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Πρόλογος 
Οι πρώτοι τόμοι αυτού του έργου Βιβλίο της Αληθινής Ζωής περιέχουν κάποιο ιστορικό υπόβαθρο και 

επεξηγήσεις στον πρόλογό τους, έτσι ώστε περαιτέρω επεξηγήσεις να απαλλάσσονται εδώ. 

Επιπλέον, στο τέλος αυτού του τόμου υπάρχουν δύο βιβλία που παρουσιάζουν το πλήρες έργο. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα μπορούν να δώσουν στον αναγνώστη μια μικρή πρόγευση της καθαρής 

και αναζωογονητικής δύναμης του θείου Λόγου: 

Μόλις καταλάβετε ότι έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να αποκτήσετε εμπειρία και να 

συνειδητοποιήσετε τον θεϊκό νόμο της αγάπης και του ελέους προς τον πλησίον σας, έχετε διεισδύσει 

στην αρμονία αυτής της ζωής. Γνωρίζετε ήδη μέσω των αποκαλύψεών μου ότι όποιος δεν υπακούει στον 

νόμο μου πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο μέχρι η ψυχή να εκπληρώσει το έργο που της έχει 

ανατεθεί. (228, 54) 

Υπάρχει ένα υλικό μέρος μέσα σας που είναι από τη γη και ένα πνευματικό μέρος που είναι από τον 

ουρανό. Υπάρχει μια εποχή που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι ύλη και μια εποχή που αισθάνεται ότι 

είναι πνευματικός. Όταν αφήσετε αυτό το γήινο σώμα και περάσετε στην πνευματική κατάσταση, θα 

καταλάβετε αυτό που δεν έχετε καταλάβει τώρα. Το σώμα σας θα παραμείνει εδώ γιατί ανήκει στη γη. 

Αλλά η ψυχή σας θα πετάξει μέχρι τις υψηλές περιοχές όπου θα συνεχίσετε να ζείτε για να συνεχίσετε την 

πνευματική σας ανάπτυξη. (228, 69) 

Οι ψυχές βρίσκονται σε διαφορετικά σκαλοπάτια της σκάλας, αλλά τις αγαπώ όλες εξίσου και τους 

δίνω τα μέσα για να φτάσουν στην κορυφή. Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να αγαπάτε τους συνανθρώπους 

σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το βαθμό ψυχικής ανοδικής ανάπτυξης που διαθέτουν. (223, 72) 

Όλα όσα δημιουργήθηκαν Μου αποτίουν φόρο τιμής, από το άτομο μέχρι το αστέρι των μεγαλύτερων 

διαστάσεων, από το πιο καθυστερημένο ανθρώπινο πλάσμα μέχρι την πιο εξελιγμένη ψυχή. Εσείς που 

είστε εξοικειωμένοι με όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο σας, βλέπετε πώς κάθε ον και κάθε σώμα εκτελεί 

ένα έργο και εκπληρώνει το πεπρωμένο του. Με αυτή την εκπλήρωση Μου αποτίουν φόρο τιμής. Είναι ο 

φόρος τιμής της αρμονίας τους με το σύνολο. Αληθινά σας λέω, όλα τα δημιουργημένα πράγματα 

χαίρονται με τον εαυτό τους, ακόμη και ο βράχος που σας φαίνεται μουδιασμένος ή νεκρός εξαιτίας της 

σκληρότητας και της ακινησίας του. Διότι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο βρίσκεται σε κάθε τι που έχει 

δημιουργηθεί από Αυτόν, είναι ζωή. (229, 53) 

Το βασίλειο του Πνεύματος είναι άπειρο, αλλά για να φτάσετε στην ανύψωση που θα σας επιτρέψει να 

το απολαύσετε και να ζήσετε σε αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον δρόμο και να έχετε το φως για 

να ανεβείτε σε αυτό. Ωστόσο, μη νομίζετε ότι υποτιμώ την επίγεια ζωή σας: όχι, μαθητές. Γιατί να το 

υποτιμήσω, αφού το έχω ετοιμάσει για εσάς! Καταλάβετε ότι η ζωή στον υλικό κόσμο είναι επίσης μέρος 

της ζωής στο πνευματικό, άπειρο και αιώνιο βασίλειο. (223, 26) 

Αν μπορούσατε να μετατρέψετε αυτή τη γη από μια κοιλάδα δακρύων σε έναν κόσμο ευτυχίας, όπου 

θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπου θα προσπαθείτε να κάνετε το καλό και θα ζείτε μέσα στο Νόμο μου, 

σας λέω ειλικρινά, αυτή η ζωή θα ήταν ακόμη πιο αξιέπαινη και ανώτερη στα μάτια μου από μια ύπαρξη 

γεμάτη πόνο, δυστυχίες και δάκρυα, όσο μεγάλη και αν είναι η προθυμία σας να τα υπομείνετε. Πότε θα 

μπορέσετε να ενώσετε την πνευματική ζωή με την ανθρώπινη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε να μη βλέπετε 

πλέον ένα όριο μεταξύ του ενός και του άλλου; Πότε θα κάνετε την ύπαρξή σας μια μοναδική ζωή 

απορρίπτοντας την ιδέα του θανάτου για να εισέλθετε στην αιωνιότητα; Αυτό το φως της γνώσης θα είναι 

μέσα στους ανθρώπους μόνο όταν η πνευματοποίηση ανθίσει στον κόσμο. (219, 16) 

Θα έρθει ο καιρός που τα όρια αυτού του κόσμου θα καταργηθούν από την αγάπη και που οι κόσμοι θα 

έρθουν πιο κοντά μέσω της πνευματοποίησης. (213, 61) 
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Οδηγία 208  
1 Ο απόηχος του Λόγου Μου σας ξύπνησε, και έχετε έρθει από μακρινές χώρες, λαούς και χώρες, 

σε έναν μακρύ δρόμο γεμάτο περιστατικά, λαχταρώντας να συναντήσετε τον Κύριο. Και πετύχατε αυτό 

για το οποίο κοπιάσατε και θυσιάσατε, γιατί ήρθατε σε Μένα. Έχετε κάνει το πρώτο βήμα στο μονοπάτι 

που θα σας οδηγήσει στην κορυφή του βουνού, όπου έχω πάει πριν από εσάς για να σας περιμένω. 

2 Άνοιξες την καρδιά σου σαν ένα άδειο βιβλίο για να μπορέσω να γράψω αυτή τη διδασκαλία σε 

αυτήν. Κάποιοι Μου πρόσφεραν τη διάνοιά τους, και έγραψα το Λόγο Μου και σ' αυτήν, με την 

προσδοκία ότι η καρδιά θα γίνει δεκτική. Γιατί αυτό το φως θα διεισδύσει στην πνευματική ψυχή, όπου θα 

βρει ένα σπίτι που δεν θα εγκαταλείψει ποτέ ξανά. 

3 Ο Λόγος Μου δεν ήταν ποτέ τόσο σαφής και λεπτομερής όσο σε αυτή την Τρίτη Εποχή, στην 

οποία τον έκανα πιο κατανοητό από τον άνθρωπο. Ο Λόγος Μου σας κάνει να καταλάβετε τι σας έδωσα 

στους δύο προηγούμενους Αιώνες. Δύο εντολές που σας άφησα στην αρχή περιέχουν ολόκληρη τη 

διδασκαλία μου: "Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή, και τον πλησίον 

σου σαν τον εαυτό σου". Αργότερα, ο Ιησούς σας είπε: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", και τώρα συνεχίζω 

τις διδασκαλίες Μου για να ολοκληρώσω το έργο Μου ανάμεσά σας και να εκπληρώσω έτσι την 

υπόσχεσή Μου να επιστρέψω. 

4 Δεν εμφανίστηκα μέσα σε καμία εκκλησία αυτή τη στιγμή, γιατί ήρθα επιθυμώντας τον ναό που 

βρίσκεται μέσα στην καρδιά σας. Η επισημότητα των λειτουργιών και η λαμπρότητα των θρησκευτικών 

τελετών δεν προσελκύουν το Πνεύμα μου, ούτε αντιπροσωπεύουν την Εκκλησία μου. 

5 Στη Δεύτερη Εποχή, οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι ιερείς περίμεναν ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν 

μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν ήρθα στον κόσμο μαζί τους, γιατί για Μένα ο στάβλος της Βηθλεέμ ήταν 

πιο αγνός, και με τους βοσκούς βρήκα περισσότερη αγάπη και ζεστασιά στον κρύο χειμώνα. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο οι θεολόγοι εκείνης της εποχής έκαναν λάθος και οι άρχοντες Με καταδίωξαν από 

τη γέννησή Μου μέχρι το θάνατό Μου. 

6 Σήμερα οι θεολόγοι βρίσκονται και πάλι σε σύγχυση εν όψει της επιστροφής μου, διότι οι 

προφητείες και οι ανακοινώσεις τους δεν έχουν ερμηνευθεί σωστά. 

7 Από την αρχή υπήρχαν αμφιβολίες για τον ερχομό Μου, παρόλο που σας είχα δώσει αποδείξεις 

που με μαρτυρούσαν. Με αυτόν τον τρόπο οικοδόμησα την πίστη στην καρδιά του λαού μου. 

8 Στην παρούσα εποχή έχουν προκύψει μεγάλα πλήθη μαθητών, αλλά παρά το πλήθος τους δεν 

φτάνουν την πίστη και τη δύναμη που είχαν εκείνοι οι δώδεκα που Με ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. 

Αλλά τι θα κάνετε μετά την αναχώρησή Μου; Όλοι γνωρίζετε ότι θα συνεχίσω να σας μιλάω κατά τη 

διάρκεια των τριών τελευταίων ετών της διδασκαλίας που θα λάβετε μέσω του ανθρώπινου νου. Αν Με 

καταλαβαίνατε πραγματικά, θα είχατε τη βεβαιότητα ότι είμαι αιώνια μαζί σας, ότι σας μιλάω αιώνια. 

Αλλά ποιοι από εσάς προετοιμάζεστε εσωτερικά για να νιώσετε τη Θεία Παρουσία Μου και να ακούσετε 

τη Φωνή Μου; Ποιος, μέχρι το 1950, τον καθορισμένο χρόνο για την αναχώρησή μου, θα αποκτήσει την 

απαραίτητη πνευματοποίηση για να επικοινωνήσει με τον Δάσκαλο χωρίς φορέα φωνής; 

9 Δεν θα προσβληθώ αν δεν Μου προσφέρετε βωμούς ή λουλούδια, ή αν δεν Μου ανάψετε 

λυχνάρια. Γιατί αυτό που αναζητούσα στην καρδιά του ανθρώπου ανά πάσα στιγμή είναι το πνευματικό 

θυσιαστήριο. 

10 Τα λουλούδια είναι οι προσφορές των κήπων και των λιβαδιών, το άρωμα και η ευωδιά τους 

έρχεται σε Μένα ως προσφορά αγάπης. Επομένως, μη στερείτε από τα λιβάδια και τους κήπους τα δώρα 

της αγάπης τους. Μην ανάβετε άλλα λυχνάρια εκτός από εκείνα της πίστης στη Θεότητά Μου. Γιατί το 

άναμμα των λαμπάδων πετρελαίου δεν θα σας ωφελήσει, αν οι καρδιές σας είναι σκοτεινές. 

11 Δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε, πολύ περισσότερο να εφαρμόσετε, την τέλεια διδασκαλία που 

σας έχω αποκαλύψει. Το όνομά της, Τριαδική Μαριανή Πνευματική Διδασκαλία, τα λέει όλα: πνευματική 

ανύψωση, αναγνώριση της Τριάδας των θείων αποκαλύψεων και προσκύνηση της Μαρίας, της θείας 

προσφοράς. 

12 Πριν αρχίσει το έτος 1948, σας είπα μέσω αμέτρητων φωνητικών φορέων: "Ετοιμαστείτε, γιατί θα 

ξαναφτιάξω τις πνευματικές σας τελετές". Γιατί δεν θέλω ο κόσμος να σας κρίνει ως κακούς μαθητές που 

έκαναν τον Δάσκαλό τους να συμμετέχει στα περιττά έθιμά τους. Σας έχω αναθέσει το τέλειο έργο Μου, 

το οποίο δεν πρέπει να προδίδετε με τις πράξεις σας. Ο καθένας που ξεκινάει να Με ακολουθήσει πρέπει 
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να κουβαλάει τον σταυρό του και να μεταδίδει την αλήθεια με όλο του το είναι, όσο μπορεί και όσο του 

επιτρέπουν οι ικανότητές του. Δεν είστε πάντα προετοιμασμένοι, αλλά θα πρέπει να είστε πάντα, γιατί 

τότε, όταν δεν το περιμένετε, μπορεί να προκύψει μια δοκιμασία ή ένα άτομο που έχει ανάγκη, και τότε 

θα πρέπει να είστε αμέσως διαθέσιμοι. 

13 Για τους πατέρες της οικογένειας, το βάρος του σταυρού είναι βαρύ. Γιατί αφού έφεραν στον 

κόσμο τις νέες γενιές, κατάλαβαν ότι αυτό δεν αρκεί για να θεωρήσουν ότι το έργο τους έχει τελειώσει. Ο 

νόμος του Πατέρα για τους πρώτους ανθρώπους ήταν: "αυξάνεστε και πληθύνεστε". Και αυτή τη στιγμή, 

που βλέπω μια μεγάλη ανάπτυξη στην ανθρώπινη ψυχή, σας λέω ξανά: "αυξάνεστε και πληθύνεστε", 

αλλά όχι μόνο στα υλικά πράγματα, αλλά και στα πνευματικά πράγματα, στις αρετές, στην αγάπη. Αυτός 

είναι ο νόμος από την αρχή μέχρι το τέλος, τον οποίο πρέπει να εκπληρώσετε, ώστε να μπορείτε να 

εισέλθετε στην παρουσία Μου ικανοποιημένοι και να Μου πείτε: "Κύριε, εδώ είναι η πνευματική και 

ανθρώπινη ολοκλήρωσή μου, εδώ είναι ο καρπός μου". 

14 Αγαπητοί άνθρωποι, οι καιροί δεν σας επιτρέπουν να μείνετε ακίνητοι. Οι δυνάμεις της φύσης, 

του πόνου, του πολέμου, της σύγκρουσης και του χάους σας λένε αδιάκοπα: "Ξυπνήστε και εργαστείτε!" 

Αφήστε την καρδιά σας να γεμίσει με αυτό το κρασί, που είναι το αίμα του Διδασκάλου, ώστε να 

ξεχειλίσει ως ζωή και ως αγάπη στους συνανθρώπους σας. 

15 Να θυμάστε ότι ο λόγος μου προέρχεται από έναν Πατέρα που σας αναζητά, που σας αγαπά και 

σας διορθώνει, που σας σηκώνει όταν σκοντάφτετε και σας θεραπεύει όταν είστε άρρωστοι. Ούτε ήρθα 

σήμερα για να σας δώσω οδηγίες, αλλά απλώς για να σας χαϊδέψω. Θα καταστήσω όλες τις πράξεις σας 

σαφείς στο φως της συνείδησής σας, αλλά δεν θα εκθέσω κάποιες ενώπιον των άλλων, έτσι ώστε με τη 

σιωπή να ακούσετε τη φωνή του εσωτερικού κριτή και να θυμάστε ότι οι μαθητές του Ιησού πρέπει να 

δοξάζουν το όνομα του Δασκάλου τους με τα έργα τους. 

16 Συχνά μιλάω για την αναχώρησή μου όπως έκανα με τους αποστόλους μου της Δεύτερης Εποχής: 

ο Ιησούς περιβαλλόταν από τους μαθητές του. Σχεδόν όλοι τους ήταν μεγαλύτεροι από τον Δάσκαλο. Ενώ 

κάποιοι ήταν μεσήλικες, άλλοι ήταν προχωρημένης ηλικίας. Μόνο ένας ήταν νεότερος από τον Ιησού, ο 

Ιωάννης. 

Ο Δάσκαλος μίλησε για άλλη μια φορά για τον επικείμενο θάνατό Του, και ενόψει αυτής της 

ανακοίνωσης, οι άνθρωποι αυτοί αναρωτήθηκαν: "Γιατί μιλάει για τον επικείμενο θάνατό Του, αν και 

εμείς είμαστε πιο κοντά στο τέλος;" Ο λόγος ήταν ότι οι μαθητές δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι 

αυτός ο Άνθρωπος, που ήταν γεμάτος ζωή, αγάπη και δύναμη, μπορούσε να πεθάνει με γήινους όρους. 

Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι Αυτός που προήλθε από τον Πατέρα μπορούσε να πάψει να ζει. 

Αλλά ο Ιησούς συνέχισε να μιλάει για την αναχώρησή του και συνέχισε να τον αποχαιρετά, έτσι ώστε 

οι καρδιές αυτές να συνηθίσουν στη σκέψη του αποχωρισμού και να καταλάβουν ότι έπρεπε να 

αξιοποιήσουν τον χρόνο και να κρατήσουν αυτόν τον πολύτιμο σπόρο στις καρδιές τους. Τότε ένας είπε 

στον Δάσκαλό του: "Κύριε, αν κάποιος προσπαθήσει να σε αγγίξει, θα το εμποδίσουμε". Ο Ιησούς 

απάντησε: "Ό,τι είναι γραμμένο θα γίνει, και θα γίνει το θέλημα του Πατέρα. Γιατί πιο γρήγορα θα 

παρέλθει ο ουρανός και η γη, παρά να μην εκπληρωθεί ο λόγος του". 

17 Οι μαθητές άκουγαν απελπισμένοι και θλιμμένοι, αναρωτιόντουσαν κρυφά: Τι θα μπορούσαν να 

κάνουν αν δεν ήταν πια μαζί τους; Πώς θα μπορούσαν να πολεμήσουν μόνοι τους ανάμεσα σε 

ανθρώπους; Πώς θα μπορούσαν να φέρουν φως στον τυφλό, να καθαρίσουν τον λεπρό, να αναστήσουν 

τον νεκρό και να προσηλυτίσουν τον αμαρτωλό; Ο Δάσκαλος διάβασε τις σκέψεις τους και στην 

κατάλληλη ευκαιρία τους είπε: "Θα είστε στον τόπο Μου σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά αν 

πιστέψετε σε Μένα και μείνετε στο μονοπάτι, δεν θα χαθείτε". 

18 Το πάθος μου έλαβε χώρα, ο λόγος μου έγινε πραγματικότητα, και οι απόστολοί μου ένιωσαν το 

θάρρος και την πίστη τους να χάνουν όταν είδαν τον Ιησού να ιδρώνει αίμα στον κήπο της ελιάς, σαν να 

φοβόταν τους ανθρώπους ─ αυτόν που είχε δύναμη στα χέρια του. 

Μπροστά στον όχλο που φώναζε, περίμεναν ότι ο Δάσκαλος θα τον σίγαζε, αφού ο ίδιος είχε σιωπήσει 

τους δαιμονισμένους. Και όταν τα κακόβουλα χέρια άρπαξαν τον Ραββίνο για να τον συλλάβουν, οι 

απογοητευμένοι μαθητές ρώτησαν: "Κύριε, γιατί επέτρεψες να σε συλλάβουν σαν εγκληματία, αφού δεν 

υπάρχει αμαρτία μέσα σου;". Παρόλα αυτά, κρύφτηκαν και εγκατέλειψαν τον Κύριό τους. Ωστόσο, ο 

Χριστός συνέχισε να διδάσκει, τόσο ως Θεός όσο και ως άνθρωπος. Γιατί ήθελε να γίνει άνθρωπος για να 
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δώσει το τέλειο παράδειγμα και να νιώσει τον ανθρώπινο πόνο. Σε Αυτόν ήταν όλοι οι φόβοι, όλη η 

εγκατάλειψη. Δέχθηκε στο σώμα Του όλες τις αθλιότητες και την ατιμία. Και τότε ήρθε η τελευταία ώρα. 

19 Από το ύψος του ξύλινου σταυρού, τα μάτια Του έψαχναν ανάμεσα στο πλήθος για τους φίλους 

Του, τους μαθητές Του ─ αυτούς που είχαν ζήσει μαζί Του, και που Τον αγαπούσαν και Τον 

ακολουθούσαν στους δρόμους. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν την ώρα του θανάτου, τα φυσικά Του μάτια δεν 

τα είδαν. Μόνο ο Ιωάννης, ο νεότερος, ήταν παρών και στεκόταν δίπλα στη μητέρα του Δασκάλου. Στον 

μαθητή έδωσε το τελευταίο Του μήνυμα και στη Μαρία αφιέρωσε την παγκόσμια Μητέρα εκείνη τη 

στιγμή ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. 

20 Όλα επιτεύχθηκαν. 

21 Οι μαθητές, ενωμένοι σε θρήνο και θλίψη, αναζήτησαν παρηγοριά από τη Μαρία. Αλλά ο 

Δάσκαλος, ο οποίος είχε ήδη γίνει πνευματικό ον, έκανε τον εαυτό Του ορατό. Επισκέφθηκε τη Μαρία 

και τις άγιες γυναίκες, οι οποίες έδωσαν μαρτυρία στους αποστόλους για όσα αμφισβητούσαν. Αλλά ο 

Ιησούς, ο οποίος ήθελε να τους αποδείξει ότι συνέχισε να κατοικεί ανάμεσά τους, τους αναζήτησε επίσης 

για να τους δείξει τον εαυτό του. 

22 Οι απόστολοι έμεναν σε ένα σπίτι σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Ο Thomas δεν ήταν ανάμεσά 

τους. Ενώ εκείνοι οι άνθρωποι παραδίδονταν στις αναμνήσεις τους, ο Δάσκαλος μπήκε μέσα τους από 

τους τοίχους και τους είπε: "Η ειρήνη μου μαζί σας". Η έκπληξη των μαθητών ήταν απερίγραπτη όταν 

αναγνώρισαν τον τόνο της φωνής, που ήταν μοναδικός για αυτούς. 

23 Η μορφή του Ιησού εξαφανίστηκε και πάλι και οι απόστολοι ανέφεραν τα νέα στον Θωμά γεμάτοι 

θάρρος και χαρά. Αλλά κορόιδευε τους αδελφούς του. Και ενώ εκείνος αρνήθηκε τη μαρτυρία, ο Ιησούς 

εμφανίστηκε ξανά στο δωμάτιο με την πόρτα κλειστή, χαιρετώντας: "Ειρήνη μαζί σας". Ο Θωμάς ─ στην 

αρχή φοβισμένος στη θέα του θαύματος, στη συνέχεια γεμάτος τύψεις ─ κοίταξε τη μορφή του Ιησού, 

αλλά τον βασάνιζαν οι αμφιβολίες. Τότε ο Δάσκαλος του είπε: "Έλα εδώ, Θωμά, βάλε τα δάχτυλά σου 

στην πληγή στο πλευρό μου". Ο άπιστος και υλιστής μαθητής τα έβαλε μέσα, και μέσα από αυτή την 

πληγή μπορούσε να δει τη Γη της Επαγγελίας. Τότε ο Θωμάς έπεσε στα πόδια του Δασκάλου του και, 

κυριευμένος από πόνο και τύψεις, ομολόγησε: "Κύριε, Κύριε, Εσύ είσαι". "Ναι, Θωμά, τώρα ομολογείς 

ότι είμαι εγώ, επειδή είδες. Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να βλέπουν". 

24 Άνθρωποι: Τα βιώνετε όλα αυτά τώρα. Σας ανακοινώνω την αναχώρησή μου ξανά και ξανά. 

Χαλαρώνω σταδιακά τον υλισμό σας, ώστε αργότερα να μην είστε άπιστοι, αδαείς ή μπερδεμένοι. 

25 Την τελευταία ημέρα της παραμονής μου ανάμεσά σας, δεν θέλω να σας δω να σκίζετε τα μαλλιά 

σας, δεν θέλω τα στόματά σας να αναφωνούν: "Γιατί φεύγεις, Δάσκαλε;" 

26 Την τελευταία στιγμή θέλω να σας δω τυλιγμένους σε έναν μανδύα πνευματικότητας, γαλήνης και 

αφοσίωσης, γεμάτους εμπιστοσύνη ότι δεν έχω πραγματικά φύγει μακριά, ότι είμαι πιο κοντά σας. 

27 Σας είπα ότι κάθε μάτι, αμαρτωλό και μη, θα Με δει. Κάποιοι θα δουν τη μορφή του Ιησού 

πνευματικά, άλλοι θα νιώσουν την παρουσία Μου στην καρδιά τους, άλλοι θα αντιληφθούν το φως Μου 

στο μυαλό τους και άλλοι θα βιώσουν θαύματα στο δρόμο τους. Θα μαρτυρήσω τον εαυτό Μου στην 

προσευχή και στις δοκιμασίες. Αλλά δεν θα είναι απαραίτητο για σας να βλέπετε την ανθρώπινη μορφή 

του Ιησού, αλλά να Με αισθάνεστε στην ψυχή και στην καρδιά. Δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει 

κενό ούτε εγκατάλειψη, δεν θα υπάρχει θλίψη ούτε λυγμός. 

28 Θέλω να ενωθείτε κατά την αναχώρησή μου, ώστε να μπορέσετε να ενώσετε όλες τις πνευματικές 

σας δυνάμεις. Με αυτά μπορείτε να αναπαραστήσετε αυτό που σας έδωσε ο Κύριος με τον λόγο του. 

29 Αν υπάρχει αληθινή ένωση ανάμεσά σας, θα γίνουν σημεία στον ουρανό και στη γη, και τα έθνη 

θα το γνωρίσουν. 

30 Αυτός ήταν ο διδακτικός μου λόγος, αυτός ήταν ο λόγος της αγάπης και της διδασκαλίας μου: ένα 

ατελείωτο χάδι. 

31 Πρέπει να προετοιμάζεστε όλο και περισσότερο ─ καθώς πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας 

μιλάω πλέον μέσω της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας. Θα προσπαθήσετε να διαποτίζετε τον εαυτό 

σας όλο και περισσότερο με την πνευματική δύναμη που μεταδίδει ο Λόγος Μου. 

Ο υλισμός βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Μέχρι σήμερα, ο κόσμος ζούσε χωρίς να Με αισθάνεται 

ή να Με ακούει. Υπάρχουν μόνο λίγοι που ζουν πνευματικά, που βλέπουν το φως Μου και προχωρούν 

στο μονοπάτι τους, αλλά πόσοι είναι στο σκοτάδι. Κάποιοι περιμένουν την επιστροφή Μου, μέσα τους ζει 

η πίστη ότι ο Χριστός θα επιστρέψει για να γίνει άνθρωπος. 
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32 Μαθητές, εσείς που Με ακούσατε: Έχετε ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σας το καθήκον που 

πρέπει να εκπληρώσετε: να διακηρύξετε στους ανθρώπους τα καλά νέα της έλευσής Μου σε αυτή την 

εποχή και να τους γνωστοποιήσετε τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες Μου. Εσείς είστε οι μάρτυρες που 

ξέρετε ότι έχω έρθει σε σας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο με είδαν για τελευταία φορά στη Δεύτερη 

Εποχή: πνευματικά. 

33 Αλλά πριν μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον Κύριό σας από πνεύμα σε πνεύμα, ήθελα να 

επικοινωνήσω με τον εαυτό Μου μέσω της διάνοιας απλών ανθρώπων, αλλά προικισμένων από Μένα, 

έτσι ώστε αυτή η επικοινωνία να σας χρησιμεύσει ως βάση ή προετοιμασία για τη μελλοντική σας 

ανοδική ανάπτυξη. 

34 Η ανθρώπινη επιστήμη με τα επιτεύγματά της είναι η απόδειξη ότι η ψυχή έχει εξελιχθεί, και 

παρόλο που η πορεία της είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση, έχει αφήσει τα ίχνη της ανοδικής της 

εξέλιξης σε κάθε εποχή. Θα έρθει η μέρα που η ίδια η επιστήμη θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ψυχής, 

γιατί όλα κατευθύνονται προς αυτόν τον στόχο. 

Σας λέω ότι ο αληθινός επιστήμονας είναι εκείνος που, από αγάπη για τον πλησίον του, αναζητά στα 

ενδότερα της δημιουργίας τα μυστικά της μέχρι να βρει το θεϊκό φως. Αυτός που εργάζεται με αυτόν τον 

τρόπο δεν θα είναι ποτέ υπερόπτης για το έργο του, θα θεωρεί τον εαυτό του μόνο ως όργανο του 

Δημιουργού. Για το λόγο αυτό, δεν θα αρνηθεί ποτέ την ύπαρξη του Θεού. 

35 Θα έρθει επίσης η ώρα που οι μοναχοί που είναι κλεισμένοι σε κελιά θα τα εγκαταλείψουν, επειδή 

θα πειστούν για τη χρησιμότητα της φυγής τους από τον κόσμο και του μυστικισμού τους. Θα αγωνιστούν 

ανάμεσα στους ανθρώπους για να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Με μια λέξη, 

θα βάλουν τέλος στην πνευματική στασιμότητα, ώστε να πάρουν το δρόμο της προόδου. 

36 Ο σπόρος της πνευματικότητας είναι ο σπόρος της Τρίτης Εποχής που σπέρνω ανάμεσά σας. Δίνει 

στην ανθρωπότητα το μυστικό για την επίτευξη μιας καλύτερης ζωής. 

37 Δείτε πώς οι άνθρωποι, λόγω έλλειψης πνευματικότητας, κρίνουν λάθος και διχάζονται. Εσείς οι 

ίδιοι έχετε δημιουργήσει διαφορετικά μονοπάτια που απομακρύνουν το ένα από το άλλο. Εσείς οι ίδιοι 

είστε μάρτυρες αυτής της έλλειψης κατανόησης. 

38 Και πάλι σας λέω ότι ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων δεν έχει ακόμη τελειώσει. Γιατί θα έρθει ο 

πόλεμος των ιδεολογιών, των δογμάτων και των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των δογμάτων, όπου η 

καθεμία θα θέλει να είναι ο μοναδικός κάτοχος της αλήθειας σε σχέση με τις άλλες. 

39 Η Θυσία Μου της Δεύτερης Εποχής δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή από αυτή την ανθρωπότητα. 

Αν και οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι αναγνωρίζουν τον Χριστό, δεν έχουν αναγνωρίσει τον εαυτό τους 

σε Μένα. Γιατί να Με αναζητάτε σε δαιδαλώδη μονοπάτια, όταν Εγώ περπατώ μόνο στο δρόμο της 

ευγένειας, του ελέους και της δικαιοσύνης; 

40 Για να Με φτάσετε, είναι απαραίτητο να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. 

41 Σήμερα εξακολουθείτε να χρειάζεστε κληρικούς, δικαστές και δασκάλους. Όταν όμως η 

πνευματική και ηθική σας κατάσταση εξυψωθεί, δεν θα χρειάζεστε πλέον αυτά τα στηρίγματα, ούτε αυτές 

τις φωνές. Σε κάθε άνθρωπο θα υπάρχει ένας δικαστής, ένας οδηγός, ένας δάσκαλος και ένας βωμός. 

42 Θέλω να δω έναν λαό χωρίς τελετές, διατάγματα και δόγματα, που ξέρει πώς να βαδίζει στο 

σωστό μονοπάτι και που ζει τη διδασκαλία μου για την αγάπη. 

43 Σας δίνω αυτή την ελευθερία στον παρόντα χρόνο, διότι δεν είστε πλέον υποταγμένοι σε 

ορισμένες μορφές λατρείας. Αυτό δεν είναι ένα νέο μονοπάτι, αλλά ένα μέρος του ίδιου μονοπατιού που 

είχα χαράξει για εσάς, αλλά το οποίο δεν γνωρίζατε. Μελετήστε, διεισδύστε στα λόγια μου και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει αλήθεια σε αυτά. 

44 Είμαι η αγάπη, και ως αγάπη σας δίνω τον εαυτό μου χωρίς να σας επιβάλλω κανέναν όρο. Στους 

καιρούς που περνάτε, χρειάζεστε αυτό το κίνητρο, αυτή την αγάπη, που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη 

στοργή. 

