους, 

απαλλαγμένη από το σώμα, ήταν ευκολότερο να προετοιμαστεί για να εκπληρώσει το καθήκον της αυτή 

τη στιγμή. 

19 Πόσοι από αυτούς περίμεναν ότι Εγώ θα ήμουν απαλλαγμένος από λάθη και 

παραβάσεις, μετά από μια μακρά περίοδο εξιλέωσης. Και όταν τους αποκάλυψα εκείνο το μέρος του 

Βιβλίου των Επτά Σφραγίδων που αντιστοιχεί στην έκτη περίοδο, οι ψυχές τους ανυψώθηκαν, και με την 

ανύψωσή τους σας παρότρυναν, αφαίρεσαν τα εμπόδια στο δρόμο σας και σας ανέθεσαν μια τιμητική 

θέση ως μαθητές. 

20 Για να κατανοήσει κανείς τις θείες διδασκαλίες, είναι απαραίτητο να ανανεωθεί και να 

ερευνήσει το νόμο. 

Μέσω αυτού θα κατανοήσετε τον Λόγο μου και θα λάβετε μεγάλες αποκαλύψεις που δεν θα 

μπορούσατε να επιτύχετε μέσω της ανθρώπινης επιστήμης. 

Θα έρθει η μέρα που ο άνθρωπος θα σκύψει τον λαιμό του και θα αγαπήσει τον Πατέρα του με τον 

σεβασμό και την αγάπη που ζητώ από εσάς. 

Η εκδήλωσή μου είναι κατανοητή σε όλους. Μίλησα σύμφωνα με την ικανότητα του εγκεφάλου σας, 

γιατί δεν θα μπορούσατε να κατανοήσετε όλη τη σοφία μου. Σε αυτή την απλή λέξη με την οποία σας 

έκανα γνωστή τη διδασκαλία Μου, δεν θα πρέπει να προσθέσετε τίποτα που προέρχεται από τη διάνοιά 

σας, και αν τη μεταφράσετε σε άλλες γλώσσες, φροντίστε ώστε το θείο νόημά της να παραμείνει 

ανέπαφο. 

21 Προετοιμαστείτε έτσι ώστε ο εγκέφαλός σας να είναι σαν ένας καθαρός καθρέφτης που 

αντανακλά το φως μου σε όλη του την καθαρότητα όταν θα συμμετέχετε σε αυτή τη δύσκολη 

αποστολή. 

22 Ζήσε κοντά Μου. Είμαι η ζωή, η αρχή και το τέλος όλων των δημιουργημένων πραγμάτων. Αν 

σας έχω αναθέσει ένα έργο σαν το δικό μου, είναι επειδή σας αγαπώ και θέλω να Με έχετε ως 

παράδειγμα. 

23 Σώστε καρδιές, κάντε θαύματα, αγαπήστε ο ένας τον άλλον. 

24 Αν νιώθετε μέσα σας την απαραίτητη πίστη και τη δύναμη της ψυχής να σηκώσετε το σταυρό, να 

πάτε στα σπίτια και να φέρετε το λόγο μου, να διασχίσετε την ευρεία γη και να πλεύσετε τις θάλασσες. 

Εγώ θα πάω μπροστά σας και θα προετοιμάσω το δρόμο. 

25 Να είστε σε εγρήγορση, γιατί πολλοί λύκοι με ενδύματα προβάτων θα έρθουν σε σας και θα 

θελήσουν να σας παραπλανήσουν για να σας παρασύρουν. Παρακολουθήστε, όμως, και θα 

ανακαλύψετε τις προθέσεις των καρδιών τους. 

26 Όταν οι συνάνθρωποί σας έρχονται να υποφέρουν και 

Αν θέλετε να σταματήσετε τα δάκρυά τους, κάντε το. Δώστε όλο το καλό που έχετε μέσα σας, τότε 

αργότερα, στη συνέχεια, θα λάβετε μεγαλύτερο έλεος από αυτό που δείξατε σε αυτόν τον κόσμο. 
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27 Αγαπητοί άνθρωποι, η προσευχή σας ανεβαίνει σε Μένα, όπως την Πρώτη φορά οι ψαλμοί σας 

ανέβηκαν σε Μένα στο Ναό. Αλλά αυτός ο χρόνος έχει περάσει και η ψυχή σας έχει εξελιχθεί. Ο 

μεγάλος ναός της Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει πια, γιατί ο Λόγος Μου έγινε πραγματικότητα, και από το 

υλικό σχέδιό του δεν έμεινε ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. 

28 Δεν υπάρχει η Κιβωτός της Διαθήκης, ούτε οι Πινακίδες του Νόμου στο 

βωμό πια. Το πνεύμα σας αναζητά την αλήθεια πέρα από τα σχήματα και τα σύμβολα που του 

χρησίμευαν για να πιστεύει και να κατανοεί και που το δίδαξαν να Με λατρεύει. Σήμερα όμως 

καταλαβαίνει ότι αυτά δεν έχουν πλέον καμία δικαιολογία, αφού το νόημά τους έχει γίνει κατανοητό 

από το πνεύμα. Τα σύμβολα ήταν μόνο υλικά αντικείμενα που ο Κύριος χρησιμοποιούσε για να εξηγήσει 

τις θεϊκές διδασκαλίες στον άνθρωπο. 

29 Έτσι, όταν ο μαθητής έχει κατανοήσει τη βασική διδασκαλία, θα πρέπει να ξεχάσει τις παλιές 

μορφές λατρείας, προκειμένου να αυξηθεί στην επιθυμία για υψηλότερες εμπνεύσεις και μια πιο 

πνευματική λατρεία. 

30 Θυμηθείτε, όσο πρέπει να έχετε μπροστά στα μάτια σας κάποιο σύμβολο που Με ενσαρκώνει, 

δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα με το Θείο Πνεύμα. Συνειδητοποιήστε, ωστόσο, ότι όλοι σας 

καλείστε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

31 Όλα όσα σας περιβάλλουν και σας αγκαλιάζουν σε αυτή τη ζωή είναι μια αντανάκλαση της 

αιώνιας ζωής, είναι μια βαθιά διδασκαλία που εξηγείται μέσα από υλικές μορφές και αντικείμενα, ώστε 

να μπορεί να γίνει κατανοητή. 

32 Δεν έχετε φτάσει ακόμη στον πυρήνα αυτού του θαυμάσιου μαθήματος, και ο άνθρωπος έχει 

σφάλει ξανά και ξανά επειδή έχει αντιληφθεί τη ζωή που ζει στη γη σαν να ήταν η αιωνιότητα. 

Αρκέστηκε να ασχοληθεί με τις εξωτερικές μορφές της και απέρριψε όλα όσα περιέχει από τη θεία 

αποκάλυψη ─ αυτό που είναι η ουσία και η αλήθεια που περιέχεται σε όλη τη δημιουργία. 

33 Όταν αυτό το "βιβλίο" αφήσει το φως του στις ψυχές και κατανοηθεί μέχρι την τελευταία 

σελίδα, ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τη γη και η ψυχή του θα μετακινηθεί σε μια νέα πατρίδα όπου θα 

γνωρίσει και θα αξιοποιήσει όλα όσα η ανθρώπινη ζωή τον δίδαξε στην πορεία. Τότε θα είναι σε θέση 

να κατανοήσει πολλές διδασκαλίες που του αποκαλύφθηκαν μέσα από τη ζωή στην ύλη. 

34 Μελετήστε αυτά τα λόγια που σας αφιέρωσε ο Δάσκαλός σας με τόση αγάπη, ώστε με το φως 

τους να κρίνετε τα έργα σας. Και όταν συνειδητοποιήσετε ότι σταματήσατε, βρείτε ποιες ήταν οι αιτίες 

που το προκάλεσαν αυτό, ώστε να τις αποφύγετε στο μέλλον και να προχωράτε πάντα στο μονοπάτι της 

ανάπτυξής σας. 

35 Η αποστολή που έχω προστάξει στο λαό Μου στη γη είναι μεγάλη και πολύ λεπτή. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο την έχω αναζητήσει σε κάθε εποχή για να την εμπνεύσω με τον Λόγο Μου και να 

της αποκαλύψω κάτι περισσότερο από το περιεχόμενο του Νόμου. 

36 Ο νόμος της αγάπης, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης ήταν η πνευματική κληρονομιά που του 

κληροδότησα ανά τους αιώνες. Από μάθημα σε μάθημα έφερα την ανθρωπότητα στην κατανόηση ότι ο 

Νόμος μπορεί να συνοψιστεί σε μια εντολή: την αγάπη. Αγαπήστε τον Πατέρα που είναι ο δημιουργός 

της ζωής, αγαπήστε τον συνάνθρωπό σας που είναι μέρος του Πατέρα, αγαπήστε όλα όσα ο Κύριος 

δημιούργησε και διέταξε. 

37 Η αγάπη είναι η προέλευση, η αρχή, ο σπόρος της σοφίας, του μεγαλείου, της δύναμης, της 

εξύψωσης και της ζωής. Αυτό είναι το αληθινό μονοπάτι που ο Δημιουργός έχει χαράξει για την ψυχή, 

έτσι ώστε από βήμα σε βήμα και από σπίτι σε σπίτι να αισθάνεται όλο και περισσότερο την προσέγγιση 

σε Μένα. 

38 Αν ο άνθρωπος, από την αρχή του χρόνου, είχε κάνει λατρεία την πνευματική αγάπη αντί να 

πέσει σε ειδωλολατρικές τελετές και θρησκευτικό φανατισμό, αυτός ο κόσμος, που σήμερα έχει γίνει 

μια κοιλάδα δακρύων από το φόβο και τη δυστυχία των ανθρώπων, θα ήταν μια κοιλάδα ειρήνης όπου 

οι ψυχές θα έρχονταν για να αποκτήσουν αξία, ώστε να φτάσουν, μετά από αυτή τη ζωή, σε εκείνες τις 

πνευματικές κατοικίες στις οποίες η ψυχή θα εισέλθει στο ταξίδι της. 
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39 Αληθινά σας λέω, σε καμιά εποχή της ανθρώπινης ζωής δεν έλειψε από τον άνθρωπο η γνώση 

του Νόμου Μου. Γιατί από τη θεϊκή σπίθα που είναι το πνεύμα του, δεν του έλειψε ποτέ μια σπίθα 

φωτός στην ψυχή του, μια διαίσθηση στο μυαλό του ή μια υποψία στην καρδιά του. Παρ' όλα αυτά, η 

ψυχή σας επέστρεψε στο υπερπέραν με έναν σκοτεινό επίδεσμο μπροστά στα μάτια της, και σας λέω 

ότι όποιος δεν αξιοποιεί το μάθημα που περιέχει η ζωή σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοιλάδα των 

δοκιμασιών, πρέπει να επιστρέψει σε αυτήν για να ολοκληρώσει την επανόρθωσή του, και πάνω απ' 

όλα για να μάθει. 

40 Λάθος είναι η ιδέα που έχετε για το τι σημαίνει η ζωή στη γη, τι είναι η ψυχή και τι είναι ο 

πνευματικός κόσμος. 

Η πλειονότητα των πιστών πιστεύει ότι αν ζουν με μια ορισμένη δικαιοσύνη ή αν μετανοήσουν την 

τελευταία στιγμή της ζωής τους για τις παραβάσεις που έχουν διαπράξει, ο παράδεισος είναι σίγουρος 

για την ψυχή τους. 

Αλλά αυτή η λανθασμένη ιδέα, η οποία είναι πολύ ευχάριστη για τον άνθρωπο, είναι ο λόγος που 

δεν επιμένει στην εκπλήρωση του νόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, και έτσι κάνει την ψυχή 

του, όταν αφήνει αυτόν τον κόσμο και εισέρχεται στον Πνευματικό Κόσμο, να διαπιστώνει ότι έχει έρθει 

σε ένα μέρος όπου δεν βλέπει τα θαύματα που είχε φανταστεί, ούτε αισθάνεται την υπέρτατη 

ευδαιμονία που νόμιζε ότι δικαιούται. 

41 Ξέρετε τι συμβαίνει σε εκείνα τα όντα που ήταν σίγουροι ότι θα πήγαιναν στον παράδεισο και 

αντ' αυτού βρήκαν μόνο σύγχυση; Καθώς δεν ήταν πλέον στο σπίτι τους στη γη, επειδή δεν είχαν τη 

στήριξη του σωματικού τους κελύφους, ούτε μπορούσαν να ανέλθουν σε εκείνα τα ύψη όπου 

βρίσκονται οι σφαίρες του πνευματικού φωτός, δημιούργησαν για τον εαυτό τους ─ χωρίς να το 

γνωρίζουν ─ έναν κόσμο που δεν είναι ούτε ανθρώπινος ούτε βαθιά πνευματικός. 

Τότε οι ψυχές αρχίζουν να αναρωτιούνται: Είναι αυτός ο παράδεισος; 

Είναι αυτό το σπίτι που ο Θεός έχει προορίσει για τις ψυχές αφού περιπλανηθούν τόσο καιρό στη γη; 

42 Όχι ─ λένε άλλοι ─ αυτό δεν μπορεί να είναι η "μήτρα του Κυρίου", όπου μόνο το φως, η αγάπη 

και η αγνότητα μπορούν να υπάρξουν. 

43 Σταδιακά, μέσα από τον προβληματισμό και τον πόνο, η ψυχή καταλαβαίνει. Κατανοεί τη θεία 

δικαιοσύνη και, φωτισμένη από το φως του πνεύματός της, κρίνει τα προηγούμενα έργα της και 

ανακαλύπτει ότι ήταν φτωχά και ατελή, ότι δεν ήταν αντάξια αυτού που πίστευε. 

Στη συνέχεια, εξαιτίας αυτής της ενδοσκόπησης, εμφανίζεται η ταπεινότητα και η επιθυμία να 

επιστρέψει σε εκείνους τους τρόπους που είχε πίσω της, να σβήσει τους λεκέδες, να επανορθώσει τα 

λάθη και να κάνει κάτι πραγματικά αξιοπρεπές ενώπιον του Πατέρα της. 

44 Είναι απαραίτητο να διαφωτιστεί η ανθρωπότητα σχετικά με αυτά τα μυστήρια, ώστε να 

μπορέσει να κατανοήσει ότι η ζωή στην ύλη είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να αποκτήσει αξία για 

την ψυχή του ─ αξία που θα την ανυψώσει μέχρι να της αξίζει να ζήσει σε μια σφαίρα υψηλότερης 

πνευματοποίησης, όπου πρέπει να ενεργεί αξιοκρατικά εκ νέου για να μην μείνει πίσω και για να 

συνεχίσει να ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο- διότι "στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν πολλές 

κατοικίες". 

45 Θα αποκτήσετε αυτές τις αξίες μέσω της αγάπης, όπως σας έχει διδάξει ο αιώνιος νόμος του 

Πατέρα. Και έτσι η ψυχή σας θα προχωρήσει βήμα προς βήμα στη σκάλα προς την τελειότητα και έτσι 

θα γνωρίσει το στενό μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών ─ στον αληθινό Παράδεισο, που 

είναι η τελειότητα της ψυχής. 

46 Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε σε Μένα για να βρείτε τους δρόμους της ειρήνης και 

της αγάπης. Αυτούς τους ανθρώπους τους καλωσορίζω και τους δίνω να καταλάβουν ότι τους περιμένει 

ένα πνευματικό έργο. 

47 Μαθητές, θα αγωνιστείτε μαζί Μου, θα εργαστείτε κοντά στον Δάσκαλό σας, και έτσι θα 

διανύσουμε το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στην κορυφή του βουνού. Θα έρχεστε σε Μένα με 

ταπεινότητα, χωρίς να ζητάτε από τον Πατέρα σας να σας δώσει αυτό ή εκείνο το δώρο, αλλά να 

λαμβάνετε με προθυμία αυτό που έχει παράσχει για κάθε παιδί Του. 
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48 Έχετε φως στην ψυχή σας και, επιπλέον, έχετε ήδη προχωρήσει πολύ στο μονοπάτι των 

δοκιμασιών που έχει κάνει την εμπειρία σας καρποφόρα, και γι' αυτό δεν επιτρέπετε πλέον στον εαυτό 

σας να κυριαρχείται από τη ματαιοδοξία του να θέλετε να είστε σπουδαίοι για να σας θαυμάζουν και να 

σας υπηρετούν. 

49 Ποιος άλλος εκτός από εμένα θα μπορούσε να βασιλεύσει στις ψυχές και να καθοδηγήσει το 

πεπρωμένο τους; ─ Κανείς. Επομένως, όποιος σκόπευε να πάρει τη θέση του Κυρίου του επειδή ήθελε 

να κυβερνήσει, δημιούργησε για τον εαυτό του ένα βασίλειο σύμφωνα με τις κλίσεις του, τις 

προτιμήσεις του, τις αξιώσεις του για εξουσία και τη ματαιοδοξία του ─ ένα βασίλειο της ύλης, των 

ευτελών παθών και των ευτελών συναισθημάτων. 

50 Δεν μπορείτε να υποτάξετε το πνεύμα, διότι σε αυτό υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη. Στις ψυχές, 

μόνο η αγνότητα έχει δύναμη πάνω στα ευγενή συναισθήματα, μόνο η καλοσύνη τις κινεί ─ με μια λέξη, 

η ψυχή τρέφεται μόνο με την αλήθεια και την καλοσύνη. 

51 Γι' αυτό, ω μαθητές ─ παρόλο που βλέπετε τον εαυτό σας άφθονα προικισμένο με δώρα και 

καταλαβαίνετε ότι κατέχετε ένα αγαθό που δεν κατέχουν όλοι, δεν πρέπει να αισθάνεστε ανώτεροι από 

κανέναν. Βάλτε ό,τι έχετε στην υπηρεσία του Σκοπού μου, γιατί χαρακτηρίζεται από αγάπη, και θα 

πρέπει να αφιερώσετε ολόκληρη τη ζωή σας σε αυτόν, ώστε να είστε χρήσιμοι στους συνανθρώπους 

σας με αυτόν τον τρόπο. 

52 Καταστρέψτε την αυτοκρατορία των ματαιοδοξιών που δημιουργήσατε. Ελέγξτε τα ανθρώπινα 

πάθη και αφήστε την ψυχή σας να αποκαλυφθεί στον εσώτερο πυρήνα της, γεμάτη αγάπη και φως, που 

σας δίνει σοφία. 

Προσπαθήστε να έχετε τον Ιησού ως πρότυπο σε όλες τις πράξεις της ζωής σας. Δεν στάλθηκε στη γη 

για να εξιλεωθεί για μια παράβαση ή για να λάβει την κρίση του Πατέρα του. Ο Χριστός, ο οποίος σας 

μιλάει και πάλι σήμερα, κατέβηκε στις καρδιές των ανθρώπων για να εγκαθιδρύσει μέσα τους τη 

βασιλεία του της αγάπης, της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Δεν έφερε στους ανθρώπους υλιστικά 

δόγματα, ούτε άδικους νόμους. Δεν ήρθε για να διεγείρει την απληστία των ανθρώπων, ούτε για να 

θρέψει τα πάθη τους. Έφερε τη διδασκαλία της αγάπης, που είναι η ηθική της ψυχής. Γι' αυτό είπε στα 

πλήθη: "Η βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου τούτου". 

53 Με ρωτάτε στα βάθη της καρδιάς σας πώς είναι δυνατόν μεγάλα πνευματικά όντα να 

επαναστατούν και να θέλουν να εργαστούν ενάντια στον Θεό. Σας το λέω αυτό: Αυτοί που 

ξεσηκώνονται εναντίον Μου δεν είναι ακόμα πραγματικά μεγάλοι. Είναι ατελή πνευματικά όντα που 

έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα μέρος των ικανοτήτων τους και έχουν παραμελήσει την ανάπτυξη 

των άλλων. Η νοημοσύνη τους έχει αναπτυχθεί, αλλά όχι τα ευγενή συναισθήματα της ψυχής τους. 

54 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας επισήμανα τότε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με τον άρτο. 

Γιατί εκτός από τις γήινες διδασκαλίες που του μεταδίδει η γη, χρειάζεται το φως του πνεύματος για την 

πλήρη τελείωσή του, το οποίο μπορεί να λάβει μόνο στις διδασκαλίες μου. 

55 Εσείς οι άνθρωποι: Για πολλούς αιώνες περιπλανηθήκατε στη γη, πάντοτε βαρυφορτωμένοι από 

το βάρος των παθών σας. Αλλά το τέλος έχει έρθει, ήδη βρίσκεστε στην εποχή της πνευματικής σας 

απελευθέρωσης, στην οποία η ψυχή θα βασιλεύει στο σώμα, το οποίο θα είναι ο υπηρέτης της, και στην 

οποία θα έχει το άπειρο ως σπίτι της. 

56 Σύντομα θα ξέρετε από πού ήρθατε και πού πηγαίνετε, ώστε να ξέρετε πώς να αναθέσετε στον 

κόσμο τη θέση που πρέπει να έχει στη ζωή σας και να παραχωρήσετε στην ψυχή τη θέση που πρέπει να 

έχει στην ύπαρξή σας. 

57 Αυτά τα λόγια που πρόκειται να σας δώσω έχουν προφητικό χαρακτήρα, ώστε να έχετε ένα 

κίνητρο να προσπαθήσετε και να υπολογίζετε σε ένα φως ελπίδας στο μέλλον σας. 

58 Εκείνοι που διαβαίνουν τον κόσμο χύνοντας δάκρυα εξαιτίας των πόνων τους, μη νομίζετε ότι 

τους έχω εγκαταλείψει. Δοκιμάζω την υπομονή τους και περιμένω μόνο να φτάσουν στην κάθαρσή 

τους, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να αυξήσουν τον αριθμό των οπαδών Μου. 
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59 Η πνευματοποίηση θα έρθει στους ανθρώπους, θα διαλύσει τις αμφιβολίες τους, θα τους κάνει 

να επιστρέψουν στο ασφαλές μονοπάτι, θα τους κάνει να δουν το φως της αλήθειας. Τότε οι άνθρωποι 

θα πουν: "Ο λόγος του Κυρίου έγινε πραγματικότητα όταν μας είπε: "Κάθε μάτι θα με δει"." 

60 Πρέπει να ξέρετε ότι ο πόνος αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλος, επειδή η ψυχή του ανθρώπου 

πληρώνει τώρα χρέη που η καρδιά σας δεν γνωρίζει και για να σβήσει κηλίδες που υπήρχαν μέσα σας 

για πολύ καιρό. Δεν ξέρετε ποιος είστε και ποια ήταν τα έργα σας στον μακρύ δρόμο που διανύσατε. 

Αλλά τώρα εσείς που γνωρίζετε αυτή την αποκάλυψη πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή και παράδοση. 

Γιατί αυτό θα σας ανεβάσει και θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τον εξαγνισμό σας. 

61 Σας διαβεβαιώνω ότι προς το παρόν δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το παρελθόν σας- ότι 

σας αρκεί αν έχετε τη διαίσθηση ή την υποψία ότι διαπράξατε λάθη σε άλλες εποχές, τα οποία πρέπει 

τώρα να επανορθώσετε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να γνωρίζετε πολλά για το μέλλον σας μέσα από 

τον Λόγο Μου, γιατί αυτό το φως θα γεννήσει την ελπίδα στις καρδιές σας να αποκτήσετε μια ζωή 

ειρήνης και φωτός, στην οποία η ψυχή και το σώμα θα εξελίσσονται προς τα πάνω. Γιατί θα έρθουν 

καιροί που θα επικρατήσει αρμονία μεταξύ του φυσικού και του πνευματικού. 

62 Το φως μου θα φωτίσει όλα τα μονοπάτια, και οι αιρέσεις και οι θρησκείες θα δουν μπροστά 

τους ένα μόνο μονοπάτι, έναν μόνο νόμο: τον Νόμο της Αγάπης του Θείου Πνεύματος. Αυτή θα είναι η 

παγκόσμιας εμβέλειας διδασκαλία που θα ενώσει όλες τις ψυχές. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 185  
1 Σας ευλογώ επειδή πιστεύετε ότι είναι το Πνεύμα μου που σας δίνει αυτή τη διδασκαλία, 

παρόλο που ακούτε τις διδασκαλίες μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

2 Αγνοείτε τις ατέλειες του φορέα της φωνής, ενδιαφέρεστε μόνο για την κατανόηση του θείου 

νοήματος. Εκείνοι που μελετούν τον Λόγο μου με αυτόν τον τρόπο είναι αυτοί που ανακαλύπτουν την 

αλήθεια. Αυτοί θα είναι οι μαθητές που θα ξεκινήσουν αύριο για να εξηγήσουν τη διδασκαλία μου 

στους ανθρώπους. Θα προκαλέσουν την κατανόηση εκείνων που έκαναν λάθη στην ερμηνεία των 

γραφών του παρελθόντος. Διότι, για να ανακαλύψετε την αλήθεια των αποκαλύψεών μου, είναι 

απαραίτητο να μην προσκολληθείτε στο υλικό νόημα των λέξεων, αλλά να αναζητήσετε το πνευματικό 

νόημα, το οποίο είναι η ουσία που είναι η αλήθεια και η ζωή. 

3 Γι' αυτό, υπέβαλα αυτόν τον λαό σε μια εξέταση που είναι ταυτόχρονα μια βαθιά διδασκαλία, 

καθώς έδωσα τον Λόγο Μου με τη μεσολάβηση μιας ανθρώπινης διάνοιας και τους έδωσα εντολή να 

μην ασχολούνται με την εξωτερική μορφή του Λόγου, αλλά να διεισδύουν στον πυρήνα του για να 

ανακαλύψουν το νόημά του. Με αυτή τη διδασκαλία, αυτός ο λαός θα είναι σε θέση να εξηγήσει σε 

εκείνους που αναζητούν την ερμηνεία των προηγούμενων μηνυμάτων μου, τον τρόπο να ανακαλύψουν 

νοητικά το νοηματικό περιεχόμενο οποιασδήποτε διδασκαλίας, περικοπής ή οποιουδήποτε 

η παραβολή ανακαλύπτει ─ την αλήθεια που είναι μία. 

4 Βλέπω επίσης μεταξύ αυτού του λαού εκείνους που έχουν σταδιακά κατανοήσει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η προετοιμασία της ψυχής και του σώματός τους, τόσο πιο άφθονη και σαφής είναι η 

διδασκαλία μου μέσω του φορέα της φωνής. Αχ, αν μόνο όλα αυτά τα πλήθη φιλοδοξούσαν 

πραγματικά να αποδείξουν ότι αξίζουν τη χάρη μου ─ πόσο μεγάλη και τέλεια θα ήταν η εκδήλωσή μου! 

Αλλά ακόμα βλέπω ότι πολλές καρδιές αναζητούν την εξωτερική λατρεία για να μπορέσουν να 

πιστέψουν στην Παρουσία Μου, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αντί να αφήσουν την ψυχή τους να 

ανυψωθεί ελεύθερα, την κρατούν σε έναν υλικό βωμό, την διασκορπίζουν με άχρηστες τελετές και την 

κουράζουν με συνήθεις παραδόσεις. Αληθινά σας λέω, ότι ο χρόνος αυτός έχει πλέον παρέλθει για σας. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα αναζωογονήσατε τις αισθήσεις σας στο μεγαλείο των εκκλησιών, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα θαυμάσατε τα έργα τέχνης των συνανθρώπων σας. Τώρα πρέπει να τα 

αφήσετε όλα αυτά πίσω σας, ώστε η ψυχή σας να φτάσει στη θαυμάσια ζωή που προορίζεται γι' αυτήν, 

να διαποτιστεί με φως τις στιγμές της προσευχής της σ' Αυτόν και να μεταδώσει στο σώμα της όλες τις 

χαρές και τις εμπνεύσεις που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της έκστασής της. Τότε θα συνειδητοποιήσετε 

πόσο φτωχές και αδέξιες ήταν οι μορφές με τις οποίες ο κόσμος προσπάθησε να αναπαραστήσει το 

Θείο. 

5 Η ψυχή σας έχει περάσει από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και επομένως πρέπει να γίνει μια 

αλλαγή στη ζωή της. 

6 Στο παρελθόν δέχτηκα από το πνεύμα σας όλες τις προσφορές που Μου έκανε, ακόμη και αν 

περιείχαν πολλή άγνοια και ατέλεια. Σήμερα, μόνο ό,τι είναι αγνό, ειλικρινές, αληθινό, θα μπορέσει να 

Με προσεγγίσει. 

7 Βλέπετε πόσο όμορφα είναι αυτά τα λουλούδια από τους κήπους σας που Μου προσφέρετε 

μερικές φορές; Αλήθεια σας λέω, ούτε καν αυτό το δώρο δεν μπορώ να λάβω αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά 

τα λουλούδια δεν είναι δικό σας έργο, αλλά δικό μου- αλλά αυτό που πρέπει να Μου προσφέρετε είναι 

τα πνευματικά λουλούδια της καρδιάς σας, δηλαδή τα καλά σας έργα, τις αγνές σας προσευχές, τις 

αρετές σας. 

8 Μην εξαπατάτε πλέον τον εαυτό σας, μην προσπαθείτε πλέον να αντικαταστήσετε με εξωτερικά 

στοιχεία αυτό που πρέπει να είναι βαθιά πνευματικό. Μη φοβάστε να γκρεμίσετε τους περιορισμούς, 

μη φοβάστε να αντιμετωπίσετε την αλήθεια. Ο παράδεισος ανήκει μόνο στους γενναίους και τους 

ενθουσιώδεις. 

9 Μόλις εξαλείψετε κάθε φανατισμό και ειδωλολατρία στην καρδιά σας και μάθετε να 

προσεύχεστε από πνεύμα σε πνεύμα, θα έχετε φτάσει στο αληθινό θυσιαστήριο του Κυρίου ─ αυτό που 
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δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Σε αυτό το θυσιαστήριο θα μπορείτε να προσφέρετε τη θυσία σας, η 

οποία θα είναι εκείνη των καλών σας έργων, και η οποία θα είναι πιο όμορφη στα μάτια μου από τα 

λουλούδια των κήπων σας. Γιατί τα καλά έργα της ψυχής σας δεν θα μαραθούν ποτέ. 

10 Εσείς πλήθος ανθρώπων: Ανοίξτε τις καρδιές σας για να αφήσετε τη δροσιά της χάρης Μου να 

ρέει μέσα τους. Θέλω αυτός ο λαός να είναι σαν ένας απέραντος κήπος στον οποίο ανθίζουν τα πιο 

όμορφα λουλούδια της σκέψης, της καρδιάς και της ψυχής, τα οποία είναι αυτά που θα αγαπώ. 

11 Άνθρωποι: Όταν σας μιλάω για αφιερώματα και προσφορές με τη σαφήνεια με την οποία 

διακηρύσσω το Λόγο Μου, αισθάνεστε πόνο επειδή σας απομακρύνω από τις προηγούμενες 

πεποιθήσεις σας; Όχι, Δάσκαλε", Μου λες. 

12 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στο λόγο μου υπάρχει ένα βάλσαμο και ένα φως που δεν επιτρέπει σε 

κανένα μυαλό να δημιουργηθεί καμιά ασάφεια, ούτε σε καμιά καρδιά να λυπηθεί. 

13 Θέλω να μιλάτε στους συνανθρώπους σας με τον ίδιο τρόπο όταν προσπαθείτε να τους ανοίξετε 

τα μάτια στο φως. Κάντε το με τη διαύγεια και την αγάπη που έχω χρησιμοποιήσει μαζί σας, και δεν θα 

αφήσετε πόνο στις καρδιές τους, αλλά ειρήνη και φως. 

14 Σε εκπλήρωση μιας θεϊκής υπόσχεσης, σας έκανα γνωστό τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Με την 

έννοια που περιέχεται στον πυρήνα αυτής της λέξης, ήμουν πλήρως και ολοκληρωτικά μαζί σας. Όποιος 

έχει βρει αυτό το νόημα Με έχει νιώσει. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που ξόδεψαν το χρόνο τους 

κρίνοντας την εξωτερική εμφάνιση της εκδήλωσής Μου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν την αλήθεια 

Μου. 

15 Ενώ κάποιοι ήταν σε ύψιστη κατάπληξη ακούγοντας το Λόγο Μου, άλλοι δεν ένιωσαν το 

παραμικρό ρίγος, ούτε συνειδητοποίησαν την παρουσία Μου και ότι Με είχαν ακούσει. 

16 Όταν ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πλέον μέσω αυτών των φορέων φωνής, θα υπάρξουν 

πολλές καρδιές που θα θρηνούν για το τέλος αυτής της περιόδου, όπως θα υπάρξουν και εκείνοι που ─ 

αν και Με άκουσαν ─ δεν θα συνειδητοποιήσουν το αγαθό που κατείχαν και το οποίο έχασαν επειδή 

δεν ήξεραν πώς να το χρησιμοποιήσουν. 

17 Θα έρθουν καιροί που ο λόγος αυτός θα διαδοθεί σε πολλά μέρη. Αλλά τότε θα είναι μέσα από 

τις μαρτυρίες εκείνων που την άκουσαν, την κατανόησαν και την πίστεψαν, και θα γίνετε μάρτυρες ότι 

πολλοί από εκείνους που δεν είχαν ποτέ τη χάρη να ακούσουν τις διδασκαλίες μου θα μπορέσουν να 

ανακαλύψουν το θείο νόημα που αυτές κρατούν ως θησαυρό, και θα αναφωνήσουν με πεποίθηση και 

πίστη: "Είναι ο λόγος του Διδασκάλου!" 

18 Θα δείτε τους συνανθρώπους σας να κλαίνε από ευδαιμονία, εσωτερικά συγκινημένοι από το 

μήνυμά Μου, και θα τους δείτε να θρηνούν που δεν ανήκουν στους εκλεκτούς Μου. Τότε θα νιώσετε 

τύψεις που ─ αν και είμαι μαζί σας τόσο καιρό ─ η καρδιά σας δεν έχει δείξει την πίστη και την αγάπη 

που θα δείτε να βλασταίνει στους συνανθρώπους σας μέσα από τη μαρτυρία σας και μόνο. 

19 Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη θα ανακαλύψετε εκείνους που διαισθάνονται το πνευματικό, τους 

εμπνευσμένους, εκείνους που προβλέπουν το διάλογο πνεύματος με πνεύμα, τους μάντεις και εκείνους 

που διαθέτουν τα χαρίσματα και τις ικανότητες του πνεύματος σε πλήρη ανάπτυξη. 

20 Νομίζετε ότι δίνω τον Λόγο Μου σε όλους τους λαούς του κόσμου; ─ Όχι, και με αυτή τη νέα 

Μου αποκάλυψη είναι όπως με εκείνες των προηγούμενων εποχών, στις οποίες αποκαλύφθηκα σε έναν 

μόνο λαό, αλλά εκείνοι είχαν το καθήκον να βγουν μπροστά και να διαδώσουν τα Καλά Νέα και να 

σπείρουν τον σπόρο που έλαβαν στο μήνυμά Μου. 

21 Θυμηθείτε ότι σε άλλες χώρες ο σπόρος μου φύτρωσε με τη μεγαλύτερη δύναμη μόνο με τη 

μαρτυρία των αποστόλων μου. 

22 Θυμηθείτε, αγαπημένοι άνθρωποι: Αν οι άλλοι λαοί πίστεψαν αυτές τις μαρτυρίες, ήταν επειδή 

εκείνοι που τις έδωσαν ήξεραν πώς να το κάνουν με όλη την αγάπη και την ειλικρίνεια για την οποία 

ήταν ικανές οι καρδιές τους. Σας το λέω αυτό γιατί αν θέλετε ο κόσμος να Με πιστέψει μέσω εσάς, 

πρέπει να προετοιμαστείτε για να γίνετε σαν εκείνους τους αποστόλους στην αγάπη τους, στην 
ταπεινότητά τους, στην πνευματικότητά τους και στην πίστη τους. Τότε ο κόσμος θα θεωρήσει αυτή τη 

διδασκαλία ως αλήθεια και ο Λόγος Μου θα είναι ιερός για τους ανθρώπους. Τότε θα δείτε τους 
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συνανθρώπους σας να διαβάζουν με ανυπομονησία τα γραπτά που παράγει ο Λόγος μου, και θα τους 

δείτε να τα μεταφράζουν σε διάφορες γλώσσες, ώστε όλοι οι λαοί να τα γνωρίζουν. 
23 Θα δείτε πώς αυτή η λέξη, στην οποία αυτός ο λαός εδώ έχει συνηθίσει τόσο πολύ, η οποία έχει 

υποβαθμιστεί τόσο πολύ από εκείνους που την έχουν ακούσει περισσότερο, θα είναι αύριο σαν όαση 

για εκείνους που υποφέρουν πολύ στη γη. Θα δείτε πώς θα είναι βάλσαμο και ζωή, τροφή και φως στις 

ζωές εκείνων που πεινούν και διψούν για αλήθεια, αγάπη και δικαιοσύνη. 

24 Άνδρες και γυναίκες που έχετε ακούσει το λόγο μου εδώ και πολύ καιρό, και που έχετε επίσης 

αναλάβει καθήκοντα στο πλαίσιο αυτού του έργου: αφήστε τα λόγια μου να συγκινήσουν τις καρδιές 

σας, αφήστε το πνεύμα να μιλήσει στο εσωτερικό της ύπαρξής σας. Έχετε φάει πολύ από τον καρπό του 

δέντρου της ζωής, αλλά τι κάνατε με τον σπόρο; Γιατί όλα όσα σπέρνετε δεν προέρχονται από τον 

σπόρο που σας έδωσα; Βλέπω ότι χρησιμοποιείτε και τον δικό σας σπόρο, τον οποίο προσθέτετε σε 

αυτόν που σας εμπιστεύτηκα. Ποιος από εσάς δεν καταλαβαίνει τι σας λέω αυτές τις στιγμές; 

25 Δεν αποδοκιμάζω όλα τα έργα που κάνετε. Αυτό που σας λέω είναι ότι δεν πρέπει να 

προσθέσετε καμία ανεντιμότητα στο καλό που κάνετε, γιατί τότε δεν θα σπείρετε πλέον την αλήθεια 

Μου όπως σας την έχω αποκαλύψει, και αύριο, όταν έρθει η ώρα για το πνεύμα σας να θερίσει τους 

καρπούς της σποράς του, θα διαπιστώσει φυσικά ότι ο καρπός αυτός αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτό που 

έσπειρε στο μονοπάτι της ζωής του. 

26 Είμαι η ουσία όλων όσων δημιουργούνται. Τα πάντα ζουν μέσα από την άπειρη δύναμή μου. 

Είμαι σε κάθε σώμα και σε κάθε μορφή. Είμαι μέσα στον καθένα από εσάς, αλλά είναι απαραίτητο να 

προετοιμαστείτε και να γίνετε δεκτικοί, ώστε να με νιώσετε και να με βρείτε. 

27 Είμαι η πνοή της ζωής για όλα τα όντα, γιατί είμαι η Ζωή. Γι' αυτό, σας έδωσα να καταλάβετε ότι 

αν Με έχετε μπροστά στα μάτια σας σε όλα σας τα έργα, δεν είναι απαραίτητο να αναπαριστάτε την 

εικόνα Μου σε πηλό ή σε μάρμαρο για να Με λατρεύετε ή να Με αισθάνεστε κοντά σας. Αυτή η 

έλλειψη κατανόησης έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ειδωλολατρία. 

28 Λόγω του Λόγου Μου, αισθάνεστε την αρμονία που υπάρχει μεταξύ του Πατέρα και όλων των 

δημιουργημένων πραγμάτων, καταλαβαίνετε ότι Εγώ είμαι η ουσία που τρέφει όλα τα όντα και ότι 

είστε μέρος Μου. 

29 Στο βαθμό που κατανοείτε το νόημα της ζωής σας, το πεπρωμένο της ψυχής και τον σκοπό της 

ανάπτυξης, εισέρχεστε στην πνευματική ζωή. Με αυτόν τον τρόπο ξεχνάτε τις μορφές που Μου δώσατε, 

με τις οποίες Με αναζητήσατε, και σταδιακά σβήνετε τις λανθασμένες πεποιθήσεις και παρανοήσεις 

στις οποίες αυτή η ανθρωπότητα έχει παγιδευτεί για τόσους αιώνες. 

30 Η ψυχή θα μπορεί να εξελίσσεται με βάση τις ικανότητές της μέχρι να φτάσει στην τελειότητά 

της. Αλλά είμαι ο Δάσκαλος που στάθηκε πάντα δίπλα σας στο μονοπάτι της ανάπτυξής σας, ώστε η ζωή 

σας να μην είναι άγονη. 

31 Αν γίνετε άνθρωποι καλής θέλησης, η ζωή σας θα έρθει σε αρμονία με την τελειότητα όλης της 

δημιουργίας. Θα αποκτήσετε το φως της αληθινής γνώσης και ο καρπός των έργων σας θα σας δώσει 

αιώνια ειρήνη. Το φυσικό σας μέρος είναι ουσία που θα διαλυθεί σε άτομα στη Δημιουργία. 

Αυτό το έχετε καταλάβει, αλλά για πολλούς η αθάνατη ζωή της ψυχής είναι ακατανόητη. 

Καταλαβαίνουν μόνο ό,τι βλέπουν τα μάτια τους ή ό,τι αποδεικνύει η επιστήμη τους. Πού είναι εκείνοι 

που κατοικούσαν μαζί σας σε αυτή τη γήινη ζωή; ─ Δεν ξέρετε. Μπορείτε μόνο να φανταστείτε ότι ζουν 

σε έναν κόσμο φωτός. Σε αυτό ο Δάσκαλος σας λέει: Πολλοί από αυτούς είναι γύρω σας. Η ψυχή έχει 

την ικανότητα να καταλαμβάνει τη θέση που της έχει αναθέσει ο Πατέρας στο υπερπέραν και 

ταυτόχρονα να εκτελεί ένα έργο μαζί σας. Τέτοια είναι η δύναμη του πνεύματος της ψυχής. 

32 Δεν έχετε ακόμη κατανοήσει αυτές τις διδασκαλίες. Αλλά για να φτάσετε στην ανάπτυξη αυτής 

της ικανότητας, θα ήταν απαραίτητο να εκπληρώσετε αυτό που σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: Ο 

άνθρωπος, για να αποκτήσει τη χάρη Μου, πρέπει να μοιάζει με παιδί στην αγνότητά του. 

33 Αλλά δεν πρέπει πλέον να αισθάνεστε εγκαταλελειμμένοι. Σε κάθε έργο που επιτελεί ο 

άνθρωπος, υπάρχει η επιρροή ενός πνεύματος φωτός. Ο πνευματικός κόσμος επηρεάζει και κατευθύνει 

τα όργανα του ανθρώπινου νου. Αυτός ο κόσμος είναι μεγαλύτερος και ομορφότερος από αυτόν που 
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βλέπετε με τα μάτια σας. Είναι ένας κόσμος φωτός και τέλειας αρμονίας. Οι κάτοικοί της είναι μαζί 

Μου- παρακολουθούν τη δημιουργία, ενωμένοι μαζί Μου. 

34 Αλλά μπορείτε, παρόλο που γνωρίζετε και πιστεύετε σε αυτές τις διδασκαλίες, να συνεχίσετε να 

παραπονιέστε ότι οι άνθρωποι που αγαπήσατε στον κόσμο έχουν περάσει στον άλλο κόσμο, 

γνωρίζοντας ότι σας προσέχουν; Γιατί τους σκέφτεστε με την ανθρώπινη μορφή τους, ενώ τώρα είναι 

καθαρά πνευματικοί; 

35 Σήμερα σας μίλησα για αυτό που ονομάζετε μυστήριο της άλλης ζωής. 

36 Μόνο εγώ μπορώ να σας αποκαλύψω αυτές τις διδασκαλίες. Οι άνθρωποι δεν μπορούν γιατί 

δεν έχουν διεισδύσει στην κρυμμένη σοφία. 

37 Έπρεπε να σας προετοιμάσω για να μπείτε στο ιερό μου για να ακούσετε άλλη μια διδασκαλία 

μου. Διότι βλέπω ότι έπρεπε πρώτα να εντυπωσιάσετε τις αισθήσεις σας για να μπορέσει να αναστηθεί 

η ψυχή σας. Τα μάτια σας αναζητούσαν την εικόνα που θα μπορούσε να σας μιλήσει για την Παρουσία 

Μου, τα αυτιά σας περίμεναν τους μουσικούς ήχους των εκκλησιαστικών ύμνων για να καθαρίσει η 

καρδιά από τις γήινες έγνοιες, και ακόμη και το θυμίαμα και το άρωμα των λουλουδιών ήταν 

απαραίτητα για να μπορέσετε να Με σκεφτείτε, έστω και για λίγες στιγμές. Ωστόσο, εφόσον βρήκατε 

όλα αυτά τα λειτουργικά στοιχεία μόνο μέσα στις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες σε αυτή την 

υπηρεσία, δεν ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε ή έστω να αισθανθείτε την παρουσία Μου έξω από 

αυτές. Σήμερα, από την άλλη πλευρά, αντί να αναπτύσσετε τις αισθήσεις του σώματός σας, η 

πνευματική σας προετοιμασία έχει αρχίσει να αφυπνίζει την ψυχή σας ώστε να αγνοεί ό,τι σχετίζεται με 

τις φυσικές αισθήσεις. 

38 Τα μάτια σας δεν αναζητούν πλέον μια εικόνα που μπορεί να σας αντιπροσωπεύσει τη θεότητα- 

τα αυτιά σας δεν απαιτούν πλέον εκείνους τους ήχους που χρειαζόσασταν για να σας κάνουν να 

ξεχάσετε για λίγο τα κίνητρα του κόσμου. Δεν περιμένετε πλέον να παρευρεθείτε στην τέλεση μιας 

λειτουργίας για να πιστέψετε ότι είμαι παρών μόνο σε αυτή την πράξη και σε αυτόν τον τόπο. 

39 Το μόνο πράγμα που σας απασχολεί σήμερα είναι πώς να καθαρίσετε το μυαλό σας, πώς να 

εξαγνίσετε την καρδιά σας, ώστε να είστε σε θέση να λάβετε, να αισθανθείτε και να κατανοήσετε το 

θείο νόημα του Λόγου μου- και ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέσο γι' αυτό από το διαλογισμό και 

την προσευχή. 

40 Σήμερα, κάθε τι που θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά στα μάτια σας θα σας ενοχλούσε, και η 

καλύτερη μουσική θα φαινόταν πολύ πενιχρή μπροστά στην ουράνια συναυλία του Λόγου μου. Και αντί 

να σας βοηθήσουν στην αφοσίωσή σας, αυτά τα πράγματα μπορεί να καταλήξουν να σας ενοχλούν. Δεν 

χρειάζεστε ούτε θέλετε τίποτα εξωτερικό- γι' αυτό, έχετε συνηθίσει να κλείνετε τα μάτια σας κατά τη 

διάρκεια που λαμβάνετε τη διακήρυξή μου. Γιατί η ψυχή, στην υπέρτατη επιθυμία της για ανύψωση, 

θέλει να απαλλαγεί από κάθε επαφή με το υλικό. 

41 Στο παρελθόν, ο βωμός που είχατε στήσει για τη θεότητά μου ήταν μακριά σας- σήμερα τον 

έχετε στήσει στις καρδιές σας. Η προσφορά σας, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν υλική, 

αντικαταστάθηκε τώρα με μια πνευματική εκδήλωση. Ξέρεις ότι στα μάτια μου η αγάπη σου είναι πιο 

όμορφη από το πιο όμορφο λουλούδι των κήπων σου και ότι η συγχώρεση που δίνεις σε έναν 

συνάνθρωπό σου είναι για 

Αξίζω περισσότερο από τη μετάνοια με την οποία κάποτε νομίζατε ότι μπορούσατε να ξεπλύνετε τους 

λεκέδες σας. 

42 Σας ακούω σιωπηλά, για Μένα δεν είναι απαραίτητο να κουνάτε τα χείλη σας. Δεν είμαι ένας 

αμαρτωλός που ακούει έναν άλλο αμαρτωλό. Είμαι στο Πνεύμα, και η ψυχή σας είναι αυτή που ακούω, 

και είναι αυτή που προσπαθεί να σηκωθεί και να επικοινωνήσει μαζί Μου. 

43 Πολλοί έχουν ακούσει τον λόγο μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά δεν τον έχουν 

λάβει όλοι ως αλήθεια. Βέβαια, δεν έχουν φτάσει όλοι στη στιγμή που μπορούν να κατανοήσουν αυτή 

τη διδασκαλία. Σε όλες τις εποχές υπήρξαν πολλοί καλεσμένοι, αλλά μόνο λίγοι επιλέχθηκαν τελικά ─ 

για το λόγο που σας υπενθυμίζω σήμερα: Είναι ότι μόνο όσοι καταλαβαίνουν, αισθάνονται ή πιστεύουν 

στο χρόνο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν παραμείνει και ετοιμάζονται να Με ακολουθήσουν. 
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Μερικές φορές βλέπετε ότι οι συνάνθρωποί σας έρχονται με την εντύπωση ότι είναι πνευματικά 

πολύ προχωρημένοι και ότι κατανοούν τη Διδασκαλία Μου για την Αγάπη. Στη συνέχεια, βλέπετε ότι 

δεν αποδέχτηκαν ως αλήθεια αυτό που έλαβαν στον λόγο Μου, και αυτό γιατί δεν είναι πρωτίστως η 

ανθρώπινη νοημοσύνη που μπορεί να Με ανακαλύψει ─ είναι το πνεύμα, αν η αγάπη είναι παρούσα σε 

αυτό. Μην συγχέετε το ένα με το άλλο. 

Από την άλλη πλευρά, βλέπετε κάποιους συνανθρώπους σας να έρχονται στην εκδήλωσή μου, οι 

οποίοι φαίνονται να είναι αμόρφωτοι και υπερβολικά υλοποιημένοι, από τους οποίους δεν περιμένετε 

ούτε κατά διάνοια να είναι σε θέση να κατανοήσουν συναισθηματικά τον λόγο μου, και έχετε εκπλαγεί 

από την ευαισθησία τους και την κατανόηση που προφανώς έχουν αποκτήσει. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι 

είναι αδέξιοι στην εξωτερική τους εμφάνιση, στην ανθρωπιά τους, αλλά στην εσωτερική τους εμφάνιση 

έχουν επιτύχει μια πολύ μεγάλη πνευματική ανάπτυξη. 

44 Όσοι πίστεψαν δεν έχουν πάντα αφυπνιστεί στην πίστη από την πρώτη στιγμή. Σχεδόν όλοι τους 

αγωνίστηκαν εσωτερικά. Ανακάλυψα στις καρδιές τους τις ακόλουθες ─ ή παρόμοιες ─ ερωτήσεις: 

"Είναι αλήθεια; Είναι δυνατόν να συναντώ εδώ την παρουσία του Κυρίου; Είναι δυνατόν να βρω εδώ 

θεραπεία για τα βάσανά μου, τα οποία θεωρούσα ανίατα για τόσο καιρό;" Ωστόσο, όταν έλαβαν το 

θαύμα, μερικοί Με ρώτησαν: "Είναι Αυτός που με θεράπευσε;" 

Αλλά υπήρξαν επίσης πολλοί που πίστεψαν από την πρώτη στιγμή που άκουσαν τη φωνή μου, και 

υπήρξαν ακόμη και εκείνοι που, πριν ακόμη ακούσουν το λόγο μου, πίστευαν ήδη στο ίδιο. 

45 Αυτό που έχει βασανίσει περισσότερο το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι η φτώχεια, η 

αθλιότητα μέσα στην οποία αποκαλύφθηκα. Διότι είχαν συνηθίσει στην επίδειξη των τελετών και στον 

πλούτο των υλικών εκκλησιών. Αλλά σας λέω ότι όπως κάποτε έκρινα τη ματαιοδοξία των ανθρώπων 

δείχνοντάς τους την απλότητά Μου, έτσι και σήμερα απέφευγα τις ψεύτικες επιδείξεις και ήθελα να 

εμφανιστώ όχι μόνο ανάμεσα στους φτωχούς, αλλά ακόμη και ανάμεσα στους αμαρτωλούς. 

46 Αν αύριο οι άνθρωποι μελετήσουν ήρεμα τον τρόπο της εκδήλωσής Μου και τον συγκρίνουν με 

τις προφητείες που περιέχονται στις Γραφές, και εξετάσουν πιο προσεκτικά τη σφαίρα δραστηριότητας 

στην οποία έδειξα τον εαυτό Μου και στην οποία ξεδιπλώθηκε η εκδήλωσή Μου ─ το έθνος που 

επέλεξα και τους ανθρώπους που κάλεσα ─ θα καταλήξουν στο ανεπιφύλακτο συμπέρασμα ότι όλα 

έγιναν στην εντέλεια και ότι οι προφητείες στο σύνολό τους εκπληρώθηκαν πιστά. 

47 Εδώ μιλάω στους ανθρώπους εκ νέου, τους μιλάω με τη Θεϊκή Μου ουσία, αλλά με λέξεις και 

έννοιες που είναι κατανοητές. Αλλά ενώ κάποιοι πιστεύουν σε Μένα αποκλειστικά και μόνο λόγω της 

θεϊκής ουσίας που βρίσκουν στο Λόγο Μου, άλλοι χρειάζονται αυτό που εσείς ονομάζετε θαύματα για 

να πιστέψουν. Γι' αυτό, σας λέω ότι είστε οι ίδιοι άνθρωποι με εκείνους της Δεύτερης Εποχής που 

έφεραν τους ασθενείς τους, ανίατους για τους ανθρώπους, σε Μένα για να δοκιμάσουν τη δύναμή 

Μου. 

48 Βρίσκω μερικούς τυφλούς, άλλους κουτσούς, πολλούς λεπρούς και άλλους κυριευμένους από 

μπερδεμένα πνεύματα. Θα σας θεραπεύσω όλους, και αληθινά σας λέω ότι κανένας δεν θα χαθεί. Αλλά 

πρέπει επίσης να σας επισημάνω ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί τα θαύματα αυτής της 

περιόδου θα τα κάνω περισσότερο στην ανυψωμένη ψυχή σας παρά στο σώμα. 

49 Ο Λάζαρος δεν θα είναι ο μόνος μέσω του οποίου θα σας γνωρίσω την ανάσταση. Θα αναστήσω 

όλους τους "νεκρούς". 

50 Εσείς τα πλήθη, εδώ έχετε τον λόγο Μου. Μπορείτε να Με πιστέψετε ή να μην Με πιστέψετε, να 

Με αγαπήσετε ή να μην Με αγαπήσετε. Αλλά πραγματικά, σας λέω, αυτή η στιγμή δεν θα ξαναέρθει, 

αυτά τα μαθήματα σοφίας, αυτές οι θείες ομιλίες, δεν θα τις ακούσετε πια με αυτή τη μορφή. Αν θέλετε 

να Με ακούσετε μετά το 1950, πρέπει να μπείτε στο υπερπέραν με πνεύμα. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Η 

βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου τούτου". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 186  
1 Καλωσορίσατε όλους εκείνους τους μαθητές που με πλησιάζουν για να αυξήσουν τη γνώση 

τους. Ευτυχισμένοι και ευλογημένοι να είναι όλοι εκείνοι που θέλουν να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα την 

αλήθεια των διδασκαλιών Μου. 

Κάνετε καλά αν θέλετε να σκίσετε το πέπλο που καλύπτει τα πνευματικά σας μάτια. Μια βαριά 

ευθύνη βαραίνει όλους εκείνους που δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια να διεισδύσουν βαθύτερα 

στα μυστικά της κρυμμένης σοφίας μου. 

2 Πότε τελικά θα κουραστούν από τις απολαύσεις που τους δίνει η σάρκα; Πότε θα 

συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι απολαύσεις τους εμπόδισαν να απολαύσουν τα αναψυκτικά της 

ψυχής; Είναι υποτελείς του βασιλείου της αμαρτίας, είναι σκλάβοι των παθών τους και περπατούν στον 

κόσμο όπως οι κωφοί, οι τυφλοί, οι κουτοί και οι λεπροί, χωρίς να γνωρίζουν τις παρεκκλίσεις τους. 

Όταν κάποιος τελικά συνειδητοποιεί ότι η ψυχή του είναι άρρωστη, δεν ξέρει πώς να αναζητήσει τη 

θεραπεία στο φως που εκπέμπει το Πνεύμα μου. 

3 Οι τυφλοί οδηγούν τους τυφλούς: Έτσι βλέπω πολλά έθνη του κόσμου, περισσότερα από αρκετά 

από τους λαούς της γης. Η αρετή έχει γίνει αδύναμη και τα καλά αισθήματα έχουν χαθεί. Η ανθρώπινη 

καρδιά, η οποία θα έπρεπε να εισχωρεί σε όλα τα ευγενή συναισθήματα και κάθε εξυψωτική σκέψη, 

έχει γίνει σήμερα πηγή εγωισμού, κακίας και παρεκτροπών. 

4 Τι το παράξενο υπάρχει στο γεγονός ότι ο Κύριός σας, που σας αγαπάει απεριόριστα, έρχεται 

σήμερα σε σας για να σας δώσει τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσετε το κακό που βασιλεύει σε όλους 

τους ανθρώπους; 

5 Είναι αλήθεια ότι η διδασκαλία μου είναι ένα όπλο, ένα σπαθί φωτός που χτυπά την καρδιά και 

το πιο ευαίσθητο μέρος του σώματος. 

αγγίζει τους ανθρώπους. Θέληση για να νικήσετε το κακό είναι αυτό που χρειάζεστε, και αυτή τη 

δύναμη για την ψυχή σας είναι αυτό που σας δίνει ο Λόγος μου. Η μεγαλύτερη και ευγενέστερη μάχη 

στην οποία θέλω να σας δω νικητές είναι αυτή που δίνετε εναντίον του εαυτού σας για να ελέγξετε τα 

πάθη, τον εγωισμό και τον αισθησιασμό σας. Σε κάθε ευκαιρία, αφήστε αυτή τη μεγάλη μάχη να 

ξεσπάσει μέσα σας. 

6 Από τη μία πλευρά είναι η καλή θέληση, η λογική, η δικαιοσύνη και η φιλανθρωπία- από την 

άλλη, αναδύονται τα διεφθαρμένα, ανθρώπινα πάθη. Αλλά το φως θα θριαμβεύσει πάνω από το 

σκοτάδι. Αν ήξερα ότι δεν θα ήταν έτσι, δεν θα σας επέτρεπα να εμπλακείτε σε έναν άχρηστο και 

άκαρπο αγώνα για την ψυχή σας. 

7 Όταν σκέφτεστε τους πατριάρχες, τους προφήτες ή τους αποστόλους μου, μην τους σκέφτεστε 

ως εξαιρετικούς ανθρώπους- διότι όλοι τους δημιουργήθηκαν από την ίδια ουσία με την οποία 

δημιουργήσατε κι εσείς. Αλλά αυτοί ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να παραμείνουν στο μονοπάτι 

του φωτός, να εμμένουν στην αλήθεια, να τηρούν πάντα το Νόμο μου και να ζουν με καλοσύνη. Η 

θέλησή τους δεν εξασθένησε, γι' αυτό και άφησαν πίσω τους έργα που αποτελούν παράδειγμα για τους 

ανθρώπους αδελφούς τους. 

8 Αναγνωρίζετε εκείνους τους ανθρώπους που τρέχουν πίσω από τις απολαύσεις, τις ανέσεις ή 

απλώς το καθημερινό ψωμί, αδιαφορώντας για τα χαρίσματα του Πνεύματος, μη δεκτικοί στις αλήθειες 

που σας αποκαλύπτουν την αιώνια ζωή; Αργότερα θα τους δείτε να τρέχουν με ανυπομονησία στο 

πνευματικό ιερό για να γίνουν συνεργάτες της αληθινής Εκκλησίας. 

9 Στο Θείο Λόγο μου οι άνθρωποι θα βρουν το φως που τους διδάσκει να χρησιμοποιούν τη 

δύναμη που περιέχει η ψυχή μέσα της και τους διδάσκει να βαδίζουν σταθερά στο μονοπάτι των 

δοκιμασιών που είναι η ζωή. Αυτός που βλέπει το φως μου δεν κάνει λάθος βήμα, ούτε σκοντάφτει. 

10 Πρέπει να κατανοήσετε τον λόγο μου- γιατί αν δεν το κάνετε, θα δείτε μυστικά όπου ο Δάσκαλος 

σας μίλησε καθαρά και με τέλειο τρόπο. Ο Θεός δεν έχει μυστικά για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι 

μια φορά δεν θέλατε να διεισδύσετε στο Φως και μια άλλη φορά θέλατε να μάθετε τις αποκαλύψεις 
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πρόωρα. Η βρωμιά στην οποία έχει πέσει ο άνθρωπος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει κατανοήσει 

σωστά πολλές από τις διδασκαλίες μου, αν και είναι ήδη καιρός να τις κατανοήσει. 

11 Τι έχετε μάθει από τις θρησκείες σας; Ποιο είναι το όφελος να λέτε ότι πιστεύετε αυτό ή εκείνο, 

αν η ζωή σας δεν υποτάσσεται στην τήρηση των αρχών που συνιστούν, ούτε προσπαθείτε να έρθετε πιο 

κοντά σε Μένα μέσω αυτών; 

12 Αν θέλετε να ξέρετε αν εκπληρώνετε τον θείο νόμο, αναρωτηθείτε αν λαμβάνετε μια συγκομιδή 

αγάπης στον κόσμο. 

13 Έχω πολλά πράγματα να σας πω αυτή τη στιγμή, ώστε να καταλάβετε ότι είμαι έτοιμος να σας 

δώσω τη Βασιλεία των Ουρανών Μου. Αλλά γι' αυτό πρέπει να ελευθερώσετε την πνευματική σας 

ψυχή, γιατί αυτή θα είναι που θα Με δεχτεί. Τότε θα Με δείτε και θα Με νιώσετε. 

14 Θα υπάρξει διαθήκη ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων καλής θέλησης. Αλλά σας επισημαίνω ότι 

δεν πρέπει να περιμένετε μέχρι να βρεθείτε στο πνευματικό σπίτι για να κάνετε αυτή τη διαθήκη. Η αξία 

είναι ότι εδώ, όπου ο κόσμος έλαβε το Αίμα του Αρνίου ως τον Σπόρο της Αγάπης, προσφέρετε στον 

Πατέρα τον φόρο ευγνωμοσύνης και την καλύτερη προσφορά σας: την υπακοή σας αγαπώντας ο ένας 

τον άλλον. 

15 Πιστέψτε στην αθανασία της ψυχής. Σας το λέω αυτό επειδή μερικοί πιστεύουν ότι ο θάνατος θα 

καταστρέψει την ύπαρξη εκείνων που επιμένουν στην αμαρτία και θα τους αποκλείσει από την Αιώνια 

Ζωή, αφήνοντάς τους αντίθετα να υποστούν μια αιώνια τιμωρία. 

16 Εκείνοι που υιοθετούν μια τέτοια ιδέα έχουν παρερμηνεύσει κάποιες από τις αποκαλύψεις μου 

και έχουν παρερμηνεύσει το νόημά τους. Αν αυτό ήταν σωστό και δυνατό, θα ήταν σαν να εξηγούσαμε 

την ήττα της αγάπης, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. Τότε ποιο θα ήταν το νόημα του να γίνω 

άνθρωπος ─ το Πάθος Μου, ο Θάνατός Μου και η Παρουσία Μου ανάμεσά σας ως άνθρωπος; Μην 

ξεχνάτε ότι ήρθα για χάρη των αμαρτωλών, των ασθενών, των σκλάβων, των πεινασμένων, των 

χαμένων. 

17 Η πνευματική σας ψυχή κατέχει την Αιώνια Ζωή που της έχει χαρίσει το Θείο Πνεύμα, και το 

μόνο πράγμα που πεθαίνει από τον άνθρωπο είναι το κέλυφος, η σάρκα, την οποία η ψυχή θα αφήσει 

πίσω της για να μπορέσει να πετάξει. Θα δει επίσης την αμαρτία να φεύγει, αν έχει αμαρτία μέσα της, 

και ο σκοτεινός επίδεσμος της άγνοιας θα πέσει από πάνω της σαν μαραμένος καρπός. Αλλά η ψυχή θα 

αναστηθεί πιο δυνατή, πιο συνειδητή, πιο φωτεινή και πιο καθαρή μετά από κάθε έναν από αυτούς 

τους "θανάτους" που θα βιώσει μέσα της χωρίς να πεθάνει. 

18 Έχετε βιώσει κάποιο σωματικό πάθος στη ζωή σας που κατέλαβε όλο σας το είναι και σας 

κατέστησε αδύνατο να ακούσετε τη φωνή της συνείδησης, της ηθικής και της λογικής; 

Αυτό συνέβη όταν η ψυχή είχε βυθιστεί, επειδή οι πειρασμοί και η δύναμη του θηρίου του κακού, 

που κατοικεί στη σάρκα, την είχαν κατακτήσει. 

Και δεν είναι αλήθεια ότι βιώσατε μια βαθιά αίσθηση ευτυχίας και ειρήνης όταν καταφέρατε να 

απελευθερωθείτε από αυτό το πάθος και να ξεπεράσετε την επιρροή του; 

19 Αυτή η ειρήνη και η χαρά οφείλονται στη νίκη της ψυχής επί του σώματος ─ μια νίκη που 

κερδήθηκε μέσα από έναν τεράστιο αγώνα, μια "αιματηρή" εσωτερική μάχη. Αρκούσε όμως που η ψυχή 

αντλούσε νέα δύναμη και σηκωνόταν, υποκινούμενη και συμβουλευόμενη από τη συνείδηση, και ήδη 

νικούσε τις παρορμήσεις της σάρκας και απελευθερωνόταν από το να παρασυρθεί ακόμη περισσότερο 

στην καταστροφή. 

Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την αποκήρυξη, σε αυτή τη μάχη εναντίον του εαυτού σας, είδατε κάτι 

να πεθαίνει που κατοικούσε μέσα σας χωρίς να είναι η ζωή σας. Ήταν μόνο ένα ανούσιο πάθος. 

20 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι όταν ο άνθρωπος επιτρέπει στον εαυτό του να καθοδηγείται από την 

έμπνευση της συνείδησης και υποτάσσει όλες τις πράξεις του στην ανώτερη εντολή, είναι σαν να 

γεννιέται μέσα του ένας νέος άνθρωπος ─ αυτός για τον οποίο δεν υπάρχει θάνατος. Διότι θα θεωρεί το 

σώμα μόνο ως το απαραίτητο κέλυφος για την ψυχή- και όταν η τελευταία θα ξεκινήσει για την αληθινή 

της πατρίδα, το σώμα θα πρέπει να βυθιστεί στη μήτρα της γης για να διαλυθεί σε αυτήν. 
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21 Σας λέω ότι δεν υπάρχει "αιώνιος θάνατος", και ακόμη λιγότερο θα μπορούσε να υπάρξει 

αιώνια εξιλέωση. Μόνο ό,τι είναι επιβλαβές πεθαίνει ─ το άχρηστο, το κακό, και η εξιλέωση πρέπει να 

τελειώσει όταν επιτευχθεί ο εξαγνισμός. Ήδη τότε σας είπα ότι τίποτα στο έργο μου δεν θα χαθεί. Σας 

είπα επίσης ότι κανένα από τα παιδιά Μου δεν θα χαθεί, και επιπλέον, σας αποκάλυψα την αθανασία 

της ψυχής λέγοντάς σας: "Εγώ είμαι η Ζωή, όποιος πιστεύει σε Μένα δεν θα πεθάνει ποτέ". 

22 Αγαπημένοι άνθρωποι: Κλείστε τα ανθρώπινα μάτια σας και νιώστε την Παρουσία Μου "στο 

σύννεφο". Ακούτε μια ανθρώπινη φωνή, είναι αυτή που μεταδίδεται από τον φορέα της φωνής, τον 

οποίο χρησιμοποιώ για να σας δώσω τη νοητική μου δόνηση. Αλλά αν ανυψωθείτε πνευματικά, θα 

νιώσετε την πνευματική μου παρουσία. Ω ευλογημένη Τρίτη Ώρα, όταν κάθε μάτι θα μπορεί να δει τον 

Κύριό του! Η ειδωλολατρία θα πέσει στο έδαφος και οι άνθρωποι θα γνωρίσουν πλήρως την αλήθεια. 

23 Για να εγκαινιάσω αυτή την εποχή, ήθελα να επικοινωνήσω τον εαυτό Μου μέσω του δικού σας 

νου, ώστε να Με νιώσετε πιο κοντά, πιο οικεία, πιο κοντά σας. Επίσης, στη Δεύτερη Εποχή ήρθα πιο 

κοντά στους ανθρώπους γεννημένος ανάμεσά τους, ζώντας δίπλα τους, μοιραζόμενος τους πόνους τους 

και υποφέροντας μπροστά στα μάτια τους. 

24 Σήμερα, στη νέα μου λέξη, τα πλήθη ξυπνούν και σχηματίζουν μια κοινότητα μεταξύ τους. Η 

πλειονότητά τους είναι οι φτωχοί της γης, αυτοί που αποκαλείτε "αποκληρωμένους", αλλά που στην 

πραγματικότητα δεν στερούνται κανένα από τα χαρίσματα που σας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα. Εξαιτίας 

της διδασκαλίας μου, αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν από τον λήθαργο και συνειδητοποίησαν όλα όσα 

κουβαλούν μέσα τους. Ως αποτέλεσμα, έχει αρχίσει μια πνευματική εκδίπλωση μέσα τους και η 

αμηχανία τους έχει σταδιακά εξαφανιστεί. Η διαίσθηση έχει αρχίσει να φωτίζει την ύπαρξή τους, η 

έμπνευση έχει χαϊδέψει το μυαλό τους, το χάρισμα της όρασης έχει φωτίσει το βλέμμα τους κατά τη 

διάρκεια της προσευχής τους, τους έκανε να απομακρύνουν το πέπλο από το πνευματικό και επίσης 

τους αποκάλυψε κάτι από το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Το χάρισμα της θεραπείας ─ είτε με τον απλό 

λόγο, είτε με το "χρίσμα", είτε ακόμη και με τη σκέψη ─ έχει ξεπηδήσει από τα εσώτατα βάθη των 

καρδιών τους, και πολλές άλλες ικανότητες έχουν γίνει ορατές στους ταπεινούς μαθητές αυτού του 

Έργου. 

25 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι αυτοί που δεν είχαν τίποτα στη γη ─ όταν ένιωσαν ότι είχαν λάβει μια 

κληρονομιά από τον Πατέρα, έβαλαν όλη τους την καρδιά και τον ενθουσιασμό τους στην υπηρεσία 

αυτού του σκοπού και με αυτόν τον τρόπο ανακάλυψαν πολλά από τα χαρίσματα της χάρης που κατείχε 

η ύπαρξή τους και τα οποία δεν γνώριζαν. 

26 Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τα χαρίσματα που διέθετε το πνεύμα τους, 

αφού η καρδιά τους λαχταρούσε μόνο να αποκτήσει τα πλούτη της γης; 

27 Αν οι άνθρωποι ήξεραν πώς να προσεύχονται, αν είχαν καταλάβει ότι γνωρίζω τη γλώσσα της 

καρδιάς, ότι καταλαβαίνω τις ανάγκες της ψυχής τους, ότι καταλαβαίνω ακόμη και την παραμικρή τους 

επιθυμία, ότι ξέρω πώς να ερμηνεύσω τις σκέψεις τους, όσο κι αν αυτές φαίνονται, θα είχαν στείλει την 

προσευχή τους στον Δημιουργό. Αλλά ο άνθρωπος είναι κοσμικός και έχει υλοποιήσει τη λατρεία του 

Θεού και την πνευματική του ανάπτυξη. Πώς όμως θα κάνει την ανθρωπότητα να κατανοήσει τα λάθη 

της; Στέλνοντας σ' αυτήν έναν λαό που έχει πνευματοποιηθεί, του οποίου τα παιδιά ζουν με την 

ανώτερη ηθική που διδάσκει η Διδασκαλία μου. 

28 Η ανθρωπότητα προκάλεσε τη Θεία Δικαιοσύνη με την επιστήμη της, με την αμαρτία της, με 

τους πολέμους της, με τα δόγματα και τον υλισμό της, και επειδή τα αδικήματά της ήταν πολύ μεγάλα, 

δεν μπορούσε παρά να περιμένει τιμωρία. Αλλά δείτε πώς ανταποκρίθηκα στέλνοντας στους 

ανθρώπους το Θεϊκό Μου Φως, που είναι παρηγοριά, αποκάλυψη, συγχώρεση και ειρήνη, ώστε να τους 

φωτίσει και να τους βοηθήσει στην εξέλιξή τους. 

29 Ο άνθρωπος γέμισε με πικρία ένα ποτήρι που θα πρέπει αργότερα να πιει. Αλλά πραγματικά, 

σας λέω, μέσα από αυτόν τον πόνο θα λάβει το φως. Αλλά φέρνω στις καρδιές σας ένα φως που θα σας 

φτάσει ήπια, που θα πείσει το πνεύμα σας μέσω της αγάπης και της αληθινής σοφίας. 

30 Εσείς τα πλήθη που ακούτε αυτή τη φωνή αυτή τη στιγμή ─ χαρείτε με τη σκέψη ότι σας έλαχε το 

πεπρωμένο να δείτε το φως μου σε αυτή την εποχή των μεγάλων πνευματικών συγκρούσεων. 
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31 Μην κοιμάστε, γιατί δεν σας μιλάω μόνο μέσω αυτών των φορέων φωνής. Σας μιλάω κάθε 

στιγμή που η ψυχή σας είναι σε ειρήνη και μπορεί να σηκωθεί για να επικοινωνήσει μαζί Μου. 

32 Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρδιά σας ως οδηγό, επιτρέψτε Μου να την 

εξομαλύνω πρώτα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε θεία έμπνευση μέσω των συναισθημάτων της. 

33 Όχι μόνο εσείς με επικαλείστε, αλλά και οι αδελφοί και οι αδελφές σας, ανάλογα με τις 

διάφορες θρησκείες, επικαλούνται τον Θεό τους. Δεν έρχομαι μόνο σε σας, αλλά εγώ, το Πνεύμα του 

Παρηγορητή, δίνω ειρήνη σε κάθε ταλαιπωρημένη καρδιά και πνεύμα. 

34 Ο άνθρωπος δημιούργησε μια εικόνα της αγάπης του Ιησού στη φαντασία του και τη μετέφερε 

σε έναν καμβά, δίνοντάς της ανθρώπινη μορφή, αφού δεν μπορούσε να αναπαραστήσει το πνεύμα του 

Δημιουργού. 

35 Από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους λαούς όλων των εποχών, πάντα δέχομαι τη λατρεία 

τους, τις ολοκαυτώματα, τις τελετές και τις θυσίες τους, γιατί για Μένα μετράει η καλή πρόθεση και όχι 

η πράξη. 

36 Είναι αλήθεια ότι οι εικόνες που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι για Μένα είναι ατελείς- αλλά 

δεν σταματώ να εξετάζω το έργο της εικόνας στην οποία Με αναγνωρίζουν, αλλά η καλή πρόθεση της 

πρόθεσής τους είναι αυτό που Με φτάνει. 

37 Ωστόσο, ─ πόσο ευχάριστο θα είναι για τον Πατέρα όταν δει την ανθρωπότητα να εξασκεί την 

πνευματοποίηση σαν αυτούς τους ανθρώπους που αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, 

απορρίπτοντας το επιφανειακό και το εξωτερικό, για να νιώσουν ότι πραγματικά Με κουβαλάτε στις 

καρδιές σας, ότι είμαι στην πρόθεσή σας όταν σκοπεύετε να κάνετε ένα καλό έργο, ότι είμαι στις 

σκέψεις σας όταν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μου. 

38 Ποιος, ακούγοντας αυτή τη φωνή, θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι η δόξα του Θεού 

εκδηλώνεται στην αθλιότητα ενός ανθρώπινου σώματος; Είναι πιο ευχάριστο για τον Θεό να εκδηλωθεί 

σε ένα ψωμί που είναι άψυχη ύλη παρά μέσω των δικών Του παιδιών, του ανθρώπου, που 

δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του και θεωρείται το πιο τέλειο ον της δημιουργίας; Γιατί να 

μην εκδηλωθεί το Φως, το Θείο Πνεύμα, μέσα από το προνομιούχο πλάσμα που είναι φτιαγμένο κατ' 

εικόνα και ομοίωσή Του; Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονός ότι ο Θεός μπορεί να γίνει γνωστός 

μέσω του οργάνου του ανθρώπινου νου. Αλλά αυτή η ανθρωπότητα είναι άπιστη και καχύποπτη, 

επειδή έχει πληγωθεί πολλές φορές στα πιο ιερά της αισθήματα. Γι' αυτό ακούει μόνο και δεν ακούει. 

39 Η ανθρώπινη καρδιά πρέπει και πάλι να δουλευτεί με το καλέμι της αγάπης, ώστε να 

ξεπηδήσουν από αυτήν τα αισθήματα της αδελφοσύνης και της ευγένειας. 

40 Η ανθρώπινη καρδιά έχει σκληρύνει σε τέτοιο βαθμό που παραμένει μουδιασμένη μπροστά 

στον πόνο ή τη δυστυχία ενός συνανθρώπου. Πρέπει όμως να αισθανθεί τον ξένο πόνο και να 

κατανοήσει την αιτία του, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να προχωρήσει στην πορεία της ανάπτυξής 

του. 

41 Αν ο άνθρωπος αρκείται στο να κρίνει τον πλησίον του, θα κάνει μόνο λανθασμένες κρίσεις. Αν 

όμως προσπαθήσει να κατανοήσει την αιτία του πόνου του, με την ευγενή πρόθεση να τον βοηθήσει, 

θα του αποκαλυφθεί η κρυμμένη προέλευση αυτού του πόνου, την οποία μπορεί στη συνέχεια να 

ανακουφίσει. 

42 Πόσοι κάνουν τη ζωή τους ανυπόφορη λόγω έλλειψης πνευματικής πίστης, επειδή πιστεύουν ότι 

ο φυσικός κόσμος είναι ο μόνος που υπάρχει και αμφιβάλλουν ότι το πνεύμα υπάρχει- γιατί γι' αυτούς 

τίποτα δεν μπορεί να το αποδείξει. Αυτές και άλλες θλιβερές σκέψεις τους φέρνουν σε απόγνωση και 

τους οδηγούν ακόμη και στο θάνατο. 

43 Το πρώτο μάθημα που θα δώσετε στους μελλοντικούς μαθητές σας θα πρέπει να βασίζεται σε 

αυτή τη διδασκαλία. Θα τους δώσετε την ευκαιρία να ανέβουν από το πρώτο βήμα της πορείας 

ανάπτυξής τους. Θα τους αποκαλύψετε ότι ο Πατέρας, με την άπειρη αγάπη Του και την τέλεια 

δικαιοσύνη Του, χορηγεί σε κάθε ψυχή τόσες υλικές ζωές όσες χρειάζεται για την τελειοποίησή της- ότι 

ορισμένα φυσικά όντα υποφέρουν περισσότερο από άλλα, ότι υπάρχουν ζωές γεμάτες ευημερία και 

άλλες γεμάτες πίκρα και εξιλέωση. 



U 186 

85 

44 Οι γήινοι που ζουν χωρίς πόνο και χωρίς μεγάλες δοκιμασίες είναι αυτοί που ήταν ο λόγος που 

πολλοί αδαείς και δυσαρεστημένοι Με αποκαλούν άδικο. 

45 Θα υπάρξουν περισσότερες από αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην πορεία σας, και θα είστε 

αυτοί που θα κληθείτε να δώσετε τις εξηγήσεις. Θα σας ρωτήσουν αν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει 

ανταμοιβή ή τιμωρία μετά από αυτή τη ζωή. Σε αυτό θα απαντήσετε ότι όσο η ψυχή δεν έχει φτάσει στο 

απαραίτητο ύψος ανάπτυξης για να ζήσει (για πάντα) στην Πνευματική Κοιλάδα, πρέπει να ενσαρκωθεί 

σε αυτή τη γη, περνώντας από κάθε γήινη ζωή σύμφωνα με την πρόοδο της προηγούμενης. Κάποιες 

φορές θα συμβεί για να δρέψουμε μια καλή σοδειά, σε άλλες περιπτώσεις για να ξεπληρώσουμε 

κάποιο χρέος ή για να ολοκληρώσουμε ένα έργο που έχουμε ξεκινήσει. 

46 Όταν τότε η ψυχή έχει καλύψει όλο το μονοπάτι που της χαράχτηκε ως προορισμός της στη γη, 

θα μπορέσει να ανέλθει στην πνευματική πατρίδα, όπου θα βρει τη συνέχεια του μονοπατιού που θα 

την οδηγήσει στην αιώνια μακαριότητα, στην αγκαλιά του Κυρίου. 

47 Μην αφήνετε σκοτεινά ή ασαφή σημεία. Δεν θα τους πείσετε όλους, αλλά ακόμη και μέσα από 

την αμφιβολία των απίστων θα προχωρήσετε γνωρίζοντας τις σκέψεις τους για να πείσετε άλλους που 

θα συναντήσετε αργότερα στον πόλεμο των λόγων. 

48 Αληθινά σας λέω, η διδασκαλία Μου θα είναι για την ανθρωπότητα σαν το ξύπνημα ενός 

ανοιξιάτικου πρωινού, σαν τη δροσιά που κάνει τα χωράφια γόνιμα ─ σήμερα, όταν ο κόσμος είναι ένα 

χωράφι θανάτου, άνυδρο και ξηρό. 

49 Πηγαίνετε σε όλους στο όνομά μου. Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί το αγαπημένο όνομα του 

Ιησού, αφού η θυσία μου ήταν για όλους; 

50 Αφήστε τους συνανθρώπους σας να αισθανθούν ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους πρόποδες 

του βουνού περιμένοντας τις ζωογόνες οδηγίες του Δασκάλου σας. Γιατί ο λόγος μου είναι ζωή για την 

ψυχή σας. 

51 Έστρωσα το τραπέζι με λευκά τραπεζομάντιλα και τοποθέτησα πάνω τους τους καρπούς του 

δέντρου της ζωής για να δυναμώσει η ψυχή σας. 

52 Το φως του Αγίου Πνεύματος απελευθερώνει την ψυχή σας από το σκοτάδι- γιατί έχετε 

παραστρατήσει, έχετε χάσει τον δρόμο σας και είστε νεκροί για τη ζωή της χάρης. 

53 Έπεσες στην ειδωλολατρία, αγαπημένε μου λαέ, στην ανυπακοή και στην αχαριστία. 

Εγκαταλείψατε το φως και στραφήκατε στο σκοτάδι, πετάξατε το λευκό χιτώνα και αντί για κρυστάλλινο 

νερό ήπιατε θολό νερό και δηλητηριάσατε τον εαυτό σας με αυτό. 

54 Έγινα άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή για να σας διδάξω να αγαπάτε και να συγχωρείτε, ήρθα για 

να δώσω ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και πραότητας, ως Δάσκαλος σας έδωσα τις οδηγίες Μου. 

Αλλά οι καιροί πέρασαν και πέσατε σε σφάλμα. 

55 Ω, λαέ που έχω επιλέξει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους! Σε αναζήτησα και σε βρήκα στις 

κατακόμβες, σε βρήκα στην έρημο, όπου έθρεψες τις επτά αμαρτίες. Σήμερα έρχομαι ως καλός 

ποιμένας και σας αναζητώ σε όλους τους δρόμους και τα μονοπάτια και σας σώζω από την άβυσσο. Με 

ακούσατε και Με αισθανθήκατε και λάβατε από Μένα όλα όσα λείπουν από την ψυχή σας. Σας έδωσα 

αποδείξεις αγάπης, σας φώτισα, και από το βιβλίο της διδασκαλίας Μου σας έδωσα άφθονα. 

56 Ελάτε, λαέ μου, ανεβείτε το βουνό βήμα προς βήμα. Καθώς ανεβαίνετε, θα αισθάνεστε σε 

κοινωνία με τον Πατέρα σας και θα μπορείτε να απολαμβάνετε τους καρπούς του δέντρου της ζωής. 

Μια πηγή με κρυστάλλινο νερό ρέει από την κορυφή του βουνού για να ξεδιψάσετε. 

57 Ισραήλ της Τρίτης Εποχής: Ακούτε τον Δάσκαλό σας, ο οποίος σας διδάσκει και προφητεύει. Για 

ποιο σκοπό, αγαπητοί μου άνθρωποι; ─ Έτσι ώστε με τη θεία μου χάρη να ξυπνήσετε από τον λήθαργο 

στον οποίο βρίσκεστε. 

58 Όποιος έχει μάτια, θα δει- όποιος έχει μυαλό, θα σκεφτεί, και όποιος έχει αυτιά, θα ακούσει τον 

Δάσκαλό του. Είστε εκείνοι που ο δείκτης Μου έχει σημαδέψει ─ οι νεκροί στους οποίους έδωσα ζωή ─ 

οι τυφλοί στους οποίους επανέφερα την όραση ─ οι χαμένοι τους οποίους καθοδηγώ με το φως Μου, 

και οι ναυαγοί στους οποίους έδειξα τη σωσίβια λέμβο. 
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59 Σκεφτείτε το συμπόσιο που ετοίμασε ο Πατέρας για τον "άσωτο υιό" που είχε χαθεί, 

μαστιγωμένος από ανεμοστρόβιλους και πίνοντας το ποτήρι της πίκρας. 

60 Νιώστε Με και αφήστε Με να κατοικήσω στις καρδιές σας και να σας πω όπως είπα στους 

μαθητές Μου στη Δεύτερη Εποχή: "Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα Μου". Ομοίως σας λέω σε αυτή 

την Τρίτη φορά: "Πάρτε και φάτε, αυτός είναι ο λόγος Μου". 

61 Αγαπητοί μαθητές, πλησιάζει το έτος 1950, όταν θα πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή. 

Αλλά ενόψει αυτού, σας λέω ότι θα έχετε λάβει το Λόγο Μου σε αφθονία και θα ξεκινήσετε όπως ο 

Δάσκαλός σας. Θα είστε σαν φάρος για την ανθρωπότητα και θα χαρίζετε άφθονη αγάπη στους 

συνανθρώπους σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 187  
1 Ελάτε να φάτε το ψωμί της αιώνιας ζωής στο τραπέζι του Κυρίου. Οι άγγελοι έχουν ετοιμάσει το 

συμπόσιο και ο Πατέρας σας σας δέχεται όλους. Φάτε και πιείτε, αλλά εκτιμήστε την ουράνια γεύση 

αυτής της τροφής και μη συμπεριφέρεστε όπως κάποιοι που κάθονται στο τραπέζι μου, τρώνε, πίνουν 

και μετά φεύγουν χωρίς να συνειδητοποιήσουν με ποιον βρέθηκαν. 

2 Το ψωμί που σας προσφέρω σήμερα είναι το ίδιο ψωμί που σας έφερα στη Δεύτερη Εποχή. 

Αναζητήστε το νόημα και στα δύο, και θα ανακαλύψετε ότι είναι το ίδιο ─ αυτό της Θείας Μου Αγάπης. 

3 Έρχομαι να σας λυτρώσω, όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή, και σε όλους όσους θέλουν να Με 

ακολουθήσουν, λέω: "Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε τα βήματά Μου". Γνωρίζετε καλά ότι ο 

σταυρός αποτελείται από ταπείνωση, αγάπη, έλεος, παραίτηση και θυσία. Εκείνοι που το 

αναλαμβάνουν γνωρίζουν ήδη το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν εξαπάτησα κανέναν 

λέγοντάς του ότι το μονοπάτι Μου είναι στρωμένο με τριαντάφυλλα. Γιατί θέλω οι στρατιώτες Μου να 

Με ακολουθούν από αγάπη και πίστη. 

4 Ξέρω ότι αφού δείξω στα παιδιά Μου την αλήθεια της διδασκαλίας Μου, εκείνοι που Με 

ακολουθούν θα είναι πιστοί και ειλικρινείς σε όλες τις πράξεις της ζωής τους. Μεταξύ των πιστών Μου 

δεν θα υπάρχουν πληρωμένοι υπηρέτες, αλλά μόνο ένθερμοι μαθητές και ανιδιοτελείς ακόλουθοι. 

5 Αν κάποιος παρερμηνεύσει αυτό το έργο και το εκμεταλλευτεί για ανέντιμους σκοπούς, θα 

δώσει στον εαυτό του το όνομα του "προδότη" και η συνείδησή του θα είναι ο κριτής του. 

6 Είχατε ήδη ένα οδυνηρό και θλιβερό παράδειγμα σε έναν από τους μαθητές μου της Δεύτερης 

Εποχής, ώστε να το αποφύγετε και να μην προσπαθήσετε να το μιμηθείτε για κανένα λόγο. Διότι δεν 

είναι σωστό κάποιος, που ανήκε στον αριθμό των πιστών μου παιδιών, να πρέπει να φύγει για να 

κρύψει την παράβαση που τον έχει στιγματίσει ─ όπως έκανε ο Ιούδας όταν έφυγε από τον Μυστικό 

Δείπνο, επειδή κατάλαβε ότι δεν ήταν άξιος να παραμείνει ούτε μια στιγμή περισσότερο ανάμεσα σε 

εκείνους που σύντομα θα έδιναν τη ζωή τους για να μαρτυρήσουν την αλήθεια που αποκαλύφθηκε 

μέσω του Θείου Διδασκάλου. 

Όσοι Με ακολούθησαν τότε, το έκαναν από αγάπη για τον Σκοπό Μου. Σήμερα θέλω εσείς, που 

έρχεστε εδώ επιθυμώντας τη διδασκαλία Μου, να Με ακολουθήσετε ομοίως ─ αλλά όχι με γνώμονα τα 

ανθρώπινα συμφέροντα ή τον εσφαλμένο φόβο της δικαιοσύνης Μου. Θέλω μόνο η αγάπη για τον 

πλησίον σας να σας εμπνέει να το κάνετε αυτό, γιατί μέσα σε αυτούς αγαπάτε και δοξάζετε τον Πατέρα 

και Δημιουργό σας. 

7 Αν ήθελα ο φόβος να σας πείσει, θα χρειαζόταν μόνο να το ευχηθώ και οι δυνάμεις της φύσης 

θα απελευθερώνονταν και έτσι θα σας έδειχνα ότι είμαι ο μόνος ισχυρός. Θέλω όμως να 

συσσωρεύονται στον καθένα από εσάς οι αρετές, οι οποίες αποκτώνται με την ταπεινοφροσύνη, την 

πίστη και την αγάπη. 

8 Τώρα είναι μια νέα εποχή, και αυτός είναι ο λόγος που λαμβάνετε τώρα νέες διδασκαλίες. Διότι 

τα γεγονότα των προηγούμενων εποχών, όπως περιμένουν την ανθρωπότητα, δεν θα επαναληφθούν σε 

αυτή την εποχή. Αυτό θα ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος και η ανθρωπότητα να επαναλάμβανε 

το ίδιο μάθημα. 

9 Στρατιώτες του Ιησού ─ έτσι σας αποκαλώ, επειδή σας εμπιστεύομαι την υπόθεσή Μου: 

Ερευνήστε τη διδασκαλία μου, ώστε να είστε σίγουροι γι' αυτή την αλήθεια. Στη συνέχεια, όταν 

αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να ξαναπέσετε σε ύπνο, και οι θεολόγοι δεν θα σας φέρουν σε 

δύσκολη θέση με τις ερωτήσεις τους, παρόλο που αυτό που σας παρουσίασα σήμερα δεν είναι 

μυστήριο. Το μυστικό θησαυροφυλάκιο έχει ανοίξει μπροστά στο πνεύμα σας, ώστε να μπορείτε να 

γνωρίσετε τον Πατέρα σας όλο και καλύτερα. Ποιο θα ήταν το νόημα αν ερχόμουν σε σας με μυστικά; 

Θα μπορούσατε να αποκαλέσετε αυτά τα μυστικά αποκαλύψεις; 

10 Σας υποσχέθηκα το Πνεύμα της Αλήθειας που θα ερχόταν σε σας για να σας εξηγήσει τις 

προηγούμενες διδασκαλίες Μου- και τώρα μπορώ να σας πω ότι σε αυτόν τον Λόγο έχω φέρει όλα όσα 

προορίζονται για αυτή την εποχή. 
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11 Καταλάβετε πώς να γίνετε μαθητές μου ακούγοντας προσεκτικά τις διδασκαλίες μου, 

προβληματιζόμενοι διεξοδικά και εφαρμόζοντάς τες αργότερα. 

12 Παιδιά μου: Ενώ εσείς Με αναγνωρίζετε από τα λόγια Μου, Εγώ σας αναγνωρίζω από τις 

πράξεις σας. 

13 Μαζί θα μάθετε το μάθημά μου καλύτερα. Η διδασκαλία είναι λεπτομερής, γεμάτη φως, γιατί 

είναι η αγάπη του ίδιου του Πατέρα που διαχέεται μέσα στον λόγο. Επομένως, πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε όλη σας τη θέληση για να αποδείξετε ότι είστε καλοί μαθητές. 

14 Ο κόσμος σας είναι μια έρημος, εγώ είμαι η όαση. Είστε διψασμένοι περιπλανώμενοι που με 

καλέσατε και Μου δείξατε όλη σας τη δίψα για δικαιοσύνη και αγάπη. Σας έστειλα τον Λόγο Μου ως 

καθαρό και κρυστάλλινο νερό. Περιστασιακά ήταν σαν μάννα, αλλά πάντα ήταν η τροφή που 

ενδυναμώνει την ψυχή σας στο μακρύ και δύσκολο πέρασμα της ερήμου. 

15 Όταν έρθει η ώρα, θα γίνετε η όαση που θα δίνει σκιά, νερό και αναζωογόνηση στον 

ταλαιπωρημένο οδοιπόρο. Μαζί σας όσοι υποφέρουν θα θεραπεύσουν τις καρδιές τους, γιατί σας 

μεταμορφώνω τώρα σε θεραπευτικό βάλσαμο. 

16 Τώρα είναι η ώρα του φωτός, είστε όλοι ντυμένοι με αυτό. Αυτό το φως θα κάνει τον άνθρωπο 

να καταλάβει ότι μέσα του υπάρχει ένα άτομο της θεότητας που είναι η ψυχή, της οποίας η νοημοσύνη, 

καθοδηγούμενη από τη συνείδηση, θα τον οδηγήσει στην ειρήνη. 

17 Αυτά τα δώρα θα τον απαλλάξουν από τις θλιβερές επανορθώσεις και θα του επιτρέψουν να 

ανέλθει στα βασίλεια της τέλειας σοφίας. 

18 Μέσα στους αιώνες έχω δει πολλά από τα παιδιά μου που απέρριψαν τις απολαύσεις που 

προσφέρει αυτός ο κόσμος και ακολούθησαν το μονοπάτι του Νόμου μου για να αφήσουν ένα 

μονοπάτι πνευματικών παραδειγμάτων και έμπνευσης για την ανθρωπότητα. Αυτά τα πλάσματα, αυτοί 

οι άνθρωποι που, όπως εσείς, κατοικούσαν στη γη και ήρθαν μόνο για να φέρουν το μήνυμα της αγάπης 

και της παρηγοριάς, ζουν τώρα στον πνευματικό κόσμο και απολαμβάνουν την αληθινή ειρήνη. 

19 Δεν σας ζητώ να αφιερώσετε όλο σας το χρόνο σε Μένα, γιατί σας έχω δώσει καθήκοντα και 

ευθύνες στη γη. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι το ανθρώπινο σώμα που αγαπάτε τόσο πολύ είναι μόνο 

ο μανδύας ή το κέλυφος της ψυχής. Είναι η σάρκα στην οποία ξυπνάει κάθε πόνος. 

20 Έχετε επιτρέψει σε αυτή τη σάρκα να γεμίσει με ατέλειες και πειρασμούς που δημιουργεί ο νους 

σας όταν δεν προσέχετε και δεν προσεύχεστε. 

21 Ξέρω: Όσο βρίσκεστε σε αυτόν τον κόσμο, οι καρδιές και οι αισθήσεις σας θα τείνουν προς 

αυτόν. Αλλά αγωνιστείτε ενάντια σε οτιδήποτε επιβλαβές, παράλογο και ανήθικο. Δεν σας συμβουλεύω 

να κλειστείτε σε μοναστήρια και να περιφρονήσετε τον κόσμο και την επαφή με τους γείτονές σας, γιατί 

αυτό θα ήταν παρεξήγηση της αγάπης σας και της υπηρεσίας σας για τη Θεότητά μου. Μην 

προσπαθείτε να γίνετε πουριτανοί, ξεχνώντας ότι είναι υποχρέωσή σας να εκπληρώνετε και τους 

νόμους της φύσης. 

22 Εκπληρώστε τους νόμους στους οποίους σας έχει υποβάλει ο Δημιουργός. Κάποια αφορούν την 

ψυχή, άλλα το σώμα, και εγώ διατάζω μόνο να απορρίψετε ό,τι είναι επιβλαβές, την αλαζονεία και την 

υποκρισία. 

23 Ω αγαπημένοι μαθητές, που ακούτε τη διδασκαλία του Δασκάλου: Δείτε πώς ο Λόγος μου 

αφυπνίζει τις ικανότητες που ήταν αδρανείς μέσα σας. 

24 Μπορείτε δικαίως να πείτε ότι αυτές είναι ήδη οι τελευταίες στιγμές της παρουσίας μου 

ανάμεσά σας με αυτή τη μορφή. Είναι πολύτιμες στιγμές- γιατί όταν τις θυμάστε μετά την αναχώρησή 

μου, μπορείτε να πείτε: "Τι χάρη μας έδωσε ο Κύριος!" 

25 Έτσι, αγαπημένοι μαθητές, προσέξτε τον πειρασμό. Μην ασχολείστε με πράγματα που δεν σας 

αφορούν. 

Βεβαιωθείτε ότι η πνευματοποίηση μπορεί να αντανακλάται σε εσάς. Ξέρω ότι ο αγώνας σας είναι 

καυτός, ότι το να κάνετε το καλό είναι μερικές φορές δύσκολο και πικρό. Γι' αυτό, σας διδάσκω πρώτα 

να αγαπάτε και να συγχωρείτε τους αγαπημένους σας και μετά να στέλνετε τον εαυτό σας ανάμεσα 

στην ανθρωπότητα. 
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26 Μην κουράζεστε, γιατί το έργο για την ψυχή δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό που σήμερα σας 

φαίνεται ως ανταμοιβή ή τιμωρία, η ψυχή σας, όταν αγωνίζεται προς τα πάνω, θα το λάβει ως 

ανταμοιβή- γιατί δεν θα κουραστεί ποτέ να αγαπά και να σπέρνει το καλό. 

27 Ευλογημένη είναι η προετοιμασμένη καρδιά, γιατί μοιάζει με το ευωδιαστό τριαντάφυλλο που 

αναδίδει το άρωμά του. Ευλογημένη είναι η ανθρώπινη σκέψη που μπόρεσε να ανυψωθεί σε Μένα, 

γιατί βλέπει τις πνευματικές ομορφιές. Όποιος ξέρει πώς να υψώσει την ψυχή του, θα κάνει μεγάλα 

έργα, και το μυαλό του θα κατανοήσει και θα δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο. 

28 Σας έχω εξοπλίσει ώστε να ξεκινήσετε να χτίσετε έναν κόσμο στον οποίο θα βασιλεύει το καλό. 

Γιατί οι άνθρωποι αυτής της εποχής έχουν συμβάλει με τις αμαρτίες τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

στην καταστροφή του ευγενέστερου και υψηλότερου που μπορεί να υπάρχει στην καρδιά του 

ανθρώπου ─ της πνευματικής αγάπης. 

29 Μην προσπαθείτε τόσο πολύ για την άνεσή σας. Παραιτηθείτε από την επιθυμία να 

εξασφαλίσετε το μέλλον σας. Μην είστε πλέον δυσαρεστημένοι. Τι επιθυμείτε ή περιμένετε από αυτόν 

τον κόσμο; Είχατε ήδη τιμές, απολαύσεις, επαίνους. Κάποιοι είχαν τα πάντα, άλλοι πολλά. Ωστόσο, σας 

βρίσκω όλους χωρίς καλά έργα. 

30 Αναρωτηθείτε αν ήσασταν δίκαιοι με τον εαυτό σας. Διαθέτετε νοημοσύνη, έχετε λογική και 

ελευθερία βούλησης. Εσείς που ακούτε σήμερα τον λόγο μου, δεν μπορείτε να αποκαλείτε τους 

εαυτούς σας αδαείς. Έχετε μάθει να Με αναζητάτε στο άπειρο, όπου δεν υπάρχουν μορφές, γιατί ως 

Θεός δεν έχω μορφές. 

31 Είμαι μέσα σας. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει πάντα να Με αναζητούν σε αυτό το μπλε που 

αποκαλούν "ουρανό"; Και αυτό μπορώ να σας το πω: είμαι πέρα από αυτόν τον ουρανό. Αναζητήστε Με 

με ταπεινότητα και σεβασμό και θα σας επιτρέψω να διεισδύσετε βαθιά στη σοφία Μου. Αλλά ποιος 

άνθρωπος έχει διεισδύσει με τη σκέψη του εκεί όπου βρίσκεται η δύναμη του Θεού; ─ Κανείς. Γιατί 

κανείς δεν γνωρίζει τον δρόμο ή τη σκάλα για να Με φτάσει, επειδή ο άνθρωπος δεν έχει ακούσει τη 

φωνή της συνείδησης. 

32 Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ακόμη τον κόσμο του, τη γη, η φύση της οποίας του επιφυλάσσει 

ακόμη πολλές εκπλήξεις. Και υπάρχουν ακόμα πολλοί κόσμοι σαν αυτόν που σας περιβάλλει. Αλλά αν η 

δημιουργία, η οποία είναι μόνο ένα μέρος του έργου Μου, δεν είναι γνωστή ─ γιατί υπάρχουν εκείνοι 

που ισχυρίζονται ότι Με γνωρίζουν μέσω της επιστήμης τους; 

33 Μιλάω στην ψυχή που μια μέρα θα ταξιδέψει στο αληθινό μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα και θα 

δει τη θεία δόξα Μου. 

34 Να είστε ταπεινοί άνθρωποι γεμάτοι κατανόηση. Να είστε άνθρωποι της ειρήνης. 

35 Μου ζητάτε να ξεχύσω τη χάρη Μου πάνω σας, επειδή ξέρετε ότι ο Λόγος Μου είναι η μόνη 

τροφή για την ψυχή σας. Διότι η ζωή που ζεις σε κάνει να πέφτεις περιστασιακά. Έχετε πικρή γεύση στο 

στόμα σας- γι' αυτό, σας πλησιάζω για να σας δώσω γλυκύτητα και τρυφερότητα στον Λόγο Μου και να 

απαλύνω τη δίψα σας με την αγάπη Μου που γεμίζει τα πάντα. Αλλά υπάρχουν απείρως πιο 

πεινασμένοι άνθρωποι από εσάς. Γι' αυτό σας αφήνω ως διαχειριστές των αποκαλύψεών Μου, ώστε να 

μπορείτε να μοιραστείτε τα δώρα της χάρης Μου με αυτούς τους ανθρώπους. 

36 Πρέπει να γίνετε δάσκαλοι- αλλά πρέπει να αποτυπώσετε τα τελευταία μου μαθήματα στην 

καρδιά σας, το ένα μετά το άλλο. Δεν είστε ακόμη προετοιμασμένοι. Αν αυτή τη στιγμή ο Δάσκαλος 

καλούσε τον πιο προχωρημένο να πάρει τη θέση του και να μιλήσει στο όνομά του, αυτός δεν θα 

αισθανόταν ικανός να το κάνει, και ο φόβος του δεν θα τον άφηνε, ούτε τα χείλη του θα άνοιγαν. 

37 Αλλά σύντομα θα πρέπει να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο ─ μετά το 1950, όταν θα έχω αποσύρει 

τον Λόγο Μου. Τότε θα πρέπει να ξεπεράσετε όλο το φόβο σας και να χρησιμοποιήσετε τη δύναμή Μου 

για να μπείτε πλήρως στην εκπλήρωση του έργου σας. Δεν θα είναι πλέον η ίδια έκσταση που γνωρίζατε 

μέχρι τώρα, μέσω της οποίας σας μίλησα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αρκεί να υψωθείτε σε 

Μένα γεμάτοι πίστη και να ακούσετε τη φωνή του πνεύματός σας, τότε η έμπνευση θα είναι στη 

διάνοιά σας. 
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38 Θα καθοδηγήσετε τα πλήθη να σας υποστηρίξουν με τις σκέψεις, την αφοσίωση και τον 

εξοπλισμό τους. Τότε θα φροντίσετε ώστε ο λόγος σας να είναι πραγματικά ο φορέας της θείας 

έμπνευσης. 

39 Δείτε πώς θα αλλάξει η μορφή (των διακηρύξεων) και πώς όλα θα γίνουν απλούστερα για να τα 

καταλάβουν καλύτερα οι άνθρωποι. Γιατί ο άνθρωπος θέλει σαφήνεια, δεν θέλει πλέον να κουράζει τη 

διάνοιά του με την αποκρυπτογράφηση μαθημάτων που θεωρεί ασαφή. Γι' αυτό, στους τελευταίους 

χρόνους της διακήρυξής Μου, κάνω τον Λόγο Μου πιο κατανοητό, ώστε να μην κάνετε λάθη. 

40 Επίσης, στη Δεύτερη Εποχή, ο Δάσκαλος έκανε τη διδασκαλία του πιο σαφή στις τελευταίες 

περιόδους (της διδασκαλίας του), γιατί αυτά τα τελευταία μαθήματα θα έκαναν κατανοητές όλες τις 

προηγούμενες διδασκαλίες. 