45 Για να φτάσετε σε αυτή την ανύψωση που σας κάνει να επικοινωνείτε με τη Θεότητά μου, δεν 

χρειάζεται πλέον να διεγείρετε τις αισθήσεις σας με την αρμονία μερικών μουσικών νότων ή να 

διεγείρεστε μπροστά σε τελετές ή υλικά αντικείμενα. Γιατί η ψυχή σας κινείται μόνο σε ό,τι είναι βαθιά 

πνευματικό. Κάθε φορά που ανοίγετε την καρδιά σας για να υψώσετε την ψυχή σας σε Μένα, βιώνετε την 

αίσθηση της ειρήνης που κατεβαίνει από το άπειρο. 
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46 Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα για την πνευματική τους 

ανάπτυξη; Πώς μπορούν να υπάρξουν ανθρώπινα όντα που βυθίζονται χαμηλότερα από τα υποδεέστερα ή 

χωρίς λογική όντα; Το ον χωρίς λόγο δεν αμαρτάνει, επειδή περιορίζεται μόνο στο να ακολουθεί τους 

δικούς του νόμους. Ο άνθρωπος, από την άλλη πλευρά, αμαρτάνει πάρα πολύ επειδή φέρει μέσα του μια 

ψυχή φωτεινή, ένα πνεύμα και ένα χάρισμα διαίσθησης. 

47 Μεταξύ εκείνων που καλούνται να εργαστούν για το έργο αυτό, υπάρχουν και εκείνοι που ξεχνούν 

κατά καιρούς τον δρόμο, που ξεχνούν το πνευματικό σημάδι με το οποίο ο Κύριος τους έχει σημαδέψει, 

έτσι ώστε να αφήνουν μόνο ίχνη ειρήνης και ευλογίας στο δρόμο τους. Πώς μπορείς να κατέβεις από το 

σκαλοπάτι στο οποίο σε έχω τοποθετήσει; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνω συνεχώς για να 

σας μιλήσω, ώστε ο Λόγος Μου, σαν μια λεπτή σμίλη, να λειάνει την τραχύτητα της καρδιάς σας, για να 

σας κάνει να καταλάβετε ότι η ένωση με τον Θεό δεν μπορεί να εδραιωθεί αν δεν κρατηθείτε μακριά από 

την ακαθαρσία. Μόνο τότε, όταν καταφέρετε να ανυψώσετε τη σκέψη σας πάνω από κάθε αρνητικότητα 

και Με αναζητήσετε στο Άπειρο, θα βιώσετε ένα παράξενο αίσθημα ευδαιμονίας. Μέσα από αυτό θα 

συνειδητοποιήσετε ότι αν Με αναζητήσετε με αυτόν τον τρόπο, το έλεος του Πατέρα δεν θα διστάσει να 

εκδηλωθεί στην ψυχή σας. 

48 Πραγματικά, σε τέτοιες στιγμές δεν βρίσκεστε πλέον στον υλικό κόσμο, αν και το σώμα σας είναι 

ακόμα στη γη. Η πνευματική ψυχή έχει πετάξει προς τα πάνω και με αυτόν τον τρόπο έχει διακόψει κάθε 

φυσική σύνδεση προκειμένου να εισέλθει σε μια άλλη ζωή και σε έναν άλλο χώρο. Εκεί είναι που γίνεται 

αισθητή η αγάπη του Πατέρα, όπου γίνεται αισθητή η ειρήνη και η ευδαιμονία της βασιλείας Του. 

49 Για να ξυπνήσω αυτή τη λαχτάρα στους ατίθασους, μεταμορφώνομαι σε πιστό σύντροφο μέχρι να 

τους κάνω να νιώσουν το καλό στην καρδιά τους ─ αυτό το συναίσθημα που θα τους κάνει να 

επιτελέσουν έργα που θα τους φέρουν πιο κοντά σε Μένα. Μόλις κάνουν αυτό το βήμα, θα έχουν δει την 

απεραντοσύνη του πεδίου που απλώνεται μπροστά στα μάτια τους και τους καλεί να εργαστούν και να 

αγωνιστούν. Τι χαρά νιώθουν στις καρδιές τους όταν καταλαβαίνουν όλα αυτά που δεν είδαν με τα μάτια 

τους και δεν άκουσαν με τα αυτιά τους, επειδή όλα ήταν μπερδεμένα γι' αυτούς και δεν γνώριζαν ότι 

κλήθηκαν να εκπληρώσουν μια ευγενή και λεπτή αποστολή. 

50 Σε όλους σας λέω: Αν καταφέρετε να γίνετε ένα με τον Δάσκαλο, θα νιώθετε τη δυστυχία των 

άλλων όλο και περισσότερο σαν τη δική σας και θα προσπαθείτε να κάνετε στους συνανθρώπους σας ό,τι 

είδατε να κάνω Εγώ σε εσάς. Αν μερικές φορές θεωρείτε τους εαυτούς σας ανάξιους ή αδέξιους, αρκεί να 

νιώσετε αγάπη για τον πλησίον και να στραφείτε σε Μένα για να κάνω αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε. 

Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε μια αρχή, ακόμη και αν το έργο σας φαίνεται αδύνατο στην αρχή. 

Αργότερα, θα συμβούν θαύματα και η πίστη θα ανάψει. Τότε, σιγά-σιγά, οι πεινασμένοι, οι λεπροί, οι 

ρακένδυτοι και οι αποτυχημένοι θα έρθουν στις πόρτες σας, η ανάγκη σε όλες τις μορφές της. 

Αλλά πρέπει να προσέχετε και να προσεύχεστε, γιατί θα σας πλησιάσουν πειρασμοί και αποπλανήσεις 

και θα σας προσφέρουν τον κόσμο σε αντάλλαγμα για την πνευματοποίησή σας. Θα έρθουν και εκείνοι 

που θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν με φαινομενικά μεγάλα λόγια και ιδέες. Οι πόθοι θα δελεάσουν 

το σώμα σας και θα το κάνουν να αποδυναμώσει την ψυχή σας. Θα πρέπει να αντισταθείτε σε όλα ─ 

μερικές φορές μόνοι σας, σε άλλες περιπτώσεις μαζί με τα αδέλφια σας. Τα όπλα σας θα είναι η 

προετοιμασία, η πίστη, ο έμφυτος σκοπός σας, η γνώση που θα λάβετε σταδιακά από τον Δάσκαλο. 

51 Έτσι θα γίνετε δυνατοί στρατιώτες από ανθρώπους που έχουν ηττηθεί από τη ζωή. Θα εισέλθετε 

προετοιμασμένοι στην περίοδο του αγώνα που βιώνετε αυτή τη στιγμή. Η ψυχή σας δεν θα απελπιστεί, 

γιατί θα νιώσει ότι χρειάζεται αυτόν τον αγώνα για να εξαγνιστεί και να εξυψωθεί. Αλήθεια σας λέω, για 

κάθε έναν που μπορεί να Μου δείξει το έργο του ως ολοκληρωμένο, θα γίνει αποδεκτό ως το τελικό του 

έργο μέσα στην ύλη. 

52 Τότε, ενώ το σώμα σας μετατρέπεται σε σκόνη και η ψυχή σας, που έχει πλέον απελευθερωθεί 

από το τελευταίο ανθρώπινο ένδυμά της, έχει αρχίσει το πνευματικό της έργο, θα αντικρίσει τη σκάλα με 

τα σκαλοπάτια, πάνω στην οποία θα ανεβαίνει βήμα προς βήμα τα επτά σκαλοπάτια, μέχρι να φτάσει 

στους κόλπους του Πατέρα, που είναι δύναμη, χάρη και φως. 

53 Ιδού: παρόλο που κατεβήκατε σε τόσο μεγάλη ατέλεια, ενώ περνούσατε μέσα από τους δρόμους 

του κόσμου σε διαφορετικά σώματα, γνωρίζοντας τη βρωμιά και την ακαθαρσία, ήσασταν άξιοι της 

αγάπης μου. Αλλά όλο αυτό το μακρύ ταξίδι ήταν η εμπειρία που είχε η ψυχή σας για να μπορέσει να 

εκτιμήσει την αξία που ενυπάρχει στους νόμους Μου και την αξία που έχει το πνευματικό ─ να καταλάβει 
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ότι η εξέλιξη της ψυχής φέρνει δόξες και τέλειες ικανοποιήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πάντα 

προσκαλούσα τους ανθρώπους σε αυτό το μονοπάτι. Διότι όσο δεν το επιτυγχάνουν, τα βάσανα θα 

συνεχίσουν να τους ταλαιπωρούν και οι ψεύτικες απολαύσεις θα συνεχίσουν να τους μαστιγώνουν. 

54 Αυτό που σας διδάσκω είναι για το καλό του καθενός που δέχεται με αγάπη τη διδασκαλία μου, 

ώστε οι πράξεις του να τον μεταμορφώσουν σε μελλοντικό δάσκαλο που θα μεταδώσει τη δύναμή μου και 

το φως μου, που πρέπει να νικήσει τη διαφθορά του κόσμου. 

55 Η κακία αυτής της εποχής έχει ανοίξει αβύσσους απελπισίας μπροστά στους ανθρώπους. 

56 Υπάρχουν πολλά έργα μεταξύ των ανθρώπων που είναι σπουδαία και καλά στην όψη. Γι' αυτό σας 

λέω: Προσέξτε, για να είστε σε θέση να καταπολεμήσετε κάθε απάτη, γνωρίζοντας ότι μέσα σας υπάρχει 

ένα ασύγκριτο και αληθινό μεγαλείο. 

57 Τι μεγαλύτερη δόξα υπάρχει από το να μοιράζεσαι και να ασκείς την καλοσύνη με τους άλλους; 

Ποια μεγαλύτερη δόξα υπάρχει από την αγάπη που μπορούμε να δώσουμε στους γείτονές μας, το φως και 

η επιρροή των οποίων μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν και αυτοί το δρόμο προς την τελειότητα; Ποια 

μεγαλύτερη απόλαυση υπάρχει για την ψυχή από το να είναι σε θέση να ξεπεράσει την αδυναμία του 

σώματός της για να ανέλθει ψηλότερα από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται; 

58 Ήδη στη Δεύτερη Εποχή σας μίλησα για την πνευματική ζωή και το πνεύμα σας κατάλαβε ένα 

μέρος αυτών που σας είπα και του στόχου για τον οποίο προορίζεται. Σήμερα, καθώς σας βλέπω 

συγκεντρωμένους γύρω Μου για άλλη μια φορά, σας αποκαλύπτω και σας εξηγώ όλα όσα ήταν 

ακατανόητα στο μυαλό σας. Και σας λέω για άλλη μια φορά ότι όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, πρέπει 

να σηκώσει το σταυρό του και να Με ακολουθήσει. Γιατί ο σταυρός Μου δεν σημαίνει θάνατο, αλλά 

αγάπη και ανιδιοτέλεια, θυσία των περιττών αγαθών προς όφελος της ψυχής. 

59 Μαθητές, εξοικειώστε τα σημερινά παιδιά με τη διδασκαλία μου. Όποιος έχει κατανοήσει το Λόγο 

μου, ας διαμορφώσει τα παιδιά του με υψηλά ιδανικά και ας απομακρύνει κάθε κακό από τις καρδιές 

τους. Σπείρετε μέσα τους τον σπόρο της καλοσύνης, που είναι η πνευματικότητα. Μόλις αυτά τα παιδιά 

έχουν αρκετή κατανόηση για να κατανοήσουν τη δύναμη της διδασκαλίας μου, δεν θα ταλαντεύονται στο 

μονοπάτι τους, αλλά το βήμα τους θα είναι σίγουρο και κανείς δεν θα μπορεί να τα εξαπατήσει. 

60 Σαν ήλιος που ακτινοβολεί ζωή, φως και ζεστασιά, έχω ξεχυθεί σε όλους. Αλλά ο καθένας θα 

λάβει από αυτό ανάλογα με την ανάπτυξη και την προετοιμασία του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 209  
1 Καθώς πλησιάζει ο καθορισμένος χρόνος που αυτός ο τρόπος να σας δίνω τη διδασκαλία μου 

τελειώνει, διεισδύετε όλο και περισσότερο στο Θείο Μήνυμά μου. 

2 Ξέρετε ότι ενώ σας έφερα τον Λόγο Μου, ο κόσμος ζούσε χωρίς να Με αισθάνεται ή να Με 

ακούει. 

3 Υπάρχουν μόνο λίγοι που έχουν μάθει για τον ερχομό Μου. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα ζει με την 

προσδοκία ότι όταν επιστρέψω ─ όπως υποσχέθηκα ─ θα το κάνω σωματικά, δηλαδή ότι θα ξαναγίνω 

άνθρωπος. 

4 Μόνο εσείς ξέρετε ότι βρίσκεστε ήδη στην Τρίτη Εποχή, στην οποία σας μιλάω μέσω εκείνων που 

έχουν επιλεγεί ως φορείς της φωνής του Λόγου Μου. 

5 Η ανθρώπινη επιστήμη σας δίνει αποδείξεις για την εξέλιξή της. Αναγνωρίστε ότι και αυτό 

αποκαλύπτει την ανάπτυξη της ψυχής. Ο άνθρωπος έχει αφήσει το σημάδι της προόδου του σε κάθε 

εποχή, το οποίο οι μεταγενέστεροι κάνουν σταδιακά δικό τους. 

6 Η επιστήμη είναι το φως της σοφίας Μου που αποκαλύπτει τα μυστικά της στους ανθρώπους. Ο 

επιστήμονας που διαθέτει μια ανυψωμένη ψυχή δεν θα Με αναζητήσει μέσω τελετών, γιατί το δώρο της 

επιστήμης του θα τον φέρνει συνεχώς πιο κοντά στον Πατέρα, που είναι η Θεία Επιστήμη. Αυτό το άτομο 

δεν θα καυχηθεί ποτέ για το έργο του, γιατί όσο περισσότερα ανακαλύπτει, τόσο μικρότερο αισθάνεται. 

Ούτε θα μπορέσει να αρνηθεί την ύπαρξή μου, γιατί σε κάθε στροφή θα βλέπει στη φύση το ίχνος του 

Δημιουργού. 

7 Μαθητές, έχω επίσης τοποθετήσει μέσα σας χαρίσματα τα οποία πρέπει να αναπτύξετε, ώστε να 

είστε εσείς εκείνοι που, με απλά λόγια αλλά γεμάτα αλήθεια, θα εδραιώσετε αυτή τη διδασκαλία στις 

καρδιές των συνανθρώπων σας. 

8 Τον σπόρο της πνευματοποίησης που πάντα έσπερνα στον κόσμο, θα τον αφήσω και πάλι αυτή τη 

φορά. Αυτός ο σπόρος περιέχει το μυστικό για μια καλύτερη ζωή. 

9 Αν σήμερα οι άνθρωποι πολεμούν μεταξύ τους, αν είναι χωρισμένοι σε δόγματα πίστης, σε τάξεις 

και σε φυλές, αν οι άνθρωποι δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον, δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και δεν 

έχουν έλεος, είναι επειδή στις καρδιές τους δεν βλαστάνει ο σπόρος της αγάπης μου. Αλλά σε αυτή την 

εποχή, όταν κατεβαίνω στα χωράφια σαν δροσιά της χάρης, ο σπόρος μου, προστατευμένος στην καρδιά 

κάθε ανθρώπινου πλάσματος, θα βλαστήσει και θα καρποφορήσει. 

10 Ακριβώς όπως σας ανακοίνωσα τον ερχομό Μου στη Δεύτερη Εποχή, έτσι και σήμερα σας 

ανακοινώνω τον πόλεμο των δογμάτων, των κοσμοθεωριών και των θρησκειών, ως προαναγγελία της 

εγκαθίδρυσης της Βασιλείας Μου της πνευματοποίησης μεταξύ των ανθρώπων. 

11 Ο Λόγος Μου, σαν πύρινη ρομφαία, θα καταστρέψει τον φανατισμό που έχει τυλίξει τους 

ανθρώπους για αιώνες. Θα σκίσει το πέπλο της άγνοιάς τους και θα δείξει το φωτεινό, λαμπερό μονοπάτι 

που οδηγεί σε Μένα. 

12 Μόλις η ανθρωπότητα, χάρη στην ανανέωσή της, γίνει δεκτική στο πνευματικό, δεν θα χρειάζεται 

πλέον, τόσο πνευματικά όσο και γήινα, την αυστηρότητα των νόμων, ούτε τη δικαιοσύνη της γης, 

προκειμένου να συμπεριφέρεται σωστά, γιατί τότε κάθε άνθρωπος θα μπορεί να είναι ο ίδιος κριτής του 

εαυτού του. 

13 Η διδασκαλία μου δεν εισάγει ούτε δόγματα ούτε τελετές- εμπνέει μόνο καλοσύνη. Η διδασκαλία 

μου για το πνεύμα δεν υποτάσσει κανέναν σε ορισμένες μορφές λατρείας- είναι μια συνεχής πρόσκληση 

στο μονοπάτι της αλήθειας. 

14 Έρχεστε στη σκιά του πανίσχυρου δέντρου, όπου ─ όπως γνωρίζετε ─ είναι Εκείνος που σας 

προσφέρει τον Άρτο της Αιώνιας Ζωής, την τροφή που σας δίνει δύναμη να αντέξετε το ταξίδι της ζωής. 

15 Ο "Λόγος" ήρθε σε σας για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή. 

16 Σας έχω στείλει ξανά και ξανά πνευματικά μηνύματα που σας καλούν να ανεβείτε. Γιατί η ύλη του 

σώματος αλυσοδένει την ψυχή στη γη σαν βαρύς κρίκος αλυσίδας. 

17 Στην πορεία της εξέλιξής σας καταλάβατε τελικά ότι το πεπρωμένο σας δεν εξαρτάται από την 

ύλη, αλλά από τη δική μου θέληση. 

18 Ο άνθρωπος δεν συμφωνεί πάντα με τις προθέσεις μου και μου δείχνει την απόρριψη και την 

ανυπακοή του. Πολλές φορές Με αποκάλεσε άδικο και προσπάθησε να παρέμβει στις υψηλές μου 
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συμβουλές. Άλλοι αμφιβάλλουν για τη δύναμή Μου όταν δεν λαμβάνουν από Μένα αυτό που επιθυμούν, 

και στη συνέχεια, όταν το αποκτούν, το αποδίδουν μόνο στην προσπάθειά τους. Γι' αυτό, στο τέλος, 

θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς και βασιλιάδες και ξεχνούν Εκείνον που τοποθέτησε μια πνευματική 

ψυχή στον άνθρωπο και τον περιέβαλε με μια θαυμάσια φύση. 

19 Θα μπορούσε ο άνθρωπος με όλη την επιστήμη του να δημιουργήσει κάτι από αυτό που 

δημιούργησα εγώ; Όχι, άνθρωποι. 

20 Η ανθρώπινη επιστήμη έχει τα όριά της, αλλά ο Θεός, ο Δημιουργός, όχι. Η επιστήμη είναι φως, 

αλλά στα χέρια πολλών ανθρώπων γίνεται σκοτάδι. Στο σύμπαν, ωστόσο, τα πάντα μαρτυρούν για Μένα. 

Όλα τα βασίλεια της φύσης τραγουδούν το τραγούδι τους για τη ζωή και την αγάπη. Ωστόσο, παρά το 

γεγονός ότι σας λέω μέσω όλων των δημιουργημένων πραγμάτων: "Εδώ είμαι", αναζητάτε την εικόνα 

Μου σε ατελή έργα φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια. Τότε υποκλίνεστε μπροστά τους και τους λατρεύετε, 

εμποδίζοντας έτσι την ψυχή σας από οποιαδήποτε ανύψωση. 

21 Σου δίνω αγάπη, γιατί δεν βρίσκω άνθρωπο που η καρδιά του να ανοίγει λίγο για να κάνει τον 

πόνο κάποιου άλλου δικό του. Εκείνοι στους οποίους εμπιστεύομαι πλούτο και δύναμη για να 

υπηρετήσουν τον πλησίον τους αρνούνται κάθε συμπόνια, και ακόμη και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι Με 

εκπροσωπούν στη γη, περιτριγυρισμένοι από πολυτέλεια και ντυμένοι σαν βασιλιάδες, κλείνουν τα αυτιά 

και την καρδιά τους στους θρήνους εκείνου που λαχταρά την αγάπη και το έλεος. 

22 Αυτοί δεν είναι οι τρόποι Μου. Το στενό μονοπάτι που έχω χαράξει είναι αυτό της καλοσύνης. Γι' 

αυτό, σας το λέω για άλλη μια φορά: ο Λόγος Μου είναι ο δρόμος Μου, γιατί πάντα σας μιλάει για 

δικαιοσύνη, ηθική και αγάπη. 

23 Κάνω την καρδιά σας ευαίσθητη για να της αποτυπώσω τις διδασκαλίες μου και θα νιώσετε 

πραγματικά να τρέφεστε από το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

24 Τους αγαπώ όλους εξίσου. Ωστόσο, δεν θα Με ακούσουν όλοι σε αυτή την Εποχή. Όπως και στην 

Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή, έχω επιλέξει ένα μέρος στη γη για να συγκεντρώσω εκείνους που θα Με 

ακούσουν. 

25 Σε κάθε θρησκευτική κοινότητα, άνθρωποι αναλαμβάνουν την ηγεσία του ίδιου, οι οποίοι 

αυτοαποκαλούνται αγγελιοφόροι μου, εκλεκτοί μου, αγαπημένοι μου. Αλλά δεν βλέπω ούτε έναν δίκαιο 

άνθρωπο μέσω του οποίου θα μπορούσε να σωθεί η ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει στόμα που θα μπορούσε 

να μιλήσει όπως σας μίλησα στον Ιησού. 

26 Ο λαός σπαράσσεται πέρα δώθε μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο, και μέσα στο χάος του υποφέρει 

και στενάζει μπροστά στον επικείμενο πόλεμο. 

27 Αυτοί οι λαοί, ενώ εγώ επέστρεφα, θα μπορούσαν να τρέφονται πνευματικά από τα λόγια μου της 

Δεύτερης Εποχής, αλλά αυτό το ψωμί ήταν κρυμμένο ή νοθευμένο. Και έτσι βλέπεις κάποιους ανθρώπους 

να κινούνται ελεύθερα, άλλους αδιάφορους, τους περισσότερους φανατικούς και σκληρόκαρδους. 

28 Πότε ο πλούσιος πλούσιος θα είναι έτοιμος να μοιράσει τα πλούτη του στους φτωχούς; 

29 Πότε θα είναι έτοιμος ο πολυτελώς ενδεδυμένος να αφήσει τα ιμάτιά του για να σκεπάσει τον 

γυμνό; Η ανθρωπότητα διψάει για παραδείγματα και χρειάζεται δικαιοσύνη και έλεος. 

30 Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι απαρνήθηκα τη βασιλεία Μου για να ζήσω ανάμεσά σας και να 

σας δώσω όλα όσα υπάρχουν μέσα Μου. Πού είναι οι αναπληρωτές Μου που πραγματικά Με έχουν ως 

παράδειγμα; 

31 Σας λέω: Σας κάλεσα για να σας κάνω και πάλι κληρονόμους και σας δίνω την εξουσία να 

θεραπεύετε τους αρρώστους με το βάλσαμο της αγάπης μου, που είναι το ίδιο μου το αίμα. 

32 Γνωρίστε τους εαυτούς σας για να καταλάβετε ότι σας έχω κάνει άξιους της χάρης Μου ακόμη και 

χωρίς αξία, και κοιτάξτε τα ανθρώπινα όντα που, σαν αδέσποτα πρόβατα, υψώνουν τον θρήνο τους. Δείτε 

πώς οι άνδρες επιστρέφουν στο σπίτι με άδεια χέρια, ακούστε τη φωνή του πόνου και της απόγνωσης. 

33 Κοιτάξτε τα χέρια σας, σε αυτά θα βρείτε δύναμη και παρηγοριά για να ανακουφίσετε αυτά τα 

βάσανα. Γιατί αμφισβητείτε αυτή τη χάρη; Αφήστε το φως της πίστης να καίει στις καρδιές σας μέχρι να 

γίνει πυρσός. Μην κλείνετε τις καρδιές σας, γιατί τότε θα γίνετε κι εσείς πλούσιοι τσιγκούνηδες. 

Συνειδητοποιήστε ότι πρέπει να δώσετε μαρτυρία για Μένα και να μιλήσετε για Μένα. Αλλά αν δεν το 

κάνετε, οι πέτρες θα μαρτυρήσουν για Μένα. 
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34 Είμαι η δύναμη και η δικαιοσύνη, αλλά μην περιμένετε μέχρι να σας δώσω αυτά τα μαθήματα 

μέσω του πόνου ή των απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης. Ελπίζω ότι η Θεϊκή μου ακτινοβολία θα 

σας περιβάλλει και η αγάπη μου θα σας ευλογεί για πάντα. 

35 Το Θείο Πνεύμα Μου έρχεται σε σας για να απαλύνει τον πόνο σας. Διότι έχετε δοκιμαστεί πολύ 

στην πορεία σας. Ο Δάσκαλος της ταπεινότητας κατεβαίνει για να σας φέρει τη διδασκαλία και την 

παρηγοριά Του. 

36 Κατά καιρούς σας καλώ να λογοδοτήσετε για την έλλειψη εκπλήρωσης του Νόμου Μου. Γιατί σας 

το έδωσα πριν από πολύ καιρό, και με αυτό σας χάραξα το τέλειο μονοπάτι. 

37 Δεν είναι πλέον σωστό να κρύβετε τη διδασκαλία Μου στην καρδιά σας. Μάθετε να Με βλέπετε 

και να Με αισθάνεστε, ώστε να μην πέφτετε σε λάθη. 

38 Σας έκανα κατόχους άπειρων δόξων, αλλά δεν ξέρετε πώς να τις μοιραστείτε με τους 

συνανθρώπους σας. 

39 Ήταν απαραίτητο να επαναλάβω πολλές φορές το μάθημα που σας δίνω από το 1866, ώστε να σας 

εντυπωθεί. Μέσα από αυτό ξέρετε ότι ποτέ δεν θα σας κάνω να πάτε πίσω. Σας βοηθάω με αγάπη για να 

σας βάλω στο σωστό δρόμο. Σας μίλησα στη γλώσσα σας με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα για να γίνω 

κατανοητός και για να κατανοήσετε το Λόγο Μου. 

40 Βλέπω ότι έχετε σταματήσει στα μισά του δρόμου και ότι η πρόοδός σας προς τα πάνω είναι 

πενιχρή. Αλλά γυρίστε και κοιτάξτε τον κόσμο που χύνει δάκρυα, τον άπιστο που κοροϊδεύει το Λόγο 

Μου. Δείτε επίσης αυτόν που διψάει για αγάπη και φως. Αλλά εσείς, μαθητές, δεν μπορείτε να 

ισχυριστείτε ούτε άγνοια, ούτε αρρώστια, ούτε ανάγκη, ούτε αδυναμία. Γιατί αυτό θα σήμαινε να 

αρνηθείτε όλα όσα σας έχω δώσει. Γι' αυτό, πρέπει να θυμάστε τα λόγια Μου: "Ω, εσείς που έχετε μικρή 

πίστη!" 

41 Υπάρχουν μόνο λίγες καρδιές που μπόρεσαν να σηκωθούν και να ακούσουν το Λόγο Μου εκεί 

που είναι. Και πολλοί είναι εκείνοι που, αντί να υψώσουν την ψυχή τους σε Μένα, έρχονται μόνο για να 

Μου δείξουν τη γήινη ζωή τους με τη δυστυχία και τις κακουχίες της. Αυτός είναι ο λόγος για την 

αδυναμία σας και την έλλειψη ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Πότε θα ξεχάσετε τους εαυτούς σας και 

θα Με ρωτήσετε για τον κόσμο; 

42 Οι μητέρες κλαίνε επειδή οι συμβουλές τους δεν ακολουθούνται από τα παιδιά. Η έρημη πόλη 

Μου δείχνει τη ζοφερότητα της ύπαρξής της. Η σύζυγος Μου δείχνει την καρδιά της παρεξηγημένη από 

τον σύντροφό της. Όμως όλοι ξεχνάτε ότι αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Γη της Επαγγελίας: ο 

δρόμος της θυσίας. "Στο κούφιο χέρι Μου είναι το πεπρωμένο του καθενός από εσάς". 

43 Να είστε αφοσιωμένοι, και όταν υποφέρετε πολύ, είμαι μαζί σας. 

44 Μην αυξάνετε τον πόνο σας κρίνοντας με τα δικά σας κριτήρια αυτό που μόνο Εγώ μπορώ να 

κρίνω. 

45 Να θυμάσαι ότι σε αγαπώ. Δεν αδιαφορώ για τα βάσανά σας και σας καταλαβαίνω πραγματικά. 

Βλέπετε, είστε τόσο κοντά σε Μένα, αλλά εξακολουθείτε να διαπράττετε τόσα πολλά παραπτώματα. 

Αλλά σε συγχωρώ. 

46 Κάποιοι, αντιμέτωποι με το βάρος των δοκιμασιών τους, αμφιβάλλουν για την παρουσία μου, 

απομακρύνονται από το σωστό μονοπάτι και στρέφονται σε αυτό που άφησαν πίσω τους ─ ελπίζοντας να 

ξαναβρούν αυτό που νομίζουν ότι έχασαν. Αλλά στρέφουν τα μάτια τους και πάλι στο Έργο μου, όταν 

βλέπουν τα χέρια τους άδεια και το πνεύμα τους αδύναμο μπροστά στα μεγάλα παγκόσμια δεινά, τις 

επιδημίες και τους θανάτους που χτυπούν τις πόρτες των εθνών και απειλούν και εσάς. Διότι είναι 

ανήσυχοι από το προαίσθημα ενός νέου πολέμου. 

47 Μην είσαι σαν εκείνους τους άπιστους που απαιτούν αποδείξεις από Μένα για να πιστέψουν στην 

ύπαρξή Μου, που Μου λένε: "Κάνε τον πόλεμο να τελειώσει αμέσως, μοίρασε άφθονο ψωμί σε όλα τα 

τραπέζια, και θα πιστέψω σε Σένα". 

48 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι σας απομένουν μόνο τρία χρόνια μέχρι να τελειώσει αυτή η 

διακήρυξη προς εσάς και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να 

προσκαλέσετε τον κόσμο με τις εκκλησίες και τις αιρέσεις του στο μονοπάτι του φωτός και της 

πνευματοποίησης, όπου όλοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. 

49 Αυτό θα συμβεί όταν ο φανατισμός και η ειδωλολατρία εξαλειφθούν από τις καρδιές των εθνών. 

50 Τότε θα είστε σαν ναυτικοί σε μια μανιασμένη θάλασσα, εμπιστευόμενοι τη σωσίβια λέμβο σας. 
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51 Θα στείλω επίσης το κάλεσμα σε όλους εκείνους που ανήκουν στις φυλές του Ισραήλ και είναι 

διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη, ώστε να εκπληρώσουν και αυτοί την αποστολή τους. Τότε η 

ανθρωπότητα θα ακούσει τη φωνή μου και θα δει το λαμπερό φως της αυγής που φωτίζει όλους τους 

κατοίκους της γης. 

52 Μη συνηθίσετε το Λόγο Μου, και όταν τον ακούτε, μη δίνετε σημασία στο μέσο μέσω του οποίου 

σας τον μεταδίδω. Διεισδύστε σε αυτήν και κατανοήστε το νόημά της, ώστε το κέρδος της γνώσης σας να 

είναι πλήρες. 

53 Το νόημα είναι η έκφραση του θείου. 

54 Αυτό που ακούτε και βλέπετε τώρα δεν είναι η συνηθισμένη λειτουργία, ούτε μια τελετή που 

εντυπωσιάζει τις αισθήσεις σας. Γιατί η επισημότητα αυτής της εκδήλωσης βρίσκεται μέσα στην ψυχή 

σας. 

55 Αυτές τις στιγμές δεν βρίσκεστε μέσα στους τέσσερις τοίχους αυτού του χώρου συνάντησης. 

Αντίθετα, περίμενα την πνευματική σας ανύψωση, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την κοινωνία με τη 

Θεότητά μου στην αληθινή εσωτερική λατρεία. Σας επέτρεψα να οικοδομήσετε αυτούς τους τόπους 

συνάντησης, ώστε να βρείτε σ' αυτούς την αφοσίωση, τη σιωπή και τη συγκέντρωση των σκέψεών σας, 

προσελκύοντας έτσι τη θεϊκή μου ακτίνα. Αλλά αυτοί οι τέσσερις τοίχοι δεν είναι ο ναός μου. Αυτοί οι 

χώροι συνάθροισης είναι χώροι προορισμένοι για τις συγκεντρώσεις σας. Γιατί ο αληθινός ναός, το ιερό 

μου, βρίσκεται στην καρδιά σας. 