41 Σας λέω: Θέλω όλες οι πράξεις σας να είναι μια σπίθα αλήθειας. Γιατί η Διδασκαλία που σας 

έδωσα είναι σαν κρυστάλλινο νερό. Μην δείχνετε στους ανθρώπους τίποτα από το έργο Μου με 

παραπλανητικό τρόπο, γιατί όλα έχουν μια εύλογη εξήγηση και έναν λόγο ύπαρξης. Σε ό,τι περνάτε, δεν 

πρέπει να υπάρχει φόβος για τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι εκείνοι που έχουν εξαπατήσει τους 

συνανθρώπους τους με ανέντιμες διακηρύξεις θα αναγνωρίσουν το λάθος τους, και μόνο εκείνοι θα 

παραμείνουν στην υπηρεσία Μου που είναι προετοιμασμένοι με καλή πρόθεση και καλή προετοιμασία 

να φέρουν την αλήθεια Μου, την αγάπη Μου και την ειρήνη Μου στους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω, 

τα ζιζάνια που φυτρώνουν στις καρδιές θα απομακρυνθούν από τα εύφορα χωράφια. Μόνο έτσι η 

ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει το αληθινό έργο του Αγίου Πνεύματος. 

42 Θα βρείτε όλους τους μαθητές Μου διασκορπισμένους σε όλη τη γη. Γιατί ο καθένας που είναι 

πνευματικός στον τρόπο ζωής του και Με λατρεύει είναι πνευματιστής. 

43 Η ενοποίηση των θρησκειών θα έρθει όταν το πνεύμα του ανθρώπου υψωθεί πάνω από τον 

υλισμό, τις παραδόσεις, τις προκαταλήψεις και τον φανατισμό. Τότε οι άνθρωποι θα έχουν ενωθεί 

πνευματικά σε μια ενιαία λατρεία: αυτή της καλοσύνης από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Όταν 

συμβεί αυτό, η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε μια περίοδο τελειότητας. Γι' αυτό απαιτώ από εσάς να 

δείχνετε το έργο μου με καλή και ορθή συμπεριφορά. 

Μην στενοχωριέστε που δεν θα ζήσετε για να δείτε την πραγματοποίηση όλων αυτών. Αλλά σίγουρα 

θα έχετε την ικανοποίηση ότι έχετε συμβάλει με τον σπόρο σας στην εγκαθίδρυση της Βασιλείας της 

Ειρήνης ─ έναν σπόρο που θα φέρει καρπούς στις καρδιές των γενεών που θα έρθουν. 

44 Ετοιμαστείτε, σπείρες στο χωράφι μου, γιατί τα χωράφια είναι έτοιμα να δεχτούν τον σπόρο της 

διδασκαλίας μου. 

45 Δεν είναι μακριά η μέρα που θα δείτε πλήθη ανθρώπων να σας αναζητούν, να διασχίζουν τις 

θάλασσες επιθυμώντας αυτό που σας παρέδωσε ο Κύριος γι' αυτούς. 

Αυτή η ήπειρος θα τους υποδεχθεί με αδελφοσύνη και ειρήνη. Οι φυλές θα αναμειχθούν, θα είναι η 

ένωση των ανθρώπων, επειδή τα έθιμα και οι ιδέες τους θα διαπλέκονται- και αυτό θα φέρει μια 

πραγματική και διαρκή ειρήνη. Θα υπάρξει ένας νέος κόσμος. Αυτό που ζείτε τώρα είναι η 

προετοιμασία γι' αυτό. 

Ο αγώνας πρέπει να παραταθεί για να κερδηθεί χρόνος, διότι οι ιδέες που επικρατούν σήμερα δεν 

μπορούν να σβηστούν σε μια στιγμή. Χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των δύο 

κόσμων: Αυτό που ζείτε τώρα, το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί, και το αυριανό, το οποίο θα το 

αντικαταστήσει. 

46 Βρίσκεστε ακόμα στην πιο δύσκολη περίοδο του αγώνα. Γι' αυτό, ήρθα να σας καθοδηγήσω, 

ώστε να μπορέσετε να δείτε αυτόν τον αυριανό κόσμο. Σας δίνω τις απαραίτητες εξουσίες ώστε να 

μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την απόφασή σας και ευλογώ την ανθρωπότητα. 

47 Να είστε ευλογημένοι, γιατί επιδιώκετε να αυξήσετε τις γνώσεις σας για να ανακαλύψετε το 

υψηλότερο, και επιθυμείτε να βλέπετε καθαρά όταν εισέρχεστε στο πνευματικό μονοπάτι. Αλλά δεν θα 

είστε σε θέση να αναγνωρίσετε πλήρως τη διδασκαλία μου μέχρι να φτάσετε τόσο μακριά ώστε να 

πέσει ο επίδεσμος που καλύπτει τα μάτια σας. 
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48 Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη δική του πνευματική καθυστέρηση. Διότι αν και είναι 

προικισμένος με λογική και πνεύμα, δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να ανέλθει στο επίπεδο της 

ζωής που του ανήκει. Αφήνεται και απολαμβάνει τις απολαύσεις της σάρκας, σκοτώνει την ψυχή του, 

αρρωσταίνει και σέρνεται ως "παράλυτος" χωρίς την παραμικρή επιθυμία να θεραπευτεί από τα 

βάσανά του. 

49 Οι διδασκαλίες μου και ο θυσιαστικός μου θάνατος έχουν επιτύχει πολύ λίγα πράγματα. Γιατί 

στο τέλος των αιώνων βλέπω με θλίψη ότι (ακόμα) οι τυφλοί οδηγούν τους τυφλούς και οι κουτσοί 

θέλουν να κάνουν τους παράλυτους να περπατήσουν. Βλέπω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων είναι 

εύθραυστα, αλλά αδύναμα πλάσματα, και αυτό επειδή δεν θέλετε να ζήσετε όπως σας έχω διδάξει. 

Επιτρέπετε στα πάθη να σας κυριαρχούν και να φυτρώνουν στις καρδιές σας και να σας βλάπτουν. 

50 Είστε προικισμένοι με σπουδαία προσόντα και όμως δεν τα χρησιμοποιείτε σωστά. Έχω 

προορίσει τη νοημοσύνη και τη θέληση για την υπηρεσία του πνεύματος, ώστε να γίνετε κύριοι των 

πράξεών σας, της ζωής σας, και καλοί νομοθέτες, ώστε να είστε νικητές και να κερδίσετε τη μάχη σε 

αυτόν τον αγώνα που δίνετε ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα. Όταν το πετύχετε αυτό, θα είστε καλοί 

προφήτες που θα καθοδηγούν τα πλήθη ─ τους ανθρώπους καλής θέλησης. Τότε δεν θα φοβάστε τη 

μάχη γιατί θα έχετε νικήσει τον εαυτό σας. Θα αισθάνεστε δυνατοί και θα κοιτάτε ο ένας τον άλλον με 

σεβασμό και αγάπη ─ ακόμη και τα υποδεέστερα όντα, αυτά τα μικρά αδέρφια σας που θα γίνουν στη 

συνέχεια φίλοι σας. 

51 Μη νομίζετε ότι οι προφήτες της αρχαιότητας, τους οποίους αποκαλείτε "μεγάλους άνδρες" και 

οι οποίοι πέτυχαν την απελευθέρωση, ήταν δυνατοί και ανεβασμένοι μόνο και μόνο επειδή ήταν 

γραφτό να γίνουν έτσι. Ήταν έτσι επειδή πολέμησαν και έχτισαν τον αληθινό ναό της ειρήνης και της 

αγάπης. Αλλά και εκείνοι που καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της 

αλήθειας κινδυνεύουν να πέσουν σε σφάλμα. Αλλά μέσω της πνευματικής τους ανύψωσης διέκριναν το 

καλό από το κακό και απέρριψαν κάθε εχθρό, επιτυγχάνοντας έτσι να θριαμβεύσει το φως που υπήρχε 

μέσα τους. 

52 Αυτή η αρχή της ζωής που βρίσκεται μέσα σας ─ αυτό το φως προέρχεται από το Θείο Πνεύμα 

μου, και κάθε άνθρωπος το κατέχει χωρίς να καταλαβαίνει τι αξίζει. Επομένως, περιφρόνησε αυτόν τον 

θησαυρό και, παρόλο που είναι προικισμένος με σπουδαίες ιδιότητες για να είναι αθάνατος, τις στερεί 

από τον εαυτό του, αυτοκτονεί οικειοθελώς και χάνει τη δύναμή του. Του επιτρέπω να νιώσει και να 

γνωρίσει τις συνέπειες του λάθους του, ώστε στη συνέχεια, μέσα από την προσπάθεια και την εμπειρία 

του, να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του και να αναζητήσει την ολοκλήρωση και τις χαρές του πνεύματος, 

αφήνοντας για πάντα πίσω του τις πρόσκαιρες απολαύσεις. 

53 Τι είναι απαραίτητο για να ζείτε πάντα σύμφωνα με τους νόμους μου; Να χρησιμοποιήσετε τη 

δύναμη και την ενέργειά σας, να εργαστείτε ως αληθινοί μαθητές μου για να νικήσετε τις σκοτεινές 

δυνάμεις που έχουν καταλάβει τον κόσμο. 

54 Θέλω να καταλάβετε την αλήθεια Μου και να καταλάβετε ότι δεν έχω μυστήρια ή μυστικά για 

εσάς ─ αν προετοιμαστείτε αυτή τη στιγμή, θα φτάσετε να ασκείτε αληθινή λατρεία για τη Θεότητά 

Μου. 

Λέτε ότι υπακούετε στο Νόμο και πιστεύετε σε Μένα, αλλά τα έργα σας λένε το αντίθετο. Σήμερα 

μαθαίνετε μόνο για το θέλημά Μου και τις οδηγίες Μου, αλλά θα έρθει η μέρα που θα είστε 

εξοπλισμένοι. Τότε θα σας κάνω κοινωνούς της δόξας Μου, θα κάνω διαθήκη μαζί σας, και θα υπάρξει 

ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο. 

55 Εκείνη τη στιγμή θα Με αναγνωρίσετε ως τον μοναδικό Κύριο και θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον 

σαν αδελφούς και αδελφές χωρίς καμία εύνοια. Αλλά αν θέλετε να γίνετε αληθινοί μαθητές Μου 

σήμερα, δεν θα είναι απαραίτητο να φύγετε από τη γη για να νιώσετε δυνατοί και αγνοί. Ήδη σ' αυτόν 

τον κόσμο που κατοικείτε, θα δείτε τις υποσχέσεις μου να γίνονται πραγματικότητα- γιατί όλα θα γίνουν 

πραγματικότητα. 
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56 Το τραπέζι είναι έτοιμο. Καθίστε, πάρτε τις θέσεις σας, αφήστε Με να σας καθοδηγήσω και να 

σας υπηρετήσω. Πάρτε μαζί Μου από το ψωμί της αλήθειας, φωτιστείτε από το φως της αγάπης και 

ψάλλετε δοξολογίες στον Θεό σας. 

57 Ακούστε τι όμορφη αρμονία αντηχεί. Ο ύμνος της αγάπης σας ας αντηχήσει στον ουρανό και οι 

φωνές των αγγέλων ας ενωθούν με τις δικές σας. 

58 Παραδώστε τα βάσανά σας σε Μένα, δώστε Μου τα προβλήματά σας και μην τα συνηθίζετε 

πλέον. 

59 Όπως είστε μαζί Μου αυτή τη στιγμή, έτσι και η ανθρωπότητα θα έρθει σε Μένα σύμφωνα με το 

θέλημά Μου- τους περιμένω. Να είστε ειλικρινείς όπου κι αν πάτε, ώστε η Διδασκαλία Μου να μην 

δέχεται επιθέσεις, αλλά να αναγνωρίζεται από όλους για χάρη των καρπών που προσφέρει. 

60 Ο θείος μου λόγος αντηχεί στο πνεύμα σας ακόμη πιο έντονα από ό,τι στην ακοή σας. Σας δίνω 

τη διδασκαλία μου, ώστε αύριο να γίνετε δάσκαλοι. Αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη θεμελιώδη 

αρχή της διδασκαλίας μου για να μπορέσετε να μιλήσετε γι' αυτήν, και αυτή η θεμελιώδης αρχή είναι η 

αγάπη. Επιπλέον, σας λέω ότι δεν αρκεί μόνο να γνωρίζετε αυτή τη θεμελιώδη αρχή ─ πρέπει να την 

κατέχετε, να την αισθάνεστε. Πώς μπορείτε να μιλάτε για φιλανθρωπία αν δεν την έχετε νιώσει για τους 

συνανθρώπους σας; 

61 Αν επαναλαμβάνω συχνά τη λέξη "αγάπη" στις διδασκαλίες Μου, είναι επειδή έχω το δικαίωμα 

να το κάνω, γιατί σας αγαπώ πραγματικά. 

62 Σας είπα, μαθητές, ότι αύριο θα γίνετε κύριοι. Αυτό θα συμβεί όταν αγαπάτε τον πλησίον σας. 

Δείτε πώς ο λόγος μου σας λειαίνει σιγά-σιγά σαν λεπτή σμίλη ─ αγγίζοντας τις αντιλήψεις σας τη 

μια φορά, τις χορδές της καρδιάς σας την άλλη, ή πάνω από το πνεύμα σας, ώστε το φως του να σας 

φωτίσει. 

63 Έτσι μιλάω στο ανθρώπινο μέρος της ύπαρξής σας για να το κάνω υπάκουο και αφοσιωμένο στο 

πνεύμα σας, το οποίο στην πραγματικότητα πρέπει να καθοδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στη γη. 

Είναι αυτός που έχει τη δύναμη και το φως να το κάνει. 

64 Σήμερα βλέπω τον άνθρωπο να στέκεται ακίνητος στο πνευματικό μονοπάτι. Έχει πάρει τα 

μονοπάτια της επιστήμης, της εξουσίας και των παθών. Πιστεύετε ότι ─ αν δεν είχε σταματήσει στην 

πνευματική του ανάπτυξη, που σημαίνει προσέγγιση της αγάπης, της καλοσύνης και της αλήθειας ─ θα 

είχε ανάψει και την πυρά του πολέμου; 

65 Η ώρα της πνευματοποίησης έχει έρθει, και αν οι άνθρωποι αντιστέκονταν στο να δουν το φως 

μου, θα έπεφταν σε σφάλμα, γιατί ακόμη και η φύση θα φέρει εκδηλώσεις που δεν θα μπορούσαν να 

κατανοήσουν. 

66 Μην Με ακολουθείτε από φόβο για τη δικαιοσύνη Μου, ούτε από αίσθηση καθήκοντος. Ποια 

αξία θα είχε το έργο σας αν δεν το κάνατε με τη θέλησή σας; ─ Ξέρετε ότι πρέπει να έρθετε σε Μένα 

μέσω των δικών σας προσόντων. Έχετε ήδη γνωρίσει τον κόσμο και τις απολαύσεις του, και αυτές σας 

έκαναν αδύναμους και σκίαζαν την ψυχή σας. Αλλά μην κάνετε λάθος, αν νομίζετε ότι σας αρνούμαι και 

τις καλές και δίκαιες πράξεις στις οποίες είστε υποχρεωμένοι στη γη και τις οποίες έχετε συνεχώς 

ανάγκη. 

67 Σας αγαπώ όλους και δεν σας χωρίζω σε φυλές. Όσο όμως ο άνθρωπος δεν βλέπει τον εαυτό του 

ως πνευματική ψυχή, αλλά μόνο ως ανθρώπινο ον, θα θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους 

συνανθρώπους του και θα υπάρχουν διχόνοια και πόλεμος. 

68 Η παγκόσμια γλώσσα του Λόγου μου, η ουσία της οποίας είναι η αγάπη, θα ακουστεί από όλους 

τους ανθρώπους και θα είναι αυτή που θα τους ενώνει μεταξύ τους και με τον Πατέρα τους. 

69 Ξυπνήστε, ω λαέ, γιατί ο αγώνας σας θα αρχίσει μετά το 1950, όταν ο Λόγος μου θα τελειώσει 

μέσω αυτών των φωνοφόρων. Αλλά εσείς και τα παιδιά σας και αργότερα τα παιδιά τους θα κάνουν τη 

διδασκαλία μου ανεξίτηλη στην καρδιά της ανθρωπότητας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 188  
1 Ελάτε, αγαπημένοι μαθητές, εδώ είναι ο Δάσκαλος. Εσείς Με γνωρίζετε από το νόημα του Λόγου 

Μου, Εγώ σας γνωρίζω από τις πράξεις σας. 

2 Στον κόσμο, οι μαθητές Μου θα αναγνωρίζονται από την καθαρότητα των έργων τους- και όταν 

έρθουν στην παρουσία Μου, αφού εκπληρώσουν καλά τα καθήκοντά τους, θα τους πω: Είστε 

πραγματικά μαθητές Μου, επειδή κάνατε ό,τι σας δίδαξα. 

3 Προσπαθήστε να πετύχετε την πνευματοποίηση, γιατί αυτό σημαίνει την απελευθέρωση της 

ψυχής. Προσαρμοστείτε στους νόμους μου, οι οποίοι είναι στοργικοί και αλάνθαστοι, και θα διέπουν τη 

ζωή σας- γιατί όλα όσα σας περιβάλλουν, είτε υλικά είτε πνευματικά, ζουν μέσα στο πλαίσιο του νόμου 

μου. 

4 Ο άνθρωπος, που είναι ένα τέλειο έργο μέσα στη δημιουργία, πρέπει να ζει σύμφωνα με τη 

χάρη που ο Δημιουργός έχει τοποθετήσει μέσα του. 

5 Δεν σας λέω να απομακρυνθείτε από τα καθήκοντα του κόσμου, τα οποία έχουν οριστεί από 

Εμένα για τη διατήρηση, την ικανοποίηση και την τελειοποίησή σας. Να είστε ισορροπημένοι και δίκαιοι 

και να δίνετε στην ψυχή και το σώμα σας ό,τι είναι απαραίτητο. 

6 Δημιούργησα τον άνθρωπο ελεύθερο από την αρχή, αλλά η ελευθερία του συνοδεύεται πάντα 

από το φως της συνείδησης. Ωστόσο, δεν άκουσε τη φωνή του εσωτερικού του κριτή και 

απομακρύνθηκε από το μονοπάτι του νόμου, μέχρι που δημιούργησε αυτούς τους δολοφονικούς, 

αιματηρούς και τερατώδεις πολέμους, στους οποίους το παιδί ξεσηκώθηκε εναντίον του πατέρα, επειδή 

απομακρύνθηκε από κάθε έννοια ανθρωπιάς, ελέους, σεβασμού και πνευματικότητας. 

7 Οι άνθρωποι θα έπρεπε από καιρό να έχουν αποφύγει την καταστροφή και τους πολέμους για 

να γλιτώσουν από το θλιβερό καθήκον της εξιλέωσης. Να ξέρετε ότι αν δεν καταφέρουν να εξαγνιστούν 

με το καλό πριν φτάσουν σε Μένα, θα πρέπει να τους στείλω ξανά σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων 

και του αίματος. Γιατί όσοι ζουν με μια έννοια αντίθετη προς την τελειότητα δεν θα μπορέσουν να 

έρθουν σε Μένα. 

8 Πώς θα μπορούσε αυτός ο Λόγος να φτάσει στην ανθρωπότητα; ─ Με τον τρόπο που το έκανα 

στο παρελθόν: μέσω αγγελιοφόρων, προφητών και μαθητών. 

9 Σας προετοιμάζω αυτή τη στιγμή για να επιτρέψω στις διδασκαλίες και τις αποκαλύψεις μου να 

φτάσουν σε όλα τα μέρη της γης. 

10 Αν σήμερα είστε ακόμα άγνωστοι, αύριο θα είστε γνωστοί. Το καθήκον των νέων αποστόλων θα 

είναι να αποκαταστήσουν την ηθική σε αυτή την ανθρωπότητα. Αυτή η μάχη θα είναι σκληρή. 

11 Προσεύχεστε πάντοτε για να αποκτήσετε δύναμη. Να είστε δραστήριοι για να φτάσετε στην 

τελειότητα. Προσέξτε, γιατί το θηρίο του κακού περιμένει την ψυχή με χίλιες μορφές. 

12 Ρίχνω τα λόγια Μου στην καρδιά σας σαν δροσοσταλίδες που της δίνουν ζωή. Αλλά αν 

μπορούσατε να καταλάβετε όλα όσα σας λέω ─ πόσο ξεκάθαρα θα αναγνωρίζατε το μονοπάτι! Αφήνω 

την ειρήνη και το φως Μου να ρέουν στις σκέψεις σας, γιατί μέσω αυτών θα φτάσετε και σε Μένα. 

13 Ακούστε τη διδασκαλία που σας δίνει ο Δάσκαλος σε πνευματική γλώσσα, στη συμπαντική 

γλώσσα της αγάπης που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στον Δημιουργό τους. 

14 Ο λόγος μου είναι σαν μια νέα αυγή ειρήνης για την ψυχή σας, σαν μια ακτίνα φωτός που 

φωτίζει το μονοπάτι σας. Έχετε ακούσει αυτή τη φωνή πολλές φορές και σιγά-σιγά καταλαβαίνετε τι 

λέει. 

15 Αυτή τη στιγμή αποκαλύπτομαι σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί τώρα είναι η ώρα που όλος ο 

κόσμος θα γνωρίσει την πνευματοποίηση, την ώρα της πνευματικής κοινωνίας. Ο Χριστός της αγάπης 

χύνεται τώρα μέσα στα παιδιά Του για να μπορέσουν να επιτύχουν τη σωτηρία τους. 

16 Υπάρχουν πολλοί που ─ χωρίς να Με έχουν ακούσει όπως εσείς αυτή τη στιγμή ─ επιδιώκουν τον 

ίδιο στόχο προς τον οποίο αγωνίζεστε, επειδή αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα του αγώνα του 

πνεύματος για την επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα του. 
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Στη Δεύτερη Εποχή, σας έκανα να καταλάβετε ότι θα ερχόταν μια περίοδος κατά την οποία ο 

άνθρωπος θα γνώριζε και θα ανέπτυσσε το νοητικό διάλογο και θα λάμβανε τη σοφία Μου μέσω της 

διαίσθησης και της έμπνευσης. Εκείνη τη στιγμή Με πλησίασε ένας Φαρισαίος και Μου είπε: "Αν είσαι ο 

Υιός του Θεού, πες όπως είναι- αν είσαι απεσταλμένος από τον Πατέρα, πες όπως είναι ο Πατέρας". Εγώ 

όμως του απάντησα ως εξής: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα, γιατί εγώ έρχομαι από 

Αυτόν". 

17 Πραγματικά, ήμουν πάντα άνθρωπος. Αλλά για να Με αισθανθείτε, είναι απαραίτητο να μην 

αφήνετε τον εαυτό σας να καθοδηγείται από τα ένστικτα του σώματος. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει και 

ξεκινήσει να εξερευνήσει αυτά που του έχω αποκαλύψει, θα συνειδητοποιήσει το νόημα της ζωής και 

την αποστολή που εμπεριέχει μέσα του. Μόνο τότε δεν θα αισθάνεται πλέον πόνο και επισκέψεις, 

επειδή έχει θέσει τις ικανότητες και τις αισθήσεις του στην υπηρεσία του πνεύματος. 

18 Δεδομένου ότι η ζωή του Ιησού, του Ναζωραίου, είναι γνωστή σε όλους, έχετε ένα παράδειγμα 

για να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι στο οποίο δεν θα χαθείτε ποτέ. "Είμαι ο Δρόμος, η Αλήθεια και η 

Ζωή, είμαι η δομή του κόσμου που κατοικείτε και ο αέρας που αναπνέετε. Είμαι η δύναμη που κάνει 

τον άνθρωπο να ανυψώνεται σε μια ανώτερη ζωή, από την οποία βλέπει, κατανοεί και αισθάνεται όλα 

όσα τον περιβάλλουν. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι μόνο μια κοιλάδα δακρύων, είναι επίσης, αν και 

μόνο προσωρινά, ο τόπος όπου μπορείτε να έχετε ικανοποιήσεις, χαρά και ειρήνη. 

19 Γνωρίστε Με και θα γνωρίσετε τον εαυτό σας. 

20 Βλέπετε πώς οι άνθρωποι έχουν περάσει μέσα από αυτόν τον κόσμο, εξαγνισμένοι πάντα μέσα 

από τον πόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρετε πώς να έρχεστε πιο κοντά Μου, παρόλο που είχατε 

πάντα το φως Μου που σας μιλάει για την παροδικότητα αυτής της ζωής και την αθανασία της ψυχής. 

Επομένως, σήμερα σας μιλάω σε πνευματική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη γλώσσα σας για 

να γίνω κατανοητός. 

21 Ως ακροατές έχετε κατανοήσει και έχετε κάνει πρόοδο, γιατί ακούτε αυτές τις εκδηλώσεις και 

δεν τις βιώνετε πλέον μόνο στο γήινο μέρος της ύπαρξής σας, δηλαδή εξωτερικά, αλλά τις κατανοείτε με 

την επιθυμία για την ουσία τους. Δεν αντιλαμβάνεστε πια στην ακοή σας τον ήχο της φωνής εκείνου 

μέσω του οποίου σας μιλάω, επειδή ο θείος ήχος του Λόγου Μου έχει βρει μια ηχώ στο εσωτερικό της 

ψυχής και της καρδιάς σας. 

Αυτή είναι άλλη μια μεταμόρφωση της Θεϊκότητάς Μου, γιατί Εγώ, ο "Λόγος" του Πατέρα, 

εκδηλώνοντας τον εαυτό Μου με τέτοιο τρόπο, κάνω το μυαλό σας, που είναι περιορισμένο, να 

επικοινωνεί με το απεριόριστο μυαλό του Πατέρα. 

22 Η ψυχή σας, που τιμάται λαμβάνοντας τη χάρη Μου, να Μου πει: "Κύριε, έρχεσαι στην καρδιά 

μας σαν μια αληθινή πνοή αγάπης". 

23 Αληθινά σας λέω, μόλις κατανοήσετε και ζήσετε τη διδασκαλία μου με αυτόν τον τρόπο, θα 

αποκτήσετε πνευματικότητα, επειδή εγκαταλείπετε τις ματαιοδοξίες και τις άσκοπες ικανοποιήσεις για 

να ακούσετε την Ουράνια Συναυλία. 

24 Σκεφτείτε προσεκτικά όλα όσα σας επισημαίνω. Σκεφτείτε πώς οι επιστήμονες, όταν μελετούσαν 

το ανθρώπινο σώμα, θαύμαζαν την τελειότητά του. Αλλά αν αυτό το σώμα, το οποίο είναι ένα φθαρτό 

ον σε αυτή τη ζωή, είναι τόσο θαυμάσιας τελειότητας ─ μπορείτε να φανταστείτε τη δόξα της 

πνευματικής ψυχής, της οποίας η φύση είναι αθάνατη; 

25 Θαυμάστε μόνο την απεραντοσύνη της θάλασσας, τις διαστάσεις του πλανήτη σας, για να 

εκτιμήσετε τη σημασία της ύπαρξής σας περισσότερο από όλα αυτά τα θαύματα, επειδή διαθέτετε μια 

ψυχή που μπορεί να σας μεταφέρει πέρα από αυτά τα όρια σε μια στιγμή, και στην οποία, όταν 

εξαγνιστεί και κατοικήσει στο βασίλειο του Πατέρα, θα φανερωθούν όλοι οι κόσμοι. 

26 Αυτός που Με έχει ακούσει χάνει το φόβο της επιστροφής στην καταγωγή του- και ακόμη και αν 

θεωρεί τον εαυτό του μόνο ένα άτομο μέσα στη δημιουργία, αισθάνεται την εσωτερική ευδαιμονία της 

ύπαρξης επειδή είναι παιδί του Ουράνιου Πατέρα. 

27 Όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο, θα είστε σαν μια δροσοσταλίδα που συνεχίζει να ζωντανεύει 

όλα όσα δημιουργούνται. Σας λέω: ο Θεός, ο Άπειρος, ο Αιώνιος, βρίσκεται σε όλη τη δημιουργία, είναι 
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η ουσία που ζωογονεί τα πάντα. Στα πλάσματα βλέπει όλη την ομορφιά του έργου Του και βιώνει την 

ευδαιμονία που υπάρχει στους καρπούς της έμπνευσής Του- γιατί τα πάντα μιλούν γι' Αυτόν, τα πάντα 

Τον δοξάζουν και Τον τιμούν. 

28 Βρίσκεται σε κάθε εκδήλωση της ζωής, επειδή είναι ο δημιουργός όλων όσων υπάρχουν. 

Σκεφτείτε το και θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει θάνατος. 

29 Αυτό είναι το μάθημα για σήμερα ─ ένα μάθημα το οποίο, όπως όλα όσα σας έχω δώσει, θα 

καταγραφεί σύμφωνα με τη θέλησή Μου σε εκείνο το βιβλίο που θα είναι η κληρονομιά για τις 

επερχόμενες γενιές: Η Τρίτη Διαθήκη. 

30 Τώρα είναι η τρίτη φορά που θα κάνετε ένα βήμα μπροστά. Ο καιρός που Με αναζητούσατε 

μέσω συμβόλων έχει τελειώσει. Τώρα μια νέα εποχή αρχίζει μπροστά στα μάτια σας, αλλά όχι ένα νέο 

μονοπάτι. Δεν ήρθα για να καταστρέψω το σπέρμα σας, ούτε για να σας μπερδέψω με παράξενα λόγια. 

Δεν σας λέω να αρνηθείτε το πνευματικό μήνυμα που σας άφησα στο παρελθόν. Συνεχίζω απλώς τη 

διδασκαλία που είχα αρχίσει και άφησα στο δεύτερο μέρος της. 

31 Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε στην πληρότητα της ανθρώπινης ζωής Του για να αναγγείλει στους 

ανθρώπους τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, εξέπληξε τους ανθρώπους που γιόρταζαν τελετές και 

τελετουργίες, γι' αυτό και τους είπε να μην ξεχνούν τον Νόμο για να ακολουθούν τις παραδόσεις. Αλλά 

στη συνέχεια, με τα λόγια Μου και με τα έργα Μου, απέρριψα όλες τις περιττές μορφές λατρείας για να 

αφήσω μόνο τον Θείο Νόμο στις καρδιές τους. 

Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ιησούς αρνήθηκε τον νόμο του Μωυσή, διότι με τη Ζωή Μου, τα Έργα 

Μου και το Αίμα Μου σας δίδαξα να τον εκπληρώνετε. Αλλά σας δίδαξα επίσης νέα μαθήματα που ήταν 

σύμφωνα με την εποχή στην οποία ήρθα και που ήταν σε αρμονία με την πνευματική σας ανάπτυξη. 

Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος του μεγάλου βιβλίου της σοφίας μου. Σας δίδαξα μια πιο αγνή μορφή 

προσευχής, ώστε να κάνει την αγάπη σας για τον Θεό και τον πλησίον σας να ανθίσει. 

32 Εκείνη την εποχή, Με αναγνωρίσατε ως Αγάπη. Σας ενημέρωσα για τον λόγο του ερχομού μου, 

σας αποκάλυψα την πνευματική ζωή, σας ανακοίνωσα τη Δεύτερη Έλευσή μου, τη νέα εποχή, και σας 

άφησα προετοιμασμένους, ώστε όταν έρθει η ώρα, να μπορέσετε να λάβετε το τρίτο μάθημά μου, το 

τρίτο μέρος του βιβλίου που ανοίγεται σήμερα μπροστά στο πνεύμα σας. 

33 Επέστρεψα στους ανθρώπους εν μέσω πολεμικών ειδήσεων, γεγονότων και σημείων με τα 

οποία προανήγγειλα τον ερχομό Μου. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν Με αισθάνθηκαν. 

34 Μέσα σ' αυτή τη σιωπή, σ' αυτή τη φτώχεια, σ' αυτή τη γωνιά της γης, ακούω αυτή τη στιγμή το 

Λόγο Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, καλώντας τους ανθρώπους, αφυπνίζοντάς τους σε μια νέα 

ζωή, ανανεώνοντάς τους μέσω της πειστικής και αγαπητικής διδασκαλίας Μου, ξυπνώντας μέσα τους 

τις κοιμισμένες ικανότητές τους για να τους αναδείξω στους δρόμους της ακολουθίας του Δασκάλου 

τους. 

35 Πρέπει να σας πω ότι αυτή την εποχή σας βρήκα πιο μπλεγμένους σε θρησκευτικό φανατισμό 

και ειδωλολατρία από κάθε άλλη φορά, και ταυτόχρονα την ψυχή σας φτωχότερη σε αρετές από ποτέ 

άλλοτε. Τώρα σας ρωτώ, αφού Με ακούτε χρόνο με το χρόνο μέσω αυτής της διακήρυξης: ποιος 

αισθάνεται ότι κατέστρεψα τις αρχές της ζωής του; Ποιος αισθάνεται σύγχυση ή βλέπει τη χριστιανική 

του πίστη να καταστρέφεται; Αλήθεια σας λέω, σας υπενθύμισα μόνο όσα σας αποκάλυψα στο 

παρελθόν, επειδή τα είχατε ξεχάσει ή τα είχατε διαστρεβλώσει. Αυτό που οι άνθρωποι σας έκρυβαν, το 

έφερα στο φως, και αυτό που φυλασσόταν στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο, σας το αποκάλυψα. 

Αυτή η εποχή είναι η εποχή της πνευματικής ελευθερίας. Οι άνθρωποι φωτίζονται από το πνεύμα τους 

και θα ξέρουν πώς να επιλέξουν τον ασφαλή δρόμο. 

36 Η ακτίνα μου και οι πνευματικοί μου αγγελιοφόροι έχουν διεισδύσει σε μια ατμόσφαιρα μέσα 

στην οποία παρασύρονται τα σκοτεινά στρώματα του υλισμού και της αμαρτίας. 

37 Σκεφτήκατε αυτές τις στιγμές και αναγνωρίζετε ότι πραγματικά δεν λατρεύετε κανέναν άλλο Θεό 

από αυτόν που λατρεύατε πριν ─ ότι κανείς δεν έκλεισε τις πόρτες των καρδιών σας στη Μαρία, την 

Παρθένο και Παγκόσμια Μητέρα ─ ότι αυτή η διδασκαλία ενίσχυσε την πίστη σας και αύξησε τη γνώση 

σας για την αιώνια ζωή της πνευματικής ψυχής και ότι έγραψα στην ψυχή σας με το φως του Λόγου 
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Μου τις υπέρτατες εντολές να αγαπάτε τον πλησίον σας όπως τον εαυτό σας και να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον. 

38 Ήρθα μόνο για να απομακρύνω από τις καρδιές σας ό,τι είναι επιβλαβές ─ ό,τι δεν σας επιτρέπει 

να προοδεύσετε. Γι' αυτό, σας λέω ξανά και ξανά ότι σας έχω χαρίσει πνευματική ελευθερία, ώστε να 

Με βρίσκετε και να Με αισθάνεστε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο, και, αντί να ρωτάτε τον κόσμο αυτό 

που δεν μπορεί να σας απαντήσει, να ρωτάτε πνευματικά τον Πατέρα σας και να λαμβάνετε από το 

έλεός Του το ψωμί του Πνεύματος. Έτσι, αν έχετε προσβάλει τον Θεό σας στο πρόσωπο του αδελφού 

σας, θα πρέπει να τον συγχωρήσετε, αν σας έχει προσβάλει, ή να ζητήσετε τη συγχώρεσή του, αν τον 

έχετε προσβάλει, και εγώ θα σας συγχωρήσω. Διότι εκείνος που δεν έχεις προσβάλει δεν μπορεί να σου 

δώσει συγχώρεση για το κακό που έχεις κάνει σε κάποιον άλλο. 

39 Μαθητές: Αφού δεν εκπλήσσεστε πλέον που ήρθα σε σας αυτή την εποχή, δεν εκπλήσσεστε 

επίσης που ο πνευματικός κόσμος γίνεται γνωστός ανάμεσά σας. 

40 Από την αρχή της εξέλιξης της ανθρωπότητας, ο Πατέρας υποσχέθηκε την εκδήλωση 

πνευματικών όντων ως απόδειξη και αποκάλυψη της ύπαρξης αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής. 

Αλήθεια σας λέω, ότι ο κόσμος αυτός ήταν πάντα σε ένωση με τον άνθρωπο σύμφωνα με το θέλημά 

Μου. 

Στην αρχή της εξέλιξής σας απαγόρευσα στον άνθρωπο να απευθύνεται στα πνευματικά όντα, 

επειδή δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα. Ούτε οι ενσαρκωμένοι ούτε οι ασώματοι ήταν προετοιμασμένοι για 

αυτή την επικοινωνία. 

41 Ο Ηλίας σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ο πρόδρομος του ερχομού Μου, είναι αυτός στον οποίο 

έδωσα το κλειδί για να ανοίξει τις πόρτες του πνευματικού κόσμου του φωτός, έτσι ώστε οι κάτοικοί του 

να έχουν πρόσβαση στον υλικό κόσμο, όπως ακριβώς επέτρεψα στους ανθρώπους να εισέλθουν στο 

υπερπέραν, και έτσι θα υπάρξει προσέγγιση, αρμονία και αγάπη μεταξύ των δύο. 

42 Ακόμη και πριν η φωνή μου καθορίσει το χρόνο για αυτή την επικοινωνία, υπήρχαν ανυπάκουοι, 

περίεργοι και ανυπόμονοι στη γη, οι οποίοι, αγνοώντας την απαγόρευση, έγιναν οι πρωτοπόροι ενός 

άλλου είδους επικοινωνίας, στην οποία σκοτεινά και μπερδεμένα όντα έκαναν τον εαυτό τους γνωστό, 

επειδή δεν ήταν προορισμένα να το κάνουν από τη θεότητά μου. 

43 Η δράση μου είναι διαφορετική- μόνο όταν θεώρησα ότι είστε επαρκώς ικανοί και 

συνειδητοποιημένοι για να λάβετε αυτές τις διδασκαλίες, σας έφερα αυτή τη μεγάλη διδασκαλία ─ μία 

από τις μεγαλύτερες που έδωσα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε μέσω του πνεύματος να μάθετε να 

βλέπετε, να αμφισβητείτε, να κατανοείτε και να ανακαλύπτετε. Αλλά όταν σας άνοιξα αυτόν τον 

ορίζοντα, σας δίδαξα έναν νόμο που σας απαγορεύει να καυχιέστε για αυτά τα χαρίσματα και να κάνετε 

δουλειές με αυτά ή να τα καταχράστε. 

Σε αυτό το διάστημα που έχετε διεισδύσει στη διδασκαλία μου, κάποιοι ένιωσαν φόβο, άλλοι 

καχυποψία, κάποιοι ακόμη και αποτροπιασμό, και υπήρξαν και εκείνοι που ένιωσαν τρόμο με τη λέξη 

"πνεύμα" χωρίς να σκεφτούν ότι έχουν μέσα τους ένα που τους δόθηκε από τον Δημιουργό, ο οποίος 

είναι επίσης πνεύμα. Ποιος σας ενέπνευσε αυτόν τον φόβο; Ποιος σας έκανε να νιώσετε αποστροφή 

προς το πνεύμα; Δεν έχετε σκεφτεί ότι αυτό το σώμα ή η μήτρα που αγαπάτε τόσο πολύ δεν είναι παρά 

σκόνη που θα επιστρέψει στη γη, και ότι εσείς θα ζείτε μόνο στο πνεύμα για μια αιωνιότητα; Τι θα 

κάνετε όταν βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση; Θα φύγετε τότε από τον εαυτό σας; 

44 Για να σας βοηθήσω στην αποστολή σας, σας παραχωρώ τον απαραίτητο χρόνο για τις σπουδές 

σας- και για να σας ανακουφίσω στη συντήρηση και τις κακουχίες σας, σας στέλνω πνευματικούς 

υπηρέτες, πραγματικούς αγγέλους ελέους, φωτός και ειρήνης. Εμπιστευθείτε ότι αυτή η επικοινωνία 

δεν γίνεται με ανθρώπινη βούληση, αλλά με θεία έμπνευση. 

45 Μην συγχέετε αυτή την επικοινωνία με εκείνη που οι άνθρωποι παράγουν με τη δική τους 

ελεύθερη βούληση ─ άλλοι από την επιστήμη, άλλοι από την περιέργεια, άλλοι από δεισιδαιμονικές 

ιδέες. 

46 Αν στρέψετε την προσοχή σας σε αυτό, θα ανακαλύψετε ότι αυτοί οι δύο τύποι έμπνευσης ήταν 

παρόντες στην ανθρωπότητα από τον πρώτο άνθρωπο, ο οποίος, εκτός από τη φωνή του Κυρίου του, 
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που του έδειξε τον δρόμο προς το φως, άκουσε και μια άλλη φωνή που τον παρακίνησε στην ανυπακοή 

και την αλαζονεία. Αναγνωρίστε από τότε τον αγώνα του ανθρώπου υπό την επίδραση αυτών των δύο 

δυνάμεων, της καλής και της κακής. Ακριβώς όπως ο άνθρωπος γνωρίζει από τότε το νόμο της φύσης 

και αισθάνεται ότι φωτίζεται από το φως του πνεύματος, έτσι αισθάνεται από τότε και την πρόκληση 

του πειρασμού. 

47 Σας τα λέω αυτά για να ενισχύσω την πίστη και τη γνώση σας. Μην στερείστε σεβασμού για τους 

πνευματικούς μου αγγελιοφόρους ή πρεσβευτές- γιατί αν μπορούσατε να δείτε την ύψιστη χάρη με την 

οποία είναι ντυμένοι, θα ομολογούσατε ότι ούτε ο Σολομώντας στη λάμψη του θρόνου του δεν διέθετε 

το μεγαλείο αυτών των υπηρετών. 

48 Τι θα έλεγαν τα έθνη, που αιμορραγούν μέχρι θανάτου και χάνονται κάτω από επιδημίες και 

πείνα, αν αυτός ο κόσμος της ειρήνης και του ελέους εμφανιζόταν ανάμεσά τους και μπορούσαν να 

ακούσουν τη φωνή της παρηγοριάς και της αγάπης του; 

49 "Ρευστό" ονομάζετε τη δύναμη με την οποία αυτά τα όντα θεραπεύουν τις σωματικές ή ηθικές 

σας ασθένειες. Και πράγματι, σε αυτό το υγρό βρίσκεται η θεραπευτική δύναμη. Είναι η ίδια με την 

οποία ο Ιησούς αποκατέστησε την όραση στους τυφλούς, την κινητικότητα στους κουτσούς, την ομιλία 

στους βουβούς. Με αυτό θεράπευσε τον λεπρό και ανέστησε τους νεκρούς. 

50 Κανείς (από εσάς) δεν έρχεται στην παρουσία μου. Αλλά αν κάποιος ερχόταν ως αγνός, δεν θα 

έφευγε από αυτόν τον τρόπο λερωμένος. 

Σε αυτή την εποχή που ο Ηλίας, σύμφωνα με τη θεία εντολή, άνοιξε τις πύλες του υπερπέραν στους 

ανθρώπους, θα κάνω την ανθρωπότητα να καταλάβει ότι αυτή η επικοινωνία δεν ήταν μια κακοήθεια 

από την πλευρά εκείνων που την εφάρμοσαν, αλλά μια χάρη που προοριζόταν για τους ανθρώπους 

εκείνης της εποχής από τον Πατέρα, και η οποία θα είναι ο πρόδρομος του διαλόγου από πνεύμα σε 

πνεύμα μετά το έτος 1950, όταν αυτή η χάρη θα αποσυρθεί και πάλι από εσάς. 

51 Εκπαιδευτείτε, ώστε αργότερα να μην πέσετε θύματα εξαπάτησης, παραπλάνησης- γιατί έχω 

ακόμα πολλά μαθήματα που προορίζονται να σας τα αποκαλύψω. Μην αφήνετε τη φαντασία σας να 

φέρει ψευδείς αποκαλύψεις ή εμπνεύσεις. Από τον Ουρανό, το φως θα έρθει στον προετοιμασμένο 

άνθρωπο, ώστε να μπορεί να μιλήσει στον πλησίον του με την αλήθεια Μου. 

52 Πλησιάζει ο καιρός που οι άνθρωποι θα απορρίψουν τα όπλα, την προσπάθεια για εξουσία και 

τις εχθρότητες και θα αγωνιστούν προς το πνευματικό, και θα εμφανιστούν απόστολοι ανάμεσα στις 

μάζες, των οποίων ο λόγος θα ακουστεί και τα ίχνη θα ακολουθηθούν. Αυτό θα γίνει στην εποχή του 

πολέμου των ιδεολογιών, των θρησκειών και των κοσμοθεωριών. 

53 Αυτή η μάχη θα είναι δυνατή, πιο τρομερή από εκείνες που προκαλούν οι διεκδικήσεις της 

γήινης εξουσίας. Γιατί η ειρήνη θα φύγει από τις καρδιές, η σκέψη θα σκοτεινιάσει από το σκοτάδι του 

φανατισμού και η φωνή της συνείδησης και της λογικής δεν θα ακούγεται πλέον. Ο φανατισμός θα 

ξεσηκωθεί και θα πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις του, ανεγείροντας εκκλησίες και επιδεικνύοντας τον 

εαυτό του. Κάποιοι θα χαθούν προσκολλημένοι στα είδωλά τους, αλλά άλλοι θα ανοίξουν τα μάτια τους 

στο φως και θα σωθούν από αυτή την άβυσσο. 

54 Σήμερα όλες αυτές οι προφητείες σας φαίνονται μακρινές, όμως η εκπλήρωσή τους είναι κοντά. 

Τα μάτια των ανθρώπων θα δουν τα είδωλα, τους ψεύτικους θεούς και τα μεγάλα εκκλησιαστικά κτίρια 

που ήταν το καμάρι και η μεγαλοπρέπεια των εκκλησιών, να γκρεμίζονται από τα βάθρα τους. Αλλά δεν 

θα είστε εσείς αυτοί που θα εκθέσουν δημοσίως αυτούς που λένε ψέματα- αυτό το καθήκον θα το 

εκπληρώσουν άλλοι. Πρέπει να προετοιμαστείτε με τον λόγο, την καρδιά και το μυαλό, ώστε το πνεύμα 

σας να εργαστεί με αληθινή αγάπη για τη σωτηρία αυτής της ανθρωπότητας. 

55 Μπροστά στον ανεμοστρόβιλο που εξαπολύεται, μη φεύγετε, ούτε να αναζητάτε κατακόμβες 

για να κρυφτείτε- μάλλον, παραμείνετε ψύχραιμοι εν μέσω του τυφώνα. Τότε θα δείτε τους ανθρώπους 

να ξυπνούν από τον λήθαργο και να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών 

κοινοτήτων. Και τότε, όταν ανακαλύψουν την ανθρώπινη ατέλεια σε όλα, θα ρωτήσουν: "Τι είναι ο 

πνευματισμός;" Τότε ας αφήσουν τους αγγελιοφόρους και τους αποστόλους μου, χωρίς φλυαρίες ή 

βλασφημίες, χωρίς καυχησιολογίες οποιουδήποτε είδους, να επισημάνουν την ειλικρίνεια, την 
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απλότητα και το φως αυτής της διδασκαλίας, και ο κόσμος θα υποκλιθεί, πεπεισμένος για την αλήθεια 

της. 

56 Θα υπάρξουν σοβαρές διαμάχες, θα διωχθείτε και θα συκοφαντηθείτε. Θα συναντήσετε παντού 

αντιδράσεις και μερικές φορές σοβαρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Αλλά δεν πρέπει να αφήνετε 

τον εαυτό σας να εντυπωσιάζεται από τα λόγια των ανθρώπων. Γιατί αν δεν βασίζονται σε έργα 

αλήθειας, θα είναι μόνο κενά λόγια. 

57 Αν με εμπιστευτείτε και προετοιμαστείτε, δεν θα σας αφήσω μόνους. Θα μιλάω μέσα από το 

στόμα σου και θα γνωρίζεις τα έργα που κάνω μέσω της διαμεσολάβησής σου. 

58 Η ανθρωπότητα θα αρχίσει να αισθάνεται το αληθινό μονοπάτι και να Με αναζητά, όπως 

περίμενα ─ με το πνεύμα. Όποιος αναγνωρίζει ότι κουβαλάει τον Πατέρα στην καρδιά του, θα πάψει 

αμέσως να είναι εχθρός του αδελφού και του πλησίον του. Τότε η συγχώρεση, η συμφιλίωση, η 

φιλανθρωπία και η αδελφοσύνη θα εδραιωθούν. 

59 Τότε οι άνθρωποι θα μπορούν να λένε ότι είδαν τον Ιησού, ότι κατέβηκε από τον σταυρό Του για 

να πει στον κόσμο: Το αίμα που έχυσα για τη λύτρωσή σας σταμάτησε να ρέει. Εδώ είμαι, μαζί σου για 

πάντα. 

60 Άνθρωποι, έχω δεχτεί στην εκδήλωσή Μου καλούς και κατακριτέους, ανθρώπους κάθε είδους ─ 

εκείνους που Με αγαπούν και άλλους που Μου έχουν γυρίσει την πλάτη. Γιατί όλοι είναι παιδιά Μου, 

όλους τους αγαπώ εξίσου, και όλοι θα Με αγαπούν και θα Με υπηρετούν ομοίως. 

61 Σήμερα έρχομαι να σας ενώσω όλους, αφού το Αίμα μου που χύθηκε στη Δεύτερη Εποχή δεν 

ήταν αρκετό για εσάς. Γιατί δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε το έργο της αδελφοσύνης και της αγάπης 

που σας δίδαξε η Διδασκαλία μου. 

62 Πότε θα πεισθείτε ότι μόνο με την εκπλήρωση του νόμου μου μπορείτε να βρείτε υγεία, ευτυχία 

και ζωή; Αναγνωρίζετε ότι στην υλική ζωή υπάρχουν αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθείτε για 

να επιβιώσετε. Αλλά έχετε ξεχάσει ότι και στο πνευματικό υπάρχουν νόμοι που πρέπει να τηρούνται, 

ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να απολαμβάνει την πηγή της αιώνιας ζωής που υπάρχει στο Θείο. 

63 Εκείνη την εποχή, οι αλαζόνες και οι ανόητοι, οι υλοποιημένοι και οι άπιστοι θα πρέπει να Με 

ακούσουν, και θα σπείρω ξανά στην καρδιά τους, που ήταν σαν άγονη γη για τον σπόρο Μου, μέχρι να 

φυτρώσουν λουλούδια από τους βράχους. 

64 Σε κάθε ψυχή θα χύσω την πηγή της χάρης Μου μέχρι να καθαριστεί. Αλλά δεν θα είναι πλέον τα 

νερά του Ιορδάνη, αλλά το φως της χάρης Μου, η δικαιοσύνη Μου, που, όταν αγγίξει αυτή την ψυχή, θα 

την αφυπνίσει για να ακούσει τη φωνή της συνείδησής της, που θα την οδηγήσει στην προσευχή, τη 

μετάνοια και την ανανέωση. 

65 Τώρα εκπληρώνω αυτό που σας υποσχέθηκα στη Δεύτερη Εποχή. Σας το ανακοίνωσα όταν σας 

έδωσα να καταλάβετε μέσω του Λόγου Μου ότι θα έρθει μια εποχή ειρήνης και πνευματοποίησης. 

Τώρα ζείτε σε εκείνη την εποχή όπου οι παραδόσεις, οι τελετές, οι τελετουργίες, τα σύμβολα και οι 

εικόνες διαγράφονται και το (ανθρώπινο) πνεύμα σας απελευθερώνεται από τις προκαταλήψεις, τον 

φανατισμό και την ειδωλολατρία, για να αγκαλιάσει την αληθινή λατρεία του Θεού. 

66 Όταν αυτά τα λόγια φτάσουν στα αυτιά των υλιστών, θα χαμογελάσουν με δυσπιστία στη 

διδασκαλία Μου και στις προφητείες Μου. Αλλά η αμφισβήτηση των ανθρώπων δεν Με έβλαψε ποτέ. 

67 Συνέβη στη Δεύτερη Εποχή, όταν τα καλά νέα της διδασκαλίας Μου έφτασαν στις μεγάλες 

πόλεις και στις μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως η Ρώμη, οι άνθρωποι χαμογέλασαν όταν έμαθαν ότι ο 

Ιησούς ήταν ένας φτωχός Γαλιλαίος, τον οποίο ακολουθούσαν μερικοί ψαράδες που ήταν εξίσου 

φτωχοί και ταπεινοί με Εκείνον. Οι χλευασμοί τους δεν Με χτύπησαν, γιατί ήξερα ότι δεν Με γνώριζαν. 

Δεν καταλάβαιναν ότι η δύναμή Μου είχε τις ρίζες της ακριβώς σε αυτή την ταπεινότητα και ότι η 

δύναμή Μου ήταν σε εκείνον τον λόγο γεμάτο αγάπη και δικαιοσύνη, ο οποίος φαινόταν ακατανόητος 

σε πολλούς και τον οποίο άλλοι θεωρούσαν αδύνατο να πραγματοποιήσουν. 

68 Όταν έμαθαν ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει, σταυρώθηκε σαν να ήταν ένας κακοποιός, και ότι αυτός 

ο θάνατος θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους μαθητές και τους οπαδούς του, δεν περίμεναν ότι 

αυτό το αίμα θα χρησίμευε για να κάνει καρποφόρο τον σπόρο που είχε σπαρθεί σε λίγους μόνο. 
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69 Η πίστη προέκυψε ανάμεσα στους αμφισβητίες, η θυσία φάνηκε ανάμεσα στους πιστούς, το 

φως της ελπίδας έλαμψε ανάμεσα στους σκλάβους, ανάμεσα στους καταπιεσμένους, και παντού η θεία 

διδασκαλία του Σωτήρα ακούστηκε στα χείλη των ανθρώπων που ζητούσαν δικαιοσύνη και μιλούσαν 

για αγάπη. Μια ανώτερη δύναμη περιέβαλε την ψυχή των πιστών ανθρώπων και αυτή η δύναμη που 

ξεχύθηκε ήταν σαν ένα λευκό νερό που καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει. 

70 Ήταν ένας χείμαρρος που κυλούσε από πόλη σε πόλη και από ύπαιθρο σε ύπαιθρο, 

κατεβαίνοντας στις κοιλάδες και ανεβαίνοντας στα βουνά. Δεν υπήρχε σπίτι ─ είτε πρόκειται για καλύβα 

είτε για παλάτι ─ στο οποίο δεν είχε φτάσει αυτή η επιρροή. Ήταν το ποτάμι της ζωής που ξεχύθηκε στα 

νεκρά χωράφια, ήταν η πάντα αγαπητή δικαιοσύνη του Πατέρα σας που ήρθε στους ανθρώπους για να 

καθαρίσει τις ψυχές τους και να κρίνει τα έργα τους. Όταν αυτός ο χείμαρρος έπαψε να ρέει, ένας νέος 

κόσμος ήρθε στο φως, μια νέα ανθρωπότητα εμφανίστηκε στη γη, και όμως ήταν η ίδια. 

71 Το φως μιας νέας διδασκαλίας την είχε ξυπνήσει από τον λήθαργο της για να τη βοηθήσει να 

προοδεύσει πνευματικά, φέρνοντάς την πιο κοντά στο τέλειο ον που αποκαλείτε Θεό και Πατέρα. 

Γι' αυτό, σας λέω τώρα σε εσάς τους σκεπτικιστές και υλιστές: Αν ακούσετε τις φήμες ότι έχω βρεθεί 

με τους ανθρώπους και τους έχω επικοινωνήσει μέσω της διάνοιάς τους, και αν έχετε λάβει γνώση των 

διδασκαλιών που περιέχονται στη Διδασκαλία Μου, μη χλευάζετε και μη θεωρείτε ότι η υλοποίηση των 

διδασκαλιών του Έργου Μου ─ αυτού του Έργου που μόλις σας παρουσιάζω ─ είναι αδύνατη για τους 

ανθρώπους. Γιατί αργότερα θα μετανιώσετε που αρνηθήκατε να την ακούσετε όταν θα δείτε την άνθισή 

της. Επομένως, αν αισθάνεστε τη βία του χειμάρρου να κροταλίζει τις πόρτες σας, ανοίξτε τις και 

αφήστε τον να εισέλθει. Σας διαβεβαιώνω ότι μόνο αυτό που είναι ακάθαρτο θα ξεπλυθεί, γιατί δεν θα 

αγγίξει το καλό που υπάρχει στη ζωή σας. 

72 Με αυτό σας δίνω να καταλάβετε ότι πρέπει να μάθετε να κατανοείτε το νόημα αυτού του 

Λόγου, έτσι ώστε σταδιακά να γνωρίσετε την αλήθεια Μου καθώς βυθίζεστε σε αυτήν. Διότι με αυτή 

την περισυλλογή θα καταλήξετε τελικά στην πεποίθηση ότι η πραγματοποίηση πολλών από τις 

προφητείες που δόθηκαν στο παρελθόν, τώρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα, όπως ακριβώς 

συμβαίνει με πολλές από τις προφητείες που σας παρέδωσαν οι αγγελιοφόροι Μου όταν σας 

ανακοίνωσαν τον ερχομό του Πνεύματος της Αλήθειας, του Πνεύματος της Παρηγοριάς. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 189  
1 ανθρωπότητα, έρχομαι να σας ενώσω. Σας βλέπω σαν να ήσασταν ένας λαός διασκορπισμένος 

σε όλο τον κόσμο, και θέλω να σας δω σαν ένα παιδί. Εδώ έχετε μια νέα σελίδα στο Βιβλίο της Ζωής, 

άγνωστη ακόμα στους μαθητές Μου. 

2 Λαέ μου: Ο Ηλίας, του οποίου το πνεύμα εκδηλώνεται μέσω των φορέων της φωνής Μου, και ο 

οποίος σας μιλάει με λόγια γεμάτα φως και προφητεία, είναι ο ίδιος που κατέπληξε τον κόσμο με τη 

δύναμή του στην Πρώτη Εποχή, και δεν πρέπει να εκπλαγείτε όταν σας αποκαλύψω ότι ήταν επίσης 

ανάμεσα στους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή, στην οποία ήταν τότε γνωστός ως Ιωάννης ο Βαπτιστής. 

Σας λέω ότι δεν πρέπει να εκπλαγείτε με αυτό, διότι δεν είναι μόνο σήμερα που σας αποκάλυψα αυτές 

τις διδασκαλίες, αλλά αυτές έχουν ήδη καταγραφεί. 

3 Απόδειξη αυτού είναι ότι οι προφήτες είπαν ότι ο Ηλίας θα ερχόταν πριν από τον Χριστό για να 

προετοιμάσει τον δρόμο για τον Κύριο, και αυτή η προφητεία επαληθεύτηκε. Αλλά στη συνέχεια ο 

Ιησούς δήλωσε ότι όταν θα γινόταν η δεύτερη έλευσή Του στον κόσμο, ο Ηλίας θα ερχόταν πρώτος για 

να τα διορθώσει όλα. Αυτή η υπόσχεση έχει αναγκαστικά πραγματοποιηθεί ανάμεσά σας. 

4 Αν αυτή η Αποκάλυψη μελετηθεί αύριο από εκείνους τους ανθρώπους που έχουν παλέψει πολύ 

με τις Γραφές, θα μπορέσουν να δουν ότι το Πνεύμα του Ηλία ήρθε αυτή τη στιγμή για να εκπληρώσει 

την ίδια αποστολή που του ανατέθηκε στη Δεύτερη Εποχή ─ να προετοιμάσει τους δρόμους του Κυρίου 

εξαγνίζοντας εκείνους που θα γίνονταν στη συνέχεια μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

5 Σήμερα δεν ήρθα για να υποφέρω στη γη, όπως στο παρελθόν, όταν έπρεπε να υπομείνω την 

κοροϊδία των εθνών, την πίκρα των διωγμών και αργότερα να υποστώ τον θάνατο. Γιατί από το στόμα 

του Ηλία βγήκε ο προφητικός λόγος που ανακοίνωσε την κρίση σε όλους τους κακοποιούς. 

6 Σήμερα ήρθε εν πνεύματι, και γι' αυτό το ανθρώπινο χέρι δεν θα μπορέσει να τον αγγίξει ούτε 

να τον βλάψει. Παρά ταύτα, αυτός ο λαός εδώ του έδωσε να πιει το ποτήρι του πόνου της αχαριστίας. 

7 Ο Ηλίας είναι ένας βοσκός που αναζητά με αγάπη τα χαμένα του πρόβατα. Μερικές φορές 

κατάφερε να συγκεντρώσει τα ενενήντα εννέα πρόβατα. Αλλά έχει παρατηρήσει ότι του λείπει ένας για 

να συμπληρώσει τον αριθμό που απαρτίζει το ποίμνιό του. Και αυτό το μικρό πρόβατο θρηνεί όταν 

βλέπει ότι έχει περιπλανηθεί στους αγκαθωτούς φράχτες των βραχώδων βράχων. Αλλά ο Ηλίας βιάζεται 

να τον βρει. Τι χαρά διακατέχει το πνεύμα του όταν καταφέρνει να το σώσει από τον κίνδυνο. Με τι 

αγάπη θέλει να φέρει το αγαπημένο του πρόβατο πίσω στην παρέα του είδους του. Πόσο μεγάλος είναι 

όμως ο πόνος του όταν, επιστρέφοντας στο μαντρί των προβάτων, διαπιστώνει ότι πολλά άλλα έχουν 

πηδήξει από το μαντρί και έχουν φύγει, επειδή ακολούθησαν την παρόρμηση της ελεύθερης βούλησής 

τους. 

8 Τα πλήθη που υπήρξαν μάρτυρες της παρουσίας του Ηλία και που είδαν την άνθιση ενός έργου 

που ανήγγειλε, δεν θα είναι εκείνα που είναι πιο απορροφημένα στη μελέτη των αποκαλύψεων που 

τους έδωσε ο Κύριος. Αύριο θα έρθουν άνθρωποι στους οποίους η μελέτη των μαρτυριών αυτού του 

λαού θα είναι αρκετή για να σαλπίσουν με πεποίθηση στους τέσσερις ανέμους ότι αυτό το έργο είναι 

αλήθεια, ότι ο Κύριος ήταν με τους ανθρώπους μια άλλη φορά και ότι ο Ηλίας ήταν και πάλι ο 

πρόδρομός του. 

9 Ελάτε να ξεκουραστείτε και να Με ακούσετε. Ο Λόγος Μου θέλει να σας θρέψει, να σας δώσει 

παρηγοριά και συγχώρεση, ώστε να νιώσετε ενθάρρυνση και να εκπληρώσετε την αποστολή που σας 

έχω αναθέσει. 

10 Μην παίρνετε μόνο αποφάσεις να Με ακολουθήσετε ακούγοντάς Με- νιώστε Με σε κάθε στιγμή 

της ζωής σας. 

11 Πολύ μεγάλη είναι η ηθική και πνευματική καθυστέρηση στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα! 

Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη εκείνων που έχουν λάβει τη χάρη και το φως του Λόγου μου αυτή την 

εποχή! 

12 Μαθητές, γίνετε δάσκαλοι, διώξτε από τις καρδιές σας το φόβο των ανθρώπων, 

απελευθερωθείτε από την αδιαφορία και την νωθρότητα, συνειδητοποιήστε ότι είστε πραγματικά 
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φορείς ενός ουράνιου μηνύματος. Εσείς είστε αυτοί που πρέπει να δώσετε την εξήγηση σε όλους για το 

τι συμβαίνει αυτή την εποχή, που πρέπει να αγωνιστείτε για να διδάξετε τις αρχές της Διδασκαλίας μου, 

τις οποίες η ανθρωπότητα έχει ξεχάσει. 

13 Δεν θα αποδίδετε μόνο το Λόγο Μου στους ανθρώπους, όπως σας είπα. Εκπαιδευτείτε ώστε να 

ξέρετε πώς να την ερμηνεύετε. Μην ψάχνετε για λέξεις που θα σας εκπλήξουν με την κομψή ευγλωττία 

σας. Μιλήστε με απλό τρόπο, ο οποίος είναι αυτός που εκφράζει καλύτερα την αλήθεια του πνεύματος. 

14 Πώς μπορείς να ξέρεις πότε είσαι εσύ που μιλάς και πότε είμαι εγώ που μιλάω μέσα από το 

στόμα σου; ─ Όταν ξεχνάτε τον εαυτό σας, όταν σκέφτεστε τον πόνο του αδελφού σας και αισθάνεστε 

ταπεινοί, ανάξιοι να αξίζετε τη χάρη Μου ─ αυτή ακριβώς θα είναι η στιγμή που η Θεία έμπνευσή Μου 

θα κατέβει στο μυαλό σας. Διότι ολόκληρη η ύπαρξή σας θα διαποτιστεί εκείνη τη στιγμή από την 

αγάπη για τον Πατέρα και τον αδελφό σας. 

15 Αν κάνετε ένα έργο στο όνομά μου, να ξέρετε πώς να το χρησιμοποιείτε, αλλά ποτέ μη μιλάτε γι' 

αυτό χωρίς λόγο. 

16 Σε όλη μου τη δουλειά υπάρχει δίκαιη αποζημίωση. Όποιος δίνει, λαμβάνει. Όποιος αρνείται, 

τελικά θα χαθεί από την ανάγκη. Θέλω να καταλάβετε τη διδασκαλία μου, τα θεμέλια της οποίας είναι 

το έλεος και η αγάπη. 

17 Πρέπει να αφιερωθείτε στην καλοσύνη, αυτό είναι το καθήκον σας. Αλλά όσο η σαρκική σας 

φύση αντιστέκεται, νιώθετε ανάξιοι να είστε μαθητές μου. Τότε σκέφτεστε ότι υπάρχουν πολλοί που 

είναι καλύτεροι από εσάς και παρόλα αυτά δεν έχουν κληθεί. Σας λέω: Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι είχατε 

τη μεγαλύτερη ανάγκη, επειδή η καρδιά σας δεν είχε ειρήνη, επειδή ο δρόμος σας ήταν γεμάτος 

παγίδες και τα πόδια σας ήταν λερωμένα από το βούρκο αυτού του κόσμου. 

18 Ακόμη και οι μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής δεν ήταν "δίκαιοι" όταν τους επέλεξα. Όμως 

αυτοί έγιναν άξιοι με τα έργα τους και έφτασαν σε υψηλότερο πνευματικό επίπεδο ακολουθώντας τις 

οδηγίες Μου. Θέλω να αλλάξετε με τον ίδιο τρόπο και να γίνετε άξιοι, ώστε τα έργα σας να σας 

εξυψώσουν και να σας φέρουν πιο κοντά σε Μένα. 

19 Αν σας ρωτούσα: "Τι έχετε μάθει από τα πολλά πράγματα που σας έχω διδάξει;" Τότε θα πρέπει 

να ομολογήσετε ότι έχετε χρησιμοποιήσει πολύ λίγο από αυτό. Ωστόσο, δεν θα σας καταδικάσω, αλλά 

θα σας συγχωρήσω. Γιατί τα χρέη σας είναι χρέη όλης της ανθρωπότητας. Επομένως, όταν μιλάω σε 

εσάς, μιλάω σε όλα τα παιδιά Μου. 

20 Σας αποκαλώ αγγελιοφόρους μου. Πρέπει να βρείτε τον σωστό τρόπο να αντιμετωπίζετε τους 

συνανθρώπους σας. Αν νικήσετε την απιστία τους με πειστικά λόγια και έργα, αυτό θα είναι μια μεγάλη 

αξία για εσάς. Προσέξτε να παραδώσετε τη μαρτυρία σας τέλεια, ώστε να μην νικήσετε ποτέ τον σκοπό 

των διδασκαλιών μου. 

21 Πάντα να επιδιώκετε την αρμονία μεταξύ του πνευματικού και του υλικού. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να μάθετε να δίνετε στον Θεό ό,τι του ανήκει και στον κόσμο ό,τι του ανήκει. 

22 Έτσι σας δίνω τον εαυτό Μου στο Λόγο Μου. Αξιοποιήστε την ουσία της, που είναι η σοφία, και 

όλα όσα είναι καλά και τέλεια, που πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε σε αυτήν, αν το ιδανικό σας 

είναι να είναι το χέρι σας απλόχερα προς τους συνανθρώπους σας αργότερα. 

23 Η ώρα είναι κατάλληλη, χρησιμοποιήστε την, γιατί έρχεται η μέρα που αυτή η λέξη δεν θα 

ακούγεται πια. Η θέλησή μου πρέπει να εκπληρωθεί. Η εποχή του πνευματικού διαλόγου μεταξύ Θεού 

και ανθρώπου είναι ήδη κοντά. Τότε η ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης δεν θα είναι πλέον 

απαραίτητη ως φορέας φωνής ή ως πομπός της θέλησής μου. 

24 Αυτή τη στιγμή, που εκδηλώνομαι με λέξεις γεμάτες φως, έχω παραχωρήσει σε αυτή την 

ανθρωπότητα τη δυνατότητα να μεταδώσει τη διδασκαλία Μου με τον σωστό τρόπο. 

25 Σήμερα βλέπω ότι ο καθένας από τους μαθητές Μου που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον 

Δάσκαλο έχει διαφορετικό τρόπο κατανόησης του Λόγου Μου, και όταν μοιράζονται τη δική τους 

κατανόηση μεταξύ τους, αρχίζουν τις συζητήσεις και την κριτική, αν και η ενότητα της σκέψης είναι 

αυτό που θέλω στους ανθρώπους Μου. Γι' αυτό πρέπει να έχετε φιλανθρωπία, να είστε ανεκτικοί και να 

περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσετε. 
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26 Σήμερα έχετε διαφορετικές ιδέες για τις διδασκαλίες μου, αλλά τελικά θα φτάσετε όλοι στην 

ίδια κατανόηση και συνειδητοποίηση. Αυτό θα σας ενθαρρύνει στον αγώνα, γιατί όταν είστε όλοι 

ενωμένοι θα νιώθετε πιο δυνατοί. 

27 Πάντα σας έλεγα: Μη σχηματίζετε θεωρίες από τις διδασκαλίες και τις αποκαλύψεις Μου, γιατί 

αυτές θα στερούσαν τη δύναμη της αλήθειας με την οποία σας έχω ντύσει. 

28 Ανακαλύψτε στη διδασκαλία Μου αυτή την ελευθερία για την οποία σας μιλάω, ώστε να 

βασιστείτε σε αυτήν και να αναγνωρίσετε τα πάντα με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

29 Κάθε φορά που ερχόμουν σε σας, σας δίδασκα πώς να αποκτήσετε κοινωνία με τον Πατέρα σας. 

Σας δίδαξα να βρίσκετε την αλήθεια μέσα σας, ώστε να μην την αναζητάτε σε διδασκαλίες που μόνο 

εμποδίζουν το πνεύμα. Η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει από τη βρεφική ηλικία σε αυτή την εποχή του 

φωτός, στην οποία το πνεύμα και ο ανθρώπινος νους έχουν βιώσει το άπειρο να ανοίγεται μπροστά 

τους. 

30 Προκειμένου το φως που φωτίζει αυτή την εποχή να γίνει ορατό από κάθε μάτι, είναι 

απαραίτητο να σκίσετε το μαντήλι του θρησκευτικού φανατισμού. Γι' αυτό, σας άφησα γραμμένο στις 

πλάκες του νόμου που έδωσα στον Μωυσή: "Δεν θα λατρεύετε την εικόνα κανενός πλάσματος, ούτε τα 

υλικά πράγματα σαν να είναι ο Θεός σας. Αυτόν θα αγαπάτε με όλη σας την καρδιά και την ψυχή 

περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα". 

31 Αλλά Με ρωτάτε: Γιατί ο κόσμος έπεσε στον φανατισμό και στις εξωτερικές μορφές λατρείας; 

Επειδή, αντί να απορρίψουν τις τιμές, τα τελετουργικά ενδύματα και τις ματαιοδοξίες όπως ο Ιησούς, 

εκείνοι που αφοσιώθηκαν στο Νόμο Μου αποδέχτηκαν τα πλούτη, τους τίτλους και την αίγλη της γης, 

στερώντας έτσι την ψυχή από κάθε ελευθερία. Και μέσα σ' αυτή τη σύγχυση των μυαλών, υπάρχουν 

ακόμη εκείνοι που αισθάνονται αλάθητοι, αν και μόνο ένας είναι αλάθητος, ο Επουράνιος Πατέρας σας. 

32 Έτσι, αν θέλετε να επιτύχετε βελτίωση στην ψυχή σας, να περάσετε τον αγώνα της ζωής σας με 

ευφυΐα και πνευματικότητα, να είστε άνθρωποι καλής θέλησης και ταπεινής καρδιάς. Με αυτόν τον 

τρόπο θα κάνετε την πρόοδο που θα οδηγήσει την ψυχή σας στη σωτηρία. 

33 Σας άφησα να νιώσετε την αγάπη μου, τώρα θα απομακρύνω τους ογκόλιθους από το μονοπάτι 

σας για να κάνω το σταυρό σας λιγότερο βαρύ. 

34 Βλέπω το εσωτερικό της καρδιάς σας και σας λέω: εκπαιδεύστε το μυαλό σας, αυξήστε την 

ικανότητά σας να σκέφτεστε και ενώστε τα συναισθήματά σας, ώστε να μπορείτε να ακούσετε και να 

καταλάβετε τον λόγο μου. 

35 Προσευχηθείτε και διορθωθείτε, γιατί η ειρήνη του κόσμου εξαρτάται και από τη δική σας 

ανάπτυξη. Πρέπει να προσεύχεστε, διότι ο κόσμος απειλείται από πόλεμο και πρέπει να προσπαθείτε 

να επιτύχετε την ειρήνη. Εσείς είστε οι άνθρωποι που γνωρίσατε τη δύναμη της προσευχής, την επιρροή 

της και το φως της. 

36 Όλοι αναζητούν έναν φωτεινό ορίζοντα και δεν τον έχουν βρει, επειδή δεν υπάρχει αδελφοσύνη 

μεταξύ των ανθρώπων, και όταν βλέπουν το πανόραμα να σκιάζεται από τα έθνη στα οποία 

εξαπολύεται πόλεμος, ενθαρρύνονται μόνο από την πρόβλεψη ότι κάπου στο πρόσωπο της γης πρέπει 

να υπάρχει μια ειρηνική γωνιά. Αυτή η γωνιά θα είναι το έθνος, το οποίο θα φαίνεται από μακριά σαν 

ένα λαμπρό αστέρι. 

37 Αυτή είναι η ευθύνη αυτού του λαού εδώ, ο οποίος πρέπει να προετοιμαστεί πνευματικά και 

σωματικά για να δώσει το παράδειγμα της αδελφοσύνης, της εσωτερικής ανάτασης και της 

φιλανθρωπίας, είτε πρόκειται για τη θεραπεία των ασθενών είτε για το σφίξιμο του χεριού του εχθρού 

ως ένδειξη συγχώρεσης. 

38 Να είστε επιμελείς στα χωράφια μου και θα δείτε τα πάντα που σας περιβάλλουν ντυμένα με 

μεγαλύτερη ομορφιά, γιατί τότε θα έχετε βρει το νόημα της ύπαρξής σας. Όποιος πέφτει στη 

στασιμότητα και τη ρουτίνα δεν επιτρέπει στην ψυχή του να ανυψωθεί για να δει τις δόξες που περιέχει 

η ζωή όταν ζεις σύμφωνα με το νόμο μου. 

39 Παρατηρήστε τους εαυτούς σας, ώστε να ανακαλύψετε πότε η ύπαρξή σας γίνεται άχρηστη 

επειδή επιτρέπετε στον εαυτό σας να παρασύρεται από τις κλίσεις της σάρκας. Θέλω να αφήσετε έναν 
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καρπό, αλλά αυτός ο καρπός θα είναι ο καρπός της ειρήνης για τα παιδιά σας. Γιατί τότε η καρδιά σας 

θα ανθίσει, και αυτοί οι καρποί θα είναι τα έργα σας. 

40 Μέσω εσάς θα κάνω γνωστό στον κόσμο τον Λόγο Μου αυτής της εποχής, ο οποίος θα γίνει 

γνωστός μετά το έτος 1950. 

41 Αυτές οι αποκαλύψεις θα φτάσουν σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό έχω εκπαιδεύσει αυτούς 

που ονομάζω "χρυσά φτερά" να εργάζονται με ζήλο για το Έργο Μου και να ακολουθούν το κάλεσμα 

της συνείδησής τους, ώστε ο Λόγος Μου να διατηρηθεί γραπτώς. Αυτά τα γραπτά δεν είναι μόνο για τις 

σημερινές γενιές, αλλά και για τις μελλοντικές. 

42 Το μεγαλείο του λόγου μου βασίζεται, όπως πάντα, στην απλότητά του και στο νόημά του. Θέλω 

η γλώσσα σας να είναι με τον ίδιο τρόπο όταν μιλάτε για το Έργο μου. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο ο 

άνθρωπος που μιλάει, αλλά και η καρδιά. Να έχετε αγνότητα στους τρόπους δράσης σας. 

43 Κάθε στιγμή λαμβάνετε από Μένα τη δύναμη, το φως και την ειρήνη που χρειάζεστε για το 

ταξίδι της ζωής σας. Λάβετε επίσης την ευλογία μου. 

44 Σε αυτή την τρίτη φορά θα κάνω όλη την ανθρωπότητα μαθητές Μου. Για να το πετύχω αυτό, θα 

αφήσω τώρα το φως Μου να ρέει σε κάθε ανθρώπινο ον. Στη συνέχεια, θα αφήσω τον λόγο μου να τους 

φτάσει, τον ίδιο τον λόγο που σας δίνω σήμερα. Οι μαρτυρίες, τα κείμενα και το παράδειγμα του λαού 

Μου θα γίνουν γνωστά από χώρα σε χώρα και από έθνος σε έθνος, θα αφυπνίσουν τις καρδιές και θα 

αναζωογονήσουν τις ψυχές στο φως της συνείδησής τους. 

45 Σήμερα, πολλά ανθρώπινα όντα περιπλανώνται άσκοπα, συχνά Με ρωτούν: "Κύριε, πού πάμε; 

Πού θα μας οδηγήσει αυτή η ζωή και ποιος είναι ο προορισμός που μας περιμένει;" 

46 Είναι φοβισμένες ψυχές που Με ρωτούν με αυτόν τον τρόπο. Ζουν με αγωνία σε έναν κόσμο 

που έχει φτάσει στο απόγειο της διαφθοράς και του υλισμού. Σ' αυτούς στέλνω το φως Μου σαν μια 

ακτίνα ελπίδας, ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να προσεύχονται μέχρι να περάσει η 

καταιγίδα και να μπει η ειρήνη στις καρδιές τους. 

47 Εδώ, σε αυτή τη γωνιά της γης, αφήνω να ακουστεί η φωνή Μου, που γίνεται ανθρώπινη μέσω 

των φωτισμένων που έχω επιλέξει να Με χρησιμοποιήσουν για αυτή τη διακήρυξη. Και όταν 

απευθύνομαι σε αυτά τα πλήθη εδώ, αφιερώνω μερικά από τα λόγια Μου στα παιδιά, τα οποία 

προτρέπω να γίνουν δυνατά στην αρετή και να ξεφύγουν από τον χείμαρρο της διαφθοράς που έχει 

παρασύρει τόσες πολλές καρδιές στην καταστροφή. 

48 Θέλω αυτά τα πλάσματα να έχουν πλήρη γνώση από την πρώτη παιδική τους ηλικία για το έργο 

που το μέλλον τους επιφυλάσσει. Μίλησα επίσης απευθείας στους νέους για να τους δώσω 

καθοδήγηση στην αβέβαιη πορεία τους στη ζωή. Διότι τους θεωρώ σαν μια εύθραυστη βάρκα στη μέση 

μιας ταραγμένης θάλασσας, και για να τους σταθώ δίπλα τους έχω υψώσει μπροστά στα μάτια τους το 

έργο Μου ως φάρο για να τους οδηγήσω στο σωτήριο λιμάνι. Οι νέοι είναι αυτοί που είναι πιο μακριά 

από Μένα. 

49 Ενώ ο άνθρωπος είναι ακόμη παιδί, προσεύχεται και σκέφτεται τον Θεό. Το ίδιο συμβαίνει όταν 

έχει περάσει την κορυφή της ζωής του και αρχίζει να δύει, όπως ο ήλιος στο ηλιοβασίλεμα. Όσο όμως η 

καρδιά του είναι σαν πουλί που θέλει να πετάξει και η σάρκα του τρέμει στην επαφή με τους 

πειρασμούς του κόσμου και αισθάνεται δυνατός, τότε απομακρύνεται από τις θείες διδασκαλίες, γιατί 

δεν θέλει η διδασκαλία τους για ταπεινότητα, αγάπη και θυσία να κάνει τα έργα, τα λόγια και τις 

σκέψεις του να τον βρίζουν σε κάθε του βήμα. 

50 Μόνο όταν η ανθρώπινη καρδιά αισθάνεται ότι ναυαγεί στη θάλασσα των παθών της, στρέφει 

τα μάτια της προς τα πάνω με πόθο για τον θείο φάρο, το φως του οποίου της δείχνει τον δρόμο που 

την οδηγεί στο λιμάνι της σωτηρίας. 

51 Άκουσα την καρδιά των χήρων που Μου λένε: "Πατέρα μου, κοίταξέ μας, είμαστε σαν πεσμένα 

φύλλα από το δέντρο που τα φυσούν οι άνεμοι". ─ Τους πλησίασα για να τους πω ότι δεν είναι μόνοι 

τους, ότι Εκείνος που έφυγε σε πνευματικές περιπλανήσεις σε έναν άλλο κόσμο τους βλέπει από εκεί, 

τους βοηθά και τους προστατεύει και ότι έχει πάει πριν από αυτούς μόνο για λίγο καιρό για να 

προετοιμάσει το δρόμο για όλα τα όντα που Του εμπιστεύτηκαν. 
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52 Αλλά αν δεν είστε σε θέση να τον αισθανθείτε, αν η παρουσία του δεν είναι αισθητή στη ζωή 

σας, τότε προσευχηθείτε, απευθύνετε τα αιτήματά σας σε Μένα, γιατί Εγώ θα σας κάνω να αισθανθείτε 

την παρουσία του. Για κάποιους θα είναι το προσωπικό, για άλλους το στήριγμα και για άλλους ο 

στοργικός σύντροφος που θα τους καθοδηγεί και θα τους βοηθάει στο ταξίδι τους στη ζωή. 

53 Όταν τα άγρια ζώα στα δάση, τα πουλιά στον αέρα και τα λουλούδια στα λιβάδια δέχονται την 

ακτινοβολία της αγάπης και της ζωής του Πατέρα τους κάθε στιγμή ─ πώς θα ήταν δυνατόν να σκεφτείτε 

ότι σας αρνούμαι τη χάρη της θεϊκής μου αγάπης έστω και για ένα δευτερόλεπτο, παρόλο που έχετε 

στην ύπαρξή σας ένα σωματίδιο της δικής μου θεότητας; 

54 Ο πατέρας της οικογένειας στράφηκε σε Μένα για να Μου πει τις ανάγκες και τις ανησυχίες του. 

Τα παιδιά του αγνοούν την εξουσία του, του γυρίζουν την πλάτη και γίνονται εχθροί των συμβουλών 

του πατέρα τους. 

55 Πρέπει να σας επισημάνω ότι η αποστολή σας είναι πολύ δύσκολη και ο σταυρός σας βαρύς. 

Αλλά αν είστε σε θέση να πιείτε το ποτήρι του πόνου σας με πίστη και υπομονή, και ξέρετε πώς να 

αγαπάτε τους συνανθρώπους σας και τα παιδιά σας, τότε θα Με πάρετε ως παράδειγμα στην πορεία 

της ζωής σας, και τα παιδιά σας δεν θα χαθούν. 

56 Άνθρωποι: Αν θέλετε το έργο μου να γίνει ευρέως γνωστό σε όλη τη γη, ζήστε τη διδασκαλία 

μου, εφαρμόστε τις οδηγίες μου σε όλα σας τα έργα, αγιάστε το σπίτι σας με τη δύναμη που απορρέει 

από αυτόν τον λόγο. Καταλάβετε ότι το παρελθόν σας είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο και ότι η ζωή τώρα 

παρουσιάζεται ως ένα νέο μονοπάτι, άγνωστο στα μάτια σας, ένα μονοπάτι που πρέπει να ταξιδέψετε 

μέχρι το τέλος. 

Σήμερα είσαι ήρεμος, πάρε από τον λόγο μου μόνο ό,τι θέλεις και χρησιμοποίησε τη διδασκαλία μου 

όταν θέλεις. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα καλέσω αυτόν τον λαό σε λογοδοσία, από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο από τα λόγια μου με τα οποία τους δίδαξα. 

57 Μην ξεχνάτε ότι αυτό το έθνος εκπληρώνει εδώ και καιρό μια πνευματική αποστολή στη γη και 

έχει κληθεί να εκπληρώσει ένα υψηλό πεπρωμένο ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Αν το έλεος του Κυρίου 

σας έχει προορίσει να ζήσετε σε αυτήν, σπείρετε τον σπόρο σας σε αυτήν, έστω και αν είναι μόνο ένας 

σπόρος- αλλά αυτός πρέπει να αποτελείται από αγάπη, ειρήνη και πνευματισμό. Έτσι, η πορεία σας στη 

γη δεν θα είναι άκαρπη. 

Ακόμα και τώρα πρέπει να σας επισημάνω ότι ─ όσο υψηλό και αν είναι το πεπρωμένο αυτού του 

έθνους ─ δεν πρέπει να το θεωρήσετε ως τη "Γη της Επαγγελίας" ή τη "Νέα Ιερουσαλήμ". Μην 

μπερδεύετε κανέναν και μην μπερδεύεστε εσείς οι ίδιοι. Στους μαθητές του Κυρίου, τους Πνευματιστές, 

ο Πατέρας δεν μπορούσε να δώσει υλικά αγαθά ως κληρονομιά. Δεδομένου ότι η αποστολή αυτής της 

χώρας είναι μεγάλη, δεδομένου ότι αυτό το έθνος πρόκειται να φθάσει σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, 

ας είναι οι κάτοικοί του εκείνοι που διακηρύσσουν την παρουσία μου στον κόσμο και εκείνοι που 

μαρτυρούν το μεγαλείο και την αλήθεια της διδασκαλίας μου με το παράδειγμα και τα έργα τους. 

58 Θα σας αφήσω ένα λαμπερό ίχνος της διακήρυξής μου ανάμεσά σας, με το οποίο θα μπορέσετε 

να ταρακουνήσετε τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος μου, γραμμένος κάτω από θεία υπαγόρευση. 

59 Πρώτα θα καταγραφεί σε υλικά βιβλία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να προσεγγίσουν το 

μυστικό μου θησαυροφυλάκιο και να διεισδύσουν στη σοφία μου. Τότε, όταν αυτή η ουσία θα έχει 

φυλαχθεί στις καρδιές των μαθητών μου, το αληθινό βιβλίο θα εμφανιστεί στο μυαλό του λαού του 

Κυρίου. 

60 Σας έχω πλημμυρίσει με δώρα χάρης καθώς ηχούσα τη δόνηση του Λόγου Μου μέσω των 

φορέων φωνής. Σας έστειλα τον πνευματικό μου κόσμο για να εξηγήσετε και να ερμηνεύσετε τα 

μηνύματά μου προς εσάς. Έχω γεμίσει το μονοπάτι σας με θαύματα και έχω επιτρέψει στα μάτια σας να 

εκπλαγούν από την ενατένιση πνευματικών οραμάτων. Αλλά δεν είστε οι μόνοι που απολαμβάνετε και 

θα απολαμβάνετε αυτές τις εκδηλώσεις. Διότι σας ανακοίνωσα ότι "κάθε μάτι θα Με βλέπει". Και 

πραγματικά, ο κόσμος θα Με δει, και ο πνευματικός κόσμος θα εκδηλωθεί ομοίως, και όλες αυτές οι 

εκδηλώσεις στον κόσμο θα κάνουν τελικά τις πιο δύσπιστες καρδιές να τρέμουν. 
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61 Οι άνθρωποι έχουν έρθει με την επιθυμία να υλοποιηθεί το πνευματικό και να εξανθρωπιστεί το 

θείο, προκειμένου να μπορέσουν να πιστέψουν. Και χορήγησα αυτή τη χάρη σε μερικούς. 

62 Άνθρωποι, αναγνωρίστε βαθιά το πεπρωμένο που έχετε ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, 

ώστε να εκπληρώσετε την αποστολή σας ─ τώρα που ο καιρός είναι ευνοϊκός. 

63 Θα προετοιμάσω τις καρδιές σας για να κατοικήσετε μέσα τους. Ο κόσμος θα προετοιμαστεί 

επίσης. Ο σπόρος της ειρήνης θα φυτρώσει στα μυαλά των ανθρώπων, και εσείς που τον έχετε 

σκορπίσει σε όλες τις γωνιές της γης θα είστε ευτυχείς όταν θα δείτε τους καρπούς των κόπων σας. Διότι 

παίρνοντας τον Δάσκαλο ως παράδειγμα στο δρόμο σας, δείξατε πώς να ζείτε δίκαια και 

προσευχηθήκατε για όλους. 

64 Σε όλα τα έθνη θα γίνεται λόγος για συμφιλίωση, για αδελφοσύνη και ειρήνη, και αυτό θα είναι 

η αρχή της ενοποίησης. 

65 Σας προετοίμασα και σας ρώτησα αν είστε ήδη έτοιμοι να πάτε στους ανήσυχους 

περιπλανώμενους, στους συνανθρώπους σας, για να τους δείξετε τη σοφία που σας έδωσα ως 

εμπνευσμένη διακήρυξη και να απαντήσετε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις τους. Ας μην θεωρήσει κανείς 

αδύνατο να εκπληρώσει αυτή την αποστολή. Συνειδητοποιήστε ότι η γνώση που σας έδωσα σας 

επιτρέπει να κατανοήσετε την αποστολή σας. 

66 Δεν θα είναι απαραίτητο για όλα τα παιδιά μου να φτάσουν στα μέρη που εσείς αποκαλείτε 

ξένα. Συχνά τους αρκεί να προσευχηθούν με τη σκέψη και να καθαρίσουν την καρδιά τους, ώστε το 

πνεύμα τους να εκδηλωθεί στους συνανθρώπους τους σε οποιαδήποτε απόσταση και να γίνει ένα μαζί 

τους. Και αυτοί θα ξυπνήσουν από τον πνευματικό κόσμο. 

67 Θα πρέπει να ενωθείτε με τον πνευματικό κόσμο και να σχηματίσετε μαζί του ένα 

προστατευτικό τείχος που θα αποτρέπει νέους πολέμους και νέα βάσανα. Θα πρέπει να συνεχίσετε να 

προσεύχεστε για εκείνους που προσποιούνται ότι υλοποιούν την πνευματική κυριαρχία μέσω της βίας. 

Θα εκπλαγείτε και ο κόσμος θα εκπλαγεί όταν οι άνθρωποι δουν ότι δεν είναι η εξουσία που έχει 

κυριαρχήσει πάνω στη λογική, την αδελφοσύνη και τη δικαιοσύνη. 

68 Προσέξτε να μην κάνετε φαινομενική φιλανθρωπία, ενώ στην καρδιά σας επιδίδεστε σε 

εγωισμό. Κάντε όσο το δυνατόν περισσότερο καλό, αλλά χωρίς να επιδιώκετε προσωπικό όφελος. Κάντε 

το από αγάπη, που είναι ο νόμος που σας δίδαξα, και θα έχετε κερδίσει αξία για την πρόοδο της ψυχής 

σας. Γνωστοποιήστε τη διδασκαλία Μου όπως σας την έδωσα. Είναι το ίδιο με αυτό που έκανα γνωστό 

στους προφήτες Μου και στους αποστόλους Μου άλλων εποχών. 

69 Ο άνθρωπος με τον υλισμό του βρήκε συμφέρον να διαστρεβλώνει τον Λόγο Μου, τον οποίο 

έχω μεταδώσει ανά πάσα στιγμή. Αλλά το Έργο Μου είναι τέλειο και δεν βασίζεται σε υλικά λόγια. 

Προετοιμαστείτε και θα βρίσκετε πάντα την αλήθεια Μου. Τότε θα ανακαλύψετε ότι σας έδωσα τον 

σπόρο Μου ανά πάσα στιγμή με γενναιόδωρο τρόπο, ώστε να τον μεταδώσετε κι εσείς με την ίδια 

αγάπη και το ίδιο έλεος. 

70 Δεν θα χρειαστεί να εντυπωσιάσετε κανέναν με τη χρήση τελετών ή εξωτερικών μορφών. Ο ναός 

της καρδιάς σας θα γίνει ορατός, και σε αυτόν οι συνάνθρωποί σας θα δουν το αιώνιο φως και το βωμό 

του. 

71 Μάθετε να Με αισθάνεστε ακόμα και τώρα ─ τόσο στα καλά σας έργα όσο και όταν αγωνίζεστε 

να βγείτε από την τρύπα της λάσπης στην οποία έχετε πέσει. 

72 Σας δίδαξα να αναζητάτε την αλήθεια με απλότητα. Πόσο φτωχός είναι ο ανθρώπινος νους όταν 

αναζητά την αλήθεια στις περίπλοκες επιστήμες που ο ίδιος δημιούργησε! Γιατί να Με αναζητήσετε 

τόσο μακριά, παρόλο που Με κουβαλάτε μέσα σας; Ποιος δεν γνωρίζει ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα 

του Πατέρα, προικισμένος με θεϊκές ιδιότητες, όπως πνεύμα, νοημοσύνη και βούληση; 

73 Έζησα μαζί με τους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή, μοιραζόμενος το ψωμί σας και το σπίτι σας- 

αλλά το μεγαλείο του Χριστού έχει τις ρίζες του στην ταπεινοφροσύνη του. 

74 Σας τα διδάσκω αυτά για να ξέρετε πώς να διαχωρίζετε τον εαυτό σας από τα υλικά πράγματα 

για χάρη της αγάπης σας προς τον πλησίον σας. Αλλά πάνω απ' όλα, πρέπει να εξαγνιστείτε, γιατί είναι 

νόμος ότι πρέπει να εξελιχθείτε. Και αν είναι νόμος ότι όλα πρέπει να εξελίσσονται, οι προφητείες που 
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δεν έχουν ακόμη γίνει πραγματικότητα δεν πρέπει να σας εκπλήσσουν. Αυτό που μπορεί να 

αντικρύσουν τα μάτια σας θα σας γεμίσει χαρά μόνο όταν συνειδητοποιήσετε ότι όλα διέπονται από τον 

πιο τέλειο νόμο και ότι αυτό που συμβαίνει στην ψυχή σας σήμερα δεν θα μπορούσε να της έχει συμβεί 

πριν, επειδή όλα θα αποκαλυφθούν στην ώρα τους μέχρι να φτάσουν στην τελειότητα. 

75 Δεν αγωνίζεται κανείς μόνο στη γη για την πρόοδο της ανθρωπότητας- από άλλους κόσμους ο 

πνευματικός κόσμος αγωνίζεται για τη σωτηρία και την πρόοδό του. Γι' αυτό σας λέω ότι ο 

πνευματιστικός σπόρος θα καρποφορήσει στους κόλπους όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Μετά τις 

μεγάλες διαμάχες, και όταν οι άνθρωποι λένε ότι είναι μια νέα θρησκεία που σπέρνει διχόνοια, θα 

απαντήσετε ότι ο Πνευματισμός είναι μια 

Είναι η διδασκαλία που δόθηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους και η μόνη που κυβέρνησε τις ψυχές. 

Αλλά αυτή η φωνή θα προέρχεται από την καρδιά σας, όπου κατοικούν τα συναισθήματά σας, τα οποία 

θα αποκαλυφθούν όταν κλαίτε για τον πόνο του άλλου, ή ακόμη και όταν κλαίτε από χαρά για τον πόνο 

του διπλανού σας. Γιατί αυτό που σας δίδαξα πάντα είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

76 Σας μιλάω μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Το φως Μου και η χάρη Μου ρέουν μέσα από αυτό 

και γίνονται λέξεις ─ εκείνη η λέξη που σηματοδοτεί τον μόνο δρόμο για να Με προσεγγίσετε: εκείνη της 

καθαρότητας των συναισθημάτων και εκείνη της ταπεινότητας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 190  
1 Άνθρωποι, ανθρωπότητα: Η παρουσία του Ηλία είναι μαζί με όλους αυτή τη στιγμή. 

2 Εσείς τα πλήθη των ανθρώπων που απολαμβάνετε αυτή την εκδήλωση: Ακούστε τη φωνή του 

Ηλία, το όνομα του οποίου έχει με δυσκολία παραμείνει στη συνείδηση της ανθρωπότητας, παρόλο που 

σας έκανα γνωστή στο όρος Θαβώρ τη σημασία της αποστολής του- αλλά δεν θέλατε να κατανοήσετε 

αυτή την αποκάλυψη. Τώρα που ακούσατε τη φωνή του Ηλία, αισθάνεστε την παρουσία του και σας 

φαίνεται σαν να ακούτε τον ερχομό του πύρινου άρματος του. 

3 Ο Ηλίας είναι η ακτίνα φωτός που πάντα σας έστελνα για να φωτίζει το μονοπάτι σας. Αυτός 

είναι που φώτισε τη γη, ώστε να μπορείτε να βρείτε και να ακολουθήσετε το μονοπάτι που θα σας 

φέρει πιο κοντά στο σημείο όπου σας περιμένει ο Πατέρας σας. Είναι ο μεσολαβητής των μεγάλων 

μυστηρίων της ψυχής, τα οποία σας εξήγησε αυτή τη στιγμή για να κατανοήσετε καλύτερα τον Πατέρα 

σας. Σήμερα, επίσης, εκπληρώνει ένα παρόμοιο καθήκον όπως στην Πρώτη Εποχή: να σπρώξει τα 

είδωλα από τους βωμούς τους για να διδάξει στον κόσμο την αληθινή πνευματική λατρεία του Θεού. 

4 Στον Ηλία μπορείτε να βρείτε τον νόμο της μετενσάρκωσης εξηγημένο και αποδεδειγμένο, τον 

οποίο οι άνθρωποι πολεμούν τόσο πολύ σήμερα. Σε αυτόν μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε μια οδηγία 

και μια διαφώτιση σχετικά με το τι είναι η εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου νου, όταν εκδηλώθηκε 

πνευματικά μέσω του στόματος και του νου του προφήτη Ελισσαιέ. 

5 Δείτε πόσες και πόσο σπουδαίες διδασκαλίες σας έφερε πάντα ο Ηλίας, πώς δίδαξε το πνεύμα 

σας. Δείτε πώς ανά πάσα στιγμή σας έκανε γνωστές μεγάλες αποκαλύψεις που είναι δύσκολο να 

εξηγήσετε. Όμως όλη αυτή η γνώση που δεν θα έπρεπε να έχετε κατανοήσει στο παρελθόν, θα σας 

εξηγηθεί τώρα σε αυτή την Τρίτη Εποχή από τον ίδιο τον Ηλία που έρχεται με την αποστολή να 

επαναφέρει όλα τα πράγματα στην πραγματική τους σημασία. 

6 Μακάριοι είναι όλοι εκείνοι στον κόσμο που, νιώθοντας το φως του πνεύματός τους να αρχίζει 

να επιταχύνεται, λένε: "Ο Ηλίας ήρθε" και στη συνέχεια προσθέτουν: "Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου 

πλησιάζει". ─ Ακριβώς όπως σε εκείνους τους Δεύτερους Χρόνους, όταν οι άνθρωποι αναγνώρισαν ότι ο 

Ιωάννης προφήτευε και μιλούσε για τα θαύματα της Βασιλείας των Ουρανών, και είπαν: "Είναι ο 

Ηλίας;" 

7 Ο μεγάλος προφήτης, ο πρόδρομος, ο αγγελιοφόρος είναι ανάμεσά σας. Αλλά τώρα δεν έχει 

γίνει άνθρωπος, βρίσκεται στο πνευματικό, και η ακτίνα φωτός με την οποία αποκαλύφθηκε είναι η ίδια 

με εκείνη που χρησιμοποίησε για να καταστρέψει τους ψεύτικους θεούς και με την οποία άναψε την 

αληθινή πίστη στην καρδιά του λαού του Κυρίου. 

8 Ψυχές, ακολουθήστε τον! Ανθρωπότητα, ακούστε τον! Αυτός είναι ο ποιμένας που σας οδηγεί 

στην αγκαλιά μου, αυτός με τον φάρο που φωτίζει και υποδεικνύει τη διαδρομή για να φτάσετε στο 

λιμάνι της σωτηρίας. 

9 Καταλάβετε ότι ο χρόνος τελειώνει και πλησιάζει η μέρα που δεν θα σας μιλάω πλέον μέσω 

αυτών των φορέων φωνής. Εκείνοι που έχουν χρησιμοποιήσει τη διδασκαλία μου θα είναι σε ειρήνη. 

Αλλά θα υπάρξουν πολλά "ορφανά" που θα αναζητήσουν μάταια την παρουσία Μου με αυτή τη μορφή. 

Ωστόσο, δεν θα απομακρυνθώ, θα είμαι πολύ κοντά σας και θα μιλάω μέσω όλων όσοι προετοιμάζονται 

από πνεύμα σε πνεύμα. 

10 Θα έρθει η ώρα που διάφορες αιρέσεις και θρησκευτικές κοινότητες θα αναγγείλουν τον ερχομό 

του Κυρίου και θα πουν ότι όλα τα προμηνύματα έχουν εκπληρωθεί και ότι τώρα έχει έρθει αυτή η ώρα. 

Εσείς που ξέρετε την αλήθεια, θα τους πείτε ό,τι ξέρετε για Μένα. Από το έτος 1866 έχω εμφανιστεί ως 

το Πνεύμα της Παρηγοριάς και έχω αναζητήσει τους δικούς Μου ─ εκείνους μέσω των οποίων θα κάνω 

γνωστά τα Καλά Νέα, ω ανθρωπότητα! 

11 Δεν θα πρέπει να αισθάνεστε μακριά από εκείνους που ─ αν και Με περίμεναν ─ δεν ήξεραν πώς 

να ανακαλύψουν εγκαίρως τα προηγούμενα σημάδια και κατάλαβαν πολύ αργά αυτό που οι δικοί τους 

δεν είχαν καταλάβει. 
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προμήνυμα. Μην κρίνετε λάθος τον εαυτό σας εξαιτίας αυτών των διαφορών. Αφού δεν μπόρεσαν να 

γίνουν μάρτυρες της Παρουσίας Μου, φώτισα τις ψυχές τους και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Όλοι σας 

θα ενωθείτε στο ιδανικό. 

12 Οι επιλεγμένοι μου βρίσκονται στα διάφορα κλαδιά του δέντρου. Πολλοί θα έρθουν πριν από το 

έτος 1950 για να γίνουν μάρτυρες της αναγγελίας μου, άλλοι θα πάρουν το χρόνο τους. Μακάριοι είναι 

εκείνοι που ακούν το Λόγο Μου μέσω ενός φορέα φωνής, γιατί θα νιώσουν μέσα τους ότι ήδη 

γνωρίζουν αυτή τη φωνή, ότι δεν είναι ανθρώπινη, αλλά προέρχεται από Μένα. 

13 Έρχομαι να σας πω να καθοδηγηθείτε από τη συνείδησή σας, να απελευθερωθείτε και να μην 

γίνετε ξανά σκλάβοι εκείνων που θέλουν να σας υποτάξουν σε ατελείς μορφές λατρείας, 

προκαταλήψεις και δόγματα. 

14 Μπορείτε όλοι να γίνετε "εργάτες" μου, πρεσβευτές της διδασκαλίας μου. Στον αγώνα σας δεν 

θα αισθάνεστε εγκαταλελειμμένοι- στην αγκαλιά μου θα είστε ασφαλείς και δεν θα έχετε τίποτα να 

φοβηθείτε. 

15 Εγώ, που στέκομαι πάνω από όλη τη δημιουργία και όμως πάλλομαι μέσα σε αυτήν, μιλάω 

μέσω του ανθρώπου, του προτιμώμενου πλάσματός μου. Μην εκπλαγείτε που κάνω τον εαυτό Μου 

γνωστό μέσω των ελάχιστα σεβαστών, των αμόρφωτων, και που αποκαλύπτω τον εαυτό Μου σε μέρη 

φτώχειας και εξαθλίωσης. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό που είναι παλάτι για εσάς δεν είναι παλάτι για 

Μένα. Από την άλλη πλευρά, εκεί που βλέπετε μόνο φτώχεια και εξαθλίωση, είναι δυνατόν να υπάρχει 

αληθινή πνευματική λάμψη μέσα σας. 

16 Σας το λέω αυτό επειδή πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται μέσα τους γιατί δεν κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό μέσα στις μεγάλες συναγωγές ή στις μεγαλοπρεπείς εκκλησίες. Επίσης, εκείνες τις 

ημέρες πολλοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν γιατί ο Μεσσίας δεν γεννήθηκε και δεν μεγάλωσε στη σκιά του 

Ναού της Σιών. 

17 Σήμερα, όπως και τότε, σας διδάσκω ότι αυτό που έρχεται απευθείας στον Πατέρα είναι η 

ειλικρίνεια της καρδιάς σας. Γιατί κάθε χτύπημα του Μου μιλάει για τα καλά σας έργα. 

18 Δείτε την ταπεινότητα με την οποία πάντα έρχομαι σε σας. Σκεφτείτε ότι σε όλες τις εποχές ήρθα 

χωρίς θρόνους, χωρίς σκήπτρα ή παλάτια, πάντα τυλιγμένος σε απλότητα και πραότητα. Τι θα 

σκεφτόντουσαν για Μένα οι φτωχοί, οι παρίες, οι αποκληρωμένοι, αν Με έβλεπαν να έρχομαι σε 

αυτούς περιτριγυρισμένος από μεγαλοπρέπεια και πολυτέλεια; Θα αισθάνονταν ταπεινωμένοι, ανάξιοι 

για Μένα. Οι άρχοντες, οι πλούσιοι, οι μεγάλοι της γης, από την άλλη πλευρά, θα Με αποκαλούσαν Θεό 

της κοινωνικής τους τάξης και κατάστασης. 