56 Με ρωτάτε αν αυτοί οι τόποι συνάντησης θα εξαφανιστούν μετά το 1950, και σας απαντώ: Όχι, 

δεν ξέρετε για πόσο καιρό θα σας παραχωρήσω αυτές τις θέσεις. Γιατί όσο οι άνθρωποι δεν έχουν τη 

γνώση του Έργου Μου, την ανύψωση και την επιμονή στο Νόμο Μου, δεν μπορείτε να τα καταφέρετε 

χωρίς αυτούς. 

Μετά την αναχώρησή μου, θα συγκεντρωθείτε την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην ανάπαυση ─ όχι 

ως παράδοση ή για ανάμνηση, αλλά για να θυμηθείτε και να ερμηνεύσετε το Λόγο μου και το Λόγο του 

πνευματικού κόσμου. Έτσι ώστε να δίνετε ο ένας στον άλλον αληθινές μαρτυρίες για τα θαύματά Μου 

στους δρόμους σας- έτσι ώστε να παραμείνετε ενωμένοι στην αγάπη για Μένα και να Μου προσφέρετε 

ευχάριστη λατρεία, και ώστε οι καρδιές σας να μην ψυχρανθούν ούτε να κουραστούν, να μην γίνουν 

φανατικοί ή υλιστές. 

57 Δεν ξέρετε για πόσο καιρό θα σας αφήσω αυτούς τους τόπους συνάντησης. Διότι μετά το 1950, θα 

συνεχίσουν να ιδρύονται νέες ─ όχι για να ηχεί σ' αυτές ο Λόγος Μου μέσω του φορέα της φωνής, ούτε 

για να εδραιωθεί ο πνευματικός κόσμος ─ γιατί τότε θα έχουν τελειώσει οι καιροί αυτοί ─ αλλά για να 

μεταδίδεται σ' αυτές ο Λόγος Μου και η Διδασκαλία Μου καθαρά και ανόθευτα, όπως σας τα έδωσα. Σε 

αυτή την ατμόσφαιρα ειρήνης θα υπάρχει η Παρουσία μου, η Παρουσία της Μαρίας, η Παρουσία του 

Ηλία και του Πνευματικού Κόσμου. Εκεί ο άρρωστος θα θεραπευτεί, ο τυφλός θα ανοίξει τα μάτια του 

στο φως, ο κοσμικός θα γνωρίσει τον σεβασμό, ο αμαρτωλός θα μετανοήσει και όλοι θα λάβουν ό,τι 

χρειάζονται, ώστε το κρυστάλλινο νερό, ο καλός καρπός και ο καλός σπόρος να εξαπλωθούν. 

58 Δεν ξέρετε αν στην παρούσα ενσάρκωση θα γνωρίσετε τον αληθινό ναό της θεϊκότητάς μου. Αλλά 

έχετε το καθήκον να προετοιμάσετε το δρόμο. Αν δεν πετύχετε το στόχο, τουλάχιστον αφήστε το δρόμο 

έτοιμο για τα παιδιά σας ή για να μπορέσουν τα παιδιά τους να εισέλθουν στο ναό της Θεότητάς μου. 

Τότε θα καταλάβετε ότι η Παρουσία μου δεν είναι παρούσα μόνο σε αυτούς τους τόπους συνάθροισης, ότι 

η ψυχή σας δεν είναι μόνο για να λατρεύει σε αυτούς. Θα συνειδητοποιήσετε ότι ο ναός της Θεότητας 

είναι το σύμπαν, η καρδιά σας ο βωμός, η πίστη σας το λυχνάρι και η προσφορά. 

Η δημιουργία είναι επίσης ένας ναός, ακόμη και το χώμα πάνω στο οποίο πατάνε τα πόδια σας. Τα 

βουνά είναι βωμοί που υψώνονται σε Μένα. Οι κοιλάδες με τα στρώματα και τα λουλούδια τους Μου 

προσφέρουν τη θυσία τους. Το Βασιλικό Αστέρι, όλα τα αστέρια και οι πλανήτες είναι κόσμοι που 

αποτίουν φόρο αγάπης σε Μένα, και παντού όπου πηγαίνετε ή κοιτάτε είναι το Θεϊκό μου Πνεύμα ως 

Πατέρας. Να ξέρετε, λοιπόν, ότι ζείτε αιώνια μέσα στο ναό. 

59 Ο καθένας φέρει έναν ναό μέσα του, και το σπίτι σας είναι επίσης ένα ιερό, διότι σε αυτό κατοικεί 

η ανθρώπινη οικογένεια, η οποία είναι σαν την πνευματική οικογένεια. Εκεί στους κόλπους της 

οικογένειας είναι ο καλύτερος ναός μου. 

60 Αλλά σήμερα βλέπω ότι το αληθινό φως δεν γίνεται κατανοητό από εκείνους που απομακρύνονται 

από το μονοπάτι. Βλέπω ότι το μόνο μέρος όπου ανεβαίνουν προς Εμένα είναι η υλική εκκλησία. 
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61 Βλέπω το χάος στην ανθρωπότητα, την αδιαφορία για τους ανθρώπινους και θεϊκούς νόμους. Η 

διδασκαλία μου έχει κρυφτεί σε αυτή την εποχή και θεωρείται κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Γι' αυτό, οι 

άνθρωποι αποτυγχάνουν, οι θεσμοί διχάζουν και χλευάζουν το Πανάγιο. Έτσι βρίσκω τους ανθρώπους: να 

απορρίπτουν ο ένας τον άλλον, να καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, να 

μπερδεύουν την ψυχή με το σώμα, το θείο με το ανθρώπινο και το φως με το σκοτάδι. 

62 Σε αυτή την εποχή της σύγχυσης και του κακού, επέλεξα ένα παρεξηγημένο και υποτιμημένο 

έθνος: το μεξικανικό έθνος, για να κάνω την πρόσκληση σε αυτό και στους εκλεκτούς που ζουν σε άλλα 

έθνη, να τους συγκεντρώσω γύρω Μου, να τους εξομαλύνω με τη σμίλη του Λόγου Μου, να τους 

αναθέσω καθήκοντα και στη συνέχεια να τους στείλω προετοιμασμένους και γεμάτους αγάπη ως 

πρεσβευτές του Έργου Μου σε όλο τον κόσμο. 

63 Αυτή είναι η ευθύνη που αναλογεί στα πλήθη που ακούν τον θείο λόγο μου. 

64 Καθαρίζω τους ανθρώπους μου και αφαιρώ τις ατέλειές τους. Αλλά αυτός ο εξαγνισμός δεν θα 

λάβει χώρα μόνο στις πνευματικές σας δραστηριότητες, αλλά θα επηρεάσει και τα σπίτια σας. 

Εμφανίστηκα σαν ανεμοστρόβιλος, και η δύναμή του προκαλεί την πτώση όλων των κακών καρπών, έτσι 

ώστε μόνο οι καλοί καρποί να παραμείνουν στο φύλλωμα του πνευματικού δέντρου και του ανθρώπινου 

δέντρου. Διότι πλησιάζει ο καιρός των δοκιμασιών, όταν οι άνθρωποι θα σας αμφισβητήσουν. 

65 Το έργο μου θα θεωρηθεί ως μια νέα αίρεση. Οι άνθρωποι θα σας αμφισβητήσουν στην ιδιωτική 

σας ζωή, στο σπίτι, στη δουλειά, σε όλα τα καθήκοντά σας, και τότε, αν δεν είστε έτοιμοι να δώσετε 

μαρτυρία για Μένα, αν δεν επιβεβαιώσετε το Λόγο Μου με τις πράξεις σας, θα είστε σαν εκείνους τους 

υποκριτές Φαρισαίους που έκρυβαν τη σαπίλα της καρδιάς τους κάτω από τον άμεμπτο μανδύα τους. 

66 Η κρίση του Κυρίου σας θα λάβει χώρα κατά το τελευταίο έτος της παρουσίας μου εδώ, πάνω απ' 

όλα, η ημέρα της αναχώρησής μου θα γίνει αισθητή από όλους και θα φανεί από κάθε μάτι ─ αυτό του 

αμαρτωλού και αυτό του αναμάρτητου. Προετοιμάζω τους πάντες, ώστε να γίνετε αληθινοί φορείς του 

Λόγου μου ─ του Λόγου που σας φέρνει αυτή τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα. 

67 Διατηρήστε ηρεμία και ψυχική γαλήνη, γιατί έχετε εισέλθει στον καιρό της μάχης που σας 

ανακοίνωσα πριν από πολύ καιρό. Αυτή η μάχη θα λάβει χώρα μεταξύ σας. Σε αυτό θα πάρετε τα ίδια 

όπλα. Εκείνοι που Με καταλαβαίνουν και Με αγαπούν θα πάρουν τα όπλα τους για τον Σκοπό Μου. 

Εκείνοι που δεν Με έχουν κατανοήσει θα τα χρησιμοποιήσουν στην υπηρεσία του δικού τους σκοπού. 

Αλλά στο τέλος, η αλήθεια θα θριαμβεύσει. 

Πριν από λίγο καιρό σας είπα: Θυμηθείτε μια παραβολή της Δεύτερης Εποχής: "Αφήστε το σιτάρι και 

τα ζιζάνια να φυτρώσουν μαζί και θερίστε μόνο όταν και τα δύο είναι ώριμα, για να μπορέσετε να 

διαχωρίσετε το σιτάρι και στη συνέχεια να ρίξετε τα ζιζάνια στη φωτιά". Εγώ, ο καλός γεωργός, έκανα το 

σιτάρι του Λόγου μου να φυτρώσει μαζί με τα ζιζάνια της αμαρτίας στις καρδιές σας. Αλλά τώρα ήρθε η 

ώρα να θερίσω με το δρεπάνι της δικαιοσύνης μου, ώστε στην καρδιά των εργατών μου και στους 

κόλπους των σπιτιών τους να μείνει μόνο ο σπόρος της αλήθειας και της αγάπης. 

68 Δεν μπαίνετε στο βάθος της διδασκαλίας μου, και γι' αυτό οι δοκιμασίες σας αιφνιδιάζουν. Γι' 

αυτό είστε διχασμένοι και δεν καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον, γιατί όταν ο Λόγος Μου επιβεβαιώθηκε, 

δεν ήσασταν προετοιμασμένοι. Παρόλα αυτά σας προετοιμάζω ώστε να είστε ήρεμοι και γαλήνιοι και να 

επιτρέψετε στον ανεμοστρόβιλο να ξεριζώσει όλους τους κακούς καρπούς. Διότι όλα όσα δεν δίνουν ζωή, 

καρπούς ή σκιά θα παρέλθουν. 

Κάτω από τη δύναμη του θυελλώδους ανέμου πολλά δέντρα θα πέσουν, πολλοί εργάτες θα Μου 

γυρίσουν την πλάτη, πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτες θα Μου επιστρέψουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Αλλά η θέλησή μου θα σε διορθώσει. 

69 Θα έρθει η ώρα που όλοι όσοι Μου έχουν γυρίσει την πλάτη, θα ξυπνήσουν και θα επιστρέψουν 

μετανοημένοι, λέγοντάς Μου: "Δάσκαλε, πόσο καθαρό είναι το έργο Σου". 

70 Αυτό που συμβαίνει σήμερα στους κόλπους αυτού του λαού συμβαίνει σε όλα τα έθνη του 

κόσμου. Εμφανίστηκα σε όλους με τη ρομφαία της δικαιοσύνης μου, όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά 

και στον πνευματικό κόσμο και σε κάθε μέρος όπου κατοικεί μια ατελής ψυχή, για να τη φωτίσω, να την 

εξαγνίσω και να την τελειοποιήσω. Ο ίδιος που σας μιλάει αυτή τη στιγμή σας μίλησε στη Δεύτερη 

Εποχή. Από όλα τα πλήθη που Με άκουσαν στη Γαλιλαία, επέλεξα μόνο δώδεκα, και μέσω αυτών 

διέδωσα τη Διδασκαλία Μου σε όλο τον κόσμο. 
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Εκείνη την εποχή, ο λόγος του Ιησού φάνηκε σε πολλούς ως φαντασία. Σήμερα, επίσης, δεν λείπουν 

εκείνοι που πιστεύουν το ίδιο για το Πνεύμα της Αλήθειας. Αλλά ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν 

νωρίτερα από ό,τι ο λόγος μου δεν θα εκπληρωθεί. 

71 Ποιος θα μπορούσε να σας καταδιώξει ή να σας κατηγορήσει ως εγκληματίες ή να σας 

συκοφαντήσει αν ακολουθήσετε τη διδασκαλία μου; Αλλά θα διδάξετε μόνο ό,τι σας έχω διδάξει: Αγάπη, 

εσωτερική λατρεία, γνώση του αληθινού ναού της Θεότητάς Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 210  
1 Έρχομαι για να σας ελευθερώσω από το μαρτύριο στο οποίο σας έχει βυθίσει ο υλισμός σας και 

να σας φέρω το λυχνάρι με το οποίο μπορείτε να φωτίσετε το μονοπάτι σας. 

2 Είστε οι άνθρωποι της Τρίτης Εποχής ─ αυτοί που θα γνωρίζουν πραγματικά τον λόγο της ζωής 

τους, και σας βοηθάω να αποκτήσετε αυτή τη γνώση με τη βοήθεια των αποκαλύψεών μου. 

3 Είστε ο λαός της Νέας Εποχής, στην οποία η Βασιλεία μου επιδιώκει η καρδιά σας να οικοδομηθεί 

σε αυτήν- στην οποία θα κάνετε την καλοσύνη το πνευματικό σας ιδανικό και θα μάθετε ότι η καλύτερη 

προσευχή είναι αυτή των έργων σας. 

4 Η αγάπη και η αλήθεια ανήκουν στην πνευματική ψυχή, η σοφία πηγάζει από αυτήν, επειδή 

δημιουργήθηκε για να αγαπά και να γνωρίζει τον Πατέρα της.  

5 Εγώ, ο Δάσκαλος, σας ταρακουνάω με τις αναμνήσεις του πνευματικού σας παρελθόντος που η 

καρδιά σας δεν γνωρίζει γιατί ανήκουν στην πνευματική σας ψυχή όταν ζούσε την πραγματική της 

ύπαρξη, όταν ο κόσμος σας ήταν άλλος και δεν κατοικούσατε ακόμη στο σώμα που έχετε τώρα, το οποίο 

είναι πέτρα επαφής, αμόνι και μάθημα για την ψυχή. 

6 Σας φέρνω υπενθυμίσεις της Πνευματικής Ζωής που κρύβεται πίσω από το πέπλο της 

φυσικότητάς σας για να σας πω ότι αυτή η ζωή σας περιμένει ξανά, ώστε να την απολαύσετε στο έπακρο 

μετά το προσκύνημά σας, την εμπειρία σας και την εξέλιξή σας. 

7 Όταν επιστρέψετε στην αιώνια πατρίδα και νιώσετε την ευδαιμονία του να ζείτε σε αυτήν, δεν θα 

κουραστείτε να ευλογείτε αυτόν τον κόσμο των δακρύων στον οποίο ήρθατε για να μάθετε να εκτιμάτε 

την ευδαιμονία, την ειρήνη, το φως. 

8 Η επιστροφή μου ─ τώρα εν πνεύματι ─ έχει σκοπό να σας υπενθυμίσω το μονοπάτι του Νόμου 

που θα σας ενώσει με το Απόλυτο, που θα σας κάνει να εισέλθετε στην παγκόσμια αρμονία. Τότε, όταν θα 

αποτελέσετε μέρος αυτής της θεϊκής αρμονίας, όταν θα τρέφεστε με το ψωμί της σοφίας μου, θα ξέρετε 

πραγματικά ποιοι είστε. 

9 Τι στο καλό θα μπορούσε να σας κάνει να κλάψετε όταν είστε πάνω από τις δυστυχίες της 

ανθρώπινης ζωής; Ούτε τα βάσανα, ούτε οι κακουχίες, ούτε οι ηθικές δοκιμασίες, ούτε οι δυνάμεις της 

φύσης ─ τίποτα δεν θα μπορέσει να σας νικήσει ή να σας αποθαρρύνει όταν έχετε αποκτήσει την αληθινή 

πνευματικότητα. 

10 Τα βάσανά σας θα είναι για χάρη των άλλων, οι θλίψεις σας θα είναι για τη σωτηρία όλων των 

ανθρώπων, και κάθε φορά που θα βλέπετε τη σωτηρία ενός ανθρώπου, θα νιώθετε το φως του Πατέρα να 

φωτίζει το εσωτερικό σας, και θα ευλογείτε τη μέρα που κάνατε το πρώτο βήμα στο μονοπάτι. 