19 Όταν οι φτωχοί του κόσμου Με βλέπουν ξυπόλητο, ασθμαίνοντα και αιμορραγούντα κάτω από 

το βάρος του σταυρού, τρέμουν από συμπόνια για την ταπείνωση του Κυρίου τους και αισθάνονται ένα 

μαζί Του. Οι πλούσιοι, από την άλλη πλευρά ─ αν και στην πραγματικότητα δεν είναι ─ που θα έπρεπε 

να έχουν τα ίδια συναισθήματα με τους απλούς ανθρώπους, δεν μπορούν να με κατανοήσουν στη 

φτώχεια. Στη συνέχεια, καλύπτουν μια εικαστική παράσταση με την οποία προσποιούνται ότι Με 

αναπαριστούν με πορφύρα, χρυσό, μετάξι και αυτό που αποκαλούν πολύτιμους λίθους. Το κάνουν αυτό 

επειδή έχουν ξεχάσει τη διδασκαλία Μου, και γι' αυτό ήθελαν να Με περιβάλλουν με ό,τι αντιτίθεται 

περισσότερο στη διδασκαλία Μου: τη ματαιοδοξία. 

20 Πρέπει να σας ξαναπώ ότι δεν μιλάω εναντίον καμιάς από τις εκκλησίες, γιατί όλες είναι 

ευλογημένες μέσα Μου. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι Εγώ, ως Δάσκαλος, πρέπει να ονομάσω 

τα λάθη που έχει διαπράξει ο άνθρωπος, ώστε μια μέρα να μπορέσετε να τα εξαλείψετε. Γιατί αν δεν 

σας βοηθούσα να ανακαλύψετε την αλήθεια: Πότε θα το βρίσκατε μόνοι σας; 

21 Επιτρέψτε στην αλήθεια Μου να δημιουργήσει φως και αγάπη για να φτάσει σε κάθε άνθρωπο, 

σε κάθε θρησκευτική κοινότητα και σε κάθε λαό, ακριβώς όπως επιτρέπω στην αλήθεια σας ή σε αυτό 

που έχετε ορίσει ως αλήθεια να φτάσει σε Μένα. Ποια είναι αυτή η αλήθεια σου που λαμβάνω από 

όλους; Είναι η προσευχή σας, η πίστη σας και η ελπίδα σας. 

22 Αυτό το φως, το οποίο υπάρχει σε κάθε ψυχή, όταν υψώνεται προς Εμένα, όταν Μου μιλάει, 

απελευθερώνεται από κάθε σκοτάδι και κάθε ψέμα για να Μου δείξει μόνο αυτό που κουβαλάει μέσα 
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της ως αλήθεια. Γιατί ακόμη και ο κακός, όταν Μου εξομολογείται, Μου δείχνει τους λεκέδες της 

ντροπής του χωρίς να προσπαθεί να Με εξαπατήσει. 

23 Ο άνθρωπος οφείλει να τελειοποιήσει τον εαυτό του, να βελτιώσει τη ζωή του στη γη χωρίς να 

καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι Με αναζητούν. Είμαι ο μόνος ικανός να κρίνω την 

ειλικρίνεια των έργων σας. 

24 Από τον ειδωλολάτρη μέχρι τον πνευματιστή, όλοι βρίσκονται κάτω από το φως Μου και το 

βλέμμα Μου. Όπως ακριβώς λαμβάνω συχνά μεγάλες αποδείξεις ανύψωσης από εκείνους που 

θεωρείτε πνευματικά καθυστερημένους, έτσι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνω συχνά 

αποδείξεις μεγάλης οπισθοδρόμησης από εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους πρωταθλητές της 

πνευματικότητας. 

25 Μόνο ένας λαός πίστης Με έχει δεχτεί αυτή την εποχή, και σ' αυτόν έχω εμπιστευτεί αυτή τη 

σελίδα της σοφίας Μου. Αλλά σε αυτή τη σελίδα του βιβλίου, γεμάτη από την αγάπη Μου, υπάρχει ένα 

μήνυμα για όλες τις θρησκείες που υπάρχουν στη γη. 

26 Το φως μου θα αφυπνίσει όλους σαν μια θεϊκή, παγκόσμια αυγή, και τότε, όταν ο άνθρωπος 

σηκωθεί για να ζήσει μέσα στη νέα μέρα, οι αισθήσεις του θα βιώσουν την εγγύτητα του Θείου. 

27 Τώρα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η Βασιλεία των Ουρανών που κατεβαίνει στον άνθρωπο, 

αλλά μάλλον είναι η ψυχή του ανθρώπου που ανεβαίνει στη Βασιλεία του Ουράνιου Πατέρα της. 

28 Γιατί μου δίνετε πάντα αφορμή να έρθω σε σας με μομφές; Έρχομαι σε σας από αγάπη γιατί 

βλέπω ότι κουβαλάτε πόνο στην καρδιά σας και θέλω να σας παρηγορήσω. Γιατί θέλω να έχετε την 

ειρήνη Μου στην ψυχή σας. 

29 Άλλοτε σας αποκαλύπτομαι ως Δικαστής, άλλοτε Με έχετε ως Πατέρα, και πάντοτε σας 

παρουσιάζομαι ως Δάσκαλος. Σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις έχετε τη θεία ουσία, η οποία είναι μία: ο 

Νόμος, η Αγάπη και η Σοφία. Αυτή είναι η Τριάδα που υπάρχει στο Πνεύμα Μου. 

30 Κλείστε τα μάτια σας και απελευθερώστε την ψυχή ώστε να μπορέσει να βιώσει έντονα αυτές τις 

στιγμές σύνδεσης με τον Δάσκαλό της. Αφήστε το να αισθάνεται κοντά στον Κύριο ─ όπως εκείνοι που 

ακολούθησαν τον Δάσκαλο στη Δεύτερη Εποχή κατά μήκος μονοπατιών, μέσα από κοιλάδες, χωριά, 

ποτάμια και ερήμους, για να μη χάσουν ούτε μία από τις διδασκαλίες Του. Τότε θα μπορέσετε να 

καταλάβετε τη μεταφορική έννοια με την οποία μιλάω μερικές φορές όταν χρησιμοποιώ τα αγαθά της 

γης για να σας αναπαραστήσω το πνευματικό και να το κάνω απτό για σας. Θα βιώσετε πώς ο Λόγος 

Μου φέρνει τις ψυχές σας πιο κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. 

31 Ελάτε, άνθρωποι, για να σας διδάξω. Ή μήπως θέλετε να είναι πόνος που θα συνεχίσει να σας 

διδάσκει σε όλη σας τη ζωή; 

32 Ελάτε στο κτήμα μου για να σπείρετε τα χωράφια με αδελφοσύνη. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το 

έργο δεν θα σας απογοητεύσει όπως ο κόσμος. 

33 Εδώ, ακριβώς μπροστά στην ψυχή σας, είναι το μονοπάτι που σας προσκαλεί να το περπατήσετε 

και να μη σταματήσετε ποτέ. Γιατί κάθε βήμα που θα κάνετε θα φέρνει την ψυχή σας πιο κοντά στο 

τέλειο σπίτι που την περιμένει. 

34 Ήδη ο χρόνος που θα είμαι μαζί σας είναι πολύ σύντομος για να σας δώσω τις οδηγίες Μου με 

αυτή τη μορφή, και θέλω να μάθετε να κερδίζετε αξία, ώστε ο Λόγος Μου να αντηχεί άφθονα μέσω 

αυτών των φορέων φωνής σε αυτά τα τελευταία χρόνια. 

35 Τι πρέπει να κάνετε, ώστε τα θεία δώρα να είναι σαν ανταμοιβή για τις αρετές σας; Αναπτύξτε 

την πίστη σας, τον ζήλο σας και την πνευματικότητά σας. Η αγάπη θα πρέπει να βασιλεύει στους 

κόλπους των ανθρώπων, θα πρέπει να ασκείται έμπρακτα η φιλανθρωπία, θα πρέπει να αγαπά κανείς 

την αλήθεια. 

36 Αλήθεια σας λέω, αν δεν ενωθείτε όπως είναι το θέλημά Μου, η ανθρωπότητα θα σας σκορπίσει 

και θα σας διώξει από τη μέση της, αν δει ότι η ζωή σας απομακρύνεται από αυτό που κηρύττετε. 

37 Τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι ανακάλυπταν ότι σε κάθε κοινότητα υπάρχει διαφορετική 

λατρεία του Θεού και διαφορετικός τρόπος άσκησης της διδασκαλίας Μου; Δεν θα μπορούσαν να 

καταλάβουν ότι εγώ ήμουν αυτός που σας δίδαξε. 
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38 Σας αναθέτω αυτά τα τρία τελευταία χρόνια της εκδήλωσής μου να εργαστείτε για την 

ενοποίηση αυτού του λαού ─ μια ένωση που περιλαμβάνει το πνευματικό και το εξωτερικό, έτσι ώστε 

το έργο σας, γεμάτο αρμονία και συμφωνία, να είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι σας ─ σε 

διαφορετικές κοινότητες και επαρχίες ─ διδαχθήκατε από έναν και μόνο Δάσκαλο: Ο Θεός. 

39 Δεν έχετε όλοι σας δει με τα μάτια του πνεύματος τους καιρούς που πλησιάζουν για την 

ανθρωπότητα. Δεν έχετε όλοι σας νιώσει τον πόνο τους. Όμως, αυτή τη στιγμή διαμορφώνω μαζί σας 

έναν πολυάριθμο λαό και τον κάνω επιμελή εργάτη που αρχίζει να Με αγαπάει και που είναι τώρα 

πρόθυμος να εργαστεί για να κάνει την ανθρώπινη καρδιά καρποφόρα. 

40 Σπορείς του Λόγου Μου: Όταν έρθει η ώρα της εργασίας στα χωράφια, σηκωθείτε γεμάτοι από 

την πίστη στην οποία σας έχω διδάξει. Μη φοβάστε ούτε την κοροϊδία ούτε την περιφρόνηση. Σπείρετε 

σε γόνιμη γη, όχι σε βράχια, ούτε σε κινούμενη άμμο, γιατί εκεί ο σπόρος δεν θα καρποφορήσει. Θα το 

βλέπατε να φυτρώνει και να μεγαλώνει, αλλά δεν θα έδινε καρπούς. Αν το σπείρετε ανάμεσα σε 

φράχτες με αγκάθια και ζιζάνια, ούτε αυτό θα αποδώσει καρπούς. Επομένως, πρέπει να προσευχηθείτε 

για να λάβετε την έμπνευσή μου, τότε θα καταλάβετε πώς να επιλέξετε την προετοιμασμένη γη. Εγώ, ο 

Ιδιοκτήτης της γης, θα σας δώσω μεγάλες 

Δώστε περιοχές για καλλιέργεια. Να είστε γεμάτοι με μεγάλη θέληση για εργασία. Σπείρετε και θα 

θερίσετε. Και θα έρθει η ημέρα που θα ετοιμάσετε ψωμί για τη διατροφή σας με το σιτάρι της σοδειάς 

σας. Να θυμάστε ότι σας μιλάω μεταφορικά, και δεν ξέρετε αν δεν θα θερίσετε αυτή τη σοδειά στο 

μέλλον. 

41 Γιατί σήμερα σας λέω: Μεγάλο είναι το επίτευγμα που πρέπει να κάνετε με το σώμα που σας 

εμπιστεύτηκα. Είναι το στήριγμά σας και πρέπει να το καθοδηγείτε με σύνεση. 

42 Ο κόσμος πλήττεται από πληγές και συμφορές που του έχω ανακοινώσει. Φοβάται σιγά σιγά, 

προσπαθεί να σηκωθεί και αναζητά ένα χέρι σωτηρίας, μια λέξη ενθάρρυνσης, και εσείς είστε η 

σωτηρία. 

43 Θα πρέπει να διασχίσετε θάλασσες και να σκαρφαλώσετε βουνά για να πάτε σε άλλες χώρες ή 

έθνη για να πάτε σε αυτόν που υποφέρει. Μην φοβάστε τον τρόπο, πηγαίνετε με απλά ρούχα χωρίς να 

σέρνετε ένα δεύτερο παντελόνι. 

44 Όταν σας έδειξα το καθήκον σας, σας είπα: "Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με". Γιατί 

φοβάστε να χάσετε τις ανέσεις της γης; Μου λέτε ότι αγαπάτε τον κόσμο και ότι δεν μπορείτε να κάνετε 

τη θυσία και τη φυσική παραίτηση που απαιτεί αυτή η αποστολή. Εγώ όμως έρχομαι μπροστά σας και 

σας λέω: Σε οποιαδήποτε ηλικία, όποια κι αν είναι η κατάσταση ή η κατάστασή σας, μπορείτε να Με 

αγαπάτε και να Με υπηρετείτε χωρίς να παύετε να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας. 

45 Μεταμορφώστε τον κόσμο με το παράδειγμά σας, απομακρύνετε τις κακές προκαταλήψεις και 

κάντε τον παράδεισο και όχι κοιλάδα των δακρύων. 

46 Σας δίνω ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση του έργου σας στη γη. 

47 Να θυμάστε ότι πρέπει να αφήσετε κληρονομιά πνευματικότητας στα παιδιά σας, γιατί από τους 

απογόνους τους θα προέλθουν οι ευλογημένες γενιές μέσω των οποίων θα αποκαλυφθώ. Ανάμεσα σε 

αυτές τις ψυχές θα είναι οι προφήτες, οι ερμηνευτές του Λόγου Μου, εκείνοι με μεγάλη πίστη που θα 

δείξουν στην ανθρωπότητα τον δρόμο. 

48 Θέλετε να ζήσετε σύμφωνα με το Λόγο Μου; Σας ευλογώ, γιατί Με ακούσατε και θέλετε να Με 

ακολουθήσετε. Η καρδιά σου ξεχειλίζει από χάρη. Δώστε το σε όποιον το ζητάει. 

49 Αυτή τη στιγμή έρχεστε να λάβετε τη διδασκαλία μου ─ κάποιοι ως μαθητές, άλλοι ως αρχάριοι, 

και άλλοι πάλι από την περιέργειά τους. Όμως, όλοι σας αναζητάτε την ειρήνη, την ηρεμία του νου και 

επίσης την εκπλήρωση των προφητειών που αντιστοιχούν σε αυτή την εποχή. 

50 Στις αιρέσεις και τις εκκλησίες δεν βρήκατε την πλήρη βεβαιότητα της επιστροφής Μου. Ήταν 

έξω από αυτούς που έστειλα έναν αγγελιοφόρο να σας φέρει αυτά τα καλά νέα. Ήρθα να κρίνω κάθε 

ψυχή και να θέσω τα θεμέλια για μια νέα ζωή, μια νέα πνευματική τάξη για την ανθρωπότητα. Αν 

προετοιμαστείτε, θα είστε σε θέση να δείτε από τον κόσμο σας την τελειότητα της "Πνευματικής 
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Κοιλάδας" όπου κατοικούν οι ψυχές των δικαίων ─ εκείνων που κατάφεραν να ανέλθουν χάρη στα 

προσόντα τους και που σήμερα, ενωμένοι μαζί Μου, εργάζονται για τη σωτηρία σας. 

Όλα όσα δεν μπορούσατε να καταλάβετε σήμερα, θα τα αναγνωρίσετε στους κόλπους αυτού του 

απλού λαού εδώ, γιατί το φως μου έχει ξεχυθεί και το πέπλο που κάλυπτε τα μάτια σας έχει σχιστεί. 

Μιλάω για τα μάτια της ψυχής που είχαν κλείσει στο πνευματικό και το θείο. Έχετε ανακτήσει αυτό το 

φως και καθοδηγείστε από Μένα. Συνεχίστε να μένετε ξύπνιοι. Όταν ελέγχετε το σώμα και την ψυχή, 

γεμάτοι πραότητα, ακολουθώντας τα βήματά Μου, αυτό το φως θα σας σκεπάσει σαν γιορτινό ένδυμα, 

και οι συνάνθρωποί σας θα αναγνωρίσουν ότι ανήκετε στους εκλεκτούς Μου, και θα σας αγαπούν και 

θα σας σέβονται οι άνθρωποι. 

51 Είστε στρατιώτες του καλού. Σας έδωσα όπλα για να μπορείτε να πολεμήσετε την αμαρτία, αλλά 

όχι τους συνανθρώπους σας. Δεν θέλω ο άνθρωπος να γεννηθεί, να μεγαλώσει και να πεθάνει στην 

αμαρτία χωρίς να γνωρίζει το ευλογημένο έργο που έφερε στη γη. Αν διεισδύσετε στη διδασκαλία μου, 

θα γίνετε δυνατοί και ανίκητοι. Δεν θα υπάρχει κανένας πειρασμός για να σας ρίξει, και έτσι 

προετοιμασμένοι θα ανυψωθείτε και θα γίνετε κάτι παραπάνω από άνθρωποι ─ ενσαρκωμένοι άγγελοι 

για το καλό της ανθρωπότητας. 

52 Πολλοί καλούνται και λίγοι επιλέγονται, και μεταξύ αυτών ακόμη λιγότεροι είναι οι 

προνομιούχοι. Αλλά αλίμονό τους αν εξυψώσουν τον εαυτό τους! Δεν θα είναι σαν τον Σολομώντα, στον 

οποίο έβαλα σοφία, χάρη και δύναμη και στον οποίο εμπιστεύτηκα έναν λαό για να τον κυβερνήσει. 

Αλλά μετά από μια περίοδο πνευματικού μεγαλείου, κατά την οποία έδωσε αποδείξεις του υψηλού του 

πνεύματος, έπαψε να παρακολουθεί, κυριαρχήθηκε από τη σάρκα, και όλο το έργο του, εμπνευσμένο 

από την αγάπη και τη δικαιοσύνη, επισκιάστηκε από τις εγωιστικές και σαρκικές του πράξεις. 

Μην πέφτετε σε αλαζονεία, παρόλο που βλέπετε ότι διανέμω μεγάλα οφέλη μέσω εσάς. Αν σας 

επιλέξω να κυβερνήσετε μια περιοχή ή ένα έθνος και εσείς, εμπνευσμένοι από Μένα, θεσπίζετε 

δίκαιους νόμους, μην γίνετε αλαζόνες, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους. Τότε θα υψώσετε την ψυχή 

σας και θα υποκλιθείτε μπροστά Μου. 

53 Πολλοί θα έρθουν σε αυτή τη γη που έχω επιλέξει και θα δουν το φως Μου να αντανακλάται 

από τους κατοίκους της και θα νιώσουν ευτυχισμένοι όταν σας γνωρίσουν και εισέλθουν σε αυτό το 

έδαφος όπου ένωσα το λαό Μου για να τον διδάξω στην Τρίτη Εποχή. Εκείνοι που έρχονται μετά το 

1950 θα επιθυμούν τις Γραφές, και όταν γνωρίσουν τις αποκαλύψεις Μου, θα νιώσουν τη δύναμη που 

προέρχεται από τη διδασκαλία Μου, θα σας ευλογήσουν και θα Με αγαπήσουν. Πόσοι από αυτούς 

ανήκουν στον "λαό του Ισραήλ", στους 144.000 σημαδεμένους που θα ενωθούν μαζί σας για να 

ακολουθήσουν τις εντολές μου. 

54 Σήμερα τα έθνη είναι βουτηγμένα στον υλισμό και τον αποπροσανατολισμό. Τους μίλησα 

πνευματικά, και ο σπόρος μου σπέρνεται στην καρδιά των εκλεκτών μου για να διασκορπιστεί παντού. 

Κάντε όσα περισσότερα μπορείτε από το έθνος σας για να βοηθήσετε όλους στην πνευματική τους 

πορεία. 

55 Μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών Μου που Με περιβάλλουν αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Λόγος 

μου θα διαδοθεί στα πέρατα της γης. Γεμάτη αγάπη, θα φτάσει στην καρδιά όλων εκείνων που ζητούν 

αγάπη. 

56 Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μάθετε για την αποστολή που πρέπει να εκπληρώσετε 

προς την ανθρωπότητα. Σας έχω προετοιμάσει για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσετε 

την αποστολή σας σε αυτόν τον κόσμο και για να μάθετε τι σας περιμένει πέρα από το υλικό 

διαμέρισμα, όπου αρχίζει η πνευματική ζωή. Σας βοήθησα να ξεδιπλωθείτε πνευματικά, ώστε να 

καταλάβετε από μόνοι σας γιατί συμβαίνουν γεγονότα που ο νους δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. 

57 Όσο η ψυχή είναι συγχωνευμένη με το σώμα, δεν συνειδητοποιεί, ούτε μπορεί να γνωρίζει τις 

αρετές που έχει επιτύχει στις προηγούμενες ζωές της. Τώρα όμως γνωρίζει ότι η ζωή του είναι η 

αιωνιότητα, μια αδιάκοπη ανώτερη ανάπτυξη στην προσπάθεια να φτάσει στο υψηλότερο σημείο. Αλλά 

σήμερα δεν ξέρετε σε ποιο ύψος έχετε φτάσει. 
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58 Σε παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησες το ταξίδι της ζωής σου με ένα μπερδεμένο μυαλό, ένα 

αδέξιο μυαλό. Σας έχω δει να αφυπνίζεστε και να εξελίσσεστε σταδιακά μέχρι να αποκτήσετε πιο 

ξεκάθαρες ιδέες για την πραγματικότητα. Σας έχω δει να αγωνίζεστε ενάντια σε αντιξοότητες, 

δοκιμασίες και πειρασμούς. Και όταν τελικά ανακαλύψατε την αξία της πνευματικής ζωής, επειδή 

είχατε εξελιχθεί υψηλότερα, είδα την ψυχή σας να χαμογελάει. Αυτό το χαμόγελο εξέφραζε ειρήνη, 

ικανοποίηση και ελπίδα. Αλλά την έχω δει επίσης να υποχωρεί, να μολύνεται στον κόσμο. Τότε θρήνησε 

και έπρεπε να εξαγνιστεί για να αποκτήσει τη χάρη Μου. Αλλά ακόμη και στις πτώσεις της, βρήκε ένα 

φως, το φως της εμπειρίας. 

59 Τώρα σας προσφέρεται η ευκαιρία να μην εξαπατάτε πλέον τον εαυτό σας, επειδή έχετε σκίσει 

το μαντήλι που κάλυπτε τη διαύγεια της αλήθειας με το φως μου, και έχετε δει τον απέραντο ορίζοντα 

για να προχωρήσετε με σίγουρο βήμα. 

60 Το φως που φωτίζει το μονοπάτι είναι σαφές. Δεν μπορείτε πλέον να παραστρατήσετε, εκτός αν 

θέλετε να ξεσηκωθείτε ενάντια στην ίδια την αλήθεια, παρασυρμένοι από την ψεύτικη αίγλη των 

γήινων απολαύσεων και αγαθών. 

61 Ούτε μπορώ να σας πω να ζείτε με εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ούτε ότι είστε απαλλαγμένοι 

από κάθε παρόρμηση πειρασμού. Γιατί υπάρχουν δυνάμεις που παλεύουν να γκρεμίσουν αυτό που 

οικοδομώ μαζί σας ─ δυνάμεις που κρύβουν τη σκοτεινή τους φύση και παρουσιάζονται γεμάτες έλξη. 

Σας προειδοποιώ γι' αυτό, ώστε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με τη δύναμη της πίστης σας. 

62 Το πεπρωμένο του ανθρώπου, για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα υπάρχουν, είναι να γνωρίσει 

την αλήθεια και να εξελιχθεί προς τα πάνω. Αλλά το μονοπάτι είναι ευρύ, ώστε να μπορείτε να 

ξεδιπλώσετε όλες τις ικανότητές σας σε αυτό, για να Με δείτε, να Με αισθανθείτε και να Με 

αγαπήσετε. Το μονοπάτι έχει αγκάθια, είναι βραχώδες και θα δοκιμάσει τη δύναμη και την πίστη με την 

οποία το επιλέξατε. Αφού το διανύσετε, η ψυχή θα εξαγνιστεί. 

63 Ο άλλος δρόμος είναι εκείνος των παρεκκλίσεων και των παρακάμψεων, ο οποίος, ωστόσο, ─ 

αφού δίνει απολαύσεις και περιέχει προφανείς έλξεις ─ σταματά τα βήματά σας χωρίς να καταλάβετε 

ότι καθυστερείτε, αφού απολαμβάνετε τη ζωή. Όποιος όμως αιφνιδιαστεί από την ώρα του θανάτου σε 

αυτό το μονοπάτι, θα βιώσει τον άπειρο πόνο της συνειδητοποίησης ότι δεν έκανε τίποτα για το καλό 

της ψυχής του. 

64 Θα μπορούσα να σας απαριθμήσω, το ένα μετά το άλλο, τα μονοπάτια που παρουσιάζονται στο 

βλέμμα του ανθρώπου. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές, φαίνεται δύσκολο να επιλέξετε την 

καταλληλότερη. 

65 Η ψυχή, όταν ήρθε να κατοικήσει στη γη, έλαβε, ως ευκαιρία για την ανάπτυξη και την 

τελειοποίησή της, ένα υλικό ή ανθρώπινο σώμα, ο θαυμάσιος και τέλειος σχεδιασμός του οποίου της 

επιτρέπει να αισθάνεται, να σκέφτεται και να κινείται εκούσια μέσα από αυτό, σύμφωνα με την 

ικανότητα της ψυχής της. 

66 Η ψυχή συμμετέχει στην ικανοποίηση της σάρκας, όπως ακριβώς δοκιμάζεται στα βάσανά της. 

Αλλά ο άνθρωπος είναι επίσης δεκτικός στις χαρές και τα βάσανα της ψυχής. Και τα δύο, εφόσον 

συνδέονται, αποτελούν ένα ενιαίο ον. 

67 Υπάρχει τελειότητα στο ανθρώπινο πλάσμα. Γι' αυτό ο Χριστός, "ο Λόγος", έγινε άνθρωπος με 

ένα ανθρώπινο σώμα σαν το δικό σας. Αλλά δεν υπέφερε εξαιτίας των δικών Του ατελειών, αλλά για 

χάρη των ανθρώπων, τους οποίους ανέστησε με τον πόνο, τη θυσία και το Λόγο Του, επειδή είχαν πέσει 

πολύ χαμηλά. 

68 Όταν η ψυχή, με όλη της τη δύναμη, πρέπει να ξεπεράσει την αδιαλλαξία και την 

Αν η σάρκα δεν μπορεί να ξεπεράσει την επαναστατικότητά της, η φιλεύσπλαχνη αγάπη του Πατέρα, ο 

οποίος δημιούργησε την ψυχή και τη σάρκα, έρχεται να τη βοηθήσει για να σας σώσει όπως ο καλός 

ποιμένας σώζει το χαμένο πρόβατο. Γιατί κανένα από τα παιδιά μου δεν θα χαθεί. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 191  
1 Στο ψωμί και στο κρασί του τραπεζιού μου υπάρχει ο σπόρος της αιώνιας ζωής. Ελάτε σε αυτόν, 

φάτε και πιείτε. Μην κλαίτε πια για την πείνα και τη δίψα, δεν θα ακούσω πια τους θρήνους και τους 

λυγμούς σας. Θέλω να δω χαρά και ειρήνη στα παιδιά Μου. Ως Πατέρας είμαι όλη η Αγάπη, ως 

Δάσκαλος συνεχίζω να είμαι η Αγάπη, και αν δείξω ότι είμαι ένας αμείλικτος Δικαστής, ακόμη και μέσα 

σε αυτή τη Δικαιοσύνη θα υπάρχει η Αγάπη Μου. 

2 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ουσία του πνεύματός μου είναι η αγάπη. Σε αυτό έχετε την αρχή και 

το τέλος σας. Ελάτε πιο κοντά, μαθητές, και καθίστε γύρω από τον Δάσκαλο, όπως κάνατε τότε που 

ήμουν ανάμεσά σας ως άνθρωπος. Αφήστε την ψυχή σας να θυμηθεί τη στοργική φωνή του Θείου 

Δασκάλου που ήταν ο Ιησούς. Ας θυμάται εκείνες τις περιπτώσεις που Με ακολουθήσατε στις κοιλάδες, 

στις όχθες των ποταμών, στην έρημο και στα βουνά για να ακούσετε το Λόγο Μου. 

3 Η ψυχή σας μεταφέρθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών ακούγοντας τον λόγο αυτού του 

Δασκάλου που χρησιμοποίησε τις μορφές και τα πλάσματα της γης για να δημιουργήσει τις παραβολές 

του και να δώσει στους ανθρώπους μια ιδέα για το τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ενώ κάποιοι 

πίστευαν, άλλοι αμφέβαλλαν. Αλλά όλες οι καρδιές πλημμύρισαν από ειρήνη και όλοι οι άρρωστοι 

θεραπεύτηκαν. Θέλω να αισθάνεστε μαζί Μου όπως στη μοναξιά μιας κοιλάδας. Αφήστε τους τοίχους 

της αίθουσας συνεδριάσεων και τα σύμβολα να εξαφανιστούν από το οπτικό σας πεδίο, έτσι ώστε 

κανένα εμπόδιο να μην εμποδίζει την ψυχή σας να ανεβεί προς Εμένα. 

4 Μαθητές: Αν σας αποκάλεσα λαό του Θεού, τον αγαπημένο και εκλεκτό λαό, μη νομίζετε λοιπόν 

ότι αγαπώ λιγότερο τις άλλες κοινότητες της γης. Όταν όλοι Με αναγνωρίσουν, θα σχηματίσω από 

αυτούς μια πνευματική οικογένεια στην οποία όλοι θα αγαπιούνται εξίσου. 

5 Μη θεωρείτε τους εαυτούς σας πνευματικά κατώτερους από οποιονδήποτε λαό ή φυλή. Αν 

νομίζετε ότι είστε οι μόνοι προνομιούχοι, σας λέω ειλικρινά ότι όταν σας έδωσα θεϊκές αποκαλύψεις 

και προφητείες από τους πρώτους χρόνους, αυτό δεν έγινε επειδή είστε οι πιο αγαπημένοι, αλλά 

επειδή είστε οι πρωτότοκοι μεταξύ της ανθρωπότητας με την πνευματική έννοια. Συνειδητοποιήστε ότι 

αντί για ματαιοδοξία θα πρέπει να αισθάνεστε την ευθύνη σας. 

6 Κοιτάξτε την ιστορία του Ισραήλ και θα δείτε ότι ποτέ δεν επέτρεψε στα άλλα έθνη να 

μοιραστούν την κληρονομιά και τη χάρη με την οποία το διέκρινε ο Πατέρας. Ότι επειδή έκανε το 

αντίθετο από αυτό που ο νόμος μου και η διδασκαλία μου όριζαν γι' αυτήν, απομονώθηκε στον 

εγωισμό της και χρησιμοποίησε τα χαρίσματά της για τον εαυτό της. 

7 Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου έχω προετοιμάσει εκ νέου την ψυχή σας, τη φώτισα για να 

την οδηγήσω εκ νέου στο μονοπάτι στο οποίο θα εκπληρώσει το πεπρωμένο της να προειδοποιεί, να 

ευλογεί και να σώζει τους συνανθρώπους της. 

8 Σύντομα δεν θα ακούτε πια αυτή τη λέξη. Αλλά μη νομίζετε ότι απομακρύνθηκα, ότι σας άφησα 

μόνους σας ως ορφανούς και αυτούς που απομακρύνθηκαν από το μονοπάτι της ανάπτυξης. Το Θείο 

Πνεύμα Μου θα σας αφήσει προετοιμασμένους και θα συνεχίσει να σας προσέχει και μετά. Σαν θεϊκή 

σκιά θα ακολουθήσω τα βήματά σου. Θα συνεχίσω να σας εμπνέω, να μιλάω μέσα από το στόμα σας, 

να θεραπεύω τους αρρώστους μέσα από τη μεσολάβησή σας και να ανασταίνω "τους νεκρούς" μέσα 

από τη φωνή σας, και όταν ενωθείτε, θα εγκαθιδρύσω το αληθινό μου ιερό μέσα σας. 

9 Σε αυτό το διάστημα βρήκα την καρδιά του ανθρώπου πιο άγονη από ποτέ, σαν μια γη από 

πέτρες, μια απολιθωμένη γη, καλυμμένη με αγριόχορτα, τσουκνίδες και γαϊδουράγκαθα. Ζιζάνια 

φυτρώνουν παντού και δέντρα με δηλητηριώδεις καρπούς. Τα νερά είναι μολυσμένα, οι πηγές 

στερεύουν, τα πηγάδια είναι θολά και τα ποτάμια δεν ρέουν πια. Δεν υπάρχουν λουλούδια στους 

κήπους, και αν βρεθούν, είναι μαραμένα. Δεν υπάρχουν φωλιές ούτε πουλιά στα δέντρα. Οι πληγές 

καταβροχθίζουν τα πάντα, και το σκουλήκι καταστρέφει τα πάντα. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει 

η ανθρωπότητα στο βλέμμα μου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ήρθα να σας φέρω σπόρους, νερό και 

εργαλεία καλλιέργειας, για να αναζητήσετε τα χωράφια που σας αναλογούν για να τα καλλιεργήσετε. 
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10 Μην πείτε ότι σας αφήνω πολύ σύντομα. Θυμηθείτε ότι αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο τρία 

χρόνια που σας μίλησα, όπως έκανα στη Δεύτερη Εποχή. Εκείνη την εποχή, τρία χρόνια ήταν αρκετά για 

να κάνουν τα νέα των θαυμάτων Μου να διασχίσουν τα σύνορα της Ιουδαίας και να ταρακουνήσουν 

βασίλεια και αυτοκρατορίες. Σε αυτά τα τρία χρόνια οι μαθητές μου έγιναν δάσκαλοι. Τους αφύπνισα 

στην αγάπη, τους έδειξα ότι η ανθρωπότητα είναι αχάριστη, αλλά ότι παρά την αχαριστία της, διαθέτει 

ευγένεια, και αυτή η ευγένεια είναι η σπίθα της θεϊκής αγάπης που κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του, 

επειδή είναι παιδί της Θεότητάς μου. 

11 Η διδασκαλία του Ιησού συγκλόνισε τις βαθύτερες ρίζες της ανθρώπινης καρδιάς. Εκεί έχτισα 

έναν ναό στον οποίο κατοικώ ακόμη. Αλλά ο άνθρωπος στην απληστία του για εξουσία, πλούτο, 

ανθρώπινη δόξα και απολαύσεις έχει αλλάξει τη ζωή, τα έθιμα, τους νόμους και τις αρχές, και γι' αυτό 

είναι απαραίτητο ο Χριστός να επιστρέψει στους ανθρώπους της γης για να τους ξυπνήσει από τον βαθύ 

ύπνο τους και να τους δείξει τον δρόμο για άλλη μια φορά. Εδώ είμαι και σας μιλάω από το 1866 μέχρι 

σήμερα, μέσα από το στόμα πολλών διαδοχικών φορέων φωνής, πάντα με τον ίδιο λόγο, την ίδια ουσία, 

τις ίδιες αποκαλύψεις και προφητείες. 

12 Δεν έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που μίλησα αυτή τη φορά. Ήταν απαραίτητο να 

παρατείνω τον χρόνο του κηρύγματός Μου για να εξηγήσω τη διδασκαλία Μου με πολλούς τρόπους, 

ώστε να την καταλάβετε τελικά. Πόσο συχνά κάποιος από τους μαθητές Μου, αφού ομολογήσει ότι Με 

αγαπά και πιστεύει σε Μένα, απομακρύνεται και Με αρνείται αφού λάβει εκδηλώσεις και αποδείξεις 

της αλήθειας Μου. Αλλά μετά, όταν πέφτει στην καταστροφή, θρηνεί, μετανοεί και Μου λέει: "Εσύ 

είσαι ο Δάσκαλος, βοήθησέ με". Εγώ, που είμαι άπειρη αγάπη και υπομονή, τον παίρνω, τον τραβάω 

κοντά Μου, τον τοποθετώ στην καλύτερη θέση στο τραπέζι Μου και του λέω ότι είναι "ο άσωτος υιός". 

Κάνω ένα γλέντι, αυτός είναι χαρούμενος, και όταν όλοι ─ όχι τόσο ο Δάσκαλος ─ πιστεύουν ότι ο ένας 

έχει μετανοήσει για πάντα, πέφτει ξανά στον πειρασμό. Πόσες φορές έχω δει πολλούς να πέφτουν, να 

σηκώνονται και να επιστρέφουν σε Μένα. Γι' αυτό ο χρόνος της εκδήλωσής Μου σε σας παρατάθηκε 

μέχρι το 1950, για να σας δεχτώ για πρώτη, δεύτερη και τρίτη φορά, αφήνοντάς σας επιτέλους 

δυνατούς στη ζωή. 

13 Τι νέα ερεθίσματα και εμπειρίες μπορεί να σας προσφέρει ήδη ο κόσμος; Ποιες ευχάριστες 

εκπλήξεις μπορεί να σας επιφυλάσσει ήδη η επιστήμη ή ποιες νέες απολαύσεις θα πρέπει να σας 

προσφέρει το σώμα; Τι υπάρχει για σας να μάθετε στους δρόμους της κακίας και της αμαρτίας; Αν 

λαχταράτε νέες ικανοποιήσεις και επιθυμείτε αληθινές χαρές, αν λαχταράτε διδασκαλία και ειρήνη, 

ελάτε στο κτήμα μου, περπατήστε στους δρόμους μου, μάθετε να σπέρνετε τον σπόρο μου, και θα 

βρείτε περισσότερα από όσα μπορείτε να λαχταρήσετε. 

14 Όποιος δεν κρίνει ότι αυτό το έργο είναι καθαρό, τέλειο και απεριόριστο, το κάνει επειδή δεν 

έχει οξύνει το βλέμμα του για να αναγνωρίσει την αλήθεια, για να προσεγγίσει το θησαυροφυλάκιο της 

αληθινής σοφίας. Επειδή είναι πολύ ανώριμος και δεν Μου επέτρεψε να του φέρω ακόμα μπροστά στα 

μάτια του αυτά που έχω να του αποκαλύψω. 

15 Τα τρία τελευταία χρόνια αυτού του ράλι πλησιάζουν. Θα αντιπροσωπεύουν εκείνες τις τρεις 

στις οποίες κήρυξα στη Δεύτερη Εποχή. 

16 Θα πραγματοποιήσω μεταρρυθμίσεις ─ όχι στο νόμο μου, αλλά στις πράξεις λατρείας σας. 

Περίμενα πολύ καιρό να τα πραγματοποιήσετε από μόνοι σας, αλλά δεν κάνατε αυτό το βήμα. 

Σας ανακοίνωσα την αναχώρησή μου για το 1950. Τότε ο εγκέφαλος των φορέων της φωνής μου και 

των πνευματικά προικισμένων θα είναι κλειστός για αυτές τις εκδηλώσεις. Σας είπα ότι τότε θα αρχίσει 

ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα. Αλλά τι θα κάνουν όσοι δεν προετοιμάζονται; ─ Θα συνεχίσουν να 

επικαλούνται τη Θεία Ακτίνα Μου, αλλά αυτή δεν θα κατεβαίνει πλέον, και τότε θα μιλούν με την 

εντύπωση ότι εξακολουθώ να εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσα από το μυαλό τους. Οι μάντεις τους θα 

μαρτυρήσουν ότι είμαι παρών εκεί, και οι θεραπευτές θα εκστασιαστούν και θα πουν ότι είναι ο 

πνευματικός κόσμος που μιλάει. Τότε εκείνοι θα κοροϊδεύουν εκείνους που υπάκουσαν το θέλημά Μου. 

Θα πουν ότι η χάρη αυτή τους αφαιρέθηκε από τον Πατέρα, και θα υπάρξει μεγάλη σύγχυση. 
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17 Σκεφτείτε: Αν ξεκίνησαν ως πρόδρομοι και αγγελιοφόροι στα έθνη ─ τι άλλο θα μπορούσατε να 

κάνετε; Θα βρείτε τα χωράφια σπαρμένα με λάθη και απάτες. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να 

προβληματιστείτε και να προετοιμαστείτε για την εποχή που ο κόσμος θα σας αμφισβητήσει. Διότι δεν 

θα αρκεστεί στο να διερευνήσει τον λόγο μου, διότι θα τον βρίσκει πάντα καθαρό, αλλά θα διερευνήσει 

τους καρπούς που έχει αποφέρει σε αυτόν τον λαό. Στη συνέχεια, οι συνάνθρωποί σας θα 

προσπαθήσουν να ερευνήσουν τη ζωή σας, τις πράξεις σας και τις λατρευτικές σας πράξεις για να βρουν 

την επιβεβαίωση των διδασκαλιών μου και των αποκαλύψεών μου. 

Αν μπορούσατε να σωθείτε μόνο μέσω της γνώσης του Λόγου μου, η ανθρωπότητα θα είχε σωθεί 

από την εποχή του Μωυσή μέσω της αποκάλυψης του Νόμου. Παρ' όλα αυτά, μετά ο Χριστός, αφού 

έγινε ο Δάσκαλος, έπρεπε να έρθει. Και ακόμη και σήμερα έρχομαι με το Πνεύμα για να σας μιλήσω 

ακούραστα και να σας κάνω να καταλάβετε ότι αυτό που θα σας σώσει και θα σας μεταφέρει στα δεξιά 

Μου θα είναι τα έργα της αγάπης, της ταπεινότητας και του ελέους σας. Δεν θυμάστε τους αποστόλους 

μου εκείνης της εποχής που δεν αρκέστηκαν να μαρτυρήσουν με λόγια, αλλά το σφράγισαν με τις 

πράξεις τους, με την ίδια τους τη ζωή και το αίμα τους; 

18 Σήμερα θέλω μόνο οι πόρτες των καρδιών σας να ανοίξουν με συμπόνια για τον πλησίον σας, 

ώστε η ανθρωπότητα, λόγω της αρετής των νέων μαθητών μου, να ευχαριστήσει τον Ουρανό ότι αυτό 

το Έργο δεν είναι απλώς ένα άλλο δόγμα ή μια νέα θεωρία, ότι δεν είναι μια ανθρώπινη φαντασίωση, 

ούτε το προϊόν ενός μπερδεμένου μυαλού, αλλά η συνέχεια του δρόμου που χάραξε ο Θεός για την 

ανθρωπότητα από την αρχή του χρόνου, με τον οποίο εκπληρώνονται οι ανακοινώσεις και οι 

προφητείες του Ιησού. Ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που εργάστηκε στη Δεύτερη Εποχή, ο οποίος τώρα 

σας μιλάει. 

19 Ενώ ο κόσμος ετοιμάζεται να αδειάσει το ποτήρι της δυστυχίας που προσφέρει ο πόλεμος, εγώ 

σας δίνω μέλι για να γίνετε σαν καλή γεύση στη γη. Αν το φως που λάμπει στο μυαλό του ανθρώπου τον 

κάνει να επιτελεί μεγάλα έργα για το καλό της ανθρωπότητας, και προκαλεί την αλλαγή και την 

ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής ─ πώς το φως της Θείας Σοφίας Μου μεταμορφώνει τα ήθη και τα έθιμα 

των ανθρώπων για να τους προετοιμάσει για την Πνευματική Ζωή; 

20 Το Θείο φως, η σοφία που λάμπει πάνω σας από το Πνεύμα μου, περιοριζόμενη ανάλογα με τις 

δυνατότητές σας, σας παρέχει μια εσωτερική διαφώτιση που διαλύει κάθε σκοτάδι. Σκεφτείτε και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι πριν συνειδητοποιήσετε αυτή την αλήθεια που κατέχετε σήμερα, λόγω του 

χρόνου που ξοδέψατε ακούγοντας το Λόγο μου, τα πάντα στον κόσμο της ζωής σας ήταν αβέβαια και 

δεν μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα λάμβανετε τη διαφώτιση τόσων πολλών μυστηρίων που η 

διάνοιά σας δεν μπορούσε να κατανοήσει. 

21 Σήμερα απομακρύνω αυτό το σκοτάδι από τον ανθρώπινο νου, εκπαιδεύω τον άνθρωπο με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί πλέον να αμφιβάλλει για την αλήθεια που κουβαλάει μέσα του. 

22 Όσο υπάρχουν αμφιβολίες και αδυναμίες που προσπαθούν να σας νικήσουν, δεν θα υπάρχει 

αληθινή πίστη ανάμεσά σας. Η πίστη είναι αισθητή, είναι η παρόρμηση που σε κάνει να υλοποιείς μια 

ιδέα χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Είναι το πνευματικό βλέμμα που είναι ικανό να δει την αλήθεια, τον 

τελικό στόχο του μονοπατιού. 

23 Αφήστε την πίστη να ριζώσει μέσα σας, γιατί δεν την έχετε όλοι σας. Όταν ανάψει, θα παλέψει 

με την αντίσταση του πειρασμού που σας περιμένει. Για να απορρίψετε το κακό, πρέπει να φροντίσετε 

να βρείτε όπλα γι' αυτό στην έννοια του Λόγου μου. Αλλά εκείνοι που δεν είναι σίγουροι για την 

παρουσία Μου και τη μεσιτεία Μου κρίνουν αυτά που βλέπουν και αυτά που ακούνε χωρίς η ψυχή τους 

να μπορεί να ανυψωθεί προς Εμένα, γιατί εξακολουθούν να χρειάζονται τη λειτουργική λαμπρότητα 

που κολακεύει τις αισθήσεις, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθούν αυτό που ονομάζετε 

έμπνευση ή ανύψωση της ψυχής. 

24 Σας διδάσκω ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο για την ψυχή σας να κινεί την καρδιά σας μέσω του 

ήχου των μουσικών νοτών. Οι μαθητές μου στη Δεύτερη Εποχή ανέβηκαν εσωτερικά, μέχρι που ένιωσαν 

την πνευματική ειρήνη του υπερπέραν, και είχαν μόνο το στερέωμα πάνω από τα κεφάλια τους. 

Ανυψώθηκαν γιατί ένιωσαν στις καρδιές τους την ηχηρή φωνή του Διδασκάλου. 
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25 Αυτή τη στιγμή Μου άρεσε να σας γίνω γνωστός μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

Με ποιον καλύτερο τρόπο θα μπορούσατε να Με καταλάβετε αν όχι με αυτόν, όπου χρησιμοποιώ το 

δικό σας μυαλό και τη δική σας γλώσσα; 

26 Μέσω αυτής της διδασκαλίας θα φτάσετε στην ανύψωση, γιατί τα πάντα είναι σχεδιασμένα για 

να εξελίσσονται. Καταλάβετε ότι τα πάντα έχουν μια αρχή: τη δύναμη του καλού. Αναπτύξτε τις αρετές 

σας μέσα στον κύκλο της ζωής στον οποίο ζείτε. Έχετε το φως μου για να βάλετε τα θεμέλια πάνω στα 

οποία θα χτίσετε τον κόσμο του αύριο. 

27 Έχετε απτές αποδείξεις της πνευματικής σας ανάπτυξης. Σήμερα δεν μπορείτε πλέον να 

σκέφτεστε όπως παλιά. Είστε διαφορετικοί από τους γονείς σας και τα παιδιά σας θα είναι διαφορετικά 

από εσάς. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, είναι μια ανώτερη δύναμη που σας οδηγεί. Αλήθεια σας 

λέω, το κακό δεν θα επικρατήσει, θα είναι η αρετή. Γιατί αυτός που ασκεί τη φιλανθρωπία δεν μπορεί 

να είναι εγωιστής, αυτός που αισθάνεται αγάπη δεν μπορεί να μισεί, το φως δεν επιτρέπει το σκοτάδι. 

28 Θέλω να περπατάτε με ασφάλεια στο μονοπάτι που σας δείχνω, ώστε να διδάξετε τα παιδιά σας 

να περπατούν σε αυτό. Οι συμβουλές σας πρέπει να είναι πάντα ειλικρινείς, τότε ο Λόγος Μου θα 

φτάσει στην καρδιά εκείνου που τον χρειάζεται εγκαίρως. 

29 Θα υπάρξουν κάποιοι που, ως αποτέλεσμα της δικής τους διαφθοράς, θα πολεμήσουν τον εαυτό 

τους- αλλά θα χρειαστούν το φως μου για να αναγνωρίσουν τα σφάλματά τους και να αγαπήσουν τον 

πλησίον τους ως αδελφό τους. 

30 Πηγαίνω μπροστά σας, άνθρωποι, και απομακρύνω κάθε εμπόδιο από το δρόμο σας, ώστε να 

μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά. 

31 Ελάτε σήμερα στη γιορτή, αγαπημένοι μου άνθρωποι, όπου για λίγο καιρό μπορείτε να 

απολαύσετε την παρουσία του Διδασκάλου σας. 

32 Έλα και γέμισε την καρδιά σου με την ειρήνη Μου ─ την ειρήνη που είναι μέσα Μου και που σου 

λείπει τόσο πολύ στη γη. 

33 Μου αρκεί να Με ακούσουν λίγοι, γιατί αύριο θα μεταφέρουν τη μαρτυρία στους 

συνανθρώπους τους. 

Ξέρω ότι αν καλούσα τους πάντες, η πλειοψηφία δεν θα ερχόταν γιατί είναι απασχολημένοι με τις 

υποθέσεις του κόσμου. Θα Με απορρίψουν και θα εμποδίσουν τους ανθρώπους καλής θέλησης να 

έρθουν να Με ακούσουν. 

34 Εδώ, στην απομόνωση αυτών των απλών τόπων όπου κάνω τον εαυτό Μου γνωστό, κάνω τον 

σπόρο Μου να βλαστήσει. Συγκεντρώνω τα απλά μυαλά σε ομάδες, και όταν απομακρύνονται από το 

θόρυβο της υλιστικής ζωής, τους μιλάω για την αγάπη, για το αιώνιο, για την ψυχή, για τις αληθινές 

ανθρώπινες και πνευματικές αξίες, κάνοντάς τους να εξετάζουν τη ζωή μέσω του πνεύματος και όχι των 

αισθήσεων. 

35 Αυτούς τους νεοεισερχόμενους τους αποκαλώ μαθητές, και αυτοί που δεν είχαν ποτέ τίποτα, 

που δεν τους είχε προσέξει ποτέ ο γείτονάς τους, γέμισαν ικανοποίηση όταν είδαν ότι κλήθηκαν από 

Μένα και ανέβηκαν σε μια νέα ζωή. Αναχώρησαν με την πεποίθηση και τη χαρά ότι θα μπορούσαν να 

είναι χρήσιμοι στον πλησίον τους. Γιατί ο Κύριος έχει τοποθετήσει τις αποκαλύψεις Του μέσα τους και 

τους έχει δείξει τον δρόμο της αγάπης. 

36 Κάποιοι τους απορρίπτουν και τους χλευάζουν επειδή αυτοαποκαλούνται μαθητές του Ιησού. 

Αλλά αληθινά σας λέω, παρόλο που τους αρνούνται αυτή τη χάρη, θα συνεχίσουν να είναι μαθητές 

Μου. 

37 Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο ουρανός είναι τόσο μακριά και ψηλά που είναι πολύ δύσκολο όταν 

κάνω τον εαυτό Μου γνωστό σε αυτά τα μικρά παιδιά, και αυτό γιατί έχουν μόνο μια αόριστη ιδέα για 

το τι είναι ο "ουρανός" και τι σημαίνει η λέξη "ουρανός". Δεν γνωρίζουν ότι ο "παράδεισος" για την 

ψυχή είναι η κατάσταση της τελειότητας, της καθαρότητας και του φωτός στην οποία πρέπει να φτάσει 

κάθε ψυχή και όχι ένα συγκεκριμένο μέρος στο χώρο. 

38 Καθώς η ψυχή ανεβαίνει, διευρύνει όλο και περισσότερο τον κόσμο ή το σπίτι στο οποίο 

κατοικεί. Επομένως, όταν φτάσει στην τελειότητά της, θα κυριαρχήσει στο άπειρο, θα μπορεί να πάει 
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παντού, τα πάντα μέσα της θα είναι φως, αρμονία με τον Πατέρα και με όλα. Αυτός θα είναι ο 

παράδεισός της, αυτό θα είναι το ουράνιο βασίλειό της. 

Τι μπορεί να δει η ψυχή περισσότερο από την αιώνια ειρήνη, τη σοφία, την ευδαιμονία του να 

αγαπάς και να αγαπιέσαι; 

39 Έχουν περάσει περίπου δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που κατοίκησα ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Στους σημερινούς ανθρώπους εκείνος ο χρόνος έχει φανεί τόσο μακρύς που βλέπουν τώρα 

την ιστορία των πράξεών Μου και τη μνήμη των λόγων Μου μέσα από τα γυαλιά της φαντασίας, σαν 

όλα όσα Με περιέβαλαν εκείνη την εποχή να ήταν υπερφυσικά. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι η γη και 

οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν εξίσου φυσικοί με τους σημερινούς. Αν νομίζετε ότι μόνο εκείνοι 

ήταν άξιοι της χάρης της Παρουσίας Μου, κάνετε λάθος. Γιατί πάντα κατοικούσα στην καρδιά του 

ανθρώπου και του αποκαλύπτομαι από καιρό σε καιρό, είτε ως άνθρωπος, όπως σε εκείνη τη Δεύτερη 

Εποχή, είτε ως πνεύμα, όπως σήμερα. 

40 Είναι απαραίτητο το ανθρώπινο ον να Με γνωρίσει, ώστε να έχει μια σαφή ιδέα της αλήθειας. 

Διότι αυτός που γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την οδό του νόμου, αφού τότε 

είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του. 

41 Αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια είναι ένας τυφλός που δεν μπορεί να βρει το αληθινό 

μονοπάτι. Είναι ένας κουφός άνθρωπος που δεν μπορεί να ακούσει την εσωτερική φωνή που 

προέρχεται από τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα στον κόσμο για άλλη μια φορά, για να 

αποκαλύψω την αλήθεια που έχει αποκρυφτεί από αυτόν και να του αποκαλύψω νέα φώτα που θα τον 

βγάλουν από τη θλιβερή και άθλια κατάσταση στην οποία ζει πνευματικά. 

42 Θα ξέρω πώς να ξυπνήσω στον άνθρωπο την ευγενή φιλοδοξία να ανυψωθεί προς Εμένα στο 

μονοπάτι της καλοσύνης. Θα του αποκαλύψω την ύπαρξη του αληθινού ουρανού, της νέας "Γης της 

Επαγγελίας" και θα του αποδείξω ότι δεν είμαι απόμακρος ─ απλά επειδή αν ήμουν απόμακρος από την 

ανθρωπότητα, ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε καθόλου. 

43 Μαθητές, κρατήστε στις καρδιές σας τη μνήμη αυτών των λόγων, ώστε να μπορείτε να 

απολαμβάνετε το Νόμο μου στους διαλογισμούς σας και στους στοχασμούς σας. 

44 Καταλάβετε ότι Εγώ είμαι η πηγή της αγάπης. Ελάτε σε Μένα και θα ικανοποιήσετε την επιθυμία 

σας για συμπόνια και αγάπη. Δείτε το φως του Πνεύματός Μου που φωτίζει κάθε νου, και ανεβείτε σε 

μια χρήσιμη και καρποφόρα ζωή. Στο παρελθόν δεν ήσασταν καν σε θέση να κατευθύνετε τα βήματά 

σας, ενώ σήμερα καθοδηγείτε πλήθη. 

45 Πολλοί πήγαν προς την άβυσσο, αλλά άκουσαν τη φωνή μου και γύρισαν πίσω, και σήμερα 

αγωνίζονται να ανέβουν στο βουνό. Τώρα που είστε μαθητές μου, σας λέω: Εφόσον έχω σχηματίσει μια 

κοινότητα μαζί σας, θα σας δεχθώ μόνο αν έρθετε σε Μένα ενωμένοι με μια θέληση. 

46 Σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν πολλά που δεν είναι κατανοητά και πολλές παρερμηνείες- εξ 

ου και οι διαιρέσεις και οι διαφορές. Σας λέω, υπάρχει ακόμα χρόνος για να μελετήσετε τη διδασκαλία 

Μου, ώστε να διορθώσετε αυτά τα λάθη και να ξεριζώσετε από τις καρδιές των πλήθους των πιστών 

όλα όσα έχουν φυτρώσει ως επιβλαβή φυτά. Αυτοί που είναι περισσότερο υπεύθυνοι γι' αυτό είναι 

εκείνοι που έλαβαν πρώτοι τις εντολές τους, γιατί αυτοί με άκουσαν περισσότερο. Σε αυτούς που ήρθαν 

πρώτοι λέω: γεμίστε τις καρδιές σας με φιλανθρωπία και δείτε σε αυτούς που ήρθαν τελευταίοι τους 

μικρούς σας αδελφούς και αδελφές. Το παράδειγμά σας, η ζωή σας και τα λόγια σας ας δείξουν στα 

πλήθη των πιστών την τελειότητα, το μεγαλείο και την τελειότητα του Έργου Μου. 

47 Είναι απαραίτητο οι εκκλησιαστικοί ηγέτες να καταβάλλουν προσπάθεια να μελετούν τις 

διδασκαλίες και τις εντολές μου, να παρακολουθούν και να προσεύχονται για τα μέλη της εκκλησίας 

τους, ώστε να τους ακούει ο λαός και να τους υπακούει, και ο λαός να τους θεωρεί προφήτες. 

48 Κάθε φορά που ακούτε τον Πατέρα να σας μιλάει σε τόνο δικαιοσύνης, συγκλονίζεστε. Αλλά 

μετά, η αδυναμία σου σε ρίχνει ξανά και πέφτεις στις "δοκιμασίες της ερήμου" που χρησιμεύουν για να 

δυναμώσει η ψυχή σου. 

49 Πότε θα ενωθούν μαζί σας όλα τα παιδιά αυτού του λαού που είναι σήμερα διασκορπισμένα 

στα έθνη; Είναι καρδιές που το μόνο που περιμένουν είναι τα νέα από το πλήθος των ανθρώπων που 
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βρίσκονται καθ' οδόν προς τη "Γη της Επαγγελίας" με δυσκολίες, για να ξεκινήσουν και να τους 

ακολουθήσουν. Δεν θα είναι απαραίτητο να ενωθούν υλικά, διότι ο δρόμος βρίσκεται μέσα στην καρδιά 

και η "γη της επαγγελίας" βρίσκεται στην ειρήνη της ψυχής. 

50 Ο καθένας θα λάβει στη θέση του την έμπνευση του Πατέρα του και τις σκέψεις των αδελφών 

του για να νιώσει παρηγοριά. Ο νέος Μου "λαός του Ισραήλ" θα εμφανιστεί σε όλα τα σημεία της γης 

και θα διδάξει το δόγμα της πνευματοποίησης με αληθινή ειλικρίνεια. 

51 Πώς μπορείτε να νομίζετε, άνθρωποι, ότι επειδή συναντιέστε σε διαφορετικούς τόπους 

συνάθροισης, αυτό θα πρέπει να αποτελεί λόγο για να είστε μακριά ο ένας από τον άλλο. Μόνο η 

άγνοια θα σας εμποδίσει να συνειδητοποιήσετε τους πνευματικούς δεσμούς που ενώνουν όλα τα 

παιδιά του Κυρίου. 

52 Αφήστε τα χαρίσματα του πνεύματός σας να εκδηλωθούν έτσι ώστε η διαίσθηση και η 

αποκάλυψη να καθοδηγούν τα βήματά σας και να μην βεβηλώνετε ή μολύνετε τα χαρίσματα που σας 

έχω εμπιστευθεί. 

53 Αυτή η εποχή έφερε στην ψυχή σας το θείο δώρο μιας νέας ευκαιρίας να σας ανεβάσει στον 

Πατέρα σας. 

54 Αυτός που ήρθε ως Μεσσίας, που περπάτησε στη γη και με τον λόγο και τα έργα του έδειξε στον 

άνθρωπο τον δρόμο προς τη σωτηρία ─ είναι αυτός που έρχεται σήμερα με το Πνεύμα και κάνει τη 

φωνή της δικαιοσύνης του να ακούγεται μέσω της συνείδησης. 

55 Έχω καλέσει πολλούς να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση και να ακούσουν 

αυτόν τον Λόγο. Αλλά δεν έχουν βιαστεί όλοι όσοι κλήθηκαν. 

56 Τα πλήθη που Με ακολουθούν είναι εκείνα που ένιωσαν στην ψυχή τους την επιθυμία να 

έρθουν και να απολαύσουν τη σκιά του πανίσχυρου δέντρου και να λάβουν ως κληρονομιά τον σπόρο 

που στη συνέχεια θα μεταφέρουν σε όλο τον κόσμο. Άκουσαν τη φωνή του Κυρίου τους και θέλησαν να 

γίνουν σπορείς όπως Εκείνος. Σταδιακά γίνονται μαθητές που γνωρίζουν ότι αύριο θα αφήσουν τη 

ζεστασιά του πατρικού τους σπιτιού για να φέρουν ένα δώρο σε όλους όσους πεινούν ή διψούν για 

αγάπη, αλήθεια ή δικαιοσύνη. 

57 Με δύναμη έκανα γνωστό τον λόγο Μου, για να μη γίνει αυτός ο λαός δειλός απέναντι στους 

μορφωμένους. Γιατί αληθινά σας λέω, πολλοί από τους διορισμένους μελετητές έχουν παρεκκλίνει από 

τη δική τους μάθηση. 

58 Έργα, λόγια, προσευχή ─ αυτή είναι η αποστολή με την οποία αυτός ο λαός πρέπει να 

καθοδηγήσει τους συνανθρώπους του. Κάτω από τον προστατευτικό μανδύα της πιο στοργικής 

Μητέρας, πρέπει να ξεπεράσει τις αποστάσεις, εμπιστευόμενη ότι το θείο έλεος δεν θα το αποχωριστεί. 

59 Συχνά θα μιλήσετε για την ύπαρξη και την αγάπη της Μαρίας και θα διαπιστώσετε ότι οι καρδιές 

δεν συγκινούνται από αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις θα απορριφθείτε επειδή διακηρύσσετε το όνομά της 

και διδάσκετε την πίστη σ' αυτήν. Αλλά να είστε ήρεμοι, να θυμάστε ότι ενώ ο Ιησούς πέθαινε στο 

σταυρό, μια γυναίκα βουτηγμένη στον πόνο ένιωθε να πεθαίνει στους πρόποδες του σταυρού. Η 

Μαρία, η Μητέρα, ήταν αυτή που ένιωσε όλο τον πόνο αυτού του κόσμου. Το πλήθος των θεατών 

έδωσε καμία σημασία στην παρουσία αυτής της γυναίκας; Όχι, άνθρωποι. Αλλά ο καιρός πέρασε και 

αυτή, της οποίας ούτε το όνομα δεν ήταν γνωστό, θεωρήθηκε ως η Μητέρα του Λυτρωτή με 

ανθρώπινους όρους και πνευματικά ως η Μητέρα της ανθρωπότητας. Στις καρδιές των ανθρώπων 

ανεγέρθηκε ένας βωμός στην ουράνια μητρική αγάπη που έγινε ορατή στον κόσμο μέσω της Μαρίας. 

60 Όπως εκείνος που αντλεί νερό από ένα πηγάδι για να ποτίσει τα χωράφια του, έτσι και οι 

άνθρωποι έρχονται στην εκδήλωση του Λόγου Μου. Ο καθένας έχει έναν αριθμό ανθρώπων, μια 

οικογένεια ή μια κοινότητα, που τον τρέφουν πνευματικά, και γνωρίζει ότι μόνο μαζί Μου μπορεί να 

βρει το κρυστάλλινο νερό που μπορεί να κάνει τα χωράφια του να ανθίσουν και να καρποφορήσουν 

επαρκώς. 

61 Η καρδιά μου ως Δάσκαλος δέχεται με συγκίνηση τους απεσταλμένους που έρχονται από 

μακρινά μέρη για λογαριασμό μιας ομάδας ανθρώπων. Στέλνω το μήνυμα της ειρήνης μου και τη 

διδασκαλία της σοφίας μου σε αυτές τις καρδιές μέσω αυτών. 
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62 Καλά κάνετε και Με αναζητάτε στους κόλπους εκείνων που Με έχουν ακούσει περισσότερο, 

γιατί έχουν μάθει πολλά. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν είναι απαραίτητο να διανύσετε υλικές αποστάσεις 

για να Με βρείτε, γιατί είμαι παντού. Η μόνη απόσταση που χρειάζεται να διανύσετε για να νιώσετε την 

παρουσία Μου είναι αυτή που υπάρχει μεταξύ της υλοποίησής σας και των πνευματικών αγαθών. 

63 Επιστρέψτε ειρηνικά στο σπίτι σας, στη γειτονιά σας ή στους κόλπους της κοινότητάς σας. Αλλά 

πρώτα, ντυθείτε με ζήλο, με δικαιοσύνη και με ενέργεια, ώστε να μπορέσετε να φέρετε αυτούς που σας 

ανήκουν στο σωστό δρόμο, ώστε να μην επιτρέψετε σε κανέναν να υποβαθμίσει αυτή τη διδασκαλία 

μέσω των έργων του, ώστε να φέρετε θεραπευτικό βάλσαμο στις καρδιές σας για να στεγνώσουν τα 

δάκρυα των συνανθρώπων σας που χτυπούν την πόρτα σας μέρα με τη μέρα επιθυμώντας το έλεός σας. 

Φροντίστε ώστε η διδασκαλία μου να εμφανίζεται μέσα από τα έργα σας ως αυτό που είναι: η αληθινή 

πηγή της αγάπης, της συγχώρεσης και της σωτηρίας. 

64 Σκεφτείτε το παρελθόν σας, αναλογιστείτε το παρόν σας και θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι 

έχετε πράγματι σταλεί σε αυτή τη γη για να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή. Δεν είναι τα λόγια των 

ανθρώπων που θα σας πείσουν για αυτή την αλήθεια, αλλά οι αποδείξεις που σας έχω στείλει στην 

πορεία σας μέσα στη ζωή. Πεπεισμένοι για την αλήθεια αυτών των διδασκαλιών, θα πρέπει να 

αφοσιωθείτε στην εκτέλεση της αποστολής σας με όλον τον ζήλο και την αγάπη για την οποία είστε 

ικανοί. 

65 Ο Δάσκαλος σας λέει: Μην περιορίζετε αυτό το έργο σε μια συνηθισμένη πορεία των 

πραγμάτων, όσο θορυβώδες και αν σας φαίνεται, και μην λέτε: "Κύριε, πόσο τέλειο είναι το έργο σου". 

Διότι πέρα από αυτό που βλέπετε υπάρχει κάτι υψηλότερο, το οποίο θα φτάσετε αύριο. Έτσι, θα 

πηγαίνετε αιώνια από το ένα επίπεδο στο άλλο, χωρίς ποτέ να αντιλαμβάνεστε τα όρια της σοφίας μου, 

επειδή δεν έχει κανένα. 

66 Μη σταματάτε, αλλά ούτε και να περπατάτε πολύ γρήγορα. Μετρήστε τα βήματά σας, και ο 

καθένας ας είναι σίγουρος γι' αυτά μέσω της μελέτης και του διαλογισμού. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 192  
1 Να είστε ευπρόσδεκτοι σε αυτή την ημέρα μνήμης, όταν τιμάτε τη στιγμή που η ανθρωπότητα 

άκουσε για πρώτη φορά το Λόγο Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης. Τα χρόνια 

πέρασαν και βλέπω ότι οι πνευματικές ικανότητες εκείνων που χρησιμοποίησα, καθώς και εκείνων που 

Με άκουσαν, έχουν αναπτυχθεί. Δεν είναι πλέον "παιδιά" με την πνευματική έννοια, ούτε αδαείς 

μπροστά στην εκδήλωση της Θεότητας. Μέσω της εσωτερικής ανύψωσης που έχουν επιτύχει, έχουν 

επιτύχει το φως του Διδασκάλου που εκδηλώνεται ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να τελειοποιήσει 

την πνευματική σας ζωή. 

2 Η άγνοια των πνευματικών αληθειών στην οποία βρισκόταν η ανθρωπότητα απομακρύνθηκε 

από το φως μου, και ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η δύναμη του Παντοδύναμου περιορίστηκε σε μια 

πράξη αγάπης για να ακουστεί και να γίνει αισθητή μέσω των παιδιών του. 

3 Από τότε, μια νέα εποχή έχει ανατείλει για τους ανθρώπους που δεν βρίσκουν πλέον κανένα 

εμπόδιο να τους εμποδίζει να απολαύσουν και να ανανεώσουν την ψυχή τους μέσω της χάρης που 

περιέχει αυτό το έργο. 

4 Έκτοτε, όλοι οι μαθητές μου έχουν απαλλαγεί από αυτή τη λανθασμένη πίστη στην αιώνια 

καταδίκη, όταν θα πέθαιναν μέσα στην αμαρτία, ή σε μια αιώνια ευδαιμονία, όταν ο θάνατος θα τους 

εξέπληττε απαλλαγμένους από κάθε ψεγάδι. Έχετε αφυπνιστεί και έχετε μαντέψει το μονοπάτι της 

ανάπτυξης που ακολουθεί η ψυχή μέσα από μετενσαρκώσεις μέχρι να φτάσει στην τελειότητα για να 

ζήσει στο πνευματικό χωρίς να χρειάζεται να ζήσει περισσότερο στη γη. Έχετε κατανοήσει τον λόγο της 

επανόρθωσης και το νόημα των δοκιμασιών. 

5 Οι αμαρτωλοί που ήρθαν σε Μένα κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει αιώνια καταδίκη και ξεκίνησαν 

γεμάτοι ελπίδα και πίστη να εργαστούν για το καλό της ψυχής. 

6 Μια νέα αντίληψη για το τι είναι η πνευματική ζωή σχηματίστηκε στο μυαλό τους, και αυτός που 

ήταν νεκρός από την πίστη γεννήθηκε εκ νέου για αυτή τη ζωή. Αυτό το θαύμα έγινε μέσω της 

διακήρυξής μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

7 Στην αρχή, σας επέτρεψα να διατηρήσετε τα θρησκευτικά σας έθιμα και πρακτικές, επειδή οι 

ψυχές σας ήταν εμποτισμένες με αυτά και οι αισθήσεις σας είχαν συνηθίσει σε αυτά. Αλλά στο βαθμό 

που η διδασκαλία Μου έφερε φως στις ψυχές σας, αυτές οι τελετές και οι πράξεις λατρείας σταδιακά 

εξαφανίστηκαν. Παρακινούμενοι από τα θαύματα που πετύχατε μέσω της πίστης, πετύχατε την 

επανάληψη αυτού που σας είπε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή: η πίστη κάνει θαύματα. 

8 Αυτό που σας έδωσα το 1866 ήταν μια υπενθύμιση του Νόμου που ο Μωυσής σας είχε ήδη 

γνωστοποιήσει, και του Λόγου του Ιησού, του "Μονογενούς Υιού", που σας δίδαξε στη Δεύτερη Εποχή. 

9 Ήταν απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε στην παρούσα εποχή ότι ο Νόμος είχε ήδη διακηρυχθεί 

στην Πρώτη Εποχή. 

10 Η εκπλήρωση που πρέπει να δώσετε στο νόμο μου δεν έχει όρια. Σήμερα με μια μορφή, αύριο 

με μια άλλη, πρέπει πάντα να επιδιώκετε το καλό των συνανθρώπων σας. Ο νόμος μου δεν είναι μια 

εντολή που επιβάλλεται με τη βία, είναι ένα αιώνιο κάλεσμα για το καλό. Δεν θα σας επιβάλλω την 

καλοσύνη, θα την ενσταλάξω μέσα σας και θα φροντίσω να την αισθανθείτε, ώστε όταν το κάνετε, να 

αισθανθείτε ότι έχετε εκπληρώσει τον νόμο του Θεού. 

11 Σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος δημιούργησε στο μυαλό του μια εικόνα του Θεού, σύμφωνα με 

την οποία τον αναζητούσε και τον λάτρευε. Επειδή όμως υπήρχαν λάθη στην πρακτική των 

πεποιθήσεων, ο Πατέρας επέλεξε αγγελιοφόρους και απεσταλμένους ─ ανθρώπους φωτισμένους από 

τη Θεότητά Μου ─ που διόρθωσαν τις λανθασμένες ιδέες. Ανάμεσά τους είναι οι φορείς της φωνής μου, 

τους οποίους έχω προετοιμάσει για να σας αφήσω να ακούσετε τον λόγο του φωτός μου μέσω της 

διαμεσολάβησής τους. Ενώ κάποιοι άκουσαν τα θεία μηνύματα με ενδιαφέρον, άλλοι, 

συνειδητοποιώντας ότι τα βαθιά ριζωμένα έθιμά τους αντιτίθενται, ένιωσαν απέχθεια απέναντι στο 

κάλεσμα των αγγελιοφόρων μου. 
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12 Όλοι οι αγγελιοφόροι της Θεότητάς μου χρειάστηκε να υποστούν χλευασμό, όλοι βίωσαν τη 

σκληρότητα και την αχαριστία των ανθρώπων. Σε κάθε εποχή οι πρωτοπόροι μου κήρυξαν και έκαναν 

αυτό που τους εμπιστεύτηκα, πάντα σε αρμονία με την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας. 

13 Σας αποκάλυπτα πάντα την ύπαρξή μου ως Δημιουργού του Σύμπαντος και από την αρχή σας 

έκανα να καταλάβετε ότι η βασική προϋπόθεση για να ζείτε ειρηνικά σε αυτόν τον κόσμο είναι η αγάπη 

και το έλεος. Τότε ανακαλύψατε ότι υπάρχει κάτι στην ύπαρξή σας που δεν ανήκει στο σώμα. Καθώς 

αυτή η υποψία πήρε μορφή στην καρδιά σας, σας αποκάλυψε την ύπαρξη της ψυχής και την πεποίθηση 

ότι μετά από αυτή τη ζωή υπάρχει μια άλλη για την ψυχή: η αιωνιότητα. 

14 Όταν ο Ιησούς κατοίκησε μαζί σας ως άνθρωπος, σας έκανε να γνωρίσετε την πάντοτε νέα και 

αιώνια έγκυρη διδασκαλία Του, η οποία σας έδειξε το μονοπάτι που θα έπρεπε να ακολουθήσετε για να 

την ξαναβρείτε. Και την Τρίτη φορά Με ακούσατε ξανά, τώρα ως Άγιο Πνεύμα, μέσω της διάνοιας του 

ανθρώπου. 

15 Κάθε φορά που έρχομαι σε σας, σας απομακρύνω από τη λατρεία των ψεύτικων θεών για να 

σας φέρω στο αληθινό μονοπάτι. Το Θείο Πνεύμα κατέβηκε πραγματικά επάνω σας και έδειξε στον 

κόσμο ότι ο Λόγος Του, ως σπόρος της αγάπης, είναι η ζωή που γεννιέται, αναπτύσσεται και 

τελειοποιείται. Όταν ο Χριστός τελείωσε το έργο Του, είπε: "Όλα ολοκληρώθηκαν", δηλαδή το έργο είχε 

τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, είχε υποσχεθεί εκ των προτέρων να επιστρέψει στο λαό, γιατί είχε ακόμα νέα 

μαθήματα για αυτούς. 

16 Και εδώ ο Δάσκαλος είναι μαζί σας, αποκαλύπτοντάς σας το νέο 

διδασκαλίες και να θυμάστε τις ξεχασμένες, ώστε να είστε πάντα παρόντες στα καθήκοντα της 

πνευματικής σας ψυχής, που είναι να είστε μια αληθινή εικόνα του Δημιουργού, τόσο στα μάτια του 

Πατέρα όσο και στα μάτια των συνανθρώπων σας. 

17 Μετά την ύπαρξή Μου ως Ιησούς ανάμεσα στους ανθρώπους, έστελνα πάντοτε εκείνους που 

ήρθαν ως "στρατιώτες" ή απόστολοι για να επιβεβαιώσουν τη διδασκαλία Μου με τα έργα τους και να 

εμποδίσουν την ανθρωπότητα να διαστρεβλώσει τις διδασκαλίες Μου. Αλλά πολλοί "κουφοί" και 

"τυφλοί" που ερμήνευαν ατελώς τον Λόγο Μου διχάστηκαν και έτσι δημιούργησαν την ποικιλομορφία 

των αιρέσεων. Αλλά αν οι άνθρωποι είναι τότε πνευματικά διχασμένοι ─ πώς θα μπορούσαν να 

αγαπούν ο ένας τον άλλον σύμφωνα με την ύψιστη εντολή του νόμου μου; 

Επομένως, σας λέω ότι αυτός ο πολιτισμός είναι μόνο μια απάτη, επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι τον 

καταστρέφουν. Μέχρις ότου η ανθρωπότητα οικοδομήσει έναν κόσμο στα θεμέλια του νόμου Μου της 

δικαιοσύνης και της αγάπης, δεν θα μπορέσει να έχει την ειρήνη και το φως του πνεύματος, πάνω στις 

αρετές του οποίου θα δημιουργήσει και θα διαμορφώσει έναν αληθινό κόσμο ανοδικής ανάπτυξης, 

τόσο στον πνευματικό όσο και στον επιστημονικό και ηθικό τομέα. 

18 Αν ήσασταν ήδη σε θέση να κατευθύνετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις εντολές της συνείδησής 

σας, η Θεότητα δεν θα χρειαζόταν να ακουστεί υλικά για να σας υπενθυμίσει τα καθήκοντά σας. Αν 

είχατε ήδη κατανοήσει ότι το αίμα του τέλειου ανθρώπου, που ήταν ο Ιησούς, χύθηκε για να σας δείξει 

τον δρόμο προς τη σωτηρία σας, θα Με αναζητούσατε αδιάκοπα σε αυτό το μονοπάτι- αλλά δεν το 

κάνετε. Αλλά σας αγαπώ και αναζητώ εκείνους που Με έχουν ξεχάσει για να ανανεώσω γι' αυτούς την 

υπόσχεσή Μου και να τους πω ότι η Βασιλεία των Ουρανών τους περιμένει ακόμα. Δεν σας φέρνω νέα 

διδασκαλία, ούτε νέο νόμο, αλλά πολλές νέες αποκαλύψεις. Αλλά όλα όσα σας διδάσκω θα σας κάνουν 

να εκπληρώσετε την ύψιστη εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

19 Όσο περισσότερο ακούτε τις διδασκαλίες Μου και μαθαίνετε από Μένα, τόσο περισσότερο θα 

φωτίζεται το πνεύμα σας. Τότε θα είναι μάταιο να προσπαθείτε να εξαπατάτε τον εαυτό σας, γιατί 

Εκείνος ως Κριτής θα σας καλέσει σε λογοδοσία. Μάταια θα προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε τις κακές 

σας πράξεις, γιατί η συνείδηση θα σας υποδείξει τα λάθη σας χωρίς συγχώρεση μέχρι να τα 

διορθώσετε. Εσείς οι ίδιοι θα είστε οι κριτές σας. Διότι δεν εκδίδω καταδικαστικές αποφάσεις, ούτε σας 

υποδεικνύω τη θέση που θα καταλάβετε στον κόσμο του πνεύματος μετά από αυτή τη ζωή. Το μόνο 

που σας δίνω είναι να επεξεργαστείτε μόνοι σας το φως και την ειρήνη για τη μετέπειτα ζωή. Ομοίως, 

σας δείχνω ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Αγαπήστε Με ακόμα κι αν 
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δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαι. Δεν έχω μορφή, είμαι απλά αγάπη, δύναμη, σοφία, όλα όσα 

υπάρχουν. Αλλά αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε όλες αυτές τις ιδιότητες, δείτε Με και φανταστείτε Με 

μέσω του Ιησού. Και θυμηθείτε ότι σας είπε: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". 

20 Αν αγαπάτε, αν αισθάνεστε την ανάγκη να είστε φιλάνθρωποι, αν έχετε ανάγκη να 

συγχωρήσετε, συστηθείτε στον Ιησού. Νιώστε Τον, αφήστε Τον να ζήσει στην καρδιά σας. Τότε, στην 

πραγματικότητα, θα είστε "γείτονες" για τον Πατέρα σας, τόσο με την αγάπη όσο και με το γεγονός ότι 

πνευματικά δεν έχετε μορφή, επειδή είστε φως. 

21 Αγαπητοί άνθρωποι, σας βλέπω κουρασμένους και εξαντλημένους από το βάρος των 

παραβάσεών σας. Μου ζητάτε ένα θεραπευτικό βάλσαμο που θα θεραπεύσει την ψυχή και το σώμα 

σας. Σας λέω όμως: Ξεκινήστε μια μάχη με τον εαυτό σας, εξερευνήστε τον εσωτερικό σας εαυτό και 

γνωρίστε τον εαυτό σας. Κρίνετε τους εαυτούς σας στο φως της συνείδησής σας, ώστε να ξέρετε γιατί 

υποφέρετε αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, γεμάτοι με σταθερές αποφάσεις να υπακούσετε στο 

νόμο μου, μπορείτε να ξεριζώσετε το σπόρο του κακού και να γίνετε υγιείς. Τα ζιζάνια πρέπει να 

ξεριζωθούν από τη ρίζα και να ριχτούν στη φωτιά. Δεν είναι ο άνθρωπος το ζιζάνιο που φυτρώνει στη 

γη, αλλά η αμαρτία, η άγνοια, που έχει πολλαπλασιαστεί και διεισδύει στις καρδιές. Αλλά ο Λόγος Μου 

θα φωτίσει την ανθρώπινη ψυχή, οι εμπνεύσεις και οι αποκαλύψεις Μου θα σταματήσουν την 

προέλαση του κακού και θα μετατρέψουν την καρδιά του ανθρώπου σε γόνιμη γη, και σε αυτά τα 

χωράφια θα σπείρω τον σπόρο Μου μέχρι να καρποφορήσει άφθονα. 

22 Είμαι ο γιατρός που επισκέπτεται τους ασθενείς. Όταν έχετε κουραστεί να υποφέρετε και δεν 

μπορείτε να βρείτε ένα συμπονετικό χέρι να σας θεραπεύσει, ελάτε σε Μένα, προσευχηθείτε και 

ενωθείτε μαζί Μου και θα σας δώσω την παρηγοριά που χρειάζεστε. Δεν θα καταδικάσω το παρελθόν 

σας, θα σας οδηγήσω στο μονοπάτι της εκπλήρωσης του νόμου και βήμα προς βήμα θα σας 

μεταμορφώσω σε ανθρώπους καλής θέλησης. 

23 Ορκιστείτε στον εαυτό σας να διορθώσετε τους τρόπους σας. Μην ορκίζεστε μπροστά Μου, γιατί 

η σάρκα είναι αδύναμη και μπορεί να σας μαχαιρώσει πισώπλατα. 

24 Όταν οι καιροί είναι δυσμενείς, μην απελπίζεστε, μην βλασφημείτε. Αντέξτε τις καταιγίδες, 

δεχτείτε τις δοκιμασίες και η ψυχή σας θα εξαγνιστεί και θα φτάσει στην τελειότητα. 

25 Θα βάλω ένα τέλος στην επιδίωξη του ανθρώπου για εξουσία. Η καταστροφή θα έχει ένα όριο, 

και μετά την ημέρα για την οποία σας μίλησαν οι προφήτες, όταν η ανθρώπινη υπερηφάνεια θα 

καταρρεύσει, θα δώσω ειρήνη σε κάθε πλάσμα ανάλογα με τα προσόντα του, και μια νέα αυγή θα 

λάμψει γι' αυτόν τον κόσμο. Ποιος μπορεί να διεισδύσει στις υψηλές συμβουλές μου; Ποιος θα 

τολμήσει να καταστρέψει αυτό που δημιούργησα μέσα σας; Η ψυχή είναι απαραβίαστη. Αν 

καταστρέψουν το σώμα, θα παραμείνει η ψυχή, της οποίας η ουσία είναι αθάνατη. Και το πνεύμα, σαν 

νόμος, θα συνεχίσει να καθοδηγεί τα βήματά του μέχρι να φτάσει σε Μένα. 

26 Όποιος υποκλίνεται στη θεία κρίση θα βρει την κατεύθυνση που οδηγεί στην τελειότητα. Έχω 

καταγράψει το πεπρωμένο κάθε ψυχής, η αρχή και το τέλος της είναι σε Μένα. Καθ' όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού του το περιμένουν μεγάλες ευχές. Θα δίνει τη μία μάχη μετά την άλλη, αλλά σε όλους τους 

δρόμους της θα Με βρει, και η αγάπη Μου θα την κάνει δυνατή. Ο Πατέρας δεν θα αποχωριστεί το 

παιδί, και όταν επιστρέψει στη θεία αγκαλιά, θα υπάρξει γιορτή στον ουρανό και χαρά σε αυτόν τον 

κόσμο. Τότε ο Δάσκαλος και ο μαθητής θα είναι σε θέση να συναντηθούν ενωμένοι. 

27 Αληθινά σας λέω, όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μαθητές. Και στον άλλο κόσμο, 

επίσης, οι ψυχές δέχονται τη διδασκαλία Μου και ακούνε τον ίδιο λόγο που ακούτε κι εσείς. Ακόμη και 

εκείνοι που είναι δάσκαλοι λόγω της ανύψωσης και της γνώσης τους πλησιάζουν για να ακούσουν τον 

λόγο του Θείου Δασκάλου. Όπως στον κόσμο σας υπάρχουν διαφορετικές φυσικές φύσεις ανάλογα με 

την ωριμότητα της ψυχής που διαθέτει ο καθένας, έτσι και στον πνευματικό κόσμο υπάρχουν πολλά 

σκαλοπάτια στη σκάλα προς την τελειότητα. 

28 Ακριβώς όπως εσείς έρχεστε να Με ακούσετε για να μάθετε πώς να εκτελέσετε την αποστολή 

σας, έτσι και τα όντα του φωτός είναι έτοιμα να Με ακούσουν για να υπηρετήσουν τον Πατέρα τους όλο 
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και καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περιβάλλομαι πάντα από στρατιές αγγέλων όταν σας 

μιλάω. Εκείνη την ώρα θα ενωθούν μαζί σας με θεϊκούς δεσμούς αγάπης. 

29 Στην "Πνευματική Κοιλάδα" οι άνθρωποι δεν απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο, κανείς δεν 

αποκλείεται. Υπάρχει μεγάλη έλξη και συμπόνια μεταξύ όλων. Αυτό πρέπει να κάνει η πνευματιστική 

κοινότητα στα έθνη, τις εκκλησίες και τις αιρέσεις μέχρι να επιτύχει την αδελφοσύνη μεταξύ των 

ανθρώπων. 

30 Οι νέοι μαθητές θα δουν τις προφητείες να πραγματοποιούνται, οι οποίες ανήγγειλαν τη 

βασιλεία του Χριστού στο σύμπαν. 

31 Να ξέρετε ότι εκείνοι που κατοικούν σε άλλους κόσμους Με υπηρετούν από εκεί και λαμβάνουν 

τις εντολές Μου. Θα έρθουν κοντά σας ως βοηθοί και σύντροφοι, αποκαλύπτοντας τη δύναμη και το 

φως τους στο μονοπάτι σας. Θα σας μιλήσουν με το χάρισμα της προφητείας. Ομοίως, οι μελλοντικές 

γενιές, που θα έρθουν ένα βήμα πιο πέρα από εσάς, θα λάβουν στο μυαλό τους το φως των μεγάλων 

πνευμάτων. 

32 Συνειδητοποιήστε μέσα από όλα όσα σας αποκαλύπτω ότι δεν είναι έργο ανθρώπων όλα όσα 

συμβαίνουν στον κόσμο σας. Κατανοήστε να ανακαλύψετε την επιρροή του πνευματικού κόσμου στη 

ζωή σας. 

33 Η διδασκαλία μου σας έχει δώσει αρκετές γνώσεις για να σπάσετε τις παρωπίδες του 

φανατισμού και της άγνοιας ─ αυτές τις παρωπίδες που σας εμποδίζουν να δείτε την αλήθεια. 

34 Απελευθερώστε την ψυχή σας, μπροστά στην οποία ανοίγονται άπειροι χώροι. 

Μην την αναγκάζετε να πιστεύει μόνο στις μορφές που δημιουργεί η φαντασία σας. Επιτρέψτε της να 

εμπνευστεί από τις διδασκαλίες μου, να κάνει ανακαλύψεις και να δει. Έτσι θα αποκτήσει σοφία. Αν 

θέλετε να έχετε το μεγαλείο της ψυχής, βοηθήστε το να ξεδιπλωθεί, μην το κρατάτε πίσω με φανατισμό. 

Όλα εξελίσσονται, όλα αλλάζουν και τελειοποιούνται. Μόνο ο Νόμος μου είναι αμετάβλητος και 

αμετακίνητος, επειδή ήταν πάντα τέλειος και είναι τέλειος. Είναι ο οδηγός του κόσμου, είναι η θεία 

συμβουλή, το φως που εμπνέει την καλοσύνη. 

35 Αύριο θα μιλήσετε υπό την έμπνευσή μου, και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, ο πνευματικός 

κόσμος διεισδύει στην καρδιά της ανθρωπότητας για να δείξει στην ανθρωπότητα το μονοπάτι που θα 

την οδηγήσει στο βασίλειο της ειρήνης. 

36 Το θέλημά Μου επέλεξε τους αμαρτωλούς, επειδή δεν επιθυμούσα τους δίκαιους, αφού αυτοί 

έχουν ήδη σωθεί. Αλλά τώρα το έλεός Μου σε επέλεξε. Δείξτε τη ζωή σας στους συνανθρώπους σας ως 

καθρέφτη, παράδειγμα και απόδειξη ανανέωσης. 

37 Γνωρίζω τους αγώνες που υπάρχουν στη δική σας ψυχή, τις αδυναμίες της καρδιάς σας, έτσι 

ώστε μερικές φορές να μη βρίσκετε τη δύναμη να είστε νικητές στις δοκιμασίες. Τότε ικετεύετε τον 

Κύριο και Του ζητάτε να έρθει να σας βοηθήσει, τότε ομολογείτε ενώπιόν Του ότι δεν είστε άξιοι των 

δώρων και των χαρισμάτων Μου. 

38 Γι' αυτό σας πλησίασα και σας είπα: Πιείτε από την ουσία του Λόγου Μου, γιατί είναι το δικό 

Μου αίμα που θα σας καθαρίσει και θα σας λυτρώσει. 

39 Οι ψυχές εκστασιάζονται όταν Με ακούνε, οι καρδιές χτυπούν πιο γρήγορα όταν δέχονται το 

φως του Λόγου Μου, τα χείλη αρχίζουν να τραυλίζουν τις πρώτες εκφράσεις της πνευματοποίησης. 

Είναι οι νέοι μαθητές που έχουν γεννηθεί για την αληθινή ζωή. 

40 Είδα την αθλιότητά σας και τη φτώχεια σας, αλλά ταυτόχρονα μια μεγάλη ταπείνωση και 

παράδοση στην ψυχή σας, και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, ήρθα και σας έφερα την κληρονομιά σας. 

41 Όταν τα πλήθη άρχισαν να έρχονται στα μέρη όπου εκδηλώνεται ο Λόγος Μου, είδα μόνο 

ορφανές καρδιές. Τότε ακούσατε το Λόγο Μου, η ουσία του οποίου, σαν ένα ισχυρό θεραπευτικό 

βάλσαμο, έκανε το θαύμα της ανάστασής σας στη ζωή. 

42 Μόνο ο λόγος μου, μόνο αυτή η διδασκαλία θα μπορούσε να σας καθοδηγήσει να αναζητήσετε 

στην ύπαρξή σας την ύπαρξη της ψυχής σας, τις ικανότητές της, τις ιδιότητές της, τα καθήκοντά της. 

43 Τώρα που αρχίζετε να γνωρίζετε τον εαυτό σας, σιγά-σιγά βιώνετε μια μεγάλη εμπιστοσύνη στη 

ζωή, μια πραγματική και αληθινή πίστη σε Μένα, μια ειρήνη που δεν είχατε γνωρίσει πριν. 
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44 Δεν νομίζετε ότι είναι σωστό για την ψυχή σας να γνωρίζει το μονοπάτι που πρέπει να 

ακολουθήσει; Αυτό ήθελα όταν σας έδωσα τις οδηγίες Μου. Θυμηθείτε ότι σας είπα εκείνες τις ημέρες: 

"Εγώ είμαι η οδός, και όποιος βαδίζει σ' αυτήν δεν θα πέσει. 

45 Δεν θα είναι σοφοί μόνο όσοι Με ακούνε μέσω της διάνοιας αυτών των φορέων φωνής. Όχι, 

προετοιμάζω τα πάντα έτσι ώστε ο Λόγος Μου, ακόμη και όταν δεν θα γίνεται πλέον γνωστός μέσω 

αυτών των πομπών, να φτάσει σε όλα τα μέρη της γης. Γιατί το μήνυμά μου προορίζεται για όλους τους 

λαούς που αποτελούν την ανθρωπότητα. 

46 Άνθρωποι που ήρθατε εδώ άρρωστοι και θεραπευτήκατε με το θεραπευτικό βάλσαμο του 

Λόγου μου: καταλάβετε ότι δεν ήρθατε μόνο για να αναρρώσετε από την ασθένεια που σας βασάνιζε. 

Καταλάβετε ότι ο πραγματικός σκοπός της κλήσης μου ήταν να σας αποκαλύψω την πνευματική 

αποστολή που πρέπει να εκπληρώσετε προς τους συνανθρώπους σας. 

47 Μην αρκείστε να χαίρεστε επειδή έχετε ανακτήσει την ειρήνη σας. Επιδιώξτε επίσης για την 

ψυχή σας τη χαρά που δίνουν τα έργα του ελέους. Η μαρτυρία σας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο 

να λέτε: "Ο Κύριος με θεράπευσε", αλλά επιπλέον θα πρέπει να κάνετε το ίδιο και στον πλησίον σας. 

Γιατί τότε θα αποδώσετε πραγματικά δικαιοσύνη σε Μένα και σε αυτούς, θα μαρτυρήσετε την αγάπη 

του Πατέρα σας. 

48 Όποιος δεν αισθάνεται συμπόνια προς τους άπορους, όποιος δεν αισθάνεται τον ξένο πόνο στην 

καρδιά του, δεν θα έχει κάνει το βήμα που πρέπει να κάνει κανείς στο μονοπάτι μου για να αποκαλείται 

μαθητής του Χριστού. 

49 Σας βρήκα σκληροτράχηλους, αδιάφορους και εγωιστές απέναντι στους άλλους και άρχισα να 

ξεχύνω τις ευεργεσίες μου πάνω σας, κάνοντας έτσι την καρδιά σας στοργική και ξυπνώντας τη 

συμπόνια σας, ώστε αργότερα να μπορέσετε να στρέψετε την προσοχή σας στους άλλους και να 

ξεχάσετε τον εαυτό σας. 

50 Σήμερα ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι συγκεντρώνω έναν λαό του οποίου η φωνή θα ακουστεί μια 

μέρα παντού. Θα στείλω τους νέους μαθητές να κηρύξουν. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα είναι 

προετοιμασμένοι, όταν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη μάχη και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν 

να τους φιμώσουν, επειδή προηγουμένως τους έχουν δώσει εντυπωσιακές αποδείξεις της αλήθειας 

Μου. 

51 Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει τίποτα για τα χαρίσματα που αποκαλύπτω σήμερα σε αυτόν τον 

λαό, τα οποία είναι εκείνα τα πνευματικά χαρίσματα που κάθε άνθρωπος και κάθε ψυχή κατέχει. Όταν 

οι μαθητές μου αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες και προετοιμαστούν, θα είναι σε θέση να δώσουν μια 

πλήρη και αληθινή μαρτυρία στους συνανθρώπους τους. 

52 Αυτός ο λαός πρέπει ακόμη να αγωνιστεί σκληρά για να αποκτήσει τον εξοπλισμό και την 

πνευματοποίησή του. Θα πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες για να καθαριστεί από τους 

λεκέδες που εξακολουθούν να προσκολλώνται πάνω του. Αλλά ο λόγος Μου που ειπώθηκε σε αυτούς 

τους καιρούς θα γίνει πραγματικότητα, όπως ακριβώς έγινε αυτό που αποκάλυψα στην ανθρωπότητα 

σε προηγούμενους καιρούς, και θα δείτε τον πνευματικό σπόρο να εξαπλώνεται σε όλα τα μονοπάτια 

της γης, σαν ένα ασταμάτητο ρεύμα κρυστάλλινου νερού ─ που εξαγνίζει, εξαγνίζει, σαρώνει κάθε κακό 

─ που κάνει τα χωράφια γόνιμα και φέρνει ζωή και αλήθεια σε όλες τις χώρες. 

53 Τι σημαίνει η δύναμη του λαού σε σύγκριση με τη δική μου δύναμη; Τι μπορεί να κάνει η 

αντίθεση των υλιστικών λαών απέναντι στην άπειρη δύναμη της πνευματοποίησης; Τίποτα! 

Επέτρεψα στον άνθρωπο να φτάσει στα όρια της επιθυμίας του για εξουσία και στο αποκορύφωμα 

της αλαζονείας του, ώστε να ανακαλύψει ο ίδιος ότι το δώρο της ελεύθερης βούλησης με το οποίο τον 

προίκισε ο Πατέρας είναι μια αλήθεια. Αλλά όταν φτάσει στα όριά του, θα ανοίξει τα μάτια του στο φως 

και στην αγάπη και θα υποκύψει στο πρόσωπο της Παρουσίας μου, κατακτημένος από τη μόνη απόλυτη 

δύναμη και τη μόνη παγκόσμια σοφία, που είναι αυτή του Θεού σας. 

54 Αγωνιστείτε και μείνετε σταθεροί, άνθρωποι, και αληθινά σας λέω, θα σας δώσω τη δυνατότητα 

να βιώσετε την εκπλήρωση του Λόγου Μου. 
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55 Νιώστε, αγαπημένοι μαθητές, πώς αποκαλύπτεται η Θεία Αγάπη όταν μετανοείτε για τις 

παραβάσεις σας. Το Πνεύμα Μου κατοικεί τότε ευχαρίστως ανάμεσα στους ανθρώπους. 

56 Μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, έχετε 

Βιώστε Με ως έναν κατανοητό και ευγενικό Πατέρα που διόρθωσε τις ατέλειές σας με σοφία και άπειρη 

υπομονή. 

57 Αυτή τη φορά θα σας αφήσω με απλά λόγια την πιο μεγαλειώδη αναπαράσταση του τι είναι η 

πνευματοποίηση. Θα σας διδάξω τον πιο πρακτικό τρόπο για να επιτελέσετε το έργο σας, έτσι ώστε ο 

μαθητής αυτού του Έργου να μπορεί να περπατήσει χωρίς να σκοντάψει στο μονοπάτι που έχει χαράξει 

από την αιωνιότητα η Πατρική Μου αγάπη. 

58 Ο Πνευματισμός δεν δημιουργεί νέους νόμους, σας αποκαλύπτει μόνο τον τρόπο να ανεβαίνετε 

προς τα πάνω χωρίς να σταματάτε και να ακολουθείτε την πορεία σας σύμφωνα με τον νόμο όλων των 

εποχών. 

59 Η ψυχή είναι αρχικά καθαρή- αλλά όταν έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες στον κόσμο, πρέπει 

πρώτα να καθαρίσει τον εαυτό της, μέχρι να επιτύχει τη νίκη σε αυτό το θέμα που της έχει ανατεθεί. 

60 Ο πνευματιστής από πεποίθηση θα πρέπει να αποβάλλει από τον εαυτό του όλα όσα θεωρεί ότι 

αποτελούν οπισθοδρόμηση γι' αυτόν. Διότι ο λόγος μου δεν πρέπει να επιβάλλεται με φόβο, αλλά να 

προσηλυτίζει και να πείθει κάνοντας αισθητή την αλήθεια και την αγάπη του, όπως δεν επιβλήθηκε η 

διδασκαλία του Χριστού ούτε στη Δεύτερη Εποχή. 

61 Σήμερα ο Χριστός, ο Δάσκαλος, σας λέει: Αυτό το θαύμα της μεταμόρφωσης από τον Λόγο μου 

γίνεται με την πίστη. 

62 Ποιος αμφιβάλλει για την παρουσία Μου αυτή τη στιγμή; Ποιος μπορεί να περιορίσει τις 

δυνατότητες δράσης χάρη στις οποίες είμαι σε θέση να κάνω τα πάντα; Ποιος μπορεί να εμποδίσει τον 

Κύριο να εκδηλωθεί μέσω ενός ανθρώπινου πλάσματος που είναι το αριστούργημά Του, 

δημιουργημένο κατ' εικόνα και ομοίωση του Πνεύματος; 

63 Χρησιμοποιήστε το νόημα αυτής της δήλωσης ως όπλο για να εξηγήσετε αυτές τις εκδηλώσεις 

στον άπιστο αύριο. 

64 Θα βρεθείτε πολιορκημένοι με ερωτήσεις από τους αδαείς και τους εχθρούς αυτού του Σκοπού. 

Αλλά μην ανησυχείτε, θα είμαι μαζί σας. Πριν από αυτό, θα σας ενημερώσω για τα μονοπάτια, τις 

παγίδες και τους κινδύνους, έτσι ώστε, γνωρίζοντας το καλό και το κακό, να είστε πάντα σε θέση να 

ανακαλύψετε το σωστό μονοπάτι που θα σας φέρει πίσω στην καταγωγή σας, στους κόλπους του 

Πατέρα από τον οποίο προήλθατε. 

65 Το ότι ο άνθρωπος κατοικεί στη γη οφείλεται στο θέλημα του Πατέρα, μέσω αυτού αναπνέει και 

ζει. Και ο Κύριός σας πήρε αυτή την ανθρώπινη μορφή για να ζήσει στον κόσμο και να επιτρέψει στο 

καλό και στο κακό να Τον πλησιάσουν και να δοκιμαστεί στην ταπεινότητά Του. Αφού έγινα άνθρωπος 

από αγάπη για να ζήσω ανάμεσά σας ─ γιατί, λοιπόν, να μη γίνω γνωστός μέσω της διάνοιας του 

ανθρώπου, τον οποίο αγαπώ τόσο πολύ και τον οποίο αναζητώ για να τον βοηθήσω να βρει τη σωτηρία; 

66 Κάθε άνθρωπος αισθάνεται την ψυχή του να ζει μέσα του και κατά καιρούς νιώθει τη λαχτάρα 

για ένα αόρατο χέρι που τον πλησιάζει. Όταν ο πόνος διαπερνά την καρδιά του, στρέφει το βλέμμα του 

στον ουρανό με την επιθυμία να παραδοθεί και φωνάζει από τα βάθη της καρδιάς του για να 

εισακουστεί. Πώς μπορεί να πιστεύει ότι η φωνή του φτάνει στον Δημιουργό και ότι το μακρόσυρτο 

πρόσωπό του φαίνεται από Αυτόν; Πώς μπορεί να σκεφτεί ότι ο Κύριός του τον γνωρίζει; ─ Επειδή 

υπάρχουν ικανότητες στην ψυχή του που τον καθιστούν θεϊκό και γνωρίζει τον Πατέρα, για να τον 

παρακαλέσει στη συνέχεια όταν δεν βρίσκει αυτό που επιθυμεί στη γη. Αν καταλαβαίνετε τη 

διδασκαλία μου σιγά-σιγά ─ γιατί να μην πιστεύετε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει γνωστός μέσω των 

χαρακτηριστικών του ανθρώπου, αφού αυτός είναι μέρος του ίδιου του Θεού; 

67 Ο άνθρωπος, όσο υλιστής κι αν είναι, θα αισθανθεί μια δύναμη που είναι πάνω απ' όλα, και 

αυτή η αίσθηση ή η συνειδητοποίηση της ύπαρξής μου θα τον πείσει ότι αυτές οι εκδηλώσεις 

ακολουθούν την αρχή της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της αγάπης. 
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68 Σίγουρα ήταν απαραίτητο το άτομο που ήταν προικισμένο για αυτή την υπηρεσία να έχει 

επαρκή πεποίθηση για να φέρει εις πέρας μια τόσο λεπτή αποστολή, και αν δεν ήταν σε θέση να 

απορρίψει εγκαίρως τις αδυναμίες και τις τάσεις προς το υλικό, προκειμένου να δεχθεί τη Θεία μου 

ακτίνα, η εκδήλωση δεν είχε την εξωτερική λάμψη που οι ακροατές πάντα επιθυμούσαν, αν και πίσω 

από τις ατέλειες της γλωσσικής έκφρασης η ουσία και η αλήθεια του Θείου Πνεύματος ήταν πάντα 

παρούσα. 

69 Αν διαπιστώσετε διαφορές στην έκφραση κατά τη μελέτη του Λόγου μου, ας μην σας αποσπά 

αυτό την προσοχή, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Η έμπνευση φτάνει σε όλους τους φορείς της φωνής 

και αυτοί της δίνουν γλωσσική μορφή ανάλογα με την τελειότητα που έχουν επιτύχει γλωσσικά. 

70 Μείνετε στο νόημα, γιατί αυτό είναι που πρέπει να πάρετε μαζί σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 193  
1 Η ψυχή σας επιθυμεί να λάβει τις οδηγίες Μου και την καλωσορίζω. 

2 Μαθητές, πρέπει να είστε ξύπνιοι, γιατί οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν να ερευνούν το έργο μου, το 

οποίο κάποιοι νομίζουν ότι βασίζεται σε γήινες επιστήμες. Τότε θα την κάνετε γνωστή ως την 

πνευματική διδασκαλία που θα μεταμορφώσει τον κόσμο. 

3 Δεν είναι ότι έρχομαι ως αντίπαλος της επιστήμης, αφού η επιστήμη είναι γνώση, γνώση, φως. 

Αντίθετα, η διδασκαλία Μου είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη γνώση. Στο Έργο Μου σας εξηγώ τον 

πνευματισμό, δηλαδή τη γνώση του πνευματικού, του Θείου, τη γνώση μιας ανώτερης ζωής που είναι 

πέρα από την ύλη. Στην πραγματικότητα, ευλογώ την επιστήμη που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι προς 

όφελος της ανθρωπότητας. 

4 Τώρα είναι η εποχή που θα γίνει πολύς λόγος για την ψυχή και την επιστήμη. Η επιστήμη δεν 

είναι προνόμιο μόνο εκείνων που προετοιμάζονται σωματικά για να τη γνωρίσουν, διότι είναι φως που 

προέρχεται από το πνεύμα που το λαμβάνει από τον Θεό. 

5 Η θεϊκή μου διδασκαλία είναι μια ανώτερη επιστήμη που σας διδάσκει να τελειοποιήσετε την 

ψυχή σας. Σας έδωσα επίσης τον εγκέφαλο και την καρδιά, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις ιδέες και 

τα συναισθήματά σας. 

6 Η γνώση που σας δίνω αυτή τη στιγμή δεν έχει όρια, είναι περιεκτική, είναι απεριόριστη. Σε 

αυτήν θα βρείτε την αληθινή γνώση της πνευματικής και της υλικής ζωής. 

7 Σας βλέπω τώρα να έχετε τη δυνατότητα να κατανοήσετε τη διδασκαλία μου και να διεισδύσετε 

στα μυστικά της. Μέσω της επιστήμης που σχετίζεται με την ύλη, γνωρίζετε τους νόμους που διέπουν το 

σύνολο της δημιουργίας και ότι αυτό συμπυκνώνεται στο δικό σας σώμα. Και όταν έχετε μελετήσει 

πολύ και έχετε εξοικειωθεί με τους νόμους που προηγουμένως αποτελούσαν μυστήριο για σας, 

βρίσκεστε μπροστά στα κατώφλια του υπερπέραν, όπου σας περιμένει η καρδιά του Πατέρα, που 

επιδιώκει κάθε στιγμή να επικοινωνήσει μαζί σας. Τι μπορεί να σας είναι άγνωστο αν γνωρίζετε τη 

διδασκαλία μου; 

8 Επομένως, σας λέω ότι η απλή διδασκαλία μου θα σας δώσει την ανώτερη γνώση που θα 

αποτρέψει την καρδιά σας από το να λιποψυχήσει μπροστά στους μελετητές αυτού του κόσμου. 

9 Για να αποκαλύψετε το νόημα κάθε γεγονότος στη φύση ή στη ζωή σας, δεν χρειάζεται να 

καταφύγετε στα βιβλία της επιστήμης για να τα συμβουλευτείτε. Θα σας αρκεί να εκπαιδεύσετε την 

αντίληψή σας και να καθαρίσετε την καρδιά σας, ώστε η έμπνευση να ρέει από τα χείλη σας. 

10 Αν, παρόλο που βρίσκεστε μέσα στο Έργο μου, αισθανθείτε κατώτεροι και απορρίψετε τη 

βοήθεια που μπορείτε να λάβετε μέσω της προσευχής σας, θα σας αποκαλέσουν ηλίθιους και αδαείς. 

11 Καταλάβετε ότι όταν σας είπα ότι θα σας φανερωθώ αυτή τη στιγμή μέσα από τα μυαλά των 

αδαών ανθρώπων, ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν επέλεξα για την εκδήλωσή Μου αυτούς που εσείς 

αποκαλείτε επιστήμονες ή φιλοσόφους. Ωστόσο, ένας εγκέφαλος που μεταδίδει την έμπνευσή Μου 

αποκαλύπτει φως στην ψυχή, και το φως είναι σοφία. 

12 Και πάλι σας λέω: αγωνιστείτε, γιατί όσο η ψυχή βρίσκεται στο μονοπάτι της ανάπτυξης, θα 

εκτίθεται σε πειρασμούς. Γι' αυτό σας καθοδηγώ και σας δίνω δύναμη, ώστε να μπορέσετε να νικήσετε 

τις κακές σας τάσεις. Αν η ψυχή σας είναι δυνατή, θα δώσει δύναμη στο νου και σταθερή θέληση στην 

καρδιά για να νικήσει τις επιθυμίες της σάρκας. Αν ο άνθρωπος δεν έχει φως, η ψυχή του δεν 

αναπτύσσεται. Τότε οι κακοτοπιές της ζωής επηρεάζουν με δύναμη την καρδιά του και είναι σαν βάρκα 

που αναποδογυρίζει εν μέσω καταιγίδας. 

13 Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικά προετοιμασμένος, είναι σαν να φοράει μια άφθαρτη 

πανοπλία ενάντια στους πειρασμούς του πειρασμού. 

14 Σας αποκάλυψα αυτές τις διδασκαλίες, ώστε όταν σκοντάφτετε ή πέφτετε για μια στιγμή στο 

μονοπάτι, να αναγνωρίζετε το παράπτωμά σας και να αναζητάτε το μονοπάτι της διόρθωσης. 

15 Αν συμπεριφέρεστε ταπεινά, ο πνευματικός σας πλούτος θα αυξηθεί στη ζωή που σας περιμένει. 

Τότε θα έχετε ειρήνη, η οποία θα σας δώσει το πιο όμορφο συναίσθημα της ύπαρξής σας. Στην ψυχή 
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σας θα υπάρχει η επιθυμία να υπηρετήσετε τον Πατέρα, όντας πιστός φύλακας αυτού που 

δημιούργησε, όντας παρηγοριά σε αυτόν που υποφέρει και ειρήνη σε αυτόν που δεν έχει ψυχική 

γαλήνη. 

16 Δεν είναι μόνο ο λόγος μου που σας αναγγέλλει την παρουσία μου σε αυτές τις στιγμές, είναι η 

ίδια σας η ψυχή που με αισθάνεται βαθιά. 

17 Σας καλωσορίζω. Εδώ είναι η ουσία του 

Λόγος που τρέφει την καρδιά σας, ώστε τα συναισθήματά της να είναι σε αρμονία με την ψυχή. Χωρίς 

να γνωρίζετε τις επιστήμες ή τις φιλοσοφίες σας, αποκτάτε σοφία. Είστε μάντεις και διαθέτετε 

χαρίσματα διαίσθησης και μαντείας μέσω των οποίων λαμβάνετε την έμπνευσή μου. 

18 Πριν οι άνθρωποι ενωθούν στο νόμο μου, θα υπάρξουν νέα για πόλεμο. Η ανθρωπότητα θα 

εξαγνιστεί και τότε θα έρθει η βασιλεία του Αγίου Πνεύματος. 

19 Η δουλειά σας είναι να ερμηνεύετε τον λόγο που σας έδωσε ο Κύριος μέσω της νοητικής 

ικανότητας του ανθρώπου. Μη δημιουργείτε δόγματα που σας χωρίζουν από τη θεία διδασκαλία μου, 

γιατί είναι η παγκόσμια διδασκαλία που θα σας ενώσει όλους. 

20 Καταλάβετε ότι είστε σε θέση να λυγίσετε την απροθυμία του σώματος για να εφαρμόσετε τα 

μαθήματά μου. 

φέρτε. Θα κάνετε καλό σπέρνοντας αγάπη και έλεος, και έτσι θα δώσετε φως και πρόοδο στην ψυχή 

σας. 

21 Σας αφήνω ως υπεύθυνους γι' αυτόν τον λόγο που ακούσατε, τον οποίο πρέπει να μεταδώσετε 

με την ειλικρίνεια με την οποία τον λάβατε. 

22 Ο ερχομός μου αυτή την εποχή είναι μια νέα πρόσκληση για την οδό του νόμου, και ολόκληρη η 

σημασία αυτής της λέξης συνοψίζεται σε εκείνον τον κανόνα ζωής που κάποτε σας δίδαξα: "Αγαπάτε 

αλλήλους". 

23 Να συμφωνείτε με τις δοκιμές. Συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε ένας αποκληρωμένος λαός, αλλά 

ο λαός που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απολάμβανε πάντα τα οφέλη μου. 

24 Η Παναγία, η στοργική Μητέρα, σας δίνει επίσης τη μητρική της αγάπη μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης και σας γεμίζει με χαρούμενο θάρρος, ώστε να μη σας κυριεύσει καμία 

αποθάρρυνση στη ζωή σας. 

25 Ευλογημένη είναι η ψυχή, καθώς βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα. Ευλογημένοι είστε εσείς που 

έχετε αποκτήσει την ελευθερία της σκέψης και έχετε απορρίψει μορφές λατρείας και δόγματα για να 

Με αναζητήσετε. Η διδασκαλία μου φώτισε την ικανότητα της γνώσης σας, και τώρα ξέρετε ότι τα έργα, 

τα συναισθήματα και η καθαρότητα της καρδιάς είναι ο καλύτερος τρόπος για να λατρεύετε τον Πατέρα 

και να εκπληρώνετε τον Νόμο Του. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει στην τέλεια κοινωνία με τον Δημιουργό του, 

στην πνευματική κοινωνία, στην οποία το παιδί μπορεί να πει: "Πατέρα, κάνε μέσα μου το θέλημά σου" 

και ο Πατέρας μπορεί να του απαντήσει: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγαπώ". Αυτή η 

φωνή θα αντηχεί στο πνεύμα όλων όσοι υψώνονται εσωτερικά. Αυτή η φωνή θα διαμορφώσει την 

καρδιά και την ψυχή αυτού που Με πλησιάζει. Αυτή η συνεύρεση θα είναι σαν βάλσαμο για την ψυχή, η 

οποία σε αυτή τη ζωή εξαγνίζεται και καθαρίζεται μέσω της ύλης, προκειμένου να αποκτήσει σοφία και 

να γνωρίσει τον Δημιουργό της. 

26 Γι' αυτό σας είπα ότι ό,τι μάθετε σε αυτόν τον κόσμο θα σας χρησιμεύσει στο μονοπάτι που 

οδηγεί την ψυχή στην αιώνια ζωή. Αν εκπληρώσετε το καθήκον σας σε αυτή τη ζωή και αξιοποιήσετε τα 

μαθήματά της, όταν φύγετε από το σώμα θα μοιάζετε με το άρωμα που αναδύεται από τα λουλούδια, 

γιατί θα ενσταλάξετε την καλοσύνη στις καρδιές. 

27 Νιώστε τον Κύριό σας μέσα στην ψυχή σας και νιώστε την υπέρτατη απόλαυση της κατοικίας 

μέσα σ' αυτόν. Γιατί ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, είναι μέσα σε όλα, και αυτή η χαρά θα αυξηθεί μέσα σας 

υπό το φως του γεγονότος ότι έχω έρθει ξανά και εκδηλώνομαι μέσω του ανθρώπινου νου για να 

συνεχίσω να σας δίνω τις διδασκαλίες Μου. Ενώστε τη χαρά σας με εκείνη που ξεχειλίζει από τον 

πνευματικό μου κόσμο. Αυτά τα όντα σας λένε στο μήνυμά τους ότι ο κόσμος τους, αν και απείρως 

μεγαλύτερος από τον δικό σας, δεν είναι παρά ένα άτομο του κόσμου της τελειότητας. 
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28 Οι ώρες που περνάτε μαζί Μου δεν πάνε χαμένες, είναι φως για την ψυχή σας, γιατί φωτίζεται 

από τη σοφία του Δασκάλου. Όταν από τα βάθη της ύπαρξής σας υψώνεται μια φωνή που λέει: 

"Δάσκαλε, πιστεύω σε σένα, γιατί μέσω του λόγου σου δίνεις στο πνεύμα μας όχι μόνο σοφία, αλλά και 

δύναμη και ελπίδα για να υπομείνουμε τα βάσανα αυτής της ζωής" ─ πραγματικά, το πνεύμα σας 

μίλησε. 

29 Σήμερα μαθαίνετε να μιλάτε σε Μένα και να διαποτίζετε τον εαυτό σας με το πνευματικό νόημα 

της διδασκαλίας Μου. 

30 Σε αυτόν τον καιρό, που είναι ο τελευταίος καιρός της χάριτος, σας προτρέπω να υπακούσετε 

στις εντολές μου. Θα σας αφήσω την κληρονομιά της αγάπης μου μέσω της οποίας οι άνθρωποι θα 

ενωθούν μεταξύ τους και όλοι θα ενωθούν με τον Κύριο. 

31 Η καρδιά σας Μου λέει: "Δάσκαλε, μετά το 1950, σε ποιον θα προσκολληθούμε τότε;" Σας 

απαντώ: Στο Λόγο Μου, τον οποίο θα σας αφήσω ως διαθήκη και ο οποίος θα τυπωθεί. 

32 Θα παραμείνετε ακόμα στη γη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να εκτελέσετε τις εντολές 

Μου, και όταν σας ανακοινώσω την επικείμενη αναχώρησή Μου, θα σας πω, όπως έκανα και στους 

αποστόλους εκείνη την εποχή: "Εκεί που πηγαίνω, δεν μπορείτε να πάτε τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα 

που θα πας εκεί που πάω εγώ τώρα". 

33 Για να σας βοηθήσω να ανεβείτε, τα λόγια παρηγοριάς μου κατεβαίνουν σε σας. Κάθε μία από 

αυτές είναι μια ακτίνα φωτός που φωτίζει το μυαλό σας, ώστε να μπορεί να κατανοήσει συναισθήματα 

και ιδέες αντάξιες του Πατέρα σας και του εαυτού σας. 

34 Ο πνευματιστής θα αναγνωριστεί από τα λόγια του, τα οποία είναι απλά και λιτά στην έκφρασή 

τους, αλλά βαθιά στο νόημά τους. 

35 Ο πνευματιστής δεν θα επιδιώκει το δικό του καλό, αλλά θα ξέρει πώς να δίνει τον εαυτό του 

ολοκληρωτικά στους άλλους. Αυτός ο μαθητής θα καλύψει ένα κενό στις καρδιές των ανθρώπων. Θα 

βοηθήσει τους συνανθρώπους του να τελειοποιήσουν την ιδέα τους για τον Θεό. Στην πραγματικότητα, 

είναι εύκολο να υπηρετείς και να ζεις σε αρμονία με τους άλλους. 

36 Οι απόστολοι αυτής της διδασκαλίας θα κάνουν τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι 

απαραίτητο να Μου προσφέρουν χώρους συνάθροισης ή εκκλησίες γεμάτες πολυτέλεια για να Με 

εξευμενίσουν εξαιτίας των αδικημάτων που έχουν διαπράξει προς τον Πατέρα ή τους συνανθρώπους 

τους. 

37 Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει ότι είναι περισσότερο πνεύμα παρά ύλη, θα προσφέρει στον Κύριό 

του τα λουλούδια του αιώνιου μέρους της ύπαρξής του: το πνεύμα-ψυχή του. 

38 Αντίθετες δυνάμεις θα αντιταχθούν στην εκδίπλωση της πνευματικότητας. Γιατί κάποιοι δεν 

θέλουν να πέσει κάτω αυτό που πιστεύεται και εφαρμόζεται και που επικρατεί εδώ και αιώνες. 

39 Η θεία διδασκαλία μου δεν επιβάλλεται σε κανέναν, ούτε ενσταλάζει φόβο σε κανέναν. Θα 

διεισδύσει απαλά στις ψυχές με την πειστικότητά της, με την ειλικρίνειά της, με τη δικαιοσύνη της. 

40 Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι αναζητούν την αιτία αυτού που ονομάζουν φαινόμενα και ποιες 

είναι οι εκδηλώσεις που είναι εγγενείς στην εξέλιξη των πάντων στη δημιουργία. 

41 Πολλά έχει μάθει η ανθρωπότητα, μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της ανθρωπότητας που 

κατοικεί σήμερα στη γη και εκείνης των περασμένων εποχών. Πνευματικά, επίσης, θα έχετε μεγάλη 

πρόοδο που θα σας καταπλήξει όταν τη συγκρίνετε με την πνευματική οπισθοδρόμηση στην οποία ζείτε 

σήμερα. 

42 Να είστε προετοιμασμένοι για την ώρα της μάχης. Ενισχύστε την πίστη σας και προετοιμάστε 

την ψυχή σας για να αντιμετωπίσετε αυτούς που θα σας πολεμήσουν. Ο λόγος μου είναι ακόμα μαζί 

σας για να σας δώσει τα τελευταία ερεθίσματα και τις τελευταίες οδηγίες. 

43 Θέλω να είστε βαθιά πεπεισμένοι και σταθεροί να Με ακολουθήσετε μέχρι τέλους. Η καρδιά 

σας Μου λέει: "Μας αμφισβητείς, Δάσκαλε;" Σας λέω όμως: Δεν έχετε ορκιστεί πολλές φορές να Με 

ακολουθήσετε, και σε μια στιγμή δοκιμασίας δεν σας έχουν έρθει αμφιβολίες; 

44 Δεν σας επιβάλλω όρους, ούτε απαιτώ θυσίες από εσάς. Σας ενημερώνω μόνο ότι το καλό που 

κάνετε για τον πλησίον σας είναι ένα όφελος που κάνετε για τον εαυτό σας. 
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45 Μεταδώστε τις διδασκαλίες μου και κάντε κάθε δυνατό καλό χωρίς να ζητάτε χρήματα. Μην 

εξαπατάτε κανέναν. Αν οι πράξεις σας εξακολουθούν να στερούνται καθαρότητας, είναι καιρός να 

αλλάξετε. Εμπιστευτείτε Εμένα, τον Δάσκαλό σας. 

46 Μερικές φορές ικετεύετε για τη δύναμή μου για να μπορέσετε να υπηρετήσετε τους 

συνανθρώπους σας, γνωρίζοντας ότι κι εσείς είστε φτωχοί στον κόσμο. Η δυστυχία σας φοβίζει και η 

καρδιά σας απελπίζεται. Σε τέτοιες στιγμές δεν Με εμπιστεύεστε. 

47 Όταν ο πόνος σας τυλίγει, ζητάτε να σας αφήσει αμέσως γιατί σας φαίνεται αφόρητος. Ο λόγος 

γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει τελειότητα μέσα σας, επειδή η ψυχή σας δεν έχει ξεδιπλωθεί. Νομίζετε 

ότι δεν αξίζετε αυτόν τον εξαγνισμό, δεν συνειδητοποιείτε ότι ο πόνος είναι συχνά μόνο ένα μάθημα, 

ώστε μετά να καταλάβετε καλύτερα αυτόν που υποφέρει. 

48 Εκμεταλλευτείτε πλήρως την ύπαρξή σας στη γη, υποφέρετε με αγάπη, ανύψωση και υπομονή, 

ώστε να εξαγνιστείτε από τους λεκέδες σας εδώ. Όταν ο πόνος περάσει και η ειρήνη επιστρέψει στην 

καρδιά σας, χαρείτε γι' αυτό και κρατηθείτε από αυτό. Ακόμη και με τον τρόπο που υποφέρετε πρέπει 

να είστε παράδειγμα και διδαχή. Δεν θέλω ο πνευματιστής να κριθεί ως εύγλωττος στα λόγια του και 

κατακριτέος στις πράξεις του. Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε την πίστη σας και τα λόγια σας με 

αξιέπαινα έργα. 

49 Μην ξεχνάτε ότι όταν ζητάτε τη βοήθειά Μου, έχω ήδη προηγηθεί για να σας ανοίξω το δρόμο. 

50 Να ενεργείτε σύμφωνα με τη συνείδησή σας, ώστε όταν έρθει η στιγμή της κρίσης σας, να 

μπορείτε να λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε τιμωρία από Μένα, η 

δικαιοσύνη Μου δεν έχει ποτέ τιμωρήσει. Τότε η αγάπη μου δεν θα είχε καμία δύναμη. Ο καθένας είναι 

κριτής του εαυτού του, και πόσες φορές χρειάστηκε να σας σώσω από τον εαυτό σας. Γιατί κουβαλάτε 

μέσα σας τον εχθρό, που είναι η κακία, ο εγωισμός, η ματαιοδοξία. 

51 Εξαιτίας όλων αυτών, θα καταλάβετε ότι μια ζωή δεν είναι αρκετή για να εξαγνιστεί η ψυχή. 

52 Θα έρθει η στιγμή που θα μπορέσετε να πάρετε τη θέση του δασκάλου. Τότε θα είμαι μαζί σας 

για να σας βοηθήσω στις δύσκολες στιγμές. 

53 Μέσα στις καρδιές σας Μου λέτε: "Πατέρα, να είσαι ευλογημένος γιατί ήρθες σε μας, όταν εμείς 

δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε σένα". 

54 Το ανθρώπινο ον μέσω του οποίου εκδηλώνω τον εαυτό Μου εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια 

σας και απομένει μόνο η θεία ουσία Μου, την οποία η ψυχή σας απορροφά στο σύντομο χρονικό 

διάστημα της εκδήλωσής Μου. 

55 Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα ανθρώπινα σώματα δεν έχουν τίποτα το θεϊκό, ότι είναι μόνο 

εργαλεία για να μεταδώσω το μήνυμά μου. Γι' αυτό αφήνετε οικειοθελώς την ψυχή σας να 

δραπετεύσει, μακριά από κάθε φυσική επιρροή, για να απολαύσετε την παρουσία μου. 

56 Συχνά σας μιλάω για την αληθινή αποστολή που εκτελεί ο φορέας της φωνής, ώστε να ξέρετε σε 

ποιο βαθμό δίνει τελειότητα στο λόγο του, ποια είναι τα όρια της ικανότητάς του να μεταδίδει. Τότε θα 

μπορείτε να κρίνετε δίκαια κάθε εκδήλωσή Μου, έχοντας πλήρη γνώση του τι πρέπει να αποδώσετε σε 

Μένα ─ όπως σοφία και πνευματικό νόημα ─ και τι πρέπει να αποδώσετε στον φορέα της φωνής, που 

είναι η καλή προετοιμασία του. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείτε να πέσετε σε σφάλμα, αποδίδοντας 

σε Μένα τις ατέλειες εκείνων μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου, ή αντίθετα, αποδίδοντας 

στον φορέα της φωνής τη σοφία και την πληρότητα που το Πνεύμα Μου μετέδωσε με τη βοήθειά του. 

57 Έτσι θα σας μιλάω συχνά, επειδή κινδυνεύετε να γίνετε φανατικοί με την εξωτερική μορφή 

αυτού του Λόγου ─ μια μορφή για την οποία είναι υπεύθυνος ο φορέας της φωνής, αφού είναι το 

όργανο της εκδήλωσής Μου. 

58 Αν δεν τα σκεφτείτε όλα αυτά εγκαίρως, η κλίση σας προς όλες τις εξωτερικές πράξεις λατρείας 

θα γίνει τόσο μεγάλη, ώστε δεν θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε από την εξωτερικά σκεπτόμενη 

στάση σας όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας. Ποια είναι αυτή η στιγμή της δοκιμασίας για την οποία 

μιλάω; Είναι εκείνη η ημέρα που θα σας δώσω τον τελευταίο Μου λόγο μέσω ενός φορέα φωνής. 

59 Δεν κράτησα μυστική την ημερομηνία που ορίστηκε, ώστε να είστε όλοι προετοιμασμένοι για 

εκείνη την ημέρα. 
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60 Αυτό το έθνος είναι σπουδαίο και έχει πολλούς κλάδους. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει εκκλησία 

στην οποία να μην έχει εκφραστεί η θέλησή μου να τελειώσει η διακήρυξή μου το 1950. 

61 Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα διαρκέσει για πάντα, ότι άφησα τους ανθρώπους να 

γνωρίζουν από τις πρώτες ημέρες της εκδήλωσής Μου ότι θα εκδηλωθώ στους ανθρώπους με αυτή τη 

μορφή μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

62 Μια άλλη αποκάλυψη που έδωσα σε όλες τις εκκλησίες όπου αντηχούσε ο Λόγος Μου είναι 

εκείνη στην οποία σας είπα ότι προορίζεται να εισέλθετε σε κοινωνία μαζί Μου στο μέλλον από πνεύμα 

σε πνεύμα, δηλαδή χωρίς μεσολάβηση μέσω ανθρώπων, συμβόλων ή εξωτερικών μορφών λατρείας. 

63 Τόσο στην αίθουσα συνεδριάσεων που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα πλήθη όσο και στον 

ταπεινό χώρο όπου συγκεντρώνονται μόνο λίγοι μαθητές ─ τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στις 

επαρχίες και στα μικρά χωριά ─ η ουσία του Έργου μου έχει αποκαλυφθεί. Είστε σε θέση να κάνετε με 

ασφάλεια το βήμα προς την πνευματοποίηση. Σας ενδυνάμωσα σε κάθε διδασκαλία μου, έτσι ώστε 

όταν έρθει η αποφασιστική ώρα να αποδείξετε την υπακοή, την ταπεινότητα και την αγάπη σας για τον 

Δάσκαλο, να ξέρετε πώς να Τον ακολουθήσετε, θυσιάζοντας τον εαυτό σας όταν είναι απαραίτητο και 

απαρνούμενοι αυτό που αποτελούσε επί μακρόν το κίνητρό σας, με πλήρη επίγνωση ότι αυτή η 

απάρνηση αντιπροσωπεύει για ολόκληρο τον λαό ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στο δρόμο προς την 

πνευματοποίηση. 

64 Αν δεν ακούσετε αυτές τις προπαρασκευαστικές ενδείξεις, θα υπάρξει μια πολύ οδυνηρή 

αφύπνιση για όσους δεν τους δίνουν προς το παρόν τη σημασία που πρέπει. Αυτή η αφύπνιση θα 

μπορούσε να γίνει την ημέρα της αναχώρησής μου ή την επόμενη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι 

επώδυνη. 

65 Θέλω να σας απαλλάξω από τις δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να σας φέρει μια ανυπακοή, μια 

λανθασμένη ερμηνεία ή μια ανοησία. Αλλά αν κάποιος, μετά από όλα όσα σας έχω διδάξει και σας έχω 

προειδοποιήσει, νομίζει ότι είναι ισχυρότερος από Μένα, σοφότερος και δικαιότερος από Μένα στο να 

δίνει εντολές, και εν γνώσει του δεν υπακούει σε όσα έχω διατάξει, θα έχει περάσει και θα έχει 

επιβεβαιώσει την κρίση του, το μέγεθος της οποίας θα αντιστοιχεί στην έκταση της παράβασής του. 

66 Εκεί όπου ο λόγος μου έχει ανθίσει περισσότερο, θα υπάρχει και η μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι 

εκεί ήταν που η διδασκαλία μου έλαμψε περισσότερο και το έργο μου εκφράστηκε καλύτερα. 

Επομένως, από αυτά τα μέρη θα πρέπει να εκπέμπεται το καλύτερο παράδειγμα για τους άλλους, για 

τους ασήμαντους, έτσι ώστε όλοι να κάνουν το θέλημά μου. 

67 Ενώ κάποιοι έρχονται από μακρινά μέρη, άλλοι έρχονται από κοντινές χώρες, όλοι λαχταρούν 

αυτή τη λέξη που γεμίζει τις καρδιές σας με ειρήνη. Μη ρωτάτε την ανθρωπότητα αν είναι αλήθεια ότι 

έχω γίνει γνωστός σε αυτή την εποχή. Τι θα μπορούσαν να σας πουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον 

ερχομό Μου και τις νέες αποκαλύψεις Μου; Ο Λόγος Μου βρίσκεται στο βάθος της καρδιάς σας, και 

μέσα σας θα βρείτε το νόημά του. 

68 Σας κάλεσα, σας επέλεξα. Δεν ήταν εντολές από ανθρώπους, ήταν το θέλημά Μου που σας 

έφερε σε αυτά τα ταπεινά μέρη όπου ακούτε το Λόγο Μου. Εδώ και πολύ καιρό σας κάλεσα να 

ακούσετε τις διδασκαλίες μου, γιατί αυτή η εκδήλωση θα φτάσει σύντομα στο τέλος της. Κάποιοι ήρθαν 

νωρίς και αναζωογονήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, άλλοι ήρθαν αργά, αλλά θα ξέρουν πώς να 

χρησιμοποιήσουν τις διδασκαλίες. 

69 Δεν ήταν τυχαίο που μπήκατε σε αυτό το μονοπάτι. Είστε ο λαός του Θεού του παλαιού, του 

σημερινού και του αιώνιου Θεού, ο λαός στον οποίο δόθηκαν ενδύματα από τα οποία και μόνο θα 

μπορούσα να σας αναγνωρίσω. Εγώ, που είμαι ο Πατέρας που φυλάει τις ημέρες και τις νύχτες του 

αγαπημένου παιδιού, ήρθα σε σας για να σας καλέσω για άλλη μια φορά και να σας αποκαλύψω ότι 

πνευματικά είστε οι ίδιοι με εκείνους που σε περασμένους καιρούς είχαν δείξει το μονοπάτι της ζωής 

και της αλήθειας. 

70 Αυτή η επίγεια ζωή είναι μια άλλη ευκαιρία που σας δόθηκε για να την αξιοποιήσετε και να 

υπακούσετε στους νόμους και τις εντολές μου. Οι καιροί έχουν περάσει, σήμερα ήρθα να σας καλέσω 

μέσω των φορέων φωνής που έχει προετοιμάσει η Θεότητά μου. 
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71 Ο Ηλίας έγινε γνωστός πνευματικά μέσω των οργάνων της διάνοιας που χρησιμοποίησα στη 

συνέχεια, και μέσω αυτών των μεσολαβητών λάβατε την ερμηνεία των προηγούμενων αποκαλύψεων. 

Μέσω της διάνοιας των πρώτων φορέων φωνής εκπαιδεύτηκαν εκείνοι που έπρεπε να τους 

ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι, εκείνοι που αργότερα πολλαπλασιάστηκαν και έκαναν τη φωνή 

μου να ακουστεί σε πολλές περιοχές. Αυτούς τους ονόμασα φορείς φωνής. 

72 Σήμερα, με μόνο τρία χρόνια να απομένουν μέχρι το τέλος του Λόγου μου, ζητώ από τις καρδιές 

που μεταδίδουν την καθαρή έμπνευση του Υψίστου, να συνειδητοποιήσουν, ερευνώντας τις 

συνειδήσεις τους, ότι τόσο το έργο τους όσο και ο Λόγος μου πρέπει να κορυφωθούν σε αυτό το 

τελευταίο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να κάνουν θυσίες προκειμένου να 

είναι τόσο δεκτικοί και προετοιμασμένοι όσο ποτέ άλλοτε. 

73 Οι πειρασμοί θα τους περιμένουν, αλλά δεν θα είναι μόνοι τους, γιατί θα βάλω αγγέλους και 

πνεύματα φωτός στα δεξιά και στα αριστερά τους για να προσέχουν τα βήματά τους. 

74 Μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα δεν έχει καταλάβει πώς να έρθει σε επαφή μαζί Μου πνευματικά 

και άμεσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάντα έστελνα όντα του φωτός μέσω των οποίων μιλούσα 

στον κόσμο. Γιατί εκπλήσσεστε τώρα, αφού έχω μιλήσει στην ανθρωπότητα και μέσω του στόματος του 

Μωυσή και των προφητών; Πολλά όντα στο υπερπέραν Μου το ζητούν αυτό. Τους στέλνω να 

ενσαρκωθούν στον κόσμο για να φέρουν βοήθεια σε αυτή την ανθρωπότητα που χάνεται. Αλλά έχω πει 

στην ανθρωπότητα: Οι αγγελιοφόροι βρίσκονται ήδη στη γη, οι απεσταλμένοι Μου είναι ήδη 

προορισμένοι και διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Είναι όλοι μέρος του λαού μου και πρέπει να 

αποδείξουν το θάρρος και την ανωτερότητά τους. 

75 Δεν θα έρχεστε σε Μένα με άδεια χέρια ούτε με ένα μουδιασμένο σιτάρι, γιατί τότε δεν θα 

αισθάνεστε άξιοι ούτε καν να Με σκέφτεστε. 

76 Κοιτάξτε τους ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαφορετικά δόγματα, πώς 

περιμένουν την ακτίνα του φωτός μου και ελπίζουν ότι η φωνή μου θα τους μιλήσει. Ακούστε τις ικεσίες 

και τις παρακλήσεις τους, ακούστε πώς ικετεύουν τον ερχομό μου και μου λένε: "Πατέρα, εδώ και πολύ 

καιρό σε περιμένουμε και δεν έχεις εμφανιστεί. Έχουμε ήδη υποφέρει πολλά, αλλά Εσύ, ο Σωτήρας μας, 

δεν ήρθες να μας βοηθήσεις". 

77 Ξυπνήστε από τον ύπνο σας, μαθητές, ώστε να επιτρέψετε στην ανθρωπότητα να γνωρίσει το 

Πνευματικό Μου Έργο. Τότε θα πω σε όσους Με αγαπούν: Περιμένετε λίγο ακόμα, γιατί σύντομα θα 

έρθει η στιγμή που θα Με νιώσετε κοντά στην καρδιά σας. 

78 Μαθητές, ενθαρρυνθείτε από το Λόγο Μου, και αν απελπιστείτε για λίγο καιρό, αφού έχετε 

κοπιάσει πολύ σε άγονα χωράφια, θα σας δώσω ανάπαυση, και μετά από αυτό θα ξεκινήσετε με 

μεγάλο θάρρος να ζήσετε. Να είστε χαρούμενοι και να ζείτε σε εγρήγορση. 

79 Φροντίστε να πιστέψει η ανθρωπότητα στον ερχομό μου με τις δικές σας πράξεις. Αφιερώστε το 

σπίτι σας στην καλοσύνη, στη φιλανθρωπία, στην αγάπη, αλλά όχι μόνο για εκείνους που κατοικούν σε 

αυτό. Ανοίξτε τις πόρτες του και επιτρέψτε στους άπορους, τους αρρώστους και τους ταλαιπωρημένους 

να εισέλθουν από αυτές. Με το έλεος με το οποίο σας δέχτηκα σε αυτούς τους τόπους συνάντησης, να 

δέχεστε επίσης τους συνανθρώπους σας στα σπίτια σας. 

80 Μελετήστε το Λόγο Μου, κατανοήστε όλα όσα σας έχω πει. Δεν χρειάζεται να ψάξετε στα βιβλία 

της γης για να αποκτήσετε γνώση των πνευματικών πραγμάτων. Ήμουν το βιβλίο σας και ο πνευματικός 

μου κόσμος μια από τις σελίδες του. Τηρήστε τους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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1 Η αγάπη μου είναι μαζί σας. Ελάτε σ' αυτή την πηγή, περιπλανώμενοι της ζωής- ελάτε να πιείτε, 

φοβισμένες καρδιές. 

Τα χέρια που απλώνουν το χέρι τους σε Μένα για βοήθεια, μεταδίδουν τα οφέλη Μου. Ξεκουραστείτε 

εδώ, όλοι σας, στη σκιά του δέντρου της ζωής. 

2 Δεν έρχεστε όλοι κλαίγοντας. Ακόμα και ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη εδώ υπάρχουν εκείνοι που, 

ευχαριστημένοι από τις τελευταίες ευεργεσίες που έλαβαν, έρχονται και Μου λένε μέσα από την 

καρδιά τους: "Σ' ευχαριστώ, Πατέρα, το έλεός σου προς εμάς είναι αμέτρητο". 

3 Είναι το αιώνιο Πνεύμα της αγάπης που κατοικεί ανάμεσά σας ─ Αυτός που έγινε άνθρωπος σε 

μια άλλη εποχή για να κατοικήσει με τους ανθρώπους και να τους σώσει από την κακία, την αμαρτία και 

τα σκοτάδια. 

4 Είμαι ο ίδιος, ο χρόνος δεν περνάει για Μένα, υπόκειται στη Θέλησή Μου. Γι' αυτό σας θυμίζω 

το παρελθόν σας και σας ανακοινώνω τι θα γίνετε αύριο. 

5 Σας θυμίζω εκείνα τα λόγια που έγραψα στις καρδιές των ανθρώπων στη Δεύτερη Εποχή και τα 

αιματηρά σημάδια του Γολγοθά με τα οποία σημάδεψα τα βήματά Μου στη γη. 

6 Στο λόγο μου υπάρχει το μέλι που μπορεί να γλυκάνει την ύπαρξή σας και να διώξει για πάντα 

την πίκρα που ήταν η θαμπή γεύση της ζωής σας ανά πάσα στιγμή. 

7 Αν πριν δεν καταλαβαίνατε για ποιο σκοπό σας εμπιστεύτηκα τη γη, τώρα θα αποκτήσετε γνώση 

του πεπρωμένου και του καθήκοντός σας, ώστε να μην κάνετε πια λάθη. 

8 Ξεπεράστε τη στασιμότητά σας. Το καθήκον όλων των ψυχών είναι να εξελίσσονται, να 

μεταμορφώνονται και να ανανεώνονται συνεχώς μέχρι να φτάσουν στην τελειότητα. 

9 Σας ανακοίνωσα μια νέα εποχή, μια νέα εποχή κατά την οποία θα αποτινάξετε την πνευματική 

σας αδράνεια και θα κάνετε άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του βουνού. Αλλά 

δεν είναι μόνο ο λόγος μου που αναγγέλλει μια νέα εποχή και σας μιλάει για ανάπτυξη και τελειότητα. 

Η φύση, επίσης, που σας περιβάλλει, σας το δείχνει αυτό με τη γλώσσα της, την οποία ούτε θέλετε να 

ακούσετε ούτε να καταλάβετε. Ετοιμάζεται επίσης να κάνει ένα βήμα προς την τελειότητα. Γιατί όσο 

περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο η μήτρα της θα φιλοξενεί πιο εξελιγμένα και πιο τέλεια όντα. 

Επομένως, αυτό το σπίτι πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με εκείνους που θα το κατοικούν. 

10 Δεν έχετε παρατηρήσει κάποιο σημάδι στα βασίλεια της φύσης, στις εποχές, στο στερέωμα, στη 

γη ή στη θάλασσα; Είστε τυφλοί και δεν βλέπετε τα σημεία για τα οποία σας μιλάω, ή κουφοί ώστε να 

μην ακούτε τις κλήσεις τους; Γνωρίστε το και αναγγείλτε το στην ανθρωπότητα, όπως έκαναν οι 

προφήτες του παρελθόντος. Γιατί σύντομα ο πλανήτης σας θα κλονιστεί σε όλους τους τομείς. Όπως ένα 

δέντρο όταν το μαστιγώνει η καταιγίδα, η γη θα ταρακουνηθεί, και στα κλαδιά του δέντρου θα 

παραμείνουν μόνο τα φύλλα που έχουν ζωή, γιατί τα μαραμένα θα πεταχτούν και θα παρασυρθούν από 

τον ανεμοστρόβιλο. 

11 Αυτές οι ημέρες θα γίνουν μια δοκιμασία για όλους τους ανθρώπους, και μόνο με την προσευχή 

και το καλό θα βρουν προστασία και ειρήνη. 

12 Πόσο όμορφο θα ήταν αν αναδυόταν στη γη ένας λαός που θα ήταν σαν πόρτα σωτηρίας, που 

θα ήταν σαν φάρος στο σκοτάδι και ειρήνη μέσα στη σύγχυση! Δεν θα σας ευχαριστούσε να είστε αυτοί 

οι άνθρωποι; Ο Λόγος που λαμβάνετε περιέχει και διδάσκει όλα όσα χρειάζεστε για να γίνετε 

προπύργιο για την ανθρωπότητα στις στιγμές της δοκιμασίας. 

13 Η παρουσία μου ανάμεσά σας και η εκδήλωση του λόγου μου δεν ήταν απλή σύμπτωση. Όλα 

αυτά έχουν το νόημά τους, και αυτό είναι ότι έχετε κληθεί να ακούσετε τη φωνή που ανοίγει τη νέα 

εποχή, ώστε να ξεκινήσετε γεμάτοι αγάπη και πίστη για να διαδώσετε το μήνυμα που έχετε λάβει. 

14 Μόλις αυτή η διδασκαλία με όλη την ειλικρίνεια και την αλήθεια της γίνει αποτελεσματική στον 

κόσμο, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να την προσεγγίσουν όπως ένας διψασμένος και κουρασμένος 

περιπλανώμενος μέσα από την έρημο προς την όαση. 
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15 Δεν μπορείτε ακόμη να πείτε ότι αυτή η οδηγία έχει ήδη γίνει αισθητή στη γη, διότι έχετε 

αρκεστεί να λαμβάνετε τα θεία μου μηνύματα. 

16 Πριν αυτός ο λαός ξεκινήσει και μεταφέρει τον πνευματικό σπόρο με όλο το φως και το νόημα 

με το οποίο σας τον έχω εμπιστευτεί, θα περάσει πρώτα από πολλές συγχύσεις, θα διαπράξει λάθη, 

αντιφάσεις και βεβηλώσεις. 

17 Η καλή συμπεριφορά, η αληθινή λατρεία και η καλή εκπλήρωση των καθηκόντων θα έρθει μόνο 

όταν οι μαθητές της Τρίτης Εποχής δώσουν τη σωστή ερμηνεία στο λόγο μου και μαρτυρήσουν τις 

διδασκαλίες μου με τα έργα τους. 

18 Η πνευματικότητα δεν έχει ακόμη επικρατήσει μεταξύ αυτού του λαού, επειδή δεν έχουν 

καταφέρει να απελευθερωθούν από τις παλιές παραδόσεις και έθιμα, και με το να συνδέουν τους 

εξωτερικούς τρόπους δράσης και τις μορφές λατρείας τους με την πνευματική μου διδασκαλία, 

εμποδίζουν έτσι τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αλήθεια αυτού του έργου. 

19 Στο θησαυροφυλάκιό Μου κρατώ έτοιμα μεγάλα θαύματα και έργα για να τα εκχύσω στον 

κόσμο μέσω αυτού του λαού μόλις ετοιμαστούν. 

20 Περιμένω την πνευματοποίηση αυτών των πλήθους που έχω διδάξει και εμπνεύσει αρκετά για 

την προετοιμασία τους. Μέχρι σήμερα δεν βλέπω τους καρπούς που περίμενα. Πού είναι η αρμονία και 

η αδελφοσύνη σας; Πού είναι η υπακοή, η ταπεινότητα και η φιλανθρωπία χωρίς ιδιοτέλεια; 

21 Πόσο απέχει αυτός ο λαός από το να είναι σε θέση να διδάξει στον κόσμο την πνευματικότητα 

και πόσο απέχει από το να είναι μάρτυρας αντάξιος του Λόγου μου! 

22 Σας είπα ότι υπάρχει μια δίψα και μια πείνα της ψυχής στην ανθρωπότητα, ότι μόνο μια καθαρή 

και ξεκάθαρη διδασκαλία όπως αυτή θα μπορέσει να ανακουφίσει τη θλίψη της και να τη σώσει. Αλλά 

αν αυτός ο Λόγος και αυτό το Έργο δεν παρουσιάζονται σε όλη τους την καθαρότητα ─ ποιο σωτήριο 

έργο θα μπορούσαν να επιτελέσουν όσοι το διδάσκουν; Για το λόγο αυτό, μόλις τελειώσει η διακήρυξή 

Μου, θα δώσω σ' αυτόν το λαό χρόνο για να διαλογιστεί, να προσευχηθεί, να πνευματοποιήσει και να 

προετοιμαστεί. Έτσι, όταν ξεκινάει και γίνεται αγγελιοφόρος του Λόγου Μου, θα είναι ένας μαθητής 

που έχει επίγνωση του έργου που πρέπει να επιτελέσει, και η μαρτυρία του θα είναι αληθινή. 

23 Κάθε μήνυμα που θα φέρει αυτός ο λαός στον κόσμο θα περιέχει παρηγοριά. Σε αυτό οι 

άνθρωποι θα ανακαλύψουν το μυστικό που κρύβει μέσα της κάθε ψυχή, με τον πλούτο των ιδιοτήτων 

και των ικανοτήτων της που είναι άγνωστες μέχρι σήμερα. Σε αυτήν οι άνθρωποι θα βρουν την 

αποκάλυψη που θα τους διδάξει τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

24 Οι καλοί σπορείς του πνευματισμού δεν θα διακριθούν ποτέ από οτιδήποτε εξωτερικό ή υλικό. 

Δεν θα έχουν κανένα ύφος, κανένα σήμα, κανένα ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας. Τα πάντα σχετικά με τους 

τρόπους δράσης τους θα είναι απλά και κατανοητά. Ωστόσο, αν ξεχωρίζουν για κάτι, αυτό θα είναι η 

ενεργός φιλανθρωπία και η πνευματοποίησή τους. 

25 Οι αληθινοί κήρυκες του Πνευματισμού δεν θα διακριθούν από την ευγλωττία, αλλά από τη 

σοφία και την απλότητα των λόγων τους, αλλά πάνω απ' όλα από την αλήθεια των έργων τους και τη 

δικαιοσύνη της ζωής τους. 

26 Θυμηθείτε ότι στη γη δεν χρειαζόμουν έναν εξωτερικά όμορφο τρόπο ομιλίας για να 

αιχμαλωτίσω τις καρδιές των πλήθους, αλλά ότι ήξερα πώς να τα προσεγγίσω μέσω της αγάπης, της 

ειλικρίνειας, της θεραπευτικής δύναμης και της σοφίας. Αυτό είναι το παράδειγμα που θα πρέπει να 

πάρετε κατάκαρδα και να ακολουθήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

27 Ούτε θέλω να περιορίσετε τη θρησκευτική σας πρακτική σε υλικούς χώρους λατρείας, γιατί τότε 

θα φυλακίσετε την ψυχή σας και δεν θα την αφήσετε να ανοίξει τα φτερά της για να κατακτήσει την 

αιωνιότητα. 

28 Ο βωμός που σας αφήνω να γιορτάσετε σε αυτόν η λατρεία που περιμένω είναι ζωή χωρίς 

κανένα περιορισμό, πέρα από όλα τα δόγματα, όλες τις εκκλησίες και τις αιρέσεις, επειδή είναι 

θεμελιωμένη στο πνευματικό, στο αιώνιο, στο θείο. 
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29 Μαθητές: Παρόλο που πολλοί από εσάς έχετε φτάσει σε μεγάλη ηλικία με καρδιές γεμάτες 

εμπειρία, ακούγοντας το λόγο μου αυτή τη στιγμή και λαμβάνοντας τις νέες αποκαλύψεις μου, 

αναγκαστήκατε να ομολογήσετε ότι δεν είστε παρά μικρά παιδιά μπροστά στη σοφία μου. 

30 Έπρεπε να βρίσκεστε στη γη στην αρχή της Τρίτης Εποχής και να Με ακούσετε με αυτή τη 

μορφή, ώστε να μπορέσετε να γίνετε οι πιστοί μάρτυρες του Πνεύματος της Αλήθειας, ικανοί να 

εξηγήσετε τη Διδασκαλία Μου στον κόσμο. 

31 Αυτή η εποχή, που αποκαλείται από Μένα η εποχή του πνευματικού φωτός, θα σημαδευτεί από 

μεγάλη σύγχυση στην αρχή της. Μεγάλα ερωτήματα, βαθιές αμφιβολίες, αβεβαιότητες και ψυχικοί 

αγώνες θα προκύψουν στον άνθρωπο. Όλα αυτά θα είναι ένα σημάδι ότι το ανθρώπινο ον αφυπνίζεται 

στην πνευματική ζωή. 

32 Θέλω όλοι οι μαθητές μου να είναι ξύπνιοι και προετοιμασμένοι τότε, γιατί θα χρειαστεί να βγει 

από τα χείλη τους ο λόγος που θα απομακρύνει κάθε άγνοια ή που θα ηρεμήσει την καταιγίδα. Τότε θα 

βιώσετε την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η διδασκαλία του πνεύματος, γιατί θα γίνει αισθητή σε 

κάθε καρδιά και θα απαλύνει τον πόνο όπως το νερό απαλύνει τη δίψα του διψασμένου ανθρώπου. 

33 Τότε η ζωή θα αλλάξει. Τα δόγματα, τα ήθη, οι επιστήμες, η φιλοσοφία, όλες οι ιδέες θα 

υποστούν μια μεγάλη μεταμόρφωση και οι άνθρωποι, συνειδητοποιώντας επιτέλους το αληθινό νόημα 

της ζωής, θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την εκπλήρωση των νόμων μου της αγάπης, της 

δικαιοσύνης και του ελέους. 

34 Ο άνθρωπος θα καταλάβει τελικά ότι το βασίλειό του δεν είναι επίσης από αυτόν τον κόσμο, ότι 

το σώμα του ή το ανθρώπινο κέλυφος είναι μόνο το όργανο μέσω των αισθήσεων του οποίου η ψυχή 

του αντιλαμβάνεται αυτόν τον κόσμο των δοκιμασιών και της επανόρθωσης. Τελικά θα μάθει ότι αυτή η 

ζωή δεν είναι παρά ένα υπέροχο μάθημα, εικονογραφημένο με θαυμάσιες μορφές και εικόνες, έτσι 

ώστε οι μαθητές, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθήματα που τους δίνει η 

ζωή, μέσω των οποίων, αν είναι σε θέση να τα αξιολογήσουν σωστά, θα επιτύχουν την ανάπτυξη της 

ψυχής τους και θα κατανοήσουν το νόημα του αγώνα που τους κάνει δυνατούς ─ τον πόνο που λειαίνει, 

τον μόχθο που εξευγενίζει, τη γνώση που φωτίζει και την αγάπη που εξυψώνει. 

35 Αν αυτή η ύπαρξη ήταν η μόνη ─ πραγματικά, σας λέω, θα είχα αφαιρέσει τον πόνο από αυτήν 

εδώ και πολύ καιρό, γιατί θα ήταν άδικο αν είχατε έρθει στον κόσμο μόνο για να πιείτε ένα ποτήρι 

πόνο. Όσοι όμως σήμερα υποφέρουν και κλαίνε, το κάνουν επειδή κάποτε απολάμβαναν την ακολασία. 

Όμως αυτός ο πόνος θα τους εξαγνίσει και θα τους κάνει άξιους να ανέβουν και να απολαύσουν σε πιο 

καθαρή μορφή στα σπίτια του Κυρίου. 

36 Εκείνη την εποχή δίδασκα τους ανθρώπους για να μάθουν να ζουν στον κόσμο με αγνότητα και 

αγάπη. Σήμερα σας διδάσκω για να μάθετε να ζείτε με την πνευματοποίηση, για να προετοιμαστείτε να 

ζήσετε αύριο στην "Πνευματική Κοιλάδα" ανάμεσα σε όντα του φωτός. 

37 Ανθρωπότητα: Μόνο το σώμα προορίζεται να διαλυθεί αφού εκπληρώσει το καθήκον του 

απέναντι στην ψυχή, να την υπηρετεί ως εργαλείο ή κέλυφος. Αλλά η ψυχή που ήταν μέσα σε αυτό το 

ον, το φως της νοημοσύνης του, η λογική, η βούληση, τα συναισθήματα, όλα αυτά δεν πεθαίνουν ποτέ, 

δεν μπορούν να πεθάνουν, επειδή είναι μέρος της αθάνατης ψυχής που ζωογόνησε τη ζωή αυτού του 

όντος στη γη. 

38 Αγαπημένα παιδιά, εσείς που θέλετε να κερδίσετε ψυχές για τον εαυτό σας στα μονοπάτια των 

διαφόρων ομολογιών, σας λέω ότι πρέπει να καθοδηγείτε τους ανθρώπους να σκέφτονται, ότι πρέπει 

να τους κάνετε να σκέφτονται, ότι πρέπει να τους βοηθάτε να βγάζουν σωστά συμπεράσματα. Η 

ιεροτελεστία, η μορφή, η παράδοση, τα εξωτερικά στοιχεία δεν μπορούν πλέον να ικανοποιήσουν την 

ψυχή του σημερινού ανθρώπου. Είναι απαραίτητο να του δώσουμε φως, νόημα, αλήθεια, ώστε να 

αισθάνεται ασφαλής στο μονοπάτι του, ώστε στις ώρες της δοκιμασίας να μη νομίζει ότι έχει μείνει 

μόνος του. 

39 Βλέπω ανθρώπους όλων των ειδών στους οποίους, αν και πιστεύουν σε Μένα, η πίστη είναι 

τόσο αδύναμη και η γνώση τόσο συγκεχυμένη, ώστε στη ζωή τους μοιάζουν με τα πλοία που πλέουν 
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χωρίς πυξίδα, με περιπλανώμενους χωρίς οδηγό αστέρι να τους δείχνει την κατεύθυνση, ή με πρόβατα 

χωρίς βοσκό. 

40 Σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες μέσω κάποιων από τους αδελφούς και τις αδελφές σας, τους 

οποίους επέλεξα ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων για να χρησιμοποιήσω τη διάνοιά τους για να σας 

μεταφέρω αυτό το μήνυμα. 

41 Σήμερα αρχίζει να σχηματίζεται μια κοινότητα γύρω από αυτόν τον Λόγο. Στις γωνιές των 

πόλεων, στην απομόνωση της φτώχειας και στη σιωπή της απλής ζωής, οι αίθουσες συνάντησης 

ανοίγουν τις πύλες τους, όπου αφήνω τη διδασκαλία μου να ακουστεί ως Πατέρας, ως Δικαστής και ως 

Δάσκαλος. 

42 Στο μέλλον, η αδιαφορία με την οποία πολλοί θα 

μήνυμα, η αδιαφορία με την οποία πολλοί άκουσαν την είδηση της νέας Μου παρουσίας ανάμεσα 

στους ανθρώπους θα μετατραπεί στο αντίθετο. Και η περιφρόνηση των άλλων απέναντι σε αυτό το έργο 

θα γίνει στη συνέχεια ενδιαφέρον και θα κάνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν μαρτυρίες, αρχεία και 

αποδείξεις που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν την πίστη τους. 

43 Θα φροντίσω ώστε οι καρδιές αυτές να βρουν τα ίχνη των βημάτων Μου αυτή την εποχή, και 

όταν σταθούν μπροστά Μου, θα τους πω: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι άνθρωποι, συγκεντρωθείτε μέσα 

σας και ακούστε το Λόγο Μου. 

44 Η αγάπη είναι αυτό που σας έχω αποκαλύψει ανά πάσα στιγμή, και σήμερα, στην εκδήλωση 

μέσω της διάνοιας των εκλεκτών Μου, δεν θα μπορούσα να αποκαλυφθώ με άλλον τρόπο. 

45 Αυτή η σημερινή διδασκαλία σας βάζει στο δρόμο για την κατανόηση της διδασκαλίας που σας 

έδωσα μέσω του Ιησού στη Δεύτερη Εποχή, ώστε να μπορείτε να κρατάτε άγρυπνα την ουσία της στην 

καρδιά σας και να την εκπέμπετε από Εκείνον όποτε είναι απαραίτητο. 

46 Αυτός ο Λόγος θα γίνει αισθητός σε όλο τον κόσμο, γιατί όλα είναι έτοιμα για τον πνευματικό 

Μου διάλογο με όλους τους ανθρώπους, για τον οποίο θα μαρτυρήσουν. 

47 Η ψυχή σας πάντα Με αναζητούσε και ποτέ δεν την άφησα μόνη της. Όπου κι αν κατευθύνατε 

τα βήματά σας, ήμουν μαζί σας, η αγάπη Μου παρακολουθούσε τα βήματά σας. 

48 Σε όλους τους αιώνες σας επισκέφθηκα και είδα ότι η ψυχή σας ήταν σε θέση να Με 

αναγνωρίσει. Τώρα η ψυχή έχει το καθήκον να διεκδικήσει τον εαυτό της απέναντι στις αδυναμίες της 

σάρκας, προκειμένου να την κάνει να καταλάβει ποιος είναι ο σωστός δρόμος και ποιο είναι το καθήκον 

της σε αυτή την εποχή της χάριτος. 

49 Σας κάλεσα, σας δίδαξα και θα είστε οι διακινητές της διδασκαλίας μου, αυτού του λόγου που 

σύντομα δεν θα ακούτε πια. Πλησιάζει η στιγμή που ο Χριστός θα πάψει να μεταδίδει το Λόγο Του μέσω 

του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αλλά η αντίληψή σας θα εκπαιδευτεί επαρκώς για να κατανοήσει τον Λόγο 

μου και η ψυχή σας για να δεχτεί την έμπνευσή μου. 

50 Μιλάω στο πνεύμα σας, το άτομο που γεννήθηκε από Μένα και το οποίο, επειδή προήλθε από 

Μένα, Μου ανήκει. Όπως ακριβώς είπα τότε: "Η βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου τούτου", έτσι σας 

λέω: Η βασιλεία σας δεν είναι επίσης επί της γης. Είναι πέρα από όλα όσα πεθαίνουν, πέρα από όλα 

όσα αλλάζουν και πέρα από την κατανόησή σας. 

51 Τώρα είναι η ώρα για κάθε ψυχή να ξυπνήσει και να αφυπνιστεί στην αληθινή ζωή. Με αυτό δεν 

θέλω να καταλάβετε ότι θα πρέπει να αγνοήσετε όσα σας έχω δώσει σε αυτόν τον κόσμο. Για όσο καιρό 

μένετε σε αυτό, πρέπει να υπακούτε στους νόμους του. Το μόνο που ζητώ είναι να Μου αφιερώσετε 

ένα μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας για να κάνετε καλό έργο στην αδελφή σας, την ανθρωπότητα. 

52 Η ευλογία Μου να είναι μαζί σας, γιατί μέσα από εσάς ευλογώ όλα τα παιδιά Μου. 

53 Ας αναπαυθεί η ψυχή σας αυτή την ημέρα της συγκέντρωσης όλων των εκκλησιών. Όπως σε 

εκείνη την εποχή που επέλεξα τους μαθητές Μου, αλλά και που έδωσα το Λόγο Μου σε όλους εκείνους 

που ήθελαν να τον ακούσουν, έτσι και σε αυτή την εποχή επιλέγω εκείνους που θα Με ακολουθήσουν 

σήμερα. Αλλά επιτρέπω να ακούγεται ο Λόγος Μου και από τις μεγάλες μάζες των ανθρώπων. Ο δρόμος 

προορίζεται για όλους, το ίδιο και το ψωμί μου. Αλλά δεν θα μπορέσουν όλοι να έρθουν ταυτόχρονα. 

Κάποιοι θα το κάνουν νωρίτερα, άλλοι αργότερα. Αλλά ποτέ μην γυρίσετε τα μάτια σας πίσω. 
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54 Εκείνοι που έχουν χτίσει ένα ιερό στην καρδιά τους είναι εκείνοι που ακολουθούν τον Δάσκαλό 

τους βήμα προς βήμα. 

55 Ο σπόρος που σας δίνω σήμερα και σας διδάσκω να καλλιεργείτε προέρχεται από τον οίκο του 

Πατέρα σας. Θα βρει κατάλληλη γη στις καρδιές των ανθρώπων. Πριν από αυτό, η δικαιοσύνη μου, σαν 

δρεπάνι, θα κόψει τα ζιζάνια που έχουν καλύψει τα χωράφια, για να βλαστήσει ο σπόρος. Τα χωράφια 

θα ξαναγίνουν παραγωγικά, σε αυτά θα ανακαλύψετε τα ίχνη μου που ούτε ο κόσμος, ούτε οι 

άνθρωποι, ούτε οι αμαρτίες, ούτε τα πάθη μπόρεσαν να σβήσουν. Τα ίχνη μου θα ξεπεράσουν τους 

αιώνες και θα παραμείνουν φρέσκα στην αιωνιότητα. 

56 Οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν από τον βαθύ λήθαργο και, κοιτάζοντας μέσα τους, θα 

ανακαλύψουν το πνευματικό τους Εγώ, και ακούγοντας τη φωνή της συνείδησής τους, θα ανακαλύψουν 

το θείο μου ίχνος, μέσω του οποίου θα έρθουν σπεύδοντας σε Μένα. Θα πρέπει να σκορπίσετε τον 

σπόρο Μου σε όλο τον κόσμο, και στη συνέχεια, όταν έρθετε σε Μένα για να λάβετε την ανταμοιβή σας, 

ελάτε στον Πατέρα σας, ακόμη και αν είναι μόνο με ένα στάχυ, αλλά θα είναι σε καλή κατάσταση. 

Ακόμα κι αν δεν φέρετε τίποτα, θα σας δεχθώ, γιατί είμαι αγάπη και έλεος. Να θυμάστε όμως ότι πρέπει 

αργότερα να αναλάβετε τον σπόρο που αφήσατε μισοτελειωμένο για να ολοκληρώσετε το έργο σας. 

Ξέρετε αν τα ζιζάνια δεν θα έχουν καλύψει ξανά τα χωράφια και αν τα παράσιτα δεν θα έχουν εισβάλει 

σε αυτά; 

57 Με αυτό θέλω να σας πω ότι όταν αισθάνεστε το κάλεσμά Μου, θα πρέπει να το ακολουθήσετε 

αμέσως, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τον χρόνο που σας έχω εμπιστευθεί για την εκπλήρωση 

του έργου σας. Σκεφτείτε όλα αυτά και θα συνειδητοποιήσετε ότι εσείς οι ίδιοι μπορείτε να κερδίσετε 

την ανταμοιβή της ευημερίας και της ειρήνης και να υπογράψετε την καταδίκη τους με τα δικαιώματά 

τους. 

58 Παρά τη δικαιοδοσία του Λόγου μου, είναι ένας στοργικός Πατέρας που σας μιλάει. Δείτε πώς ο 

μανδύας μου απλώνεται για να καλύψει όλους, αδιαφορώντας για τις παραβάσεις σας. 

59 Μελετήστε τον λόγο μου, είναι το φως που φωτίζει την ψυχή σας ώστε να ακούει τη φωνή της 

συνείδησης. Τώρα είναι μια εποχή χάριτος κατά την οποία αυτό το φως διεισδύει σε κάθε άνθρωπο. 

60 Είμαι ο Χριστός που στρέφομαι προς εσάς με αγάπη για να Μου γνωστοποιήσετε τον πόνο της 

ανθρωπότητας. Γιατί εσείς είστε αυτοί που πιστεύετε σε αυτή την εκδήλωση. Σας λέω: Θα κατοικήσω 

στις καρδιές σας. 

61 Πόσο ανθρώπινο αίμα έχει χυθεί στη γη αυτή την εποχή! Δείτε τα παιδιά μου στον απέραντο 

πόνο τους, καθώς με αναζητούν και με καλούν με διάφορους τρόπους, ενώ μια ενδόμυχη διαίσθηση 

τους λέει ότι έχει έρθει η ώρα για τους αγγελιοφόρους μου να προσεγγίσουν τα έθνη και τους 

ανθρώπους για να κάνουν ειρήνη. 

62 Κάθε θρησκευτική κοινότητα περιμένει να δει το θαύμα της επιστροφής μου να γίνεται 

πραγματικότητα στους κόλπους της λατρείας της, στο πλαίσιο του δόγματός της ή στις μορφές λατρείας 

της. 

63 Σε εσάς όμως λέω ότι πιστεύετε στον ερχομό Μου, ότι ξέρετε πώς να επικοινωνείτε μαζί Μου και 

ότι έχετε σωθεί. Εσείς είστε οι κατάλληλοι να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα αγάπης στους 

συνανθρώπους σας. 

64 Ιδού, οι άνθρωποι δεν βρίσκουν λύση στις διαμάχες τους, ούτε στους νόμους τους, ούτε στις 

εκκλησίες τους, και αισθάνονται να τους περιβάλλει μια ατμόσφαιρα σκότους. 

65 Ο πόνος έχει από μόνος του αρκετή δύναμη για να τους σταματήσει στην πορεία τους και να 

τους κάνει να σηκώσουν τα μάτια τους προς Εμένα για να ακούσουν τη φωνή Μου, όπως ακριβώς σας 

σταμάτησαν στο δρόμο σας, ώστε να ανοίξετε τα μάτια του πνεύματος και να Με δείτε εκ νέου. Αλλά 

τώρα εσείς είστε επιφορτισμένοι με το να κάνετε το Λόγο Μου γνωστό σε όλους τους ανθρώπους ─ 

τόσο σε αυτόν που έχει ανέβει μέσω του ταλέντου του όσο και σε αυτόν που έχει μικρή ανάπτυξη. 

66 Μόνο στην αρχή θα εκπλαγεί εκείνος που ακούει τα καλά νέα, γιατί μετά θα θυμηθεί ότι πριν 

ακόμη έρθει ο Μεσσίας στη Δεύτερη Εποχή, ο ερχομός του είχε αναγγελθεί μέσω των προφητών, όπως 

ακριβώς αναγγέλθηκε ο ερχομός μου σε αυτή την εποχή. Εγώ ο ίδιος σας το ανακοίνωσα μέσω του 
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στόματος του Ιησού και σας έκανα γνωστά τα σημεία που θα εμφανίζονταν ως απόδειξη της έλευσής 

μου. 

67 Εφόσον όλα έχουν γίνει πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα πειστούν. Εδώ είναι το φως του Αγίου 

Πνεύματος που σας έχει φωτίσει ανά πάσα στιγμή. Γιατί το θείο φως ήταν, είναι και θα είναι πάντα. 

68 Και πάλι η αλήθεια μου θα καταπολεμήσει την άγνοια από την οποία πηγάζουν ο φανατισμός, η 

ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός ενθουσιασμός. Διότι ο φανατισμός είναι τυφλός, η ειδωλολατρία 

είναι υλιστική και ο ζηλωτής είναι υποκριτής. 

69 Θα φωτίσω τα βάθη της αβύσσου, ώστε όλες οι ψυχές να αναδυθούν αγνές και φωτισμένες από 

αυτήν. 

70 Ποτέ στην αιωνιότητα δεν θα σταματήσει το ξεδίπλωμα ή η ανάπτυξη της ψυχής. Διότι όλοι 

είστε υποταγμένοι στο νόμο της τελειότητας. 

71 Αν η ψυχή μερικές φορές δεν προχωράει στο μονοπάτι της, αυτό συμβαίνει μέσω της επιρροής 

του σώματος. Τότε πρέπει να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο επιταχύνοντας τα βήματά του ή με νέες 

υλοποιήσεις. Συνειδητοποιήστε ότι όταν σας κρίνω, η κρίση Μου είναι από αγάπη, αλλά ποτέ ως 

τιμωρία. Να αγαπάτε πάντα και θα εισέλθετε στην αιώνια ζωή ειρηνικά. Μόλις έρθει ο θάνατος, η ψυχή 

σας δεν θα ταραχτεί, γιατί θα έρθει μόνο στο σώμα, το οποίο θα βυθιστεί στην απαλή αγκαλιά του 

τάφου. 

72 Πηγαίνετε ειρηνικά στο πνευματικό σπίτι, γνωρίζοντας ότι η εποχή του Αγίου Πνεύματος, του 

Πνεύματος της Αλήθειας, έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ των ανθρώπων. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 195  
1 Ακούστε τη διδασκαλία μου, αγαπητοί μαθητές. 

2 Μέσω της έμπνευσης του φορέα της φωνής, ο λόγος μου γεμάτος διδασκαλίες έρχεται σε σας. 

Ακούγοντάς την, συνειδητοποιήσατε ότι είναι ενεργός δύναμη, βάλσαμο και ανανέωση, και στην ουσία 

της ρίχνετε μια ματιά στη ζωή της ψυχής. 

3 Μη νομίζετε ότι αρκεί να περιβάλλεται ο Δάσκαλός σας από εσάς. Υπάρχει και κάτι άλλο που 

πρέπει να κάνετε που θα Τον ευχαριστούσε πραγματικά, και αυτό είναι να πληρώσετε το χρέος που Του 

χρωστάτε και δεν έχετε ακόμη πληρώσει. Είναι ένα χρέος που σας βάρυνε σε όλες τις περιόδους που 

ζούσατε στη γη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αισθάνεστε μια μομφή στο χάδι του Λόγου μου. Στην 

αγάπη της ανακαλύπτετε μια εντολή και στην ουσία της έναν νόμο. 

4 Το μυαλό σας μερικές φορές παρεκκλίνει και αντιστέκεται σε αυτό το καθήκον της εξιλέωσης, 

και αυτό γιατί μόνο η ψυχή μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την ενοχή. Αν όμως επιτρέψει στον εαυτό της 

να παρασυρθεί από τις γήινες ικανοποιήσεις, θα είναι πνευματικά παρίας. 

5 Θέλω οι μαθητές Μου να είναι ακλόνητοι στην πίστη και τις πεποιθήσεις τους, να μην ανήκουν 

σε εκείνους που λένε ότι πιστεύουν στο Λόγο Μου, που ισχυρίζονται ότι Με ακολουθούν, αλλά όταν 

νιώθουν την άμμο της ερήμου να καίει κάτω από τα πόδια τους, φοβούνται να συνεχίσουν το δρόμο 

τους, επειδή νιώθουν ότι αφήνουν πίσω τους τα πλούτη αυτού του κόσμου. Αυτοί είναι μόνο υποκριτές, 

δεν έχουν γίνει ακόμη μαθητές. 

6 Μην περιμένετε να βρείτε αυτό το μονοπάτι στρωμένο με τριαντάφυλλα, μάλλον περιμένετε να 

είναι γεμάτο αγκάθια. Είναι το ίδιο μονοπάτι που ακολούθησε ο Ιησούς, είναι αυτό που οδηγεί στην 

κορυφή του Γολγοθά. 

7 Είναι ο λόγος μου που σας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να μην σκοντάψετε. 

8 Αυτή είναι η στιγμή που κάθε νους και κάθε ψυχή θα λάβει το φως μου. Τα δόγματα και οι 

δοξασίες θα αποκτήσουν πλήρη διαύγεια και θα εκπλαγείτε όταν δείτε τα βήματα προς την 

πνευματοποίηση που κάνουν οι συνάνθρωποί σας χωρίς να έχουν ακούσει αυτόν τον Λόγο. 

9 Προσευχηθείτε για την ειρήνη του κόσμου και αναγνωρίστε ότι το έλεός μου σας έσωσε από τον 

πόλεμο. 

10 Αληθινά σας λέω, παρά τον θαυμασμό και την αγάπη σας για τον λόγο μου, δεν του έχετε δώσει 

την αξία που έχει. Αλλά οι αυριανές γενιές θα έρθουν και θα το θαυμάσουν και θα συγκλονιστούν από 

ευλάβεια και δέος για τα βιβλία που θα καταγραφούν. 

11 Είστε εκείνοι που βρήκα να κοιμούνται στους κόλπους διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, 

και παρόλο που όλα είναι μονοπάτια που οδηγούν στον ίδιο στόχο, ήθελα να σας δείξω για άλλη μια 

φορά το συντομότερο μονοπάτι. 

12 Να έχετε ένα μυαλό, αγαπημένα παιδιά, και να ζείτε εν ειρήνη. 

13 Η στιγμή πλησιάζει όλο και πιο πολύ όταν θα πάψω να σας δίνω τις οδηγίες Μου, αυτό το 

όμορφο μάθημα που λαμβάνετε εδώ και τόσο καιρό μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. 

Ήταν θέλημά μου να είστε προετοιμασμένοι ώστε τίποτα να μην σας εκπλήξει, ώστε οι εχθροί του Έργου 

μου να βρουν στους μάρτυρές μου την ανίκητη δύναμη της πίστης και να έχετε την απόλυτη βεβαιότητα 

ότι δεν είστε μόνοι, ότι είμαι κοντά σε όλα τα παιδιά μου. 

14 Σήμερα, μια δύναμη ρέει από την ύπαρξή σας και σας ωθεί να εργαστείτε. Είναι η συνείδηση 

που σας μιλάει μέσα σας. 

15 Στο υλικό είναι η δύναμη του νόμου που υπαγορεύει τη συμπεριφορά σας. 

16 Στον πνευματικό τομέα, είναι ο νόμος μου της παντοδύναμης αγάπης, και εκδηλώνεται στον 

αέρα που αναπνέετε, στους κόσμους που σας περιβάλλουν και σε όλη τη δημιουργία. 

17 Τα πάντα δονούνται στο ρυθμό αυτού του νόμου. Όταν τα κατώτερα όντα γεννιούνται, 

μεγαλώνουν και βυθίζονται πίσω στη μήτρα της φύσης, αυτό συμβαίνει επειδή ζουν μέσα στο νόμο 

χωρίς να το γνωρίζουν. 
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18 Αλλά γιατί ο άνθρωπος, αν και προικισμένος με το φως του πνεύματος, της συνείδησης, της 

νοημοσύνης και της βούλησης, παρεκκλίνει τόσο συχνά από το μονοπάτι που χαράζει ο Νόμος Μου; Ο 

λόγος είναι ότι, ενώ κάποιοι ξεχνούν τον Πατέρα, άλλοι σχηματίζουν μια λανθασμένη ιδέα για Μένα, 

περιορίζοντάς Με σε μια μορφή που συνέλαβε ο άνθρωπος και ξεχνώντας ότι Εγώ είμαι η πνευματική 

ουσία και δύναμη και ότι τα πάντα υπόκεινται στη θέλησή Μου. 

Όταν ο άνθρωπος, με καλές προθέσεις, προσπαθεί να μελετήσει τη δημιουργία, στην οποία 

αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού, παρατηρεί και τον σπόρο και βυθίζεται στο μυστήριο που περιέχει. 

Το βλέπει να βγαίνει από τη γη ως φυτό, μελετά τα διάφορα είδη, και παρόλο που τα χαρακτηριστικά 

τους είναι διαφορετικά, όλα τρέφονται από τον ίδιο κόρφο: τη γη. 

19 Ο σπόρος είναι σύμβολο της ζωής, του πολλαπλασιασμού, του μετασχηματισμού και της 

ανάπτυξης. Αλλά αν σε ένα τόσο μικρό πράγμα μπορείτε να ατενίσετε μια εικόνα του Δημιουργού ─ 

πόσο περισσότερο συμβαίνει αυτό όταν ατενίζετε τον άνθρωπο, το σύμπαν ή μελετάτε την ψυχή; 

20 Συνειδητοποιήστε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή με την οποία μπορείτε να φανταστείτε 

τον Θεό σας. Είμαι σε όλα, στην πνευματική και αιώνια καθώς και στην υλική φύση. Είμαι η ζωή, ο 

χώρος και το φως. Είμαι το φάρμακο για όλα τα κακά που μπορούν να πλήξουν τον άνθρωπο. 

21 Στο πνευματικό υπάρχει το αντίδοτο για κάθε κακό που βασανίζει την ψυχή, όπως ακριβώς ο 

άνθρωπος βρίσκει στη Φύση, μέσω της επιστήμης, το φάρμακο για τα σωματικά του δεινά. Αν 

σκεφτείτε, θα ανακαλύψετε ότι στα διάφορα πεδία αποκαλύπτεται η άπειρη τελειότητα του Πατέρα. 

Η φαντασία και η περιέργειά σας μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια του κόσμου σας και αναρωτιέστε 

αν υπάρχουν άνθρωποι σε άλλους κόσμους και αν έχουν ζωή και ανάπτυξη παρόμοια με αυτή που έχετε 

εσείς στη Γη. Μελετήστε και εξασκηθείτε στη διδασκαλία μου, και όταν έρθει η ώρα θα μάθετε το 

μυστικό της ζωής των άστρων. Εναπόκειται στον άνθρωπο να σκίσει αυτό το πέπλο με τις ικανότητές 

του. Έχει το καθήκον να συνεχίσει την πορεία της ανάπτυξής του, ώστε τα μάτια του να είναι τελικά σε 

θέση να δουν αυτό που αντιστοιχεί στο Θέλημά μου και να μπορέσει να φωτίσει τη φαντασία των 

συνανθρώπων του. Αληθινά σας λέω, δεν θα είναι δυνατόν να ανέβει μέχρι εκεί χωρίς να υποφέρει 

πέφτει. Κάποιος πρέπει να ανεβαίνει βήμα προς βήμα. Διαφορετικά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα 

δυσκολευτεί και δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει τίποτα. 

22 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέτρεψα στην ανάπτυξή σας να προχωρήσει αργά στο ρυθμό 

του ξεδιπλώματός σας. 

23 Από τις μεγάλες συγκρούσεις ο άνθρωπος κερδίζει το φως και κάνει νέες ανακαλύψεις για την 

πρόοδο της ανθρωπότητας. Αλλά ο άνθρωπος ξεχνά ότι όλη η πρόοδός του οφείλεται σε κάτι πιο ισχυρό 

από αυτόν και ότι στο μυαλό του λαμβάνει το φως του Δημιουργού, που είναι η σοφία. Είναι ευχάριστο 

να σας βλέπω να αυξάνετε τις γνώσεις σας, αλλά αληθινά σας λέω: Θα πρέπει να προσπαθείτε 

περισσότερο για την ψυχή παρά για την ύλη. Γι' αυτό σας δίνω σήμερα μια αποκάλυψη που σας 

δημιουργεί μια πραγματική αντίληψη των πλασμάτων, τόσο των πνευματικών όσο και των ανθρώπινων, 

και η οποία, μέσα στην απλότητά της, περιέχει τη γνώση που θα σας ανοίξει το δρόμο για μια καλύτερη 

ζωή. 

24 Δεν θα δείτε αυτή τη ζωή με τα μάτια του γήινου σώματός σας. Αλλά μπορείτε να ανακοινώσετε 

αυτές τις διδασκαλίες σε εκείνους τους ανθρώπους που θα βιώσουν το μέλλον εδώ. 

25 Τώρα βλέπετε μόνο πολέμους και φωνάζετε ότι είναι η τιμωρία του Θεού, αν και σας δίδαξα ότι 

ο Θεός, που είναι Πατέρας, δεν τιμωρεί τα γεγονότα επειδή τα προκάλεσαν οι ίδιοι. 

26 Τι προκάλεσε την οργή των δυνάμεων της φύσης; Όλα αυτά έχουν προκληθεί από την έλλειψη 

αρμονίας στην οποία ζουν οι άνθρωποι με τη φύση που τους περιβάλλει. 

27 Το ανθρώπινο ον θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει την εξέλιξη στην οποία υπόκειται η ψυχή 

του, ώστε να αντιληφθεί το βαθμό προόδου ή οπισθοδρόμησής της και να αναζητήσει την πορεία 

δράσης για την επίτευξη της πραγματικής προόδου της. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αρκείται 

στο να ζει μόνο για τον εαυτό του, ούτε να σκέφτεται μόνο τη γήινη ζωή. 
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28 Τότε θα στρέψει το βλέμμα του με πόθο προς τον Νόμο Μου ─ αυτόν που έχω δώσει στην 

ανθρωπότητα από τον Μωυσή, και ερευνώντας με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα έρθουν σε γνώση 

της Διδασκαλίας που σας έχω αποκαλύψει αυτή τη στιγμή, και θα καταλάβουν ότι είναι παντοδύναμη. 

29 Παιδιά μου, ενωθείτε. Διαδώστε αυτή τη γνώση που αποκτάτε στον γείτονά σας. Μην μαζεύεστε 

μόνο σε αυτές τις αίθουσες συνεδριάσεων, βγείτε στο ύπαιθρο, στα βουνά, εκεί θα γίνω γνωστός 

ανάμεσά σας. 

30 Αυτή την εποχή την ονομάζετε εποχή του φωτός. Σας λέω όμως: Θα την ονομάσετε έτσι όχι μόνο 

λόγω των ανακαλύψεων των ανθρώπων, αλλά επειδή το φως του Αγίου Πνεύματος έχει χυθεί σε κάθε 

όργανο του νου, ανοίγοντας έτσι στην ανθρωπότητα τον δρόμο που οδηγεί σε μια ανώτερη ζωή, την 

πνευματική ζωή. 

31 Ο λόγος μου αυτή τη φορά θα χρησιμεύσει για να αναπτύξει την ψυχή και τη διάνοια του 

αυριανού ανθρώπου. Πόσο μεγάλη θα είναι η ικανότητα εκείνων που θα κατανοήσουν και θα 

αναγνωρίσουν. 

32 Γι' αυτό έρχομαι με τον λόγο του φωτός Μου για να προετοιμάσω τις επερχόμενες γενεές και να 

σας πω ότι πρέπει κι εσείς να προετοιμάσετε τον δρόμο. 

33 Μελετήστε αυτή τη διδασκαλία, συνειδητοποιήστε την, και θα έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, 

ευγλωττία στα χείλη σας και πειστικότητα στα λόγια σας. 

34 Αγαπημένοι μαθητές του Δασκάλου: Ελάτε σε Μένα. 

35 Ήρθα σε σας για άλλη μια φορά, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμά σας, επειδή βλέπω την επιθυμία 

σας να προετοιμαστείτε. 

36 Η ανθρωπότητα έχει καθιερώσει αυτές τις ημέρες να θυμάται εκείνους που δεν ανήκουν πια σε 

αυτόν τον κόσμο. Η ανθρώπινη φαντασία προσπάθησε να διαμορφώσει μια αντίληψη του τόπου όπου 

βρίσκονται αυτά τα όντα και της ζωής που τα περιβάλλει. Και επιθυμώντας να απολαμβάνουν αιώνια 

ειρήνη, πιστεύουν ότι τους βλέπουν στα δεξιά του Πατέρα και απολαμβάνουν τη χάρη Του. Απέχουν 

πολύ από την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, εσείς στους οποίους έχω αποκαλύψει τόσες πολλές 

πραγματικότητες αυτής της ζωής, παρόλο που αναγνωρίζετε ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις για την πνευματική ζωή, να είστε ενωμένοι στο πνεύμα με όλους και να 

αρκείστε να γνωρίζετε ότι όλοι αισθάνονται την πνευματική δόνηση. 

37 Θα έρθει ο καιρός που θα μπορέσετε να ανοίξετε μπροστά στους συνανθρώπους σας αυτό το 

βιβλίο που σας εμπιστεύομαι τώρα, ώστε να μπορέσετε να μεταδώσετε αυτή τη γνώση από καρδιά σε 

καρδιά. 

38 Ο στόχος κάθε ψυχής είναι να εισέλθει στη θεότητα μετά τον εξαγνισμό και την τελειοποίησή 

της. Γι' αυτό φωτίζω το μονοπάτι σας με φως και δίνω δύναμη στην ψυχή σας, ώστε να ανεβαίνετε βήμα 

προς βήμα. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης που διαθέτετε όταν εγκαταλείψετε αυτή τη γη, θα είναι 

και το πνευματικό σπίτι που θα κατοικήσετε στο υπερπέραν. Γιατί το σύμπαν δημιουργήθηκε ως σκάλα 

προς την τελειότητα για την ψυχή. 

39 Όταν τελειώσετε το έργο σας εδώ και δεν θα χρειαστεί να επιστρέψετε, η ψυχή σας θα 

κατοικήσει σε έναν άλλο κόσμο από όπου θα παρακολουθεί και θα εργάζεται για την ειρήνη και την 

πρόοδο της ανθρωπότητας. 

40 Βήμα προς βήμα θα εισέρχεστε στο μυστικό θησαυροφυλάκιο, και όσο περισσότερο η ψυχή 

αποκτά επίγνωση του εαυτού της, τόσο μεγαλύτερη κλίση προς το καλό θα νιώθει, και αυτό θα την 

φέρει ακόμα πιο κοντά στη θεότητα. 

41 Τα όντα που περιπλανώνται στο διάστημα και αγωνίζονται να φτάσουν στο φως ενός ανώτερου 

κόσμου είναι εκείνα που διατηρούν τις δυστυχίες και τις εντυπώσεις που τους άφησε το γήινο σώμα και 

η γήινη ζωή. Διχάζονται ανάμεσα στις δύο δυνάμεις που τους έλκουν, την πνευματική και την υλική, 

επειδή εξακολουθούν να αισθάνονται την κλίση και την αγάπη για τις ικανοποιήσεις αυτού του κόσμου. 

42 Απευθυνθείτε σε αυτά τα όντα μέσω της προσευχής, γιατί το φως και η δύναμή τους δεν αρκούν 

για να σπάσουν τις αλυσίδες που τους δένουν με ό,τι άφησαν πίσω τους. Προσευχηθείτε γι' αυτούς. 

Αλλά για εκείνους που έχουν ξεπεράσει τον κόσμο και τον θάνατο, μην ανησυχείτε. Ανήκουν σε εντελώς 
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διαφορετικούς κόσμους και κάθε εμπειρία που έχουν βιώσει στο ταξίδι της ζωής μεταμορφώνεται σε 

φως για να σας εμπνεύσει από εκεί. Είναι οι συνήγοροί σας, οι φύλακες άγγελοί σας, αυτοί που 

εργάζονται για το καλό όλων. Να τους θυμάστε και να τους αγαπάτε. 

43 Στο πνευματικό υπάρχουν επίσης τεράστια πλήθη όντων που δεν ξέρουν πού να πάνε, ούτε τι να 

σκεφτούν, ούτε τι να κάνουν. Είναι εκείνοι που μόλις πρόσφατα εγκατέλειψαν αυτόν τον κόσμο και δεν 

αισθάνονται ακόμη την αφύπνιση των κοιμώμενων ικανοτήτων και δυνάμεών τους. Προσευχηθείτε γι' 

αυτούς, ώστε η πνευματική σας φωνή να αντηχήσει στις ψυχές τους και να τους αφυπνίσει, ώστε να 

μπορέσουν να βρουν το μονοπάτι που ο Ιησούς έχει ήδη χαράξει γι' αυτούς στη γη με τα λόγια του και 

το αίμα του στο σταυρό. 

44 Αλλά ενώ αυτές οι μέρες είναι γεμάτες θλίψη για τον κόσμο επειδή θρηνεί την απώλεια 

αγαπημένων προσώπων, για αυτόν που γνωρίζει τη ζωή της ψυχής δεν μπορεί να υπάρχει θλίψη, αλλά 

χαρά, επειδή γνωρίζει ότι όσοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο έχουν επιτύχει την απελευθέρωση με 

την αποχώρηση από το σώμα και έχουν κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη που δίνει η τελειότητα. 

45 Σας λέω: Μη βιάζεστε να εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο για να κάνετε τα πρώτα βήματα 

προς την τελειότητα σε αυτό το μονοπάτι. Πρέπει να προσπαθήσετε για αυτή την τελειότητα ήδη μέσα 

στο σώμα, από αυτή τη γη. Ανακαλύψτε στη σωματική σας ζωή, σε αυτόν τον κόσμο και στη ζωή που 

σας περιβάλλει, παρ' όλες τις πίκρες και τα χτυπήματα της μοίρας, ευκαιρίες χωρίς τέλος για να 

αποκτήσετε αξία για την πρόοδο της ψυχής σας. 

46 Το γήινο σώμα είναι μόνο το προσωρινό ένδυμα της ψυχής, το οποίο αλλάζει τόσο συχνά όσο 

είναι απαραίτητο για τις εμπειρίες της, την ανάπτυξή της ή τα καθήκοντα εξιλέωσής της. Όποιος δεν έχει 

ακόμη κατανοήσει αυτόν τον νόμο της θείας δικαιοσύνης είναι ακόμη μαθητής-παιδί. 

47 Δεν θα ήσασταν Πνευματιστές αν αμφισβητούσατε τον Νόμο της Μετενσάρκωσης, διότι 

πρόκειται για μια θεμελιώδη γνώση την οποία αποκαλύπτω εκ νέου σε πολλούς και επιβεβαιώνω σε 

όσους είχαν μια ιδέα ή διαίσθηση γι' αυτήν. Σε αυτόν τον νόμο υπάρχει ένας λόγος και μια δικαιοσύνη 

τόσο ξεκάθαρη όσο το φως. 

48 Όποιος όμως πιστεύει αυτή τη διδασκαλία και θέλει να την εξηγήσει, θα πρέπει να διδάξει ότι το 

σώμα είναι το κέλυφος ή το ένδυμα της ψυχής, ότι αυτό το σώμα συμβάλλει στο ξεδίπλωμα της ψυχής 

επειδή της παρέχει τα απαραίτητα μέσα για να εκφραστεί και να εξαγνιστεί. Η εσωτερική πάλη της 

ψυχής με το σώμα, του καλού ενάντια στο κακό, δίνει την ευκαιρία να αποκτήσει κανείς αξία. Τα 

βάσανα της σάρκας, οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες είναι εξαγνισμός για την ψυχή, μια άλλη εμπειρία που 

εκ πρώτης όψεως είναι πικρή, αλλά που αργότερα θα μετατραπεί σε γνώση. Δεν εννοώ να σας πω ότι 

για να εξαγνιστείτε, ο πόνος είναι απαραίτητος. Πόσα όντα υπάρχουν στην αγκαλιά μου που η αγάπη 

έχει εξαγνίσει χωρίς να έχουν βιώσει πόνο! 

49 Όμως είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου να υποφέρει, να ανεβαίνει το βουνό κάτω από το 

βάρος του σταυρού του μέχρι να φτάσει στη σωτηρία του. Ωστόσο, μην αδιαφορείτε για το σώμα μέσω 

του οποίου βιώνετε τόσα δεινά, μάλλον αγαπήστε το, διότι η δύναμη του Θεού αντανακλάται και σε 

αυτό, αν και είναι ένα αδύναμο "πλάσμα" για το οποίο είστε ωστόσο υπεύθυνοι. Προστάτεψέ το και 

καθοδήγησέ το μέχρι την ημέρα που θα αποφασίσω να απαιτήσω λογαριασμό από εσένα. 

Όταν σας λέω: "Αγαπήστε το σώμα σας", καταλάβετε τι σας λέω. Γιατί δεν θέλω να σας ξυπνήσω τη 

ματαιοδοξία ή τον εγωισμό. Αλλά αγαπήστε επίσης την ψυχή σας, που είναι το ευγενές και υψηλό 

μέρος της ύπαρξής σας και μέρος του ίδιου του Πατέρα σας. Το αγαπώ, όσο κι αν είναι μολυσμένο. Γιατί 

ακόμη και όταν περιβάλλεται από σκοτάδι, θα φέρει πάντα μια σπίθα της Θεϊκότητάς μου, που είναι το 

Πνεύμα. Και παρ' όλα αυτά, θα υπάρχει πάντα αγνότητα σε αυτό από τη στιγμή που θα κατοικώ σε κάθε 

ένα από τα παιδιά μου. Αλλά αν το φως αυτό αγνοηθεί, η ψυχή, με την απροθυμία της, θα συνεχίσει να 

μην προοδεύει και θα καθυστερεί την άφιξή της στην αγκαλιά του Δημιουργού της. 

50 Αν και τα λόγια μου και τα έργα μου φαίνεται να αντιφάσκουν μεταξύ τους, δεν υπάρχει καμία 

τέτοια αντίφαση σε αυτά. Σας είπα ότι ο Θεός είναι αγνότητα και τελειότητα και ότι η ψυχή σας είναι 

παρόμοια με τη θεότητα. Αλλά όταν η ψυχή είναι πεσμένη, παρασυρμένη από τις κλίσεις της σάρκας, 

στη στασιμότητα της ανάπτυξής της αμφισβητεί την ομοιότητά της με τον Δημιουργό, θεωρώντας τον 



U 195 

143 

εαυτό της απωθητικό ή ακάθαρτο, παρόλο που η χάρη και η παρουσία του Πατέρα δεν διαχωρίζονται 

από αυτήν. Αυτά δεν μπορούν πλέον να γίνουν αισθητά. 

51 Εργαστείτε για το καλό του μέλλοντος της ψυχής σας. Γιατί λοιπόν να φοβάστε τον θάνατο; Αλλά 

μην αφήσετε τίποτα ανεπιστρεπτί, ώστε αργότερα να μην χρειαστεί να καθαρίσετε τις αδικίες του 

παρελθόντος, ούτε να πληρώσετε χρέη. 

52 Δεν θα περάσει ημέρα που να μην έχετε κάνει ένα καλό έργο, έτσι θα εργαστείτε για την ψυχή 

σας. 

53 Μην είστε μοιρολάτρες, επιβεβαιώνοντας τους εαυτούς σας με τη γνώμη ότι το πεπρωμένο σας 

είναι ακριβώς αυτό που ο Θεός έθεσε στο μονοπάτι της ζωής σας, και αν υποφέρετε, είναι επειδή είναι 

έτσι γραμμένο, και αν απολαμβάνετε τη ζωή, ο λόγος είναι επειδή είναι επίσης έτσι γραμμένο. 

Σας έχω πείσει ότι πρέπει να θερίσετε ό,τι σπέρνετε. Αλλά ακούστε καλά, γιατί μερικές φορές θα 

θερίσετε τη σοδειά αμέσως, και σε άλλες περιπτώσεις θα εισέλθετε σε μια νέα γήινη ύπαρξη για να 

θερίσετε και να θερίσετε τη σπορά σας. Σκεφτείτε προσεκτικά αυτά που μόλις σας είπα, και έτσι θα 

απομακρύνετε πολλές κακές κρίσεις για τη δικαιοσύνη μου και πολλά λάθη. 

54 Καταλάβετε Με και δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία στην καρδιά σας. Συνειδητοποιήστε ότι 

πρέπει να διδάξω την ανθρωπότητα μέσω της διαμεσολάβησής σας. Αλλά αν δηλώσετε ότι δεν είστε 

ικανοί να εξηγήσετε τέτοια βαθιά μυστήρια στους ανθρώπους, θα διακηρύξω το Λόγο Μου μέσω του 

στόματός σας. Γιατί η αδεξιότητα των χειλιών σας δεν πρέπει να κρύβει το μεγαλείο του Έργου Μου. 

55 Η ψυχή που μαθαίνει να κατανοεί το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει δεν θα παρεκκλίνει 

πλέον από αυτό. Μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο και να εισέλθει σε άλλους κόσμους, αλλά θα 

το κάνει χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από το μονοπάτι που του υποδεικνύει η συνείδηση. Η 

απροετοίμαστη ψυχή αντιμετωπίζει κινδύνους τόσο σε αυτόν τον κόσμο όσο και σε οποιονδήποτε άλλο. 

Θα στερηθεί τη γνώση που είναι ελαφριά, δεν θα μπορέσει να ανέλθει, και τότε η σύγχυσή της θα κάνει 

αισθητή την ανθυγιεινή επιρροή της ακόμη και στους ανθρώπους. Σε αντίθεση με εκείνους που 

κατάφεραν να ανέβουν στα ύψη του πνευματικού, και οι οποίοι, μέσω της δικής τους ανύψωσης, 

γίνονται δάσκαλοι του χώρου και κάνουν αισθητή την υγιή επιρροή τους στους αδελφούς και τις 

αδελφές τους. 

56 Πάρτε αυτούς τους τελευταίους ως πρότυπο, προσπαθώντας προς τον κόσμο εκείνο όπου η 

τελειότητα είναι το ιδανικό, για να αγαπήσετε και να γνωρίσετε καλύτερα τον Αιώνιο από τον οποίο 

προέρχεστε και τον οποίο δεν θα αφήσετε ποτέ. 

57 Η χάρη μου ακτινοβολεί σε όλες τις ψυχές. Αλλά ενώ κάποιοι το δέχονται, άλλοι το 

απορρίπτουν. Όποιος διψάει για αγάπη, να πίνει από Μένα, που είμαι ένα ανεξάντλητο ρεύμα που 

ξεδιψάει αυτή τη δίψα. 

58 Όποιος έχει αποτύχει, θα στρέψει το βλέμμα του σε Μένα, ώστε να δει την ακτίνα του φωτός 

Μου και να οδηγηθεί από αυτήν. Όποιος αισθάνεται γυμνός, ας σκεπαστεί με τον μανδύα της 

συγχώρεσης και του ελέους Μου. Όποιος έχει αμφιβολίες, ας εκπαιδεύσει τη διάνοιά του, γιατί εγώ 

είμαι η Σοφία και από αυτήν θα του αποκαλύψω. Ας πλησιάσει ο θλιμμένος κοντά Μου, όπου μπορεί να 

βρει τα πάντα, και όταν πιει από το ποτήρι αυτής της αγάπης, η πίστη θα ανάψει μέσα του. 

59 Προσευχηθείτε για τον κόσμο εκείνων που υποφέρουν, και θα κάνετε να δεχτούν εκείνους που 

καταδικάζονται εμφανισιακά. 

60 Είμαι "ο Λόγος", είμαι ο Λόγος, ακούστε Με. 

61 Στα βάθη της καρδιάς σας Μου κάνετε χίλιες ερωτήσεις. Λέτε: "Κύριε, δεν έχουμε υπακούσει 

στις εντολές σου; Δεν κάναμε καλό στην ανθρωπότητα; Αντί να σε κατανοήσουμε, δεν έχουμε κάνει 

λάθος και δεν θα προκαλέσουμε ενδεχομένως και σε άλλους να κάνουν λάθος;" 

62 Όχι, παιδιά μου, βρίσκομαι ανάμεσά σας για να σας διορθώσω και να σας αποτρέψω από το να 

κάνετε λάθη με τις διδασκαλίες μου. Όταν είστε δυνατοί, δεν θα έχετε πλέον αμφιβολίες. 

63 Πνευματικά δεν είστε πλέον μικρά παιδιά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η πρώτη ηλικία 

που ζείτε στη Γη. Το φως της Έκτης Σφραγίδας που σας φωτίζει αυτή τη στιγμή δεν είναι το μόνο που 

έχει φωτίσει την ύπαρξή σας. Είστε εξελιγμένες ψυχές, εξελιγμένες στο μακρύ μονοπάτι της εξέλιξης 
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προς την τελειότητα. Γι' αυτό, μην ανησυχείτε, αλλά μάλλον να αισθάνεστε χαρά, επειδή ο Κύριος είναι 

ανάμεσά σας. Γιατί αυτό είναι ένα σημάδι ότι μπορείτε να τον καταλάβετε και να τον υπακούσετε. 

64 Στην Πρώτη Εποχή, ο λαός του Ισραήλ ήταν φυλακισμένος στην Αίγυπτο, όπου κυριαρχούσε η 

ειδωλολατρία και η ειδωλολατρία. Επέτρεψα στο λαό μου να ζήσει και να πολλαπλασιαστεί στους 

κόλπους αυτών των ειδωλολατρών, προκειμένου να τους δώσω αποδείξεις για την ύπαρξη και τη 

δύναμή μου μέσω ενός λαού που πίστευε στον αόρατο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. 

65 Όταν τα βάσανα και η πίκρα της σκλαβιάς έφτασαν στο αποκορύφωμά τους, έκανα να βγει από 

την αγκαλιά των Ισραηλιτών ένας άνθρωπος χρισμένος με τη χάρη Μου, στον οποίο έλαμπε η έμπνευσή 

Μου, και τον οποίο διέταξα και του μίλησα ως εξής: "Πήγαινε στο λαό σου και σώσε τον, 

καταδυναστεύεται από αλυσίδες, ταπεινώσεις και κακουχίες. Ελευθέρωσέ τους από το ζυγό του 

Φαραώ, ελευθέρωσέ τους και οδήγησέ τους μέσα από την έρημο, επιλέγοντας τον δρόμο που οδηγεί 

στη Χαναάν. Διότι θέλω, όταν αυτός ο λαός φτάσει στη γη που σας υπόσχομαι, να αφοσιωθεί εκεί σε 

μια λατρεία αντάξια της θεότητάς μου". Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μωυσής. 

66 Πώς ο Μωυσής έσωσε έναν λαό από τα νύχια του Φαραώ; Έδωσε όπλα στα χέρια του λαού του; 

Όχι, το όπλο του ήταν η πίστη στον παντοδύναμο Θεό του. 

67 Όταν εκείνος ο Φαραώ αψήφησε τις επιθυμίες του Μωυσή, που ήταν διαταγές Μου, απέδειξα 

στον ειδωλολάτρη ότι όσο μεγάλη και αν ήταν η επαναστατικότητα και η απιστία του, η κρίση και η 

δύναμή Μου ήταν μεγαλύτερες. Δέκα φορές δεν υπάκουσε στη φωνή Μου, και δέκα φορές χτύπησα τον 

Αιγύπτιο με μεγάλες πληγές που τελικά μαλάκωσαν το λαιμό και λύγισαν τη σκληρή καρδιά του 

τυράννου. 

68 Ο Μωυσής έβαλε το λαό του στο δρόμο του, τον οδήγησε στην έρημο και τον έφερε στους 

πρόποδες του όρους Σινά, όπου ήξερε ότι θα είχε συνάντηση με τον Κύριό του. Ενώ ο λαός περίμενε την 

επιστροφή του Μωυσή, ο τελευταίος, υψωμένος σε προσευχή προς τον Ύψιστο, έλαβε από τον Ιεχωβά 

τις πλάκες του Νόμου που θα καθόριζαν τη μοίρα της ανθρωπότητας. Ο υπάκουος δούλος έλαβε στο 

πνεύμα του αυτή τη θεία αποκάλυψη και ήταν επίσης έτοιμος να νομοθετήσει για όλα τα θέματα και 

όλες τις ενέργειες στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. 

Αφού υπέφεραν και αγωνίστηκαν στην έρημο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο λαός έφτασε στον 

προορισμό του πεπρωμένου του: τη "Γη της Επαγγελίας". Εκεί οι άνθρωποι έχτισαν τα σπίτια τους, 

καλλιέργησαν τα χωράφια και τους κήπους τους, ίδρυσαν τις οικογένειές τους και λατρεύτηκαν με αγνές 

καρδιές. Από την εκπλήρωση των καθηκόντων τους απέναντι στον κόσμο και την τήρηση των νόμων του 

πνεύματος, δημιούργησαν μια λατρεία του Θεού για να την προσφέρουν σ' Αυτόν που τους είχε δώσει 

τόσες πολλές αποδείξεις της αγάπης και του ελέους Του. 

Αλλά η πνευματική λατρεία απείχε ακόμη πολύ από την τελειότητα. Οι προσφορές και οι δωρεές 

ήταν υλικές, οι θυσίες τους αποτελούνταν από το αίμα αθώων πλασμάτων. Ακόμη και μέσα στην 

ανθρώπινη ζωή δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει με μεγάλη ηθική και δικαιοσύνη. Επικράτησε ο 

νόμος του Τάλωνα, ο οποίος έλεγε: "Οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι αντί οδόντος". Και στις 

περιπτώσεις που μια γυναίκα συλλαμβανόταν σε μοιχεία, υπήρχε νόμος που την καταδίκαζε να 

λιθοβολείται μέχρι θανάτου από τους ανθρώπους έξω από την πόλη. 

69 Γιατί ο Πατέρας τα επέτρεψε όλα αυτά εκείνη τη στιγμή; Επειδή οι άνθρωποι έκαναν τα πρώτα 

πνευματικά βήματα εκείνη την εποχή. 

70 Ο χρόνος πέρασε. Πήρα τους πρώτους καρπούς των χωραφιών σας, τους πρώτους καρπούς των 

σοδειών σας και το αίμα των αθώων θυσιών σας, που Μου προσφέρατε στο θυσιαστήριο. 

71 Η παράδοση αυτού του λαού ήταν βαθιά ριζωμένη. Αλλά ποιος θα τους έλεγε ότι όλα αυτά 

έπρεπε να αλλάξουν, ότι αυτοί οι νόμοι και αυτές οι μορφές λατρείας έπρεπε να μεταμορφωθούν; Δεν 

ήταν ο Μωυσής, ούτε οι προφήτες, που μετέβαλαν αυτές τις μορφές και τα έθιμα. Ο Μωυσής μόνο 

ξεκίνησε το δρόμο, οι προφήτες μόνο κήρυξαν. Ήταν ο υποσχόμενος Μεσσίας, ο Θείος Δάσκαλος, που 

σας ξύπνησε από τον ύπνο σας, ο οποίος, χωρίς να παρακούσει ούτε μία από τις εντολές του Νόμου που 

έλαβε ο Μωυσής, καταργούσε τις παραδόσεις και τις μορφές λατρείας που δεν ήταν πλέον κατάλληλες 
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για εκείνη την εποχή και εγκαινίαζε μια νέα εποχή φωτός και σοφίας που θα μεταμόρφωνε τη ζωή της 

ανθρωπότητας. 

72 Δεν αναμόρφωσα τον νόμο, αλλά μόνο την πρακτική που απορρέει από αυτόν. 

73 Η παιδική ηλικία του πνευματικού αυτού λαού είχε παρέλθει και εισήλθε στην ενηλικίωση. Τότε 

σας έδωσα άγνωστη τροφή για να φάτε, και έσκισα το πέπλο της άγνοιάς σας. Όλη μου η λέξη ήταν ένας 

νόμος που συνοψίζεται σε μια πρόταση: 

"Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

74 Αλλά σας ανακοίνωσα και σας υποσχέθηκα την επιστροφή Μου ως το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εκείνη 

την εποχή δεν σας είπα τα πάντα, και από αυτά που σας αποκάλυψα, δεν μπορούσατε να τα 

καταλάβετε και να τα ερμηνεύσετε όλα, και γι' αυτό ήταν απαραίτητο να έρθει το Πνεύμα της Αλήθειας 

σε σας για να σας αποκαλύψει τα πάντα. 

75 Το 1866, για πρώτη φορά, η φωνή μου ακούστηκε μέσα από το ανθρώπινο μυαλό και μια νέα 

εποχή ξημέρωσε για την ανθρωπότητα: η τρίτη εποχή. 

76 Από την πνευματική της παιδική ηλικία η ανθρώπινη ψυχή εισέρχεται στη νεότητά της. Θα 

περάσει λίγος καιρός μέχρι να φτάσει σε πλήρη ωριμότητα και οι καρποί του να είναι τέλειοι. 

77 Η διδασκαλία του Χριστού ήταν πνευματική, αλλά ο άνθρωπος την περιέβαλε με τελετουργίες 

και μορφές για να την κάνει προσιτή σε ψυχές με μικρή ανύψωση. 

78 Έχετε εισέλθει στην εποχή του πνεύματος, των μεγάλων αποκαλύψεων, όπου η υλοποίηση, η 

απάτη και η ατέλεια θα εξαφανιστούν από κάθε λατρεία, όπου κάθε άνθρωπος, μέσω του πνεύματός 

του, θα αναγνωρίσει τον Θεό του, ο οποίος είναι όλο πνεύμα. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψει τη 

μορφή της τέλειας κοινωνίας. 

79 Από την ημέρα που εκδηλώθηκα για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή, προσπαθήσατε να 

κατανοήσετε το μεγαλείο αυτού του έργου, αλλά ακόμα δεν αναγνωρίζετε το βάθος του, ούτε το σκοπό 

του. 