11 Ο Λόγος μου είναι το πνευματικό μονοπάτι που πρέπει να περπατήσετε με όλες σας τις αισθήσεις, 

όλη σας τη διάνοια και όλη σας την αγάπη, αν θέλετε να ξέρετε από πού προέρχεστε και πού πηγαίνετε. 

12 Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα τον εαυτό του. Αν δεν γνωρίζετε καν το σώμα σας, πώς θα γνωρίζετε 

την ψυχή σας; Αλλά θα γνωρίσετε τους εαυτούς σας στο βαθμό που θα εφαρμόσετε τις θείες διδασκαλίες 

μου. 

13 Σας διδάσκω μέσω του Λόγου, γιατί αυτός περιέχει τα πάντα, αφού προέρχεται από Εμένα που 

είμαι "Ο Λόγος". Μάθετε να μιλάτε για τα πνευματικά με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε λέξη που απευθύνετε 

στους άλλους να πηγαίνει από την καρδιά σας στην καρδιά του αδελφού σας σαν να ήταν ένα 

μαργαριτάρι, ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας. 

14 Μάθετε να μιλάτε στις ψυχές, διδάξτε τους να ακούνε τη φωνή της συνείδησής τους, κάντε τις 

αισθήσεις τους ευαίσθητες μέσω των διδασκαλιών μου. 

15 Δείτε πώς όλες οι προτάσεις μου οδηγούν στο μονοπάτι που δείχνει το δρόμο. Αν και προς το 

παρόν τα βλέπετε ακόμη επιφανειακά, αύριο, όταν θα μπορέσετε να εισέλθετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, 

θα ανακαλύψετε μόνο τα ουσιώδη στα λόγια μου. 

16 Δεν κατεβαίνω σε σας, άνθρωποι. Όταν σας λέω ότι κατέβηκα σε σας, αυτό εννοείται συμβολικά. 

Διότι η διακήρυξή Μου γίνεται μέσω μιας έμπνευσης που γίνεται σκέψη στο μυαλό αυτών των φορέων 

της φωνής. Επειδή γνωρίζω ότι τη στιγμή που ακούτε αυτά τα μηνύματα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, 

ούτε καν να τα θυμηθείτε, διέταξα να καταγράψετε τα λόγια Μου, ώστε αύριο να καταλάβετε σταδιακά 

ό,τι δεν καταλαβαίνετε σήμερα. 
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17 Εμφανισιακά, η εκδήλωσή Μου δεν είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή τη στιγμή, επειδή η λάμψη της 

είναι πνευματική. Αλλά θα εξακολουθείτε να αισθάνεστε τη δόξα με την οποία έχω έρθει σε σας και θα 

δείτε αυτή τη διδασκαλία να επιτελεί το θαύμα της σωτηρίας της ανθρωπότητας μέσω της 

πνευματοποίησης. 

18 Ο πνευματικός ναός, που χτίζεται με αγάπη από τα παιδιά του Κυρίου, θα στηρίζεται σε πολλούς 

πυλώνες. Κάθε ένας από αυτούς θα είναι ένας από εκείνους που παραμένουν σταθεροί στον δρόμο του 

νόμου μου. 

19 Δεν πιστεύετε ότι αυτό είναι δυνατόν; Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχετε ακόμη πίστη στον εαυτό 

σας. Εγώ, ωστόσο, έχω πίστη σε όλα, την είχα πάντα, και γι' αυτό, με την πάροδο του χρόνου, σας 

εμπιστεύτηκα νέες και όλο και μεγαλύτερες αποκαλύψεις. Αλήθεια σας λέω, δεν είναι μακριά η μέρα που 

θα δώσετε στους συνανθρώπους σας διδασκαλίες βαθιάς σοφίας ─ όχι όμως μέσω του λόγου που μελετά 

κανείς, αλλά μέσω αυτού που πηγάζει από την πηγή του πνεύματος, όταν αυτό βρίσκεται σε κοινωνία με 

τον Θείο Δάσκαλο. 

20 Γιατί να μην είναι δυνατόν να βλαστήσουν καλά συναισθήματα από άγονες καρδιές; Γιατί να μην 

είναι δυνατόν τα νερά της χάρης να ρέουν από την καρδιά ενός αμαρτωλού, για να ξεδιψάσουν αυτοί που 

υποφέρουν; 

21 Δεν είστε απλά μυαλά που σκέφτονται σήμερα και παύουν να υπάρχουν αύριο. Δεν είστε απλώς 

σάρκα που ζει σήμερα και σύντομα θα πάψει να υπάρχει. Για Μένα είστε πάνω απ' όλες τις αιώνιες ψυχές, 

παιδιά του Θεού, και γι' αυτό σας δείχνω το μονοπάτι που πραγματικά σας αντιστοιχεί. 

22 Δεν θέλω να σας στερήσω τίποτα από όσα έχω τοποθετήσει στη φύση για τη διατήρηση, την 

υγεία, τη συντήρηση, την ευημερία και την ευχαρίστηση των παιδιών Μου. Αντιθέτως, σας λέω: Όπως 

ακριβώς σας προσφέρω το ψωμί του πνεύματος και σας προσκαλώ να εισπνεύσετε θεϊκές εσάνς και να 

γεμίσετε με πνευματικές εκροές, έτσι δεν πρέπει να παρεξηγήσετε ούτε να απομακρυνθείτε από όλα όσα 

σας χαρίζει η φύση. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχετε την αρμονία, την υγεία, τη δύναμη και 

επομένως την καλή εκπλήρωση των νόμων της ζωής. 

23 Ξέρετε ότι είμαι ο ηγέτης σας, άνθρωποι. Αλλά πείτε Μου: Αν Εγώ είμαι ο Αρχηγός σας ─ Με 

αισθάνεστε ήδη στις καρδιές σας, Με υπακούτε ήδη, υπακούτε ήδη στις εντολές Μου και στους νόμους 

Μου; Αν είμαι ο ηγέτης σας ─ σε ποιο σημείο Με υπακούτε; 

24 Η φωνή της συνείδησης απαντά από μέσα σας και μου λέει ότι η προθυμία σας να θυσιάσετε δεν 

είναι απόλυτη, ότι η υπακοή σας δεν είναι σταθερή. 

25 Μην ξεχνάτε ούτε στιγμή αυτό που σας λέω στο Λόγο Μου: Όποιος υπακούει στους νόμους Μου, 

βιώνει την ειρήνη Μου. Επομένως, όσοι γνωρίζουν τον λόγο μου δεν αισθάνονται ούτε μοναξιά ούτε 

θλίψη. Γιατί οι λέξεις "δυστυχία", "καταδίκη" και "θάνατος" δεν τους στοιχειώνουν σαν απειλή ή σαν 

σκιά πάνω από την ειρήνη της ψυχής τους. Τους ενδιαφέρει να γνωρίσουν την αλήθεια, να ζήσουν στο 

φως, να αποκτήσουν υγεία, ειρήνη και σοφία για πάντα. 

26 Εκείνοι που έρχονται σε Μένα στο μονοπάτι των οδηγιών Μου γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να 

παραστρατήσουν, γιατί ένα θείο φως τους καθοδηγεί. Είναι αυτό το φως που τους δίνει τη βεβαιότητα του 

στόχου και το αληθινό νόημα της ζωής τους. 

27 Ο δρόμος μου είναι ο δρόμος της καλοσύνης, μαθητές. Περπατήστε σε αυτό βήμα προς βήμα και 

σπείρετέ το με καλά έργα, καλές σκέψεις και καλά λόγια. Αλλά ποτέ μην μετράτε τα καλά σας έργα, 

αντίθετα, σας συμβουλεύω να καταγράφετε τα κακά σας έργα, τα λόγια και τις σκέψεις σας με τον πιο 

ακριβή τρόπο, έτσι ώστε να διαπράττετε όλο και λιγότερα λάθη. 

28 Αφήστε σε Μένα τον καλό σπόρο που έχετε θερίσει και πάρτε τον κακό σπόρο. Εξετάστε το για 

να μάθετε τον λόγο της αδυναμίας σας. Προσέξτε να μην αναμιχθεί με το καλό σιτάρι και το χαλάσει. 

29 Μόνο η καλοσύνη μπορεί να δώσει ειρήνη, χαρά, υγεία, κατανόηση. Επομένως, αυτός που είναι 

γεμάτος αγάπη θα είναι μεγάλος στο πνεύμα. 

30 Αυτό σας δίδαξα όταν ζούσα μαζί σας στη γη, και αυτό σας υπενθυμίζω σήμερα. Όπως στον 

Ιησού θεράπευσα τους αρρώστους αγγίζοντάς τους με το χέρι Μου, έτσι τους αγγίζω και αυτή τη φορά για 

να τους επαναφέρω την υγεία και να τους αφήσω να μοιραστούν και πάλι το θαύμα της ζωής. 

31 Σήμερα δεν έχω υλικά χέρια για να αγγίξω το άρρωστο σώμα σας, επειδή έρχομαι εν πνεύματι. 

Αλλά το πνεύμα μπορεί επίσης να σας αγγίξει με την αγάπη του και να σας κάνει να νιώσετε την 

παρουσία του. 
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32 Οι τυφλοί εκείνης της εποχής ─ ψυχικά τυφλοί ─ έχυσαν το αίμα του Διδασκάλου και τρύπησαν 

τα χέρια που θεράπευαν με την αφή, που χάιδευαν και ευλογούσαν- αλλά δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν 

το πνεύμα μου, ούτε να το αιχμαλωτίσουν, ούτε να το καθηλώσουν. Ανέβηκε πάνω από την αθλιότητα 

των ανθρώπων και υποσχέθηκε να έρθει ξανά. Διότι εκείνη την εποχή δεν αναγνωριζόταν, ούτε ο λόγος 

του γινόταν κατανοητός ως υπέρτατη αλήθεια. 

33 Εδώ είμαι σε εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου και περιμένω από την ανθρωπότητα να Με 

αναγνωρίσει. 

34 Αλλά αν σε ρωτούσα: Τι απέγινε αυτό το ευλογημένο σώμα στο οποίο κατοίκησε ο Χριστός; Θα 

μπορούσατε να Μου απαντήσετε; Θα πρέπει να σας πω ο ίδιος ότι αυτό το σώμα, που ήταν όργανο της 

Θείας Αγάπης, αφού είχε ολοκληρώσει το έργο του, αφού τα χείλη του και τα μάτια του είχαν κλείσει για 

πάντα, δόθηκε στη γη για να ολοκληρώσει το έργο του ως ανθρώπινο σώμα. Αλλά όταν η γη τον δέχτηκε 

στη μήτρα της, τα συστατικά αυτού του σώματος, τα κύτταρα του οποίου ήταν διαποτισμένα μόνο με 

αγάπη, διασκορπίστηκαν στο άπειρο, για να πέσουν στη συνέχεια ως ζωογόνος βροχή στους ίδιους τους 

ανθρώπους που είχαν απορρίψει τη ζωή που τους έφερε ο Σωτήρας. 

Όταν σκέφτεστε ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ζήσει μαζί σας, θα φανταστείτε λανθασμένα 

ότι σας αγαπάει τόσο πολύ ο Πατέρας, και τότε θα σκεφτείτε επίσης ότι είστε το αριστούργημα του 

Κυρίου. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν υπάρχει έργο του Πατέρα που να μην είναι αριστουργηματικό, 

και επιπλέον, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ψυχές των οποίων την τελειότητα, την ομορφιά και το 

μεγαλείο δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. 

35 Πέρα από εσάς υπάρχουν μεγαλύτερα έργα από αυτά που γνωρίζετε εδώ, και επίσης έργα των 

αδελφών σας που είναι υψηλότερα από τα έργα των ανθρώπων. 

36 Γιατί πιστεύετε ότι ο άνθρωπος είναι το σπουδαιότερο πράγμα που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στα 

έργα του Κυρίου; Δεν είστε παρά μικρά πλάσματα που διανύετε μεγάλη απόσταση στην επιθυμία για 

αληθινό μεγαλείο. 

37 Είσαι σπουδαίος και τέλειος στο βαθμό που είσαι το έργο μου. Όσον αφορά όμως τα έργα σας, 

είστε ακόμα πολύ μικροί και ατελείς. Γι' αυτό, αποκαλύπτομαι ως Δάσκαλος ανάμεσά σας για να σας 

δώσω νέες αποκαλύψεις που θα σας φέρουν στην κορυφή της καλοσύνης, της γνώσης, της αγάπης και θα 

σας ενώσουν αρμονικά με ό,τι είναι τέλειο. 

38 Πώς μπορεί να υπάρχει τελειότητα στον κόσμο σας όταν υπάρχει πόνος, όταν υπάρχουν οι άποροι, 

οι φαύλοι, οι πληγωμένοι, οι καταπιεσμένοι, όταν υπάρχουν οι αλαζόνες, οι εγωιστές, ακόμη και οι 

δολοφόνοι; 

39 Η ευδαιμονία είναι το προνόμιο των υψηλών σπιτιών- αλλά στον κόσμο σας δεν βλέπω ακόμη 

ευδαιμονία. 

40 Σήμερα, με αυτόν τον λόγο, σας αφήνω το νέο μου μήνυμα για να μπορέσετε να ανεβείτε σε μια 

νέα ζωή. 

41 Δημιουργήστε την ειρήνη σας, δημιουργήστε τον κόσμο της ευδαιμονίας σας, χρησιμοποιώντας 

την αποτελεσματικότητα των διδασκαλιών μου γι' αυτό. 

42 Έχετε αγωνιστεί πολύ για να αποκτήσετε ανέσεις, απολαύσεις και πρόοδο. Όμως οι στόχοι σας 

συχνά περιλαμβάνουν εγωισμό, κακή αυτοϊκανοποιητική αναζήτηση εξουσίας. Αντί για ευτυχία ή ειρήνη, 

θερίζετε πόνο, πόλεμο και καταστροφή. Αυτό είναι που θερίζετε σήμερα. 

43 Πώς θα μπορούσαν τα έργα σας στη γη να είναι τέλεια, όταν σας βλέπω σε έχθρα με τα στοιχεία 

της φύσης, τα οποία είναι τα ίδια πάνω στα οποία ζείτε; 

44 Η διδασκαλία μου δεν θέλει να σας εμποδίσει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία και τις δυνάμεις της 

φύσης, αλλά εννοεί και σας διδάσκει να τα χρησιμοποιείτε για καλούς σκοπούς. 

45 Οι δυνάμεις της φύσης μπορούν να μετατραπούν στα χέρια σας από φίλοι και αδελφοί σε δικαστές 

που σας τιμωρούν αυστηρά. 

46 Είχε περάσει προ πολλού ο καιρός να δρέψουν οι άνθρωποι τους καρπούς της εμπειρίας, ώστε να 

μην αμφισβητούν πλέον τις δυνάμεις της φύσης. Γιατί δεν θα μπορέσουν να τους σταματήσουν με όλη την 

επιστήμη τους. 

47 Ω ανθρωπότητα ─ πάντα μακριά από Μένα! Παρά τη λησμονιά σου, η μνήμη μου δεν φεύγει από 

κοντά σου, κόσμε ποτισμένε με το Αίμα μου: Σας φέρνω την αγάπη μου εκ νέου. 

48 Θυμάστε τις υποδειγματικές μου πράξεις στη Δεύτερη Εποχή; ─ Έτσι ακούστε: 



U 210 

21 

49 Ήμουν έξω από ένα χωριό, όταν ο απεσταλμένος ενός ισχυρού άνδρα ήρθε σε Μένα, λέγοντας: 

"Κύριε, πόσο δρόμο έπρεπε να διανύσω για να σε φτάσω!" Του είπα, "Μακάριος είναι αυτός που Με 

αναζητά, γιατί πάντα θα Με βρίσκει". 

50 "Ποιος στέκεται μπροστά σου;" ─ Τον ρώτησα. "Μπροστά σ' Αυτόν που θεραπεύει όλα τα δεινά 

με τη δύναμή Του. Είσαι ο Υιός του Θεού;" Τότε του απάντησα: "Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, εγώ 

είμαι η ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να σας σώσει. 

Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να Με ακολουθούν μέσα σε χώρες, επαρχίες και χωριά; Ομοίως, αύριο 

θα Με ακολουθήσετε, βγάζοντας τον υπέροχο μανδύα σας και αναμιγνύοντας με τους απλούς ανθρώπους 

και τους φτωχούς. Αλήθεια σας λέω, ήρθατε να με καλέσετε στο όνομα του Κυρίου σας, ο οποίος 

επιθυμεί να τον θεραπεύσω από τη λέπρα του. Έτσι δεν είναι;" Αυτό το άτομο επηρεάστηκε και ένιωσε να 

κυριεύεται από φόβο. Αλλά του είπα: "Μη φοβάσαι, μόνο την αλήθεια είπα, γιατί γι' αυτό ήρθα στον 

κόσμο". 

51 Τότε εκείνος ο υπηρέτης Μου είπε: "Κύριε, αφού ήδη γνωρίζεις, έλα στο σπίτι του Κυρίου μου 

που σε καλεί". 

52 "Ω άνθρωπε", του είπα, "πες στον Κύριό σου ότι Μου αρκεί που πίστεψε σε Μένα. Γιατί όταν 

φτάσετε στο σπίτι, θα είναι ήδη αγνός". 

53 Εκείνος ο άνθρωπος απομακρύνθηκε και σύντομα τα μάτια του, που έλαμπαν από χαρά, έγιναν 

μάρτυρες του λόγου του Ιησού. Τότε ο Ματθαίος ήρθε σε Μένα και Μου είπε: "Δάσκαλε, μια γυναίκα σε 

ζητάει". "Ξέρω ήδη", του απάντησα, "είναι η Μαρία η Μαγδαληνή που Με αναζητά για να την 

ελευθερώσω από τις επιρροές των πνευμάτων που την έχουν καταλάβει". Ο μαθητής εξεπλάγη που ήξερα 

τα πάντα. 

54 Πήγαινα σε ένα χωριό όταν είδα τη Μαρία να έρχεται προς το μέρος Μου. "Αγαπημένε μου Υιέ, 

γνωρίζω ότι το στόμα σου ανακοίνωσε την επικείμενη αναχώρησή σου, και παρόλο που η καρδιά μου το 

γνώριζε ήδη, πρέπει τουλάχιστον να σου πω ότι υποφέρω πάρα πολύ για χάρη της ανθρωπότητας". "Ναι, 

έτσι είναι γραμμένο", της απάντησα, "και έτσι πρέπει να γίνει. Ο θυσιαστικός μου θάνατος είναι 

απαραίτητος- ο σπόρος πρέπει να πεθάνει μέσα στη γη για να μπορέσει να καρποφορήσει και να 

πολλαπλασιαστεί. Το Αίμα του Υιού σου, το οποίο, όταν χυθεί, θα προκαλέσει στην καρδιά σου πολύ 

μεγάλο πόνο, θα είναι σαν ποτάμι ζωής για τους ανθρώπους που αφήνω πίσω μου ως παιδιά σου. Ο 

θάνατός μου θα γίνει ζωή, και ούτε για μια στιγμή δεν θα χωρίσουμε". 

55 "Πηγαίνω τώρα στο σπίτι του Λαζάρου, γιατί σύντομα θα βυθιστεί στον τάφο. Εγώ όμως θα τον 

φέρω πίσω από εκεί, για να δοξαστεί το όνομα του Πατέρα μου". 

56 "Πήγαινε κι εσύ εκεί, για να παρηγορήσεις με την παρουσία σου αυτές τις γυναίκες. Γιατί ο πόνος 

τους θα είναι σύντομα μεγάλος και στην αγάπη σας θα βρουν πολύ γλυκιά παρηγοριά". 

57 Επέστρεψα για να επανενωθώ με τους μαθητές Μου. Ήταν ήδη οι τελευταίες ημέρες της 

παραμονής Μου ανάμεσά τους. Τους το έδωσα αυτό για να το καταλάβουν ώστε να μην εκπλαγούν από 

αυτό. Ο Πέτρος έκλαψε και έλαβε σιωπηλά τις οδηγίες Μου. Ο Γιάννης έσφιξε τα χέρια μου ανάμεσα στα 

δικά του, όταν του ανακοινώθηκε ότι θα έμενε με τη μητέρα μου, ώστε να παρηγορούν και οι δύο ο ένας 

τον άλλον τις ώρες της δίκης. 

58 Ο Θαδδαίος υπέφερε ήδη στη σκέψη του αποχωρισμού από τον Δάσκαλο, αλλά εγώ ήμουν ακόμα 

ανάμεσά τους. Η στιγμή ήταν τρυφερή και επώδυνη, περισσότερο από τα χείλη μιλούσαν οι ψυχές. Αλλά 

ήμουν "Ο Λόγος" και ο Λόγος Μου έπρεπε να απαλύνει τον τεράστιο πόνο που είχε συσσωρευτεί σε 

αυτές τις καρδιές. 

59 Μίλησα ως Πατέρας προς τα παιδιά, ως αδελφός προς τους αδελφούς, ως Δάσκαλος προς τους 

μαθητές: "Ω μαθητές, ήπιατε μαζί Μου τα νερά των διψασμένων προσκυνητών, υπομείνατε τις κακουχίες 

των μακρών δρόμων με την επιθυμία για τα λόγια Μου και τα έργα Μου. Αληθινά σας λέω, αν και θα 

φύγω από τα μάτια σας, δεν θα σας αφήσω. Αν θέλετε να Με κουβαλάτε στις καρδιές σας, παραιτηθείτε 

από το θάνατό Μου, ώστε να ζήσω μέσα σας και να μιλήσω μέσα από το στόμα σας". 

60 "Μαθητές, ακούστε Με μέχρι τα τελευταία Μου λόγια." Τότε μια υπέροχα ντυμένη γυναίκα ήρθε 

κοντά Μου. Ήταν η Μαγδαληνή, η οποία Με αναζητούσε για πολύ καιρό, για να βρει στα μάτια Μου το 

φως που θα μπορούσε να τη σώσει. Στα όνειρά της είχε δει τον Ναζωραίο καθώς την απελευθέρωνε από 

το ακάθαρτο φορτίο της. Ήρθε σε Μένα με την ψυχή της να διψάει για φως και σωτηρία. 
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61 Έπεσε κάτω μπροστά Μου, προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων, και ενώ περίμεναν να 

απομακρυνθώ από αυτήν ή τουλάχιστον να της απευθύνω μια λέξη μομφής, της είπα: "Γιατί κλαις; ─ 

Κλαίτε από πόνο και από χαρά. Εγώ όμως σας συγχωρώ πολύ, γιατί έχετε αμαρτήσει πολύ". 

62 Εκείνη τη στιγμή, όλες οι αλυσίδες που την έδεναν με τον κόσμο έπεσαν από το πλάσμα αυτό, και 

μόλις ελευθερώθηκε, ακολούθησε το παράδειγμά μου σαν ο πιο πιστός από τους μαθητές μου. 

63 Αυτή η γυναίκα που ήταν η ντροπή και ο λεκές του σπιτιού της και η καταστροφή της ζωής των 

ανθρώπων μεταμορφώθηκε με μια λέξη συγχώρεσης στην ταπεινότερη υπηρέτρια του Δασκάλου και 

αργότερα στην αγαπημένη υποστήριξη της Μαρίας όταν ήρθε η ώρα της θλίψης και για τις δύο. 

64 Εγώ, που ακούω τη φωνή των ψυχών, άκουσα εκείνη τη γυναίκα να Με ρωτάει: "Κύριε, είναι 

δυνατόν εγώ, με όλες τις αμαρτίες μου, να είμαι άξια να είμαι μαζί Σου εκείνη την τελευταία ώρα που 

αναγγέλλεις; Είναι δυνατόν για μένα να σε υπηρετήσω αληθινά;" ─ "Ω γυναίκα", της απάντησα, "σήκω, 

γιατί είσαι τώρα αγνή. Καλύψτε τον εαυτό σας με τον μανδύα της ταπεινότητας και επιστρέψτε στα δικά 

σας. Αναζητήστε τη Μαρία και ακολουθήστε την". 

65 Στη συνέχεια, όταν είδα την έκπληξη γραμμένη σε όλα τα πρόσωπα, λέω: "Είμαι το Φως του 

κόσμου που ήρθα να φωτίσω τον δρόμο εκείνου που έχει χαθεί στο σκοτάδι. Είμαι ο Απελευθερωτής που 

σπάει τις αλυσίδες των αιχμαλώτων. Είδατε αυτό που δεν είχατε ακόμη δει, και τώρα το είδατε. Αλλά η 

στιγμή δεν είναι μακριά που όλοι σας θα νιώσετε τη ζωή μου να δονείται μέσα σας". 

66 Έφυγα από εκείνο το κτήμα, ακολουθούμενος από τους μαθητές μου. Αλλά σταμάτησα στη σκιά 

ενός δέντρου και τους είπα: "Η στιγμή πλησιάζει, αλλά μπορείτε ακόμα να απολαύσετε τον καρπό του 

λόγου μου. Σίγουρα θα μείνετε πίσω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους, αλλά δεν θα ηττηθείτε γιατί ο 

μανδύας μου θα σας σκεπάσει. Δες πόσο μεγάλα είναι τα πλήθη- θα τα ταΐσεις, όπως έκανα εγώ στην 

έρημο, και θα πολλαπλασιάσεις το ψωμί, όπως σου έδειξα". 

67 Έτσι σας μίλησα μέσω του Ιησού, χαϊδεύοντας τον καθένα από τους μαθητές Μου, ενώ τα μάτια 

τους έχυναν δάκρυα και Μου εξέφρασαν στις καρδιές τους συναισθήματα γεμάτα τρυφερότητα και Μου 

έδωσαν αμέτρητες υποσχέσεις να Με ακολουθήσουν. 

68 Σήμερα δεν θα σας θυμίσω τις τρεις τελευταίες ημέρες που πέρασα στη γη. Αυτό θα συμβεί σε μια 

άλλη περίσταση, ευλογημένοι άνθρωποι, όταν θα σας μιλήσω για τον Μυστικό Δείπνο, για την τελευταία 

Μου παραμονή στον Κήπο της Γεσθημανή, όπου αποσύρθηκα για να προσευχηθώ, και τέλος θα σας 

μιλήσω για τον θυσιαστικό Μου θάνατο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 211  
1 Τη σοφία και την αγάπη μου τη μεταμορφώνω σε ανθρώπινο λόγο για να φτάσει στην καρδιά σας. 

2 Έρχομαι σε σας, άνθρωποι, για να ζήσετε για λίγο κάτω από την πνευματική ακτινοβολία του 

Λόγου μου, για να ζήσετε για λίγες στιγμές στο βασίλειο της πνευματικής ζωής. 

3 Πάρτε και φάτε το ψωμί του λόγου μου, που είναι δύναμη και ζωή, για να μη λιποψυχήσετε στις 

δοκιμασίες. 

4 Κάποιοι από τους νέους μαθητές μου θα βιώσουν τον Γολγοθά τους, όπου θα ολοκληρώσουν την 

αποστολή τους στη γη. Αλλά αυτή η κορυφή θα επιτευχθεί μόνο από εκείνους που είναι όλο πνεύμα, 

ανύψωση και αγάπη. 

5 Ξεκουραστείτε προς το παρόν και ακούστε τον λόγο μου. Δυναμώστε τους εαυτούς σας, γιατί 

αύριο θα σηκώσετε τον σταυρό σας. Αλλά μη φοβάστε, άνθρωποι, γιατί αυτός που θα σηκώσει αυτόν τον 

σταυρό θα το κάνει επειδή η καρδιά του ξεχειλίζει από αγάπη για τους ανθρώπους. 

6 Ποιος θα επαναστατήσει εναντίον της εκπλήρωσης αυτής της αποστολής, όταν ολόκληρη η 

ύπαρξή του κυριαρχείται από μια άπειρη φιλανθρωπία και μια μεγάλη εγκαρδιότητα; 

7 Όποιος έχει δυνατή ψυχή σε αυτή την εποχή της πνευματοποίησης θα σηκώσει τον σταυρό με 

αγάπη και θα τον κουβαλήσει με προθυμία. 

8 Αυτός ο σταυρός προορίζεται για τους μεγάλους στο πνεύμα, εκείνους που αισθάνονται 

διαποτισμένοι από τη φωτιά της αληθινής αγάπης. 

9 Μια φωτιά καταναλώνει αυτή τη στιγμή αυτή την ανθρωπότητα, αλλά δεν είναι δική μου. Η φωτιά 

με την οποία τα αδέλφια των ανθρώπων καταστρέφουν τώρα ο ένας τον άλλον προέρχεται από την 

πυρκαγιά της βίας, των παθών, των εχθροπραξιών τους, από την απέραντη απληστία τους, την επιθυμία 

τους για εκδίκηση και τον υλισμό τους. 

10 Αυτή η φωτιά στην οποία καταναλώνεται η ανθρωπότητα δεν είναι αυτή που προέρχεται από το 

Άγιο Πνεύμα, αλλά από την κόλαση που δημιούργησαν οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους. 

11 Η θεϊκή μου φωτιά είναι η ζωή που ακτινοβολεί φως για όλα τα όντα, όχι καταστροφή ή θάνατος. 

12 Η φωτιά μου είναι το φως που εξαγνίζει και εξευγενίζει, που φωτίζει και δυναμώνει, αλλά ποτέ η 

φωτιά που βασανίζει αιώνια ή καταστρέφει τη ζωή της ψυχής. Είναι ζωή, όχι θάνατος. 

13 Αν σας κάλεσα αυτή τη στιγμή να Με ακούσετε, να θυμάστε ότι αυτό έγινε για να σας προσφέρω 

μια άλλη ευκαιρία να αναδυθείτε στο φως ─ σε μια πνευματική εποχή που ευνοεί την άνθιση του σπόρου 

που έφερα για τον κόσμο. 

14 Τοποθετώ στην ψυχή σας τη σοφία μου και την αγάπη μου ─ αυτό το ρεύμα της πνευματοποίησης 

που είναι ζωή, υγεία, χαρά και ειρήνη. 

15 Χύστε στην ανθρωπότητα τον Λόγο της Αλήθειας ─ όχι μόνο αυτό που θα σας αφήσω γραπτώς, 

αλλά και αυτό που πηγάζει από το Πνεύμα. 

16 Θέλω να ξεσηκωθείτε αυτή την εποχή. Ενώ κάποιοι θα είναι σαν αστέρια που θα καθοδηγούν τους 

περιπλανώμενους στα διάφορα μονοπάτια του κόσμου, άλλοι θα είναι σαν φάροι που θα στέλνουν το φως 

τους στις φουρτουνιασμένες θάλασσες των απελευθερωμένων ανθρώπινων παθών και θα φωτίζουν το 

μονοπάτι του ναυαγού. Θέλω η διδασκαλία μου να είναι στα χείλη σας, ώστε ο Λόγος του Θεού, που είναι 

ο άρτος της αιώνιας ζωής, να διαδοθεί σε όλη τη γη. 

17 Καταλάβετε ότι έχω έρθει για να ανανεώσω αυτόν τον κόσμο, να τον εξαγνίσω, να μεταμορφώσω 

τα πάντα. 

18 Σε αυτές τις στιγμές της μνήμης κάνω όλο το χώρο να γεμίσει με το φως Μου, ώστε όλοι όσοι 

περπατούν να σταματήσουν για μια στιγμή στη σκέψη του Δασκάλου και να σκεφτούν, ώστε όλοι όσοι 

πεθαίνουν αυτή την ώρα να Με κοιτάξουν με τα μάτια της ψυχής, ώστε να μη φοβηθούν να φύγουν από 

αυτόν τον κόσμο. 

19 Εγώ είμαι ο σπορέας της αγάπης, εσείς είστε τα χωράφια μου. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη 

δύναμή μου να σας κάνω καρποφόρους στην αγάπη. 

20 Δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον πλούτο των σπόρων που σας φέρνω. Αν δεν μπορείτε να το 

απορροφήσετε πλήρως, θα συνεχίσω να το κρατώ για όσους θα έρθουν. Και αν ακόμη και αυτοί δεν 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, θα διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές, μέχρι να μην υπάρχει πια χωράφι 

για να καλλιεργηθεί ούτε σπόρος για να σπαρθεί. 
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21 Καταλάβετε το μήνυμά μου, ώστε να το κάνετε να ανθίσει στο μονοπάτι σας. Ανοίξτε τα μάτια 

σας για να αντιληφθείτε τα έργα που κάνω καθημερινά. 

22 Βλέπετε εκείνους τους άνδρες που θέλουν να είναι ισχυροί μέσω της χρήσης βίας; Πολύ σύντομα 

θα τους δείτε να πείθονται για το λάθος τους. 