80 Ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι την έχει κατανοήσει ή ότι την έχει συνειδητοποιήσει 

πλήρως; Κανείς! Απέχεις ακόμη πολύ από το να φτάσεις στην τελειότητα. 

81 Ο νόμος μου, το έργο μου είναι η σκάλα του Ιακώβ, στην οποία θα ανεβαίνετε βήμα προς βήμα, 

βήμα προς βήμα. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνετε, τόσο πιο κοντά θα βλέπετε τον Πατέρα σας. 

82 Όταν αρχίζει το έτος 1948, το πρώτο από τα τρία τελευταία χρόνια κατά τα οποία θα βρίσκομαι 

ανάμεσά σας μέσω του Λόγου μου, είναι θέλημά μου να ξεκινήσετε με θάρρος και να ενεργήσετε όπως 

σας έχει διδάξει ο Δάσκαλος, έτσι ώστε στο τέλος, την ημέρα της αναχώρησής μου, όταν θελήσετε να 

προσφέρετε έναν ανυψωτικό και γεμάτο αγάπη φόρο τιμής στον Δάσκαλο που σας έχει διδάξει τόσο 

καιρό, αυτός ο φόρος τιμής να είναι αντάξιος του Κυρίου σας. 

83 Εν όψει μιας τέτοιας προετοιμασίας, θα στείλω ένα κάλεσμα στον κόσμο, επειδή γνωρίζω ότι 

τότε θα είστε σε θέση να μαρτυρήσετε με λόγια και έργα ότι ήμουν μαζί σας και ότι έγινα γνωστός και 

σας μίλησα. 

84 Δεν γνωρίζετε τις παγίδες; Δεν βλέπετε στο περιβάλλον σας τα σκοτεινά στίφη που σας 

εμποδίζουν προς στιγμήν να δείτε το φως της λυχνίας που σας φωτίζει, το οποίο είναι αυτό της Έκτης 

Σφραγίδας; 

85 Μην παραβιάζετε τους ανθρώπινους νόμους. Θεραπεύστε τους αρρώστους μέσω του Λόγου, της 

προσευχής και του υγρού. Αφήστε ένα νέο στάδιο καλών έργων και πνευματοποίησης να ανατείλει 

επάνω σας. Οι επιστήμονες δεν θα μπορούν να σας κοροϊδεύουν, η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν θα σας 

καταδικάζει και οι εκκλησίες θα πρέπει να παραδεχτούν ότι έχετε πνευματική εξουσία. 

86 Έχετε εισάγει σύμβολα στις πράξεις λατρείας σας. Αλλά από αυτούς θα χωριστείτε, διότι αυτή η 

μορφή λατρείας ανήκει στο παρελθόν, ενώ η λατρεία του παρόντος και του μέλλοντος είναι ο διάλογος 

πνεύματος με πνεύμα. 

87 Πλησιάζει η ώρα της αναχώρησής μου από την επιστροφή μου ανάμεσα στους ανθρώπους. Αν 

και έλαβε χώρα στη σιωπή, αργότερα θα αντηχήσει στα όρια της γης και τότε, όταν ο κόσμος θα έχει 
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γίνει περίεργος, θα αναζητήσει τα μέρη όπου ακούστηκε ο θείος λόγος, τους "αγγελιοφόρους" που τον 

μετέδωσαν και τα γραπτά που διασώθηκαν. 

Αλλά όταν έρθουν οι άνθρωποι, πώς θα τους υποδεχτείτε; Μην παρουσιάζεστε λοιπόν διχασμένοι, 

ούτε να δείχνετε ότι μεταξύ σας επικρατεί διχόνοια. Μην παρουσιάσετε το θέαμα μιας οικογένειας που 

τσακώνεται, ενός γάμου χωρίς αγάπη ή κάποιων ασεβών και ανυπάκουων παιδιών. Μη δίνετε αφορμή 

για απογοήτευση εξαιτίας της έλλειψης εκπλήρωσης των πνευματικών και υλικών σας καθηκόντων. Τι 

θα περνούσε από το μυαλό τους αν σας έβρισκαν χωρίς πνευματική ανύψωση, παρόλο που 

αυτοαποκαλείστε πνευματιστές; Τι θα σκέφτονταν αν σας έβρισκαν να έχετε πέσει σε φανατισμό ή 

ειδωλολατρία; 

88 Να ξέρετε, άνθρωποι, ότι πλησιάζει ο καιρός που θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες, 

ψευδοχριστιανοί, νέες εκκλησίες, νέοι λατρευτές. 

Γι' αυτό προσέξτε και προσευχηθείτε. 

89 Υπακούστε σε όλες τις εντολές του Πατέρα, συνειδητοποιήστε ότι η κρίση Του είναι πολύ κοντά 

σας. Αυτό δεν αποτελεί απειλή ούτε καταδίκη, είναι μόνο μια υπόδειξη. Να θυμάστε ότι η κρίση μου 

είναι τέλεια και στοργική. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 196  
1 Εδώ είναι ο Πατέρας που έρχεται να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους που έχουν επικαλεστεί το 

όνομα του Θεού τους ανά πάσα στιγμή και λένε ότι τον αγαπούν. Βλέπω ότι κλαίτε. Πολλά δάκρυα 

τρέχουν στα μάγουλά σας, αλλά όχι από αγάπη για τη θεότητά μου, αλλά από πόνο, επειδή η ζωή σας 

είναι γεμάτη πίκρα. Δεν είναι ένας σταυρός που κουβαλάτε, είναι ένα βαρύ φορτίο που δεν μπορείτε 

πλέον να σηκώσετε. Ο λόγος είναι ότι έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία, έχετε κλείσει το βιβλίο και έχετε 

απομακρυνθεί από τις εντολές που περιέχει. 

2 Ω άνθρωποι που ακούτε αυτή τη λέξη! Όχι μόνο τα έθνη έχουν διαιρεθεί, αλλά υπάρχει και 

διχασμός μεταξύ σας. Έχετε ξεχάσει ότι το 1931, μπροστά στην κιβωτό της νέας διαθήκης, 

υποσχεθήκατε ένωση και υπακοή; Βάζεις τα διατάγματα και το θέλημά σου πάνω από το δικό μου. 

Αλλά θα καταστρέψω τις παραδόσεις και τους ατελείς νόμους σας, ώστε να αναγνωριστεί το έργο μου 

και να εκπληρωθεί ο νόμος μου. Θα πλήξω τον εγωισμό, την αλαζονεία και κάθε κακό σπόρο με την 

κρίση μου. Οι "αφέντες" θα εξαφανιστούν από αυτόν τον λαό και θα μείνουν μόνο οι μαθητές, οι 

υπηρέτες. Για εκείνον που θέλει να υψωθεί πάνω από το λαό του και να τον καταπιέζει, θα ήταν 

καλύτερα να τον πάρουν από τη γη. 

3 Το έτος 1947 πλησιάζει τώρα στο τέλος του, και την τελευταία του ημέρα είναι απαραίτητο να 

πάρετε μια σταθερή απόφαση να εκπληρώσετε το καθήκον σας, έτσι ώστε να μην είναι η κρίση μου 

αυτή που σας κάνει να βλέπετε το δρόμο. 

4 Δεν θέλετε αυτή η διδασκαλία να έρθει στο φως και να τη γνωρίσει η ανθρωπότητα; Αλήθεια 

σας λέω, υπάρχουν εκείνοι που, αντί να διευκολύνουν τη γνωριμία με τη Διδασκαλία Μου, ασχολούνται 

με το να σταματούν τα βήματά Μου στην πορεία. Αγγίζω την καρδιά των ανθρώπων για να γνωρίσουν 

αυτή την αποκάλυψη, για να λάβουν την ίδια καθαρά όπως την έδωσα και την εμπιστεύτηκα σε εσάς. 

5 Αν κάποιος δεν συμφωνεί να κατέχει ένα κλαδί του δέντρου, να μου το επιστρέψει. Καλύτερα να 

το πάρω πίσω παρά να το αφήσεις να μεγαλώσει στραβά. Ο Πατέρας σας το λέει αυτό γιατί βλέπω 

κοινότητες που έχουν κλείσει τις πόρτες της φιλανθρωπίας τους, και οι άποροι κλαίνε εκεί έξω, και 

βλέπω τους νεκρούς. 

6 Υπηρέτες του Έργου Μου, ακούστε τις εντολές Μου και υπακούστε σε αυτές, γιατί οι άνθρωποι 

δεν θα σταματήσουν τα βήματά σας. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την πραγματοποίηση αυτού του 

θεϊκού σχεδίου, του οποίου ένα μέρος σας έχω εμπιστευθεί, αν παρουσιάσετε αυτό το Έργο 

απαλλαγμένο από κάθε μυστικότητα, κάτι που μπορείτε να επιτύχετε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια της 

εκδήλωσής μου. Το 1950, θα έρθουν άνθρωποι με "άκαμπτους" λαιμούς, οι οποίοι, κυριευμένοι από το 

μεγαλείο της εκδήλωσής Μου και την καθαρότητα των λατρευτικών σας πράξεων, θα πέσουν κάτω 

μπροστά στον Κύριό τους. 

Η περίοδος είναι σύντομη, αλλά είναι αρκετή για να απομακρύνει την υλοποίηση, τον φανατισμό και 

όλα τα ελαττώματα που πλήττουν τη λατρεία σας για τον Θεό. Η διδασκαλία μου είναι πνευματική, γι' 

αυτό και αποκαλείστε πνευματιστές. Αλλά έχετε σκεφτεί και μελετήσει τι σημαίνει αυτό; Σας φαίνεται 

σωστό να κηρύττετε τον πνευματισμό στα λόγια, αλλά να κηρύττετε το αντίθετο στα έργα σας; 

7 Πόσο σπουδαίο και αγνό θα δείτε το έργο Μου όταν χρησιμοποιήσετε αυτό το φως που σας 

στέλνω! 

8 Εξαρτάται από εκείνους που προΐστανται κάθε κοινότητας αν οι άνθρωποι θα ανυψωθούν 

πνευματικά και θα υπακούσουν στις εντολές μου. Ακόμα κι αν τα χρυσά φτερά μου δεν θα έπαιρναν 

γνώση, αφήνω τα λόγια μου με ανεξίτηλα γράμματα στο πνεύμα αυτού του λαού. Αλλά μόλις βρεθείτε 

σε ένα μεγαλύτερο ύψος πνευματοποίησης, τα μάτια σας θα εκπλαγούν όταν θα δουν τα θαύματα που 

θα κάνω ανάμεσά σας. Δεν θα υποφέρετε τότε εξαιτίας του χωρισμού του Λόγου Μου, γιατί θα νιώθετε 

την Παρουσία Μου κοντά σας. Εξαιτίας της απουσίας του φωνητικού φορέα για να Με ακούσετε, τα 

πνευματικά σας χαρίσματα θα αναπτυχθούν περισσότερο, δίνοντάς σας μεγάλη χαρά και πίστη, επειδή 

θα Με έχετε ως βοηθό σας στην έμπνευση, το πνευματικό όραμα, τα προφητικά όνειρα, τη διαίσθηση. 

Θα αναζωογονηθείτε ακούγοντας τον δικό σας λόγο και βλέποντας τους ασθενείς σας να αναρρώνουν. 
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9 Ο πνευματικός κόσμος, που έχει όλο και περισσότερο φως και όλο και μεγαλύτερη δύναμη, θα 

είναι ο καλός προστάτης και ο πιστός φύλακας των ανθρώπων, ώστε όλοι στους τομείς μου να μπορούν 

να εκπληρώσουν το καθήκον και το έργο τους. Βλέπω μόνο ψυχές, χωρίς να κάνω διάκριση μεταξύ 

εκείνων που βρίσκονται στο σώμα και εκείνων που είναι ελεύθεροι από αυτό. 

10 Αυτό είναι το φως της Έκτης Σφραγίδας, το οποίο απελευθερώθηκε αυτή την εποχή μέσω του 

ελέους μου. Ήδη τότε σας έστειλα τον Ιησού, τον Θεϊκό Μου Υιό, τον μοναδικό που υπάκουσε στις 

εντολές Μου στη γη και εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα Του. Αλλά Τον έστειλα για να κάνει τους 

ανθρώπους μαθητές Του, και αυτοί, ακολουθώντας τον Δάσκαλο, να δοξάσουν τον Πατέρα. Τον έστειλα 

και σας έδωσε ζωή. Αλλά πώς Τον επέστρεψες σε Μένα; Σήμερα έρχομαι σε σας εκ νέου, όχι ως 

άνθρωπος, αλλά ως το Πνεύμα της Παρηγοριάς. 

11 Χρησιμοποιήστε τη στοργική βοήθειά μου και ξυπνήστε πλήρως στο φως, ώστε η καρδιά σας να 

γίνει ευαίσθητη. Αφήστε την ψυχή σας να οδηγήσει μια ζωή παράδοσης και υπακοής και γίνετε 

μαθητής μου. Πιστέψτε σε αυτόν τον Λόγο που σας δίνω σήμερα μέσω των φορέων της φωνής και 

εργαστείτε πάνω στον εαυτό σας, ώστε να νιώσετε την ουσία του και να εσωτερικεύσετε την αλήθεια 

του. 

12 Τα φερέφωνα που έχω χρησιμοποιήσει για να σας μεταφέρω τον Λόγο Μου δεν είναι 

πραγματικά τέλεια. Αλλά έχουν επιλεγεί από Μένα για να εκτελέσουν τις συμβουλές Μου και να 

εκπληρώσουν έτσι την υπόσχεσή Μου να επιστρέψω σε σας. Αλλά οι εκδηλώσεις που παρακολουθείτε 

σήμερα θα σταματήσουν το 1950 για να δώσουν τη θέση τους σε μια ανώτερη, καθαρότερη, πιο 

πνευματική αποκάλυψη, η οποία θα είναι ο διάλογος πνεύματος προς πνεύμα, όπου το παιδί θα μπορεί 

να μιλάει με τον Επουράνιο Πατέρα του χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπων ή πνευμάτων και να λαμβάνει 

την έμπνευσή Του χωρίς κανένα περιορισμό. 

13 Προς το παρόν, αρκείστε να Με ακούτε με αυτή τη μορφή, όσο προετοιμάζεστε για να 

μπορέσετε να εισέλθετε στη νέα εποχή. Εξετάστε τον Λόγο Μου και χορτάστε το νόημά του. Αφήστε την 

ψυχή να σηκωθεί για να μπορέσει να Με φτάσει και να πιει από την πηγή μέχρι να σβήσει τη δίψα της. 

14 Μη σταματήσετε να κρίνετε τον φορέα της φωνής που χρησιμοποιώ, ούτε να προσπαθήσετε να 

καταλάβετε γιατί έχει επιλεγεί. Μόνο εγώ γνωρίζω την προέλευσή του και το πεπρωμένο του σε αυτή τη 

δύσκολη αποστολή, η οποία για κάποιους είναι η υλοποίηση ενός υψηλού ιδανικού και για άλλους μια 

πράξη εξιλέωσης και μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. 

15 Μπορείτε όλοι να έρθετε να Με υπηρετήσετε και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο που 

σας έχω παραχωρήσει. Το καθήκον σας είναι να αποκρούσετε το κακό, να ανοίξετε το δρόμο για 

εκείνους που θα έρθουν μετά από εσάς και να θέσετε τα θεμέλια μιας ανθρωπότητας που ξέρει πώς να 

Με αγαπάει και να γίνεται ένα μαζί Μου. 

16 Ανά πάσα στιγμή σας έδινα ευκαιρίες να εργαστείτε, ώστε να κάνετε ένα ακόμη βήμα στην 

πορεία της εξέλιξής σας. Σας έδωσα τις οδηγίες και τα μέσα για να ανεβείτε, ώστε να έρθετε πιο κοντά 

σε Μένα. Αλλά πόσοι, έχοντας φτάσει στο τέλος του μονοπατιού της ζωής και επιστρέφοντας στην 

"πνευματική κοιλάδα", έχουν επανεξετάσει τη ζωή τους και τη βρήκαν κενή, χωρίς αξία. Τότε Μου 

ζήτησαν μια άλλη ευκαιρία για να αποκαταστήσουν στην ψυχή τους την αξιοπρέπεια και τη χάρη που 

της στέρησαν, και να Μου προσφέρουν έτσι μια καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής τους. Τους 

χορήγησα το ζητούμενο δώρο και επέστρεψαν στη γη. 

17 Έχω προικίσει την ψυχή με νοημοσύνη και θέληση, ώστε να μπορεί να επιλέγει το σωστό δρόμο 

και να ξέρει πώς να κρατιέται μακριά από τις παγίδες και τους κινδύνους που την περιμένουν κάθε 

στιγμή. Επέτρεψα να υπάρχει το καλό και το κακό, ώστε ο άνθρωπος, από αγάπη για Μένα και σεβασμό 

για τον εαυτό του, να νικήσει το κακό και να μείνει μακριά από αυτό. Αν υπήρχε μόνο ένας δρόμος και 

εκπληρώνατε την αποστολή σας ασυνείδητα, παρασυρόμενοι από τη δύναμη των νόμων της φύσης, 

όπως κάνουν τα αστέρια, οι δυνάμεις της φύσης ή τα κατώτερα όντα, δεν θα είχατε καμία αξία να 

βαδίζετε στο δρόμο της αρετής. Δεν θα υπήρχε ούτε αγώνας, ούτε προσπάθεια, ούτε εμπειρία στην 

ψυχή σας. Αλλά χάραξα ένα μονοπάτι ανάπτυξης και σας έβαλα στην αρχή του, ώστε να ανεβείτε με τις 
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δικές σας προσπάθειες, ώστε να γνωρίσετε όλοι αυτό το μονοπάτι, το οποίο είναι το μόνο μέσω του 

οποίου μπορεί κανείς να Με φτάσει. 

18 Φέρτε τη διδασκαλία μου και μην ενεργείτε αντίθετα προς το καθήκον σας, ούτε σαν τους 

κακούς μαθητές. Εφόσον έχετε μέσα σας ικανότητες και χαρίσματα χάριτος με τα οποία μπορείτε να 

καθοδηγήσετε τους συνανθρώπους σας και να τους απαλλάξετε από πολλά δεινά που τους πλήττουν 

σήμερα, μην τα αποκρύπτετε από αυτούς. Αφήστε την ψυχή σας να μιλήσει με την εμπειρία που έχει 

αποκτήσει. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε αυτό το μεγάλο έργο, θα οικοδομήσετε αυτό που σας έρχεται. 

19 Τότε θα σώσετε τα πρόβατα που έχουν παραστρατήσει και θα βοηθήσετε τον Ποιμένα, που 

είμαι Εγώ, να συγκεντρώσει ολόκληρο τον αριθμό τους στο μαντρί των προβάτων. Με αυτόν τον τρόπο 

θα αποκτήσετε τις αρετές που σας ζήτησα, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την άνοδο της ψυχής σας. 

20 Την ημέρα αυτή, από την πρώτη αυγή, πολλές ψυχές σηκώνονται σε προσευχή για εκείνους που 

αποκαλούν "τους νεκρούς τους". Σας λέω ότι είναι πολύ καλό που τους θυμάστε, που έχετε γι' αυτούς 

μια σκέψη ευγνωμοσύνης, αγάπης, θαυμασμού. Αλλά αυτό που δεν είναι καλό είναι ότι τους κλαίτε σαν 

να ήταν αγαθά που χάσατε, και επίσης ότι νομίζετε ότι έχουν πεθάνει. Γιατί αν μπορούσατε να τους 

δείτε εκείνες τις στιγμές που τα μάτια σας χύνουν δάκρυα για χάρη τους και το στήθος σας αναστενάζει 

για χάρη εκείνων που έφυγαν, θα εκπλαγείτε από το φως που τους φωτίζει και τη ζωή που τους 

ζωντανεύει. Τότε θα αναφωνήσετε: "Αλήθεια, αυτοί είναι που ζουν, και εμείς είμαστε οι νεκροί". 

21 Δεν ζείτε πραγματικά σε μια αυταπάτη όταν χύνετε δάκρυα μπροστά σε ένα άψυχο σώμα, 

ξεχνώντας ότι η ψυχή είναι ζωντανή, δονείται και πάλλεται; 

22 Πρέπει επίσης να σας πω ότι, αν, αντί να αφιερώνετε μια μέρα σε εκείνους που εισήλθαν στην 

πνευματική ζωή σύμφωνα με αυτή την παράδοση, ήσασταν πάντα ενωμένοι μαζί τους με τον δεσμό της 

προσευχής, η αόρατη αλλά πραγματική τους ύπαρξη και η ευεργετική τους επιρροή στη ζωή σας θα 

γινόταν αισθητή από εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής σας ─ στους αγώνες σας, στις δοκιμασίες 

σας, αλλά και στις γλυκές σας στιγμές. Και αυτά τα όντα, με τη σειρά τους, θα έχουν την ευκαιρία να 

βοηθήσουν στα ευγενή έργα και τις επιχειρήσεις σας, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν περισσότερο φως. 

23 Είχα πει κάποτε: "Αφήστε τους "νεκρούς" να θάψουν τους νεκρούς τους". Αν μελετήσετε τα 

λόγια Μου με προσοχή και αγάπη, θα συνειδητοποιήσετε πόση λογική είχα όταν σας τα έλεγα αυτά. 

24 Βλέπω ότι όλοι σας κουβαλάτε στις καρδιές σας και στην εικαστική σας μνήμη την τελευταία 

εικόνα, τη φυσική θέα των αγαπημένων σας προσώπων. Εκείνους που πέθαναν στην παιδική ηλικία, 

τους θυμάστε ως παιδιά. Εκείνον που έφυγε από αυτή τη ζωή σε μεγάλη ηλικία, τον θυμάστε ως γέρο. 

Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνον που εγκατέλειψε ένα σώμα που καταναλώθηκε από τον πόνο ή που 

απεβίωσε κατά τη διάρκεια μιας οδυνηρής αγωνίας. Θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη σας. Αλλά 

είναι απαραίτητο να σκεφτείτε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που είναι σώμα και αυτό που 

είναι ψυχή, ώστε να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι όπου ο άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή γεννιέται σε 

μια νέα ζωή, και όπου κάποια μάτια κλείνουν στο φως του κόσμου, άλλα ανοίγουν στο θείο φως που 

φωτίζει την αιώνια ζωή της ψυχής. 

25 Σας είπα κάποτε ότι ο άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης από κλίση, και με αυτή τη λατρεία για τους 

"νεκρούς" του δίνει απτή απόδειξη της ειδωλολατρίας του. Όμως η διδασκαλία μου εμφανίστηκε στη 

ζωή σας σαν μια αυγή απείρου κάλλους και διέλυσε τις σκιές μιας μακράς νύχτας άγνοιας, μέσα στην 

οποία οι άνθρωποι ζούσαν πάντα απεριόριστα. Αλλά αυτό το φως, που ανατέλλει σαν θεϊκό αστέρι στο 

άπειρο, θα ακτινοβολήσει τις πιο όμορφες σπίθες του φωτός του στην ψυχή σας σε μια εκπαίδευση που 

θα σας φέρει με σίγουρο βήμα τόσο μακριά, ώστε να γίνετε κοινωνοί εκείνης της ζωής στην οποία όλοι 

σας θα εισέλθετε τελικά μέσω της ανοδικής σας εξέλιξης. 

26 Δεν θα είστε πλέον ανάμεσα σε εκείνους που κλαίνε πικρά για εκείνους που έχουν φύγει για να 

ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο ζωής, ούτε θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που, ως πνευματικά όντα, 

χύνουν δάκρυα για χάρη εκείνων που άφησαν πίσω τους ή επειδή άφησαν αυτό το σώμα που τους 

χρησίμευε ως κέλυφος σε όλη τους τη ζωή. 

27 Υπάρχουν όντα που υποφέρουν και φοβούνται όταν σκέφτονται τη φθορά του σώματος που 

τόσο πολύ αγάπησαν. Αλλά θα είστε ανάμεσα σε εκείνους που, όταν βλέπουν ότι το τέλος ενός έργου 
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που επιτελέστηκε από αυτό το ανθρώπινο σώμα έχει φτάσει, θα τραγουδήσουν ένα ευχαριστήριο 

τραγούδι στον Δημιουργό. 

28 Σήμερα σας συγχωρώ όλες τις παραβάσεις σας και ταυτόχρονα σας δείχνω μια σελίδα από το 

Θεϊκό Βιβλίο της Ζωής, μέσα από τις διδαχές του οποίου μπορείτε να φωτίσετε την ψυχή και το μυαλό 

σας, ώστε να κάνετε έργα αντάξια Εκείνου που σας τα δίδαξε. 

29 Αναλαμβάνετε τώρα μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα, και όσο περισσότερες 

διδασκαλίες λαμβάνετε από Μένα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται αυτή η ευθύνη. Γιατί εσείς είστε οι 

άνθρωποι που πρέπει να μιλήσετε στον κόσμο της πνευματοποίησης. Εμφυτευμένος μέσα σας θα 

αφήσω στην ανθρωπότητα τον τέλειο τρόπο επικοινωνίας μαζί Μου, χωρίς ειδωλολατρικές τελετές και 

πράξεις λατρείας, απλά από πνεύμα σε πνεύμα. 

30 Αυτός ο ευλογημένος σπόρος που βρίσκεται τώρα στις καρδιές σας θα είναι το ψωμί που θα 

μοιραστείτε με τους συνανθρώπους σας και θα είναι επίσης η πνευματική κληρονομιά που θα 

κληροδοτήσετε στα παιδιά σας. 

31 Όταν σας είπα: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον" ─ μην νομίζετε ότι εννοούσα μόνο τον σεβασμό 

προς τον πλησίον σας, αλλά και τον σεβασμό του ενός κόσμου προς τον άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω: 

Όταν σκέφτεστε αυτούς που έφυγαν, μην τους νιώθετε μακριά σας, ούτε να τους φαντάζεστε ότι δεν 

σας αισθάνονται. Αγαπήστε τους και μην τους θυμάστε ως νεκρούς, θυμηθείτε τους μόνο ως 

ζωντανούς. Γιατί ζουν στην αιωνιότητα και είναι γύρω σας. 

32 Αλήθεια σας λέω, είστε ο λαός του Ισραήλ που πέρασε από διάφορα στάδια και έφτασε σε αυτή 

τη στιγμή χωρίς να μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπλήρωσε την αποστολή που του είχε ανατεθεί από τους 

πρώτους χρόνους. Δεν έχει πνευματοποιηθεί, γιατί ακόμα ακούω τους θρήνους της όταν βλέπει τους 

αγαπημένους της να φεύγουν από τη ζωή, τους οποίους συγχέει με τους "νεκρούς". 

33 Γι' αυτό σας δίνω φως, κάτοικοι αυτής της γης, γιατί το έχετε περισσότερο ανάγκη από εκείνους 

που έχουν περάσει στο υπερπέραν, επειδή είστε οι νεκροί, ενώ αυτοί ζουν στην αιωνιότητα. 

34 Αυτά τα όντα έχουν την άδεια από Μένα να σας πλησιάσουν τη στιγμή της αφοσίωσής σας. Αλλά 

σας λέω ότι δεν θα πρέπει πλέον να τους θυμάστε με την ανθρώπινη μορφή που είχαν, επειδή τώρα 

είναι πνεύματα του φωτός. 

35 Μην είστε απλώς προσκολλημένοι στις παραδόσεις του κόσμου, απορρίπτοντας τη χάρη που 

σας παρέχεται αυτή την εποχή. Θυμηθείτε, ενώ εσείς χάνετε χρόνο εδώ, οι ψυχές προοδεύουν στο 

επέκεινα. 

36 Διδάξτε το σώμα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για πνευματική 

απελευθέρωση και ανάταση. Γιατί θα πρέπει να σας καλέσω μακριά στο πνευματικό, και τότε θα πρέπει 

να εκπληρώσετε τον νόμο της ανάπτυξης, και η ψυχή θα δει πώς το σώμα αποσυντίθεται μέσα στη γη. 

37 Αν δεν θέλετε να φτάσετε στο κατώφλι της αιωνιότητας περιτριγυρισμένοι από σύγχυση, 

αγωνιστείτε για την πρόοδό σας, κερδίστε αξία στον κόσμο φέρνοντας τους απομακρυσμένους 

ανθρώπους πιο κοντά στο Έργο μου, προσευχόμενοι και εργαζόμενοι για την ειρήνη των εθνών, 

διαδίδοντας το έλεος και την αγάπη μεταξύ των συνανθρώπων σας. 

38 Υπάρχει όμως και εκείνος που Μου λέει: "Κύριε, αν είσαι ο Παντοδύναμος Θεός, δώσε μου μια 

απόδειξη της δύναμής Σου". Σας λέω όμως: Πόσο ανώριμοι είστε όταν μιλάτε έτσι σ' Αυτόν που, με την 

απλή θέλησή Του, θα έκανε τη γη να διαλυθεί. 

39 Γίνομαι αισθητός στην ψυχή, η οποία είναι αυτή που πρέπει να έρθει σε Μένα και η οποία 

μπορεί να αναγνωρίσει την ουσία Μου. Το σώμα σας είναι ύλη που συγχωρώ τις αδυναμίες του. 

40 Καθαριστείτε, ω άνθρωποι, ώστε να εναρμονίσετε την ψυχή σας με το σώμα της, και έτσι να 

ανυψωθείτε σε Μένα μέσω των δικών σας αρετών. Αφήστε τους ανθρώπους να Με αναζητούν σε 

διάφορες εκκλησίες και αιρέσεις, μην τους καταδικάζετε, γιατί ούτε εσείς μπορείτε ακόμη να 

εκτελέσετε τέλεια έργα. 

41 Οι ειδωλολάτρες, απόγονοι και μιμητές του Ααρών, οι διαμορφωτές θεών, ας συνεχίσουν να 

λατρεύουν τις διάφορες θεότητές τους σε είδωλα και εικόνες. Τώρα θα ξυπνήσουν από τον βαθύ τους 

ύπνο. 
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42 Η δουλειά σας είναι να σπείρετε τους σπόρους της πνευματοποίησης κάνοντας τους ανθρώπους 

να δουν ότι η εσωτερική λατρεία του Θεού είναι η πιο ευχάριστη στον Πατέρα. Με αυτόν τον τρόπο οι 

άνθρωποι θα αισθάνονται την παρουσία του πνευματικού και του θείου χωρίς να απαιτούν να δουν για 

να πιστέψουν. Ακριβώς όπως έχετε αισθανθεί σε αυτές τις στιγμές την παρουσία εκείνων των 

πνευματικών όντων που θυμάστε με αγάπη και ευγνωμοσύνη, και που σας πλησίασαν σαν άρωμα ή σαν 

δέλεαρ που σας προσκαλούν να ακολουθήσετε το μονοπάτι που σας έθεσαν. Αυτά τα όντα πλησιάζουν 

τους ανθρώπους χωρίς να αισθάνονται ακόμα την επιθυμία για τις ματαιοδοξίες αυτού του κόσμου, και 

μόνο με σκοπό να ξυπνήσουν στις ψυχές την επιθυμία να αποκτήσουν αυτή τη ζωή που σας περιμένει. 

43 Αυτοί που χύνουν δάκρυα για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων είναι οι "νεκροί" 

που θρηνούν τους νεκρούς τους, είναι αυτοί που υλοποιούνται στην άγνοιά τους, που δεν κατανοούν το 

νόημα της ζωής και που, αν και ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, αποδεικνύουν με 

το κλάμα και το πένθος τους ότι δεν έχουν ίχνος πίστης. Γιατί κλαίνε για "νεκρούς" που στην 

πραγματικότητα είναι ζωντανοί, μόνο και μόνο επειδή δεν τους βλέπουν ή επειδή το σώμα τους έχει 

εξαφανιστεί. 

44 Μείνετε ειρηνικοί, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, ο οποίος σας λέει για άλλη μια φορά: 

"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

45 Ελάτε σε Μένα και δυναμώστε, αναστηθείτε στη ζωή της χάρης. Γίνετε μαθητές Μου, 

πρεσβευτές των καλών ειδήσεων. Ο κόσμος λαχταρά την Παρουσία Μου και θα κάνω τον Λόγο Μου να 

φτάσει σε αυτόν μέσω της μετάδοσής σας. Υπάρχουν εκείνοι που Με περιμένουν εδώ και πολύ καιρό, 

εκείνοι που έχουν διαισθανθεί ότι η ώρα της Παρουσίας Μου στον κόσμο έχει έρθει τώρα για να 

καθοδηγήσω τις ψυχές στο μονοπάτι της προόδου και της πνευματοποίησης. 

Αλλά πριν σας στείλω έξω, πρέπει να εξαγνιστείτε και να εκπαιδευτείτε. Όταν τα βάσανα σας 

βαραίνουν και νιώθετε κουρασμένοι, θυμηθείτε ότι είμαι το στήριγμά σας και σας βοηθάω να σηκώσετε 

το σταυρό, ώστε να μην καταρρεύσετε κάτω από το βάρος του. Αν προσεύχεστε και αφοσιωθείτε στην 

εκπλήρωση του έργου σας, δεν θα υπάρξει καμία δοκιμασία και κανένα εμπόδιο που θα σας 

αποδυναμώσει. Θα ακολουθήσετε το δρόμο σας με ένα χαμόγελο στα χείλη σας και ελπίδα στην καρδιά 

σας. Δεν θα φοβάστε το μέλλον και κάθε κακή κρίση ή πρόθεση εναντίον σας θα ακυρωθεί. Μην Με 

αρνείστε, παρόλο που θα δοκιμαστείτε πολύ. Γιατί δεν ξέρετε αν είναι το θέλημά Μου να σας χαρίσω 

ένα θαύμα στο αποκορύφωμα της δοκιμασίας για να πιστοποιήσετε ότι είστε μαθητές Μου. 

46 Ακούστε και καταλάβετε την παραβολή μου: 

47 Στην επιθυμία για έλεος, ένα πλήθος πεινασμένων, άρρωστων και γυμνών ανθρώπων πλησίασε 

ένα σπίτι.  

Οι διαχειριστές του σπιτιού το ετοίμαζαν αδιάκοπα για να διασκεδάσουν τους περαστικούς στο 

τραπέζι τους. 

Ο γαιοκτήμονας, ο ιδιοκτήτης και ο άρχοντας αυτών των γαιών ήρθε να προεδρεύσει της γιορτής. 

Ο καιρός πέρασε και οι άποροι έβρισκαν πάντα τροφή και στέγη στο σπίτι. 

48 Μια μέρα εκείνος ο κύριος είδε ότι το νερό στο τραπέζι ήταν θολό, ότι το φαγητό δεν ήταν 

υγιεινό και νόστιμο και ότι τα τραπεζομάντιλα ήταν λερωμένα. 

Τότε κάλεσε κοντά του τους υπεύθυνους για την προετοιμασία του τραπεζιού και τους είπε: "Είδατε τα 

λινά υφάσματα και δοκιμάσατε το φαγητό και ήπιατε από το νερό;". "Ναι, Κύριε", απάντησαν. 

"Τότε, πριν δώσετε φαγητό σε αυτούς τους πεινασμένους, αφήστε πρώτα τα παιδιά σας να φάνε 

από αυτό, και αν βρουν το φαγητό καλό, δώστε το σε αυτούς τους επισκέπτες." 

Τα παιδιά έπαιρναν από το ψωμί, τα φρούτα και ό,τι υπήρχε στο τραπέζι- αλλά η γεύση ήταν 

αηδιαστική, και υπήρχε δυσαρέσκεια και εξέγερση εναντίον του, και διαμαρτύρονταν έντονα. 

Τότε ο γαιοκτήμονας είπε σε όσους περίμεναν ακόμα: "Ελάτε κάτω από ένα δέντρο, γιατί θα σας 

προσφέρω τους καρπούς του κήπου μου και νόστιμο φαγητό". 

Αλλά στους υπηρέτες είπε το εξής: "Καθαρίστε τα λερωμένα, αφαιρέστε την κακή γεύση από τα 

χείλη εκείνων που απογοητεύσατε. Δεν έχω καμία ευχαρίστηση για σας, γιατί σας ανέθεσα να δέχεστε 
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όλους όσους πεινούν και διψούν, να τους προσφέρετε την καλύτερη τροφή και καθαρό νερό, και δεν 

υπακούσατε. Η δουλειά σας δεν μου αρέσει". 

Ο άρχοντας αυτών των χωρών ετοίμασε ο ίδιος το φαγοπότι: Το ψωμί ήταν πλούσιο, τα φρούτα υγιή 

και ώριμα, το νερό φρέσκο και δροσιστικό. Τότε προσκάλεσε όσους περίμεναν ─ ζητιάνους, ασθενείς και 

λεπρούς ─ και όλοι γλέντησαν, και η χαρά τους ήταν μεγάλη. Σύντομα ήταν υγιείς και απαλλαγμένοι από 

τα βάσανα και αποφάσισαν να μείνουν στο κτήμα. 

Άρχισαν να καλλιεργούν τα χωράφια, έγιναν εργάτες του αγρού, αλλά ήταν αδύναμοι και δεν ήξεραν 

πώς να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτού του Κυρίου. Ανακάτεψαν διαφορετικά είδη σπόρων και η 

σοδειά εκφυλίστηκε, το σιτάρι πνίγηκε από ζιζάνια. 

Όταν ήρθε η ώρα της συγκομιδής, ήρθε ο άρχοντας της έπαυλης και τους είπε: "Τι κάνετε, ενώ σας 

έδωσα μόνο τη διαχείριση του σπιτιού για να δέχεστε τους καλεσμένους; Ο σπόρος που έχετε σπείρει 

δεν είναι καλός, άλλοι είναι για να οργώνουν τα χωράφια. Πήγαινε και καθάρισε τη γη από τα 

γαϊδουράγκαθα και τα ζιζάνια και μετά διαχειρίσου ξανά το σπίτι. Το πηγάδι έχει στερέψει, το ψωμί δεν 

δυναμώνει και ο καρπός είναι πικρός. Κάντε σ' αυτούς που περνούν από εδώ, όπως έκανα εγώ σε σας. 

Όταν θα έχεις θρέψει και θεραπεύσει αυτούς που στρέφονται σε σένα, όταν θα έχεις αφαιρέσει τον 

πόνο του πλησίον σου, τότε θα σου δώσω ανάπαυση στον οίκο μου." 

(τέλος της παραβολής) 

50. Το Θείο Πνεύμα Μου σας δίνει αυτόν τον Λόγο για να σας καθοδηγήσει στο μονοπάτι της ζωής 

και να σας προειδοποιήσει για τους κινδύνους που σας περιμένουν. 

51. Ζείτε στον Τρίτο Χρόνο, την εποχή της πνευματοποίησης. 

52. Δίνω στην καρδιά σας ειρήνη, πίστη και ελπίδα και είναι το θεϊκό μου θέλημα να λάβετε αυτό το 

μήνυμα στην καρδιά σας. 

53. Φέρτε τις θλίψεις σας ενώπιον του Κυρίου. Αυτός σας δημιούργησε και σ' Αυτόν πρέπει να 

επιστρέψετε. 

54. Ήρθε η ώρα να μελετήσετε το λόγο του Διδασκάλου, επίσης ήρθε η ώρα να ενωθείτε σε ένα 

μυαλό, ώστε να παραμείνετε ενωμένοι με αυτή τη μεγαλειώδη αγάπη. 

55. Ο καθένας από εσάς έχει μια αποστολή που δεν έχει ακόμη εκπληρώσει. 

56. Μην απομακρύνεστε από τη διδασκαλία, δεχτείτε την με αγάπη, για να μην πέσετε αύριο σε 

σφάλμα ─ το σφάλμα που θα σταματήσει την πρόοδο της ψυχής σας και θα σας κάνει να βυθιστείτε στα 

θολά νερά της παρέκκλισης. 

57. Η αλήθεια μου αποκαλύπτεται πιο καθαρά όταν σας βλέπω προετοιμασμένους. Αλλά εσείς είστε 

ακόμα αδαείς, όσοι δεν Με έχετε καταλάβει ακόμα. Ωστόσο, σας λέω και το εξής: Εσείς είστε αυτοί που 

είναι πιο κοντά στον Πατέρα, επειδή βρίσκεστε στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, ένα μονοπάτι που 

δεν έχει τέλος. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 197  
1 Η αγάπη του Δασκάλου διαχέεται στους μαθητές του, στα παιδιά του. Όσον αφορά τον Θεό, 

είστε παιδιά μου- όσον αφορά τον Κύριο, είστε μαθητές μου. 

2 Αγαπητοί άνθρωποι: Αυτός ο Δημιουργός Θεός, ο Πατέρας σας, σας κληροδότησε μια δυνατή 

και υπερασπίσιμη ψυχή, της οποίας το σπαθί είναι η καλοσύνη, και η οποία πρέπει να πολεμήσει μέχρι 

να εκδιώξει το κακό που γεννήθηκε στην ψυχή και έθρεψε την καρδιά του ανθρώπου. Ωστόσο, σας 

δόθηκε επίσης σοφία, ώστε ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από το σκοτάδι της άγνοιας. 

3 Μετά την αναχώρησή μου στη Δεύτερη Εποχή, ο μαθητής μου Ιωάννης, μέσα στην έκστασή του, 

είδε την εποχή στην οποία ζείτε σήμερα ─ τους κινδύνους στους οποίους θα βρεθεί μπλεγμένη η 

ανθρωπότητα, τις συμφορές που θα συγκλονίσουν τον κόσμο, τους αγώνες και τις διαμάχες των 

ανθρώπων και την ειρήνη που θα έρθει μετά από όλα αυτά. Επίσης, του αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον 

οποίο αυτή η αποκάλυψη ή προφητεία θα διασωζόταν γραπτώς, ώστε να γίνει γνωστή σε όλη τη γη. 

4 Θέλω οι νέοι μαθητές μου να γνωρίζουν το νόημα αυτών των αποκαλύψεων και την ουσία του 

Λόγου που σας δίνω σήμερα, γιατί τότε θα καταλάβετε τι είναι ο πνευματισμός και θα μπορέσετε να 

σταθείτε σταθεροί στον αγώνα. 

5 Η διδασκαλία είμαι Εγώ ο ίδιος, επομένως δεν πρέπει να μολύνεται. Είναι αγνότητα και 

ειλικρίνεια και δεν πρέπει να μολύνεται. Ούτε ο Κύριός σας μολύνεται από την αμαρτωλότητα του 

ανθρώπου, όταν κατεβαίνει σε σας και κάνει τον εαυτό Του γνωστό μέσω του φορέα της φωνής- 

μάλλον, τον καθαρίζει. Γιατί η αλήθεια είναι: Παρόλο που οι φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας 

μιλάω δείχνουν μόνο μια ορισμένη κλίση προς το καλό, ανεβαίνουν πνευματικά στο Άπειρο για να 

δεχτούν το άγγιγμα της Θεότητας. Έτσι λαμβάνουν έμπνευση, αποκάλυψη και θεία γνώση. Είναι επίσης 

αλήθεια ότι είναι ακόμη πολύ ανώριμοι και δεν έχουν προετοιμασία. 

6 Αλλά εγώ είμαι το Πνεύμα της αγάπης και δεν επιδιώκω τον διάλογο μόνο με τους δίκαιους. 

Έρχομαι επίσης στην κατοικία εκείνων των ανθρώπων όπου δεν κατοικούν οι δίκαιοι, αλλά τα παιδιά 

που αγαπώ απόλυτα για να τα σώσω από την αμαρτία και το σκοτάδι. Γιατί αυτοί Με χρειάζονται 

περισσότερο από εκείνους που έχουν ήδη σωθεί. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται τη φωτιά της 

δικαιοσύνης Μου και της αγάπης Μου, για να έχουν μέσα της όλα τα 

Για να αφαιρέσετε τους λεκέδες. Χρειάζονται τη δύναμή Μου και τη χάρη Μου για να σηκωθούν. 

Επομένως, στρέφομαι στη συνείδησή τους για να γίνω αισθητός. Τότε το παιδί έχει γίνει ένα με τον 

Δημιουργό του, επειδή έχει δει τον εαυτό του σαν τον Πατέρα του. 

7 Γιατί ο άνθρωπος εκπλήσσεται που η χάρη του Θεού αποκαλύπτεται ανάμεσα στους 

αμαρτωλούς; Ήταν δίκαιοι όσοι άκουσαν τον λόγο μου στη Δεύτερη Εποχή; Είχαν ήδη φτάσει στην 

τελειότητα οι δικοί Μου μαθητές; Όχι, άνθρωποι, ανάμεσα στα πλήθη που Με άκουσαν ήταν 

αμαρτωλοί, σκληροί ελευθεριάζοντες, άπιστοι, και ακόμη και ανάμεσα στους αποστόλους Μου 

υπήρχαν ανθρώπινες αθλιότητες. Επειδή όμως ένιωσαν στο πνεύμα τους το κάλεσμα της θεότητας και 

αφιερώθηκαν στη διδασκαλία μου, κληροδότησαν με το παράδειγμά τους μια άλλη διδασκαλία στην 

ανθρωπότητα και άφησαν τα ονόματά τους στις καρδιές των ανθρώπων. 

8 Ο πνευματιστής πρέπει πάντα να αναγνωρίζει αυτά τα παραδείγματα και να τα ακολουθεί. Γιατί 

αυτοί οι μαθητές ήταν αληθινοί σπορείς του σπόρου μου. 

Σε πολλά μέρη θα δείτε μια εικόνα αυτών των αποστόλων, αλλά δεν είναι απαραίτητο να στραφείτε 

προς αυτούς μέσω αυτών των εικόνων. Αλλά ακόμη και από αυτά μπορείτε να δείτε ότι η μνήμη τους 

είναι άφθαρτη. Αγαπήστε τους, πάρτε τους ως παράδειγμα στην αρετή τους. Θυμηθείτε ότι σας δίδαξα 

να Με αγαπάτε στους αδελφούς και τις αδελφές σας. 

9 Ρωτάτε: "Πού είναι η αληθινή σοφία;" Και σας απαντώ: Στον Θεό. Ένας άλλος ρώτησε: "Ποια 

είναι η αληθινή θρησκεία;" Και ο Δάσκαλος απαντά: Όποιος Με αγαπάει και αγαπάει τον συνάνθρωπό 

του, έχει βρει την αλήθεια και έχει εκπληρώσει τον νόμο. 

10 Επέτρεψα να υπάρχουν θρησκείες στη γη που είναι μονοπάτια για την ψυχή που οδηγούν στον 

Θεό. Κάθε θρησκεία που διδάσκει την καλοσύνη και την αγάπη και υμνεί το έλεος είναι καλή γιατί 
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περιέχει φως και αλήθεια. Όταν οι άνθρωποι μαραζώνουν μέσα τους και μετατρέπουν αυτό που αρχικά 

ήταν καλό σε κακό, το μονοπάτι χάνεται κάτω από τον υλισμό και την αμαρτία. 

11 Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή σας δείχνω εκ νέου την αλήθεια Μου, που είναι ο δρόμος, η ουσία της 

ζωής και ο νόμος, ώστε να αναζητήσετε αυτόν τον νόμο, που είναι ο φάρος και το καθοδηγητικό αστέρι, 

πέρα από μορφές και τελετές, πέρα από κάθε τι ανθρώπινο. Όποιος Με αναζητά με αυτόν τον τρόπο θα 

είναι πνευματιστής. 

12 Οι άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες ότι αυτό που θα κάνει την ανθρωπότητα δυνατή στους 

μελλοντικούς καιρούς θα είναι αυτός ο Λόγος. Ο πνευματικός του αύριο δεν θα αναγνωρίζεται από το 

γεγονός ότι είναι φανατικός ή μοναχός που απομονώνεται από τον κόσμο και τους ανθρώπους για να 

μπορεί να προσεύχεται, αλλά από το γεγονός ότι ξέρει να πολεμά τους πειρασμούς και ότι είναι σε θέση 

να αναγνωρίζει το μονοπάτι της αλήθειας ακόμη και μέσα σε μια δίνη. Ο πνευματιστής του αύριο θα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έναν καλά εξοπλισμένο κόσμο, ο λόγος του ως προφήτης και ως μάντης 

θα ανακοινώσει τι θα συμβεί. Θα ξέρει πώς να σώσει εκείνους που κινδυνεύουν να καταστραφούν. 

13 Το μήνυμα της πνευματικότητας δεν είναι έργο του ανθρώπου, είναι έργο του Δημιουργού, είναι 

ο αιώνιος νόμος που διέπει τις ψυχές. 

14 Νιώστε το Έργο Μου μέσα σας, ώστε να σας κάνει να αισθάνεστε σπουδαίοι παρά την 

ταπεινότητα και τη σεμνότητά σας. Μην ανησυχείτε αν δεν είστε εύγλωττοι, γιατί σας έχω δώσει την 

πειστικότητα της αλήθειας. Αυτός είναι ο λόγος που ο λόγος μου θα επικρατήσει. 

15 Πνευματικά σας αφήνω ενωμένους με όλους τους συνανθρώπους σας, όποιο δόγμα και αν 

ακολουθούν. 

16 Φαίνεται ότι ήρθατε εδώ νωρίτερα από εμένα, αλλά σας λέω την αλήθεια ότι σας περίμενα ήδη 

στο τραπέζι Μου. 

17 Άφησα τον θρόνο Μου για να είμαι μαζί σας, για να σας δώσω τις οδηγίες Μου και να σας 

παρηγορήσω στις θλίψεις σας. Κι εσείς, για να είστε μαζί Μου, αφήσατε πίσω την πατρίδα σας, το σπίτι 

σας, τους αγαπημένους σας. 

18 Όπως ακριβώς αισθανθήκατε ασύγκριτη ευδαιμονία με αυτόν τον λόγο και ανακαλύψατε το 

μυστικό της ειρήνης και της αρμονίας ακολουθώντας τον, έτσι και πολλοί άνθρωποι θα έρθουν σε Μένα 

και θα αφιερωθούν στο έργο της ζωής του Λόγου Μου. 

19 Η διδασκαλία μου αυτή την εποχή αφυπνίζει την ψυχή των ανθρώπων, η οποία κοιμάται εδώ 

και πολύ καιρό. Είναι ακόμα ζωντανά τα λόγια Μου που έδωσα στους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή, 

αλλά κανείς δεν τα εφαρμόζει όπως τα δίδαξα. Ήταν απαραίτητο το Πνεύμα μου να επιστρέψει σε σας 

για να σας πείσει ότι αυτή η διδασκαλία είναι το άπειρο μονοπάτι της ψυχής, ώστε να μη σταματήσετε 

ποτέ στο μονοπάτι της εξέλιξης. 

20 Εκείνοι που ονειρεύονται το αιώνιο, που αγαπούν το αληθινό, που λαχταρούν να ανυψωθούν 

πάνω από την αθλιότητα της ανθρώπινης ζωής, θα είναι εκείνοι που θα προσκολληθούν σε αυτό το 

έργο, που θα λυπηθούν την ψυχή τους, που θα προτιμήσουν τον στολισμό της ψυχής από τα γιορτινά 

ενδύματα του σώματος. Με αυτά μπορείτε να δείτε μια σπίθα κατανόησης. Δεν θα είναι εκείνοι που 

νομίζουν ότι η αποστολή μου περιορίζεται στην ανακούφιση του πόνου σας και στην απελευθέρωσή 

σας από τις ασθένειές σας. Θα είναι αυτοί που θα έχουν καταλάβει ότι η υπόσχεσή μου περιέχει κάτι 

περισσότερο από την απελευθέρωση από τον πόνο: αιώνια ζωή. 

21 Το νόημα της διδασκαλίας μου σας εμπνέει να καταστρέψετε τον υλιστικό κόσμο που έχετε 

δημιουργήσει, ώστε να μπορέσετε να οικοδομήσετε πάνω του έναν κόσμο πνευματοποίησης, στον 

οποίο θα είστε οι 

Θα απολαύσετε την ειρήνη που λαχταράτε και θα δείτε να αναδύονται και να αναπτύσσονται όλες 

εκείνες οι ικανότητες που παρέμεναν αδρανείς στο βάθος της ύπαρξής σας μέχρι τώρα. 

22 Το φως της γνώσης θα λάμψει στα μπερδεμένα μυαλά και οι άνθρωποι στους οποίους φωλιάζει 

το μίσος θα χύσουν δάκρυα συμφιλίωσης, μετάνοιας και αγάπης. 

23 Το κάλεσμά μου είναι ένα κάλεσμα για πνευματική εργασία, και σε αυτή την εργασία υπάρχει 

εργασία για όλους. Ας μην ανησυχεί κανείς για το αν θα "κλέψει" λίγες στιγμές από την υλική ζωή για να 
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ασχοληθεί με τη δική μου. Αληθινά σας λέω, θα έρθει η ώρα που η ψυχή σας θα σας ευχαριστεί γι' 

αυτό. 

24 Μην Μου πείτε: "Κύριε, έχω δει φτώχεια μεταξύ εκείνων που σε ακολουθούν. Αλλά ανάμεσα σ' 

αυτούς που ούτε καν σε θυμούνται, ούτε μιλούν το όνομά σου, βλέπω αφθονία, χαρές και απολαύσεις". 

Ο λαός Μου ας μην εκλάβει αυτές τις περιπτώσεις ως απόδειξη ότι αυτός που Με ακολουθεί πρέπει 

να είναι αναγκαστικά φτωχός στον κόσμο. Αλλά σας λέω ότι η ειρήνη που έχουν όσοι ακούνε εδώ και 

αφιερώνουν ένα μέρος της ζωής τους στο να κάνουν το καλό, δεν είναι γνωστή σε εκείνους που τόσο 

πολύ ζηλεύετε, ούτε θα μπορούσαν να την αποκτήσουν με όλα τα πλούτη τους. 

25 Κάποιοι ξέρουν πώς να κατέχουν ταυτόχρονα τα αγαθά του κόσμου και του πνεύματος. Άλλοι 

δεν παραχωρούν αυτά του κόσμου επειδή ξεχνούν αυτά του πνεύματος, και άλλοι πάλι ενδιαφέρονται 

μόνο για αυτά του κόσμου επειδή νομίζουν ότι οι θεϊκοί νόμοι είναι εχθροί των γήινων 

πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

26 Τα αγαθά είναι και παραμένουν αγαθά, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι πώς να τα χρησιμοποιούν 

σωστά. Θα πρέπει επίσης να ξέρετε ότι δεν τους έχω δώσει όλα όσα πολλοί κατέχουν. Κάποιοι έχουν 

αυτά που έλαβαν από Μένα ως αποζημίωση, όπως ακριβώς υπάρχουν και άλλοι που έχουν κλέψει ό,τι 

έχουν στην κατοχή τους. 

27 Η καλύτερη απόδειξη που μπορούν να λάβουν οι άνθρωποι για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους στη ζωή είναι η γαλήνη της ψυχής και όχι το κουδούνισμα των νομισμάτων. 

28 Μιλώντας σας με κάθε είδους τρόπους, αυξάνω τη γνώση εκείνων που θα Με ακολουθήσουν σε 

αυτή την εποχή. Θα είναι αυτοί που θα απαντούν στις ερωτήσεις των συνανθρώπων τους με τη 

σαφήνεια με την οποία τις έχω απαντήσει στο Λόγο Μου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι ανόητες ή 

ανόητες ερωτήσεις. 

29 Θέλω ο Λόγος μου να αφήσει μια φωτεινή ανάμνηση στο μυαλό εκείνων που τον άκουσαν, έτσι 

ώστε όταν τον ανακαλέσουν στη μνήμη τους, ο απόηχος της διδασκαλίας γεμάτης αγάπη που έλαβαν να 

εισέλθει στις καρδιές τους. 

30 Οι μάρτυρες της εκδήλωσής Μου προορίζονται να υποδεχθούν τα πλήθη του αύριο, όπως 

ακριβώς σας υποδέχθηκα. 

31 Θυμάσαι πώς ήρθες σε Μένα; Ήρθατε ηττημένοι, απογοητευμένοι. Πήγατε σε εκείνους που 

είχαν περισσότερα από εσάς, αλλά δεν σας έδωσαν τίποτα. Αναζητήσατε εκείνους που είχαν γνώση, 

αλλά δεν σας δίδαξαν. Παρουσιάσατε το άρρωστο, εξαντλημένο, καταβεβλημένο σώμα σας, αλλά δεν 

σας έδωσαν πίσω την υγεία σας. Και όταν η απογοήτευση κατέλαβε τις καρδιές σας και πειστήκατε ότι 

δεν υπάρχει έλεος μεταξύ των ανθρώπων, επειδή αντί να είστε αδελφοί και αδελφές, σας έβλεπαν σαν 

ξένους, χάσατε την πίστη και την ελπίδα. Κάποιοι από εσάς βλασφημούσαν, άλλοι έβριζαν και άλλοι 

λαχταρούσαν τον θάνατο. 

32 Έτσι, πολλοί από εσάς Με φτάσατε μόνο για να μάθετε ότι η πηγή του ελέους Μου είναι η μόνη 

που δεν στερεύει ποτέ, και ότι αρκεί να την αναζητήσετε για να τη νιώσετε να ξεχύνεται σε κάθε 

ταλαιπωρημένη ψυχή. 

33 Σύντομα θα δείτε όχι μόνο έναν λαό, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα απογοητευμένη από τον 

εαυτό της, πεπεισμένη ότι όλη η ανθρώπινη δύναμη, ο πλούτος ή η επιστήμη δεν είναι επαρκείς 

δυνάμεις για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους, να δώσουν ειρήνη στις ψυχές τους ή να απαλύνουν 

τον πόνο τους. Τότε θα τους δείτε να αναζητούν την πηγή της αλήθειας πέρα από τον κόσμο τους, πέρα 

από τους ανθρώπους και την ψεύτικη εξουσία τους. 

34 Πόσοι θα Με αναζητήσουν και θα Με ρωτήσουν απευθείας από πνεύμα σε πνεύμα! Θα τους 

απαντήσω, αλλά πόσοι θα διασχίσουν επίσης το δρόμο σας και θα σας ρωτήσουν, θα σας ζητήσουν 

φως. Αυτούς θα τους παραλάβετε στο όνομά Μου και θα τους δώσετε από αυτά που σας έχω 

εμπιστευτεί. 

35 Αν πραγματικά δίνετε στους συνανθρώπους σας με αγάπη, με φως, με πνευματοποίηση ─ 

πραγματικά, σας λέω, όχι μόνο θα τους ανάψετε την πίστη στον Πατέρα, αλλά και θα τους επαναφέρετε 
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την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ σας ως παιδιά του 

Θεού. 

36 Γνωρίζω τα προσόντα σας. Παρατηρώ εκείνους που άφησαν τις υλικές τους δουλειές για να 

ακούσουν το λόγο Μου, εκείνους που απαρνήθηκαν την ικανοποίηση οποιασδήποτε απόλαυσης ή την 

απόλαυση λίγων ωρών ξεκούρασης για να είναι μαζί Μου, ή εκείνους που υπέμειναν την κριτική ή το 

κουτσομπολιό των αγαπημένων τους προσώπων, και τα είχαν όλα αυτά σε χαμηλή εκτίμηση, και είναι 

παρόντες τη στιγμή που σας δίνω τη διδασκαλία Μου. 

37 Η ευλογία και η ειρήνη μου να είναι μαζί τους. Ευλογώ την επιθυμία εκείνων που θέλουν να 

τελειοποιηθούν, ευλογώ εκείνους που πεινούν και διψούν για γνώση. Είναι εκείνοι που θέλουν να 

αλλάξουν τη ζωή τους και τα έθιμά τους για να νιώσουν πιο κοντά στον Κύριό τους. Αν παραμείνουν 

σταθεροί στο μονοπάτι τους, θα φτάσουν στο τέλος του και θα πετύχουν αυτό που επιθυμούν. 

38 Το θέλημα του Διδασκάλου είναι όλοι οι άνθρωποι της πίστης να έρθουν έτσι να Με ακούσουν, 

με μια βαθιά πνευματική επιθυμία- να ονειρεύεστε μόνο να βελτιώσετε τη ζωή σας και να 

εγκαταλείψετε όλα όσα ήταν ακάθαρτα στο παρελθόν σας. Είναι αλήθεια ότι όλοι σας προσπαθείτε να 

επιτύχετε αυτόν τον στόχο, κάποιοι με περισσότερο ζήλο, άλλοι με λιγότερο ζήλο, αλλά όλοι σας 

προσπαθείτε να γίνετε καλύτεροι από ό,τι ήσασταν πριν. Νομίζετε ότι δεν βλέπω τις μάχες που δίνετε; 

39 Οι κακίες, τα πάθη, η ειδωλολατρία εξακολουθούν να σας βάζουν σε πειρασμό. Αλλά 

προσεύχεστε σε αυτές τις στιγμές και η πίστη σας σας βοηθά να σωθείτε από αυτές. Η ψυχή σας είναι 

έτοιμη να Με δεχτεί με αυτή τη μορφή αποκάλυψης και να Με ακούσει μέσω αυτού του μέσου 

επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν έλαβε αυτή την προετοιμασία στη γη, αλλά κατά τη διάρκεια της 

πνευματικής του ανάπτυξης, και ήταν απαραίτητο να απορρίψετε πολλές κλίσεις που υιοθετήσατε κατά 

τη διάρκεια της περιπλάνησής σας στον κόσμο, προκειμένου να κατανοήσετε την εκδήλωσή Μου αυτή 

τη στιγμή. 

Όσοι δεν έχουν προετοιμαστεί δεν θα αναγνωρίσουν αυτή την εκδήλωση ως αλήθεια. Γι' αυτό 

βλέπετε διαιρέσεις στους κόλπους των οικογενειών σας: Γονείς που, γι' αυτό το λόγο, κρίνουν λάθος τα 

ίδια τους τα παιδιά- παιδιά που γίνονται κριτές των γονέων τους- αδέρφια που κάποτε καταλάβαιναν ο 

ένας τον άλλον και τώρα κοιτάζονται σαν να ήταν ξένοι- και σύζυγοι που μαλώνουν και απορρίπτουν ο 

ένας τον άλλον επειδή ο ένας πιστεύει και ο άλλος αρνείται. 

40 Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Την εποχή του κηρύγματός μου, οι άνθρωποι 

επίσης έκριναν λάθος ο ένας τον άλλον- διότι ενώ κάποιοι πίστευαν στον λόγο μου και έδιναν ακόμη και 

τη ζωή τους επειδή πίστευαν στην αλήθεια του, άλλοι τον αποκαλούσαν απάτη και αναλήθεια. 

41 Αν ο λαός περίμενε πραγματικά τον Κύριό του, δεν θα είχε μπερδευτεί, όπως δεν μπερδεύτηκαν 

εκείνοι που τον λαχταρούσαν διακαώς, τον περίμεναν και τον καλούσαν. 

42 Σας είπα να προσκαλέσετε όλους ανεξαιρέτως τους συνανθρώπους σας να καθίσουν στο τραπέζι 

Μου. Διότι αν και δεν πιστεύουν όλοι σε Μένα προς το παρόν, πρέπει να μιλήσω σε όλους. 

43 Εκείνη την ώρα ξεκίνησα για τα πλήθη. Ο τόπος όπου τους μίλησα ήταν πάντα αδιάφορος για 

Μένα. Τους μίλησα τόσο στη στοά του ναού όσο και στο δρόμο, σε ένα λιβάδι της κοιλάδας ή στην ακτή 

της θάλασσας ή στην κορυφή ενός βουνού. 

44 Αυτή τη στιγμή που η προετοιμασία ενός φορέα φωνής είναι απαραίτητη για να σας μιλήσει ─ 

ένα ασήμαντο πλάσμα που δεν θα μπορούσε, διαποτισμένο από την ακτινοβολία Μου, να βγει στους 

δρόμους ή στα μονοπάτια των πλατειών και των πόλεων για να απευθύνει το λόγο Μου στα πλήθη ─ 

σας συγκέντρωσα σε ταπεινούς χώρους λατρείας για να σας δώσω το λόγο Μου. Αντί να πηγαίνω Εγώ 

στους ανθρώπους, αυτοί έρχονται να Με ακούσουν. Γι' αυτό λέω σ' αυτούς που έρχονται σε Μένα μέρα 

με τη μέρα: Καλέστε τους συνανθρώπους σας στη σκιά του δέντρου Μου, όπου μπορούν να ακούσουν 

τη φωνή Μου. 

45 Σας προετοιμάζω, γιατί τώρα αρχίζει μια νέα περίοδος. Μια εποχή μεγάλης πνευματικότητας και 

ανύψωσης ανατέλλει, η οποία συμβαίνει εκεί όπου σας δίνω το Λόγο Μου. 

46 Για τρία ακόμη χρόνια θα σας δώσω τις οδηγίες Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, που θα 

είναι σαν τρεις ημέρες, επειδή ο χρόνος περνάει αμείλικτα. 



U 197 

157 

47 Πόση επιείκεια και πόση παραχώρηση σας έχει δοθεί στο έργο μου, ω λαέ! Ωστόσο, πρέπει να 

σας επισημάνω ότι όλα έχουν τα όριά τους και ότι οι παραχωρήσεις που σας έκανε ο Πατέρας πρέπει να 

τελειώσουν. Σύντομα θα ξέρετε πώς να διατηρήσετε τον πραγματικό σεβασμό για όλα όσα είναι 

αληθινή προετοιμασία. 

48 Το Έργο μου δεν είναι μια από τις τόσες πολλές διδασκαλίες, δεν είναι μια άλλη αίρεση στον 

κόσμο. Αυτή η αποκάλυψη που σας έφερα σήμερα είναι ο Αιώνιος Νόμος. Ωστόσο, πόσες τελετουργίες 

έχετε προσθέσει σε αυτό λόγω έλλειψης πνευματικότητας και κατανόησης, πόσες ασέβειες, μέχρι που 

τελικά το έχετε διαστρεβλώσει. Πόσες πράξεις λατρείας έχετε εισάγει στη Διδασκαλία Μου, λέγοντας 

και πιστεύοντας ότι όλα όσα κάνατε ήταν εμπνευσμένα και διαταγμένα από Μένα. 

49 Έρχεται ο καιρός που θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα καταλάβετε την αληθινή φύση του 

πνευματισμού. Αλήθεια σας λέω, το Έργο Μου είναι ιερότερο από οτιδήποτε άλλο έχετε σκεφτεί στον 

κόσμο. Παρ' όλα αυτά, είμαι έτοιμος να συγχωρήσω όλα όσα έχετε αμαρτήσει στην αποστολή σας, και 

μέσω της μετάνοιάς σας θα ξεκινήσετε μια νέα, πιο πνευματική ζωή, εφαρμόζοντας τις διδασκαλίες μου 

με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα, έτσι ώστε αυτό που διδάσκετε να είναι αληθινός πνευματισμός. 

50 Αν οι νέοι μαθητές μου είχαν χρησιμοποιήσει την πνευματική ουσία που έλαβαν από το 1866, 

όταν ξεκίνησαν αυτές οι διδασκαλίες ανάμεσά τους ─ δεν νομίζετε ότι θα είχαν απορροφήσει αυτές τις 

διδασκαλίες εδώ και πολύ καιρό; 

51 Ήταν φυσικό ότι όσο δεν βλέπατε την αποκάλυψή Μου ολοκληρωμένη, θα πέφτατε σε 

σφάλματα και θα παρερμηνεύατε κάποιες από τις διδασκαλίες, παρόλο που τις εξήγησα με κάθε 

λεπτομέρεια, ώστε να τις κατανοήσει η κατανόησή σας. Αλλά όταν ο Λόγος Μου φτάσει στο πλήρες 

μέγεθός του ανάμεσά σας, αυτά τα λάθη δεν δικαιολογούνται πλέον. 

52 Έχετε καταλήξει να πιστεύετε ότι σας έφερα αυτό το έργο με την πρόθεση να εξαλείψω την 

υλική φτώχεια στην οποία βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, προκειμένου να σας βοηθήσω να ξεχωρίσετε 

μπροστά στους άλλους ως σπουδαίοι. Αλλά σήμερα σας εκπλήσσει το γεγονός ότι σας φέρνω 

πνευματικά αγαθά: έλεος, παρηγοριά, βάλσαμο, τα οποία θα πρέπει να μεταδώσετε με τον μεγαλύτερο 

αλτρουισμό. 

53 Η αλήθεια είναι η εξής: Όποιος έχει βάλει τιμή στις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον 

συνάνθρωπό του, δεν το έχει κάνει για το έργο μου που έχει πουλήσει. Αυτός που έβαλε ένα τίμημα, 

ένα τίμημα προδοσίας, το έκανε για τον εαυτό του. 

54 Απομένει ακόμη ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο σας μιλάω ελεύθερα, και κανείς δεν 

μπορεί να ισχυριστεί ότι τον τιμώρησα σκληρά ή ότι τον ανάγκασα να εξιλεωθεί υπερβολικά για τα λάθη 

που έκανε. Διότι η διδασκαλία Μου είναι στοργική, όπως και τα μέσα που χρησιμοποιώ για να σας 

διορθώσω. 

55 Δεν είναι η ανταμοιβή του κόσμου που θα σας δώσει ειρήνη και ικανοποίηση. Αυτά θα έρθουν 

ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση του καθήκοντος γεμάτη φιλανθρωπία που ασκείτε στους 

συνανθρώπους σας. 

56 Επιπλέον, να είστε άνθρωποι καλής θέλησης, αν αγαπάτε την ειρήνη, αυτή θα μείνει μαζί σας. 

Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει θησαυρός συγκρίσιμος με την ειρήνη της ψυχής. 

57 Μπορείτε να πείτε ότι είναι μόνο ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να μην ακούγεται 

πλέον αυτή η λέξη. Ήδη πλησιάζει ο καιρός που θα ξεκινήσετε να διαδώσετε τα Καλά Νέα. Το πλήρες 

μέτρο του χρόνου του φωτός θα έρθει, και πάνω στα κεφάλια σας θα κατέβει το Πνεύμα του Κυρίου, 

ακριβώς όπως κατέβηκε πάνω στους αποστόλους μου εκείνη την εποχή, κάνοντας μια γλώσσα φωτιάς 

να εμφανιστεί πάνω στον καθένα από αυτούς ως σύμβολο του "Λόγου" ή του πνευματικού χαρίσματος 

του Λόγου που τους δόθηκε εκείνη τη στιγμή. 

Είναι απαραίτητο να παραμείνετε στη διδασκαλία μου, έτσι ώστε το θέλημά μου να 

πραγματοποιηθεί μέσα σας. Αν υποστείτε ταπεινώσεις για χάρη του έργου μου, υπομείνετε τις 

ταπεινώσεις αυτές με υπομονή και συγχωρήστε. Στερεώστε τα μάτια σας στον Ιησού και δείτε πώς 

εκείνες τις ημέρες υπέμεινε τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να 

επαναστατήσει, και αντίθετα συγχώρεσε και αγάπησε όσους Τον προσέβαλαν. 
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58 Όταν σας είπα ότι πρέπει να προσφέρετε το δεξί μάγουλο ως ένδειξη συγχώρεσης σε αυτόν που 

θα σας χτυπήσει στο αριστερό μάγουλο, δεν περιόρισα τη διδασκαλία Μου μόνο στα λόγια. Πόσες 

φορές τις τελευταίες ημέρες που πέρασα στον κόσμο δέχτηκα στο πρόσωπό μου και στο σώμα μου είτε 

μαστιγωτικά χτυπήματα είτε χτυπήματα χωρίς η καρδιά μου να θυμώσει ούτε το βλέμμα μου να δείξει 

δυσαρέσκεια. Η ευγένειά μου, η καλοσύνη με την οποία κοίταζα αυτούς τους ανθρώπους, προκάλεσε 

πολλά θαύματα, πολλές μεταστροφές που μόνο εγώ είδα. Ο Σωτήρας Ιησούς, λοιπόν, ήρθε για να σας 

δείξει το μονοπάτι της πνευματικής ανοδικής ανάπτυξης μέσω της ταπεινότητας. 

59 Από την ώρα της γέννησής μου ως ανθρώπινο ον, η θεία ταπεινοφροσύνη αποκαλύφθηκε 

πλήρως στον κόσμο ─ από εκείνη τη κρύα νύχτα, όταν μια γυναίκα, η πιο αγνή στην ψυχή και το σώμα, 

προσευχήθηκε με χαρά μέσα από έναν στάβλο στον Κύριό της, το μόνο καταφύγιο που άνοιξε εκείνη τη 

νύχτα για να δεχτεί τον Σωτήρα του κόσμου στη μήτρα Του. Εκεί στη φάτνη που ήταν η κούνια μου 

άρχισε το μάθημα της αγάπης και της ταπεινότητας που έφερα στην ανθρωπότητα. 

60 Σήμερα ζείτε σε μια διαφορετική εποχή. Επέστρεψα σε σας, και αν και δεν το έκανα ως 

άνθρωπος, σας δίδαξα εκ νέου τη διδασκαλία μου για την ταπεινοφροσύνη. Το σκοτάδι στο οποίο είναι 

τυλιγμένη η ανθρωπότητα αυτή την εποχή είναι πιο μαύρο από εκείνο της νύχτας στην οποία γεννήθηκε 

ο Ιησούς. Η σκληρότητα των καρδιών που δέχτηκαν την είδηση της επιστροφής μου ήταν σαν τις πέτρες 

εκείνης της σπηλιάς όπου το Θεό-Παιδί άνοιξε τα μάτια του στο φως αυτού του κόσμου. Η αδιαφορία 

των ανθρώπων για το αιώνιο, για το πνευματικό και η έλλειψη αγάπης μεταξύ τους είναι σαν το κρύο 

εκείνης της ευλογημένης νύχτας. Και η ευθραυστότητα του μυαλού τους, μέσω του οποίου κάνω τον 

εαυτό Μου γνωστό αυτή την εποχή, η τραχύτητα της καρδιάς τους ήταν σαν το σκληρό άχυρο της 

φάτνης. Έτσι άρχισα εκ νέου τη διδασκαλία Μου ανάμεσά σας. Αλλά σας ρωτώ: Θα το τελειώσω κι εγώ 

πάνω σε έναν σταυρό, όπως έκανα τότε; 

61 Κοιτάξτε τα ίχνη μου και ακολουθήστε τα. Όταν συναντάτε τον πόνο, τη θυσία, την παραίτηση, 

την ταπείνωση σε αυτόν, στρέψτε το βλέμμα σας στον Ιησού και εγώ θα σας στείλω τη δύναμή μου και 

θα σας δώσω το χέρι μου ως σταυροφόρο για να σας βοηθήσω να σηκώσετε το σταυρό σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 198  
1 Μακάριος είναι εκείνος που έρχεται σε Μένα με ταπεινότητα. 

2 Τώρα είναι οι καιροί που θα αφήσω πίσω μου ανθρώπους προετοιμασμένους στην ψυχή και το 

μυαλό, ώστε να μαρτυρήσουν την αλήθεια του ερχομού Μου. 

3 Όταν οι μαθητές μου θα διατρέχουν τον κόσμο μιλώντας και διδάσκοντας στο όνομά μου, θα 

έχουν μέσα τους την πίστη και την 

να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα σπεύσω να τους βοηθήσω τη στιγμή της δοκιμασίας, επειδή πάντα και 

παντού έχω δώσει αποδείξεις της αγάπης Μου και της παρουσίας Μου. 

4 Όταν η θλίψη σας ταλαιπωρεί και φωνάζετε στον Πατέρα σας, επειδή η πίστη σας σας δίνει την 

πεποίθηση ότι ακούγεστε και ότι ο Κύριος βλέπει το θλιμμένο σας πρόσωπο, τότε αισθάνεστε μια 

παρηγοριά και μια ελπίδα που είναι το χάδι που σας δίνει ο Κύριος όταν ακούει τη ικεσία σας. 

5 Όταν η ζωή παρουσιάζεται στον άνθρωπο γεμάτη παγίδες και βάσανα, και αυτός τότε εκλιπαρεί 

την παρηγοριά του Πατέρα του ─ γιατί να μην έρθω και να τον ενισχύσω, αφού είναι το παιδί που 

αγαπώ, και είμαι πραγματικά Εκείνος που μπορεί να τον αναστήσει ξανά; 

6 Η Θεία αγάπη ξεχύνεται στην ανθρωπότητα κάθε στιγμή, και αυτό μαρτυρούν όσοι Με έχουν 

νιώσει βαθιά στην καρδιά τους. Διότι, αν και είμαι παντοδύναμος, περιορίζω τον εαυτό Μου για να 

πλησιάσω τον άνθρωπο και να τον αισθανθώ. 

7 Μην καταδικάζετε κανέναν. Δείτε πώς οι άνθρωποι των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων 

προσεύχονται με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικούς από τους δικούς σας. Σας αποκάλυψα ότι 

κατεβαίνω σε όλους και ακούω τους πάντες. Γιατί δεν θα κρυφτώ από όποιον Με αναζητά. 

Οι άλλοι, από την άλλη πλευρά, θα σας καταδικάσουν εξαιτίας του πνευματικού τρόπου προσευχής 

σας και επίσης επειδή πιστέψατε στη διακήρυξή μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Πόσοι από εσάς 

έχετε ήδη πέσει θύματα συκοφαντίας και γελοιοποίησης από εκείνους που δέχτηκαν τη διακήρυξή μου 

με αυτή τη μορφή! Μόνο η φλόγα της πίστης που καίει στην καρδιά αυτού του λαού σας έκανε να 

αντέξετε τις δοκιμασίες, και αυτό γιατί εμπιστεύεστε ότι αυτή η διδασκαλία, έχοντας επιβιώσει από 

μεγάλες διαμάχες, θα αναγνωριστεί παγκοσμίως. Εσείς, που θα ακούσετε τον λόγο μου άμεσα και θα 

γίνετε δάσκαλοι μεταξύ των ανθρώπων, δεν θα δείτε το αποτέλεσμα της εργασίας σας από αυτόν τον 

κόσμο. Γιατί θα χρειαστεί χρόνος για να καρποφορήσει ο σπόρος. 

8 Αυτή η ανθρωπότητα αποδέχεται σταδιακά την ιδέα του πνευματικού. Μόλις φτάσει σε ένα 

ορισμένο ύψος ανάπτυξης, θα διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε καμία απάτη στις εκδηλώσεις και τις 

αποκαλύψεις Μου- ότι ήταν αλήθεια, ότι ο Δάσκαλος ξεχείλιζε τον εαυτό Του με αγάπη, σοφία και χάρη 

μέσα από αμόρφωτα αλλά δεκτικά όργανα που φωτίστηκαν από τη Θεότητά Μου. Αυτά ήταν ακόμη 

ατελή, αλλά καθώς είμαι η ίδια η Καθαρότητα, χρησιμοποίησα τα όργανα της διάνοιας των ανθρώπων 

που μάχονται συνεχώς ενάντια στις κλίσεις τους. 

Αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι θα πρέπει να εκδηλωθώ μόνο μέσω ενός ενάρετου και τέλειου 

ανθρώπου για να είμαι αξιόπιστος, σφάλλει και θα τον ρωτήσω: Είναι οι εκπρόσωποι της Θεότητάς Μου 

στις θρησκευτικές κοινότητες τέλειοι και ενάρετοι άνθρωποι; Αληθινά σας λέω, δεν βρίσκω ανάμεσά 

τους ούτε έναν δίκαιο σε ολόκληρη τη γη. Ωστόσο, είναι ερμηνευτές του Λόγου Μου που 

αποκαλύφθηκε στο παρελθόν. 

9 Οι φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας μιλάω δεν είναι αντιπρόσωποί μου, ούτε υπηρέτες 

μου. Είναι μόνο εργαλεία για να μεταφέρουν τη μεσολάβησή μου. 

10 Η διδασκαλία μου σας έδωσε πολλά μαθήματα. Σας είπα ότι δεν είναι απαραίτητο να χτίζετε 

μεγαλοπρεπείς εκκλησίες για να ευχαριστήσετε τον Θεό σας, ότι είναι εξίσου περιττό να εξομολογείστε 

τις αμαρτίες σας ενώπιον ενός άλλου αμαρτωλού όπως εσείς. Ότι η καλύτερη εκκλησία στην οποία 

μπορείτε να εισέλθετε για να Με λατρέψετε είναι η ίδια σας η καρδιά και ότι όταν νιώθετε ειλικρινείς 

τύψεις για τις παραβάσεις σας και αγωνίζεστε ενάντια στον εαυτό σας για να διορθώσετε τους τρόπους 

σας, κερδίζετε πραγματικά τη συγχώρεση μέσω Εμού. Η απόδειξη ότι έχετε ξεπλύνει τους λεκέδες σας 

θα είναι η ειρήνη που βιώνει το πνεύμα σας και η χαρά που ξεχειλίζει την καρδιά σας. 
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11 Γιατί οι άνθρωποι μιλούν για "υπερφυσικό", όταν όλα σε Μένα και στα έργα Μου είναι φυσικά; 

Αντίθετα, τα κακά και ατελή έργα των ανθρώπων δεν είναι "υπερφυσικά", αφού το φυσικό θα ήταν να 

ενεργούν πάντοτε σωστά, ενόψει Εκείνου από τον οποίο προήλθαν και των ιδιοτήτων που διαθέτουν 

και φέρουν μέσα τους; Σε Εμένα τα πάντα έχουν μια απλή και βαθιά εξήγηση, τίποτα δεν μένει στο 

σκοτάδι. 

Αποκαλείτε "υπερφυσικό" όλα όσα δεν καταλαβαίνετε ή θεωρείτε ότι καλύπτονται από μυστήριο. 

Αλλά μόλις η ψυχή σας αποκτήσει την ανύψωσή της μέσω της αξίας και δει και ανακαλύψει αυτά που 

δεν μπορούσε να δει πριν, θα διαπιστώσει ότι τα πάντα στη δημιουργία είναι φυσικά. 

12 Αν πριν από μερικούς αιώνες είχαν πει στην ανθρωπότητα για τις προόδους και τις ανακαλύψεις 

που θα έκανε ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή, ακόμη και οι επιστήμονες θα αμφέβαλλαν και θα 

θεωρούσαν αυτά τα θαύματα υπερφυσικά. Αλλά σήμερα, καθώς έχετε εξελιχθεί και έχετε 

παρακολουθήσει βήμα προς βήμα τις προόδους της ανθρώπινης επιστήμης, τις θεωρείτε ως φυσικά 

έργα, αν και τις θαυμάζετε. 

13 Αληθινά σας λέω: Αύριο, όταν ο πνευματικός διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό του εξαπλωθεί 

στο πρόσωπο της γης, η ανθρωπότητα θα εξοικειωθεί με αυτές τις εκδηλώσεις. Θα πιστέψει ότι Εγώ 

έγινα γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, θα πιστέψει σε αυτά που μίλησα και δεν θα κρίνει πλέον 

τέτοιες εκδηλώσεις ως κάτι αδύνατο ή υπερφυσικό. 

14 Οι άνθρωποι του αύριο θα είναι αυτοί που θα αναγνωρίσουν το μεγαλείο και την ουσία της 

Διδασκαλίας Μου εξαιτίας των γραπτών που έχουν απομείνει από τον Λόγο Μου. Η απλότητα με την 

οποία εξήγησα το βαθύ, το ανεξιχνίαστο, η απλότητα με την οποία σας παρουσίασα την αλήθεια, θα 

τους προκαλέσει θαυμασμό. 

15 Ετοιμάστε λοιπόν τον λόγο μου, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε όσους έρχονται με 

επιθυμία για αυτή τη γνώση. Θα έρθουν άνθρωποι που δεν θα ικανοποιηθούν με απλές εξηγήσεις. Θα 

έρθουν επιστήμονες που έχουν περάσει τη ζωή τους αμφισβητώντας τη φύση και τα βιβλία, και θα σας 

ρωτήσουν: "Γιατί ο Κύριος δεν υλοποιήθηκε, αφού είχε τη δύναμη να το κάνει, και δεν εξήγησε τι 

ανακαλύψεις θα έκανε η επιστήμη;" 

16 Τότε θα απαντήσετε: "Στον πυρήνα του θείου Λόγου, η απλότητα του οποίου περιέχει σοφία, 

βρίσκεται η εξήγηση και η προφητεία για το τι θα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος και για το τι περιμένει 

την ανθρωπότητα". 

17 Μαθητές, ακόμη και σήμερα σας λέω: Μη νομίζετε ότι η σοφία που σας διδάσκω στις 

αποκαλύψεις Μου είναι για να αντιταχθείτε στη μόρφωση των ανθρώπων. Αν θέλετε να ακολουθήσετε 

αυτόν τον δρόμο, σας λέω ήδη από τώρα ότι δεν θα πετύχετε. 

18 Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μορφωμένος για να έρθει σε Μένα, αρκεί να έχει ανύψωση 

ψυχής, να εκφράζει το Λόγο Μου όπως τον αποκάλυψε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή και όπως σας τον 

δίνω σήμερα: γεμάτος απλότητα και αγάπη. Αποκάλυψε επιστημονική ευρυμάθεια; Προσπαθεί να 

λύσει τα επιστημονικά προβλήματα των ανθρώπων αυτής της εποχής; 

19 Μιλάω μόνο στο πνεύμα. Έχω διδάξει μόνο το μονοπάτι που οδηγεί στην τέλεια ζωή, και αυτό το 

καθήκον είναι επίσης δικό σας: να μιλήσετε στο πνεύμα και να του δείξετε τη σιλουέτα της "Γης της 

Επαγγελίας" στον ορίζοντα. 

20 Να παρουσιάζω τη διδασκαλία μου με ειλικρίνεια και ανόθευτη και να επιτρέπω στον άνθρωπο 

να ερευνά, να διερευνά και να κάνει ερωτήσεις. Δεν το αποδοκιμάζω αυτό, ούτε το εμποδίζω. Ας 

αναζητήσει ο καθένας την προσέγγιση που του είναι δυνατή για να βρει την αλήθεια. 

21 Σπείρετε, ο σπόρος σας θα φέρει καρπούς αύριο. Δεν έχει σημασία ότι μόνο οι μελλοντικές 

γενιές θα δρέψουν τους καρπούς. 

22 Μελετήστε τη λέξη μου και ερευνήστε το νόημά της. 

23 Έρχομαι για να σας δώσω τη διδασκαλία μου και όχι για να κοιτάξω τις ατέλειές σας και την 

αμαρτωλότητά σας. 

24 Ο "λαός του Ισραήλ" θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα του θάρρους, επειδή το "Ισραήλ" είναι 

"ο ισχυρός" της ανθρωπότητας. 
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25 Θα λάβετε νέες εντολές από τις οποίες οι μάζες των ανθρώπων θα Με αναγνωρίζουν. 

26 Η φρίκη (του πολέμου) εξαπολύεται, και ενώ το "Ισραήλ" κοιμάται, οι άνθρωποι εκλιπαρούν για 

έλεος και το έχουν λάβει από Μένα. Αλλά είναι θέλημά Μου η ανθρωπότητα να το λάβει αυτό μέσω της 

προετοιμασίας του λαού Μου. 

27 Θα πρέπει να έχετε το παράδειγμα του Πατέρα μπροστά σας, καθώς εξασκείστε στην παράδοση 

και την υπακοή. 

28 Όταν έρθει η ώρα, θα σας δοθεί μια αποστολή. Θα πάτε σε ξένες χώρες. Δεν θα κάνετε 

φυλετικές διακρίσεις, και επιπλέον, σας λέω: Θα έρθει ο καιρός που ο Πατέρας θα γίνει αισθητός σε 

όλες τις καρδιές. 

29 Δεν κοιτάζω τις ανθρώπινες ματαιοδοξίες σας. Το μόνο που βλέπω είναι ότι η καρδιά και το 

πνεύμα σας Με αναζήτησαν, και θα σας στείλω στις επαρχίες ως αγγελιοφόρους του Διδασκάλου, 

διδάσκοντας με το παράδειγμά σας, όπως ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή. 

30 Ναι, "Ισραήλ", φέρε τον λόγο μου, που είναι ο χυμός της αιώνιας ζωής. 

31 Καθήκον σας είναι να δώσετε στον κόσμο τα οφειλόμενα σε εκπλήρωση της εντολής μου. Γιατί 

είστε οι κάτοχοι του φωτός και της χάρης της Τρίτης Εποχής. 

32 Είμαι ο Πατέρας που είναι γεμάτος αγάπη για να σας ανεβάσω και πάλι στη ζωή της χάρης, για 

να σας βάλω στο σωστό δρόμο. Απαιτήσατε πολλά από Μένα στη Δεύτερη Εποχή, αλλά τώρα είμαι μαζί 

σας στο πνεύμα και σας δίνω ξανά τον Λόγο Μου, τον "Θείο Λόγο" Μου που χαρακτηρίζεται από αγάπη, 

ώστε να ακολουθήσετε τις τέλειες οδηγίες Μου και να τις φέρετε στον κόσμο. 

33 Με τον Λόγο Μου, που είναι μια πολύ λεπτή σμίλη, δουλεύω την καρδιά σας, γιατί τη βλέπω να 

κοιμάται ακόμα. 

34 Είναι μια χαριτωμένη αυγή στην οποία ο Δάσκαλος κατεβαίνει σε όλους τους μαθητές Του. 

35 Οι μάντεις έχουν γίνει μάρτυρες της παρουσίας μου και έχουν δει το φως του Πνεύματός μου. 

36 Έχουν προετοιμαστεί εσωτερικά και έχουν κλείσει τα μάτια τους στα ερεθίσματα του κόσμου, 

και από το στόμα τους βγαίνουν προφητικά λόγια. 

37 Συνεχίστε να εργάζεστε για τον εαυτό σας, γιατί αν δεν το κάνατε ─ αληθινά σας λέω: Οι πέτρες 

θα μιλούσαν. 

38 Αλλά σας λέω επίσης: δεν θέλω να σας αναγκάσω. Θέλω η αγάπη να ρέει από τις καρδιές σας 

απλά και φυσικά. 

39 Ετοιμαστείτε, άνθρωποι, γιατί δεν ξέρετε καν από πού ακριβώς, αλλά πλήθος ανθρώπων από 

διάφορα χωριά και περιοχές της χώρας θα ξεκινήσει και θα έρθει στους τόπους συγκέντρωσης. 

40 Σηκωθείτε στην προσευχή. Βοηθήστε τους συνανθρώπους σας. Μελετήστε τον λόγο μου. Δεν 

θέλω να δω το "Ισραήλ" να ντρέπεται επειδή δεν ήξερε να πολεμάει. Όχι, άνθρωποι. Φέρτε έναν, δύο ή 

τρεις σπόρους μπροστά Μου, αλλά ο σπόρος σας πρέπει να είναι καθαρός. Η δουλειά σας είναι να 

κατανοήσετε σωστά τον Λόγο Μου. 

41 Είμαι ένας στοργικός Πατέρας και έρχομαι σε σας ως Πατέρας, διότι ως Δικαστής είμαι 

αμείλικτος. Ανανεωθείτε, προετοιμαστείτε, ώστε να Με βλέπετε πάντα ως Πατέρα. 

42 Η ώρα της μεγάλης μάχης πλησιάζει. Εδώ και τρία χρόνια έχετε ακόμα τον Λόγο Μου, και ο 

Πατέρας θέλει να αφήσει τα πλήθη των πιστών να διδαχθούν. Εσείς, όμως, που σας αφήνω στους 

τόπους συνάθροισης ως αρχηγούς των κοινοτήτων, πρέπει να προετοιμαστείτε καλά. 

43 Αποκτήστε κατανόηση και μην επιτρέπετε στον κόσμο να 

αφαιρεί το αίμα της ζωής του Λόγου μου και επιστρέφει την ουσία του στον θείο θρόνο μου. 

44 Αποτραβηχτείτε από τον κόσμο και θυμηθείτε τα λόγια μου που σας λένε: Αυτό που ήσασταν 

πριν, δεν θα είστε πλέον σήμερα, και αυτό που είστε τώρα, δεν θα είστε πλέον αύριο. Ανανεωθείτε. 

Απορρίψτε το περιττό και το κακό. Δεν θέλω ούτε φανατικούς ούτε φανατικούς. 

45 Την πρώτη φορά σας έστειλα τον Μωυσή, τη δεύτερη φορά ήμουν ανάμεσά σας στον Ιησού από 

τη Ναζαρέτ, και σήμερα με έχετε ως Άγιο Πνεύμα. Βλέπω τις ψυχές σας στη Σκάλα του Ιακώβ να 

δέχονται τη χάρη και το φως του Πνεύματός Μου. 
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46 Αποτελείτε όλοι έναν λαό. Είστε όλοι ένα παιδί στο οποίο δίνω το φιλί της ειρήνης μου. 

47 Μελετήστε τον λόγο μου και φέρτε τον στις μάζες, γιατί ο δρόμος είναι τώρα έτοιμος. Οι 

άνθρωποι θα έρθουν σε αυτό το έθνος. Δώστε τους την καλύτερη "γιορτή", δείξτε τους ένα καλό 

παράδειγμα, ώστε να σας αναγνωρίσουν ως μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

48 Ο καθένας από εσάς έχει γύρω του ένα πνευματικό ον που τον προστατεύει. Όταν έρθει η 

στιγμή, θα απαντήσει σε Μένα για εσάς και εσείς για αυτό. Αλήθεια, σας λέω, μεγάλη είναι η ευθύνη 

που αναλαμβάνετε. 

49 Να έχετε ζήλο και επιθυμία να εκπληρώσετε το έργο σας και να παραμείνετε ενωμένοι σε ένα 

ιδανικό και μια θέληση. Στάσου μπροστά στη δικαιοσύνη μου, η οποία βλέπει ακόμη και τους πιο 

εσωτερικούς χτύπους της καρδιάς σου. 

50 Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πρέπει να σηκωθείτε βιαστικά, με αγάπη, για να εκπληρώσετε την 

αποστολή μου- κάποιοι ήδη ως μαθητές, άλλοι ως μαθητές. 

51 Αφήστε στον κόσμο ό,τι είναι δικό σας και έχετε έναν στόχο, που είναι η σωτηρία της ψυχής. 

Γιατί θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για όλα όσα έχετε εργαστεί σε αυτόν τον πλανήτη όταν έρθει η 

ώρα. 

52 Δεν είστε ανίδεοι ή αδαείς, κάνετε τα πάντα γνωρίζοντας την αιτία. 

53 Σας προειδοποιώ για τα γεγονότα που έρχονται. Όταν δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο Μου, θα 

συνομιλείτε μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

54 Σήμερα σας βλέπω ενωμένους σύμφωνα με το παράδειγμα των αποστόλων Μου της Δεύτερης 

Εποχής, και εργάζομαι πάνω σας για να κάνετε μεγάλα θαύματα. 

55 Έχετε μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό, δώστε στους συνανθρώπους σας από τα πολλά που σας έχω 

δώσει στο Λόγο Μου. 

56 Έχω ρίξει τη σοφία Μου ανάμεσά σας, αλλά βλέπω τον πεινασμένο λύκο με το ένδυμα του 

προβάτου που θέλει να σας καταβροχθίσει ενσταλάζοντας αμαρτωλές σκέψεις για να σας διαφθείρει. 

Αλλά όταν βλέπω ότι η ύπαρξή σας είναι κοντά στο να υποκύψει, είμαι εκεί ως Πατέρας που έρχεται να 

σας βοηθήσει, γιατί δεν θέλω να χαθείτε. 

57 Μικρό είναι το ποίμνιο που φέρει την αγάπη για τον Πατέρα στην καρδιά του και έχει τη θέληση 

να Με υπηρετήσει. Σας λέω όμως: Μείνετε σταθεροί για να μπορέσετε να επιτύχετε την ανάπτυξη της 

ψυχής σας στο Νόμο Μου. 

58 Θέλω να σας δω ενωμένους με αυτόν τον τρόπο. Διότι αν εσύ στέκεσαι δίπλα στον Πατέρα, εγώ 

θα στέκομαι δίπλα σου. Δεν θα σας αφήσω ούτε στιγμή, και ο πειρασμός θα μείνει μακριά από τον "λαό 

του Ισραήλ". 

59 Εμβαθύνετε στο Λόγο Μου, καταλάβετε ότι ο χρόνος της εκδήλωσής Μου είναι σύντομος και 

συνειδητοποιήστε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Μου και πόσο μεγάλο είναι το φως που έχω τοποθετήσει 

στην ψυχή σας. Συνειδητοποιήστε ότι πρέπει να έρχεστε σε Μένα αγνοί. 

60 "Η βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο", γι' αυτό καταλάβετε Με όταν σας λέω: Ό,τι θα 

εργαστείτε στη γη θα το διατηρήσω για σας στο μέλλον. 

61 Εδώ σε αυτό το τραπέζι σας περιμένω όλους. Με την παρουσία μου εξαφανίζονται οι φυλές, οι 

κάστες και η καταγωγή. Όλοι Μου ανήκετε εξίσου, όλοι έχετε μια ψυχή σαν πολύτιμο κόσμημα, και σε 

αυτή την ψυχή απευθύνω τον εαυτό Μου. 

62 Αν θέλετε να ξέρετε: Αυτό ήταν το μέρος που είχε προκαθοριστεί για τη νέα Μου αποκάλυψη 

στον κόσμο, όπου θα Με βλέπατε να έρχομαι "πάνω στο σύννεφο" μπροστά σε όλους τους λαούς της 

γης. 

63 Κατανοήστε σωστά αυτές τις λέξεις. Με αυτό θέλω να σας πω ότι κατεβαίνω με το Πνεύμα σε 

όλους, αλλά ότι δεν θα ακούσουν όλοι αυτόν τον λόγο. Συνέβη με τον ίδιο τρόπο εκείνες τις ημέρες: ένα 

έθνος ήταν ο μάρτυρας της διδασκαλίας Μου, των έργων Μου, και τα άλλα έθνη της γης πίστεψαν 

εξαιτίας των μαρτυριών. 
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64 Σήμερα συγκεντρώνω τις ψυχές αυτού του λαού για να τελειοποιήσουν την αποστολή τους υπό 

τον λόγο του Δασκάλου τους. 

65 Δεν τους υπόσχομαι γήινα βασίλεια, αλλά ένα βασίλειο αιώνιου φωτός για την ψυχή. 

66 Οι ψυχές τους, οι οποίες τώρα είναι ακόμη γεμάτες εγωισμό σε σχέση με τις ανάγκες του 

πλησίον τους, θα είναι γενναιόδωρες "αύριο" για να αφήσουν τους συνανθρώπους τους να μοιραστούν 

την κληρονομιά που τους έχω παραχωρήσει. 

67 Εκείνοι που εκείνη την εποχή περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία ως βασιλιά της γης και τον 

έβλεπαν να έρχεται με τη θεϊκή ταπεινότητά Του, αποθαρρύνθηκαν και μπερδεύτηκαν. Γιατί να τους 

μιμηθείτε σήμερα και να μπερδευτείτε όταν Με βλέπετε να αποκαλύπτομαι με αυτόν τον τρόπο, 

παρόλο που έχετε ήδη προηγούμενα παραδείγματα ότι η βασιλεία του Κυρίου σας δεν είναι από αυτόν 

τον κόσμο; 

68 Διδάσκω έναν λαό, ώστε αύριο να διδάξουν όλους εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία να Με 

ακούσουν με αυτή τη μορφή. Όσοι Με ακούνε σήμερα, ακούνε έναν Πατέρα που, με μεγάλη αγάπη, 

τους ανακοινώνει την επικείμενη αναχώρησή του και που, για τον λόγο αυτό, χαρίζει την πατρική Του 

αγάπη σε όλους εκείνους που Τον περιβάλλουν. Είναι η φωνή ενός Πατέρα που θέλει να τον θυμούνται, 

που δεν θέλει να αφήσει κανένα από τα παιδιά του να κλαίει με λυγμούς, που επιθυμεί να απολαύσουν 

όλοι την κληρονομιά του, και αυτή είναι η κληρονομιά της αγάπης του. 

69 Αυτός ο λαός θα έχει όλα όσα χρειάζεται για τον επερχόμενο αγώνα, τη μεγάλη πνευματική 

μάχη του, επειδή θα κάνει τον σπόρο μου να βλαστήσει εκ νέου με την καρποφόρα βροχή Του. 

70 Ναι, άνθρωποι, το όνομά μου θα είναι και πάλι σε όλα τα χείλη, η στάση μου σε όλες τις καρδιές 

και ο νόμος μου θα αποκαλυφθεί σε όλες τις συνειδήσεις. Πόσο ευτυχισμένοι θα είναι όσοι έχουν 

συμμετάσχει σε αυτό το θεϊκό έργο, γιατί αυτή η πνευματική ευδαιμονία θα τους αποζημιώσει για όλες 

τις θλίψεις και τα βάσανά τους. Θα θυμούνται ότι ήταν μαθητές του Χριστού εδώ στη γη, ότι φύλαγαν 

με αγάπη τον σπόρο που ο Θείος Δάσκαλος τους δίδαξε να καλλιεργούν. 

71 Αποκτήστε αυτή την ειρήνη για την ψυχή σας, ω άνθρωποι, αποκτήστε αυτή τη θέση στην 

αιωνιότητα. 

72 Εγώ, ως Δάσκαλος, πηγαίνω μπροστά σας και καθοδηγώ την ψυχή σας. Γι' αυτό, ας είναι σαφή 

τα έργα των μαθητών μου, τότε όσοι σας βλέπουν θα σας πάρουν ως παράδειγμα. 

Ο κόσμος πεινάει και εσείς έχετε το ψωμί που θρέφει. Σας προετοιμάζω όπως έκανα με τους 

αποστόλους Μου. Αν Με ακολουθήσετε όπως εκείνοι, θα νιώσετε τη δύναμή Μου να πολεμήσω κάθε 

κακό. Όλες οι δυνάμεις της φύσης θα σας βοηθήσουν στην αποστολή σας, αν ξέρετε πώς να τις 

χρησιμοποιήσετε. 

73 Σήμερα βλέπετε ανάμεσα στους ανθρώπους την έλλειψη και τη φτώχεια, την ανησυχία να 

αποκτήσουν ψωμί για το σώμα, ενώ εσείς διατηρήσατε τον εαυτό σας χωρίς να υποστείτε τέτοιες 

δυσκολίες, επειδή θέλω να έχετε ειρήνη και να αφιερώνετε μέρος του χρόνου σας στην άσκηση της 

διδασκαλίας Μου. 

Πολλοί άνδρες και γυναίκες μεταναστεύουν και αναζητούν σε αυτή τη γη καταφύγιο για τις καρδιές 

τους που έχουν κουραστεί από τις μάχες, και θα βρουν μια ευλογημένη γη, πλούσια σε παροχές, και θα 

μοιραστείτε το ψωμί σας μαζί τους, και θα βρουν καταφύγιο και θα εγκαταστήσουν τα σπίτια τους εδώ. 

74 Ξυπνήστε, άνθρωποι, γιατί απομένουν μόνο τρία χρόνια μέσα στα οποία θα γίνω γνωστός σε 

σας. Αναζητήστε Με ήδη σήμερα από πνεύμα σε πνεύμα, γιατί πλησιάζει ήδη η ώρα που θα νιώσετε 

ορφανοί και θέλω να είστε δυνατοί στη δοκιμασία. Τότε ο πνευματικός κόσμος δεν θα σας δίνει πλέον 

τον λόγο ενθάρρυνσης, τη συμβουλή του. Δεν θα ακούτε πια αυτό το "κονσέρτο" από το υπερπέραν, και 

γι' αυτό είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς να πετάτε, ώστε να συνεχίσετε να τρέφετε την ψυχή σας. 

75 Πλησιάστε αυτό που είναι τέλειο. Ενώστε τη θέλησή σας με τη δική μου. Αναζητήστε όλα όσα 

είναι καλά για την ψυχή σας και αγαπήστε λιγότερο τα γήινα αγαθά. Η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα 

όριο όπου θα την κρατήσω πίσω. Το σκοτάδι θα εξαφανιστεί, "τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν, θα 

συσσωρευτούν και θα ριχτούν στη φωτιά", όπως είναι γραμμένο. Όλα αυτά θα συμβούν. Σας 

προετοιμάζω γι' αυτό, άνθρωποι, ώστε να αναγνωρίσετε την εποχή στην οποία ζείτε και να αφυπνίσετε 
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τους συνανθρώπους σας. Μακάριος είναι εκείνος που θέλει να λυτρωθεί, που προσεύχεται και 

μετανοεί, γιατί θα σωθεί. Αν όμως σας απορρίψουν για τον λόγο αυτό, αν πληγωθείτε, θυμηθείτε τον 

Ιησού στο θείο πάθος του και πάρτε τον ως πρότυπο. 

76 Δείξτε κατανόηση και συγχωρήστε τις προσβολές. Δεν πρέπει να έχετε "εχθρούς" και αν σας 

πολεμήσουν, πάρτε τα όπλα της αγάπης, του φωτός. Αν συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο, θα 

επιτύχετε την τελειότητα και θα έχετε το δώρο της ειρήνης στη γη. Σας δίνω τον σπόρο, καθήκον σας 

είναι να τον φυτέψετε. 

77 Η ώρα που έπρεπε να έρθω είχε προαναγγελθεί, και αυτή η προφητεία έγινε πραγματικότητα. 

Είχε ειπωθεί: "Οι άνθρωποι θα φτάσουν στην κορυφή της αμαρτίας και του υλισμού. Οι πόλεμοι θα 

εξαπλωθούν από έθνος σε έθνος σαν φωτιά που καταστρέφει τα πάντα. Το μίσος και η κακή θέληση θα 

φυτρώσουν σαν ζιζάνια και θα καλύψουν τα χωράφια". 

78 Ήξερα ότι με την πάροδο του χρόνου θα Με ξεχνούσατε και ότι ο Λόγος Μου θα έφευγε από τις 

καρδιές σας. Γι' αυτό σας ανακοίνωσα την επιστροφή Μου. 

Αυτό το φως έχει σβήσει, η ανθρώπινη καρδιά είναι ψυχρή και αναίσθητη όπως τη νύχτα που ο 

Ιησούς ήρθε στον κόσμο και η Μητέρα, μη βρίσκοντας καταφύγιο στα σπίτια των ανθρώπων, αναζήτησε 

καταφύγιο στο αγροτικό καταφύγιο των βοσκών και των κοπαδιών. 

79 Σήμερα δεν έχω ετοιμάσει μήτρα για να γίνω άνθρωπος, γιατί ήρθα με το Πνεύμα για να σας 

μιλήσω. 

Και μέσα σε τόσο μεγάλη σκληροκαρδία και απιστία σε βρήκα. Σας έχω επιλέξει και έχετε προετοιμάσει 

την καρδιά σας για να Με δεχτείτε. Με ακούσατε και η πίστη σας άναψε. 

80 Αν θέλετε να Με ακολουθήσετε, τότε υπακούστε στο Λόγο Μου. Θα σε βοηθήσω να σηκώσεις το 

σταυρό σου. Αλλά δεν θέλω αυτός ο λαός, που Με πιστεύει σήμερα, να Με κρίνει και να Με 

καταδικάσει αύριο, όπως εκείνος που Με έβαλε στο σταυρό. Σήμερα δεν ξέρετε ποιοι θα παραμείνουν 

πιστοί. Σας λέω ότι θα είναι λίγοι και μερικές φορές θα είναι μοναχικοί. Αλλά ο δρόμος τους θα είναι 

ανοιχτός και οι άγγελοι θα τους προστατεύουν και θα τους σώζουν από τον κίνδυνο για να τους 

οδηγήσουν στο ουράνιο εμπόδιο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

165 

Οδηγία 199  
1 Η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. 

2 Ακούραστα σας μιλάω γιατί πλησιάζει η δοκιμασία για τους μαθητές και θέλω να ξέρετε πώς να 

κάνετε γνωστό το έργο Μου τότε. Σας έχω εξοικειώσει με τις αρχές της, ώστε να την παρουσιάζετε 

πάντα με όλη την καθαρότητα και την αλήθεια της. 

3 Η διδασκαλία μου θα ενώσει τον κόσμο σε ένα ενιαίο ιδεώδες, και μόλις αυτή η ένωση 

σκέψεων, καρδιών και θελήσεων γίνει πραγματικότητα, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη και θα βιώσει 

κάτι περισσότερο από τη ζωή της ψυχής. 

4 Υπάρχει ο αγώνας των κοσμοθεωριών και των δογμάτων σε αυτή την εποχή. Όλοι θέλουν να 

έχουν δίκιο. Αλλά ποιος έχει δίκιο σε αυτόν τον αγώνα του εγωισμού και του συμφέροντος; Ποιος είναι 

ο ιδιοκτήτης της αλήθειας; 

5 Αν εκείνοι που πιστεύουν ότι βρίσκονται στο τέλειο μονοπάτι και ότι κατέχουν την αλήθεια είναι 

υπερήφανοι γι' αυτό ─ πραγματικά, σας λέω, δεν γνωρίζουν ακόμη το μονοπάτι- γιατί σ' αυτό πρέπει να 

είναι κανείς ταπεινός, και αρκεί να μην αναγνωρίζουν την αλήθεια που περιέχεται στην πίστη των 

άλλων για να μην είναι πλέον ταπεινοί. Αλλά σας είπα ήδη στη "Δεύτερη Εποχή": "Μακάριοι οι πράοι 

και οι ταπεινοί στην καρδιά". 

6 Ο άνθρωπος που καταδικάζει την πίστη και την πεποίθηση του συνανθρώπου του 

απομακρύνεται από τη σωτηρία, γιατί μέσα στην υπερηφάνεια και την απερισκεψία του προσπαθεί να 

μοιάσει στον Θεό του. 

7 Σας λέω να δείξετε τον εαυτό σας όπως είναι, για να μην πέσετε στην υποκρισία. Να είστε 

ειλικρινείς και να σκεφτείτε ότι σας λείπουν ακόμη πολλά για να φτάσετε στην τελειότητα της ψυχής. 

8 Εκείνος που με την ταπεινότητά του θεωρεί ότι τα δώρα της χάρης που λαμβάνει είναι 

αδικαιολόγητα, δεν θα γίνει ποτέ υπερόπτης, όσα κι αν του χαρίσω υπερβολικά. 

Μια μέρα οι άνθρωποι θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Ο αγώνας θα είναι άνισος. Γιατί ενώ κάποιοι θα 

βασίσουν τη διεκδίκησή τους στη βία της γήινης δύναμης, άλλοι θα παρουσιάσουν τα όπλα της αγάπης 

τους μόνο στην υλική τους φτώχεια. Γιατί δεν θα έχουν άλλη πατρίδα από την πνευματική τους 

κληρονομιά. 

9 Ξέρετε, λαέ Μου, ότι σας έφερα κοντά και σας ένωσα, επιλέγοντάς σας από εδώ και από εκεί. 

Γιατί σε όλες τις αιρέσεις και τις εκκλησίες που μοιάζουν με μονοπάτια, υπάρχουν πνευματιστές ─ 

μαθητές στους οποίους δημιούργησα αυτή την οικογένεια. Δεν τους έχω ενώσει σε έναν τόπο 

συγκέντρωσης, αλλά σε έναν Νόμο, σε μία και την ίδια αγάπη. Γιατί όποιος νιώθει την καρδιά του να 

χτυπάει από αγάπη για τον αδελφό του, θα είναι παιδί αυτού του λαού. Αλήθεια σας λέω, δεν θα γίνετε 

πνευματιστές μόνο και μόνο επειδή μπήκατε σε αυτές τις αίθουσες συναντήσεων όπου ο Λόγος Μου 

μιλάει για πνευματισμό, αλλά λόγω της αγάπης που δίνετε στους συνανθρώπους σας. 

10 Η σκέψη ότι θα πρέπει να πολεμήσετε ενάντια σε ιδέες, έθιμα και λάθη αιώνων δεν θα πρέπει 

να σας φοβίζει, ούτε θα πρέπει να σας πειράζει που ο αριθμός σας είναι μικρός. Γνωρίζετε ότι το φως 

που σας έδωσα σπάει τις αλυσίδες των δεσμών και της άγνοιας. 

11 Για ποιο λόγο θα μπορούσαν να κατηγορηθούν οι πνευματιστές, αν εκπληρώνουν τον 

πνευματικό νόμο, τον ηθικό νόμο και τα γήινα καθήκοντά τους, αφήνοντας στο πέρασμά τους ένα ίχνος 

αρετής; Αλλά προσέξτε όλα όσα δεν έχω διδάξει, για να μην κατηγορηθείτε για την ανθρώπινη 

δικαιοσύνη. Σήμερα σας λέω, όπως και στη Δεύτερη Εποχή: "Δώστε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού και 

στον Καίσαρα ό,τι είναι του Καίσαρα με". Τότε κανείς δεν θα βρει σφάλμα σε σας για να σας 

καταδικάσει. 

12 Να υπακούετε στους νόμους που διέπουν τη χώρα στην οποία ζείτε και να σέβεστε αυτούς που 

κυβερνούν τους άλλους λαούς. 

13 Σας αφήνω με τον λόγο μου για τη μελέτη σας και την απόκτηση γνώσεων. 

14 Όπως ο ποιμένας σας, ξεκινήστε ως αγγελιοφόροι για να φέρετε τα καλά νέα στις καρδιές. 

15 Αληθινά σας λέω, μέσω εσάς πρέπει να σωθεί το ανθρώπινο γένος. 
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16 Βήμα-βήμα σας κατευθύνω στο μονοπάτι της αγάπης, το στενό αυτό μονοπάτι που, όμως, θα 

σας γεμίσει ικανοποίηση και ειρήνη. 

17 Θέλω να σας δω να περπατάτε πίσω από τον Δάσκαλο στο μονοπάτι που οδηγεί στην υπέρτατη 

ευδαιμονία. Μην ακολουθείτε τους δρόμους του κακού που σας απομακρύνουν από Μένα. 

18 Εκείνοι που έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους είναι τώρα γύρω Μου. Αλλά ήρθα σε σας ως 

Πατέρας της αγάπης και του ελέους για να σας διδάξω εκ νέου να αφιερώνετε λίγες στιγμές κάθε νέας 

ημέρας σε Μένα. 

19 "Εργάτες", κοπιάστε και εργαστείτε, ώστε να παραδώσετε μια πλούσια συγκομιδή στο τέλος του 

1950. 

20 Δύσκολο είναι το έργο που πρέπει να εκπληρώσετε, κάποιοι σε μακρινά μέρη, άλλοι στους 

κόλπους της οικογένειάς τους. 

21 Η κληρονομιά που σας έδωσα αυτή τη στιγμή είναι η ίδια που είχατε και στο παρελθόν. Αλλά 

έχετε παραβιάσει τη διαθήκη αγάπης και καλής θέλησης που κάνατε μαζί Μου πριν από πολύ καιρό, και 

ήταν απαραίτητο να επιστρέψω σε σας για να σας την υπενθυμίσω. 

22 Σκεφτείτε ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να 

υπηρετείτε με καθαρή καρδιά, τότε θα νιώθετε δυνατοί και θα είστε ολόκληροι μέσα στο χάος. 

Ενωθείτε ώστε οι εκκλησίες να είναι σαν φρούριο, σαν συμπαγές τείχος, σαν αδιάσπαστη αλυσίδα στην 

οποία ο καθένας είναι ένας ισχυρός κρίκος. 

23 Σηκώστε τον πεσόντα. Δίνω την αγαπητική μου βοήθεια σε όλους. Κάποιοι όμως μαστιγώνονται 

από τους πειρασμούς του κόσμου και δεν έχουν ακούσει ακόμη τη φωνή της συνείδησής τους. Το 

καθήκον σας είναι να τους πλησιάσετε και να γίνετε το ραβδί στο δρόμο τους, μέχρι να φτάσετε στο 

σημείο να ακολουθήσουν το μονοπάτι της αγάπης μου. 

24 Φυλάξτε, παιδιά μου, τις διδασκαλίες του Πατέρα, για να φυλαχτούν και οι δικές σας. 

25 Σας έδωσα ένα σώμα για να μπορέσετε να εκπληρώσετε ένα δύσκολο έργο στη γη. Φυλάξτε 

αυτό το σώμα με αγάπη, ω ψυχές, γιατί θα είναι μεγάλος ο πόνος σας αν δεν υπακούσετε στην εντολή 

Μου. 

26 Εσείς θα οδηγήσετε το σώμα σας, και δεν θα είναι αυτός που θα σας αποτρέψει από το 

μονοπάτι της υπακοής. 

27 Σπείρετε τον σπόρο και φροντίστε να βλαστήσει, ώστε να επιστρέψει πολλαπλασιασμένος στις 

αποθήκες του Πατέρα. 

28 Είναι θέλημά μου να σας δω ταπεινούς. Αλλά πολλοί από εσάς, με την έλλειψη διάκρισης, 

παρακαλούσατε για τη βοήθειά μου. 

29 Βλέπω ότι έχετε ντυθεί με τα ρούχα μου. Τους άφησα μαζί σας για να σας προστατεύσω από τις 

κακουχίες των καιρών, αλλά όχι για να τους αφήσω στη μέση. 

30 Από το 1866, έχετε τη νέα μου εκδήλωση αγάπης ανάμεσά σας: Σας ξέφυγε τίποτα; 

31 Μακάριος είναι εκείνος που ήπιε το ποτήρι του πόνου με υπομονή, γιατί ο πόνος του θα 

μετατραπεί σε χάρη. 

32 Στολίστε το ιερό, γιατί ο Πατέρας ήθελε από καιρό να κατοικήσει σε αυτό. 

33 Πάρτε τη θέση σας και όλοι θα δουν ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά σας. 

34 Είναι θέλημά μου να υπακούτε στο λόγο μου και να δίνετε το καλό παράδειγμα στους 

ανθρώπους- για αυτό, να έχετε τη δύναμή μου μέσα σας. Σας έδωσα ένα μονοπάτι και είναι γεμάτο 

φως. Ακολουθήστε τα ίχνη μου και ανεβείτε στο βουνό. 

35 Κάποιοι Μου ζητούν χρήματα, αλλά σας λέω: Στην Πρώτη Εποχή είχατε μεγάλα πλούτη στη γη, 

αλλά ήσασταν ανυπάκουοι στο Νόμο Μου. Σήμερα δεν υπάρχει έλλειψη ψωμιού στο τραπέζι σας, αλλά 

η περίοδος εκπλήρωσης της αποστολής σας είναι σύντομη. Να είστε ακούραστοι στο να μεταδίδετε τον 

σπόρο Μου στους συνανθρώπους σας, έτσι ώστε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής σας να μπορείτε να 

Μου δείξετε τον σπόρο πολλαπλασιασμένο. 

36 Μη φοβάσαι τον γήινο, φοβήσου τη θεϊκή μου δικαιοσύνη. 
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37 Είστε όλοι παιδιά Μου και θα έρθετε όλοι σε Μένα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. 

38 Μέσα από εσάς που έρχεστε πιο κοντά στον Κύριο, δίνω σε όλους, όσο απόμακροι και αν τους 

θεωρείτε. 

39 Μέχρι τα χωράφια που ετοίμασε ο βοσκός, τα οποία είναι οι καρδιές των ανθρώπων. 

40 Όταν ο βοσκός αντιλαμβάνεται ότι ένα πρόβατο κλαψουρίζει με θλίψη, σπεύδει προς το μέρος 

του και το φέρνει στο μαντρί των προβάτων. 

41 Υπόκεισαι σε σοβαρές δοκιμασίες, "Ισραήλ". Αλλά ο Πατέρας σας δίνει δύναμη για να 

μπορέσετε να τις περάσετε. 

42 Αν εκπληρώσετε το καθήκον σας στη γη, σας περιμένει μεγάλη χαρά στη μέλλουσα ζωή. 

43 Οι πόρτες της Βασιλείας των Ουρανών είναι ανοιχτές και προσκαλούν όλους όσους θέλουν να 

ζήσουν σε αυτήν. Θα βρείτε αυτές τις πόρτες στη συνείδησή σας. 

44 Σήμερα σας βάζω στο τραπέζι της αγάπης μου για να σας δώσω το συμπόσιο του Πνεύματος. 

45 Παιδιά της Θεότητάς μου, μαθητές του Δασκάλου, αφήστε το φως του μηνύματος που σας 

στέλνει η Αγάπη μου να διεισδύσει στο πιο βαθύ μέρος της ψυχής σας. 

46 Καλώς ήρθατε, ω άνθρωποι που έρχεστε σε Μένα κουρασμένοι, άρρωστοι και με 

ταλαιπωρημένες ψυχές. 

47 Καλωσορίστε το φως της θεϊκής μου ακτίνας, γιατί σε αυτό θα βρείτε δύναμη, θεραπεία και 

χαρά. 

48 Γιατί υπάρχουν μερικοί ανάμεσά σας στους οποίους φαίνεται παράξενο να έρχομαι με αυτόν 

τον τρόπο; 

49 Δεν σας είπα ότι βρίσκομαι σε αυτό το σώμα. Όχι, σας είπα μόνο ότι αυτό το μυαλό δέχεται την 

έμπνευσή Μου. Αυτή τη στιγμή δίνω ένα νέο μήνυμα στους ανθρώπους, συγκρίσιμο με μια απέραντη 

πηγή που χύνει το περιεχόμενό της σε διψασμένους αγρούς και κήπους. Να θυμάστε ότι το μυαλό σας 

είναι το καταφύγιο της σοφίας Μου στο οποίο ρίχνω το φως Μου. 

50 Έβαλα τις σκέψεις μου σε λέξεις που αποπνέουν αγάπη και εγκαρδιότητα, ώστε να βρείτε σε 

αυτές το βάλσαμο που θεραπεύει την ψυχή και το σώμα σας. Σας δίδαξα επίσης να λατρεύετε τον Θεό 

σας στον βωμό της αλήθειας και όχι στους βωμούς των σκιών, της ειδωλολατρίας και του φανατισμού. 

51 Προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να λάβετε τα πλούτη που σας φέρνω. Αφήστε αυτό το πέπλο 

να σκιστεί σήμερα, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε το πλήρες νόημα του νέου μου μηνύματος. 

52 Σας κάνω να καταλάβετε χωρίς βιβλία και μόνο με το πνεύμα. Σας διδάσκω να ερμηνεύετε το 

νόημα όλων των αποκαλύψεων. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πέφτετε πλέον στην ειδωλολατρία, διότι 

δεν θα αρκείστε να ασχολείστε με την αλληγορία, αλλά θα ξέρετε πώς να διεισδύσετε στο βάθος της 

διδασκαλίας για να ερμηνεύσετε την αλήθεια της. 

53 Έχετε ακούσει ότι οι άγγελοι στον ουρανό ακούν αιώνια τη θεία συναυλία. Όταν σκέφτεστε αυτό 

το σύμβολο, προσέξτε να μην πιστέψετε ότι και στον ουρανό θα ακούσετε μουσική παρόμοια με αυτή 

που έχετε συνηθίσει να ακούτε στη γη. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο έχει υποκύψει σε ένα πλήρες 

σφάλμα υλισμού. Από την άλλη πλευρά, όποιος σκέφτεται την αρμονία με τον Θεό σε αυτή τη θεία 

συναυλία, όταν ακούει τη μουσική του ουρανού και την ευδαιμονία των αγγέλων όταν την ακούνε, θα 

βρίσκεται στην αλήθεια. 

54 Πώς γίνεται όμως κάποιοι να μην το αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που ο 

καθένας από εσάς έχει μέσα στην ψυχή του έναν τόνο της Συμπαντικής Συναυλίας; Πώς γίνεται κάποιοι 

που ακούν αυτή τη λέξη να μην την καταλαβαίνουν, να μην την αισθάνονται ή να την παρερμηνεύουν; 

55 Αγαπητά μου παιδιά, εσείς που είστε αδύναμοι στην κατανόησή σας, αναζητήστε το φως στην 

προσευχή. Ρωτήστε Με στους διαλογισμούς σας, γιατί όσο μεγάλες κι αν είναι οι ερωτήσεις σας, Εγώ θα 

ξέρω πώς να σας απαντήσω από την αιωνιότητα. Εγώ, με τη σειρά μου, θα σας κάνω ερωτήσεις, ώστε το 

φως της αλήθειας να λάμψει μεταξύ του Δασκάλου και των μαθητών. 

56 Η ουράνια μουσική είναι η παρουσία του Θεού μέσα σας, και στο μέσον αυτής της συναυλίας, 

μόλις φτάσετε στην αληθινή ανύψωση, που είναι η πνευματική ομορφιά, ο τόνος σας θα ηχήσει. Αυτή 
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είναι η μουσική του ουρανού και το τραγούδι των αγγέλων. Όταν το βιώνετε και το αισθάνεστε με 

αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια θα ακτινοβολεί στην ύπαρξή σας και θα αισθάνεστε ότι ο Θεός είναι μέσα 

σας. Η ζωή θα σας προσφέρει μια αιώνια και θεϊκή συναυλία και σε κάθε ήχο της θα ανακαλύψετε μια 

αποκάλυψη. 

Δεν έχετε ακούσει ακόμη τους όμορφους τόνους στην τέλεια αρμονία τους - άλλοτε γλυκούς τόνους, 

άλλοτε δυνατούς. Αν τύχει να τις αντιληφθείτε μια φορά, θα σας φανούν ως ασαφείς τόνοι που δεν 

μπορείτε να ενώσετε. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει πλήρως την ομορφιά που περιέχουν. Πρέπει να 

αφήσετε πίσω σας τις αισθήσεις, τα πάθη και τις σκιές του υλισμού για να μπορέσετε να ακούσετε τη 

συναυλία του Θεού στην ψυχή σας. 

57 Γιατί θεωρείτε τον διάλογό μου μαζί σας αδύνατο, παρόλο που λαμβάνετε την εκδήλωση του 

σύμπαντος; Πώς μπορεί η δόνηση του Πνεύματός μου μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της σκέψης να 

σας φαίνεται αδύνατη, παρόλο που είστε όλοι γεμάτοι από τις σκέψεις του Θεού; Πώς θα ήταν αδύνατο 

για τον Θεό να σας μιλήσει κρυφά, παρόλο που οι άγγελοι, οι κόσμοι, οι χώροι και όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα είναι γεμάτα από Αυτόν; Γιατί να μην καταλάβω την ψυχή σας ή γιατί να την 

αφήσω στην τύχη της; Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό θα ήταν πράγματι αδύνατο; 

58 Ακούστε Με καλά: Είμαι ο Δάσκαλος, αυτός ο πλανήτης είναι ένα σχολείο για την ψυχή. Η ζωή 

και οι διδασκαλίες Μου είναι το τέλειο θέμα. Μπορείτε πραγματικά να πιστέψετε ότι θα εγκατέλειπα τα 

καθήκοντά Μου και ότι θα μπορούσα να ξεχάσω τους μαθητές Μου; 

59 Άνθρωποι, σας επαναλαμβάνω ότι οι ήχοι της θείας συναυλίας αντηχούν γύρω σας και ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη οι ψυχές σας να ανυψωθούν για να αντιληφθούν την αρμονία τους. Αν δεν είναι 

έτσι, θα επιτρέψετε σε αυτούς τους ήχους να συνεχίσουν να αντηχούν στους χώρους του κόσμου σε 

αναμονή άλλων που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να τους αντιληφθούν. 

60 Θέλω να αποκτήσετε τη δεκτικότητα για το πνευματικό, έτσι ώστε να γλυκάνετε την κατήφεια 

σας εδώ σε αυτή τη γη, όπου κλαίτε και υποφέρετε τόσο πολύ. 

61 Μην ακούτε εκείνους που αρνούνται την αλήθεια ότι είμαι μέσα σας και μαζί σας. Ξυπνήστε και 

ακούστε αυτό το μέρος της συναυλίας Μου που σας δίνω τη δυνατότητα να ακούσετε σήμερα. Τα αυτιά 

σας ήταν έτοιμα να ακούσουν μόνο τον απόηχο των θρήνων και τη βοή των πολέμων αυτής της 

ανθρωπότητας, που είναι η καλύτερη απόδειξη της διχόνοιας και της έλλειψης αρμονίας σας. Μπορείτε 

να βρείτε αυτή την απόδειξη παντού και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής σας. 

62 Ο αδελφοκτόνος πόλεμος και ο πόλεμος των ιδεολογιών έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. 

Μεγάλοι και μικροί, δυνατοί και αδύναμοι, πιστοί και άπιστοι παρασύρονται σε μια θάλασσα σύγχυσης. 

Αλλά το κλάδεμα είναι κοντά, και αληθινά σας λέω, κάθε δέντρο που δεν παράγει καλό καρπό θα 

κλαδευτεί. 

63 Ο πόνος, ο χρόνος και η αλήθεια θα είναι το αδυσώπητο δρεπάνι που θα κόψει τα ζιζάνια από 

τη ρίζα, τα οποία αργότερα θα ριχτούν στη φωτιά της σοφίας, όπου όλα τα ψεύτικα θα καταναλωθούν. 

64 Μέσα σ' αυτό το χάος υπάρχουν και εκείνοι που αμφιβάλλουν για την αγάπη Μου. Σε αυτό σας 

λέω: Πώς να εγκαταλείψω αυτόν τον κόσμο, όταν μόνο εγώ μπορώ να ηρεμήσω τα κύματα αυτής της 

ταραγμένης θάλασσας; 

65 Μην ξεχνάτε ότι όποτε βρίσκεστε στο σκοτάδι, θα έρθω να σας βοηθήσω, γιατί είμαι το φως του 

κόσμου. 

66 Οι άνθρωποι είναι αυτοί που προκαλούν τις καταιγίδες, αλλά το καθήκον μου είναι να τους 

διδάξω να κάνουν ειρήνη. Και αυτό ακριβώς κάνω σήμερα με τη διδασκαλία μου, η οποία κατέβηκε 

πάντα ως μια γλυκιά και αρμονική συναυλία, ως ένα μήνυμα που προήλθε από αυτό το βασίλειο της 

αγάπης και της δικαιοσύνης. 

67 Θα συνεχίσω να μιλάω στις καρδιές σας. Ο Ουρανός θέλει επίσης να γίνει γνωστός στον κόσμο 

σας. Αφήστε το να το κάνει μέσω της διάνοιάς σας. 

68 Ο διαχωρισμός του Δημιουργού από τα πλάσματά Του είναι αδύνατος, είναι αδύνατο να 

υπάρχει απόσταση μεταξύ του Χριστού και των ανθρώπων, όπως ακριβώς κανένα σώμα δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς κεφάλι, ούτε ένας ήλιος χωρίς πλανήτες. 
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69 Αν αγαπάτε την αλήθεια, η ομορφιά που απολαμβάνετε στην ύπαρξή σας θα είναι μεγάλη. Και 

όταν αποκτήσετε αυτή την ιερή ελευθερία που προσφέρω στην ψυχή σας, θα ταξιδέψετε σε ουρανούς, 

χώρους και κόσμους μέσω της ικανότητας της σκέψης σας. 

70 Σας παρηγορώ σ' αυτή την εποχή της θλίψης, η οποία είχε προαναγγελθεί από καιρό από τους 

προφήτες. Ο Ρόκε Ρόχας, ο αγγελιοφόρος μου αυτή την εποχή, σας μίλησε για τις δοκιμασίες που θα 

έρθουν σύντομα, και από τον πρώτο μου φωνητικό φορέα σας έκανα γνωστό ότι οι προφητείες θα 

γίνουν τώρα πραγματικότητα. 

Όσοι Με άκουσαν ακόμη και εκείνες τις ημέρες, θα θυμούνται ότι ο Δάσκαλος σας είπε: Ιδού, η ζωή 

θα αλλάξει και η ανθρωπότητα θα πιει ένα πολύ πικρό ποτήρι. Τα έθνη θα αγνοούν το ένα το άλλο. Οι 

γονείς θα κρίνουν λανθασμένα τα παιδιά τους και τα παιδιά θα κρίνουν λανθασμένα τους γονείς τους. Ο 

σύζυγος θα απορρίψει τη σύζυγό του, και αυτή με τη σειρά της θα αμαρτήσει ενάντια στον σύντροφο 

της ζωής, και πολλά παιδιά, αν και έχουν γονείς, θα μεγαλώσουν σαν ορφανά. Ως αποτέλεσμα της 

διαφθοράς που θα εξαπλωθεί και της πείνας και της αμαρτίας που θα αυξηθεί, πολλοί άνθρωποι θα 

πεθάνουν. 

71 Και ιδού, μέσα σε λίγα χρόνια όλα αυτά τα καταστροφικά γεγονότα θα σαρώσουν ζωές, σπίτια, 

λαούς, πεποιθήσεις και θεσμούς σαν ορμητικός χείμαρρος. Ξανά και ξανά λέω σε όσους Με ακούνε να 

προσέχουν και να προσεύχονται για να μην αφήσουν τον εαυτό τους να παρασυρθεί από αυτόν τον 

χείμαρρο. 

72 Προσέξτε την αρετή των οικογενειών σας και την ειρήνη στα σπίτια σας. Δείτε πώς ακόμη και οι 

φτωχότεροι μπορούν να γίνουν ιδιοκτήτες αυτού του θησαυρού. 

Αναγνωρίστε ότι η ανθρώπινη οικογένεια είναι η ενσάρκωση της Πνευματικής Οικογένειας: σε αυτήν 

ο άνδρας γίνεται πατέρας, έχοντας έτσι πραγματική ομοιότητα με τον Ουράνιο Πατέρα του. Η γυναίκα, 

με τη μητρική της καρδιά γεμάτη τρυφερότητα, είναι η εικόνα της αγάπης της Θείας Μητέρας και η 

οικογένεια που σχηματίζουν μαζί είναι η ενσάρκωση της Πνευματικής Οικογένειας του Δημιουργού. 

Το σπίτι είναι ο ναός όπου μπορείτε να μάθετε καλύτερα να εκπληρώνετε τους νόμους μου, αν οι 

γονείς ήταν πρόθυμοι να εργαστούν για τον εαυτό τους. 

73 Το πεπρωμένο των γονέων και των παιδιών είναι σε Μένα. Όμως, ο ένας και ο άλλος οφείλουν 

να βοηθούν ο ένας τον άλλον στα καθήκοντά τους και στις υποχρεώσεις τους για εξιλέωση. 

74 Πόσο εύκολος θα ήταν ο σταυρός και η ύπαρξη υποφερτή, αν όλοι οι γονείς και τα παιδιά 

αγαπούσαν ο ένας τον άλλον! Οι πιο δύσκολες δοκιμασίες θα μειωθούν με την αγάπη και την 

κατανόηση. Θα έβλεπαν την παράδοσή τους στο θείο θέλημα να ανταμείβεται με ειρήνη. 

75 Ο πρώτος θεσμός στη γη ήταν ο γάμος, διότι αυτή η ένωση καθαγιάστηκε από τον Δημιουργό 

από την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο άνδρα. Ανά πάσα στιγμή, ο νόμος μου και οι αποκαλύψεις μου 

σας μιλούσαν για το μέγεθος αυτού του έργου. 

Όταν ήμουν μαζί σας στη γη, Μου άρεσε να επισκέπτομαι τους συζύγους και τις οικογένειες. Η 

Παρουσία Μου στα σπίτια αγίασε αυτή την ένωση και ευλόγησε τους καρπούς της. Μίλησα με τα 

παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες, μίλησα με τον οικονόμο και τον πατέρα της οικογένειας, με την 

υπηρέτρια, τη νοικοκυρά και τη μητέρα. Γιατί ήταν απαραίτητο να αποκατασταθούν τα πάντα και να 

δοθούν νέα φώτα στον τρόπο ζωής σε αυτόν τον κόσμο, που είναι ένα στάδιο ανάπτυξης της 

πνευματικής ζωής. 

Ο λόγος μου προοριζόταν για όλους. Έτσι, κάθε φορά που μιλούσα, οι μητέρες έρχονταν βιαστικά με 

τα παιδιά τους στο χέρι ή στην αγκαλιά. Όταν αυτές οι απλές καρδιές άκουσαν τον Ιησού να τους λέει: 

"Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα", ένιωσαν ότι άκουσαν τον Θεό σε αυτόν τον λόγο και 

από τα βάθη της καρδιάς τους είπαν στον Δάσκαλο: "Αλληλούια, Εσύ είσαι ο Μεσσίας που περιμέναμε! 

Δόξα σ' Αυτόν στο όνομα του οποίου έρχεσαι". 

76 Με τον ερχομό μου, μια νέα εποχή έχει πλέον ανατείλει, αλλά ο λόγος μου είναι ουσιαστικά ο 

ίδιος. Σας θυμίζει ό,τι έχετε ξεχάσει, σας διδάσκει νέα μαθήματα και αναβαθμίζει τη ζωή σας φέρνοντάς 

την πιο κοντά στην τελειότητα. 
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77 Αν ζούσατε στο νόμο μου ─ πιστεύετε ότι θα είχα υλοποιηθεί εκδηλώνοντας τον εαυτό μου με 

αυτή τη μορφή; 

78 Καλλιεργώ με τα λόγια μου τον σπόρο που έσπειρα άλλες φορές. Αλλά με αυτή τη μορφή θα 

μιλήσω μόνο μέχρι το 1950. Μετά από αυτό θα συνεχίσω να τρέφω την ψυχή σας, αλλά η εκδήλωσή 

Μου θα είναι πιο λεπτή και υψηλή. 

Σήμερα ήρθα να σας υπενθυμίσω κάποιες αρχές που έχουν καταπατηθεί από τους ανθρώπους. Με 

τις ουράνιες συμβουλές Μου ευλογώ τώρα τον γάμο και την οικογένεια για άλλη μια φορά. Αλλά για να 

διευρύνετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες και να μην πέσετε στον εγωισμό, σας διδάσκω να αρχίσετε 

να σχηματίζετε μια αληθινή πνευματική οικογένεια σε αυτόν τον λαό, της οποίας τον Πατέρα θα 

βλέπετε στο άπειρο, και στον κόσμο θα θεωρείτε τότε όλους τους γείτονές σας αδελφούς και αδελφές. 

79 Δεν νομίζετε ότι αυτός που έχει εκπληρώσει το καθήκον του προς τους αγαπημένους του θα 

νιώσει πιο δυνατός και πιο άξιος να εγκαταλείψει το σπίτι του, τους ανθρώπους του, ακόμη και το έθνος 

του, προκειμένου να διαδώσει τη διδασκαλία μου με τα λόγια και το παράδειγμά του; 

Μην ανησυχείτε γιατί σας λέω ότι πρέπει να εγκαταλείψετε το σπίτι σας και την πατρίδα σας. Σας 

λέω ότι θα προσέχω ό,τι αφήσετε πίσω σας και δεν θα είναι απαραίτητο να πάρετε ένα δεύτερο 

ταξιδιωτικό πακέτο. 

Θα προετοιμάσω τα μονοπάτια, τις πόρτες, τις καρδιές εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσετε να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας. Δεν σας περιμένει καμία αιματηρή θυσία, αν και θα πρέπει να 

θυσιάσετε κάποιες από τις ικανοποιήσεις σας. Η οικογένεια από την οποία ένα από τα παιδιά της 

φεύγει για να πάει στην επαρχία θα είναι ευλογημένη. 

Σας μιλάω γι' αυτά τα πράγματα που θα έρθουν, επειδή έχουν απομείνει μόνο τρία χρόνια για να 

σας δώσω τον λόγο Μου και θα σας αφήσω προετοιμασμένους, ώστε κανείς να μην σας εξαπατήσει. Το 

χάρισμα της διαίσθησής σας θα σας καθοδηγήσει εκείνες τις στιγμές, ώστε να ξέρετε πού να πάτε και 

από ποιο μονοπάτι. 

Οι μαθητές δεν θα περπατούν μόνοι τους, πάνω από αυτούς θα πηγαίνει μια μεγάλη λεγεώνα 

πνευμάτων του φωτός για να τους υποστηρίξει, και πάνω απ' όλα ο Ηλίας, ο πνευματικός ποιμένας, θα 

φωτίζει τους δρόμους και θα φυλάει τα πρόβατά του. Το θέλημά Μου θα φανερωθεί στα έργα σας. 

80. Δεν είστε οι μόνοι πάνω στους οποίους θα στηριχθεί αυτό το έργο. Στο υπερπέραν υπάρχουν 

ήδη εκείνοι που θα ενσαρκωθούν μετά από εσάς για να συνεχίσουν τη σπορά σας. Ο κόσμος θα 

αλλάξει, αλλά δεν θα γίνει σε μια στιγμή. 

81. Σκεφτείτε τον λόγο μου για να γίνει φως στο μυαλό σας. Εσείς οι άνθρωποι, όταν γνωρίσετε τη 

θέση που κατέχετε στη δημιουργία του Πατέρα και το καθήκον που έχετε, θα ξέρετε ότι ο προορισμός 

σας είναι να αγαπάτε και να ευλογείτε για πάντα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



 

171 
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1 Οι πύλες της βασιλείας των ουρανών είναι ανοιχτές σε όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν τα 

οφέλη της. Αυτό το βασίλειο βρίσκεται στο πνεύμα του ανθρώπου. 

2 Υπάρχει μια γιορτή στο πνεύμα σας και στο δικό μου, καθώς ετοιμάζεστε να λάβετε τα 

μηνύματα του φωτός μου. 

3 Καλώς ήρθατε, άρρωστοι, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που έχετε ανάγκη από πνευματική αγάπη, 

γιατί μαζί Μου θα βρείτε το θεραπευτικό βάλσαμο, το φως και τη δύναμη που τόσο πολύ σας έλειπε. 

4 Σας αγαπώ και γι' αυτό σας στέλνω το φως Μου, για να απομακρύνει τα βάσανα, τις ανησυχίες 

και τους φόβους σας και να νιώσετε τυλιγμένοι στην αγάπη Μου, προστατευμένοι και διαφυλαγμένοι 

από τους πολλαπλούς κινδύνους που σας περιμένουν. Η πηγή του ελέους μου ξεχειλίζει για να σας 

θεραπεύσει στην ψυχή και στο σώμα, αλλά ό,τι σας κάνω, το πετυχαίνω σε αυτόν τον κόσμο και σε 

όλους τους κόσμους. Γιατί το Πνεύμα της Παρηγοριάς Μου έχει κατέβει σε όλους τους κόσμους όπου 

κατοικούν τα παιδιά Μου. 

5 Αν τρέφεστε μαζί Μου, αν ξέρετε πώς να Με δέχεστε, δεν θα μπορείτε πλέον να Με αρνείστε, 

δεν θα αμφιβάλλετε ούτε θα αγνοείτε αυτό το ψωμί που σας έδωσε ζωή, και η ύπαρξή σας θα γίνει μια 

συνεχής μαρτυρία ευγνωμοσύνης και αγάπης. 

6 Έχετε ιδέα για τις χαρές της υποσχόμενης Βασιλείας των Ουρανών; Θέλατε να σχηματίσετε μια 

εικόνα στο μυαλό σας για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή των τέλειων όντων, και μιλάτε για 

τραγούδια, για ομορφιά, για αγνότητα και για αγάπη. Αλλά τώρα σας λέω ότι σε αυτόν τον κόσμο 

υπάρχει τέλεια αρμονία. 

7 Πρέπει να ξέρετε ότι τελικά όλοι σας θα γίνετε μέρος αυτής της συναυλίας, ότι θα μοιραστείτε 

αυτή την ευδαιμονία όταν τελειοποιηθείτε και έρθετε σε Μένα. 

Τότε θα Με συναντήσετε και θα βρίσκομαι στο θρόνο της τιμής που Μου δίνετε. 

Αλλά αυτή η ουράνια μουσική θα ηχήσει στην ψυχή σας όταν τότε ανακαλύψετε την παρουσία Μου 

μέσα σας και ενθουσιαστείτε από την ενατένιση του έργου Μου, της δημιουργίας Μου, την οποία θα 

φέρω μπροστά στα μάτια σας για να σας κάνω κοινωνούς της. Μόλις βρεθείτε μαζί Μου, θα 

αντιληφθείτε την πιο όμορφη αρμονία και το πιο γλυκό τραγούδι θα υψωθεί από το πνεύμα σας προς 

το δικό Μου. 

8 Τότε, όταν νιώσετε την Παρουσία Μου να λάμπει μέσα σας, θα ανακαλύψετε ένα κονσέρτο σε 

κάθε βήμα, μια αποκάλυψη σε κάθε ήχο, και θα είστε τόσο κοντά Μου που τελικά θα Με θεωρήσετε ως 

τον μοναδικό λόγο και στόχο της ύπαρξής σας. Θα σας υποδεχθώ όπως υποδέχεται κανείς έναν 

οδοιπόρο που φτάνει στο τελευταίο στάδιο της περιπλάνησής του και έχει επίγνωση του επιτεύγματός 

του και του τι τον περιμένει. 

9 Άνθρωποι, δεν έχετε ακόμη ακούσει αυτή τη μουσική των όμορφων ήχων, επειδή δεν έχετε 

ακόμη καταφέρει να εξαϋλώσετε τις ψυχές σας. Η συναυλία αντηχεί πέρα από τον κόσμο στον οποίο 

μπορέσατε να φτάσετε. Αλλά προετοιμάζω το δρόμο ώστε σύντομα να φτάσετε μαζί Μου. 

10 Γιατί θεωρείτε ότι η εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας είναι δύσκολη; Αμφιβάλλετε 

ότι μπορώ πάντα να είμαι σε επαφή με την ψυχή σας; Όταν η 

η δημιουργία τρέφεται από Μένα, και όλες οι ψυχές είναι σαν τα κλαδιά ενός δέντρου, που ζουν από το 

ίδιο και τρέφονται από τους χυμούς του ─ πώς μπορείτε να νομίζετε ότι είμαι απόμακρος ή ότι 

αδιαφορώ για τα βάσανά σας, παρόλο που είμαι ο Δάσκαλός σας, ο Ιατρός σας και ο Πατέρας σας; 

11 Ακούστε: Η μάχη των κοσμοθεωριών πλησιάζει. 

Ενσαρκωμένες και ασώματες ψυχές ταράζονται σε μια θάλασσα σύγχυσης. Όλοι παρουσιάζουν τη 

συγκομιδή του πόνου και του κακού. Όλοι επιδιώκουν να τραυματίσουν και να σκοτώσουν ο ένας τον 

άλλον, όλοι επιτελούν ένα έργο καταστροφής- αλλά ο πόνος τους έχει χτυπήσει εξίσου. 

Στον παρόντα χρόνο, ο θεριστής είναι παρών με το καθήκον να κόψει κάθε δέντρο που δεν φέρνει 

καλό καρπό. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη, μόνο η δικαιοσύνη και η αλήθεια θα επικρατήσουν. 
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Πολλές εκκλησίες θα εξαφανιστούν, μερικές θα παραμείνουν. Σε μερικούς θα λάμψει η αλήθεια, σε 

άλλους θα προσφερθεί μόνο απάτη. Αλλά το δρεπάνι της δικαιοσύνης θα συνεχίσει να κόβει μέχρι να 

κριθεί κάθε σπόρος που υπάρχει στη γη. 

12 Σε εκείνους τους καιρούς, όσοι έχουν πνευματοποιήσει τον εαυτό τους θα φτάσουν στο ιδανικό, 

στην ανύψωση, και αυτή η γνώση θα τους δώσει την αληθινή σοφία. Δεν θα χρειάζεστε τις ανθρώπινες 

επιστήμες για να σας καθοδηγήσουν. Γιατί η ψυχή που προετοιμάζεται επαρκώς μέσω των διδασκαλιών 

μου θα είναι σε θέση να σας αποκαλύψει όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε. 

13 Μελετητές του νόμου, φιλόσοφοι και ιερείς θα έρθουν σε Μένα και θα τους απαντήσω και θα 

τους μεταστρέψω με τον Λόγο Μου. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να Με καταλάβουν και θα 

μπερδευτούν. Οι άλλοι θα Μου ζητήσουν ταπεινά συγχώρεση. Δεν θα ζητήσουν αποδείξεις από Μένα. 

Αλλά θα τους το δώσω επειδή τους αγαπώ και θέλω να Με αναγνωρίσουν. 

14 Όταν οι επιστήμονες δεν μπορούν να απαντήσουν στους ανθρώπους, όταν δεν μπορούν να 

λύσουν τα προβλήματα και τις αμφιβολίες τους, θα έρθουν σε Μένα. Τότε θα μάθουν ότι τους περίμενα 

για να τους διδάξω και να τους παρηγορήσω. Θα μάθουν ότι αυτός ο λόγος προέρχεται από τον Χριστό, 

από Εκείνον που ξέρει πώς να χαϊδεύει όλους τους θλιμμένους και μιλάει σε όλους σε αυτή τη γλώσσα 

που είναι τόσο αγαπητική ─ την ίδια γλώσσα στην οποία ο Δάσκαλος σας δίδαξε την ύψιστη εντολή που 

σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

15 Ζείτε σε καιρούς εξαγνισμού και οι θρήνοι του πόνου έχουν ήδη ακουστεί. Αλλά αυτός ακριβώς 

ο πόνος θα σας χρησιμεύσει για να εξαγνιστείτε και να μπορέσετε να γίνετε στύλοι του ναού. Και μετά 

από εσάς θα έρθουν νέοι απόστολοι. 

16 Θα είμαι μαζί σας για να σας παρηγορήσω και να σας δώσω σταθερότητα, ώστε να μπορέσετε 

να προχωρήσετε στο μονοπάτι της επανόρθωσης. Θέλω να μετατρέψετε τους εχθρούς σας σε φίλους, 

ώστε στον αγώνα σας να μπορέσετε να κερδίσετε τη βασιλεία των ουρανών, όπου θα λάβετε τον καρπό 

όλων των έργων σας. 

17 Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξετε τις καρδιές σας, γιατί το πεπρωμένο σας είναι να 

αγαπάτε και να ευλογείτε. Ζήστε όπως έζησε ο Ιησούς, πάντα σε ένωση με τον Πατέρα, σε τέλεια 

αρμονία με όλα τα όντα της δημιουργίας. 

18 Όταν κάνετε κάτι καλό, όταν χαϊδεύετε ένα εγκαταλελειμμένο παιδί, όταν στηρίζετε ένα άτομο 

που έχει ανάγκη ή προστατεύετε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα ─ δεν έχετε ακούσει μια φωνή μέσα σας 

να σας ευλογεί και να σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε σε αυτό το μονοπάτι; Ποιανού είναι αυτή η φωνή; 

Είναι η συνείδηση. Είναι η φωνή του Πατέρα που ανταμείβει το παιδί που τον έχει ως παράδειγμα. 

19 Αν θέλετε να γίνετε άξια παιδιά της Θεϊκότητάς μου, οι πρώτοι κληρονόμοι της δόξας μου, 

πρέπει πρώτα να εξαγνιστείτε, και τώρα ξέρετε ότι τα καλύτερα εξαγνιστικά νερά είναι τα καλά έργα. 

Σας μιλάω έτσι για να νιώσετε ότι σας περιμένω στη Βασιλεία μου, ότι σήμερα βρίσκεστε στο μονοπάτι 

που οδηγεί σ' Αυτόν, αλλά ότι έχετε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσετε. Θέλω να κάνω έναν απόστολο 

από τον καθένα σας και έναν δάσκαλο από κάθε απόστολο. 

20 Σημειώνω ότι η ανθρωπότητα ασκεί τη λατρεία της προς τον Θεό με διάφορες μορφές. Αλλά σας 

λέω ότι δεν θεωρώ καμία θρησκευτική κοινότητα πιο σημαντική ή λιγότερο σημαντική. Σας δίδαξα την 

αγάπη και υπάρχει μόνο μία αλήθεια. 

Μην νομίζετε ότι είναι μια εκκλησία, ένας ιερέας ή πολλοί ιερείς που πρέπει να λυτρώσουν την 

ανθρωπότητα. Εγώ είμαι, ο σοφός και στοργικός Ποιμένας, που σας προστατεύω, σας παρηγορώ και 

σας αγαπώ τόσο πολύ, ώστε έδωσα τη ζωή Μου για σας για να σας διδάξω τον δρόμο της αλήθειας και 

της ζωής. 

21 Αν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν ότι μπορούσαν να Με δουν, ως 

ότι θα έπαιρναν τη ζωή Μου, θα την κατέστρεφαν και θα εξαφάνιζαν τη Διδασκαλία Μου, δεν γνώριζαν 

ότι το μόνο που κατάφερναν ήταν να Μου δώσουν περισσότερη ζωή και υψηλότερη δόξα, που 

αποκτούσαν μέσω της θυσίας. Από το σταυρό Μου ευλόγησα τους αποστόλους Μου όλων των εποχών ─ 

όλους όσους Με ακολούθησαν στο ίδιο μονοπάτι. 
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22 Παρομοίως, σας ευλογώ εσάς που Με έχετε δεχτεί στον παρόντα χρόνο και ετοιμάζεστε να 

συνεχίσετε το έργο Μου. 

23 Ισραήλ, κουρασμένε περιπλανώμενε, έρχεσαι επιθυμώντας τα λόγια Μου για να ολοκληρώσεις 

το πεπρωμένο σου στην Τρίτη Εποχή, και φτάνεις σε Μένα με πικρία στα χείλη σου και πόνο στην 

καρδιά σου. Εσείς και τα παιδιά σας έχετε διανύσει το επικίνδυνο μονοπάτι, και σήμερα, ακούγοντας το 

κάλεσμα του Πνεύματός Μου, σπεύδετε με τη βεβαιότητα ότι θα λάβετε ενθάρρυνση. 

24 Κάποιους συναντώ ταπεινά περιμένοντας τις διαταγές μου. Άλλοι νιώθουν τύψεις μπροστά μου 

αφού έχουν αμαρτήσει πολύ. Και άλλοι πάλι ερευνούν με περιέργεια τη διδασκαλία μου και ψάχνουν 

να βρουν κάποιο λάθος σε αυτήν για να τους καταδικάσουν. Σας γνωρίζω και σας αγαπώ και τα 

λαμβάνω όλα αυτή τη μέρα. 

25 Θα χρησιμοποιήσω τους ταπεινούς για να φέρω τα καλά νέα σε σύντομο χρονικό διάστημα στις 

καρδιές που Με περιμένουν. Καθαρίζω αυτόν που έχει αμαρτήσει με τον Λόγο Μου, που είναι 

κρυστάλλινο νερό. Όταν μάθει ότι Εγώ τον συγχωρώ και τον κάνω μαθητή Μου, θα μετανοήσει και δεν 

θα αμαρτάνει πια. Και σ' αυτόν που ρωτάει και αμφιβάλλει, τον διαφωτίζω και του δίνω αποδείξεις, 

ώστε να γνωρίσει την αλήθεια και να μαρτυρήσει για Μένα. 

26 Στη συνέχεια, όταν θα είστε όλοι έτοιμοι, θα σας στείλω σε εκείνους που έχουν εκπαιδεύσει το 

μυαλό τους και είναι εύγλωττοι. Αλλά δεν θα αισθάνεστε κατώτεροι από αυτούς, ούτε θα τους 

ζηλεύετε, επειδή σας έχω δώσει μεγάλες πνευματικές ικανότητες. 

27 Η επιστήμη θα σταματήσει σύντομα. Πολλοί μελετητές θα ενοχληθούν και θα θεωρήσουν τις 

γνώσεις τους άχρηστες, επειδή οι γνώσεις που απέκτησαν δεν τους οδήγησαν στην ευημερία και την 

ειρήνη της ψυχής. Όταν καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, θα Με αναζητήσουν, θα θελήσουν να 

μάθουν την ουσία και τον σκοπό της πνευματικής ζωής και θα Μου ζητήσουν να τους επιτρέψω ταπεινά 

να διεισδύσουν στα μυστικά Μου, και Εγώ θα τους επιτρέψω να διεισδύσουν όσο είναι το θέλημά Μου. 

28 Αυτοί που θα Με ακολουθήσουν περισσότερο θα είναι οι φτωχοί, οι αποκληρωμένοι. Τότε, όταν 

λάβουν αυτόν τον μεγάλο θησαυρό πνευματικής γνώσης που ο Λόγος Μου μοιράζει σε αφθονία, θα 

ξεκινήσουν γεμάτοι αγάπη για να μεταφέρουν τη μαρτυρία του ερχομού Μου στον κόσμο αυτή τη 

στιγμή. Κάποιοι θα εμφανιστούν ως προφήτες, άλλοι θα κερδίσουν καρδιές με το χάρισμα του Λόγου, 

και όλοι θα κάνουν έργα αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. 

29 Εκείνα τα έθνη που έχουν περιφρονηθεί, εκείνοι οι λαοί που τυλίγονται σε κουρέλια, θα 

ξυπνήσουν, θα Με αγαπήσουν και θα υπηρετήσουν την ανθρωπότητα. Ανάμεσά τους είναι οι μεγάλες 

ψυχές που εξαγνίζονται με πόνο. Στον πυρήνα αυτών των πλασμάτων κρύβονται οι απεσταλμένοι Μου, 

οι απόστολοί Μου. Θα καλέσω όλα τα έθνη, και σε σύντομο χρονικό διάστημα εκείνοι που θα 

καταλάβουν την έμπνευση του λόγου Μου θα έρθουν σε Μένα για να γίνουν οι πρωτοπόροι Μου. 

30 Ισραήλ, υπάρχουν τα αδέλφια σου που περιμένουν τις διαταγές μου και ζουν στο χάος. Ενώ 

αυτοί εκλιπαρούν για ειρήνη, άλλοι ζητούν καταστροφή. Λαχταρούν να δουν νέους ορίζοντες, νέους 

τόπους, λαχταρούν να μεταναστεύσουν σε άλλες θερμότερες χώρες για να εγκατασταθούν εκεί και να 

μπορέσουν να ξεδιπλώσουν την ψυχή τους σε εκπλήρωση των θεϊκών νόμων. 

31 Οι ατέλειες στην άσκηση της θρησκείας από τους ανθρώπους θα εξαφανιστούν στο βαθμό που η 

ver- 

η πνευματικότητα διεισδύει στις καρδιές και η ψυχή, κουρασμένη από τα ψεύτικα είδωλά της, λαχταρά 

την παρουσία Μου, τον λόγο Μου. Δεν θα Με επικαλεστούν στις όχθες των ποταμών, ούτε στα βουνά, 

ούτε στην κοιλάδα, ούτε στην έρημο. Θα Με αναζητήσουν στο βάθος της ψυχής τους, και εκεί θα 

χτίσουν ένα ναό στον οποίο θα Με αγαπούν. 

32 Θα δείτε πολλούς ανθρώπους που ήταν ισχυροί στη γη να κατεβαίνουν από το κοινωνικό τους 

επίπεδο, και σε αυτή την κατάσταση, μετά από μεγάλες δοκιμασίες που θα είναι σαν λυδία λίθος για τις 

ψυχές τους, θα επιθυμήσουν τη διδασκαλία Μου και, λόγω των αρετών τους, θα ανυψωθούν και θα 

γνωρίσουν την πραγματική αξία των χαρισμάτων που έχω δώσει στον άνθρωπο. Το 1950 θα δείτε 

πολλές από τις προβλέψεις να επαληθεύονται. 
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33 Πολλές καρδιές που ήταν σαν άνυδρα χωράφια θα φέρουν καρπούς. Αλλά σε σας, που σας 

φροντίζω μέρα με τη μέρα, σας λέω: Ετοιμαστείτε και να είστε έτοιμοι να σκορπίσετε το σπέρμα μου. 

34 Μετά από εκείνο το έτος θα υπάρξουν διαμάχες μεταξύ του "λαού του Ισραήλ" και μόνο εκείνοι 

που παρέμειναν άγρυπνοι και προσευχόμενοι και εργάστηκαν σύμφωνα με τους νόμους μου θα είναι 

προστασία για τους άλλους. 

35 Σας έδωσα το φως για να περπατάτε με ασφάλεια και να διδάσκετε τους συνανθρώπους σας. 

36 Να είστε όλοι ευλογημένοι ─ τόσο εκείνοι που Με ακούνε αυτή τη στιγμή όσο και εκείνοι που 

είναι ακόμα μακριά από την εκδήλωσή Μου. 

37 Η εποχή που διανύετε είναι μια εποχή αγώνα, πνευματικού αγώνα και αγώνα κοσμοθεωριών. 

38 Αυτή η υπόδειξη είναι απαραίτητη, γιατί θα πρέπει να σταθείτε μπροστά σε εκείνους που 

προσπαθούν αδιάκοπα να διεισδύσουν στο μυστήριο των διδασκαλιών. Ομοίως, θα σταθείτε μπροστά 

σε ένα πλήθος ανδρών και γυναικών διαφορετικών δογμάτων και στη συνέχεια θα ανακαλύψετε ότι σε 

κάθε εκκλησία ή δόγμα υπάρχουν άνθρωποι καλής θέλησης που καταβάλλουν προσπάθεια, διότι οι 

πράξεις τους περιέχουν την τελειότητα. 

39 Η χάρη Μου είναι για όλους, γιατί έχω δει στον ανθρώπινο κόσμο ότι όλοι, έστω και για μια 

στιγμή, έχουν τις καρδιές τους φλεγόμενες από αγάπη για τη Θεότητά Μου. 

40 Διάσπαρτοι στη γη είναι εκείνοι που εξακολουθούν να προσπαθούν να κάνουν το καλό και να 

αναζητούν έναν τρόπο να είναι χρήσιμοι στους γείτονές τους. Αληθινά σας λέω, όποιος έχει αυτή την 

απόφαση είναι μαζί Μου. 

41 Σας είπα ότι θα έρθει η ώρα που το φως θα εμφανιστεί σε όλα τα μέρη, σε όλες τις χώρες, σε 

όλες τις ηπείρους. Αυτό το φως θα λάμψει ανάλογα με την πνευματική κατάρτιση του ανθρώπου. Όμως, 

μέσα από την ίδια διαδικασία θα διαμορφωθεί μια νέα και πιο ακριβής αντίληψη της δημιουργίας, μια 

νέα αντίληψη της πνευματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει ένα νέο στάδιο πνευματικής 

ανάπτυξης. 

42 Όταν όλοι οι ευφυείς άνθρωποι ενωθούν τελικά, η αντίληψή τους για το θείο, το αιώνιο και το 

πνευματικό θα αποσαφηνιστεί. Οι άνθρωποι θα περάσουν από πολλές δοκιμασίες. Αλλά μόλις 

τελειώσει αυτό, η αλήθεια θα έρθει στο φως ακόμη περισσότερο. Και η αλήθεια, η οποία είναι πάντα 

κρυστάλλινη και πιο δυνατή, θα μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους. Έτσι η πνευματική ενοποίηση θα 

γίνει πραγματικότητα. 

43 Η διδασκαλία που σας αποκάλυψα και οι κανόνες που σας έδωσα θα αναγνωριστούν 

παγκοσμίως. Αλλά να θυμάστε ότι το νόημα του Λόγου Μου, όχι ο τρόπος έκφρασης, είναι αυτό που 

πρέπει να μεταδώσετε. 

44 Ούτε να ανησυχείτε ότι η εξωτερική μορφή της λατρείας σας αλλάζει. Γιατί αληθινά σας λέω, θα 

έρθει η ώρα που θα καταλάβετε ότι μόνο η ουσία και η καθαρότητα των πράξεών σας θα φτάσει στον 

Πατέρα. 

45 Θα έρθουν πολλοί από τους συνανθρώπους σας που, αν κατανοήσουν βαθιά τον Πνευματισμό, 

θα σας αναγκάσουν να εγκαταλείψετε και το τελευταίο ίχνος φανατισμού της λατρείας που μπορεί να 

διατηρείτε. 

46 Όταν έρχομαι κοντά σας και γίνομαι γνωστός μέσω του φορέα της φωνής, ανακαλύπτω εκείνους 

που ακούν χωρίς κατανόηση και χωρίς συναίσθημα. Επίσης όσοι έχουν έρθει μόνο από περιέργεια. 

Κάποιοι προσπάθησαν να δοκιμάσουν τον πνευματικό κόσμο. Πολλοί δεν συνοδεύονται από τον 

απαραίτητο σεβασμό. Αλλά πώς θα μπορούσαν να πιστέψουν τόσο πολύ στο υπερφυσικό που 

επιβεβαιώνεται μπροστά στα μάτια τους; Θα μπορούσαν άραγε να δώσουν στον εαυτό τους μια λογική 

εξήγηση γι' αυτό που συμβαίνει, αν δεν απέδιδαν αυτό το θαύμα σε μια ανώτερη δύναμη; Ποια 

εξήγηση για το τι είναι αυτό το έργο θα μπορούσαν να δώσουν σε αυτόν που τους αμφισβητεί; 

47 Όποιος έχει πίστη παίρνει το ευλογημένο νερό από αυτά τα μέρη και με αυτό κάνει θαύματα. 

Αλλά ο Δάσκαλος σας ρωτά: Υπάρχει πράγματι υπερφυσική δύναμη σε αυτό το νερό; Αληθινά σας λέω, 

η δύναμη δεν είναι στο νερό, είναι σε εσάς τους ίδιους, στην πίστη και στην ακεραιότητα των έργων 
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σας. Διότι ο Κύριος είναι μέσα σας, όπως και στη φύση και σε όλη τη δημιουργία. Θυμηθείτε ότι σας 

είπα τότε: Η πίστη σας θα σας σώσει. 

48 Είμαι το αιώνιο θαύμα που δίνει φως στη διάνοιά σας και κινεί τα συναισθήματά σας για να τα 

κατευθύνει στο μονοπάτι του καλού. Αλλά ο άνθρωπος απαίτησε περισσότερα από τον Πατέρα του και 

θέλησε να δει, να ακούσει και να πιάσει με τα χέρια του αυτό που θα έπρεπε να αντιληφθεί μόνο μέσα 

από την ευαισθησία της ψυχής του. Αλλά από αγάπη έχω υποχωρήσει στα παιδιά Μου, αφού έχω 

κατανόηση γι' αυτά και τα συναντώ. 

49 Επομένως, αυτή τη στιγμή επέτρεψα στον Πνευματικό μου Κόσμο να σας πλησιάσει και σας 

έδωσα το δώρο της εκδήλωσής του μέσω της διάνοιάς σας, ώστε όλοι σας να γίνετε άμεσα μάρτυρες 

της πραγματοποίησης αυτών των θαυμάτων και να πιστέψετε στην Παρουσία μου. 

Η εκδήλωση των πνευματικών όντων θα ενθαρρύνει τις κακόβουλες ερμηνείες εκ μέρους των 

ανιχνευτών του Έργου μου, θα το χρησιμοποιήσουν ως όπλο για να σας βλάψουν, να σας 

συκοφαντήσουν και να σας καταδικάσουν ως μάγους. Αλλά αφού αυτή η διακήρυξη έχει σπείρει τους 

σπόρους της, θα εξαφανιστεί. Τότε θα δείτε ότι τα χαρίσματα που σας έδωσα θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν θαύματα, γιατί τότε θα καθοδηγείτε τα βήματά σας 

διαισθητικά, προσπαθώντας πάντα, με τη βοήθεια των διδασκαλιών μου, να ασκείτε την ενεργό 

φιλανθρωπία με τον καλύτερο τρόπο. 

50 Εξερευνήστε τον Λόγο Μου, ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν σας επιβάλλω σταθερές 

συμπεριφορές. 

51 Είναι η ουσία της αγάπης μου που πρέπει να διατηρήσετε και να σκορπίσετε στα μονοπάτια της 

ζωής. Γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα χρειάζεστε πλέον αυτούς τους τόπους συνάντησης. Θα γίνω 

γνωστός στο μονοπάτι σας, στην κρεβατοκάμαρά σας, στα βουνά, σε κάθε μέρος. Το πεδίο σας θα είναι 

απεριόριστο για να ασκείτε τη φιλανθρωπία και να αποδεικνύετε ότι είστε μαθητές Μου. Διότι οι 

περιστάσεις του καθενός από εσάς θα είναι επίσης διαφορετικές, αλλά θα σας δίνουν πάντα την 

ευκαιρία να κάνετε το καλό. Θα είστε σε θέση να κάνετε αυτό το καλό με τις σκέψεις, αλλά και με τις 

πράξεις, με τα λόγια, ακόμα και με τα βλέμματα. 

52 Συνηθίστε να έχετε τη συνείδηση ως κριτή των πράξεών σας, και αυτό θα σας υποδείξει πώς 

πρέπει να εργαστείτε ώστε να εκφράσετε όλα όσα έχω τοποθετήσει μέσα σας. 

53 Αν βλέπετε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές σας στο έργο μου δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τον 

λόγο των εκδηλώσεών μου, τότε σηκωθείτε και εξηγήστε τον. Έχετε τις απαραίτητες γνώσεις γι' αυτό. 

54 Μην εκπλαγείτε όταν έρθει η στιγμή που μόνο οι απόστολοι της πίστης Με περιβάλλουν. Σας 

είπα: "Πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι επιλέγονται". Αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή επιλέγω κάποια και 

απορρίπτω άλλα. Τους καλώ όλους. Αλλά ενώ κάποιοι παραμένουν μαζί Μου, άλλοι φεύγουν. 

55 Πολλοί έχουν έρθει και θα συνεχίσουν να έρχονται σε Μένα. Αλλά θα μείνουν μόνο εκείνοι που 

θα φέρουν μέσα τους τον σπόρο της αγάπης προς τον πλησίον. 

56 Ο λόγος αυτός δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις πνευματικές στρατιές, διότι αυτές, 

διασκορπισμένες σε όλη τη γη, έχουν να εκπληρώσουν μια αποστολή. 

57 Σας αφήνω την ελεύθερη βούλησή σας. Πηγαίνετε όπου θέλετε και θα νιώσετε ότι σας 

ευχαριστεί περισσότερο εκεί που νιώθετε αγάπη. Αν ο Λόγος Μου δεν σας πείθει μέσω ενός φορέα 

φωνής, αναζητήστε Με εκεί όπου Με αισθάνεστε πλήρως. 

Διότι όποιος Με ακολουθεί, θα Με αισθάνεται στην καρδιά του. 

58 Θέλω να σας συμφιλιώσω μεταξύ σας, να σας ενώσω, να μη σας χωρίσω ποτέ. Σας δίνω φως, 

ώστε όταν έρθει η στιγμή, να ξέρετε πώς να διακρίνετε την αλήθεια από την αναλήθεια. 

59 Σας βλέπω σαν μικρά παιδιά που έρχονται με την επιθυμία για την πατρική ζεστασιά ή που 

έρχονται με την επιθυμία για τη σοφία που μπορεί να τα καθοδηγήσει στο μονοπάτι της ζωής. 

60 Είστε ασήμαντοι, σίγουρα, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας σας, επειδή δεν έχετε χρησιμοποιήσει 

τα μαθήματα που σας δίνω με πολλούς τρόπους στο ταξίδι σας μέσα στη ζωή. 

61 Αυτός που γνωρίζει το όνομά μου και τον λόγο μου δεν έχει δικαίωμα να αποκαλεί τον εαυτό 

του αδαή, ανούσιο ή αδύναμο. Δεν σας είπα κάποτε στον Λόγο Μου: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η 
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ζωή"; Τι θα μπορούσε να σας λείψει αν βαδίζετε σε αυτό το μονοπάτι της αγάπης και αν τρέφεστε με το 

φως της σοφίας μου; Δικαίως ο άνθρωπος κλαίει τη στιγμή της γέννησής του! Η ψυχή γνωρίζει ήδη ότι 

την περιμένει η κοιλάδα των δακρύων. 

62 Γιατί δεν μετατρέπετε αυτή την κοιλάδα των δακρύων σε χώρα ειρήνης; Καταλάβετε ότι το 

νόημα των διδασκαλιών μου οδηγεί σε αυτόν τον όμορφο στόχο: "Ειρήνη επί της γης στους ανθρώπους 

καλής θέλησης" ─ μια ειρήνη που είναι η χάρη και η ευλογία του Ουρανού, η ειρήνη που μπορούν να 

έχουν οι άνθρωποι υπακούοντας στην εντολή να αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

63 Αυτό είναι το μυστικό για την επίτευξη της ειρήνης. Το αποκάλυψα στον κόσμο, του έδωσα το 

κλειδί που ανοίγει τις πύλες αυτού του βασιλείου. Ο άνθρωπος το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, αλλά δεν 

θέλησε να επιτύχει την ειρήνη, το μεγαλείο και τη γνώση στο μονοπάτι της αγάπης. Προτίμησε να 

κατασκευάσει έναν κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες του και μια ειρήνη σύμφωνα με το γούστο του. 

64 Το έργο του έχει παρακμάσει επειδή δεν το έχτισε στα θεμέλια της αδελφοσύνης στον Θεό, και 

έτσι σήμερα ο κόσμος της ματαιοδοξίας του καταρρέει. Ο άνθρωπος, περήφανος για την πρόοδο της 

επιστήμης του, θα ήθελε να τραγουδήσει ένα τραγούδι θριάμβου για τις ανακαλύψεις του. Αντ' αυτού 

όμως ακούει έναν θρήνο πόνου, τρόμου και τύψεων να ξεφεύγει από το στήθος του όταν νιώθει το 

αποτέλεσμα της δουλειάς του, στην οποία δεν έβαλε αγάπη. 

65 Σας φαίνεται πικρός ο λόγος μου; Σας λέει μόνο την αλήθεια. 

66 Ο λόγος μου δεν είναι τσουκνίδα, είναι σιτάρι, δεν είναι σκοτάδι, είναι φως. 

67 Κάνε το θέλημά μου και δεν θα κλάψεις. Ζήστε τη διδασκαλία μου και θα γνωρίσετε την ευτυχία. 

Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και θα ζείτε σε απόλυτη ειρήνη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 201  
1 Άνθρωποι: Σε αυτή την εποχή που το Πνεύμα της Αλήθειας χύνει το φως του σε κάθε ψυχή, 

θέλω όσοι προορίζονται να Με ακούσουν με αυτή τη μορφή να συγκεντρωθούν και να 

προβληματιστούν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν το Θείο μήνυμα που σας έφερα αυτή 

την εποχή. Αυτό το μήνυμα είναι το βιβλίο που αποτυπώνω στην ψυχή σας, είναι η Θεία ερμηνεία του 

Νόμου που η ανθρωπότητα έλαβε ήδη από τους πρώτους χρόνους, είναι η ουσία αυτού που περιέχει το 

"Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων", το μυστικό του οποίου σας αποκαλύπτω σταδιακά φωτίζοντας την ψυχή 

σας μέσα από το φως του Λόγου Μου. 

2 Αύριο, όταν θα έχετε κατανοήσει τη διδασκαλία μου, θα αρχίσει η μάχη. Δεν θα έχετε πλέον τον 

λόγο μου με αυτή τη μορφή, αλλά θα αισθάνεστε την παρουσία μου στην καρδιά σας. 

3 Στην Πρώτη Εποχή, ο Θεός έγραψε τον Νόμο σε πέτρα μέσω του Μωυσή. Ο λόγος του Ιησού 

γράφτηκε με αίμα στην καρδιά του ανθρώπου. Και σε αυτή την εποχή θα γράψω τις αποκαλύψεις Μου 

στην ψυχή σας μέσα από το φως της έμπνευσης. 

4 Αν αμφιβάλλετε μπροστά στις ατέλειες εκείνων των πομπών μέσω των οποίων με γνωστοποιώ, 

μην παραμένετε σε αυτή την αβεβαιότητα. Σκεφτείτε, ηρεμήστε και προχωρήστε μπροστά, γιατί η 

επιθυμία Μου είναι να συνειδητοποιήσετε το μεγαλείο και την αλήθεια που περιέχει η αποκάλυψή 

Μου. 

5 Είναι απαραίτητο αυτός ο λαός να είναι δυνατός και πνευματικός καθώς θα ξεκινάει προς τις 

επαρχίες, τις φυλές, τα χωριά και ακόμη και τα έθνη για να διακηρύξει τα καλά νέα. Σήμερα είστε ακόμα 

αδαή παιδιά, που λαχταράτε τη στιγμή της εκπλήρωσης της αποστολής σας, αλλά δεν γνωρίζετε ακόμα 

τις παγίδες και τις δοκιμασίες που σας περιμένουν στην πορεία. Όποιος όμως είναι γεμάτος πίστη και 

αγάπη θα μπορέσει να αντέξει τις καταιγίδες και θα είναι μουδιασμένος στον πόνο του, αλλά όχι 

αδιάφορος για τις ανάγκες των ανθρώπων. 

6 Η διδασκαλία Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν μακράς διάρκειας, επειδή ήθελα 

να δώσω την ευκαιρία σε πολλούς να Με ακούσουν, εκπληρώνοντας έτσι την υπόσχεση που σας έδωσα 

στο παρελθόν ότι κάθε μάτι, είτε αμαρτωλό είτε όχι, θα Με έβλεπε πνευματικά, αναζωογονώντας έτσι 

την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σας σε Μένα. 

7 Ήταν θέλημά Μου ο Λόγος που σας παραδίδω να καταγραφεί, γιατί σε αυτόν υπάρχουν 

προβλέψεις, ανακοινώσεις, μηνύματα που θα γίνουν γνωστά στους ανθρώπους του αύριο. Γιατί συχνά 

η μνήμη σας σας απογοητεύει. 

8 Ο Λόγος Μου διαμορφώνει έναν φωτισμένο λαό που θα περιλαμβάνει άνδρες και γυναίκες σε 

όλο τον κόσμο, και η δύναμή τους θα εδράζεται στην πνευματικότητά τους. Σε αυτόν τον λαό θα 

εμπιστευθώ την αποκατάσταση της ειρήνης στον κόσμο, της δικαιοσύνης, της ηθικής και της αληθινής 

πίστης. 

9 Σήμερα, η ανθρωπότητα προφανώς κοιμάται. Αλλά με πραγματική έκπληξη θα δείτε πώς 

κάποιες κοινότητες, όταν ακούσουν τη φωνή των αγγελιοφόρων Μου, θα ανοίξουν τις πόρτες των 

καρδιών τους, όπως τα λουλούδια που ανοίγουν για να δεχτούν τη ζεστασιά και το χάδι των ακτίνων 

του ήλιου. Εσείς που Με ακούτε τώρα είστε ήδη μέρος αυτού του λαού που θα μεγαλώσει στο μέλλον 

μέχρι να καλύψει ολόκληρη τη γη. Το καθήκον σας είναι να προτρέψετε τους ανθρώπους να 

εγκαταλείψουν τον υλισμό τους, να κηρύξετε τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα και να κρατήσετε 

τους συνανθρώπους σας στην πίστη, όταν οι μεγάλες δοκιμασίες ετοιμάζονται πάνω τους. 

10 Τα πλήθη που άκουσαν το λόγο μου αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα μικρό μέρος των ανθρώπων 

που θα αναστηθούν αύριο. Το καθήκον της είναι να παραμείνει ενωμένη, παρά τις δοκιμασίες και τις 

καταιγίδες που μπορεί να τη μαστιγώνουν. Αν διασκορπιζόταν, η μάχη θα χανόταν, το αστέρι που την 

οδήγησε μέχρι τώρα θα χάνονταν και θα χανόταν στην απέραντη μοναξιά της ερήμου. Ποια θα ήταν η 

μαρτυρία που θα έδινε για την αλήθεια μου; Ποιο θα ήταν το παράδειγμα που θα έδινε στους 

συνανθρώπους του; 
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11 Αγαπητοί μαθητές, θυμηθείτε: Εφόσον κατέβηκα για να σας μιλήσω, κάνοντας τη Θεία 

Παρουσία και το Λόγο Μου αισθητή μέσω εσάς, ο Δάσκαλός σας πρέπει να προτίθεται να κάνει μια 

μεγάλη πράξη σωτηρίας. Αλλά εσείς, που σας έχω διδάξει και αγαπήσει, δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να στερήσετε τη Θεία Διδασκαλία Μου από τη δύναμή της. 

12 Μαθητές, αν θέλετε να αποκτήσετε πνευματικά χαρίσματα, αφήστε την αγάπη και την επιθυμία 

να κάνετε το καλό να είναι αυτό που σας δίνει αυτή την επιθυμία. Μην επιδιώκετε να αποκτήσετε τη 

χάρη μου μόνο με την πρόθεση να κολακεύσετε τη ματαιοδοξία σας, γιατί τότε θα αισθάνεστε κάπως 

ανώτεροι από τους συνανθρώπους σας. Μην προσπαθείτε να κάνετε την περιουσία σας μέσω αυτών 

των δώρων με τοκογλυφία. 

Αληθινά σας λέω, μόλις η αγάπη περιμένει οποιαδήποτε πληρωμή, παύει να είναι αγάπη από εκείνη 

τη στιγμή και μετά. Και από τη στιγμή που μια παροχή που κάνει κάποιος έχει σκοπό να λάβει 

ανταμοιβή γι' αυτήν, δεν είναι πλέον παροχή. Επομένως, σας επισημαίνω ότι αν επιθυμείτε να 

αποκτήσετε ένα από αυτά τα χαρίσματα, πρέπει να είναι η αγάπη που θα σας το ενσταλάξει. 

13 Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει σε αυτό το μονοπάτι πρέπει να απελευθερώσει την καρδιά 

του από κάθε εγωισμό, εγωισμό και ματαιοδοξία. Μόνο με καθαρή καρδιά μπορεί κανείς να νιώσει την 

αγάπη Μου. 

14 Όταν ανακαλύπτω ότι κάποιος από εσάς είναι απασχολημένος με μια καλή πράξη, ζητώντας να 

υψωθεί στην προσευχή για έναν συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, και βλέπω ότι η καρδιά του είναι 

γεμάτη θλίψη εξαιτίας του πόνου του διπλανού του, τότε η Θεία Μου αγάπη του χαρίζει μια σταγόνα 

από το θεραπευτικό Μου βάλσαμο και του χαρίζω το θαύμα που ζήτησε. 

15 Αυτή τη στιγμή, το παιδί, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

Αν κάποιος έχει μεσολαβήσει στον Πατέρα για έναν συνάνθρωπό μου, είναι μεγάλη χαρά γιατί έδωσε 

αυτό που του ζητήθηκε στον άπορο που έλαβε την ευεργεσία μου. Αν, από την άλλη πλευρά, κάποιος 

που έχει το καθήκον να ασκεί ενεργό αγάπη προς τον πλησίον στην πορεία του στη ζωή, καταχράται τα 

χαρίσματά του για ιδιοτελείς σκοπούς, έχει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, στερήσει από τον εαυτό του τη 

χάρη του Πατέρα και δεν μπορεί πλέον να δώσει τίποτα- τότε εξαπατά τον εαυτό του και εξαπατά τους 

συνανθρώπους του. Αυτός ο κακός "εργάτης" σπέρνει μόνο ζιζάνια στο δρόμο του αντί για σιτάρι. Αφού 

κάνει τα κακά του έργα, του μένει μια πολύ πικρή γεύση, μια δυσαρέσκεια, μια ανησυχία, και δεν 

μπορεί να ανακαλύψει στο ευγενικό πρόσωπο του Πατέρα του εκείνο το στοργικό χαμόγελο που 

ευλογεί και επιβεβαιώνει τα έργα του, ούτε μπορεί να κάνει τον αδελφό του να νιώσει την επίδραση 

των πνευματικών του χαρισμάτων. 

16 Αν ο άρρωστος γινόταν καλά, ή ο ταλαιπωρημένος έπαιρνε παρηγοριά, ή συνέβαινε ένα θαύμα, 

αυτό το θαύμα δεν οφειλόταν σε αυτόν τον "εργάτη", αλλά στην άπειρη συμπόνια του Πατέρα για τον 

άνθρωπο που είχε ανάγκη, ο οποίος στην άγνοιά του εμπιστευόταν όλη του την εμπιστοσύνη στον κακό 

μαθητή του Κυρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κακός δούλος αποδίδει το θαύμα, όταν αυτό συμβεί, στις 

μεσιτείες του, στα πνευματικά του χαρίσματα, και χρησιμοποιεί αυτή τη μαρτυρία για να αυξήσει τον 

αριθμό εκείνων που τον εμπιστεύονται. Η δικαιοσύνη μου πρέπει τότε να τους ταλαιπωρήσει, ώστε να 

περιορίσουν τα λανθασμένα βήματά τους, να αναλογιστούν την ψευτιά των έργων τους και να 

επιστρέψουν στο σωστό δρόμο. 

17 Μακάριοι είναι εκείνοι που, με την πρώτη επίσκεψη της δικαιοσύνης μου, μετανόησαν για τις 

παραβάσεις τους, αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν τον δρόμο των παρεκκλίσεών τους και 

προσπάθησαν να επανορθώσουν όλες τις παραβάσεις τους, γιατί έτσι απέδειξαν ότι οι ικανοποιήσεις 

της ψυχής είναι ασύγκριτες με εκείνες της γης. Οι άλλοι έχουν υποτιμήσει την ειρήνη που αφήνει ένα 

καλό έργο στην καρδιά, έχουν δεχτεί την κολακεία ή την ευτελή πληρωμή με ένα νόμισμα και έχουν 

συνειδητοποιήσει πολύ αργά ότι το πρώτο κάνει την ψυχή μεγάλη και το δεύτερο την κάνει μικρή και 

την υποβαθμίζει. 

18 Όποιος είναι "εργάτης στα χωράφια Μου" πρέπει να γνωρίζει ότι τον έστειλα για να μαρτυρήσει 

για Μένα. Αλλά για να είναι αληθινή η μαρτυρία του, πρέπει να δικαιωθεί με τα έργα του, με πράξεις 
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φιλανθρωπίας, καλά λόγια και καλές σκέψεις, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η καρδιά του παραμένει καθαρή, 

ώστε να μπορέσω να γίνω γνωστός μέσα του. 

19 Κάποτε σας είπα: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα", με αυτό ήθελα να σας πω ότι 

από τα έργα Μου στη γη θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε την αγάπη που ο Πατέρας σας πάντα 

ακτινοβολούσε πάνω σας. Τώρα σας λέω ότι θέλω να γίνω γνωστός από τα έργα των μαθητών Μου. 

20 Όταν αυτός ο λαός τελικά Με καταλάβει και κατευθύνει τη ζωή του σύμφωνα με αυτή την 

οδηγία και αγκαλιάσει το σταυρό του με αληθινή αγάπη, οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν, θα 

συνειδητοποιήσουν τα έργα τους και θα πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι η αλήθεια που τους 

καθοδηγεί. Τότε θα θεωρήσουν το έργο μου ως θεία αποκάλυψη, ομοίως θα το ονομάσουν θρησκεία, 

δόγμα ή κοσμοθεωρία. 

21 Μάθετε και καταλάβετε, ω μαθητές, σε τι συνίσταται η αποστολή που σας υπέδειξα. Θυμηθείτε 

την ευθύνη σας και εξετάστε κάθε έργο σας, ώστε να είναι όλα σύμφωνα με την αλήθεια της 

διδασκαλίας Μου. 

22 Σε πολλές κοινωνίες, τάγματα και κοινότητες, οι άνθρωποι συνηθίζουν να αποκαλούν ο ένας τον 

άλλον "αδελφό". Τα χείλη τους προφέρουν την αγαπητική λέξη "αδελφός", συνήθως χωρίς να την 

αισθάνονται στην καρδιά τους. 

23 Πραγματικά, σας λέω, αν αφιερώνατε χρόνο για να βυθιστείτε στο νόημα αυτής της λέξης, θα 

ανακαλύπτατε την πηγή της ζωής από την οποία βγήκατε. Θα καταλαβαίνατε τη Θεϊκή Μου 

τρυφερότητα, και όλα αυτά θα σας έκαναν να τρέμετε από τύψεις όταν σκεφτείτε την αποστασιοποίηση 

με την οποία ζούσατε μεταξύ σας, την αδιαφορία με την οποία κοιτάζετε αυτούς που αποκαλείτε ξένους 

και τις προσβολές που διαρκώς προκαλείτε ο ένας στον άλλον. 

24 Όταν ήρθα στον κόσμο για να ζήσω με τους ανθρώπους, το έκανα για να σας διδάξω να είστε 

αδέλφια. Πήρα σάρκα και οστά στη Μαρία και σας αποκάλεσα αδελφούς μου για να σας δείξω πώς να 

αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η διδασκαλία ήταν να σας δείξω αυτόν τον θείο και μοναδικό νόμο 

με τον οποίο θα μπορούσατε να αγαπάτε και να δοξάζετε τον Πατέρα. Πώς θα μπορούσατε να Με 

αγαπάτε χωρίς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον; Αλήθεια σας λέω, είναι καλύτερα να μοιράζετε όλα όσα 

Μου προσφέρετε στους συνανθρώπους σας. Διότι ο Πατέρας έχει τα πάντα, αλλά εσείς στερείστε τα 

πάντα. 

25 Εμπνευστείτε όλες σας τις ζωές και τα έργα σας από το παράδειγμά μου, και αληθινά σας λέω, 

αν το κάνετε αυτό, θα Με δοξάσετε σε όλους σας τους τρόπους και θα δώσετε αληθινές αποδείξεις της 

αγάπης σας. Αν οι άνθρωποι ενώσουν όλες τις ικανότητές τους με σκοπό να εξυψώσουν την ύπαρξή 

τους, θα αισθανθούν πλήρως την παρουσία Μου ανάμεσά τους. Κάποιοι θα προσέφεραν τις γνώσεις 

τους, άλλοι την αγάπη τους, άλλοι τη βοήθειά τους, την επιστήμη τους, την έμπνευσή τους και άλλοι τη 

δύναμή τους. Τότε θα προκύψει μια ισχυρή και ενωμένη ανθρωπότητα, σαν να την είχε δημιουργήσει 

ένας φωτισμένος, μεγάλος, καλός και συνεπώς ισχυρός άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο 

έχω χαράξει το νόμο της αγάπης Μου εδώ και πολύ καιρό. 

26 Σκληρός είναι ο βράχος της καρδιάς του, αλλά δεν θα αντέξει την οξύτητα της θεϊκής σμίλης του 

λόγου μου. 

27 Σας αναγγέλλω μια εποχή αρμονίας μεταξύ της ανθρωπότητας. Αυτό σας το ανακοίνωσαν 

επίσης οι προφήτες μου εδώ και πολύ καιρό. Τότε θα δείτε τα έθνη να αδελφοποιούνται, να 

μοιράζονται το ψωμί τους, τη δύναμή τους και τη γνώση τους. Θα δείτε τους ανθρώπους να κάνουν 

ειρήνη εκεί που πριν ήξεραν μόνο να ζουν σε πολέμους και εχθρότητες. Θα δείτε πώς, ως αληθινοί 

γιατροί των ανθρώπων, παρηγορούν τους ασθενείς. 

28 Συνειδητοποιείτε τώρα ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε ακόμη καταφέρει να ζήσετε ως 

αδελφοί και αδελφές στο Νόμο Μου; Καταλαβαίνετε γιατί σας είπα ήδη εκείνες τις ημέρες ότι η ύψιστη 

εντολή μου είναι: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον"; 

29 Δεν ήρθα αυτή τη στιγμή για να σβήσω αυτή την ύψιστη εντολή από τις καρδιές σας, ούτε για να 

την αντικαταστήσω με μια άλλη. Είναι ακλόνητη και αμετάβλητη. Σας το εξηγώ μόνο για να καταλάβετε 

το πεδίο εφαρμογής του και να αναγνωρίσετε το νόημά του, που είναι η σοφία μου. 
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30 Πότε θα καταλάβει αυτή η ανθρωπότητα ότι στην εκπλήρωση αυτού του νόμου βρίσκεται η 

ειρήνη που τόσο πολύ χρειάζεται, η υγεία που τώρα της λείπει και η ευτυχία που ποτέ δεν βρήκε; 

31 Ξέρω ότι οι άνθρωποι, χωρίς να το γνωρίζουν, κινούνται προς το σημείο εκείνο, όπου, όταν 

φτάσουν, θα ανοίξουν επιτέλους τα μάτια τους στο φως της αλήθειας. 

32 Αφού σας τα είπα όλα αυτά, θέλω, όταν αποκαλείτε κάποιον από τους γείτονές σας "αδελφό", 

να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η λέξη και να προσπαθήσετε να νιώσετε την αλήθεια αυτών που σας 

αποκάλυψα σήμερα. 

33 Σας δέχομαι με την πατρική Μου αγάπη. Αν και ο αριθμός εκείνων που Με ακούν είναι μικρός, 

δεν παύω να γίνομαι γνωστός με αγάπη. 

34 Το μυαλό σας θα πλημμυρίσει από το φως μου και αυτό θα απομακρύνει κάθε αμφιβολία που 

μπορεί να έχετε. 

35 Μικρός είναι ο αριθμός εκείνων που Με ακολουθούν, και παρόλα αυτά τους βλέπω ανίσχυρους. 

Αλλά ιδού, ο Λόγος Μου θα τους μεταμορφώσει σε αταλάντευτους στρατιώτες δύναμης, οι οποίοι, αν 

και κουρασμένοι και τραυματισμένοι, θα φτάσουν μια μέρα στον στόχο, ανεμίζοντας στο δεξί τους χέρι 

τη σημαία, σύμβολο ειρήνης και αδελφοσύνης. Ο θρίαμβός σας πρέπει να ενθαρρύνει πολλούς να σας 

ακολουθήσουν. 

36 Μακάριος είναι εκείνος που αναγνωρίζει και εκπληρώνει την αποστολή του. Η ψυχή χρειάζεται 

σταθερές αποφάσεις, δύναμη και θέληση για την ανάπτυξή της. Αν αυτό λείπει, η πρόοδος είναι αργή 

και χρειάζεται πολλές γήινες ζωές για την τελειοποίησή της. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν όλη τη 

διδασκαλία μου, η οποία είναι το μονοπάτι της ψυχής προς την τελειότητα. Η διαίσθηση δεν αρκεί, 

χρειάζονται επίσης γνώση, ώστε να μη σταματήσουν ποτέ στο μονοπάτι, ώστε να αναγνωρίσουν την 

αξία του χρόνου και των ευκαιριών και να μην είναι πλέον νεκροί της ψυχής. 

37 Η ζωή πρέπει να αποκαλύπτεται περισσότερο στην ψυχή παρά στο σώμα. Πόσοι έχουν ζήσει σε 

αυτόν τον κόσμο, αλλά πόσοι λίγοι έχουν ζήσει πνευματικά, έχουν εκφράσει τη χάρη που υπάρχει σε 

κάθε ανθρώπινο ον, σε εκείνη τη θεϊκή σπίθα που ο Δημιουργός τοποθέτησε στον άνθρωπο. 

38 Αν οι άνθρωποι ήταν σε θέση να διατηρήσουν τη διορατικότητα στο μυαλό τους, θα μπορούσαν 

να δουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους μέσω αυτής. 

39 Το Πνεύμα είναι σαν το βιβλίο της Θείας Σοφίας μου. Πόσα πολλά περιέχει! Συνεχώς έχει κάτι να 

σας αποκαλύψει ─ μερικές φορές αποκαλύψεις τόσο βαθιές που σας είναι ακατανόητες. 

40 Αυτή η σπίθα φωτός που υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον είναι ο δεσμός που συνδέει τον 

άνθρωπο με το πνευματικό, είναι αυτό που τον φέρνει σε επαφή με το υπερπέραν και με τον Πατέρα 

του. 

41 Αν είστε προσεκτικοί, θα καταλάβετε ότι τα πάντα συνδέονται με την αιώνια ζωή ─ αυτή που σας 

περιμένει και την οποία πλησιάζετε κάθε μέρα ή κάθε στιγμή που περνάει. 

42 Χρειάζομαι εργάτες στα χωράφια μου που μαθαίνουν να σπέρνουν και να καλλιεργούν αυτόν 

τον σπόρο, καθαρά κεφάλια και καρδιές γεμάτες καλή θέληση. Διότι πολλοί που έλαβαν τα δώρα μου 

έγιναν "άσωτοι γιοι" που έμειναν με τον πατέρα τους μόνο για ένα διάστημα και στη συνέχεια 

κυνήγησαν τις απολαύσεις. Αλλά ο λόγος μου θα γίνει πραγματικότητα και θα επιστρέψουν. Θα 

συναντήσουν την αμείλικτη δικαιοσύνη Μου στο δρόμο τους, αλλά όταν επιστρέψουν σε Μένα, θα Με 

βρουν πάντα ευγενικό Πατέρα. 

43 Εσείς τα πλήθη, ξεκινήστε και προχωρήστε ως αγγελιοφόροι αυτού του Έργου και μεταφέρετε τα 

Καλά Νέα σε όλους τους αδελφούς σας. Πιστέψτε στο Λόγο μου και θα κάνετε θαύματα. Αυτό το φως 

θα ξυπνήσει την ανθρωπότητα από τον ύπνο της. 

44 Προχωρήστε στο μονοπάτι βήμα προς βήμα για να το γνωρίσετε. Είναι η ευρεία οδός του νόμου 

μου. Ο αγώνας γι' αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται. Μερικές φορές θα πιείτε πολύ πικρά ποτήρια, αλλά 

θα βιώσετε επίσης άπειρες ικανοποιήσεις όταν βιώσετε την ειρήνη του Κυρίου στην ψυχή σας. 

45 Εγώ δείχνω το δρόμο και σηματοδοτώ το μονοπάτι. Θα πρέπει να είστε υπάκουοι σαν πρόβατα, 

τότε δεν θα σκοντάψετε. Αν Με ρωτήσετε πού σας οδηγώ, θα σας απαντήσω: στην ύψιστη ευδαιμονία 

της ψυχής. Ποιος θα μπορούσε να χαθεί στο μονοπάτι της ζωής αν κουβαλάει στους ώμους του τον 



U 201 

181 

σταυρό της αγάπης; Μη νομίζετε ότι απαιτώ από εσάς να Μου αφιερώσετε όλες τις ώρες της ζωής σας. 

Έχετε τα καθήκοντά σας στη γη, τα οποία πρέπει να εκπληρώσετε, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και 

αυτά είναι αγιασμένα και αποτελούν μέρος του πνευματικού σας πεπρωμένου. 

46 Για Εμένα, ζητώ μόνο μια σύντομη πνευματική προσευχή κάθε μέρα. Αλλά εκείνες τις στιγμές 

που Μου αφιερώνετε, θα πρέπει να απελευθερωθείτε από κάθε ανθρώπινη φτώχεια και εξαθλίωση, 

ώστε να μπορείτε πραγματικά να εισέλθετε στην παρουσία Μου και να απολαύσετε το χάδι και την 

ειρήνη Μου. 

47 Όλοι σας έχετε να εκπληρώσετε πνευματικά διαφορετικά καθήκοντα. Κάποιοι δεν θα 

εγκαταλείψουν την περιοχή στην οποία ζούσαν, ενώ άλλοι θα φύγουν και θα κατευθυνθούν σε άλλες 

περιοχές. Κάποιοι θα φύγουν μακριά από τους συγγενείς τους για να εκτελέσουν το έργο τους, άλλοι θα 

έχουν το έργο τους στους κόλπους της οικογένειάς τους. 

48 Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Κύριος σας έχει αναθέσει μόνο ένα πνευματικό έργο αυτή τη στιγμή. 

Όμως κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί η ψυχή σας, από την προέλευσή της, έχει φέρει μαζί της την πορεία 

της εξέλιξής της προ-σχεδιασμένη μέσα της. Αυτή τη φορά, όπως και τις προηγούμενες φορές, σας 

υπενθύμισα μόνο τη συμφωνία που έκανε η ψυχή σας με τον Πατέρα της πριν έρθει στη γη. 

49 Αγκαλιάστε το έργο σας με αγάπη, ω μαθητές, ώστε να πετύχετε να ακολουθήσουν οι 

συνάνθρωποί σας τα βήματά μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα για να 

γίνετε σπορείς αυτού του σπόρου. Στην ψυχή και στο σώμα σας έχετε όλες τις ικανότητες για να 

αντέξετε τις δοκιμασίες και να κερδίσετε τη μάχη. 

50 Αφήστε την ψυχή σας να είναι το πηδάλιο του σώματός σας, και αφήστε το φως του πνεύματός 

σας να φωτίζει την πορεία σας και να εξουσιάζει τα πάθη και τις παρορμήσεις της σάρκας. Τότε η 

εκπλήρωση της αποστολής σας θα είναι εύκολη. 

51 Να θυμάστε ότι πρέπει να επιστρέψετε τον πνευματικό σπόρο που έχει ανατεθεί στον καθένα, 

πολλαπλασιασμένο, για να φυλάσσεται στις αποθήκες μου. Με αυτό θα καταλάβετε ότι πρέπει να 

αξιοποιήσετε τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. 

52 Μακάριος είναι εκείνος που πίνει υπομονετικά το ποτήρι του πόνου που του προσφέρει ο 

αγώνας, γιατί στο τέλος ο πόνος του θα μετατραπεί σε ευτυχία. Να είστε γεμάτοι πίστη και θάρρος, τότε 

δεν θα φοβάστε τις κρίσεις των ανθρώπων. Φοβηθείτε τον εαυτό σας, γιατί μια αδυναμία ή ένα λάθος 

μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για εσάς. Αν κάποιος από τους συνανθρώπους σας, που μόλις έχει 

τυφλωθεί από το σκοτάδι που καλύπτει τον κόσμο, πληγώσει προδοτικά την καρδιά σας, συγχωρέστε 

τον και ελάτε σε Μένα, ώστε να κλείσω την πληγή σας με την αγάπη Μου. 

53 Φέρτε το βάρος του σταυρού σας με υπομονή και να ξέρετε ότι αυτή η ύπαρξη και η εκτέλεση 

της δύσκολης πνευματικής αποστολής σας χρησιμεύει για να μπορέσετε να ανυψώσετε την ψυχή σας 

στη βασιλεία που δικαιούται. 

54 Αν εκπληρώσετε το καθήκον σας στη γη, θα το εκπληρώσετε και στη συνέχεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 202  
1 Δείτε με το βλέμμα του πνεύματός σας το αστέρι που σας οδηγεί στην παρουσία του Πατέρα 

σας. 

2 Εδώ είναι ο Σωτήρας που σας φέρνει με τον λόγο του τη θεία ζεστασιά που χρειάζονται οι ψυχές 

σας, που ταλαιπωρούνται από το θλιβερό προσκύνημα της ζωής. 

3 Όταν Με πλησιάζετε εξαιτίας του πόνου, η αγάπη Μου σας δέχεται. Έχετε πίστη και 

συμμετάσχετε στην επισημότητα αυτής της εκδήλωσης. 

4 Θέλω να είμαι μαζί σου, τόσο κοντά στην καρδιά σου που να νιώθεις πραγματικά την παρουσία 

μου. Θέλω εσείς και εγώ να γίνουμε ένα στην αρμονία και την εγκαρδιότητα αυτής της νύχτας- να 

γνωρίζετε ότι είμαι το πρώτο σας φως, η θεία υπόσχεση, ο ακούραστος Δάσκαλος που αγωνίζεται να 

κάνει τις ψυχές σας τέλειες, άξιες του Θεού. 

5 Θέλω να είμαι μαζί σας, ακόμα κι αν είναι μόνο για μια ώρα, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να σας 

είναι αδύνατο να αποχωριστείτε από Μένα. Βλέπετε, θέλω να σας γεμίσω με εγκαρδιότητα, με ελπίδα 

και θεραπευτικό βάλσαμο, και θέλω να θυμάστε ότι ήρθα στον κόσμο μια νύχτα σαν κι αυτή για να σας 

δείξω, μέσα από τη ζωή Μου και τα υποδειγματικά Μου έργα, το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία 

των Ουρανών. 

6 Πλησιάστε κοντά Μου, ώστε να μπορέσετε να λάβετε στις καρδιές σας την ουσία αυτού του 

Λόγου και η προσευχή σας, που πηγάζει σιωπηλά από τις καρδιές σας, να ενωθεί με όλα τα τραγούδια 

των ουρανών σε αυτή την επίσημη ώρα. 

7 Προσευχηθείτε, όλοι σας, προσευχηθείτε για τους φτωχούς, για τους θλιμμένους, για τους 

φυλακισμένους, για τους ασθενείς, για τα ορφανά. Προσευχηθείτε ώστε οι σκέψεις σας να 

ανακουφίσουν όσους υποφέρουν, να χαροποιήσουν όσους θρηνούν και να στεγνώσουν τα δάκρυα 

όσων κλαίνε. 

8 Δεν υπάρχει κανείς ανάμεσά σας, όσο σκληρή και αν είναι η καρδιά του, που να μην συγκινείται 

εσωτερικά αυτές τις στιγμές. Αλλά σας λέω επίσης ότι για να σκεφτεί κανείς τους άλλους, πρέπει να 

ξεχάσει τον εαυτό του. Τότε αυτοί, εσείς και εγώ θα είμαστε ένα σε αυτή την ώρα της πνευματικής 

κοινωνίας. 

9 Σας επισκέφθηκα στη μοναξιά σας και όταν τελειώσει η διδασκαλία Μου σήμερα, θα αφήσω ως 

ίχνος της Παρουσίας Μου ένα άρωμα που θα μείνει αξέχαστο σε αυτόν τον λαό. 

10 Αφήστε Με να μαζέψω τα μαραμένα λουλούδια που Μου προσφέρουν οι γεμάτες θλίψεις και 

πληγές καρδιές σας, και θα αφήσω εκεί ένα λυχνάρι πίστης και ελπίδας. 

11 Την καρδιά σας αναζητά σήμερα το Πνεύμα μου για να αναστηθεί εκ νέου στην καρδιά της 

ανθρωπότητας. 

12 Αλήθεια σας λέω, αν κάνετε τις προτάσεις μου νόμο σας, αν ακολουθήσετε τα βήματά μου και 

με πάρετε ως παράδειγμά σας, η θεία αγάπη που σας έφερε τον σπόρο της αθανασίας όταν έγινε 

άνθρωπος πριν από πολλούς αιώνες θα αρχίσει να ανθίζει στις καρδιές σας. 

13 Εγώ ο ίδιος έρχομαι τώρα να σας εξηγήσω τον λόγο αυτής της αγάπης, αφού δεν μπορούσατε να 

την κατανοήσετε. 

14 Η ψυχή σου τρέμει καθώς Με ακούει και Μου λέει: "Κύριε, φαίνεται ότι ήμουν μαζί Σου εκείνη 

τη στιγμή. Ο Λόγος σου μου θυμίζει τα πάντα. Θα με απαλλάξεις από αυτή την αβεβαιότητα, Δάσκαλε;" 

15 Αληθινά σας λέω, εκείνες τις ημέρες πνεύματα και άνθρωποι ήταν μάρτυρες του ερχομού Μου 

και του έργου Μου στον κόσμο. 

16 Η ψυχή σας είναι η ίδια, ακόμη και αν έχει ζήσει σε έναν άλλο κόσμο ή έχει κατοικήσει σε ένα 

άλλο σώμα. Σήμερα κλαίει με διαφορετικά μάτια, αλλά η ουσία της είναι η ίδια και τα ερωτήματά της 

είναι τα ίδια. Και αυτή Με ρωτάει, προσπαθεί να Με δει ή να Με ανακαλύψει. Τότε της λέω να μη 

φοβάται, να είναι χαρούμενη και να συνειδητοποιεί ότι η ζωή στο άπειρο είναι μια συνεχής 

αμφισβήτηση και ότι είναι απαραίτητο να είναι κανείς ταπεινός, επίμονος και με μεγάλη δύναμη πίστης 

για να κατανοήσει τα θεία μαθήματα. 
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17 Συχνά θέλετε να καταλάβετε πρώτα τα μεγάλα και μετά τα μικρά. Ωστόσο, ξεκινήστε 

γνωρίζοντας τον εαυτό σας. Διερευνήστε τον εαυτό σας, κάντε ερωτήσεις στον εαυτό σας και θα 

βιώσετε πώς αρχίζετε να τρέφεστε από τη φωτιά της ύπαρξής σας. Γιατί ο Θεός την άναψε με τη φωτιά 

του Αγίου Πνεύματός του. 

18 Καταλαβαίνετε αόριστα αυτή τη διδασκαλία, επειδή ξέρετε ότι δεν μπορείτε να έχετε 

περισσότερη γνώση από αυτή που αντιστοιχεί στην ανάπτυξή σας. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι όσοι 

ξέρουν πώς να Με αναζητούν μέσα στην ύπαρξή τους, στο ναό της ψυχής τους, σύντομα θα λάβουν 

απάντηση στα ερωτήματα για τα οποία δεν μπορούσαν να βρουν εξήγηση επί αιώνες. 

19 Αν υπάρχει επανάσταση στον άνθρωπο προς το πνευματικό, είναι φυσικό η μικρόνοια του να 

μην μπορεί να κρίνει το Άπειρο. Και όσο κι αν ο Δάσκαλος σας μιλάει για το μεγαλείο του Πατέρα, ο 

άνθρωπος δεν είναι σε θέση να συλλάβει τι περιέχει αυτή η αλήθεια. 

20 Πρέπει να σας πω ότι σας μιλάω ακριβώς για τη γνώση που πρέπει να έχετε για τον Θεό. Γιατί το 

να συλλάβετε τα πάντα, να διεισδύσετε στα πάντα και να τα γνωρίσετε όπως θα θέλατε, αυτό δεν 

μπορείτε να το επιτύχετε. 

21 Μόνο ο Θεός γνωρίζει πραγματικά τον Θεό, σας λέει ο Δάσκαλος. 

22 Άνθρωποι, συνειδητοποιήστε τη βαθιά σιωπή με την οποία το σύμπαν υποδέχεται και λατρεύει 

τον Κύριό του αυτή την ώρα. Όλα είναι βυθισμένα στην αγαπημένη αφοσίωση, στον ύψιστο στοχασμό, 

στη βαθιά λατρεία. 

23 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι όλα τα όντα και όλα τα δημιουργημένα πράγματα γνωρίζουν ότι μόλις 

τώρα δίνω τον Λόγο Μου, τον ίδιο Λόγο που βγήκε από τα χείλη του Ιησού, στον οποίο υπάκουσαν οι 

άνθρωποι και τα βασίλεια της φύσης, στον οποίο υποχώρησαν οι ανίατες ασθένειες και από τον οποίο 

αναστήθηκαν οι νεκροί. 

24 Αυτή τη νύχτα της πνευματικής γιορτής για εκείνον που ξέρει να προετοιμάζεται και να 

εξυψώνεται, έχετε στο αόρατο, στο ανέγγιχτο, την παρουσία και την επίσκεψη εκείνων των όντων που 

ονομάζετε αγγέλους. Αν μπορούσατε πραγματικά να αποσπάσετε την ψυχή σας από το σώμα σας, θα 

βλέπατε τα χωράφια, τις πόλεις, τα σπίτια και το διάστημα να φωτίζονται από την ουράνια ακτινοβολία 

αμέτρητων όντων, αγγελιοφόρων του φωτός, της ειρήνης και της αγάπης. 

25 Ο ουρανός πλησιάζει τη γη και το φως του αναζητά τόσο αυτόν που αφιερώνει χρόνο για να 

θυμηθεί όσο και αυτόν που έχει ξεχάσει την πνευματική αλήθεια. 

26 Χαρείτε, ω άνθρωποι, χαρείτε τουλάχιστον αυτή τη νύχτα, αφού δεν είστε ακόμη σε θέση να 

διατηρήσετε αυτή την ειρήνη για πάντα. 

27 Να είστε χαρούμενοι με φυσική ευθυμία της καρδιάς, που είναι εγκαρδιότητα και επιστροφή 

στην καλοσύνη. Ναι, να είστε χαρούμενοι με την απόλαυση του πνεύματος, που είναι η αιώνια 

διαφώτιση. 

28 Ονομάζετε αυτή τη νύχτα "Αγία Νύχτα" σε ανάμνηση εκείνης κατά την οποία ο Ραβίνος ήρθε 

στον κόσμο. 

29 Κάτω από τη θεϊκή επίδραση αυτών των αναμνήσεων, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά, 

θυμούνται τους απόντες, συγχωρούνται οι αδικίες, οι οικογένειες ενώνονται, οι φίλοι επισκέπτονται ο 

ένας τον άλλον, οι καρδιές γεμίζουν με ελπίδα. Όλοι φαίνεται να περιμένουν κάτι εκπληκτικό που δεν 

μπορούν να το προσδιορίσουν ─ τη νύχτα που οι άνθρωποι αφήνουν λίγη ζεστασιά να εισέλθει στη 

σκληρότητα της καρδιάς τους και κάποιοι αφήνουν λίγη πνευματικότητα να εισέλθει στον υλισμό τους. 

Αλλά σας ρωτώ: πιστεύετε ότι μόνο αυτή η νύχτα είναι άξια να αποκαλείται "ιερή" από τους 

ανθρώπους; Δεν θα μπορούσατε, με λίγη αγάπη, να κάνετε όλες τις νύχτες και τις ημέρες της ύπαρξής 

σας "άγιες", ώστε να βιώσετε ότι η ζωή είναι ιερή κάθε στιγμή; 

30 Μου λες: "Είναι η νύχτα που κάθε χρόνο τιμούμε εκείνη τη νύχτα που ήρθες στον κόσμο μας για 

να μας φέρεις ένα μήνυμα αγάπης". Αλλά σας απαντώ ότι εκείνη η ώρα υποδήλωνε τη στιγμή που 

γεννήθηκε εκείνος ο άνθρωπος μέσα στον οποίο "ο Λόγος" έγινε άνθρωπος, αλλά ότι το Πνεύμα Μου 

ήταν τόσο κοντά στους ανθρώπους τότε όσο ήταν και πριν και όπως είναι σήμερα. 
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31 Όσο όμως δεν ζείτε μια καθημερινή ζωή απόλυτα αφοσιωμένη στο νόμο, την αλήθεια και την 

αγάπη ο ένας για τον άλλον, κάντε τουλάχιστον μια προσπάθεια να είστε πνευματικά ενωμένοι αυτή τη 

νύχτα μνήμης. 

32 Αναζητήστε Με όλοι, ελάτε σε Μένα όλοι, αλλά ελάτε υπάκουα και ταπεινά, περιμένοντας τα 

πάντα από το έλεος του Κυρίου σας. 

33 Ας μην έρθει κανείς με αυταρέσκεια ή ματαιοδοξία, γιατί σας λέω ότι Μου είστε πιο αγαπητοί 

ως άποροι και αμαρτωλοί, αλλά ταπεινοί που πλένουν τους λεκέδες τους στα κρυστάλλινα νερά της 

συγχώρεσής Μου. 

34 Ω, μακάρι να μπορούσατε να έρθετε μαζί Μου στο πνεύμα και να δείτε όλη τη δυστυχία της 

ανθρωπότητας από εδώ! 

35 Αν οι ισχυροί, οι πλούσιοι και όσοι ζουν περιτριγυρισμένοι από ανέσεις ήθελαν να είναι μαζί 

Μου εκείνη τη νύχτα, θα τους πήγαινα με το πνεύμα στα μέρη του πόνου και της φτώχειας που δεν 

θέλουν να δουν. 

36 Τότε θα τους έλεγα: Αφήστε το γλέντι σας για λίγο και ας επισκεφτούμε μαζί τα μέρη όπου ζουν 

οι αδελφοί σας, οι φτωχοί. Ας δούμε πώς γιορτάζουν αυτή την ευλογημένη νύχτα της θλίψης για 

κάποιους και της γιορτής για άλλους. Ηρεμήστε, θα τους έλεγα, σας το ζητώ μόνο για λίγα λεπτά, μετά 

από τα οποία θα μπορέσετε να επιστρέψετε στο γλέντι και το γλέντι σας. Τότε θα τους πήγαινα από 

τόπο σε τόπο και θα τους έδειχνα μια γριά μητέρα που, στη μοναξιά του άθλιου νυχτερινού 

καταυλισμού της, κλαίει για την απώλεια των παιδιών της που ήταν η ελπίδα της και που της τα άρπαξε 

ο πόλεμος. 

37 Αυτή η γυναίκα ζει μόνο με τις αναμνήσεις και τις προσευχές. Ενώ υπάρχουν πολλοί που μεθούν 

με απολαύσεις, εκείνη πίνει το ποτήρι του πόνου. Η ψυχή της περιμένει μόνο την ώρα που θα αφήσει 

αυτόν τον κόσμο και θα εισέλθει στην αιωνιότητα. Γιατί η ελπίδα της στην ανθρωπότητα έχει προ 

πολλού σβήσει. 

38 Μετά θα τους έδειχνα τα παιδιά που περιφέρονται ανάμεσα στους ανθρώπους, που δεν 

σέβονται τη ζωή των γειτόνων τους, που δεν αγαπούν ούτε καταλαβαίνουν τους άπορους. 

39 Θα έκανα αυτούς τους ανθρώπους να ακούσουν τις τόσο βαθιές ερωτήσεις των παιδιών που, 

μέσα στην ανθρώπινη άγνοιά τους, ρωτούν τον λόγο για τόση αδικία, τόση κακία, εγωισμό και 

σκληρότητα. 

40 Τότε θα τους πήγαινα σε εκείνα τα μέρη όπου ακούγονταν οι πνιγμένοι στεναγμοί και οι θρήνοι 

ενός αρρώστου, ο οποίος βίωνε το σώμα του να καταρρέει, όπως ακριβώς σπάει ένα κλαδί όταν το 

μαστιγώνει η καταιγίδα. Είναι οι άρρωστοι, οι ηττημένοι, οι ξεχασμένοι. 

41 Αργότερα θα κάνω τις πύλες των σωφρονιστικών καταστημάτων να μας αφήσουν να 

περάσουμε, ώστε να δουν τις χιλιάδες των ανθρώπων που, λόγω έλλειψης αγάπης, ελέους, φωτός, 

δικαιοσύνης και ειρήνης, έχουν πέσει στο σκοτάδι της φυλακής. 

42 Και έτσι θα τους έδειχνα από τόπο σε τόπο σε μια ενιαία εικόνα όλη τη δυστυχία και τον πόνο 

που προκαλεί αυτή η επιδίωξη για εξουσία, η απληστία, το μίσος, ο υλισμός και η ακόρεστη δίψα για 

εξουσία των ηγετών με την ψεύτικη εξουσία τους ─ εκείνων που νομίζουν ότι είναι ισχυροί και όμως δεν 

είναι, και που δεν αφήνουν κανέναν να κατέχει αυτό που του ανήκει δικαιωματικά. 

43 Αλλά δεν τους καλώ γιατί ξέρω ότι δεν θέλουν να ακούσουν τη φωνή Μου, παρόλο που 

ακούγεται στη συνείδησή τους. 

44 Εσείς, ωστόσο, άνθρωποι που Με ακούτε σήμερα, και που έχετε γνωρίσει τη στέρηση, τη 

μοναξιά, το κρύο, αλλά και την ορφάνια, και που γι' αυτό συμπάσχετε τόσο πολύ με εκείνους τους 

ανθρώπους που φωνάζουν από πείνα και δίψα για δικαιοσύνη ─ ελάτε σε Μένα, και μαζί θα 

επισκεφθούμε με πνεύμα τους ασθενείς, τους ταλαιπωρημένους, όλους τους φτωχούς και ξεχασμένους 

του κόσμου. 

45 Ελάτε για να Με δείτε να απλώνω τον μανδύα Μου και να τον ενώνω με τον δικό σας για να 

καλύψω με αγάπη όλη την ανθρωπότητα. Ελάτε για να ακούσετε την πνευματική φωνή Μου να λέει σε 

όσους κλαίνε: μην κλαίτε πια, μην είστε λυπημένοι, ξυπνήστε στην πίστη και την ελπίδα, που είναι φως 
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στο μονοπάτι της ζωής. Αλήθεια σας λέω, αν προσευχηθείτε και "ξυπνήσετε" ξανά με αληθινή πίστη, 

αυτές οι ημέρες πόνου για την ανθρωπότητα θα συντομευτούν. 

46 Ναι, αγαπημένοι μου άνθρωποι, από εδώ, από το κάθισμα όπου αναπαύεστε για να Με 

ακούσετε, μπορείτε να αφήσετε την ψυχή σας να πλησιάσει τον τόπο κατοικίας Μου, ώστε να δει, να 

καταλάβει και να νιώσει καλύτερα την τραγωδία των ανθρώπων, των αδελφών της. 

47 Βλέπετε αυτά τα πλήθη ανθρώπων που είναι γεμάτα μακαριότητα; Είναι στρατιώτες που έκαναν 

μια σύντομη ανακωχή κατά τη διάρκεια της μάχης για να Μου προσφέρουν λίγα λεπτά προσευχής και 

μνήμης. Αλλά η χαρά και η ευδαιμονία τους είναι απατηλή. Τρώνε και πίνουν για να απαλύνουν τον 

πόνο τους. Υπάρχει μεγάλος πόνος στην καρδιά τους. Υποφέρουν, άνθρωποι, υποφέρουν πολύ, και 

ειδικά αυτή τη νύχτα που είναι μαρτύριο γι' αυτούς. Κάθε ανάμνηση είναι ένα τσίμπημα, κάθε όνομα ή 

πρόσωπο που οραματίζονται είναι μια πληγή. 

48 Ενώ εσείς είστε ειρηνικοί παρά τα προβλήματά σας, ενώ εσείς μπορείτε να βλέπετε τους γονείς, 

τα παιδιά και τις συζύγους σας, εκείνοι πρέπει να υπομένουν την πίκρα ότι δεν μπορούν να τους 

αγκαλιάσουν και το φόβο στη σκέψη ότι μπορεί να μην τους ξαναδούν ποτέ. 

49 Πολλοί, πολλοί από αυτούς υποφέρουν καθώς καταστρέφουν ζωές, ερημώνουν σπίτια και 

πόλεις, σπέρνουν πόνο, θλίψη και δάκρυα, και μετά πιστεύουν ότι έχουν χάσει κάθε δικαίωμα να 

επιστρέψουν στην οικογένειά τους, στην ειρήνη, στην αγκαλιά των δικών τους. 

50 Ξέρω ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι ένοχοι, δεν έχουν ούτε μίσος ούτε θέληση για 

καταστροφή στην καρδιά τους. Ξέρω ότι είναι θύματα, σκλάβοι και εργαλεία των πραγματικά κακών. 

51 Μόνο εγώ μπορώ να τους σώσω, μόνο η αγάπη μου μπορεί να τους καλύψει προστατευτικά. 

Στον κόσμο είναι εγκαταλελειμμένα. 

52 Εσείς, άνθρωποι, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτή η δοκιμασία, αλλά που ο 

Λόγος Μου άγγιξε σήμερα τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς τους ─ στείλτε τους τις σκέψεις σας 

γεμάτες έλεος και φως. Γιατί πραγματικά, σας λέω, θα αισθάνονται ενισχυμένοι και ενθαρρυμένοι, 

χωρίς να ξέρουν γιατί, να προσεύχονται και να ελπίζουν ότι επιτέλους ο φονικός πόλεμος θα τελειώσει 

και τα αυτιά τους θα ακούσουν ξανά, αντί για τον βρυχηθμό της μάχης, τα γλυκά λόγια που λένε: 

"Ειρήνη στη γη στους ανθρώπους καλής θέλησης". 

53 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και κάντε έτσι τον κόσμο να περιμένει το φως μιας νέας ημέρας, 

ώστε οι άνθρωποι να θυμούνται την υπόσχεσή μου ─ αυτή που μιλάει για καλύτερες εποχές, για 

πνευματισμό και ευημερία. 

54 Σας λέω επίσης: Ας στραφούμε τώρα στις καρδιές των 

Παιδιά να και ας αναζητήσουμε εκείνους που στερούνται τα πάντα. Σκεφτείτε τους: κοιμούνται, στα 

όνειρά τους δεν υπάρχει καμία μομφή εναντίον κανενός, αν και το κρεβάτι τους είναι πολύ σκληρό. 

55 Δεν υπήρχε ψωμί στο τραπέζι σήμερα, αλλά αναπαύονται με εμπιστοσύνη για τη νέα ημέρα. 

Φορούν κουρέλια, αλλά δεν νιώθουν ντροπή γιατί είναι αθώοι και χαμογελούν παρόλο που το σώμα 

τους δεν έχει ζεστασιά. Είναι άγγελοι επί της γης, γιατί το χαμόγελό τους αντανακλά την αγνότητα του 

ουρανού. 

56 Ω αθωότητα! Σκεπάστε τους με τον καλύτερο μανδύα σας, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των 

ουρανών! 

57 Όλοι σας αποκαλείτε αυτή τη νύχτα "Αγία Νύχτα" και εγώ ρίχνω μια πλημμύρα ευλογιών σε όλα 

τα παιδιά Μου. 

58 Να ξέρετε ότι είμαι δικός σας και εσείς είστε δικοί μου. Θυμηθείτε ότι απέδειξα την αγάπη Μου 

προς εσάς ζώντας ανάμεσά σας, στους απλούς ανθρώπους, γεννημένος στη φτώχεια, μοχθηρός 

ανάμεσα σε αγκάθια και πεθαίνοντας μέσα σε στερήσεις. 

59 Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί όχι μόνο έχω δει τα βάσανά σας, αλλά 

τα έχω ζήσει και ο ίδιος. 

60 Σας μιλάω επίσης για τους ηλικιωμένους ─ εκείνους που έχουν περάσει προ πολλού την άνοιξη 

της ζωής και τώρα αισθάνονται το κρύο του χειμώνα. Καθώς μεγαλώνουν, τους λείπει η δύναμη, η 
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ενέργεια, η υγεία. Η εργασία γίνεται δύσκολη, τα άκρα γίνονται αδέξια και δεν καλούνται πλέον να 

συνεργαστούν. 

61 Έτσι οι ηλικιωμένοι βλέπουν τον εαυτό τους αποκλεισμένο από τον αγώνα των άλλων για ζωή, 

βλέπουν τον εαυτό τους να μένει μόνος, και οι ταπεινές καρδιές τους πρέπει να βυθίζονται στη θλίψη 

και να γνωρίζουν τις κακουχίες, τη δυστυχία, την πείνα, τη μοναξιά. Μιλάω γι' αυτούς γιατί χρειάζονται 

και αυτοί τη βοήθειά σας και την παρηγοριά σας. Αγαπήστε τους, άνθρωποι, και θα έχετε το δικαίωμα 

να καθίσετε στο μεγάλο τραπέζι του πνευματικού συμποσίου, όπου θα σας πω: Μακάριοι είστε εσείς 

που, ακολουθώντας τον Δάσκαλο, καταφέρατε να κατανοήσετε όλους όσους υποφέρουν. 

62 Έτσι αρχίστε να αναπτύσσετε συμπόνια μέσα σας. Τότε θα χρησιμοποιήσω τα χέρια σας για να 

μεταδώσω τις ευλογίες Μου μέσω αυτών, και ποτέ ξανά δεν θα Μου αντισταθείτε να χρησιμοποιήσω τα 

δικά σας για να τα δώσω στον αδελφό σας, έτσι ώστε όταν Μου λέτε: "Κύριε, όλα όσα είναι δικά μου 

είναι και δικά σου", να το λέτε αυτό από την καρδιά σας. 

63 Αν έχετε ασκήσει ενεργό φιλανθρωπία στη ζωή σας, συνεχίστε να το κάνετε. Αλλά αν όχι, 

ξεκινήστε με τον πρώτο άπορο που θα χτυπήσει την πόρτα σας, είτε πρόκειται για έναν άρρωστο 

ψυχικά ή σωματικά, είτε για μια εγκαταλελειμμένη καρδιά, είτε για μια χήρα, είτε για έναν ηλικιωμένο, 

είτε για ένα παιδί. 

64 Να θυμάστε ότι οι πραγματικά άποροι αντιπροσωπεύουν τον Ιησού, ότι έρχεται μέσα στον 

καθένα από αυτούς για να σας πει: "Διψάω", διψάει για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

65 Είναι δυνατόν οι καρδιές των ανθρώπων να μη συγκλονιστούν μπροστά στις εικόνες μεγάλου 

πόνου και δυστυχίας που προσφέρει αυτή η ανθρωπότητα; Ναι, ναι, είναι δυνατόν. Βλέπω εκείνους που 

δεν υποφέρουν από κακουχίες να χαϊδεύουν με το βλέμμα τους τους θησαυρούς που κατέχουν με 

μεγαλύτερη τρυφερότητα από τους ανθρώπους, τα παιδιά του Θεού. 

66 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, Με συνοδεύσατε σε αυτές τις σύντομες στιγμές για να επισκεφτείτε 

τους άπορους. Να είστε ευλογημένοι γι' αυτό. Μην νομίζετε ότι ξεχνάω τους πλούσιους και τους 

ισχυρούς. Διότι αν και δεν φαίνεται να Με χρειάζονται, Εγώ γνωρίζω καλύτερα τη δυστυχία τους, τα 

βάσανά τους και τις συμφορές τους. Αλλά σήμερα νομίζουν ότι έχουν τα πάντα. Γιατί, λοιπόν, ζητούν τη 

βοήθειά Μου, αφού σύμφωνα με αυτούς είμαι ο Χριστός των ασθενών, των παριών, των θλιμμένων; 

Δεν γνωρίζουν ότι είναι καθήκον Μου να τους σώσω από την ψεύτικη λάμψη για να τους δώσω την 

αληθινή και αιώνια ευδαιμονία. 

67 Ξέρεις ποια άλλη, εκτός από σένα, έχει ακούσει το λόγο μου με θέρμη και έχει νιώσει το πνεύμα 

της να τρέμει από αγάπη; Είναι η Μαρία, αγαπητοί μου άνθρωποι, το μητρικό πνεύμα που ζει στους 

κόλπους του Δημιουργού και της οποίας το εσωτερικό θα είναι πάντα ενωμένο με τη μνήμη του Ιησού. 

68 Η διαδρομή της στον κόσμο ήταν σύντομη, αν και ήταν μεγαλύτερη από τη δική μου, επειδή 

ήρθε νωρίτερα και έφυγε αργότερα. Τα σύντομα και τρυφερά λόγια της ήταν ένα παραδεισένιο χάδι. 

69 Νιώστε την στο πνεύμα, αγαπήστε την και στραφείτε σε αυτήν πνευματικά. Να ξέρετε ότι κάθε 

φορά που επιτελείτε έργα ελέους, θα είναι μαζί σας, κρατώντας τον μανδύα της μεσιτείας και της 

μητρικής αγάπης πάνω από τον κόσμο που υποφέρει και αιμορραγεί, και σε κάθε θρήνο ή θλίψη σας θα 

μπορείτε να ακούτε μια φωνή που θα σας απαντάει θερμά: Μη φοβάστε, είμαι εδώ, έχετε πίστη. 

70 Άνθρωποι, ήσασταν μαζί Μου, η πνοή Μου μπήκε στην καρδιά σας αυτή την ευλογημένη νύχτα 

και σας έκανε να ξεχάσετε κάθε δυσκολία. 

71 Προσευχηθείτε ώστε το φως του Σωτήρα σας να είναι ο οδηγός σας και να σας οδηγήσει μέσα 

από αυτή τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που διασχίζετε σήμερα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 203  
1 Καλώς ήρθατε, εσείς που επιθυμείτε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας για να ανακαλύψετε το 

υψηλότερο της ύπαρξής σας. 

2 Ευτυχισμένοι και ευλογημένοι θα είναι όσοι επιθυμούν να δουν καθαρά. Αλλά πραγματικά σας 

λέω, δεν μπορείτε να το πετύχετε αυτό αν δεν κάνετε την προσπάθεια να αφαιρέσετε τον επίδεσμο που 

καλύπτει τα μάτια σας. 

3 Ο άνθρωπος είναι διπλά ένοχος: όχι μόνο επειδή δεν καταβάλλει καμία απολύτως προσπάθεια 

για να πέσει ο επίδεσμος που τον εμποδίζει να γνωρίσει τις υψηλότερες διδασκαλίες, αλλά και επειδή 

δεν έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης που τον έχουν παρασύρει ─ σε αντίθεση με τις 

απολαύσεις της ψυχής ─ στις φυσικές απολαύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει υποδουλωθεί 

στην κυριαρχία των παθών και αφήνει την ψυχή του να μοιάζει με κουτσό που δεν κάνει τίποτα για να 

γίνει καλά. 

4 Σε όλους τους τομείς βλέπω την πλειοψηφία των ανθρώπων ασταθείς, παντού συναντώ μόνο το 

αδύναμο άτομο. Και σε τι οφείλεται αυτό; Στο γεγονός ότι δεν έχετε το θάρρος και την επαρκή δύναμη 

της θέλησης για να βγείτε από τη βρωμιά στην οποία έχετε κολλήσει, για να ξεπεράσετε την αδράνεια 

που σφυρηλατεί τα δεσμά που σας δένουν στην ύλη, και αυτή είναι η προέλευση όλων των βλαβών, 

όλων των λαθών. 

5 Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη με την οποία είναι προικισμένος, 

δηλαδή τη θέληση. 

6 Στη θέληση, η οποία πρόκειται να είναι ο απεριόριστος νομοθέτης, η οποία πρόκειται να γίνει ο 

ανώτατος ηγέτης και, υποστηριζόμενη από τη λογική, πρόκειται να πολεμήσει ─ εξουσία εναντίον 

εξουσίας, κυριαρχία εναντίον κυριαρχίας: από τη μία πλευρά τα πάθη και οι επιθυμίες, από την άλλη η 

λογική και η θέληση, μέχρις ότου οι τελευταίες κερδίσουν τη μάχη και μπορείτε να πείτε ότι έχετε 

απελευθερωθεί. 

Τότε θα μπορέσετε να γίνετε οι μεγάλοι προφήτες, οι μεγάλοι φωτισμένοι, οι "υπεράνθρωποι". Τότε 

θα μπορέσετε να ζήσετε με τα άγρια ζώα και να παίξετε με τα ερπετά. Γιατί αληθινά σας λέω, είναι οι 

παραβάσεις που σας ταλαιπωρούν που σας κάνουν να φοβάστε αυτούς τους μικρούς αδελφούς σας, και 

αυτός είναι και ο λόγος που σας επιτίθενται. 

Αλλά αν αφιερώσετε χρόνο για να παρατηρήσετε τους ανθρώπους, θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν 

άνθρωποι που είναι πιο άγριοι από τίγρεις και που έχουν περισσότερο δηλητήριο από την κόμπρα. 

7 Μη νομίζετε ότι οι προφήτες της αρχαιότητας μπορούσαν να κάνουν θαύματα επειδή ήταν 

προορισμένοι να το κάνουν. Όχι, ήταν επειδή πολέμησαν μέχρι να νικήσουν και να γίνουν αληθινοί 

υπηρέτες του Ναού. Αλλά αληθινά σας λέω: Εκείνος που εργάζεται περισσότερο για την επίτευξη της 

αλήθειας υπόκειται σε παραβάσεις και πάθη. 

Αλλά κατέχετε το φως που σας φωτίζει, το οποίο είναι η θεία δύναμη, η αθάνατη και καθαρή φύση, 

η άφθαρτη ουσία που ζωογονεί τα πάντα και οδηγεί τον άνθρωπο στην ύψιστη ευδαιμονία. Αυτή η 

άφθαρτη ουσία είναι το αγνό στοιχείο που διαθέτει κάθε άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δηλητηριάστηκε 

με τις γήινες απολαύσεις, και γι' αυτό αυτή η άφθαρτη ουσία, αυτή η αθάνατη ουσία, καλύφθηκε με το 

θνητό ένδυμα και θυσιάστηκε οικειοθελώς. 

Αλλά με τη δύναμη που κατέχει, θα αποκαταστήσει σταδιακά την αξιοπρέπεια του θνητού 

ανθρώπου, και τότε θα επιθυμεί τις χαρές του αθάνατου καρπού και θα απαρνηθεί για πάντα την 

προσπάθεια για τις διεφθαρμένες απολαύσεις που χαρίζει ο κακός καρπός. 

8 Τι χρειάζεστε όμως για να τα πετύχετε όλα αυτά; ─ Η γνώση του πώς να χρησιμοποιείτε τη 

δύναμη και την ενέργειά σας για να εργάζεστε ως αληθινοί εργάτες του Ναού, ώστε να είστε νικητές και 

να αφαιρέσετε το μαντήλι που καλύπτει τα μάτια σας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε καθαρά και να μην 

κάνετε κανένα λάθος, ούτε να ψαχουλεύετε στο σκοτάδι. 

9 Σας μίλησα για αυτό που εσείς αποκαλείτε μυστικά. Αλλά πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά τον 

λόγο μου για να αντιληφθείτε όλο το φως. 
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10 Θέλω να καταλάβετε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ούτε ο Θεός ούτε η φύση έχουν μυστικά για 

τον άνθρωπο. Είναι η αδύναμη κατανόηση των θείων διδασκαλιών που έχει καταστήσει τον άνθρωπο 

ανίκανο να ακολουθήσει τον αληθινό νόμο. Επομένως, περιπλανιέται από εδώ και από εκεί, από τη μια 

πλευρά στην άλλη, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, χωρίς να αισθάνεται τίποτα, χωρίς να καταλαβαίνει 

ότι ο Θεός βρίσκεται στο πνεύμα του ανθρώπου και πάντα γίνεται γνωστός προς όφελός του. 

11 Ο αληθινός νόμος σημαίνει τελειότητα. Γιατί τι νόημα έχει να λέτε ότι ασκείτε τη μία ή την άλλη 

θρησκεία; Τι νόημα έχει να σας πω ότι πιστεύετε στον Θεό, όταν τα έργα σας, οι σκέψεις σας, λένε 

ακριβώς το αντίθετο; Θα έρθει η μέρα που θα σας δώσω τη Βασιλεία Μου των Ουρανών, ώστε να δείτε 

ότι Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα, και εσείς μέσα Μου, και Εγώ μέσα σας. Αυτή η διαθήκη θα ονομαστεί 

Διαθήκη της Ειρήνης. Τότε θα εκπληρώσετε τον Νόμο. Θα Τον αναγνωρίζετε ως τον μοναδικό Κύριο, δεν 

θα υπάρχει προτίμηση του ενός έναντι του άλλου, γιατί όλοι θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον ως ένα, ως 

ένα ον. 

Αλλά αν θέλετε, αν εσείς, αγαπητοί μου, κάνετε την προσπάθεια, αν θέλετε να γίνετε αληθινοί 

υπηρέτες του ναού, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαθήκη ειρήνης σήμερα. 

Μη νομίζετε ότι πρέπει να εγκαταλείψετε αυτόν τον πλανήτη για να κάνετε αυτή τη διαθήκη. Όχι. 

Αυτό που χρειάζεστε είναι θέληση. Το τραπέζι είναι στρωμένο και σας καλώ να καθίσετε. Ελάτε και 

πάρτε τις θέσεις σας, αφήστε Με να σας οδηγήσω, να σας υπηρετήσω. Πάρτε μαζί Μου το ψωμί της 

αλήθειας, φωτιστείτε με τον πυρσό της αγάπης, αφήστε τον επίδεσμο που καλύπτει τα μάτια σας, 

σπάστε τα δεσμά των παθών, φωτιστείτε με το ύψιστο φως ως παιδιά του Θεού που είστε. 

Σας προσκαλώ, ελάτε μαζί Μου, ελάτε μαζί Μου στον ύμνο της δοξολογίας: "Δόξα στον Θεό στα 

ύψη, και η διαθήκη της ειρήνης ας εδραιωθεί τώρα στη γη. Αλληλούια, αλληλούια στον Κύριο". Λάβετε 

την ευεργετική μου δροσιά, την ικανοποίησή Μου. Παραδώστε τις θλίψεις σας σε Μένα, δώστε Μου τις 

θλίψεις σας και μην τις θυμάστε πια. Τραγουδήστε μαζί μου, "Αλληλούια, αλληλούια στον Κύριο". ─ 

Μην γίνεσαι πολύ δυνατός, αγαπημένε μου, γιατί είμαι μαζί σου. 

12 Αν μπορούσατε να είστε σε αρμονία με την ουράνια συναυλία, δεν θα είχατε την παραμικρή 

επιθυμία να φάτε ξανά τον δηλητηριασμένο καρπό. Θα αφήνατε πάντα την αθάνατη ύπαρξη να λάμπει 

μέσα σας. Θέλετε να έρθετε στο τραπέζι, αγαπημένα μου παιδιά; Έχει οριστεί και είμαι ο διακομιστής 

σας, σας καθοδηγώ. Έλα, γιατί σε περιμένω. 

13 Μην είστε σαν τους Φαρισαίους, οι οποίοι εμφανίζονται στο ναό, στις συναγωγές, με χλωμά 

πρόσωπα, για να λένε οι άνθρωποι ότι νήστεψαν, και μετά αφήνουν την κακία και την παρορμητικότητά 

τους να εκτοξεύσουν τα ηνία. Όχι, αγαπητοί μου, θα πρέπει να είστε το ίδιο στην αίθουσα εκδηλώσεων, 

στους δρόμους και στα σπίτια σας, πάντα πιο δυνατά από το καθαρό νερό, ώστε όσοι θέλουν να 

επιτεθούν στη διδασκαλία του Ιησού να τη δουν και να πουν ότι η διδασκαλία μου είναι πραγματικά 

καλή, επειδή είστε ένας ζωντανός καθρέφτης της αρετής στη δημόσια και ιδιωτική σας ζωή, επειδή 

αφήνετε παντού την αγάπη, την αλήθεια και την καλοσύνη. 

14 Αυτή τη στιγμή πλησιάζω για να συλλογιστώ τους ανθρώπους μου και να γράψω το Λόγο μου 

στις καρδιές τους. Σας αφήνω την ανάμνηση της εκδήλωσής Μου μέσω αυτών των φορέων φωνής. Αν 

σκεφτείτε, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχω παραμείνει σιωπηλός ούτε για μια στιγμή, ότι εγώ, ο 

Λόγος, πάντα σας μιλούσα. Η φωνή μου, την οποία στέλνω στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους, είτε 

στο μυαλό τους, είτε στο πνεύμα τους, είτε στην καρδιά τους, είναι ενθάρρυνση, ενίσχυση, ελπίδα, 

έμπνευση και μερικές φορές κρίση. 

15 Σας λέω επίσης: Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι Με αναζήτησαν πνευματικά ─ κάποιοι με 

μεγαλύτερο ζήλο από άλλους. 

16 Γιατί δεν θα βρείτε τα πάντα στη γη. Υπάρχει γνώση και αποκάλυψη που επιφυλάσσω για τον 

εαυτό Μου, ώστε όταν την αναζητήσετε, να Με βρείτε. Ποτέ δεν σας αρνήθηκα την αγάπη Μου, το 

έλεός Μου, το οποίο έφτασε στο σημείο να σας παραχωρήσει ακόμη και αυτό που ξέρετε ότι δεν είναι 

καλό για σας, έτσι ώστε όταν το ζητούσατε, να πείσετε τον εαυτό σας για το λάθος σας. 
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17 Αυτή η περίοδος των πνευματικών εκδηλώσεων και του θείου λόγου ήταν μια γιορτή, ένα 

συμπόσιο στο οποίο σας προσκάλεσαν να χορτάσετε με την τροφή του. Όσοι ήρθαν "γυμνοί" βρήκαν 

αξιοπρεπή ρούχα για να καλυφθούν. 

18 Μετά από μακρινά ταξίδια και προσπάθειες, καταφέρατε να μπείτε στη σκιά ενός ισχυρού 

δέντρου, όπου ανακτήσατε τις δυνάμεις σας και μάθατε να νικάτε τους ψιθύρους του πειρασμού που 

σας προσκαλούν να εγκαταλείψετε το σωστό δρόμο σε κάθε στροφή. Έτσι, σιγά-σιγά, μαθαίνετε να 

είστε καλοί μαθητές. 

19 Αφού σας έδωσα τις οδηγίες Μου, σας βρίσκω λοιπόν ενθουσιώδεις ─ έτοιμους να συνεχίσετε 

να δεσμεύεστε σε αυτόν τον Λόγο. Έχετε κατανοήσει την ευθύνη σας, την υποχρέωσή σας, να κάνετε 

γνωστό αυτό το έργο με την καθαρότητα και την ειλικρίνεια που το διακατέχει. Αντιλαμβάνεστε τώρα 

ότι αν εργάζεστε με ζήλο, πειθαρχία και αγάπη, θα απομακρύνετε πολλά αγκάθια και αγκάθια από τον 

δρόμο των ανθρώπων. Από διάφορα σημεία της γης ακολουθήσατε αυτό το κάλεσμα για να γίνετε 

στρατιώτες και μαθητές. 

20 Σήμερα έρχεστε να Μου δείξετε την αφοσίωσή σας, να Με ακολουθήσετε, να Μου προσφέρετε 

τους καρπούς της εργασίας σας, που μόνο Εγώ γνωρίζω. Μόνο εγώ ξέρω ποιος ήσουν, ποιος είσαι και 

ποιος θα είσαι αύριο. Ήρθατε πεινασμένοι για καλά έργα, διψώντας για αγάπη και για να αγαπηθείτε, 

και ο Πατέρας σας δέχτηκε, ικανοποίησε την πείνα σας και σας έκανε δούλους Του. 

21 Όταν αναγνωρίσατε και νιώσατε τη θεϊκή Μου αγάπη, Μου εμπιστευτήκατε όλα όσα η καρδιά 

σας είχε κλείσει και κρύψει από τον κόσμο με μια ολοκληρωμένη εξομολόγηση. Η μεταμέλειά σας για 

τα παραπτώματα που είχατε διαπράξει ήταν γνήσια, επειδή η ψυχή σας είχε προηγουμένως φωτιστεί 

από το φως Μου. 

22 Θέλω να είστε εξοπλισμένοι, να τιμήσετε τη διαθήκη αγάπης που έχετε συνάψει με τη Θεότητά 

Μου μέσω των έργων σας και της αφοσίωσής σας, όταν Με ακούσετε ξανά. Διότι αν και τώρα Με 

βιώνετε ως Πατέρα, πρέπει επίσης να έρθω σε σας ως Κριτής. 

23 Δεν θέλω να αιφνιδιάσω κανέναν που κοιμάται, γιατί θα ξυπνήσει πολύ αργά και θα πρέπει να 

χύσει δάκρυα. 

24 Μόνο για τρία ακόμη χρόνια θα είστε σε θέση να ακούσετε αυτή τη λέξη. Σας έχει διδάξει 

αδιάκοπα. Πότε θα γίνετε δάσκαλοι; Θα μπορέσετε να πάρετε τη θέση μου για να συνεχίσετε να 

τρέφετε τα πλήθη; Σήμερα ο λόγος μου είναι σαν ένα κάλεσμα αφύπνισης, γιατί τώρα έχει ήδη 

ξημερώσει για σας η ώρα της κορύφωσης του λόγου μου. 

25 Σας πλησίασα για να ενωθείτε στο πνεύμα, για να ξεκινήσετε με σταθερή απόφαση να 

εκπληρώσετε την αποστολή και να αγκαλιάσετε ο ένας τον άλλον ως αδελφούς. 

26 Καταλάβετε ότι είστε όλοι ίσοι, ότι δεν υπάρχουν αφέντες ή ανώτεροι ανάμεσά σας. Θέλω όλοι 

σας να είστε υπηρέτες του σκοπού μου. 

Βλέπετε, η ιστορία του Λόγου Μου καταγράφεται από εκείνους που έχω ονομάσει "χρυσά φτερά" 

και δεν θέλω οι επερχόμενες γενιές να ανακαλύψουν διαιρέσεις ανάμεσά σας μέσα από αυτά τα 

γραπτά. Κι εσείς πρέπει να το θέλετε αυτό. Αφήστε τους το παράδειγμά σας, γραμμένο από τα έργα σας, 

και θα ξεκινήσουν το μονοπάτι, όπως ακριβώς βρήκατε ενθάρρυνση στους δικούς σας αδελφούς στην 

πίστη. 

27 Κατέβηκα για να τους χαϊδέψω όλους, να τους σκεπάσω με τον μανδύα μου. Αλλά αυτή η 

ανθρωπότητα παρέμεινε απρόθυμη και κουφή. Της έχω μιλήσει με θαύματα, αλλά παραμένει 

δύσκαμπτη. Τους έκανα να αισθανθούν τη δικαιοσύνη Μου, αλλά αυτοί έφυγαν από τη δικαιοσύνη 

Μου. Σας μίλησα με λόγια αγάπης για να δώσετε μαρτυρία, αλλά δεν δώσατε τα καλά νέα, ούτε εκείνοι 

έχουν μαντέψει την εποχή στην οποία βρίσκονται. Όλοι σας έχετε τις ίδιες ιδιότητες στο πνεύμα. 

Κάποιους όμως τους προετοιμάζω ως αγγελιοφόρους και άλλους τους προετοιμάζω για να τους 

δεχτούν. 

28 Βγείτε ως "εργάτες", πάντα υποκείμενοι στη θέλησή μου. Κρατηθείτε εξοπλισμένοι, γιατί αν δεν 

είστε, θα έρθετε με άδεια χέρια, παρόλο που έχουν γεμίσει από τη Θεϊκότητά μου. 
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29 Έχω τοποθετήσει το τέλειο έργο μου σε αμαρτωλά χέρια. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να μην 

το αποκαλύψετε. Αν είστε ανάξιοι, η αγάπη μου σας κάνει άξιους και σας δίνει τα μέσα να αγαπάτε και 

να σώζετε ο ένας τον άλλον. 

30 Αφού είμαι ισχυρός, θέλω τα πλάσματά Μου να μην έχουν ανάγκη, και γι' αυτό τοποθετώ τους 

θησαυρούς και τα αγαθά Μου σε αμαρτωλά χέρια, ώστε με τη σειρά τους να ανοίγονται και να δίνουν 

άφθονα στους άλλους. 

31 Μακάριος είναι εκείνος που μπόρεσε να μεταδώσει όλα όσα έφερε μαζί του στην ψυχή του. 

Γιατί όποιος ήταν άπιστος, εγωιστής ή αδαής δεν αναγνώρισε καν αυτό που είχε μέσα του. Γίνετε 

άνθρωποι της πίστης, ώστε να αναστήσετε τον Λάζαρο από τους νεκρούς και να δώσετε την όραση 

στους τυφλούς. 

32 Αν θέλετε να μάθετε ποια μεγάλη αλήθεια περιέχει ο λόγος μου, ακολουθήστε τον για να τον 

δοκιμάσετε. Αλλά δεν θα είναι αυτό που θα δοκιμάσετε, αλλά ο εαυτός σας. Γιατί αν δεν έχετε πίστη σε 

αυτά που λέτε ή κάνετε ─ ποια πίστη σε εσάς θα μπορούσαν να έχουν οι άλλοι; Πρέπει να είστε σαν 

ένας καθρέφτης στον οποίο οι συνάνθρωποί σας μπορούν να δουν τον εαυτό τους και να αναγνωρίσουν 

ότι είστε οι αγγελιοφόροι μου. 

33 Εκπληρώστε το έργο σας, και όταν τελειώσετε, θα βρεθείτε μπροστά σε μια μεγάλη κλειστή 

πύλη, την οποία το χέρι σας μπορεί να ανοίξει, επειδή έχει το κλειδί. Πέρα από αυτή την πύλη σας 

περιμένω. Ένα ξένο κλειδί δεν θα σας χρησιμεύσει για να ανοίξετε την πύλη, ούτε θα μπορέσετε να 

περάσετε από το πρώτο στο τρίτο σκαλοπάτι της σκάλας χωρίς να έχετε προηγουμένως ανέβει στο 

δεύτερο. Διότι αυτά τα επτά βήματα υποδηλώνουν το μονοπάτι της πνευματικής τελειότητας που όλοι 

πρέπει να διανύσετε. 

34 Σας κάνω όλους μια καρδιά, ώστε να σας αφήσω με μια θέληση και με ένα ιδανικό. 

35 Εκείνος που σας έχει δώσει νόμους και εντολές από την αρχή του χρόνου, ώστε να περπατάτε με 

δικαιοσύνη και ανύψωση και να πλησιάζετε τους αδύναμους, μιλάει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, οι καρποί 

σας είναι πενιχροί και δεν έχετε ακόμη τραφεί με την ουσία αυτού του άρτου που πάντα σας 

προσέφερα, που είναι η αγάπη, η καλοσύνη και το έλεος. Αποκρύπτετε τις αποκαλύψεις Μου και 

κρατάτε τα δώρα σας για τον εαυτό σας. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι φτωχή και μια μέρα θα σας 

καλέσει σε λογοδοσία και δεν θέλω να νιώσετε την αυστηρότητα της κρίσης της όταν μάθει την ευθύνη 

σας. Κάντε μια προσπάθεια και θα πολλαπλασιάσω τον σπόρο σας. 

36 Είναι αλήθεια ότι κουβαλάτε έναν πολύ βαρύ σταυρό στους ώμους σας και ότι η μομφή, η 

μετάνοια και η καταδίκη σας βαραίνουν. Αν όμως δεν εκπληρώσετε το καθήκον σας, θα νιώσετε την 

ευθύνη σας πολύ πιο έντονα. 

37 Μέχρι τώρα τα καλά νέα θα έπρεπε να έχουν διαδοθεί και ο αριθμός των μαθητών μου θα 

έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Πού είναι οι άρρωστοι που θεραπεύσατε και οι αμαρτωλοί που 

προσηλυτίσατε; Η αποστολή που σας αναθέτω δεν υπερβαίνει τις δυνάμεις και τις ικανότητές σας. Ο 

σταυρός σας είναι σαν τον δικό μου, είναι ο σταυρός της απάρνησης, της θυσίας και της αγάπης. Όποιος 

το αναλαμβάνει με αληθινή κατανόηση, θα έρθει σε Μένα με μια καρδιά που θα έχει τρυπηθεί από την 

έλλειψη κατανόησης των συνανθρώπων του, αλλά θα έχει ειρήνη μαζί Μου και ικανοποίηση από το 

έργο του. 

38 Πάνω από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες που βλέπετε εδώ, οι οποίοι είναι αδελφοί σας, 

υψώνεται ο Ηλίας, ο οποίος φωτίζει και εμπνέει την ψυχή σας. Και η Μαρία, η Θεία Μητέρα σας, 

παρουσιάζει επίσης τα πλάσματά της και τα φέρνει πιο κοντά Μου, ώστε να υπάρχει πάντα κοινωνία 

μεταξύ του Πατέρα και του παιδιού. Η Μαρία είναι η μόνιμη συνήγορός σας. Στα μάτια της είστε όλοι 

μικρά και τρυφερά παιδιά. Πόσα δάκρυα χύνει όταν τα αγαπημένα της παιδιά αμαρτάνουν. Στην 

πραγματικότητα, δεν γνωρίζετε την αγάπη και την αφοσίωσή της και δεν έχετε παρηγορήσει τη μητρική 

της ψυχή. Η δικαιοσύνη μου έχει παρακρατηθεί πολλές φορές μέσω της μεσιτείας της. Αλλά μη νομίζετε 

ότι υπάρχει μέσα της μια θέληση αντίθετη προς Μένα, γιατί είναι μέρος του Θείου Πνεύματός Μου. Η 

Μαρία ενσαρκώνει την τρυφερότητά μου και είναι το πρότυπο της μητρικής αγάπης. 
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39 Όποιος προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή με προσευχή και καλή πρακτική της διδασκαλίας μου, θα 

βρεθεί να γλιτώνει από τις απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης. Σας προτρέπω να προσευχηθείτε και 

να σας δώσω σε όλους την ευκαιρία να σωθείτε. 

Ενώ τα στοιχεία της φύσης καθαρίζουν και μειώνουν τις τάξεις των ανυπάκουων, εσείς πρέπει να 

παραμείνετε "άγρυπνοι και εργαζόμενοι" και να προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας. 

40 Πολλές φορές σας έχω ζητήσει να ενωθείτε για να μπορέσετε να φέρετε μια διδασκαλία στον 

κόσμο. Διότι αν διαιρέσετε, θα έχετε μεγάλες δοκιμασίες και η επανόρθωσή σας θα είναι μεγαλύτερη. 

Διότι, παρόλο που γνωρίζετε το θέλημά Μου και τη δύσκολη αποστολή σας, απομακρυνθήκατε από τις 

εντολές Μου. Ενωθείτε, παραμείνετε ως ένα Πνεύμα και μια Θέληση. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

41 Βρίσκεστε στην Παρουσία Μου και ντρέπεστε για την έλλειψη αποστολής σας. Έρχεστε χωρίς 

καλά έργα και έχετε χάσει το ένδυμα της χάρης με το οποίο σας στόλισα. Δεν υπακούσατε στις εντολές 

Μου και Μου καταλογίσατε ατέλεια, επειδή σας έδωσα τις οδηγίες Μου μέσω ενός ανθρώπου. Είστε 

της γνώμης ότι το ανθρώπινο ον δεν είναι ικανό να μεταδώσει τον θείο Λόγο. Αλλά αυτή τη στιγμή σας 

αποδεικνύω ότι η απόφασή Μου είναι σωστή. 

Ο άνθρωπος κατέχει το πνεύμα Μου και είναι σε θέση να Με κατανοήσει. Γι' αυτό τον έκανα φορέα 

φωνής και τον χρησιμοποιώ για να Με επικοινωνεί στον κόσμο. 

42 Κουβαλάτε στην ψυχή σας ένα βιβλίο στο οποίο έχετε καταγράψει τα έργα σας κατά τη διάρκεια 

των διαφόρων ενσαρκώσεων που είχατε στη γη. Και στην παρούσα εποχή, μια εποχή κρίσης, έστειλα 

κάποιους να εξιλεωθούν και άλλους να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Σας επέλεξα από ένα 

μεγάλο πλήθος ανθρώπων για να επιτελέσω ένα έργο εξαγνισμού, ένα έργο ανανέωσης και 

πνευματικής ανάτασης της ανθρωπότητας. 

43 Ο κόσμος θα αναρωτιέται γιατί επέλεξα εσάς τους αμόρφωτους και αμαρτωλούς. Σας λέω: Το 

πεπρωμένο όλων των όντων βρίσκεται σε Μένα. Σας εργάζομαι αυτή τη στιγμή για να σας κάνω 

αποστόλους Μου, και με την επιτυχή ολοκλήρωση του χρόνου εξαγνισμού θα τελειώσει. 

44 Ο Ηλίας έχει εκπαιδεύσει την αντίληψή σας, ώστε να μπορείτε να δείτε καθαρά την αρχή του 

έκτου σταδίου, την απελευθερωμένη Έκτη Σφραγίδα, η οποία έχει φέρει χάρη και φως σε κάθε ψυχή. 

Είχατε τον απλό και κατανοητό λόγο μου, ο οποίος ξεκαθάρισε τα μυστικά, άνοιξε δρόμους και 

άναψε το φως σε κάθε πλάσμα. Πολλές προφητείες είδατε να εκπληρώνονται, και μπροστά σε μια τόσο 

μεγάλη δοκιμασία αφυπνιστήκατε και ετοιμαστείτε να ασκήσετε τη διδασκαλία μου. 

45 Σας δίνω τη χάρη να Με ακούτε μέχρι το έτος 1950, στο τέλος του οποίου οι φορείς της φωνής 

Μου θα πάψουν να μεταδίδουν το Λόγο Μου. Σε όλους σας ζητώ αδελφοσύνη και σταθερότητα στις 

αποστολές τους, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν χωρίς λάθη και η διδασκαλία μου να έχει την ίδια 

ουσία σε όλες τις κοινότητες. Γιατί είναι ένας Δάσκαλος αυτός που σας μιλάει. Ο κόσμος περιμένει τα 

Καλά Νέα, και ήταν θέλημά μου να επιλέξω εσάς για να τα φέρετε. 

46 Οι ηγέτες του έθνους σας δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει σ' αυτό ένας λαός πίστης που έχει επιλεγεί 

από Μένα για να προσεύχεται και να "αγρυπνεί" για την ειρήνη και την καλή κατανόηση μεταξύ των 

ανθρώπων. Τους προετοιμάζω και τους επιτρέπω να έρθουν ανάμεσά σας για να εκτιμήσουν τις 

εκδηλώσεις Μου και την άσκηση της θρησκείας σας. 

47 Προσέξτε να ερμηνεύετε σωστά τα λόγια μου και να υπακούτε στις εντολές μου. Μην δίνετε 

στους ανθρώπους τους καρπούς της άγνοιας ή του φανατισμού. Διορθώστε τις ατέλειές σας, κάντε την 

καρδιά σας ευαίσθητη, τότε για χάρη της υπακοής σας θα σταματήσω τις δυνάμεις της φύσης που 

καταστρέφουν τη ζωή και την ηρεμία των συνανθρώπων σας αλλά και τη δική σας. 

48 Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σας δίνω ακόμα τον λόγο Μου. Πλησιάζει ο χρόνος που έχω 

ορίσει, και τότε θα πρέπει να είστε ομοθυμαδικοί, ηγέτες και "εργάτες" της εκκλησίας. Πάρτε Εμένα ως 

παράδειγμα. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος, για να ολοκληρώσει το έργο Του στη Δεύτερη Εποχή, υπέφερε το 

σταυρό και τον κουβάλησε στους ώμους Του στο Γολγοθά. Να είστε ταπεινοί και να αποδέχεστε την 

αποστολή σας. Ο πόνος σας Με αγγίζει και τα δάκρυά σας σμίγουν με τα δικά Μου ─ δάκρυα αγάπης 

και πόνου για χάρη της ανθρωπότητας. 
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49 Κάντε έργα αγάπης και ελέους, οδηγήστε τα πλήθη με ζήλο και δικαιοσύνη, όπως είναι η δική 

μου 

Will είναι. 

50 Προετοιμαστείτε, ώστε μετά το τέλος του έτους 1950 να φέρετε τη διδασκαλία μου στην καρδιά 

των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα διασκορπιστούν σε όλα τα έθνη. Σας δίνω κουράγιο, γιατί μετά από 

αυτό το διάστημα της ακρόασης του Λόγου μου, το μονοπάτι σας θα γίνει ανώμαλο. Σας ευλογώ. 

51 Η ειρήνη Μου είναι μαζί σας τη στιγμή που Με καλωσορίζετε. 

52 Θα σας αφήσω μια ανεξίτηλη ανάμνηση αυτής της εκδήλωσης και αυτού του λόγου που σας έχω 

παραχωρήσει εδώ και πολύ καιρό. 

53 Ο Λόγος Μου σας έχει στολίσει, αλλά ποτέ μην καυχηθείτε. Μόνο εγώ ξέρω ποιος ήσασταν, 

ποιος είστε και ποιος θα είστε. Εκείνοι που έφτασαν με πείνα και δίψα στις ψυχές τους ικανοποίησαν 

την επιθυμία τους όταν άκουσαν τον Λόγο Μου, και σήμερα είναι υπηρέτες Μου. Αυτοί οι υπηρέτες 

είναι οι μαθητές στους οποίους έδειξα το φως της Έκτης Σφραγίδας. 

54 Αυτή τη μέρα έρχεστε μαζί από διαφορετικές περιοχές, επειδή η φωνή μου ακούστηκε παντού 

και σας κάλεσε να συγκεντρωθείτε. 

55 Δεν έρχομαι να σας κρίνω ή να σας θεωρήσω υπόλογους. Η συνείδησή σας και η διαίσθησή σας 

θα σας πουν καλύτερα την ευθύνη σας και την αξία των έργων σας. 

56 Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς Με αγαπάτε. Σε όλους τους δρόμους του κόσμου υπάρχουν εκείνοι 

που Με αναζητούν, Με ακολουθούν και Με αγαπούν. Ωστόσο, θέλω να εκπαιδεύεστε στη διδασκαλία 

Μου και έτσι να χρησιμεύετε ως παράδειγμα σε εκείνους που Με αγαπούν ατελώς ή με άπιστο τρόπο. 

Αληθινά σας λέω, σε όλη την ανθρωπότητα διανέμονται τα χαρίσματα της προφητείας, της έμπνευσης 

και του (εσωτερικού) λόγου. 

57 Μην κοιμάστε, γιατί είναι μόνο τρία χρόνια μέχρι να μην Με ακούτε πια με αυτή τη μορφή. Πότε 

θα γίνετε δάσκαλοι αυτής της διδασκαλίας; 

58 Σας ένωσα σήμερα για να σας καλέσω να αφυπνιστείτε, ώστε να ενωθείτε στην κατανόηση της 

αληθινής πνευματικής αγάπης και να καταλάβετε ότι σύμφωνα με το θέλημά Μου δεν θα υπάρχουν 

ούτε αφέντες ούτε υποτελείς ανάμεσά σας. Ο λόγος μου θα παραμείνει γραμμένος. Αλλά να θυμάστε 

ότι δεν είναι θέλημά μου να γραφτούν οι ατέλειές σας σε αυτό το βιβλίο. 

59 Θέλετε να αφήσετε την ιστορία των παραβάσεών σας ως κακό παράδειγμα για τις μελλοντικές 

γενιές; 

60 Το έργο Μου είναι ιερό, είναι θεϊκό, και όμως το έχω τοποθετήσει σε αμαρτωλά χέρια, γιατί 

όταν οι αμαρτωλοί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους αγαπά, τιμά και τους συγχωρεί, είναι αυτοί που Με 

ακολουθούν με τη μεγαλύτερη αγάπη, αφοσίωση και απάρνηση. 

61 Επιπλέον, πού είναι οι δίκαιοι αυτής της γης; 

62 Σε εσάς, μαθητές, λέω: Χρησιμοποιήστε όλη την καλή σας θέληση από την πλευρά σας, ώστε να 

σας αφήσω τελειοποιημένους από τις διδασκαλίες Μου. 

63 Μην αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας λόγω της αδεξιότητάς σας, γιατί μπορώ να κάνω ακόμη και 

τις πέτρες να μιλήσουν. 

64 Στα μονοπάτια σας, στις ζωές σας, υπάρχει μια σκάλα που ξεκινά από τον άνθρωπο και 

καταλήγει στον Θεό. Περπατήστε βήμα-βήμα μέχρι να φτάσετε στην αγκαλιά του ίδιου του Πατέρα σας, 

όταν η ψυχή σας θα έχει φτάσει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας. 

65 Ο Ηλίας είναι σαν φάρος που φωτίζει το δρόμο σας αυτή τη στιγμή. Σας ενδυναμώνει στις 

δοκιμασίες και σας αναγγέλλει εκείνες που πρόκειται να έρθουν. 

66 Μακάριοι είναι οι "εργάτες" που αυτές τις στιγμές, καθοδηγούμενοι από το πνεύμα τους, ακούν 

το λόγο μου. Γιατί αυτοί είναι που ξέρουν πώς να σπέρνουν υγεία, ειρήνη και χαρά στο δρόμο τους. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 204  
1 Σας δέχομαι, άνθρωποι. Οι πύλες του βασιλείου μου ανοίγουν για να σας υποδεχτούν και να σας 

ξεχύσουν την αγάπη μου. Σας δίνω αυτή τη στιγμή ό,τι χρειάζεστε ανάλογα με την πίστη ορισμένων και 

την ανάγκη άλλων. 

2 Αναζητώ το άδυτο της καρδιάς σας, σας δίνω το φως της αλήθειας, που είναι το φως της 

αγάπης, της οποίας η πανίσχυρη δύναμη κινεί τη δημιουργία και κρατάει τα πάντα σε τάξη, σε αρμονία, 

σε ισορροπία. Γι' αυτό, σας διδάσκω να αγαπάτε για να μάθετε το μυστικό της ζωής. Να είστε 

γενναιόδωροι, ώστε η αγάπη σας να είναι σαν τραγούδι που χαροποιεί την καρδιά των θλιμμένων. 

3 Είναι στο χέρι σας να αναγνωρίσετε και να εκπληρώσετε το καθήκον σας. Το πεπρωμένο σας 

είναι να αφήσετε την ψυχή να θριαμβεύσει πάνω σε κάθε δυστυχία και αμαρτία, να εξυψώσει 

ολόκληρη την ύπαρξή σας, να σας εξευγενίσει και να σας κάνει άξιους. Θέλω να ελέγχετε το σώμα σας 

χωρίς βία, να το κάνετε με σοφία και ταυτόχρονα με έλεος. Αν, αντί να συζητούν τους νόμους μου, οι 

άνθρωποι τους εκπληρώνουν με αγάπη και υπακοή, θα κάνουν αυτόν τον κόσμο έναν παράδεισο σαν 

αυτόν που οι πρώτοι άνθρωποι απολάμβαναν στην αθωότητα και την υπακοή τους, πριν τον λερώσουν 

με ακάθαρτες σκέψεις και πράξεις. 

4 Αν ο άνθρωπος ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα, αυτός ο κόσμος θα ήταν 

μια κοιλάδα υλικών ωφελημάτων και πνευματικής ανάτασης. Δεν θα παραπονιόταν για τις αντιξοότητες 

των δυνάμεων της φύσης, γιατί θα ζούσε σε αρμονία μαζί τους και με όλα τα πλάσματα. Θα ήταν μια 

θεϊκή συναυλία στην οποία κάθε άνθρωπος θα ήταν μια νότα. Αλλά ο άνθρωπος δεν ζει σε αρμονία με 

τους θεϊκούς νόμους και γι' αυτό έχει γίνει αιχμάλωτος του πόνου, σκλάβος του εαυτού του. 

Ο άνθρωπος σέρνει αλυσίδες πίσω του, υποφέρει, χύνει δάκρυα και απελπίζεται χωρίς να 

συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά τα οφείλει σε δικές του ενέργειες. Αν καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει δάκρυ 

που να μην είναι δικαιολογημένο, θα έφτανε σύντομα στη σωτηρία του. 

5 Αληθινά σας λέω, η σωτηρία από όλα τα δεινά που υφίσταται η ανθρωπότητα βρίσκεται στα 

χέρια του ανθρώπου. Μπορεί να είναι ο δικός του γιατρός. Γι' αυτό, σας λέω ότι η ψυχή σας θα 

ανυψωθεί προς Εμένα, αν βαδίζετε το μονοπάτι που σας υπαγορεύει η συνείδηση. 

6 Γιατί θέλετε αυτή τη ζωή, αν δεν είναι για το καλό της ψυχής σας, η οποία ανήκει στην 

αιωνιότητα; ─ Έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο της αρρώστιας, των δακρύων, του πόνου, και δεν θέλετε 

να ξέρετε ότι θα μπορούσατε να μεταμορφώσετε τη ζωή σας με λίγη καλοσύνη. 

7 Αυτός που Με αγαπάει πραγματικά θα είναι ο σοφός που θα αγκαλιάσει πρώτα τον κόσμο και 

μετά ολόκληρο το σύμπαν. Δείτε την αγάπη του Θεού σας να εκδηλώνεται σε όλη τη δημιουργία. Η 

σοφή δράση, ο τέλειος λόγος, είναι το κλειδί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αγάπη, που είναι η 

καρδιά του σύμπαντος, θα ανυψώσει την ύπαρξή σας μέχρι να επιτευχθεί η κοινωνία όλων των όντων 

μέσω της σκέψης. 

8 Άνθρωποι: Το έτος έχει 365 ημέρες, αλλά πόσα έργα ελέους και αγάπης κάνετε μέσα σε αυτό; 

Γιατί Μου λέτε ότι Με αγαπάτε όταν δεν κάνετε τίποτα για τους συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη; 

Όταν σας λέω ότι σας αγαπώ, το αποδεικνύω με αληθινά έργα. 

Οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αγαπούν τον Χριστό, αλλά Με τραυματίζουν κάθε στιγμή, Με κρίνουν, 

καταστρέφουν μέσα τους τη μνήμη Μου και το παράδειγμά Μου και αρνούνται να ακολουθήσουν τους 

τρόπους δράσης Μου. Δεν νομίζετε ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με ένα ακάνθινο στεφάνι και μια νέα 

σταύρωση; Αν βοηθώ πνευματικά τους ασθενείς, τους θλιμμένους, τους φτωχούς, τους φυλακισμένους 

─ γιατί δεν Με συνοδεύσατε εκεί; Γιατί αρνείστε λίγο έλεος σε όσους σας το ζητούν; Συνειδητοποιήστε 

γιατί σας είπα ότι Με σταυρώσατε ξανά. Διότι όποιος αρνείται την αγάπη με αρνείται. 

9 Σας είπα ότι ως παιδιά του Θεού θα πρέπει να ενεργείτε όπως Εκείνος. Γιατί δεν βοηθάτε να 

ομορφύνει η δημιουργία του Πατέρα με τις δικές σας νοητικές, ηθικές ή πνευματικές δημιουργίες; 

10 Ο αληθινός υπηρέτης του Θεού είναι αυτός που χορηγεί το βάλσαμο της αγάπης στους 

ανθρώπους, που ασκεί το έλεος που εμπνέεται από μια ειλικρινή συμπόνια. 
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11 Ο πόνος που μου προκαλείς διαρκεί πολύ καιρό, και αυτός ο πόνος προέρχεται από την έλλειψη 

κατανόησης και αγάπης σου. 

12 Σε αυτή την Τρίτη φορά επιστρέφω για να επαναλάβω με αγάπη αυτή τη φράση: "Αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον". 

13 Άνθρωποι, ετοιμαστείτε να λάβετε το θεραπευτικό μου βάλσαμο. Όποιος είναι έτοιμος να δεχτεί 

θα θεραπευτεί, όποιος είναι αδύναμος θα ενισχυθεί. Συγκεντρωθείτε στην καρδιά σας, σηκώστε την 

ψυχή σας σε Μένα και ελπίστε. Θα σας δώσω περισσότερα από αυτά που έχετε σκεφτεί. Λάβετε 

σιωπηλά, γιατί σιωπηλά σας δίνω. Είμαι ο ήλιος της ελπίδας σας, αγαπημένα πρόβατα. Αλλά όπως εγώ 

σας δίνω, έτσι κι εσείς δίνετε. Μην είστε στενόμυαλοι. Όταν δίνετε, μην σκέφτεστε τι παίρνετε από τα 

παιδιά σας. Γιατί αν αυτό που δίνετε είναι δύσκολο για σας, είναι καλύτερα να μην το κάνετε. 

14 Μην καταδικάζετε τις ζωές των συνανθρώπων σας, γιατί τότε δεν θα λερώσετε μόνο τα χείλη 

σας αλλά και την καρδιά σας. Θα πρέπει, ωστόσο, να είστε έτοιμοι να καταδικάσετε κάθε πράξη σας και 

να ακούσετε τις επιταγές της συνείδησής σας. 

15 Ζήστε μια πιο καθαρή ζωή, και τότε, καθώς θα έρχεστε πιο κοντά στην αρμονία με όλα τα παιδιά 

του Θεού, θα αρχίσετε να αισθάνεστε την ειρήνη για την οποία λαχταράτε τόσο πολύ. 

16 Στην πραγματικότητα, ο Δάσκαλος σας λέει: Από αυτή την πρωινή κατάνυξη, η σύγκριση με τους 

τρεις χρόνους έχει γίνει πραγματικότητα, αντιπροσωπεύοντας συμβολικά τα τρία χρόνια στα οποία θα 

σας δώσω ακόμα τον λόγο μου. Επομένως, η διδασκαλία μου θα είναι πιο βαθιά τώρα που το φως μου 

έχει ξεκλειδώσει την κατανόησή σας και έχει διεισδύσει στην ψυχή σας. 

17 Δεν είστε πλέον οι άνθρωποι της Πρώτης Εποχής που, στην πρωτόγονη κατάστασή τους, δεν 

είχαν πλήρη γνώση ενός πνευματικού νόμου που να τους καθοδηγεί. Ήταν απαραίτητο οι απεσταλμένοι 

προφήτες του Πατέρα να μαρτυρήσουν την ύπαρξη του Θεού. Όλοι μιλούσαν για ένα και το αυτό Θεϊκό 

Ον, και έτσι άρχισε να διαμορφώνεται στην ανθρωπότητα η πίστη στον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ο 

Αβραάμ με την αγάπη του για τον Κύριό του, ο Ιακώβ με τη σταθερότητά του στις δοκιμασίες και ο 

Μωυσής με τις εμπνεύσεις του και τον Νόμο επιβεβαίωσαν και αύξησαν τη γνώση του ανθρώπου για 

τον Θεό. 

18 Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρωτοπόροι μιας εποχής, όπως εσείς πρέπει να είστε μιας άλλης, της 

εποχής της πνευματοποίησης. 

19 Σε αυτό το έτος 1948, το οποίο αντιπροσωπεύει την Πρώτη Εποχή, θα μάθετε πολλές 

διδασκαλίες στο Λόγο μου που σχετίζονται με εκείνη την εποχή. Θα γνωρίσετε τη σημασία της ιστορίας 

του Ισραήλ, που δεν ήταν ο μόνος λαός που σώθηκε στην Πρώτη Εποχή και εξαγοράστηκε πνευματικά 

στη Δεύτερη Εποχή. Μπορείτε να βρείτε ότι οι άνθρωποι της πίστης στην καρδιά όλων των φυλών. 

Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε το Ισραήλ σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, διότι αυτός ο λαός 

επιλέχθηκε ως όργανο για να δώσει ένα παράδειγμα και ένα μάθημα σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό, 

σας λέω ότι η ιστορία του Ισραήλ, στην οποία ανήκετε πνευματικά, πρέπει να είναι γνωστή σε όλους, 

διότι σ' αυτήν περιέχονται οι μεγάλες αποκαλύψεις που έδωσα στους πρώτους. 

20 Θα εκπλαγείτε αν βρείτε σε εκείνες τις εποχές τόσο μεγάλα πνεύματα όπως ο Αβραάμ, ο οποίος 

αγάπησε τον Κύριό του με αγνή αγάπη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δημιουργήθηκε. Σκεφτείτε τη 

ζωή και τα έργα αυτού του ανθρώπου και θα ανακαλύψετε ότι η πίστη, η δύναμη, η υποχωρητικότητα 

και η αγάπη του είναι το πραγματικό ριζικό υπόβαθρο του ισραηλιτικού δέντρου. 

21 Εκείνη την εποχή υπήρχαν ειδωλολατρικοί και ειδωλολατρικοί λαοί που λάτρευαν τις δυνάμεις 

της φύσης ως θεότητες στις οποίες προσέφεραν ακάθαρτες λατρείες. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 

Αβραάμ και έκανε γνωστή την έμπνευση που είχε λάβει από τον Κύριό του, η οποία ήταν το φως της 

αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά ο λαός, σκληρόκαρδος και άπιστος όπως ήταν, υπέβαλε τον 

πατριάρχη σε δίκη. Γλίτωσε από όλες τις παγίδες και τους διωγμούς, προσηλυτίζοντάς τους στη 

διδασκαλία του καλού, μέχρι που τους οδήγησε να αναγνωρίσουν τον Θεό του Αβραάμ ως τον αόρατο 

αλλά ζωντανό Θεό όλων των εποχών. 

22 Δείτε πόσο καιρό υπάρχουν αυτές οι πνευματικές μάχες μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά 

συνειδητοποιήστε ότι μετά από αυτούς το φως της αλήθειας έλαμπε πάντα. 
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23 Καταλάβετε ότι δεν κάνω τη ζωή σας δύσκολη μέσω του Λόγου Μου, αλλά απλοποιώ τη λατρεία 

και τις πράξεις λατρείας σας. Σας διδάσκω ότι δεν είναι απαραίτητο να απορρίπτετε τα αγαθά του 

κόσμου ή να παραμελείτε τα καθήκοντά σας για να Μου είστε αρεστοί. Όσο βρίσκεστε στο σώμα, είστε 

υποκείμενοι στις ανθρώπινες ανάγκες. Αλλά σας διδάσκω επίσης ότι εσείς οι ίδιοι χρησιμοποιείτε ό,τι 

προέρχεται από τη γη τηρώντας έναν νόμο προς όφελος της ψυχής σας. Αν ζείτε με αυτόν τον τρόπο, θα 

εκπληρώσετε τον νόμο μου. 

24 Ήδη από την Πρώτη Εποχή σας έδωσα έναν πνευματικό ποιμένα να σας καθοδηγεί, ο οποίος 

ταυτόχρονα ήταν ο προάγγελος του ερχομού μου ανάμεσα στο λαό μου. Δεν είχατε κατανοήσει πλήρως 

αυτά τα μαθήματα και από άγνοια πέσατε σε ψεύτικες λατρείες λατρεύοντας τις δυνάμεις της φύσης ή 

το Χρυσό Μοσχάρι. 

25 Ο Θεός της Αλήθειας πάντοτε αποκαλύφθηκε στην ύπαρξή σας, είτε σας περιέλουσα με πλούτη, 

είτε έριξα φως στη νοημοσύνη σας, είτε σας έδωσα την ικανότητα να βασιλεύετε στον κόσμο. 

26 Στο παρελθόν ήσασταν κύριοι, ζούσατε σε αφθονία, αλλά αφήσατε τον εγωισμό και τη 

ματαιοδοξία σας να σας οδηγήσουν στο να κάνετε υπηρέτες και σκλάβους τους απλούς ανθρώπους. 

Ωστόσο, σας συγχώρεσα, ήρθα ως Πατέρας και αποκατέστησα αυτόν που είχε πέσει και ευλόγησα τους 

πάντες. Υπήρξα υπηρέτης σας για σας, καθώς σας έδωσα όλα όσα μου ζητήσατε. Αλλά περίμενα 

υπομονετικά την ώρα που θα ξεκινήσετε να εκπληρώσετε την αποστολή που σας ανέθεσα από την αρχή 

του χρόνου. 

27 Είμαι η δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν σας τιμωρώ. Διότι δεν σας κάλεσα καν να λογοδοτήσετε για το 

ότι Με σταύρωσαν. Επομένως, οι κακουχίες και τα βάσανά σας έχουν μόνο σκοπό να σας εξαγνίσουν. Η 

ανυπακοή σας στο Νόμο Μου είναι αυτή που απαιτεί εξαγνισμό, επανόρθωση, αποκατάσταση της 

αρχικής σας κατάστασης πνευματικής καθαρότητας. Όμως, βρίσκεστε στο σίγουρο μονοπάτι της 

προόδου και της σωτηρίας της ψυχής. 

Ωστόσο, πρέπει να έχετε επίγνωση της αποστολής σας και της εποχής στην οποία ζείτε. Γιατί αν 

ρωτήσετε τη συνείδησή σας τι έχετε κάνει για το καλό της ανθρωπότητας, αν ο νόμος μου είναι ήδη 

γνωστός στον κόσμο και αν το έργο μου έχει προχωρήσει, θα σας πει: όχι. 

28 Τώρα που σας μιλάω, αρχίζετε να συνηθίζετε το Λόγο Μου. Συνειδητοποιήστε ότι για να βρείτε 

την πίστη, επέλεξα απλές και αμόρφωτες καρδιές για να Με καταστήσω γνωστό μέσω της 

διαμεσολάβησής τους. Ωστόσο, έχετε αμφιβάλει και μάλιστα έχετε καταλήξει να πιστεύετε ότι είναι ο 

άνθρωπος που σας μιλάει. Γι' αυτό, σας επέτρεψα να ερευνήσετε τους ανθρώπους μέσω των οποίων 

εκδηλώνω τον εαυτό Μου στην κανονική τους κατάσταση χωρίς αρπαγή, ώστε να μπορέσετε να 

πεισθείτε για την άγνοια και την αμορφωσιά τους. 

Σας δίδαξα ταπεινότητα και έλεος, σας προετοίμασα και μοίρασα διαταγές ανάμεσα στο λαό μου. 

Αλλά πολλοί από αυτούς που τα έχουν ήδη λάβει έχουν γίνει αυταρχικοί, έχουν κάνει τους εαυτούς τους 

αφέντες και θέλουν να είναι πρώτοι. 

29 Εγώ μόνο είμαι ο Πρώτος, αλλά δεν σας ταπεινώνω, ούτε σας κάνω σκλάβους Μου, αλλά βάζω 

στα χέρια σας όλα όσα σας λείπουν. Είμαι Πατέρας και δεν μπορώ να αδιαφορήσω για τα βάσανά σας. 

Είμαι ο Θεός και δεν μπορώ να σας εγκαταλείψω στο σκοτάδι. Γι' αυτό, σας αποκαλύπτω τον εαυτό 

Μου για να Με αναγνωρίσετε και να ξέρετε με ποιον βρίσκεστε και ποιον ακούτε. 

30 Δεν δώσατε το παράδειγμα της ενότητας, και γι' αυτό μπορείτε να δείτε την έλλειψη 

αδελφοσύνης και αρμονίας μεταξύ των εκκλησιών και των αιρέσεων, των οποίων οι διαμάχες και οι 

διχόνοιες τροφοδοτούν την επιθυμία για υπεροχή, και οι οποίες ετοιμάζονται για μια νέα "μάχη". 

31 Δεν μπορέσατε ακόμη να εκπληρώσετε τον νόμο μου. Αυτό το μονοπάτι είναι γεμάτο φως, αλλά 

συχνά περπατούσατε στο σκοτάδι. Λαμβάνετε συνεχώς την αγάπη του Διδασκάλου, και παρόλα αυτά 

υποδαυλίζετε εχθρότητες. Λαμβάνετε συνεχώς διδασκαλίες για την ηθική και την αρετή, αλλά 

εξακολουθούν να υπάρχουν κακές πράξεις και σκέψεις ανάμεσά σας. Επομένως, εκείνοι που ήρθαν 

τελευταίοι χλευάζουν επειδή βλέπουν ανειλικρίνεια στους μαθητές μου. Ούτε οι επιστήμονες, όταν 

γίνονται μάρτυρες των εκδηλώσεών μου, πιστεύουν στην εκδήλωση της συμπαντικής μου ακτίνας μέσω 

της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. Πρέπει να δώσετε μεγάλες αποδείξεις της εξουσίας σας, 
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ανασταίνοντας τον Λάζαρο από τον τάφο, αποκαθιστώντας την όραση στους τυφλούς και την 

κινητικότητα στους κουτσούς, όλες τις αποδείξεις που πρέπει να δει ο άνθρωπος για να πιστέψει στον 

ερχομό μου ανάμεσά σας αυτή την εποχή. 

32 Είναι το σώμα σας που αποδεικνύεται εμπόδιο για την ψυχή να εκπληρώσει το έργο της και που 

αντιστέκεται στο Θέλημά Μου. Έχω όμως εφοδιάσει την ψυχή σας με ένα σπαθί, ώστε να είναι νικήτρια 

στη μάχη με τα πάθη του σώματός της και να αποκτήσει αξία, αφού το άβουλο σώμα της ψυχής 

χρησιμεύει ως εξιλέωση ή ως λυδία λίθος. 

33 Γι' αυτό ήρθα να σας βοηθήσω. Είμαι ο Σωτήρας σας και σας προσφέρω την ευκαιρία να 

γνωρίσετε και να κατοικήσετε στη "Γη της Επαγγελίας". 

34 Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που σας έχω δώσει. Δεν ξέρετε την ώρα που θα σας καλέσω. 

Απελευθερωθείτε από τον υλισμό, ασκήστε ενεργό φιλανθρωπία, γίνετε αληθινοί απόστολοι, και εγώ 

θα αποκαλύψω στους ανθρώπους μέσω της μεσολάβησής σας τη δύναμη του θείου ελέους. 

35 Σας περιμένουν μεγάλες δοκιμασίες. Ετοιμαστείτε! Δεν θέλω να πείτε αύριο ότι δεν έχετε 

διδαχθεί, ούτε θέλω να σας δω να εκφυλίζεστε ή να έχετε ανάγκη, παρόλο που έχετε τεράστια δύναμη 

στη διάθεσή σας. Εγώ, που σας έδωσα τόση αγάπη, που σας έκανα να απολαύσετε το φαγητό και το 

κρασί στο τραπέζι του συμποσίου Του, δεν θέλω να σας δω να σέρνετε αλυσίδες δυστυχίας και πόνου 

πίσω σας μετά. 

36 Αν δεν εκπληρώσετε την αποστολή σας, θα προετοιμάσετε ένα οδυνηρό μέλλον για τον εαυτό 

σας, και αντί να είστε οι πρώτοι, θα αισθάνεστε οι τελευταίοι. Θα δείτε τους αγαπημένους σας να 

χάνονται, θα δείτε το καθημερινό σας ψωμί να λιγοστεύει. Ο πόλεμος θα σας αρπάξει αγαπημένα 

πρόσωπα, και αυτή τη γη που επέλεξα να τη χαρίσω με το φως Μου και την ειρήνη Μου, θα τη δείτε να 

βάφεται με αθώο αίμα. Θα νιώσετε τον ξένο ζυγό, θα γίνετε σκλάβοι τους και θα απομακρυνθείτε από 

το αληθινό μονοπάτι. Τότε δεν θα ακούτε πλέον τη φωνή μου. 

37 Εγώ, ο Δημιουργός, δεν σας εξαναγκάζω, ούτε σας επιβάλλω τον νόμο μου. Κατεβαίνω για να 

σας ζητήσω να την υπακούσετε και να είστε ταπεινοί. 

38 Ειρήνη μαζί σας, άνθρωποι, κάθε φορά που ακούτε το λόγο μου με καλή θέληση. 

39 Είμαι ο θεϊκός κηπουρός που φροντίζει τους κήπους των καρδιών σας και τους ποτίζει με 

ουράνιο νερό, και έχω ρίξει μια σταγόνα θεϊκής αγάπης στην πίκρα της γης που είναι τόσο μεγάλη. Σας 

δείχνω το μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία του Πατέρα ─ ένα μονοπάτι στο οποίο δεν θα βρείτε ποτέ 

ένα τέλος, αλλά στο οποίο θα επιτυγχάνετε πάντα πρόοδο και θα γνωρίζετε νέες δόξες. 

40 Σήμερα ο λόγος μου σας αλέθει και σας δίνει μορφή. Δουλεύω τον εσωτερικό άνθρωπο, την 

ψυχή. Μάθετε να σχηματίζετε τον εαυτό σας και να δίνετε στον εαυτό σας όμορφα σχήματα. Θα 

ευλογήσω το έργο σας, ώστε στη συνέχεια να ολοκληρώσετε την υλοποίηση της μεγάλης αποστολής 

σας σε αυτόν τον κόσμο. 

41 Εγώ είμαι ο Δάσκαλός σας, αλλά μη Με θεωρείτε ξεχωριστό από τον Πατέρα, διότι Εγώ είμαι ο 

Πατέρας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα 

είναι Ένα, και αυτό είμαι Εγώ. Αναγνωρίστε στις αποκαλύψεις Μου όλων των εποχών έναν Θεό που σας 

έχει δείξει τον εαυτό Του μέσα από πολλές και ποικίλες διδασκαλίες ─ ως ένα βιβλίο με πολλές σελίδες, 

με πολλά μαθήματα αγάπης. 

42 Αγιάστε το όνομά μου με τα έργα σας, και θα βρείτε μέσα σας το φως που θα σας ελευθερώσει 

από το σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας. 

43 Συμφωνείτε, άνθρωποι, με το πώς ήσασταν πριν διαμορφωθείτε από τον Λόγο μου; Θυμάστε ότι 

στο παρελθόν ήσασταν ικανοί για πολλές ενέργειες που δεν κάνετε πλέον; Δεν μπορείτε να συγκρίνετε 

τη ζωή σας σήμερα με τη ζωή σας στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ήσασταν μοναχικοί περιπλανώμενοι, 

ταξιδεύοντας στο μονοπάτι σας χωρίς ένα φως που να φωτίζει την ύπαρξη και να ανάβει την ελπίδα σε 

αυτήν. Σήμερα είστε μαθητές του Ιησού, στην πηγή της αγάπης του οποίου ξεδιψάσατε και ξεπλύνατε 

τις πληγές σας. Η αγάπη μου βγάζει τα αγκάθια που υπάρχουν μέσα σας, και αν ο σταυρός σας έχει 

καρφιά, θα τα βγάλω κι αυτά. 
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44 Είμαι το φως αυτού του κόσμου και όλων των κόσμων. Θέλω να ντυθείτε με αυτό το φως. Ο 

Λόγος Μου είναι θεραπευτικό βάλσαμο, θεραπευτείτε με αυτόν όταν τον ακούτε. Γιατί είστε άρρωστοι, 

υποφέρετε και κλαίτε όταν έχετε τον Θεό μέσα σας; Εξετάστε τον εαυτό σας και διορθώστε όλα όσα 

πρέπει να διορθωθούν. Καθαρίστε ό,τι χρειάζεται να καθαριστεί. Σας είπα, "Καθαρίστε το σκεύος από 

μέσα και από έξω". Δηλαδή, ότι το εσωτερικό σας είναι σε θέληση και έμπνευση με το φυσικό ή 

ανθρώπινο μέρος σας. 

45 Διαμορφώνω την εσωτερική σας ζωή ─ αυτό που κρύβετε από τους ανθρώπους, που είναι 

αόρατο για τους άλλους, αλλά που δεν μπορείτε να κρύψετε από Εμένα. Διαμορφώστε την εξωτερική 

σας εμφάνιση με τέτοιο τρόπο ώστε η ορατή πλευρά της να είναι μια αληθινή αντανάκλαση της ψυχής 

σας. Τότε οι πράξεις σας θα είναι ειλικρινείς και αληθινές. Αυτό είναι το 

Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι άνθρωποι δείχνουν μόνο το ένα πρόσωπο στον κόσμο, ενώ κρύβουν το 

άλλο. 

46 Έχετε ήδη εξετάσει τις πληγές σας, τις έχετε περιποιηθεί με το βάλσαμο που σας έδωσα; Αν 

αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του βάλσαμού μου, θεραπεύστε τα εκ νέου. Αλλά αν 

πιστεύετε, απαρνηθείτε το φάρμακο και θα δείτε πώς η αγάπη μου τα θεραπεύει, και όταν τα 

αναζητήσετε, δεν θα είναι πια εκεί. 

Σε άλλους θα επιτρέψω να βρουν την υγεία τους με την πίστη, την προσευχή, τη δύναμη της σκέψης. 

Θα έρθουν πλήθη πνευματικών όντων που θα ενώσουν τη δύναμη και τη δύναμή τους, θα σας 

περιποιηθούν και θα σας θεραπεύσουν. 

47 Ο πνευματιστής λέει: "Πόσο όμορφη είναι η ζωή!" Ο αμύητος, ο υλιστής λέει: "Πόσο πικρή, πόσο 

θλιβερή και πόσο ζοφερή είναι η ζωή!" ─ Το άτομο χωρίς εσωτερική ανύψωση σκοντάφτει στα πάντα, 

τα πάντα τον πληγώνουν. Ο εσωτερικά ανυψωμένος δεν παρατηρεί καν τις αντιξοότητες του 

μονοπατιού. Όταν οι υψηλόφρονες ασχολούνται με τους άλλους, επαινούν τις αρετές τους ή 

δικαιολογούν τα σφάλματά τους. Ποτέ δεν καταδικάζουν ή καταδικάζουν. Από την άλλη πλευρά, οι 

χαμηλόφρονες καταδικάζουν, συκοφαντούν, δημοσιοποιούν τα σφάλματα των άλλων και βρίσκουν 

ευχαρίστηση σε αυτό. 

48 Σε όσους καταδικάζουν και παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των συνανθρώπων τους, ρωτώ: 

Νομίζετε ότι το δικό σας βάρος της αμαρτίας είναι πολύ ελαφρύ, αφού θέλετε να το αυξήσετε μέσω του 

βάρους των άλλων; Αν δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από το δικό σας βάρος, γιατί το πολλαπλασιάζετε 

με αυτό των άλλων; Γιατί προτιμάτε να επιβαρύνεστε με βρωμιά και να επιβαρύνετε τον εαυτό σας αντί 

να αναζητάτε στους συνανθρώπους σας πνευματικές αξίες που σας εμπλουτίζουν; 

49 "Στον οίκο του Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες", αλλά εκείνοι που κατοικούν στις 

υψηλές πνευματικές περιοχές βοηθούν τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τα βάρη τους ή τους 

βοηθούν να τα σηκώσουν, χωρίς όμως να τους καταδικάζουν ούτε να καμαρώνουν για τη δυστυχία 

τους. 

50 Σας έχω δει να βλασφημείτε τη μία ημέρα και να μετανοείτε τις άλλες ημέρες. Σας έχω δει να 

αρνείστε τη διακήρυξή μου και στη συνέχεια να καταθέτετε την αλήθεια της. Σας έχω δει να 

συκοφαντείτε τη μια μέρα και να υπερασπίζεστε αυτόν που συκοφαντήσατε την επόμενη. Είναι καλό 

για σας να διορθώνετε τα λάθη σας, αλλά θα ήταν καλύτερο να μην πέσετε ξανά στο κακό, ώστε να μην 

έχετε τίποτα να διορθώσετε. 

Σε είδα εκείνη την ημέρα να δίνεις ένα δώρο αγάπης σε αυτόν που δεν το χρειαζόταν και σε είδα να 

το αρνείσαι στους πραγματικά φτωχούς. Αλλά δεν σας κατηγορώ ούτε σας κρίνω. Σας διαφωτίζω μέσα 

από το φως της διδασκαλίας Μου, ώστε να μην αμαρτάνετε ξανά. Αλλά σας λέω επίσης ότι κατά 

καιρούς σας έχω δει χρήσιμους, ευγενείς, φιλανθρωπικούς και συμπονετικούς, και αυτές οι αρετές σας 

ήταν πάντα σεβαστές και πιστώθηκαν από Μένα. Αλλά στην καρδιά σας θα πρέπει ήδη να υπάρχει 

περισσότερο σιτάρι από ζιζάνια. 

51 Μην προσεύχεστε κουνώντας μηχανικά τα χείλη σας χωρίς να αισθάνεστε στην καρδιά και την 

ψυχή σας την επιθυμία να υψωθείτε εσωτερικά. Προσευχηθείτε νιώθοντας χωρίς να μιλάτε. Όσο 
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εύκολα και αν στο παρελθόν κάνατε ψεύτικους όρκους και παίρνατε περιττούς όρκους, τώρα θα πρέπει 

να λέτε την αλήθεια. 

52 Μην πάρετε τίποτα ξένο προς εσάς. Όποιος παίρνει κάτι ξένο πρέπει να το επιστρέφει με πόνο 

και ντροπή. Δεν προδίδω κανέναν, αλλά θέλω όλοι να προσέξουν το μέρος των λόγων μου που τους 

αφορά. 

53 Δεν θα σας κατηγορήσω ούτε θα σας καλέσω να λογοδοτήσετε για ό,τι κάνατε όταν ακόμα 

περπατούσατε το μονοπάτι σας στο σκοτάδι της άγνοιας, της ανωριμότητας και της υλοποίησης. Αλλά 

αν σήμερα, με πλήρη γνώση του νόμου μου, επιμείνετε σε αυτό που απαγορεύεται, σε αυτό που είναι 

ανέντιμο, θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας ενώπιον του Θεού, ο οποίος θα φανεί 

αμείλικτος απέναντί σας στη συνείδησή σας. 

54 Είστε όλοι σας ο σπόρος μου και ο Κύριος τον θερίζει. Αν τα ζιζάνια φυτρώνουν ανάμεσα στον 

καλό σπόρο, τα δέχομαι κι αυτά με αγάπη για να τα μετατρέψω σε χρυσό σιτάρι. Βλέπω ζιζάνια, 

βρωμιά, εγκλήματα, εχθρότητα να φυτρώνουν στις καρδιές, και όμως σας αποδέχομαι και σας αγαπώ. 

Χαϊδεύω αυτόν τον σπόρο και τον καθαρίζω μέχρι να λάμψει σαν σιτάρι στον ήλιο. 

55 Νομίζετε ότι η δύναμη της αγάπης Μου δεν είναι ικανή να σας λυτρώσει; Αφού σας εξαγνίσω, 

θα σας σπείρω στον κήπο μου, όπου θα φέρετε νέα λουλούδια και νέους καρπούς. Το θεϊκό μου έργο 

περιλαμβάνει το καθήκον να σας κάνω άξιους. 

56 Η αγάπη μου σας ευλογεί, σας συγχωρεί και σας κάνει άξιους να ακούσετε τον λόγο μου. 

57 Ο Λόγος Μου είναι ο δρόμος. Σας δίδαξα το Νόμο Μου από τα πρώτα χρόνια, ώστε τα βήματά 

σας να παραμένουν πάντα στο μονοπάτι της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. 

58 Αυτή η διδασκαλία είναι η ίδια με εκείνη που σας έδωσα στο παρελθόν ─ τη διδασκαλία της 

αγάπης. 

59 Η πνευματική σας ψυχή είναι παιδί της τέλειας αγάπης του Δημιουργού. Η καρδιά σας, το 

όργανο που διαθέτετε και στο οποίο έχουν τις ρίζες τους τα συναισθήματα, είναι σύμβολο της αγάπης. 

60 Επομένως, δώστε αγάπη, γιατί οι άνθρωποι την έχουν μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει πείνα στις 

καρδιές των ανθρώπων, πνευματική ατροφία, λαχτάρα για ζωή. 

61 Αφού εσείς τα πλήθη εδώ που Με ακούσατε έχετε ενισχυθεί και τραφεί από τον Άρτο της Ζωής, 

μπορείτε να δώσετε τροφή για τις ψυχές και τις κουρασμένες καρδιές. 

62 Όπου βρείτε μια λανθασμένη πεποίθηση ή μια λανθασμένη ιδέα, θα φέρετε το φως μου. Αλλά 

ποτέ μην επιβάλλετε τη διδασκαλία μου με τη βία. Ποτέ μην κάνετε διάκριση μεταξύ των πλουσίων και 

των απόρων για να τους φέρεστε με διαφορετικό τρόπο, τότε θα δείτε στο βάθος των δεινών τους έναν 

αδελφό ανθρώπου που έχει πέσει και στενάζει. Καθώς η καρδιά σας συγκινείται από αυτόν τον πόνο, 

θα αναζητήσετε έναν τρόπο να τον ανακουφίσετε. Η συμπόνια σας θα καλύψει το εκτεθειμένο. Θα 

αναπαύσεις αυτόν που δεν έχει ειρήνη. Θα είσαι σαν αστέρι στο μονοπάτι εκείνου που περπατάει 

χαμένος στο σκοτάδι. Αν εκπληρώσετε το καθήκον σας με αυτόν τον τρόπο, θα είστε άξιοι να σας 

αποκαλώ "Δάσκαλο". 

63 Η διδασκαλία μου δεν απαιτεί την κατασκευή χώρων συνάντησης για να συγκεντρώσει νέα 

πλήθη. 

Το θέλημά μου είναι να οικοδομήσει κανείς τον παγκόσμιο ναό, ο οποίος οικοδομείται μέσω των 

καρδιών. 

64 Ακολουθήστε το παράδειγμα που σας έδωσε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή, ο οποίος δεν επέλεξε 

αίθουσες συνάθροισης για να διακηρύξει το λόγο του, αλλά αναζήτησε τους διαδρόμους ως κατάλληλο 

μέρος για τις διδασκαλίες και τις παραβολές του. 

65 Αλλά αυτός που θα χρησιμοποιήσει τις αίθουσες συνάθροισης για να εκμεταλλευτεί την άγνοια 

ή τον πόνο των ανθρώπων δεν θα απολαύσει το φως μου, ούτε μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του 

πνευματιστή. 

66 Θα πρέπει να αγωνιστείτε, και ο τόπος για τον αγώνα σας θα είναι παντού ─ στο σπίτι σας, 

καθώς και στη φυσική σας εργασία ή στο δρόμο. 
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67 Εκεί, την κατάλληλη στιγμή, θα προετοιμαστείτε και θα μιλήσετε υπό την έμπνευσή μου, χωρίς 

αυτός που σας ακούει να γνωρίζει ποιος του μίλησε μέσω της συνείδησής του. 

68 Μην περιμένετε από τους ανθρώπους να ξεχάσουν τα έθιμά τους από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Ούτε να εκπλαγείτε αν κάποιος σας αποκαλέσει παραπλανημένους. Η διδασκαλία μου στη Δεύτερη 

Εποχή εμφανίστηκε επίσης σε πολλούς ως λάθος, αλλά στη συνέχεια έγινε αποδεκτή ως η ύψιστη 

αλήθεια. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 205  
1 Πάρτε την ουσία της διδασκαλίας μου, ηρεμήστε την ψυχή σας, ηρεμήστε το μυαλό και την 

καρδιά σας. 

2 Πλησιάστε Με με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθάνεστε απορροφημένοι από την ειρήνη του 

Δασκάλου σας. 

3 Όπως ήρθατε εσείς, έτσι θα δείτε και τους αδελφούς και τις αδελφές σας να έρχονται από 

μακρινές χώρες, γιατί όλοι λαχταρούν το φως αυτού του μηνύματος. 

4 Σε όλους θα δώσω τα πρώτα μαθήματα που θα τους προετοιμάσουν να κατανοήσουν αργότερα 

τις διδασκαλίες για την ψυχή. 

5 Σκεφτείτε τη λέξη, κοιτάξτε προσεκτικά κάθε πρόταση και αναζητήστε πάντα το νόημα, την 

ουσία της διδασκαλίας μου. Καταλάβετε ότι εσείς, ο λαός, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους νόμους 

μου και όχι ο νόμος μου να προσαρμόζεται στις ιδέες σας και στην ευκολία σας. 

6 Αν σας επέτρεπα να εφαρμόζετε τη διδασκαλία Μου στη ζωή σας σύμφωνα με τη θέλησή σας 

και όχι τη δική μου ─ πραγματικά, σας λέω, δεν θα βρίσκατε ποτέ το δρόμο για να βγείτε από την 

πνευματική σας στασιμότητα και δεν θα επιτρέπατε ποτέ στην ψυχή σας να αναπτυχθεί, να ξεδιπλωθεί 

και να τελειοποιηθεί. 

7 Εκεί βλέπετε ανθρώπους που έχουν γίνει νωθροί στις θρησκείες τους, που δεν κάνουν πια ούτε 

ένα βήμα προς το φως, επειδή δεν έχουν υποταχθεί σε αυτό που προστάζει ο θείος νόμος, αλλά έχουν 

προσπαθήσει να υποτάξουν τον νόμο στη θέλησή τους γεμίζοντάς τον με μύθους και αιρέσεις. 

8 Ήταν απαραίτητο για πολλούς ανθρώπους αυτής της εποχής να απελευθερωθούν από κάθε 

θρησκεία, προκειμένου να αναζητήσουν Εμένα με το πνεύμα z και να μπορέσουν να αναπτύξουν όλες 

εκείνες τις ιδιότητες, τα χαρίσματα και τις ικανότητες που αισθάνονται στο εσωτερικό της ύπαρξής τους. 

9 Αυτοί είναι που μπόρεσαν να λάβουν τα μηνύματα που τους μιλούν για την αιώνια ζωή. 

10 Έπρεπε να σας απομακρύνω από τους διάφορους δρόμους που ακολουθούσατε για να σας 

φέρω σε αυτό το μονοπάτι όπου οι αποκαλύψεις Μου λάμπουν και τα μηνύματά Μου ηχούν. Γιατί 

θέλω να είστε ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν τη ζωή από ένα μεγαλύτερο ύψος πνευματικής 

ανύψωσης. 

11 Τι είναι το σώμα χωρίς ψυχή; ─ Μια ομοσπονδία αψυχολόγητων κυττάρων. Η ψυχή είναι η ζωή 

του σώματος, αλλά τόσο η μία όσο και η άλλη αναδύεται από τον Θεό. 

12 Σκεφτήκατε ποτέ ότι ─ αφού τα πάντα προέρχονται από τον Θεό ─ είναι μέσα σας; Αλλά γιατί 

βρίσκεται μέσα σας και για ποιο σκοπό; Είναι να παραμείνει εκεί χωρίς να αποκαλυφθεί; Τότε δεν θα 

ήταν Θεός, διότι εμφανίζεται, μιλάει, φωτίζει, γίνεται αισθητός και αποκαλύπτεται παντού. Μην 

νομίζετε λοιπόν ότι ο Θεός είναι μέσα σας για να παραμείνει κρυμμένος χωρίς να σας δώσει το μήνυμά 

Του. Μη νομίζετε ότι μπορεί να είναι μέσα σας χωρίς ιδέες. Να ξέρετε ότι ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί 

πλήρως μέσα από εσάς. 

13 Θα μπορούσατε να Μου απαντήσετε αν σας ρωτούσα γιατί ο Θεός είναι μέσα σας; Γιατί, παρόλο 

που είναι τα πάντα, βρίσκεται σε αυτό που ονομάζετε ψυχή, σε αυτό το μέρος της ύπαρξής σας; Γιατί 

θέλει να γίνετε πρόθυμο όργανο της αποκάλυψής Του; Μέχρι στιγμής δεν μπορείτε να Μου 

απαντήσετε, μαθητές, επειδή κανείς δεν σας έχει καθοδηγήσει στην εσωτερική περισυλλογή. Επομένως, 

δεν ξέρετε με ποιον τρόπο αποκαλύπτετε τον Πατέρα και γιατί Τον εκφράζετε μέσα από τα έργα σας. 

Αλλά αν αφιερωθείτε με αγάπη στη μελέτη και την πρακτική της διδασκαλίας μου, μην αμφιβάλλετε ότι 

σύντομα θα είστε σε θέση να απαντήσετε σε αυτά και σε άλλα ακόμη πιο βαθιά ερωτήματα. Και μόλις 

αποκτήσετε το φως αυτής της γνώσης, θα ξέρετε πραγματικά γιατί και για ποιο σκοπό ο Πατέρας 

κατοικεί σε κάθε παιδί Του. 

14 Κάποιοι λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, και άλλοι, ενώ ομολογούν ότι πιστεύουν στην ύπαρξή Του, 

δεν ενδιαφέρονται γι' αυτήν. Αλλά αγνοώντας το γεγονός ότι Τον έχουν μέσα τους, μερικοί, όπως και 

άλλοι, δεν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς Αυτόν. 
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15 Μόλις συνειδητοποιήσετε όλοι αυτή την αλήθεια και πιστέψετε ειλικρινά ότι είστε πνευματικά 

παιδιά αυτής της θεϊκής ουσίας, συχνά θα αναρωτιέστε σε ποιο βαθμό έχετε επιτρέψει στον Θεό, ο 

οποίος είναι παρών στην ψυχή σας, να αποκαλυφθεί μέσω εσάς. 

16 Οι καιροί θα περάσουν, θα διανύσετε μεγάλη απόσταση, και μια μέρα θα σταματήσετε να 

συλλογίζεστε με θαυμασμό τα έργα που έκανε ο Κύριος μέσω της διαμεσολάβησής σας. Τότε θα 

θυμηθείτε τον Ιησού, τον Δάσκαλο, ο οποίος πραγματοποίησε το θέλημα του Πατέρα του. 

17 Πότε θα καταλάβετε ότι ο Θεός, που σας έδωσε τη ζωή, θέλει να τη χρησιμοποιήσει για να 

αποκαλύψει τον εαυτό του; Σκεφτείτε ότι μερικές φορές ένα μόνο από αυτά τα μηνύματα εδώ είναι 

αρκετό για να σας κάνει να δείτε και να γνωρίσετε πολύ περισσότερο από εκεί που έχετε φτάσει. Και 

αυτή η κατανόηση θα σας επιτρέψει να κάνετε θαύματα. Διότι θα γνωρίσετε τον εαυτό σας και, 

επομένως, θα καταλάβετε πώς να εφαρμόσετε την πνευματική σας κληρονομιά. 

18 Αγαπητοί μαθητές, πρέπει να μάθετε να δίνετε αγάπη, να κάνετε το καλό και να δίνετε με την 

ψυχή σας. Σας λέω ότι αυτός που αποκαλύπτει τη δύναμη της ψυχής του στον κόσμο και αντλεί από 

αυτή την πηγή γνώσης για να την προσφέρει στους άλλους, θα εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα. 

19 Πρέπει να γνωρίζετε όλες τις ικανότητες και τις δυνάμεις που έχετε μέσα σας, ώστε να αρχίσει 

να αποκαλύπτεται η ουσία της ύπαρξής σας. Τότε θα βιώσετε πόσο εύκολο είναι να λύσετε τα 

προβλήματα της ζωής, πόσο ήρεμος και ήπιος είναι ο αγώνας για την ανάληψη. 

20 Η δυστυχία, ο πόνος και η αρρώστια θα εξαφανιστούν με τη δύναμη του Πνεύματος που θα τα 

διώξει με την προσευχή. 

21 Ετοιμαστείτε να Με δεχτείτε, έχετε συχνά στιγμές ψυχικής προετοιμασίας κατά τις οποίες είστε 

έτοιμοι να επικοινωνήσετε με τον Κύριό σας. 

22 Αν πιστεύατε ότι πραγματικά κουβαλάτε τον Θεό στην ύπαρξή σας ─ οι ασθένειες θα μπορούσαν 

τότε να σας πλήξουν ή 

πειρασμούς που θα σας ρίξουν; Πώς θα μπορούσε η αδύναμη δύναμη του σώματος να σας ελέγχει; 

23 Σας κάνω ελεύθερους και δυνατούς για να κατακτήσετε τον κόσμο και τη σάρκα. Γιατί σας 

καθοδηγώ και σας φέρνω πιο κοντά στην τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα. 

24 Μην νομίζετε ότι έχετε ήδη την τέλεια συζήτηση με αυτό που έχετε μέσω αυτών των μυαλών. 

Ούτε είναι η απλή διαίσθηση που μερικές φορές φωτίζει το μυαλό σας. Ο πιο υψηλός διάλογος, ο πιο 

διεισδυτικός διάλογος που θα επιτύχετε, δεν θα γίνει ποτέ μέσω του σώματός σας. 

25 Το σώμα, μαθητή, είναι μόνο ένα κέλυφος. Αλλά μέσα του υπάρχει ένα "μυρωδάτο μπουκάλι" 

του οποίου το άρωμα ή η ουσία είναι η ψυχή. Δεν νομίζετε ότι είναι λάθος να κλειδώνεται αυτό το 

άρωμα, παρόλο που το άρωμά του θα μπορούσε να κάνει ένα ολόκληρο διαμέρισμα ευωδιαστό; Το 

"επίπεδο" θα μπορούσε να είναι το σπίτι σας σήμερα, αύριο θα είναι ο κόσμος, αργότερα θα είναι το 

ατελείωτο διάστημα. 

26 Άνθρωποι: Ανοίξτε τον εσωτερικό σας ναό για να μπορέσετε να λάβετε την ουσία που περιέχει 

αυτός ο Λόγος. Αν μείνετε έξω, αν δεν κάνετε προσπάθεια να μπείτε στο ιερό σας, αργότερα δεν θα 

θέλετε να Με ακούσετε και θα μείνετε μακριά, συνεχίζοντας να κουβαλάτε στους ώμους σας το βάρος 

που κουβαλούσατε όταν ήρθατε ─ ένα βάρος από δυσκολίες, ασθένειες, απογοητεύσεις. 

27 Μάθετε από εκείνους που ήδη ετοιμάζονται να Με ακούσουν, μπαίνοντας πρώτα απ' όλα στον 

εσωτερικό ναό που υπάρχει μέσα στην ψυχή. Ενισχύονται και θεραπεύονται με το μήνυμα της αγάπης 

Μου. 

28 Σας λείπει η πίστη για να σηκώσετε το πρόσωπό σας και να χαμογελάσετε με ελπίδα και να 

κοιτάξετε το μέλλον κατάματα χωρίς φόβο, χωρίς δυσπιστία, γιατί στο μέλλον είμαι εγώ. 

29 Πόσο συχνά αρρωσταίνετε ακριβώς επειδή το σκέφτεστε αυτό- γιατί σε κάθε στροφή νομίζετε 

ότι η μοίρα σας καταδιώκει και ο πόνος σας περιμένει. Τότε προσελκύετε σκοτεινές δυνάμεις μέσω της 

σκέψης σας, με τις οποίες επισκιάζετε την υλική σας ζωή και την πνευματική σας πορεία ανόδου. 

Αλλά είμαι εδώ μαζί σας για να αναζωπυρώσω την πίστη στη ζωή, στην αλήθεια, στο αιώνιο, στην 

τέλεια ειρήνη, και επίσης για να σας διδάξω να προσελκύετε το φως. 



U 205 

202 

30 Μαθητές, το θείο σχέδιο ήταν, είναι και θα είναι να σας κάνει τέλειους. Αλλά αν ο Θεός σας 

έδωσε την ιδέα της τελειότητας για τη διαμόρφωσή σας, τότε γιατί να συσκοτίζετε το φως αυτής της 

αλήθειας που ο Πατέρας τοποθέτησε στην ύπαρξή σας, όπως και σε όλα όσα σχεδίασε; Να ξέρετε ότι ο 

άνθρωπος μοιάζει με το σύμπαν και το σύμπαν με τον άνθρωπο. Το σύμπαν είναι το μεγάλο σπίτι των 

παιδιών του Κυρίου. Όμως μέσα σ' αυτήν υπάρχουν πολλοί βιότοποι από τους οποίους πρέπει να 

περάσετε για την τελειοποίησή σας, και η ψυχή του ανθρώπου είναι το ιερό στο οποίο θα κατοικήσει ο 

Κύριός σας. 

31 Αν καταλάβετε τον λόγο μου, σύντομα θα πείτε: "Πατέρα, άνοιξε τις πύλες του εσωτερικού μου 

ναού ήδη από σήμερα, ώστε να εισέλθει μέσα μου η ουσία σου, που είναι ζωή και υγεία, σοφία και 

δύναμη". 

32 Σας λέω: Αν Μου μιλάτε έτσι, αυτό θα συμβεί επειδή η ψυχή έχει αποδεχτεί το καθήκον της. 

Τότε θα Με δείτε να αποκαλύπτομαι μέσα από εσάς, ακόμη και μέσα από το σώμα σας, το ασήμαντο 

πράγμα που ωστόσο διαθέτει μεγαλείο στη διαμόρφωσή του. 

33 Σήμερα κατοικείτε σε αυτόν τον κόσμο, αύριο θα κατοικείτε σε έναν άλλο, πέρα από τη γη, και 

από κάθε κόσμο θα χρησιμοποιείτε ό,τι είναι απαραίτητο για την τελειοποίησή σας. 

34 Παντού θα συναντήσετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, γιατί το σύμπαν είναι γεμάτο 

πλάσματα και όλοι είναι παιδιά του Θεού. 

35 Ήλιοι, αστέρια, κόσμοι, βασίλεια της φύσης, όντα κάθε είδους, άτομα, δυνάμεις, τα πάντα, από 

τον υψηλότερο άγγελο μέχρι το άγνωστο ερπετό, όλα είναι παιδιά του Απόλυτου Όντος, όλα 

προέρχονται από Αυτόν. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πλούτος που να μην έχει ιδιοκτήτη, και ο ιδιοκτήτης 

αυτού του παγκόσμιου πλούτου είναι ο Θεός. 

36 Τώρα σας ρωτώ, μαθητές: Είναι δυνατόν να είστε άρρωστοι; Είναι δυνατόν να είστε λυπημένοι, 

παρόλο που αυτή η διδασκαλία έχει σκοπό να σας κάνει ελεύθερους και ευτυχισμένους; 

37 Για την αποκάλυψη που σας έφερα, απαιτείται πνευματική διαφώτιση, την οποία μόνο εγώ, ο 

Δάσκαλος της ψυχής, σας δίνω. 

38 Αν πάντα αισθανόσασταν περισσότερο σαν σώμα παρά σαν ψυχή, τώρα σας διδάσκω να είστε 

και να αισθάνεστε περισσότερο σαν ψυχή παρά σαν σώμα. Αυτή είναι η σωτηρία, η σωτηρία και η 

ειρήνη. 

39 Μερικές φορές αναρωτιέστε γιατί υποφέρετε περισσότερο αυτή τη στιγμή απ' ό,τι οι άνθρωποι 

των προηγούμενων εποχών και γιατί έπρεπε να έρθετε για να εκπληρώσετε μια πνευματική αποστολή 

που δεν είχατε πριν. Σας λέω όμως: Αυτή η αποστολή να περπατήσετε πνευματικά στους δρόμους του 

καλού και του φωτός, προκειμένου να φτάσετε στην κορυφή του θεϊκού βουνού, ήταν πάντα μέσα στην 

ψυχή σας. Και από την άλλη πλευρά, παλιά χρέη έχουν συσσωρευτεί στην παρούσα ύπαρξη ─ έργα που 

δεν έχουν ολοκληρωθεί και αποστολές που δεν έχουν τελειώσει. 

40 Όποιος δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το νόημα μιας νέας ζωής, θα επαναστατήσει ενάντια 

στη δικαιοσύνη μου και θα δει το καθήκον της εξιλέωσης ως τιμωρία. Από την άλλη πλευρά, όποιος 

αναγνωρίζει σε μια νέα ύπαρξη την ευκαιρία να πληρώσει τα χρέη και να ξεπλύνει τους λεκέδες, θα 

ευλογήσει το όνομα του Κυρίου. 

41 Είστε ακόμα μικρά παιδιά και ως μικρά παιδιά θα πρέπει να είστε ειλικρινείς. Μην ντρέπεστε να 

Μου ζητάτε μικρά πράγματα στις προσευχές σας. Το ουσιαστικό είναι να προσεύχεστε να σας 

εμπνεύσω και να σας εκπαιδεύσω. 

42 Προσευχηθείτε, χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις μου, ενισχύστε και θεραπεύστε μέσω της πίστης 

και της δύναμης που διαδίδουν. 

43 Αύριο, όταν η προσευχή σας δεν θα έχει πια σκοπό να θεραπεύσει τις ασθένειές σας, αλλά να 

σας αναζωογονήσει στην κοινωνία με τον Πατέρα, η ψυχή σας θα περιπλανηθεί σε περιοχές άγνωστες 

στο μυαλό. Σε μερικούς θα φέρετε το φως σας, από άλλους θα φέρετε μηνύματα, από άλλους πάλι θα 

λάβετε ενθάρρυνση και ευτυχία για την ψυχή. 

44 Ο Θεός, που είναι μέσα σας, θα κάνει γνωστά τα μηνύματά του μέσω του στόματός σας, αν η 

ψυχή και το σώμα σας ξέρουν πώς να τα μεταδώσουν. 
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45 "Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει μέσω του ανθρώπου", θα ρωτήσετε. Αλλά σας λέω: εκείνη 

την εποχή "ο Λόγος" έγινε άνθρωπος για να μιλήσει τον Λόγο του Θεού. "Ο Λόγος, που είναι η έκφραση 

της σοφίας, πήρε σάρκα, και το σώμα του ήταν ο άνθρωπος Ιησούς. 

46 Γιατί εσείς, που είστε μαθητές Εκείνου στον οποίο μίλησε ο "Λόγος", να μην τον αποκαλύψετε 

μέσω της ψυχής και ακόμη και της σάρκας; 

47 Σήμερα είστε ακόμα μαθητές και δεν είστε πάντα σε θέση να καταλάβετε το μάθημά μου. Αλλά 

προς το παρόν, μιλήστε στο Θεό με την καρδιά σας, με τις σκέψεις σας, και Εκείνος θα σας απαντήσει 

στο πιο βαθύ εσωτερικό μέρος της ύπαρξής σας. Το μήνυμά Του που θα μιλήσει στην ψυχή σας θα είναι 

μια καθαρή, σοφή, στοργική φωνή που θα ανακαλύψετε σιγά-σιγά και στην οποία θα συνηθίσετε 

αργότερα. 

48 Είναι απαραίτητο στην αρχή να προβληματιστείτε για τα μηνύματα που λαμβάνετε ως απάντηση 

στην προσευχή σας, ώστε να αναγνωρίζετε πραγματικά αυτά που λαμβάνετε από τον Πατέρα σας και να 

μην τα συγχέετε ποτέ με τις φωνές, τις ιδέες, τις σκέψεις, ακόμη και τις αποκαλύψεις της πλανεμένης 

ψυχής σας. Μόνο μέσα στη σιωπή και το διαλογισμό θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε το μονοπάτι από 

το οποίο κάθε μήνυμα φτάνει σε εσάς. 

49 Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να πει σε ποιες πνευματικές περιοχές διεισδύει η ψυχή του και 

σε ποιο ύψος του φωτός είναι ικανή να πετάξει; ─ Κανείς. Επομένως, όποιος δεν γνωρίζει τους τρόπους 

της προσευχής, της κοινωνίας με τον Θεό, της πνευματικής περισυλλογής, συχνά κάνει λάθος. Διότι αντί 

να πηγαίνει προς το φως, εισέρχεται σε σκοτεινές σφαίρες από τις οποίες λαμβάνει κακές εμπνεύσεις 

και ψευδή μηνύματα. 

50 Κάντε μια προσπάθεια, προσπαθήστε να αποκτήσετε τη γνώση που οδηγεί στο αιώνιο φως του 

πνεύματος ─ εκεί που είναι η προέλευσή σας και ο στόχος σας. 

51 Ρεύματα υγείας διαδίδουν τον λόγο μου. Αν προετοιμαστείτε να λάβετε, θα γίνετε υγιείς. Αν 

μπορέσετε έτσι να αποκτήσετε υγεία, θα αποδείξετε ότι θεραπεύσατε τον εαυτό σας μέσω του 

Πνεύματος. 

52 Ρωτήστε, προσευχηθείτε, στραφείτε σε Μένα. Θα σας χορηγήσω επίσης κάποια πρόοδο. Αλλά 

αγωνιστείτε να αποκτήσετε αξία. 

53 Αφήστε τη ζωή σας να γίνει όλο και πιο αρμονική, σχηματίζοντας μια οικογένεια με όλους τους 

αδελφούς και τις αδελφές σας ─ παρόντες και απόντες, ορατούς και αόρατους ─. 

54 Τότε θα απολαύσετε μια εσωτερική ειρήνη που δεν έχετε ξαναζήσει ποτέ, η οποία προέρχεται 

από την τήρηση της θεϊκής εντολής να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

55 Αγαπητοί "εργάτες": Σας βλέπω να καλλιεργείτε επιμελώς τα χωράφια, να προετοιμάζετε τη γη 

και να τοποθετείτε μέσα της τον σπόρο που θα σας φέρει αύριο τους καρπούς του και έτσι θα 

ανταποδώσει την προσπάθειά σας. Διαλέξτε τον σπόρο και σκάψτε τη γη, γιατί τώρα ξεκινάτε μια 

χρονιά που είναι η πρώτη από τις τρεις τελευταίες χρονιές κατά τις οποίες θα γίνω γνωστός ανάμεσά 

σας με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος που απομένει είναι λίγος και θα πρέπει να βιαστείτε με την 

προετοιμασία σας. Γιατί δεν θέλω να σας αφήσω σαν αδύναμα μικρά παιδιά, αλλά σαν προχωρημένους 

μαθητές που είναι ήδη κοντά στο να γίνουν δάσκαλοι. 

56 Μετά την αναχώρησή μου, θα είστε υπεύθυνοι για την ερμηνεία που δίνετε στη διδασκαλία μου 

μέσω των λόγων και των έργων σας. Οι άνθρωποι θα κρίνουν τη διδασκαλία μου από τις πράξεις και τη 

ζωή σας. 

57 Δεν θα σας λείψει η έμπνευσή μου. Μέσω αυτού θα αναγνωρίσετε τη στιγμή που πρέπει να 

μιλήσετε και τι πρέπει να πείτε. Με σαφή, ακριβή και απλά λόγια θα κάνετε γνωστή την ύπαρξη του 

υπερπέραν που σας έχω αποκαλύψει και έτσι θα δημιουργήσετε ένα πνευματικό μονοπάτι για τους 

συνανθρώπους σας με αληθινή αγάπη, και πάντα θα ενισχύετε τα λόγια σας με πράξεις και 

παραδείγματα. 

58 Σταδιακά μαθαίνετε να αισθάνεστε τα βάσανα των άλλων ως δικά σας. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι 

όταν η ψυχή σας διαποτίζεται από τη διδασκαλία μου, ανεβαίνει, ξεπερνά τις αποστάσεις και διεισδύει 
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στα μυστήρια του υπερπέραν, όπου ανακαλύπτει ότι η προέλευση όλων των όντων είναι μία: ο 

Πατέρας, στον οποίο είστε όλοι αδελφοί και αδελφές. 

59 Αλλά όχι μόνο η ψυχή σας έλαβε ερεθίσματα για την πρόοδό της στο έργο μου. Οι διανοητικές 

σας ικανότητες έχουν επίσης αναπτυχθεί, καθώς νιώθατε την πνευματική έμπνευση μέσα σας να γίνεται 

όλο και πιο ισχυρή, και διαπιστώσατε ότι η κατανόηση όλων όσων δεν αναγνωρίζατε με σαφήνεια πριν 

αυξάνεται και τα μυστήρια γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα. 

60 Αν δεν καταφέρνετε να διεισδύσετε πλήρως στον κόσμο του πνεύματος, ώστε να κατανοήσετε 

και να αισθανθείτε όλα όσα αυτός περιέχει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθείτε να 

υπόκειστε στην πίεση της ύλης και στην επιρροή του κόσμου. 

Σας έχω αποκαλύψει πολλά πράγματα, αλλά αληθινά σας λέω, ο άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ, 

ούτε καν σε αυτή τη γη, πώς είναι ο κόσμος που τον περιμένει, με ποιον τρόπο η ψυχή ζει εκεί, τι 

ευδαιμονία βιώνει μπροστά στο πρόσωπο της Θεότητας και πώς αυτός που είναι γεμάτος ατέλειες 

δέχεται τον εξαγνισμό του. 

61 Αν η ανθρώπινη διάνοια μπορούσε να κατανοήσει την ευδαιμονία της καθαρής ψυχής στο 

υπερπέραν, τότε αυτή η ευδαιμονία θα είχε όρια, όπως έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είστε 

σε θέση να το κατανοήσετε από εδώ, αλλά μπορείτε να το μαντέψετε. 

62 Ούτε μπορείτε να φανταστείτε την ένταση του πόνου που βιώνει μια ψυχή όταν η συνείδησή της 

την φέρνει ενώπιον της Θεότητάς Μου. Γι' αυτό, σας το λέω συνέχεια: Προετοιμαστείτε και υψώστε την 

ψυχή σας, γιατί θα της αποκαλυφθούν οι διδασκαλίες που πρέπει να γνωρίζει. Συνειδητοποιήστε ότι 

πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αντιστοιχία μεταξύ της ψυχής και της διάνοιας, ώστε να μπορέσετε 

να αποκτήσετε μια ιδέα αυτής της αλήθειας ακόμη και εδώ. 

63 Επέτρεψα στη νοημοσύνη σας να αυξηθεί και να αναζητήσει στο άπειρο το φως που χρειάζεται. 

Σας έδωσα ελευθερία βούλησης, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι. Αλλά έχω βάλει 

τις εντολές Μου πάνω από το δικό σας θέλημα. Σε αυτόν τον νόμο θα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε το 

σωστό μονοπάτι, σε αυτόν θα βρείτε τη γνώση για να καθαρίσετε τα έργα σας. Αν δεν θέλετε να 

ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι, είστε ελεύθεροι να απομακρυνθείτε από αυτό. Αλλά δεν θα μπορείτε 

πλέον να εξαπατάτε τον εαυτό σας, η συνείδησή σας θα σας μιλάει συνεχώς. 

Ακόμα και τότε, όταν έρχεστε ενώπιόν Μου ─ ήδη χωρίς γήινο σώμα ─ αυτός ο εσωτερικός κριτής της 

συνείδησης θα σας κρίνει και θα σας πει ποιο μονοπάτι εξαγνισμού πρέπει να ακολουθήσετε. Αυτό το 

φως της δικαιοσύνης είναι μέρος του ίδιου του Θεού, ο οποίος βρίσκεται μέσα σας και ο οποίος σας 

διδάσκει να αγαπάτε το καλό και να απορρίπτετε το κακό. 

64 Σε αυτά τα χρόνια της προετοιμασίας θα αφοσιωθείτε στη μελέτη της διδασκαλίας μου. Γιατί 

υπάρχουν πολλές καρδιές που έχουν ανάγκη τον λόγο σου. Υπάρχει κούραση από τόση διαφθορά, 

υπάρχει πείνα για πνευματική ζωή. 

65 Οι μαθητές αυτού του Έργου θα δημιουργήσουν την πνευματική τροφή, θα διορθώσουν τις 

λανθασμένες αντιλήψεις που η ανθρωπότητα έτρεφε μέχρι τώρα, θα μοιραστούν τα Καλά Νέα αυτής 

της εποχής στην οποία ζείτε, θα αναγγείλουν την πρόοδο των κοσμοθεωριών και της ζωής που θα φέρει 

αυτή η εποχή, θα είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις τάξης, αίρεσης, θρησκείας ή 

φυλής, θα καλύψουν κάθε πνευματική ή φυσική ανάγκη. Αυτοί οι μαθητές θα είναι σαν φάρος που 

φωτίζει τη βάρκα του ναυαγού, θα είναι το αστέρι που σώζει αυτόν που περιπλανιέται 

αποπροσανατολισμένος μέσα στη νύχτα. 

66 Δεν θα χτίσουν εκκλησίες από πέτρα, ούτε θα ανεγείρουν βωμούς για να κάνουν γνωστά τα έργα 

τους. Θα χτίσουν έναν μεγάλο πνευματικό καθεδρικό ναό, του οποίου οι πέτρες θα είναι οι καρδιές των 

ανθρώπων που θα ενωθούν με τη δύναμη της αγάπης. 

67 Ακούστε προσεκτικά τις διδασκαλίες μου αυτά τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί οι μαθητές που 

θα μάθουν αυτές τις διδασκαλίες θα είναι οι δάσκαλοι μετά το 1950. Εκείνη την εποχή που θέλω να 

ενωθείτε και να υψωθείτε πραγματικά σε Μένα, θα σας φωτίσω με το φως της έμπνευσής Μου, ώστε 

να μπορέσετε να επιτελέσετε μεγάλα και θεμελιώδη έργα. Αλλά προετοιμαστείτε γι' αυτό, γιατί όταν 

έρθει ο χρόνος που έχω ορίσει, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον φορέα της φωνής. 
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68 Το φως μου θα λάμψει σε κάθε ένα από τα παιδιά μου που προετοιμάζονται για την ώρα της 

άμεσης συνομιλίας με τον Κύριο. 

Αλλά δεν θα είναι σε εκείνους που πουλάνε το Έργο μου και γίνονται γυρολόγοι. Προετοιμαστείτε 

έτσι ώστε όταν ο Λόγος μου τελειώσει το 1950, να έχετε κατανοήσει τη διαδικασία για να προχωρήσετε 

στο μονοπάτι. Για ─ ακούστε καλά!: Όλοι εκείνοι θα πέσουν σε σύγχυση που δεν έχουν προετοιμαστεί 

επαρκώς. 

69 Καταλάβετε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταφέρετε τον λόγο 

μου στους ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά μου. Για να μην αποτύχετε, μην ξεκινήσετε να αλλάζετε 

από τη μια στιγμή στην άλλη τις συνήθειες που έχει η ανθρωπότητα εδώ και αιώνες. Δώστε του τη 

διδασκαλία μου και θα καταλάβει τις παρεκκλίσεις μέσα στις οποίες έζησε. Η δύναμη της πειθούς που 

διαθέτει η διδασκαλία μου θα διαφωτίσει τις αντιλήψεις της και η αλήθεια θα αναγνωριστεί. Τότε αυτό 

που κάποτε φαινόταν λάθος στα μάτια της θα λάμψει με άπειρο φως. 

70 Παιδιά Μου, ήμουν μαζί σας και άγγιξα την καρδιά σας, ώστε να ετοιμάσετε ένα μέρος για Μένα 

σε αυτήν, όπου θα μπορώ να κατοικώ για πάντα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 206  
1 Η συμπόνια Μου για σας πηγάζει από την αγάπη Μου και χύνεται αδιάκοπα σε όλα τα όντα. Η 

αγάπη Μου πάντα σας ευλογεί και σας συγχωρεί και σας βοηθά να ανεβείτε στο μονοπάτι της 

ανάπτυξής σας, ώστε να νιώθετε κοντά Μου και να γίνετε άξιοι να αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως παιδί 

Μου. 

2 Σας έδωσα τον Νόμο Μου για να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με αυτόν. Αυτό είναι το μονοπάτι 

που έχω χαράξει για σας από την αρχή του χρόνου, αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσετε τα 

έργα σας. Αυτός ο νόμος θα σας δείξει τις αρχές που είναι απαραίτητες για εσάς, επειδή περιέχει τις 

σοφές εντολές μου. 

3 Αυτός ο Λόγος με τον οποίο σας διδάσκω σήμερα είναι η συνέχεια εκείνης της διδασκαλίας που 

σας έδωσα από τις πρώτες φορές, και η οποία δεν σταματά, διότι δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και 

καθώς η ψυχή σας αναπτύσσεται, θα καταλαβαίνετε όλο και περισσότερο τα σοφά μου μαθήματα, την 

επιθυμία μου να σας τελειοποιήσω. 

4 Σας εμπνέω με το υψηλότερο είδος πνευματοποίησης, ώστε να Με αγαπάτε με τον πιο 

αξιοπρεπή τρόπο και να είστε δεκτικοί στις εκδηλώσεις Μου και να τις ερμηνεύετε σωστά. 

5 Όταν μελετήσετε τον Λόγο μου και κατανοήσετε το νόημά του, θα νιώσετε ενισχυμένοι, απόλυτα 

ικανοποιημένοι. Τότε θα μιλάτε με αγάπη σε όλη την ανθρωπότητα, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα για τον 

ερχομό Μου αυτή τη στιγμή, και ένα αίσθημα συμπόνιας θα γεμίσει όλη σας την ύπαρξη. Θα 

απευθυνθείτε στους συνανθρώπους σας για να τους αποκαλύψετε αυτά που σας έχω πει, και θα τους 

δώσετε όλο τον πλούτο που σας άφησα σαν να ήταν ιερό αγαθό στα χέρια σας. 

6 Η ανθρωπότητα χρειάζεται φως για να μπορέσει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Σε όλα τα 

πλάσματα, που βασίζονται στην πίστη, υπάρχει πείνα, επιθυμία για ζωή, για γνώση της αλήθειας και 

επίσης για να ξέρουμε πού πηγαίνει το ταξίδι. Θα τους καθοδηγήσω μέσω εκείνων που έχουν 

προετοιμαστεί και που, στη δύσκολη αποστολή τους, ξέρουν πώς να διορθώνουν με αγάπη όλα τα λάθη 

που θα ανακαλύψουν στις πράξεις λατρείας τους. Θα ξεκινήσετε αυτή την αποστολή προσπαθώντας να 

Με πάρετε ως παράδειγμα. Μην κάνετε διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών στις προσπάθειές σας 

να απαλύνετε τον πόνο. Μην επιβάλετε την πίστη σας και μην εξαναγκάσετε κανέναν να δεχτεί τις 

γνώσεις σας. Μη διχάζεστε εξαιτίας του νέου μου ερχομού και μην πολεμάτε εκείνους που κατέχουν τις 

προηγούμενες διαθήκες, αν δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να δεχτούν τις τελευταίες μου διδασκαλίες. 

7 Φέρε φως στο σκοτάδι, φέρε ειρήνη στις καρδιές και σβήσε την ανυπομονησία εκείνων που Με 

περιμένουν. Ελάτε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας και εγώ θα προσέχω τις οικογένειές σας και 

τα αγαθά σας. 

8 Αν ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα χτίσετε στις ψυχές των ανθρώπων τον ναό που θα αντέξει 

και στον οποίο θα πραγματοποιείται η λατρεία που ανέκαθεν περίμενα από τους ανθρώπους, τα 

πολυαγαπημένα Μου παιδιά. 

9 Βεβαιωθείτε ότι τα έργα σας είναι ειλικρινή. Πάντα να λέτε την αλήθεια, να είστε μαθητές Μου. 

Με αυτά τα λόγια μιλώ στους ανθρώπους των εποχών που έρχονται, σε όλους εκείνους που θέλουν να 

Με ακολουθήσουν και να Με πάρουν ως παράδειγμα. 

10 Μόλις περάσει το έτος 1950, μη ζητάτε ένα συγκεκριμένο μέρος για να προσεύχεστε ή να 

μελετάτε τον λόγο μου. Επιλέξτε ένα σπίτι ή έναν υπαίθριο χώρο ή το μέρος όπου βγάζετε το ψωμί σας. 

Πάρτε ως παράδειγμα τους δώδεκα μαθητές μου, οι οποίοι ήξεραν πώς να βρίσκουν ναό όπου κι αν 

πήγαιναν, επειδή τον είχαν μέσα τους, στην ψυχή τους, και το μεγάλο και το μεγαλειώδες στις πράξεις 

τους βασιζόταν στην ανύψωσή τους και στην κοινωνία τους μαζί Μου. 

11 Όσο υπάρχει πόνος στη γη, όσο υπάρχει δυστυχία, η μεσιτεία της Μαρίας δεν θα σταματήσει 

ούτε στιγμή και το πνεύμα της θα φωτίζει τις ζωές όλων των πλασμάτων της. 

12 Μου προσφέρεις την κατοικία της καρδιάς σου από εκεί που Με κάλεσες, και αμέσως έσπευσα 

στο ραντεβού. 
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13 Στο μονοπάτι μου, έχετε βιώσει την ειρήνη του νου που δεν έχετε βρει ποτέ πριν στη γη. Στην 

επιθυμία σας για γλυκύτητα για τον ουρανίσκο σας, ταξιδέψατε σε πολλούς δρόμους μέχρι να βρείτε το 

μέλι του Λόγου μου. 

14 Από την παιδική ηλικία, κατά τη διάρκεια της εφηβείας και μέχρι την ώριμη ηλικία, 

αναζητούσατε ακούραστα το σωστό μονοπάτι, επειδή παρεκκλίνατε από το μονοπάτι και σύννεφα 

ομίχλης εμπόδιζαν τα βήματά σας. Αλλά το φως του Πνεύματός μου εμφανίστηκε μπροστά σας, και 

εκείνη η ημέρα ήταν η ημέρα της ανάστασής σας, η οποία είναι εξίσου σημαντική με την ημέρα της 

γέννησής σας. 

15 Μην ξεχνάτε τη μέρα που ακούσατε για πρώτη φορά το λόγο μου, γιατί ήταν η στιγμή που 

επιστρέψατε στη ζωή του φωτός. 

16 Έχετε έρθει με ανάγκη και έχετε εξερευνήσει τον Λόγο Μου, κάποιοι ταπεινά και άλλοι με 

περηφάνια, όλοι προσελκύονται από τη δύναμη της Παρουσίας Μου. Έπρεπε να έρθεις σε Μένα. Σας 

περίμεναν τόσα πολλά! Αλλά ενώ κάποιοι περιφρόνησαν το χάδι Μου, Μου γύρισαν την πλάτη και 

πήραν έναν αβέβαιο δρόμο, άλλοι έμειναν μαζί Μου για να χαρούν τα λόγια Μου και να αφιερωθούν 

στην υπηρεσία του Έργου Μου. 

17 Είμαι σε όλα τα παιδιά Μου, ακόμη και στην καρδιά ενός δολοφόνου. Από κανέναν δεν 

απομακρύνομαι, και είμαι πιο κοντά σε αυτόν που θεωρεί τον εαυτό του πιο ανάξιο. 

18 Όσοι έχουν έρθει καλούνται να προσευχηθούν για όσους έχουν πέσει. Αλλά μην είστε κριτές 

τους, γιατί και αυτοί θα φτάσουν στο φως. 

19 Μην περιμένετε από τους ανθρώπους να ανανεωθούν χωρίς να τους έχετε αποτελέσει 

παράδειγμα. Δεν θέλω να γίνετε παράσιτα. 

20 Θα σταματήσετε την αχαλίνωτη πορεία των ανθρώπων μέσω του χαρίσματος του Λόγου που 

σας έχω δώσει. Θα σας εμπιστευτώ ανθρώπους σαν τρυφερά φυτά που χρειάζονται πότισμα και 

φροντίδα. Διότι άνθρωποι θα έρθουν σε Μένα από όλα τα μονοπάτια, ακόμα και από τις φυλακές θα 

έρθουν για να γίνουν μαθητές Μου. Αλλά αν δεν εκπληρώσετε το καθήκον σας σήμερα, η ψυχή σας θα 

πρέπει να έρθει ξανά για να αναστήσει τον "νεκρό" που αφήσατε εγκαταλελειμμένο στο μονοπάτι ─ θα 

πρέπει να έρθετε ξανά για να θεραπεύσετε τον άρρωστο για τον οποίο δεν ενδιαφερθήκατε, θα πρέπει 

να αγωνιστείτε για το ψωμί για να το προσφέρετε στον πεινασμένο για τον οποίο δεν ενδιαφερθήκατε. 

Αλλά γιατί να αναζητάτε μια τέτοια επώδυνη εξιλέωση, όταν μπορείτε τώρα να την εκπληρώσετε μέσω 

του καθήκοντός σας; 

21 Η ανθρώπινη επιστήμη είναι σπουδαία, αλλά η ψυχή του επιστήμονα έχει αποκοιμηθεί και 

επιτρέπει στους ανθρώπους να πεθαίνουν. Γι' αυτό, έδωσα το θεραπευτικό βάλσαμο στα χέρια σας, 

ώστε εσείς, που γίνατε γιατροί των ανθρώπων, να δώσετε το παράδειγμα της βοήθειας και της αγάπης. 

22 Επιδημίες θα ξεσπάσουν στον κόσμο και ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας θα χαθεί. Θα 

πρόκειται για άγνωστες και σπάνιες ασθένειες έναντι των οποίων η επιστήμη θα είναι ανίσχυρη. 

23 Όλος ο κόσμος θα απελευθερωθεί από τα ζιζάνια. Η κρίση μου θα εξαλείψει τον εγωισμό, το 

μίσος, την ακόρεστη επιθυμία για εξουσία. Θα εμφανιστούν μεγάλα φυσικά φαινόμενα. 

24 Έθνη θα καταστραφούν και ολόκληρες περιοχές θα εξαφανιστούν. Θα είναι ένα κάλεσμα 

συναγερμού στις καρδιές σας. 

25 Ο δρόμος είναι έτοιμος. Είμαι ο οδηγός σας, είμαι αχώριστος στο μονοπάτι της ζωής σας. 

26 Ευλογημένος λαός του Ισραήλ: Να είστε ευπρόσδεκτοι στην παρουσία του Κυρίου σας ─ αυτού 

του Κυρίου που με πραότητα και ταπεινότητα εγκαθίσταται μαζί σας σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν είναι 

ο υλικός τόπος όπου δείχνω τον εαυτό Μου. Η κατοικία είναι στην καρδιά σας, αόρατη, είναι αυτό που 

Μου προσφέρετε τη στιγμή της πνευματικής σας ανύψωσης. 

27 Ξέρω ότι σας λείπει ο λόγος μου. Χωρίς αυτό, λαέ μου, τι θα γινόταν με εσάς; Ξέρω ότι Με 

χρειάζεστε και έρχομαι ακούραστα για να σας ενισχύσω. Ο Λόγος Μου σας συμβουλεύει και σας 

ανυψώνει ─ αυτός ο αγνός και φωτεινός Λόγος που δεν θα βρείτε σε κανένα βιβλίο γραμμένο από 

ανθρώπινα χέρια. 
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28 Οι επιστήμονες που Με έχουν ακούσει δεν ομολογούν ενώπιον σας ότι αυτός ο Λόγος δεν είναι 

συγκρίσιμος με κανέναν άλλο. Αλλά στα βάθη της καρδιάς τους το αναγνωρίζουν αυτό. 

29 Σας άφησα να νιώσετε την ειρήνη της ψυχής σε αυτό το μονοπάτι που δεν είχατε μπορέσει να 

βρείτε στη γη πριν. Έχετε περάσει από πολλά μονοπάτια. Πολλά είδη μελιού δοκίμασες από λουλούδι 

σε λουλούδι όπως το αδαές κολιμπρί, αλλά κανένα δεν ήταν πιο γλυκό για τον ουρανίσκο σου. Αλλά 

αυτή η λέξη, που έχει γίνει μέλι στα χείλη σας, έχει εξαφανίσει όλες τις γεύσεις που είχατε δοκιμάσει 

πριν. 

30 Έχετε αναζητήσει αδιάκοπα το σωστό μονοπάτι και έχετε βρει διαφορετικά μονοπάτια. 

Πολεμήσατε ενάντια στο σκοτάδι, αλλά το γρήγορο τρέξιμό σας είχε γίνει αργό και κουρασμένο. 

31 Αλλά το φως του Θείου Πνεύματός μου έλαμψε για σας, και εκείνη η αξέχαστη ημέρα για το 

πνεύμα και την ψυχή σας είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο μνήμης του επέκεινα, στο οποίο θα πρέπει 

να διαβάσετε με τα πνευματικά σας μάτια όλα όσα κάνατε στη γη και όλα όσα ακούσατε από τον 

Δάσκαλο. Εκείνη η ημέρα ήταν για την ψυχή σας μια ημέρα ανάστασης σε μια ζωή χάριτος. 

32 Κάποιοι από εσάς ήρθατε εδώ ως επιτυχημένοι άνθρωποι, άλλοι ως άποροι. Για ορισμένους, 

όπως και για άλλους, ο χρόνος ήταν καθορισμένος. Έπρεπε να έρθετε στον Πατέρα σας που σας 

περίμενε με αγάπη, που σας καλωσόρισε και σας ανέστησε σε μια πνευματική ζωή. 

33 Γεμίζετε με χαρά από τα λόγια μου και αισθάνεστε ότι η σωματική ύλη που σας περιβάλλει σας 

εμποδίζει να παραδοθείτε ολοκληρωτικά στο ευλογημένο Έργο μου. Αλλά υποτάσσεστε ─ επειδή 

γνωρίζετε ότι οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στις υψηλές συμβουλές μου, ότι ο μαθητής 

πρέπει να είναι αφοσιωμένος και υπάκουος, ότι μέσω αυτού του σώματος της ύλης θα γνωρίσετε τόσο 

το μονοπάτι του φωτός όσο και τα μονοπάτια του ψεύδους και του σκότους. 

Θα απολαύσετε τον καρπό της ευημερίας στη σκιά του ισχυρού δέντρου και θα αφαιρέσετε το μήλο 

της διχόνοιας. Θα αναζωογονηθείτε στη σκιά του καταπράσινου φοίνικα και θα προσέξετε να μην 

καταστρέφονται τα φύλλα του από κάμπιες, ούτε να χτίζουν τα αρπακτικά πουλιά τις φωλιές τους πάνω 

του. 

34 Σας άφησα στα μονοπάτια σας για να γνωρίσετε τη γεύση όλων των ειδών μελιού και να 

επιλέξετε τελικά αυτό με την καλύτερη γεύση για τον ουρανίσκο σας. Σας έκανα να γνωρίζετε τα δύο 

άκρα, ώστε, καθοδηγούμενοι από την πνοή του θεϊκού μου ατόμου, να μπορείτε να διακρίνετε και να 

κλίνετε πάντα προς το καλό. 

35 Ο Δάσκαλος σας είπε: Πίσω από την πόρτα που βρίσκετε κλειστή και την οποία ονομάζετε 

"θάνατο" υπάρχει ζωή. Η ζωή είμαι εγώ. Ο θάνατος είναι εκείνος που σας βάζει σε πειρασμό, που σας 

τυφλώνει τα μάτια και δεν σας αφήνει να ζήσετε στο πλευρό Μου. Αλλά έχετε ένα ισχυρό όπλο για να 

απελευθερωθείτε από τον πειρασμό: είναι η προσευχή. Είναι το όπλο που σας δίνει την αίσθηση ότι 

είστε δυνατοί, που σας φέρνει πιο κοντά στη Θεότητά Μου και σας επιτρέπει να βαδίζετε μαζί Μου στο 

μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης. 

36 Εγώ, ο Πατέρας, δεν έχω απορρίψει κανέναν από την αγκαλιά της αγάπης και της συγχώρεσης, 

ούτε καν εκείνους που έχουν αφεθεί να παρασυρθούν από τον πειρασμό και έχουν πέσει στην άβυσσο. 

Δεν έχω καταδικάσει κανέναν. Ούτε στη γη ούτε στην "πνευματική κοιλάδα" υπάρχουν ανυπεράσπιστα 

όντα. Ποιος από εσάς θα μπορούσε να εκδιωχθεί από την αγκαλιά μου επειδή είναι αμαρτωλός και 

ανάξιος να λάβει το έλεός μου; Ζω στην καρδιά του σκληραγωγημένου αμαρτωλού που δεν μπόρεσε να 

δεχτεί το φως του Θείου Πνεύματός Μου, επειδή δεν άκουσε το κάλεσμα που προέρχεται από τη φωνή 

της συνείδησής του. Νομίζετε ότι απομακρύνθηκα από αυτόν εξαιτίας της αλυσίδας των αδικημάτων 

του; Όχι, βέβαια. Είμαι ο Πατέρας όλων των πλασμάτων χωρίς να απορρίπτω κανένα από τα παιδιά 

Μου. Είμαι η Αγάπη, και ως στοργικός Πατέρας δεν παραμελώ κανέναν, τον λαό Μου. 

37 Εναπόκειται σε σας να προσευχηθείτε για τον πλανεμένο, να ζητήσετε να φωτίσει το φως του 

Πνεύματός μου την ψυχή του, ώστε να ξυπνήσει, να σπάσει τα δεσμά του πειρασμού και να διαλύσει το 

σκοτάδι που τον έχει τυφλώσει. 
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38 Αλλά το Ισραήλ κοιμάται. Το Ισραήλ αναμένει από τους ανθρώπους να επιτύχουν την ανανέωσή 

τους μέσω των δικών τους προσόντων. Δεν έχει πάρει τη θέση που της αρμόζει, διότι το καθήκον της 

είναι να αποτελεί παράδειγμα για τους άλλους. 

39 Σε σας, όμως, λαέ, λέω: Με ποιον άφησα τον νόμο μου; Στα χέρια των σκληρών αμαρτωλών; Ο 

νόμος είναι στα χέρια σας. Ποιος, λοιπόν, είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι οι εντολές Μου δεν 

τηρούνται ακόμη; ─ Ισραήλ! Αλλά επιπλέον, σας λέω: Γιατί κάνατε την ανάπτυξή σας ένα παρασιτικό 

φυτό στη γη; Γιατί δεν ξεκινήσατε να εκτελέσετε τις εντολές που σας έδωσα; Γιατί επιτρέπετε στον 

αμαρτωλό να ακολουθήσει τον δρόμο του σε αχαλίνωτη πορεία; Γιατί δεν τον φέρνετε πιο κοντά Μου 

με το χάρισμα του Λόγου που σας έχω εμπιστευτεί και δεν του μιλάτε στο Όνομά Μου; Θέλετε το 

σκοτάδι να συνεχίσει να τυφλώνει το μάτι του ανθρώπου; Δεν ξέρετε ότι με τη μεσολάβησή σας πρέπει 

να απομακρυνθεί το σκοτάδι; 

40 Σηκωθείτε, άνθρωποι, σας λέει ο Πατέρας. Πήγαινε και σήκωσε τον πεσόντα. Νέες εντολές που 

πρέπει να δώσω στην ανθρωπότητα. Μεγάλες και νέες αναθέσεις θα δώσω σε κάθε έθνος, σε κάθε έναν 

από τους άρχοντές του και σε κάθε έναν από τους κατοίκους του. 

41 Μεγάλα φαινόμενα θα σας συμβούν. Οι εποχές θα αλλάξουν. Οι χειμώνες θα είναι σκληροί και 

δεν θα ξέρετε πότε θα έρθει η άνοιξη. Διότι οι άνδρες έχουν ορίσει το χρόνο γι' αυτό. Αλλά ποιος θα 

μπορούσε να αντιταχθεί στη θέλησή μου; Οι βροχές θα καθυστερήσουν και δεν θα φτάσουν στα 

χωράφια σας. Γι' αυτό, ετοιμαστείτε, λαέ, γιατί πλησιάζει ο καιρός του χάους ανάμεσά σας, και ο Ισραήλ 

πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αγώνα του. 

42 Η ειρήνη βασιλεύει ανάμεσά σας. Κρατήστε το! Μην διώχνετε αυτή την ειρήνη από τις καρδιές 

σας. Αυτό το έθνος επιλέχθηκε από Μένα και δεν είναι θέλημά Μου να το αγγίξουν. Να είστε 

προετοιμασμένοι, ωστόσο, γιατί μέσω της πνευματικής εκπλήρωσης της αποστολής σας αυτό το έθνος 

και η ανθρωπότητα θα λάβουν φως. 

43 Εδώ με έχεις, Ισραήλ! Ακούτε μόνο τη φωνή Μου χωρίς να μπορείτε να Με δείτε. Αλλά αρκεί να 

ακούτε τον ήχο της ουράνιας καμπάνας. 

44 Ακολουθώ τη φωνή του καλέσματός σου στη γωνιά της νυχτερινής σου κατασκήνωσης. Κανένα 

από τα βάσανά σας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από Μένα, και θα σας δώσω όλα όσα είναι για 

το καλό του σώματος και της ψυχής. 

45 Δεν σας δίνω ψεύτικα πλούτη, γιατί θα καταστραφείτε. Αλλά θα σας σώσω για να σας ανεβάσω 

στα δεξιά Μου μετά από αυτή τη ζωή. 

46 Ζητήστε Μου πλούτη για την ψυχή και θα σας τα δώσω. Μην στολίζετε το σώμα σας ενώ 

αφήνετε την ψυχή σας να είναι γυμνή. 

47 Ο νόμος μου, ο οποίος δόθηκε στον άνθρωπο στις δύο πρώτες φορές, δεν έχει ακόμη 

υπακούσει. Γι' αυτό, είμαι και πάλι μαζί σας για να σας λυτρώσω. 

48 Από το 1866, ο Λόγος Μου ακούγεται σε αυτό το έθνος, όπου τα κρυστάλλινα νερά ξεχύνονται 

από τις πηγές τους σε όσους διψούν πνευματικά. Εδώ τοποθετούμαι για να απαλύνω τις πέτρινες 

καρδιές των πολυαγαπημένων Μου παιδιών. 

49 Ω, μακάρι όλοι να ερχόντουσαν να Με ακούσουν! Αλλά μερικοί, αν και Με έχουν ακούσει, 

επιλέγουν τους κακοτράχαλους δρόμους γεμάτους μπάζα αντί να περπατήσουν στο μονοπάτι του 

φωτός του Κυρίου. Αυτός όμως είναι ο αδελφός σας, ο αχάριστος, ο ανυπάκουος, που αντί για το ψωμί 

της αιώνιας ζωής προτιμά να τρώει το πικρό ψωμί της γης. 

50 Μακάριοι είστε εσείς που μένετε μαζί Μου, γνωρίζοντας ότι είμαι ο Χριστός που περιμένει τον 

"άσωτο υιό". 

51 Ο Πατέρας σας ήρθε για να σας διδάξει τη διδασκαλία Του ─ την πνευματική διδασκαλία που 

δεν επιτρέπει τον φανατισμό, που σας διδάσκει να εκπληρώνετε τέλεια τον θείο νόμο και τους 

ανθρώπινους νόμους. 

52 Δεν σας δίδαξα να βλάψετε ή να σκοτώσετε το σώμα σας για να λάβετε τη συγχώρεσή Μου. Η 

μόνη μετάνοια που δέχομαι από εσάς είναι αυτή στην οποία αποκηρύσσετε ό,τι είναι επιβλαβές ή 
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Κακό απαρνήθηκε, αν και συχνά με πόνο στην καρδιά σας. Κάθε φορά που ενεργούσατε με αυτόν τον 

τρόπο, η καρδιά σας ένιωθε την ειρήνη του Πνεύματός μου. 

53 Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν θέλω η ψυχή σας να σέρνεται πάνω στη σκόνη της γης, 

παρόλο που ο πραγματικός της κόσμος είναι άλλος. 

54 Ξέρετε τι σας περιμένει μετά από αυτή τη ζωή; Πού θα πάει η ψυχή σας; Σας λέω μόνο: 

Προσέξτε και προσευχηθείτε. Μάθετε και δράστε. Είστε περιπλανώμενοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά 

σύντομα αυτή η περιπλάνηση θα τελειώσει και θα βρεθείτε πιο κοντά σε Μένα. 

55 Στις τρεις εποχές επέλεξα διαφορετικές μορφές εκδήλωσης στην ανθρωπότητα: Στην Πρώτη 

Εποχή μέσω του Μωυσή, για να κατευθύνει τα βήματά σας προς την ελευθερία και το φως. Στη Δεύτερη 

Εποχή, με το να γίνει άνθρωπος, καθώς "ο Λόγος" έγινε άνθρωπος και άφησε ένα ίχνος λύτρωσης για 

τον κόσμο. Σήμερα ήρθα πάνω στο "Λευκό Σύννεφο", ως Ουράνιο Τόξο της Ειρήνης, για να σας πω: 

Ελάτε με την επιθυμία του Φωτός του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να περιμένετε να έρθουν νέοι καιροί, 

γιατί αυτοί που θα έρθουν θα φέρουν μεγαλύτερο πόνο και πιο σκληρές δοκιμασίες. 

56 Αφήνω τώρα την Τρίτη Διαθήκη για να τη μελετήσετε και να την ακολουθήσετε. Γιατί το έτος 

1950 πλησιάζει ήδη. 

57 Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη διδασκαλία μου, θα κλάψετε πικρά όταν ακούσετε τον Δάσκαλο να 

σας αποχαιρετά. Αυτό περιμένετε; Περιμένετε μέχρι να εξαπλωθούν επιδημίες και πείνα και να εισέλθει 

η θλίψη και ο πόνος στα σπίτια σας; 

58 Θέλω να σας αφήσω ενωμένους και δυνατούς. Μην κρίνετε λάθος ο ένας τον άλλον, αγαπήστε ο 

ένας τον άλλον, και η ειρήνη θα είναι παγκόσμια. 

59 Ποιος από εσάς αύριο θα διασχίσει τις θάλασσες, θα διασχίσει τα βουνά και θα εισέλθει σε 

μακρινές χώρες; Ποιοι θα πρέπει να αφήσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, για να μεταφέρουν 

τον λόγο μου στα έθνη; 

60 Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί πριν από το έτος 1950 έφαγες μόνος σου το ψωμί που σου 

έδωσα. Κλείσατε το χέρι σας για να κρύψετε τα υπολείμματα του φαγητού και κρύψατε το νερό χωρίς 

να σκεφτείτε εκείνους που διψούσαν. Αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν, και μετά από αυτά τα τρία 

τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα σας δώσω τον λόγο Μου, θα ξεκινήσετε ως 

δάσκαλοι για να καθοδηγήσετε τους νεοφερμένους. 

Καθαριστείτε από πολλές ατέλειές σας, ώστε να είστε καθαροί και να αποτελέσετε παράδειγμα για 

τις εκκλησίες και τις αιρέσεις. Προετοιμαστείτε, γιατί πολλοί από αυτούς που Με ακούνε σήμερα θα 

Μου γυρίσουν την πλάτη. Άλλοι θα φύγουν και θα κάνουν το δικό τους θέλημα. Ανάμεσά σας είναι 

εκείνος που θα Με προδώσει, που θα Με παραδώσει και θα Με πουλήσει. 

61 Μελετήστε το Λόγο Μου, ώστε αύριο να μην λέτε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μίλησε και όχι ο 

Θεός σας. Αλλά ποιος είναι ικανός να σας μιλήσει όπως σας μίλησα εγώ; Ποιο ανθρώπινο ον έχει την 

ικανότητα να μεταμορφώσει και να ανανεώσει έναν λαό όπως έκανα εγώ; 

62 Σύντομα δεν θα ακούτε πια αυτή τη φωνή, αλλά θα θυμάστε ότι ήμουν μαζί σας από το 1866 

έως το 1950, και ότι αν και πολλοί Με άκουσαν, κάποιοι από αυτούς έδιωξαν το Λόγο Μου από τις 

καρδιές τους. Εσείς που ήσασταν μαζί Μου, θα είστε επίσης με τον Πατέρα στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 207  
1 Να είστε ευλογημένοι γιατί δεν χρειάζεστε πλέον καμία εικονογραφική αναπαράσταση που Με 

συμβολίζει για να νιώσετε την παρουσία Μου. Αυτό είναι ένα βήμα που κάνατε προς την 

πνευματοποίηση. 

2 Μπροστά στα μάτια σας βρίσκεται ένα απέραντο πεδίο όπου μπορείτε να μελετάτε τη μία 

διδασκαλία μετά την άλλη χωρίς ποτέ να φτάσετε στο τέλος. Γιατί αυτή η ζωή που έχετε ως ανθρώπινα 

όντα δεν θα είναι αρκετή για να καταλάβετε τα πάντα. 

3 Πόσο έχει αλλάξει η εμφάνιση αυτού που σας περιβάλλει από τότε που ακούσατε τη φωνή μου! 

Το πέπλο που κάλυπτε τα μάτια σας έχει σχιστεί και δεν μπορείτε πλέον να τα κλείσετε. Γιατί ποιος από 

εκείνους που βλέπουν το φως επιθυμεί να βρεθεί ξανά στο σκοτάδι; 

4 Δεν μπορείτε πλέον να καταπνίξετε στην καρδιά σας τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη και την 

αγάπη που νιώθετε για Μένα, και Μου το αποδεικνύετε με την πνευματική σας προσευχή και τις 

πράξεις σας. Έχετε ήδη ξεχάσει τις απομνημονευμένες προσευχές γεμάτες τεχνητές και επιλεγμένες 

λέξεις που το μυαλό σας δεν καταλάβαινε ούτε ένιωθε η καρδιά σας. Εκείνη την εποχή δεν είχατε τον 

κατάλληλο τρόπο να μιλάτε στον Θεό σας. 

5 Σήμερα, όταν συναντάτε την αγωνία, τη δυστυχία ή τον πόνο των συνανθρώπων σας, 

αισθάνεστε ότι από τα βάθη της ύπαρξής σας αναδύεται ένα συναίσθημα συμπόνιας, αγάπης, που είναι 

η γλώσσα που εκφράζει καλύτερα την επιθυμία σας για το καλό του πλησίον σας. 

6 Για πολύ καιρό είχατε χτίσει έναν ναό για να λατρεύετε τον εαυτό σας. Θαυμάσατε τον εαυτό 

σας γνωρίζοντας τη δύναμη και την κυριαρχία που μπορούσατε να ασκήσετε πάνω στους άλλους. 

Αγαπήσατε τους εαυτούς σας, θεωρήσατε τους εαυτούς σας δυνατούς και ισχυρούς. 

7 Έχω κάμψει αυτή την αλαζονεία σας και έτσι σας έκανα να νιώσετε ταπεινότητα, επειδή 

αναγνωρίζετε τη γήινη ασημαντότητά σας. Σας αποκάλυψα ότι υπάρχει κάτι μέσα σας που θεμελιώνει 

την αξία και τη δύναμή σας, εξαιτίας του οποίου δεν μπορείτε να γίνετε ματαιόδοξοι, και ότι αυτό το 

κάτι είναι το πνεύμα σας- ότι το μεγαλείο του απέχει πολύ από την αυτοπεποίθηση που αισθάνεστε στη 

σαρκική σας ύπαρξη. Διότι το πνεύμα είναι μέρος του Θεού και είναι υπεράνω όλων των υλικών 

πραγμάτων. Αυτό είναι το αληθινό μεγαλείο που έχω τοποθετήσει στον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να 

αγωνιστείτε για να μην εξασθενίσει το φως του, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την άνοδό σας στο 

μονοπάτι της ανάπτυξης μέσω της αξίας. 

8 Παλαιότερα, όταν η ζωή σας κυριαρχούνταν από τα πάθη, το πνεύμα σας αισθανόταν 

αλυσοδεμένο και καταπιεσμένο. Τώρα μαθαίνετε να ελέγχετε αυτά τα πάθη, γιατί στην καρδιά των 

μαθητών μου δεν υπάρχει χώρος για υπερηφάνεια, ούτε για εγωισμό, ούτε για μίσος. Το πνεύμα σας 

αρχίζει τώρα να καθοδηγεί τις πράξεις, τις σκέψεις και όλα τα βήματα της ζωής σας, και αυτή η υποταγή 

είναι σαν μια εκούσια εξιλέωση στην οποία υποτάσσεστε για να εξαγνίσετε τις παραβάσεις που 

διαπράξατε. 

9 Έτσι το πνεύμα θα αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη στο καλό. Και όταν φτάσει έτσι στο 

τέλος του ανθρώπινου ταξιδιού της ζωής της, η δόξα της θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε όταν εγκαταλείψει 

αυτόν τον κόσμο θα εισέλθει ολοκληρωτικά στον κόσμο του πνεύματος, χωρίς να έχει ίχνη αλαζονείας ή 

σημάδια θλίψης γύρω της. 

10 Αυτός που εισέρχεται στον άλλο κόσμο με αυτή την ταπεινότητα και την ανύψωση δεν θα 

μπορέσει να ξεχάσει τις κακουχίες που άφησε πίσω του σε αυτή τη γη. Στη συνέχεια θα επιστρέψει σε 

αυτήν για να γίνει προστάτης και φύλακας των αδύναμων, των ασθενών και των χαμένων. 

11 Αναπτύξτε τα χαρίσματα του πνεύματός σας μέσω της πρακτικής της καλοσύνης, και αληθινά 

σας λέω: Οι συμφορές, οι λοιμοί, οι ασθένειες θα υποχωρήσουν από αυτόν που διατηρεί την 

πνευματικότητα και την καλή προετοιμασία. Αυτό δεν θα συμβεί για να είναι περήφανος γι' αυτό. Διότι 

δεν θα το έχει επιτύχει με τη σωματική του δύναμη, αλλά με το πνεύμα που έχει δύναμη μέσω της 

ταπεινοφροσύνης. 

12 Ενωθείτε μαζί Μου και ακούστε το Λόγο Μου. 
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13 Ο κόσμος χρειάζεται σωτηρία, χρειάζεται ανθρώπους καλής θέλησης που βγαίνουν έξω και 

υπερασπίζονται τη διδασκαλία μου. 

14 Αυτή είναι μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος δεν έχει πλήρη γνώση της πνευματικής του 

κατάστασης. 

15 Ο αριθμός εκείνων που έχουν αφυπνιστεί επειδή άκουσαν τον λόγο μου είναι πολύ μικρός σε 

σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν καμία γνώση της εκδήλωσής μου. Υπάρχουν κάποιοι που 

διαισθητικά αισθάνονται την εγγύτητα και την παρουσία του πνευματικού. 

16 Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα χέρι σωτηρίας και έναν λόγο σωτηρίας. Αυτό το χέρι και αυτή η 

φωνή θα είναι εκείνα των νέων μαθητών μου που, με μεγάλη προσπάθεια, θα φέρουν την πνευματική 

γνώση που θα σώσει τους χαμένους. 

17 Πλησιάζουν οι καιροί της δοκιμασίας. Σας έχω εκπαιδεύσει έτσι ώστε να έχετε δύναμη και 

θάρρος να βιώσετε όλα όσα σας έχω ανακοινώσει. Σε αυτή τη σύγκρουση οι άνθρωποι θα μάθουν να 

κατανοούν ότι ο λόγος για τον πόλεμο μεταξύ των εθνών και για την πάλη των κοσμοθεωριών τους είναι 

ότι ζουν σε ακατανοησία και αποξένωση από τις διδασκαλίες του Χριστού. Διότι αν αυτό ακολουθηθεί, 

ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος. Αλλά αν αντί για αγάπη υπάρχει εγωισμός ─ πώς μπορεί να υπάρξει 

διαύγεια του νου και πνευματικότητα στα έργα της ζωής κάποιου; Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς 

μπορεί το πνεύμα να υπερισχύσει της αντίθεσης της σάρκας και να αποκαλύψει την ουσία του; 

18 Αντί να εξαλείψουν τη δυστυχία που τους περιβάλλει παντού, οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν 

να την εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο για τον εαυτό τους. 

Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εξελιχθεί προς τα πάνω στην επιθυμία για ένα ιδανικό που θα τους 

έδινε αγνότερα συναισθήματα και προσδοκίες πιο αντάξιες του πνεύματος; Επειδή δεν θέλησαν να 

κοιτάξουν πέρα από αυτό που είναι αναγνωρίσιμο στα θνητά τους μάτια, δηλαδή δεν θέλησαν να 

κοιτάξουν πέρα από τις δυσκολίες τους, τις γήινες απολαύσεις τους και την υλιστική επιστήμη τους. 

Χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν τον χρόνο που τους δόθηκε στον κόσμο για να αποκτήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα πλούτη και απολαύσεις ─ πιστεύοντας ότι όταν το σώμα φτάσει στο τέλος του, 

όλα τελειώνουν γι' αυτούς. 

Αντί να αναπτύσσεται προς τα πάνω και να θεωρεί τον εαυτό του παιδί του Θεού, ο άνθρωπος, μέσα 

στην αδαή αλαζονεία του, βυθίζεται στο επίπεδο ενός κατώτερου όντος, και όταν το πνεύμα του του 

μιλάει για τη Θεότητα και την Πνευματική Ζωή, τον κυριεύει ο φόβος της δικαιοσύνης του Θεού, και 

προτιμά να σιωπά αυτή την εσωτερική φωνή και να μην "σπαταλά" καμία σκέψη σε αυτές τις 

προειδοποιήσεις. 

Δεν έχει σκεφτεί ούτε την ύπαρξή του ούτε την ψυχική και σωματική του κατάσταση. Πώς θα 

μπορούσε να είναι διαφορετικά από το ότι είναι σκόνη και δυστυχία όσο ζει και σκέφτεται με αυτόν τον 

τρόπο; 

19. Γι' αυτό, σας διδάσκω, και ιδού, όσοι Με ακούνε έχουν μια διαφορετική ιδέα στο μυαλό τους και 

σκέφτονται βαθιά για την ανώτερη ζωή που είναι αυτή της ψυχής και η οποία μπορεί ήδη να αρχίσει να 

αναδύεται στη γήινη ζωή, αν κάποιος καταλάβει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο στον άνθρωπο, που είναι η 

Θεία Χάρη Μου. 

20. Από αυτό μπορείτε να δείτε ότι ο νόμος ή η δύναμη που κυβερνά τα πάντα είναι ο Θεός, του 

οποίου η δύναμη και η σοφία αποκαλύπτεται στη φύση, η οποία είναι αντανάκλαση της τελειότητάς 

του. Όταν αυτή η ανθρωπότητα αναγνωρίσει και αναγνωρίσει το μεγαλείο του Πατέρα της, όταν 

κατανοήσει ότι δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσει την εικόνα Του για να Τον λατρέψει, και ξέρει 

πώς να Τον ανακαλύψει ακόμη και στα φαινομενικά ασήμαντα όντα της δημιουργίας, τότε θα είναι σε 

καλό δρόμο και στο δρόμο προς την αναγνώριση της σοφίας και της δύναμης του Θεού που όλα τα 

δημιουργημένα πράγματα περιέχουν μέσα τους. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι δέχονται τη διδασκαλία μου 

θα γίνονται όλο και πιο πνευματικοί, επειδή η αντίληψή τους θα ανοίγει σε ευρύτερους ορίζοντες. Το 

τείχος που τους φυλάκιζε θα καταρρεύσει μπροστά στα μάτια τους, ώστε να αντικρίσουν έναν κόσμο 

στον οποίο θα μπορούν να κατανοήσουν και να κατανοήσουν τη μία διδασκαλία μετά την άλλη. 
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21. Αλλά αληθινά σας λέω: Αυτά που έχετε μάθει δεν αρκούν ακόμη για να κατανοήσετε όλα όσα 

είναι το Θέλημά Μου. Για πολύ καιρό ακόμα θα πρέπει να περπατάτε αυτόν τον μακρύ δρόμο. Αλλά σας 

λέω επίσης ότι από τη στιγμή που καταφέρατε να σκίσετε το πέπλο της άγνοιας, δεν μπορείτε πλέον να 

γυρίσετε πίσω. Όποιος έχει ακούσει αυτό το ουράνιο τραγούδι, δεν θα είναι πλέον σε θέση να κλείσει 

την ακοή του στην έμπνευσή μου, ούτε τα χείλη του θα πάψουν να δοξάζουν τον Κύριό του. 

22. Σήμερα μπορείτε να λέτε κάθε φορά μια διαφορετική προσευχή, η οποία προέρχεται από τα 

βάθη της καρδιάς σας. Πριν από λίγο καιρό διατυπώνατε ακόμα τεχνητές λέξεις που είχαν την 

προέλευσή τους στο μυαλό και στα βιβλία. Τώρα η προσευχή σας δεν έχει όρια, γιατί κάθε φορά που 

σηκώνεστε εσωτερικά με αληθινή πίστη, αισθάνεστε ότι πλησιάζετε όλο και πιο κοντά στη μάχη. 

Επομένως, ─ στον πόνο τον δικό σας και των άλλων και στην ευχαριστία ─ αντί για λόγια στα χείλη σας, 

είναι η έμπνευση που πλησιάζει την ψυχή σας για να τη μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου. Σήμερα 

δεν είναι τα χείλη σας που υμνούν τη δόξα του Κυρίου, τώρα είναι ολόκληρη η ύπαρξή σας που 

μαρτυρεί την καλοσύνη Του. 

23. Γνωρίστε τους εαυτούς σας, και όταν ανακαλύψετε τα λάθη σας, διορθώστε τα. Ενθαρρύνετε τον 

εαυτό σας με την ελπίδα ότι θα επιστρέψετε στον τόπο όπου κάθε ψυχή πρέπει να πάει. Πολεμήστε τον 

εαυτό σας με αυτή την επιθυμία. Αποδείξτε στον εαυτό σας ότι είστε ανώτεροι στην πνευματική σας 

φύση. Αποδείξτε στον εαυτό σας ότι μπορείτε να νικήσετε τον εαυτό σας όταν τα πάθη, οι κακές κλίσεις 

προσπαθούν να σας κυριαρχήσουν. 

24. Αλλά αυτή η κληρονομιά των περασμένων εποχών, όταν ζούσατε για τις ικανοποιήσεις του 

σώματος και χτίζατε ένα ναό για να λατρεύετε τον εαυτό σας, επειδή νιώθατε ότι είστε αιώνιοι, δυνατοί 

και ισχυροί, θα αφαιρεθεί με την συνειδητοποίηση του τι σημαίνουν οι πνευματικές και οι υλικές αξίες. 

25. Η πεποίθηση της δύναμής σας και της πνευματικής σας αξίας δεν πρέπει να αποτελεί λόγο 

ματαιοδοξίας. Γιατί το πνευματικό μεγαλείο είναι πολύ διαφορετικό από το γήινο μεγαλείο. 

26. Το Πνεύμα είναι η σπίθα του φωτός, ο σπόρος της αγάπης, το μικρόβιο της ζωής. 

27. Συνειδητοποιήστε πόσο λάθος δρόμο πήρατε όταν, προσπαθώντας να επιτύχετε το μεγαλείο, 

επιτρέψατε μόνο στις γήινες φιλοδοξίες σας να πάρουν τα ηνία. 

28. Σιγά-σιγά καταλαβαίνετε τώρα την πνευματικότητα και επομένως η ψυχή σας θα έχει φως, 

γνώση και χάρη όταν φτάσετε στο τέλος αυτής της ζωής που σας έχει δοθεί. 

29. Καταλαβαίνετε λοιπόν την εποχή στην οποία ζείτε; 

30. Προσευχηθείτε να βοηθήσετε τους αντιπροσώπους των εθνών που συναντώνται για να 

επιλύσουν τις συγκρούσεις μεταξύ των λαών. Πιστεύετε ότι όλοι έχουν διαφορετική ιδέα για κάθε λύση; 

Όχι, άνθρωποι, κάνουν λάθος ─ εσωτερικά, στη συνείδησή τους συμφωνούν. Είναι τα υλικά 

συμφέροντα που τους κάνουν να αγνοούν τις δικές τους πεποιθήσεις. Πόσο εύκολο θα ήταν να λυθούν 

όλες οι συγκρούσεις αν ο καθένας ενεργούσε σύμφωνα με τη συνείδησή του. Τότε ο κόσμος θα ήταν 

ειρηνικός. Οι άνθρωποι που κατευθύνουν τις τύχες των εθνών θα σκέφτονταν τότε ─ μακριά από το να 

σκέφτονται το δικό τους μεγαλείο ─ την ευημερία όλων. Αλλά τίποτα από αυτά δεν φαίνεται, και η 

δυσπιστία κρατά τους ανθρώπους συνεχώς σε επιφυλακή. 

31. Και πάλι σας λέω: Αν ο κόσμος επιστρέψει στον δρόμο μου και ακολουθήσει τη διδασκαλία μου, 

θα λύσει τα προβλήματά του και θα ζήσει ειρηνικά. 

32. Την ημέρα αυτή, η συμπαντική μου ακτίνα κατεβαίνει στην ψυχή σας για να σας θρέψει με το 

ψωμί της αιώνιας ζωής. Είναι η φωνή μου που σας κάλεσε. 

Βλέπω ανάμεσά σας εκείνους που ήρθαν τελευταίοι, τους οποίους προσκαλώ να αναζωογονηθούν 

στον λόγο Μου. Κάποιοι είναι άπιστοι, άλλοι είναι ειδωλολάτρες, άλλοι έρχονται στο μαντρί σαν 

ευγενικά πρόβατα, άλλοι φορούν τη μάσκα της υποκρισίας στο πρόσωπό τους. Αμφισβητούν την 

παρουσία μου και εσωτερικά χλευάζουν τη διδασκαλία μου, επειδή τους είναι αδύνατο να γίνει 

γνωστός ο Δημιουργός μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

33. Αν δεν ήταν ο αληθινός Θεός που κάνει τον εαυτό του γνωστό, δεν θα παρήγαγε τις αποδείξεις 

που σας δίνω, ούτε θα δίδασκε τον δρόμο της αρετής. Όποιος δεν πιστεύει, το κάνει επειδή δεν έχει 

σκεφτεί. Η καρδιά του έχει κλείσει και βρίσκεται στο σκοτάδι. 
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34. Η φωνή σας λέει: Είμαι ο αληθινός Θεός, ο Πατέρας, η Ζωή και το Φως. Κατεβαίνω για να γίνω 

γνωστός με αυτή τη μορφή, για να απομακρύνω τις παρεκκλίσεις, τα λάθη και τα ποταπά πάθη σας που 

σας εμποδίζουν να κατανοήσετε και να κατανοήσετε την αλήθεια. 

35. Δεν προδίδω κανέναν στους άλλους, γιατί είστε στο συμπόσιο μου. Μέσω του φωτός μου που 

βρίσκεται στο πνεύμα σας, μιλάω στην ψυχή σας για να ταρακουνηθεί και να ξυπνήσει. 

36. Είμαι ο ίδιος Χριστός που καταδικάσατε στη Δεύτερη Εποχή. Αλλά οι καιροί έχουν σημαδευτεί 

σύμφωνα με τη θέλησή μου. 

37. Όταν Με οδήγησες στον σταυρό εκείνη την εποχή, στον οποίο έχυσα την τελευταία σταγόνα του 

αίματός Μου από αγάπη για σένα, σε έκανα να φανείς σαν αθώος που δεν ξέρει τι κάνει, παρόλο που 

καταδίκασες τον Μεσσία γνωρίζοντας την αιτία. Αλλά σας άφησα στη φροντίδα δώδεκα ανδρών, οι 

οποίοι, ακολουθώντας τον Δάσκαλο, διέδωσαν τη Διδασκαλία Μου στην ανθρωπότητα. 

38. Σήμερα ανακαλύπτω ανάμεσά σας εκείνους που κάποια άλλη στιγμή φώναζαν δυνατά, 

"Σταύρωσέ τον! Είναι μάγος!" Και οι οποίοι έτσι εκτίμησαν λανθασμένα τις παροχές που παρείχα. 

39. Οι καιροί πέρασαν και οι ψυχές σας ήρθαν να ζήσουν σε αυτό το έθνος σύμφωνα με το θέλημά 

μου, ώστε να ακούσετε "τον Θείο Λόγο", τον Λόγο της αγάπης και της ζωής, με διαφορετικό τρόπο. 

40. Εδώ είμαι μαζί σας! Αγγίζω την καρδιά σας για να Με καταφύγετε. Κατεβαίνω με πόθο για την 

ψυχή σας, την οποία αγαπώ πολύ. Διότι την έχετε αλυσοδέσει στην αμαρτία και έτσι σκοτεινιάσατε το 

φως της. 

41. Όποτε η ευφυΐα σας έλαμψε, δεν ήταν η αγάπη για τον πλησίον σας. Γιατί η αγάπη σας έχει 

χαλαρώσει μέσα σε μια ζωή γεμάτη ανέσεις και υλικές ικανοποιήσεις. 

42. Ξεχνάτε την αιώνια ζωή της ψυχής και τελικά θεωρείτε τους εαυτούς σας θεούς σε αυτόν τον 

κόσμο. Σταδιακά αμφισβητείτε την ύπαρξή Μου και τη δικαιοσύνη Μου, επειδή βλέπετε ότι δεν 

εμποδίζω την αιματοχυσία μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είμαι αμείλικτος ως 

δικαστής και επιτρέπω την εξιλέωση και τον εξαγνισμό των παραβάσεων μέσω του πόνου. 

43. Ανοίξτε την καρδιά σας! Σηκώστε την ψυχή σας! Αφήστε το να σας πει ότι η φωνή που ακούτε 

είναι η ίδια με εκείνη που σας μιλούσε πάντα για αγάπη, έλεος και τελειότητα. Η Τρίτη φορά σας 

εξέπληξε! Μην επιθυμείτε να Με βλέπετε ως άνθρωπο, όπως κάνατε στη Δεύτερη Εποχή! Θυμηθείτε ότι 

σας είπα ότι θα έρθω "πάνω στο σύννεφο". Το Θείο Πνεύμα Μου κατεβαίνει σε σας, και γι' αυτό στέλνω 

την ακτίνα Μου από τη σκάλα της τελειότητας πάνω στον φορέα της φωνής, και έτσι η φωνή Μου 

ακούγεται ακόμη και στη βρωμιά αυτού του κόσμου. 

44. Όχι μόνο εσείς ακούτε τον λόγο μου. Εγώ, "ο Λόγος", σκορπίζω το φως μου στην υδρόγειο. Αλλά 

αν ρωτήσετε όλους αν έχουν ακούσει μια φωνή να κατεβαίνει από το υπερπέραν, θα απαντήσουν "όχι". 

Γιατί; 

Επειδή οι άνθρωποι βαδίζουν κουφά στους δρόμους του κόσμου, αγκαλιασμένοι από την αμαρτία 

και τον φανατισμό, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το κάλεσμα που τους απευθύνει η συνείδησή 

τους. 

45. Από το έτος 1866 σας έχω δώσει το Λόγο Μου, ο οποίος είναι σωτηρία για τις ψυχές σας και ο 

οποίος σας δείχνει το μονοπάτι με το οποίο θα επιτύχετε την τέλεια ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

46. Έχω αναθέσει στις ψυχές σας μια δύσκολη αποστολή, με την οποία πρέπει να εξοφλήσουν το 

χρέος τους προς τον Κύριό τους. Ετοιμάζομαι να βγάλω τα ζιζάνια για να τα δέσω σε δεσμίδες και να τα 

ρίξω στη φωτιά μέχρι να γίνουν στάχτη. Γιατί στο τέλος το φως θα λάμψει και η διδασκαλία μου θα 

αναγνωριστεί παγκοσμίως. 

47. Ο άνθρωπος θα δημιουργήσει νέες διδασκαλίες και νέους νόμους, αλλά δεν θα είναι πλέον δικό 

του θέλημα, αλλά δικό μου. Τότε θα υπάρξει ειρήνη, αρμονία και αδελφοσύνη. Οι καρδιές δεν θα 

τρέφονται πλέον από μίσος, κανένα χέρι δολοφόνου δεν θα υψώνεται. Ωστόσο, για να συμβούν όλα 

αυτά, θα σας εξαγνίσω πρώτα. Κάποιοι από εσάς θα δείτε αυτές τις προφητείες να πραγματοποιούνται 

από την Πνευματική Κοιλάδα, και όσοι συνεχίζουν να κατοικούν στη γη θα τις μαρτυρήσουν στις νέες 

γενιές μετά το 1950. 
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48. Άνθρωποι: Το μονοπάτι που έχω χαράξει για να Με προσεγγίσετε είναι ένα. Σημαδεύεται από το 

φως. Είναι η ζωή και η προσευχή. Είναι ο δρόμος της ψυχής. Αν περπατάτε πάνω του, δεν θα χαθείτε. Αν 

βαδίζετε σε αυτό το μονοπάτι, διακηρύξτε τη Διδασκαλία του Πνεύματος στον κόσμο, μαρτυρήστε για 

τις αποκαλύψεις Μου και διδάξτε τους συνανθρώπους σας να έρχονται σε Μένα μέσω της τέλειας 

προσευχής. 

49. Θυμηθείτε, άνθρωποι, το παράδειγμα της προσευχής που σας έδωσα στον ελαιώνα, όταν 

παρακάλεσα τον Πατέρα για συγχώρεση της ανθρωπότητας. Το σώμα του Ιησού προσκύνησε τον 

Επουράνιο Πατέρα, αλλά όχι κάποια εικόνα, και έστρεψα τα λόγια Μου προς τον Ουρανό, το ίδιο που 

κληροδότησα στην ανθρωπότητα. 

50. Για άλλη μια φορά θα σας περιλούσω με το έλεός Μου και θα σας αγκαλιάσω με αγάπη. 

Περιπλανώμενοι της ζωής, μαθητές και παιδιά-μαθητές: Είναι ημέρα χάριτος όταν η φωνή του 

Διδασκάλου κατεβαίνει για να σας χαϊδέψει. Δεν εμφανίζομαι ως αυστηρός κριτής, αλλά ως δίκαιος 

Πατέρας, και με τον λόγο Μου σας οδηγώ στο μονοπάτι που έχω χαράξει, από το οποίο είχατε 

παρεκκλίνει. 

51. Είστε όλοι μαχητές. Βλέπω ότι κάποιοι φτάνουν απογοητευμένοι. Άλλοι έχουν πετύχει τη νίκη, 

και άλλοι δεν έχουν ακόμη τραγουδήσει το τραγούδι του θριάμβου. Βρίσκεστε ακόμη στη μέση αυτής 

της μάχης και δεν γνωρίζετε την έκβασή της. Τα χωράφια που έχετε να σπείρετε, τα οποία δεν γνωρίζετε 

ακόμη, είναι τεράστια. Εσείς όμως έχετε σπόρο σε αφθονία και θα μπορέσετε να τον σπείρετε. 

52. Ενώ κάποιοι είναι αφοσιωμένοι και δυνατοί στην εκπλήρωση του καθήκοντός τους, άλλοι 

καταλαμβάνονται από κόπωση και χαλαρώνουν, παρόλο που γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μάτι που 

βλέπει τα πάντα, ένα αυτί που ακούει τα πάντα και ένα χέρι που γράφει τα πάντα. Σκεφτείτε ότι 

αφήνετε να περάσει ένας πολύτιμος χρόνος που ζείτε σήμερα και ότι αύριο τα μάτια σας δεν θα 

ανοίξουν χωρίς φως. Τότε η ψυχή σας θα σηκωθεί λυπημένη, επειδή δεν θέλατε να ακούσετε τον λόγο 

μου. Μια τεράστια επιθυμία θα καταλάβει την ψυχή σας να Με ακούσετε όπως αυτή τη στιγμή. Αλλά 

μόνο μια αυστηρή φωνή θα φτάσει σε σας, η φωνή της συνείδησης, που θα σας κάνει να τρέμετε. 

Γι' αυτό, σας λέω σήμερα: Μην απομακρύνεστε από τον Λόγο Μου, μην είστε κουφοί στις οδηγίες 

Μου. Πάρτε από αυτή τη διδασκαλία το νόημά της σαν μια ιερή γραφή για την οποία θα πρέπει να 

λογοδοτήσετε ενώπιον Μου, διότι είναι ο νόμος. 

53. Η τύφλωση των ανθρώπων στην κατανόηση του μεγαλείου της διδασκαλίας μου είναι 

αποτέλεσμα της αμαρτίας και του πόνου τους. 

54. Αυτή η ουσία που σας δίνω είναι ζωή για την ψυχή και βάλσαμο για κάθε ταλαιπωρημένο 

πνεύμα. Είναι σαν τη δροσιά στα άγονα χωράφια. 

55. Αν δεν έχετε ακόμη αποκομίσει καλούς καρπούς, ρωτήστε τη συνείδησή σας για τον λόγο και θα 

σας απαντήσει ότι για να έχετε καλά αποτελέσματα πρέπει να εργάζεστε και να προσέχετε. Σπείρετε 

καλά παραδείγματα στη γη, σπείρετε την αρετή, αποκαλύψτε τις ικανότητες με τις οποίες δημιούργησα 

την ψυχή σας. Απογυμνώστε το από τα κακά πάθη και ντύστε το με καλά έργα. Τότε, στη γη, θα είστε τα 

αληθινά μου παιδιά και μια ενσάρκωση της Θεϊκότητάς μου. 

56. Στον καθένα από εσάς έχω αναθέσει την ευθύνη της γνωστοποίησης του Τριαδικού-Μαριανού 

Πνευματικού Έργου Μου, το οποίο θα συζητηθεί από την ανθρωπότητα και θα προκαλέσει μια 

επανάσταση των ιδεών στα μυαλά και θα προκαλέσει σύγχυση σε όλους εκείνους που δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την αρχή αυτού του Έργου και ακόμη λιγότερο να κατανοήσουν τον τελικό του στόχο. 

57. Οι σπορείς μου κοιμούνται και δεν κάνουν γνωστό το έργο μου, το οποίο είναι καθαρό και πιο 

δυνατό, επειδή αναγνωρίζουν ότι έχουν αναμείξει τα κακά τους έργα με αυτό. Σας απομένει μόνο λίγος 

χρόνος για να ακούσει ο κόσμος το λόγο μου σε αυτή τη διακήρυξη. Αν κοιμηθείτε, αύριο θα έχετε πόνο 

και πικρία στις καρδιές σας. Αλλά δεν θα είναι ο Πατέρας που θα σας κρίνει, αλλά η συνείδησή σας. 

58. Σας απομένει μόνο λίγος χρόνος για να απολαύσετε αυτό το φαγητό. Ποιοι θα είναι μαζί Μου 

στο τέλος του 1950; Ποιος από εσάς θα έχει το γόνιμο σιτάρι της συγκομιδής σας; 

59. Ο κόσμος κοιμάται στον βαθύ λήθαργο του και περιμένει να έρθετε και να τον αναστήσετε. Δεν 

έχετε ακόμη ξεκινήσει για τους "νεκρούς" επειδή δεν έχετε εμπιστοσύνη σε Μένα. Τι φοβάστε από τους 
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ανθρώπους; Φοβάστε τη δικαιοσύνη ή το θάνατό τους; Σας είπα ότι θα σας ελευθερώσω από τον 

θάνατο. Θυμηθείτε ότι σας έδωσα αιώνια ζωή. 

60. Δεν έχω κουραστεί να σας μιλάω, γιατί είμαι "ο Αιώνιος Λόγος". Ο Λόγος Μου είναι η σμίλη που 

δουλεύει και λειαίνει τις πέτρινες καρδιές από τις οποίες βγάζω κρυστάλλινο νερό. 

61. Σε αυτή την εποχή του πόνου και της τραγωδίας, θέλω να Με πάρετε ως παράδειγμα. Αλλά 

εμπιστευτείτε Με όλη σας την εμπιστοσύνη σε Μένα, τότε οι συνάνθρωποί σας θα μπορέσουν να 

γνωρίσουν την ακτινοβολία του πνευματισμού. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο μαζί Μου, μην είστε 

ανασφαλείς. Το βάρος του σταυρού δεν ξεπερνά τις δυνάμεις σας. 

62. Άνθρωποι, ως ανταμοιβή για τις μεγάλες δοκιμασίες σας, έχετε τον λόγο μου. Έχετε παρεξηγηθεί 

και περιφρονηθεί από τους συγγενείς σας για χάρη της Εργασίας μου. Πόσοι από εσάς ήσασταν 

αφοσιωμένοι στα όργια και τις απολαύσεις του κόσμου και οδηγήσατε έτσι την ψυχή σας στον 

εκφυλισμό, για τον οποίο κάθε ξεφάντωμα ήταν ένα πλήγμα. Αλλά ποιος σας παρέσυρε τελικά από 

αυτό το μονοπάτι; ─ Ο Δάσκαλός σας. Έχετε κατανοήσει την αγάπη Μου και Με ευχαριστείτε γι' αυτό, 

γνωρίζοντας ότι σας μιλάω ως ανταμοιβή για τις απαρνήσεις σας. 

63. Πίστευες ότι δεν υπήρχε κανένα βλέμμα που θα μπορούσε να γνωρίζει το παρελθόν σου. Κι 

όμως, είμαι εδώ, διαβάζω το βιβλίο της ζωής σας για να μην αμφιβάλλετε για την ύπαρξη και την 

παρουσία μου. 

64. Αυτήν την εποχή σας έβαλα στη θέση των μαθητών Μου, όπως ακριβώς συγκέντρωσα τους 

αποστόλους Μου γύρω Μου στη Δεύτερη Εποχή. 

65. Ο λόγος μου σας οδηγεί στο μονοπάτι που άφησε το ίχνος μου. Ταξιδεύετε εδώ και πολύ καιρό, 

αλλά ακόμα δεν βγαίνει καμία κραυγή θριάμβου από τα χείλη σας. Βρίσκεστε ακόμη στη μέση του 

αγώνα και θα λάβετε την ανταμοιβή μόνο όταν φτάσετε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής. Κάποιους 

βλέπω δυνατούς, άλλους εξαντλημένους. Θα σας δώσω ανάπαυση για να αναστοχαστείτε μέσα σ' 

αυτήν. Γιατί τώρα είναι ένας πολύτιμος χρόνος που κανείς δεν μπορεί να σπαταλήσει. 

66. Μην αγνοείτε τις οδηγίες μου και μην είστε κουφοί στη φωνή μου. Ακούστε αυτή τη λέξη και 

πάρτε από αυτήν το νόημά της. Καθαρίστε το μυαλό σας και εξαγνίστε την καρδιά σας, ώστε να 

αναγνωρίσετε το μεγαλείο της. Σε αυτό βρίσκεται αυτό που δίνει ζωή στην ψυχή σας. Αυτή είναι η 

δροσιά που αφήνω να πέσει στα ξερά χωράφια, και είναι ο σπόρος που πρέπει να φέρετε στην 

ανθρωπότητα. Αν κάποια από τα παιδιά μου δεν μπόρεσαν να δρέψουν καρπούς μετά τη σπορά, ήταν 

επειδή ο σπόρος δεν ήταν αγνός. Σπείρετε τον καλό σπόρο και περιμένετε τον καλό καρπό. 

67. Διώξτε από την καρδιά σας τον φόβο των ανθρώπων που πάντα σας εμπόδιζε να εκτελέσετε την 

αποστολή σας. Απελευθερώστε την ψυχή σας από κάθε λεκέ μέχρι να είναι γυμνή, και τότε αρχίστε να 

την ντύνετε με το φως των καλών σας έργων. Τότε θα αισθάνεστε εσωτερικά άξιοι να διαδώσετε το 

Νόμο μου. Εξηγήστε το Δόγμα μου και αφήστε τους ανθρώπους να το εξερευνήσουν. Διεισδύοντας στο 

Έργο μου, δεν θα ανακαλύψουν μια αρχή, ούτε θα δουν το τέλος του. 

68. Η διδασκαλία μου είναι τόσο αγνή που δεν έχετε τίποτα να απολογηθείτε ή να ντραπείτε για 

τους ανθρώπους. Αν παρόλα αυτά ντραπείτε, θα είναι εξαιτίας όσων έχετε προσθέσει σε αυτό ή επειδή 

η ζωή σας δεν είναι σε αρμονία με αυτά που διδάσκετε. Συχνά θα θέλατε να περάσετε απαρατήρητοι, 

αλλά αυτό δεν θα είναι δυνατό, διότι σας έστειλα για να μοιραστείτε αυτά τα καλά νέα με το 

παράδειγμα των καλών σας έργων. 

69. Ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι μια νέα εποχή έχει αναπάντεχα ανατείλει γι' αυτόν, και θα 

στραφεί σε εκείνους που μπορούν να του πουν κάτι γι' αυτά τα πράγματα. Αλλά αν κοιμόσασταν ─ με 

πόσο πόνο θα ξυπνούσατε! 

70. Μόνο "στιγμές" απομένουν για να ακούσετε αυτόν τον Λόγο. Ποιοι θα είναι μαζί Μου όταν 

τελειώσει; Ποιοι θα κρατήσουν τον Νόμο Μου καθαρό, όπως σας τον έδωσα; 

71. Να θυμάστε ότι από τότε και στο εξής θα ξεκινήσετε με σθένος για να εκπληρώσετε την ευγενή 

αποστολή σας. Δεν πρέπει να φοβάστε τον θάνατο, γιατί σας λέω ότι ο θάνατος δεν θα σας σταλεί. Αλλά 

θα πρέπει να δώσετε το θανατηφόρο χτύπημα στον πειρασμό που κουβαλάτε στο σώμα σας, ώστε να 
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μην πέσετε. Ο καλός μαθητής πρέπει να μάθει να ξεπερνά τον εαυτό του για να διδάξει στους άλλους 

να ξεπερνούν τις αδυναμίες και τα πάθη τους. 

72. Δεν αναγνωρίζετε την απλότητα με την οποία σας μιλάω; Πραγματικά, σας λέω, είναι το ίδιο με 

αυτό που εκδηλώθηκε στη Δεύτερη Εποχή, στην οποία περιόρισα τον εαυτό Μου για να γίνω σαν τον 

άνθρωπο και να τον ανυψώσω μέσω του Λόγου Μου και του παραδείγματός Μου, ώστε να γίνει σαν 

τον Θεό. 

73. Να είστε τα όργανά Μου, αλλά ποτέ εμπόδια για να φτάσω στις καρδιές. Γιατί αμφιβάλλετε ότι 

μπορείτε να κάνετε το ίδιο; Δεν έχετε κατανοήσει καλά τις διδασκαλίες. Αφού είστε παιδιά Μου, έχετε 

κληρονομήσει κάτι παρόμοιο από τον πατέρα σας, και ο πατέρας σας είναι καλός. 

74. Κατεβήκατε στη γη από το πνευματικό για να αναζητήσετε τα ίχνη του Θείου Δασκάλου πέρα 

από όλα τα χτυπήματα της μοίρας. Και τώρα που γίνομαι γνωστός μέσω εσένα, αφήνεις πίσω όλα όσα 

έχεις για να Με ακούσεις. Νομίζετε ότι οι απαρνήσεις και οι θυσίες σας δεν θα ανταμειφθούν από 

Μένα; Μην ξεχνάτε τον τελικό στόχο του πεπρωμένου σας ούτε μια μέρα, ώστε να κάνετε κάθε μέρα 

ένα βήμα μπροστά. 

75. Να θυμάστε ότι δεν θα Μου δώσετε τίποτα. Όλα όσα αποκτάτε θα είναι δικά σας. 

76. Γιατί σκύβω και καμιά φορά κατεβαίνω ακόμη και στην πιο βαθιά άβυσσο για να σας σώσω; 

Επειδή σε αγαπώ. 

77. Σε αυτή τη διδασκαλία έχετε εδώ ένα θεμέλιο, έναν σύντομο και σίγουρο δρόμο για να 

επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Είναι η διδασκαλία της πνευματοποίησης. Όταν το καταλάβετε ─ πόσο 

φως θα έχετε στις σκέψεις σας, στα λόγια σας και στα έργα σας! Μην επαναλαμβάνετε απλώς με τα 

χείλη σας ότι είστε πνευματιστές. Μόλις είστε πραγματικά, δεν θα χρειάζεται να το διατυμπανίζετε. 

78. Σκεφτείτε αυτές τις διδασκαλίες που δίνω αυτή τη στιγμή στην καρδιά και την ψυχή σας. Αύριο 

θα πρέπει να τα αναζητήσετε εκεί για να τα διδάξετε στους συνανθρώπους σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο 
Στίχος αριθ. 

Οδηγία 175 

Ο αγώνας μεταξύ πνευματισμού και  

 εγωιστικός υλισμός4 

Ο Θεός ευλογεί την επιστήμη που εφαρμόζεται σωστά8 

 Η θεία δικαιοσύνη χορηγεί τις μετενσαρκώσεις11 

Ο Θεός, στη δικαιοσύνη του, θέτει ένα όριο όσον αφορά 

 η κακία του ανθρώπου15 

 Ο πόνος θα εξαφανιστεί όταν το πνεύμα αναστηθεί16 

 Πού είναι ο θάνατος, η αιώνια καταδίκη και η κόλαση;  17 

Κάθε πνεύμα είναι μέρος του Θείου Πνεύματος22 

 Το πνευματικό ζει έξω από το χρόνο27 

 Υλισμός και φανατισμός στα νεκροταφεία29 

 Έργα, λόγια και προσευχές36 

 Οι τρεις διαθήκες ενωμένες σε μία49 

 Το "χρυσό μοσχάρι " 55 

 Σκηνή και Κιβωτός56 

Το μάθημα του Δαβίδ και του Σολομώντα62 

 Ο νέος Ισραήλ εν Πνεύματι68 

 Προφητείες που εκπληρώνονται70 

Ελεύθερη βούληση και συνείδηση76 

Οδηγία 176 

 Το παράδειγμα της απεριόριστης αγάπης του Ιησού1 

 Προϋποθέσεις για την ειρήνη στον κόσμο15 

 Το έργο των απεσταλμένων18 

 Αρμονική ανάπτυξη25 

Εκπλήρωση των αποστολών σε πνευματικές σφαίρες33 

 Πλησιάζουν εποχές μεγάλων πνευματικών αποκαλύψεων38 

Ο κόσμος είναι γεμάτος σκλάβους50 

Οδηγία 177 

 Ο αγώνας για ειρήνη και πνευματική ανάταση1 

 Στον Θεό δεν υπάρχει οργή19 
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 Ο Θεός δεν τιμωρεί21 

Προσευχή και εσωτερική γαλήνη στις δοκιμασίες και τους αγώνες39 

 Τα οφέλη του καθαρισμού44 

Πολλοί αυτοαποκαλούνται χριστιανοί46 

 Κάθε μορφή θείας επικοινωνίας έχει το τέλος της50 

 Η επικοινωνία από νου σε νου68 

Οδηγία 178 

 Ό,τι σπείρετε, θα θερίσετε2 

 Το Πνεύμα στον άνθρωπο7 

 Προετοιμασία για την εκπλήρωση14 

 Ο αληθινός πνευματιστής30 

 Ο Θεός δεν έχει μορφή39 

 Αποκαλύψεις για την πνευματική ζωή45 

Ο πνευματικός αγώνας είναι παγκόσμιος64 

 Διανοητική επικοινωνία  72 

 Αποκάλυψη για την πνευματική ανάταση74 

Οδηγία 179 

Η Αιώνια Αποστολή του Πνευματικού Ισραήλ1 

Προετοιμασία και πίστη σε αυτούς τους καιρούς της δοκιμασίας15 

Το πνεύμα είναι πριν από τη σάρκα35 

 Η προφητευμένη Τρίτη Παρουσία  36 

Το πνεύμα μας είναι μέρος του Θείου Πνεύματος49 

 Η προετοιμασία του Μεξικού στο πνευματικό και υλικό52 

 Η μεγάλη ευκαιρία αυτής της επίγειας ζωής64 

Οδηγία 180 

 Το φως της συνείδησης είναι ο οδηγός του μαθητή1 

 Οι "πλούσιοι νέοι " 8 

 Ο νόμος της εξέλιξης29 

Πρέπει να κατανοήσει κανείς τον πνευματικό λόγο34 

 Προφητεία για το Μεξικό38 

 Η διδασκαλία του δράματος του Γολγοθά48 

 

Προετοιμασία για την αναχώρηση από αυτόν τον κόσμο52 
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 Το Γιατί της Ενσάρκωσης των Ψυχών63 

Όταν ελέγχουμε τα πάθη, δεν θα είμαστε 

 να κινδυνεύουν να πάρουν το μέρος του ενός ή του άλλου77 

 Μετά το 195084 

Οδηγία 181 

 Η πανταχού παρουσία της Συμπαντικής Ακτίνας1 

Στον Θεό δεν υπάρχει ούτε θυμός ούτε τιμωρία ούτε εκδίκηση6 

 Η πνευματικότητα, όχι η λογική, ανακαλύπτει το θείο14 

Η σημασία του ψωμιού και του κρασιού18 

 Έλεος στα έργα, στα λόγια και στις σκέψεις22 

 Ανάσταση και ζωή33 

Η υποσχόμενη επιστροφή του Κυρίου στο σύννεφο είναι 

 την ανάσταση αυτή τη στιγμή52 

Η εκδήλωση των πνευματικών χαρισμάτων γύρω στο έτος 200056 

 Κάθε ενσάρκωση διαμορφώνει τη σκάλα63 

 Η νέα έλευση του Κυρίου74 

Οδηγία 182 

Η συνείδηση ή η διαίσθηση είναι μέσα για τη σωτηρία του εαυτού μας1 

Δεν υπάρχει καθορισμένη ώρα για την εξάσκηση 

 θεϊκό παράδειγμα16 

 Υλική επιστήμη και σοφία του πνευματικού κόσμου19 

 Δεν χρειάζεται ποτέ να κλειστείτε σε μια φυλακή23 

 Προφητείες34 

Το πνευματικό βασίλειο40 

Η Αυτοκρατορία του Κακού42 

 Σημασία του hell45 

 Η ανθρωπότητα δεν είναι πραγματικά χριστιανική54 

Ο Ηλίας σε άλλες εποχές και σήμερα56 

 Αφύπνιση στο Θείο Φως60 

 Η προσευχή χωρίς λόγια64 

Η Δύναμη της Αρμονίας μεταξύ των Πνευματικών Όντων66 

 Η αλήθεια77 
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Οδηγία 183 

 Προετοιμασία των μαθητών πριν από τις συγχύσεις1 

 Ο θείος λόγος παραποιήθηκε7 

 Υπάρχει δικαιοσύνη στο πεπρωμένο22 

 Η Μεγάλη Αποστολή του Μεξικού33 

Η μετενσάρκωση του Ισραήλ στο Πνεύμα34 

 Δήλωση για την Ανάσταση35 

 Ο "άσωτος υιός" (E1:61) xxx40 

 Η εποχή του Αγίου Πνεύματος42 

 Το χάος θα επέλθει με υπαιτιότητα του ανθρώπου48 

Οδηγία 184 

 Θεία δικαιοσύνη ή ανθρώπινη ανοησία4 

Τα πνευματικά όντα από άγνωστες σε εμάς σφαίρες,  

 εκτελούν επίσης καθήκοντα17 

Κατά τη μετάφραση της λέξης, η θεία ουσία πρέπει να είναι 

 διατηρούνται χωρίς νοητικές προσθήκες20 

 Η αλήθεια είναι πέρα από μορφές και σύμβολα28 

Η αγάπη είναι το μονοπάτι του πνεύματος προς τον Δημιουργό του38 

 Εσφαλμένες ιδέες για τον ουρανό και τη γη40 

 Ανάπτυξη του πνεύματος από τη μια σφαίρα στην άλλη44 

 Προς την αρμονία μεταξύ πνεύματος και ύλης55 

Οδηγία 185 

 Ικανότητα ελεύθερης πνευματικής ανάτασης1 

 Η εξάπλωση του Λόγου στον Τρίτο Χρόνο στον Κόσμο17 

 Καθώς ο νους εξελίσσεται, διαγράφει τις λανθασμένες αντιλήψεις29 

Οι πνευματικοί μας αδελφοί και αδελφές μάς περιβάλλουν33 

 Πνευματική λατρεία χωρίς υλισμούς37 

Δεν πρέπει να συγκρίνουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη με 

 μπερδεύει το μυαλό43 

 Εκπληρωμένες προφητείες46 

Οδηγία 186 

 Η μεγάλη μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι4 

 Διαφωτισμός για την αθανασία του πνεύματος15 
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 Η συνείδηση είναι η πηγή της έμπνευσης20 

 

 Η εκδήλωση του Τρίτου Χρόνου22 

 Φως και συγχώρεση αντί για τιμωρία28 

 Ένα βήμα προς την πνευματικότητα37 

 Η πορεία της εξέλιξης43 

 Οι μετενσαρκώσεις αντιστοιχούν στην πνευματική πρόοδο45 

Οδηγία 187 

 Οι πιστοί οπαδοί3 

 Σχέση μεταξύ πνεύματος και ύλης19 

Το πνεύμα δεν κουράζεται ποτέ να αγαπάει26 

Πώς να σφυρηλατήσουμε έναν καλύτερο κόσμο;  27 

Μόνο το πνεύμα μπορεί να συναντήσει τον Θεό31 

 Η διαύγεια και η αλήθεια διακρίνουν τον πνευματιστή39 

 Προφητείες για τη μελλοντική ειρήνη45 

Το ανθρώπινο ον είναι υπεύθυνο για τις 

 Διανοητική καθυστέρηση48 

 Η σημασία της συνείδησης63 

 Με τα δικά μας προσόντα θα έρθουμε στον Θεό66 

Οδηγία 188 

Ο νους απολαμβάνει πλήρη ελευθερία επιλογής του μονοπατιού6 

 Η μετενσάρκωση είναι ένα μέσο επανόρθωσης7 

 Νοητική αναγνώριση16 

 Ο θάνατος δεν υπάρχει28 

 Η Τρίτη Διαθήκη29 

 Η ύπαρξη πνευματικών όντων39 

 Κίνδυνοι του Πνευματισμού42 

Κάθε πνεύμα είναι αιώνιο43 

 Προφητείες για τρομερούς ιδεολογικούς πολέμους52 

 Ο θείος νόμος και οι ανθρώπινοι νόμοι62 

Τα ισχυρά ρεύματα του φωτός, της δικαιοσύνης και της 

 Η αγάπη του Πατέρα69 

Οδηγία 189 
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 Ηλίας, ο προάγγελος2 

 Ευθύνη του μαθητή11 

 Πνευματισμός, σωστά κατανοητός25 

 

Μόνο ο Θεός είναι αλάθητος31 

 Το Μεξικό και η ευθύνη του36 

Κάλεσμα στα παιδιά και τους νέους47 

 Το πεπρωμένο του Μεξικού57 

 Το Βιβλίο της Ζωής58 

 Ο τρόπος αποτροπής νέων πολέμων67 

 Ο νόμος της ανάπτυξης74 

Οδηγία 190 

 Σημασία του Elias1 

 Θεία επικοινωνία από το 1866 έως το 195010 

 Η ματαιοδοξία των λεγόμενων πλουσίων18 

Η ανύψωση του πνεύματος στη "βασιλεία των ουρανών " 27 

 Ενσαρκωμένοι άγγελοι για το καλό51 

 Το αρνητικό παράδειγμα του Salomon52 

 Η ζωή του πνεύματος είναι αιώνια57 

 Η δύναμη του υλικού πειρασμού υπάρχει61 

 Σχέση μεταξύ νου και σώματος65 

Οδηγία 191 

Προετοιμασία του πνεύματος για την ανάπτυξη και την ανύψωσή του1 

 Σύγχυση μέσω της ανυπακοής, μετά το 195016 

 Η σημασία του έργου της Τρίτης Εποχής18 

 Το πνευματικό πρόσωπο ενισχύει την πίστη22 

 Η δύναμη του καλού είναι η αρχή των πάντων26 

 Το κακό δεν είναι αιώνιο27 

 Η σημασία του ουρανού37 

Τα πνευματικά χαρίσματα52 

 Μελέτη και διαλογισμός66 

Οδηγία 192 

 Η 1η Σεπτεμβρίου1 



 

224 

 Η λανθασμένη πεποίθηση της αιώνιας καταδίκης4 

 Η ύπαρξη του πνεύματος και η αιωνιότητα13 

Η προέλευση των αιρέσεων και των αποσχίσεων17 

Δεν υπάρχει νέα διδασκαλία, αλλά υπάρχουν νέες αποκαλύψεις18 

Ούτε το Θείο Πνεύμα, ούτε εκείνο του ανθρώπινου όντος 

 

 έχουν κάποια μορφή19 

 Η επιρροή του πνευματικού κόσμου31 

 Ο δρόμος του Πνεύματος34 

 Ανθρώπινη υπερηφάνεια και θεία σοφία53 

 Εξήγηση της εκδήλωσης του Τρίτου Χρόνου63 

Οδηγία 193 

 Ο πνευματισμός θα μεταμορφώσει τον κόσμο2 

 Το δώρο της διαίσθησης9 

 Ο στόχος είναι ο κόσμος της τελειότητας στο πνεύμα27 

 Χαρακτηριστικά του Πνευματιστή34 

Αυτοί που προσπαθούν να σταματήσουν την πνευματική πρόοδο 38 

 Δοκιμασίες και πρόοδος του πνεύματος41 

Ο Θεός δεν τιμωρεί, ο καθένας είναι κριτής του εαυτού του50 

 Σημασία του 195060 

 Ο φορέας της φωνής71 

 Οι θεϊκοί αγγελιοφόροι εργάζονται στον κόσμο74 

Οδηγία 194 

Προορισμός και αποστολή των πνευματικών όντων7 

 Μια νέα εποχή εκπλήσσει την ανθρωπότητα9 

Η πνευματικότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί στους ανθρώπους16 

 Ο πνευματισμός δεν έχει υλικά όρια23 

 Η εποχή του πνευματικού φωτός31 

 Οι έννοιες θα μεταμορφώσουν33 

 Το Γιατί της Μετενσάρκωσης35 

Το πνεύμα του ανθρώπου είναι το άτομο και η ιδιοκτησία του Δημιουργού50 

 Τα σημάδια επαληθεύτηκαν66 

 Το πνεύμα θα τελειοποιείται πάντα70 
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Οδηγία 195 

 Ο θείος λόγος φωτίζει κάθε ον2 

Ολόκληρη η δημιουργία δονείται σε ρυθμό 

 του θεϊκού νόμου17 

 Η πανταχού παρουσία του Παντοδύναμου20 

 Η πνευματική ανάπτυξη φωτίζει το μυαλό21 

 Αιτίες της οργής των στοιχείων26 

Ο πνευματικός κόσμος36 

 Οι πνευματικές κατοικίες38 

 Ο νόμος της μετενσάρκωσης46 

 Τόσο το σώμα όσο και ο νους έχουν τη σημασία τους49 

 Σημασία του destiny53 

Μωυσής, ο Αγγελιοφόρος της Πρώτης Εποχής65 

 Η νέα διδασκαλία του Μεσσία71 

 Η Αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, από το 186675 

Οδηγία 196 

Κάλεσμα στους υπηρέτες2 

 Άμεση επικοινωνία χωρίς ανθρώπινους περιορισμούς12 

 Το μυαλό είναι εξοπλισμένο για μάχη17 

 Ποιοι είναι οι νεκροί;  20 

"Αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους " 23 

 Οι ειδωλολάτρες θα ξυπνήσουν41 

Οδηγία 197 

 Η Αποκάλυψη αποκαλύπτει την εποχή στην οποία ζούμε σήμερα3 
 Ο αληθινός πνευματιστής11 

 Η έννοια της φτώχειας και του πλούτου24 

 Αποσχίσεις λόγω έλλειψης προετοιμασίας39 

 Αληθινός Πνευματισμός49 

 Η σημασία της συγχώρεσης και της ταπεινότητας58 

Οδηγία 198 

 Το θεϊκό πνευματικό έργο θα γίνει παγκοσμίως γνωστό3 

Μαθήματα για την εποχή αυτή10 

Τα πάντα στη δημιουργία είναι φυσικά11  Σοφία του πνεύματος, όχι του νου17 
Κάλεσμα στο πνευματικό Ισραήλ24 

Η αποστολή των προφητών35 

 Η επικοινωνία της τρίτης εποχής59 

 Η δύναμη του αληθινού μαθητή72 
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 Νόμοι Όρια σχετικά με την ασθένεια75 

Εκπληρωμένη προφητεία77 Οδηγία 199 

 Η ανθρωπιά είναι το θεμέλιο της ειρήνης3 

 Το φως σπάει τις αλυσίδες10 

Το μυαλό είναι ο ηγέτης του σώματος25 

 Δήλωση εκδήλωσης από το 1866 έως το 195048 

 Επεξήγηση των εννοιών52 

 Η ουράνια συναυλία53 

 Αδελφοκτόνοι θρησκευτικοί πόλεμοι62 

 Το αδύνατο στο θείο68 

Εκπληρωμένη προφητεία της Τρίτης Εποχής70 

 Η οικογένεια72 

 Ο γάμος75 

 Ambassador79 

Οδηγία 200 

 Σημασία του Πνευματικού Βασιλείου1 

Το Ισραήλ της Τρίτης Εποχής23 

Η αποστολή των φτωχών και των αποκληρωμένων28 

 Μια νέα εποχή πνευματικής ανάπτυξης41 

 Η δύναμη βρίσκεται στην πίστη και στην καθαρότητα του ατόμου47 

 Ο δρόμος προς την ειρήνη62 

Οδηγία 201 

 Το μήνυμα των τριών χρόνων1 

 Ένας πνευματικός λαός θα ξεπηδήσει8 

Αδελφοί και αδελφές εν Θεώ22 

 Η ένωση των χαρισμάτων δίνει ανίκητη δύναμη25 

 Αρμονία μεταξύ των εθνών27 

 Η ανάπτυξη του νου απαιτεί δύναμη36 

Τα γήινα καθήκοντα είναι μέρος του πνευματικού πεπρωμένου45 

Η Διαθήκη του Πνεύματος με τον Δημιουργό του48 

Οδηγία 202 

Παραμονή Χριστουγέννων1 

 Ο σπόρος της αθανασίας12 
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 Η ανάκριση πριν από το άπειρο16 

 Η πνευματική αλήθεια25 

 Mercy62 

Οδηγία 203 

Με τη θέληση και τη λογική ο επίδεσμος του σκότους πέφτει1 

 Ο νόμος θα εκπληρωθεί11 

 Το σχέδιο εκπλήρωσης25 

Η Μαρία είναι μέρος του Θείου Πνεύματος38 

 Ο φορέας της φωνής του Θείου Πνεύματος41 

Ο Ισραήλ στο Πνεύμα45 

Οδηγία 204 

 Ο ίδιος άνθρωπος μετατρέπει τον παράδεισο σε κόλαση4 

 Η θεία αγάπη είναι το κλειδί για τη βασιλεία των ουρανών7 

 Σημασία των τριών χρόνων16 

 Η θεία δικαιοσύνη δεν τιμωρεί ποτέ27 

 Υπάρχει μόνο ένας Θεός41 

 Υψηλά και χαμηλά μυαλά47 

 Η γνώση της αλήθειας δεσμεύεται53 

 Οι καρδιές είναι μέρος του παγκόσμιου ναού63 

Οδηγία 205 

 Να εκπληρωθεί το θείο θέλημα και όχι αυτό του ανθρώπου5 

 Η χειραφέτηση του πνεύματος από τα περιττά8 

Ο Θεός είναι μέσα μας12 

 Σώμα και νους25 

 Οι ποικίλοι πνευματικοί τόποι κατοικίας  30 

 Η θεϊκή εκδήλωση μέσω του ανθρώπου45 

 Υγεία και φως μέσω της πνευματικότητας50 

Οδηγία 206 

 Ο δρόμος προς την τελειότητα είναι χαραγμένος1 

 Όλοι θα φτάσουν στο φως18 

 Πνευματικές ευθύνες20 

 Προφητείες22 

 Δεν υπάρχουν αβοήθητα όντα36 
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Η μόνη μετάνοια που γίνεται αποδεκτή από τον Θεό52 

 Οι τρεις θεϊκές επικοινωνίες με την ανθρωπότητα55 

Οδηγία 207 

 Η πραγματική αξία του νου7 

 Πνευματική και υλική κατάσταση του ανθρώπου14 

 Η πνευματικότητα γκρεμίζει τείχη και ανοίγει ορίζοντες20 

 Ο Πνευματισμός θα αναγνωριστεί παγκοσμίως46 
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Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950 
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