23 Θα τους αποδείξω ότι μόνο μέσω της καλοσύνης, που είναι η ακτινοβολία της αγάπης, μπορεί 

κανείς να γίνει πραγματικά μεγάλος και ισχυρός. 

24 Αλλά όσο ο ένας και ο άλλος δεν γνωρίζει τι είναι η αγάπη, θα πρέπει να συνεχίσω να διδάσκω 

τον κόσμο. 

25 Ο "Λόγος" λάμπει το φως του πάνω σας για να σας διδάξει να το μεταδώσετε σε εκείνους που 

έρχονται μετά από εσάς. Και εγώ θα φροντίσω για όλους. 

26 Είμαι ο αιώνιος σπορέας. Ακόμη και πριν έρθω στη γη και με ονομάσουν Ιησού οι άνθρωποι, 

ήμουν ήδη ο Σπορέας, ήμουν ήδη γνωστός σε εκείνους που ήταν πέρα από την υλοποίηση, το λάθος ή την 

άγνοια ─ εκείνους που κατοικούσαν σε πνευματικές περιοχές και σπίτια που δεν γνωρίζετε ακόμη, ούτε 

μπορείτε να φανταστείτε. 

27 Από εκείνους που με γνώρισαν πριν έρθω στη γη, σας έστειλα πολλούς για να μαρτυρήσετε για 

μένα στον κόσμο, για να αναγγείλετε τον ερχομό του Χριστού, της Αγάπης και του Λόγου του Πατέρα. 

Από αυτούς, άλλοι ήταν προφήτες, άλλοι πρωτοπόροι και άλλοι απόστολοι. 

28 Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο μόνος στον οποίο τα βήματά μου έχουν αφήσει το σημάδι τους. Όπου 

χρειάστηκε ένας Λυτρωτής, ήμουν παρών. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε άλλους κόσμους ο σταυρός μου 

και το ποτήρι μου έχουν αφαιρεθεί από την ανανέωση και την αγάπη των αδελφών σας, ενώ εδώ, σε 

αυτόν τον κόσμο, μετά από πολλούς αιώνες, είμαι ακόμα στεφανωμένος με αγκάθια, μαρτυρημένος στο 

σταυρό των ατελειών σας και πίνω ακόμα το ποτήρι με τη χολή και το ξύδι. 

29 Δεδομένου ότι το έργο της αγάπης μου περιλαμβάνει τη σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα, σας 

περιμένω με άπειρη υπομονή, και έχω δώσει σε κάθε ανθρώπινο ον όχι μία αλλά πολλές ευκαιρίες για την 

ανάληψή του, και έχω περιμένει πολλούς αιώνες για την αφύπνιση όλων εκείνων που έχουν βυθιστεί σε 

βαθύ λήθαργο. 

30 Βρίσκεστε τώρα σε μια εποχή που μπορείτε να εξελιχθείτε προς τα πάνω γεμάτοι φως και γεμάτοι 

ζωή. Έχω λύσει άλλη μια σφραγίδα του Βιβλίου της Ζωής και της Σοφίας, ώστε να μπορέσετε να 

γνωρίσετε άλλο ένα κεφάλαιο αυτού του έργου. 

31 Σας δίνω με σωστό μέτρο όσα μπορείτε να προσλάβετε και μόνο όσα μπορείτε να κατανοήσετε 

και να διατηρήσετε. 

32 Οι άνθρωποι θα προοδεύσουν στην ανάπτυξή τους, και στο βαθμό που η ψυχική τους ανάπτυξη 

και η ανοδική τους ανάπτυξη προχωρούν, θα τους δώσω τη σοφία Μου σε μεγαλύτερη αφθονία. 

33 Θέλω η ψυχή σας να είναι σαν ένα δισκοπότηρο ικανό να δεχτεί τις δόξες που προορίζονται για 

την ψυχή σας από τον Πατέρα. Καταλάβετε ότι το μεγάλο χύνει μόνο στο μεγάλο και ότι το ασήμαντο δεν 

μπορεί να ικανοποιήσει το μεγάλο. 

34 Το θέλημα του Πατέρα σας είναι να είστε χρήσιμοι στο σχέδιο της δημιουργίας, να είστε 

αρμονικές νότες στη συναυλία της δημιουργίας. 

35 Γνωρίζω ότι αυτός που αισθάνεται τον εσωτερικό φωτισμό της αγάπης θα σηκώσει οικειοθελώς 

τον σταυρό και θα βαδίσει βήμα-βήμα προς τον Γολγοθά του, γνωρίζοντας ότι αυτό σημαίνει εξύψωση 

και προσέγγιση στον Πατέρα. 

Αν είναι απαραίτητο, θα επιτρέψετε στον εαυτό σας να σταυρωθεί, γιατί ξέρετε ότι με αυτή την αυτο-

εκκένωση, με αυτή την παράδοση, θα αναστηθείτε ένδοξα από τους νεκρούς όπως ο Δάσκαλος, για να 

αναληφθείτε στο βασίλειο του πνεύματος, όπου η ζωή υπάρχει σε πληρότητα και τελειότητα. 

36 Ανθρωπότητα, εδώ είμαι. Ήρθα να σας σώσω από τη δυστυχία. Αυτό το απαλό χέρι που άγγιξε 

τους σκληρόκαρδους ήταν το δικό μου. Αυτός ο στοργικός Ιατρός που μπήκε στην καρδιά σας για να σας 

θεραπεύσει ήμουν Εγώ. 

37 Εσείς οι άρρωστοι και θλιμμένοι άνθρωποι, ήμουν μαζί σας και δεν ήσασταν σε θέση να 

αναγνωρίσετε ποιος σας επισκέφθηκε, δεν ήσασταν σε θέση να δείτε το φως του ουρανού στα μάτια Μου. 

Ω, εσείς οι άνθρωποι, δεν έχετε καταλάβει το νόημα και τη σημασία κάθε σταγόνας του Αίματός Μου που 

χύνεται από Μένα για σας! Δεν είστε ευτυχισμένοι επειδή δεν θέλατε να ποτίσετε τα χωράφια σας με το 

ευγενικό νερό που σας έδωσα. 
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38 Ελάτε εδώ για να ακούσετε τη συναυλία της οποίας οι ήχοι μιλούν στην ψυχή σας για την τέλεια 

αγάπη και την αρμονία χωρίς τέλος. 

39 Αφήστε το θείο φως να εισέλθει στην καρδιά σας, όπως φώτισε εκείνη τη νύχτα της τελευταίας 

μου προσευχής στον κήπο της Γεθσημανή. 

40 Θυμάστε πώς παρέδωσα τον εαυτό Μου στο πλήθος που Με ζητούσε για να Με κρίνει; 

41 Πολύ σημαντική ήταν η διδασκαλία που έδωσε ο Δάσκαλος σε όλους εκείνη τη στιγμή, αλλά 

κανείς δεν την κατάλαβε. 

42 Αυτή η παράδοση ήταν μια προσφορά υπακοής, ταπεινότητας, αγάπης. Ήταν ένα ζωντανό 

παράδειγμα για την ανθρωπότητα. Γιατί όποιος παραδίδεται στους ανθρώπους από αγάπη, γίνεται άξιος 

να παραδοθεί αργότερα στον Θεό. 

43 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, η ζωή μου ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο για να μάθετε να αγαπάτε από 

αυτό. Αλλά δεν ήξερες πώς να το διαβάσεις. 

44 Έχω συμπόνια για την αδυναμία σας, η οποία αποκαλύπτει τη μικρή δύναμη που υπάρχει μέσα 

σας. Ωστόσο, είμαι αρκετά δυνατός και μεγάλος για να αντισταθμίσω την αδυναμία και την ανωριμότητά 

σας, και αρκετά αγαπητός για να συμπληρώσω την έλλειψη αγάπης σας. 

45 Σας πλησιάζω και σας διδάσκω να είστε καθαροί, να εξαγνίζεστε με υπομένοντα και ανυψωτικό 

πόνο, που σημαίνει ειλικρινή και γνήσια μετάνοια. 

46 Ο εξαγνισμός είναι απαραίτητος για την τελείωση της ψυχής. Μην εξαπατάτε τον εαυτό σας 

σχετικά με τον καθαρισμό και την τελειότητα, διότι μια τέλεια ψυχή είναι μεγαλύτερη από μια απλώς 

καθαρή ψυχή. 

47 Σύντομα θα μπορέσετε να γίνετε αγνοί, αλλά δεν ξέρετε πόσο χρόνο και πόσες δοκιμασίες πρέπει 

να περάσει η ψυχή σας για να φτάσει στην τελειότητα. 

48 Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ήδη πολλά για την πνευματική ζωή, ώστε να μην μπερδευτείτε 

όταν περάσετε από αυτή την ύπαρξη στην άλλη. Πόσοι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους 

ευτυχισμένους επειδή έχουν πλούτη, ανέσεις και ικανοποιήσεις στη γη και δεν μπορούν να φανταστούν 

ότι μια μέρα ο πόνος θα τους στοιχειώσει, και σίγουρα όχι ως πνευματικά όντα, όταν αφήσουν πίσω τους 

το σώμα στη γη και μαζί του όλα όσα κατείχαν. Τότε γίνονται τα πιο δυστυχισμένα όντα, περιπλανώμενοι 

χωρίς ειρήνη, χωρίς χαρά και χωρίς το φως της γνώσης. Είναι σαν σκιές που περιφέρονται ανήσυχα. Δεν 

κλαίνε όπως κλαίει κανείς στον κόσμο, αλλά τα βάσανά τους ─ αν και δεν είναι πλέον φυσικά ─ είναι 

απείρως ισχυρότερα από εκείνα που βιώνει στο γήινο σώμα. Γιατί η ψυχή στέκεται τώρα μόνη της 

μπροστά στον κριτή της, τη συνείδησή της. 

49 Σε εκείνες τις περιοχές στις οποίες μπορούσαν να φτάσουν με τη μικρή δύναμη της ψυχής τους, 

έγιναν άποροι, βίωσαν τι είναι η δυστυχία, η μοναξιά, η εγκατάλειψη και η ανάγκη. Στη θλιβερή τους 

ύπαρξη διατηρούν μόνο μια μικρή αχτίδα ελπίδας: ότι θα βρουν την ειρήνη. 

50 Προτιμήστε να είστε φτωχοί στη γη, γνωρίζοντας ότι κάνετε κάτι για το καλό της ψυχής σας. 

Προτιμήστε να είστε άποροι, ταλαιπωρημένοι, άρρωστοι, ασήμαντοι ─ αλλά όχι στο σπίτι όπου είναι η 

αληθινή ζωή. Γιατί ο πόνος στον πνευματικό κόσμο είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από ό,τι στην υλική 

ζωή. 

51 Μακάριος είναι εκείνος που αναγνωρίζει τις διδασκαλίες της Διδασκαλίας μου και έτσι περνάει 

από την υπερηφάνεια στην ταπεινότητα, γιατί θα κατέχει τη βασιλεία της ειρήνης. 

52 Δεν είστε άποροι ακόμη και αν φοράτε απλά υλικά ρούχα. Κατανοήστε το αυτό για να μπορέσετε 

να μεγαλώσετε πέρα από τον κόσμο σας. Τι φροντίζετε για τις ανάγκες αυτής της κοιλάδας των δακρύων; 

Είναι χίλιες φορές πιο θλιβερό να μην έχεις ειρήνη στο πνευματικό, να μην είσαι ούτε δυνατός ούτε 

μεγάλος. Οι μεγάλες ψυχές ξεπερνούν τα πάντα, διατηρούν την ψυχική γαλήνη μπροστά στις δοκιμασίες 

και ζουν την αληθινή ζωή, η οποία είναι γεμάτη φως και ειρήνη. 

53 Δεν καταφέρνετε να αναγνωρίσετε την αλήθεια επειδή δεν θέλετε να ασχοληθείτε μαζί της. Μόνο 

οι απλοί και ταπεινοί στην καρδιά μπορούν να το αναγνωρίσουν. 

54 Εκείνοι που δεν βλέπουν το φως της αλήθειας Μου λένε συνεχώς ότι ο Λόγος Μου ήταν άκαρπος, 

επειδή συνεχίζουν να τρέφονται με τη διαφθορά. Μου λένε ότι ο δρόμος προς τον Γολγοθά και ο 

θυσιαστικός θάνατος στον σταυρό, τα θαύματα που έκανα, η διδασκαλία Μου για την αγάπη, η συμπόνια 

Μου, τα τελευταία Μου λόγια και η τελευταία Μου πνοή που ήταν μια έκκληση για συγχώρεση προς τους 

διώκτες και εκτελεστές Μου ήταν άκαρπα. 
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55 Τι γνωρίζουν για όλα αυτά όσοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια; Όποιος όμως υψώνεται πάνω από την 

άβυσσο, προσεύχεται για τους εκτελεστές του και ευλογεί τους συκοφάντες του, το πνεύμα του λάμπει πιο 

δυνατά από το φως του ήλιου. 

56 Σε εκείνους που νομίζουν ότι όλη αυτή η ζωή, η ταλαιπωρία και η εργασία ήταν άχρηστα, λέω ότι 

δεν θα υπάρξει κάποιος που δεν θα λάβει αυτό το φως στην εποχή του και δεν θα σωθεί μέσω αυτού. 

57 Αλλά δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Υπάρχουν εκείνοι που ─ παρόλο που βρίσκονται στο σκοτάδι 

ενός μπουντρουμιού και εξιλεώνονται για την ενοχή ενός εγκλήματος ─ έχουν στιγμές που στρέφουν τις 

σκέψεις τους σε Μένα και Μου λένε σε μια τραυλιστική προσευχή: "Κύριε, αν αυτός ο αμαρτωλός που 

ένιωσε μετάνοια μπροστά Σου βρήκε σωτηρία μαζί Σου ─ γιατί να μην τρέφω την ελπίδα ότι την 

τελευταία στιγμή θα απλώσεις το χέρι Σου σε μένα όπως ο Δήμας και θα με αρπάξεις από το σκοτάδι για 

να με μεταφέρεις στο φως;". 

58 Πόσοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ακόμη να εκδιώξουν τον πρίγκιπα του σκότους που φέρουν στη 

σάρκα τους, έχουν στιγμές πίστης, φώτισης, μετάνοιας και ελπίδας στον Σωτήρα; Πόσοι διώχνουν από 

την καρδιά τους την ιδέα μιας νέας και ακόμη μεγαλύτερης τιμωρίας στη συνέχεια, προτιμώντας να 

σκέφτονται και να πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους περιμένει για να τους ελευθερώσει από τα βασανιστήρια 

και τον φόβο τους! 

59 Αυτοί είναι αυτοί που αποκαλείτε αποβράσματα της κοινωνίας σας. Δείτε πώς υπάρχουν στιγμές 

που υποψιάζονται την αλήθεια. Αλλά εσείς που απολαμβάνετε την ελευθερία, την αναγνώριση, την 

εμπιστοσύνη στον κόσμο και συχνά νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, επειδή κρίνετε τα πάντα και λέτε τη 

γνώμη σας, δεν έχετε μια στιγμή διαφώτισης που θα σας επέτρεπε να δείτε την αλήθεια πρόσωπο με 

πρόσωπο ─ αντίθετα, περιβάλλεστε από αμφιβολίες και σκιές. 

60 Ο σπόρος που έσπειρα στις ψυχές με το Λόγο Μου, το Πάθος Μου και το Αίμα Μου δεν ανθίζει 

πάντα στην κορύφωση της ζωής ενός ατόμου, ενός λαού ή ενός κόσμου. Συχνά ανθίζει μόνο τη στιγμή 

που ο άνθρωπος συναντά τον θάνατο και αισθάνεται τη ζωή που τον περιμένει ─ όταν αυτός που ήταν 

υπερήφανος και αγέρωχος με τη δύναμή του ξαφνικά πέφτει στο κρεβάτι του πόνου, απελπισμένος και 

ηττημένος. Εκεί συλλογίζεται, εξαγνίζεται και εξευγενίζεται με τη σκέψη Μου, κρίνει τον εαυτό του με τα 

παραδείγματά Μου. Τότε κλαίει και αλλάζει, γιατί σε μια στιγμή η αλήθεια έφτασε σε αυτόν. 

61 Ακόμα και όταν τα περήφανα έθνη ζούσαν στη λάμψη της υλικής τους δύναμης και οι λαοί τους 

ήταν πυρετωδώς αφοσιωμένοι στα πάθη τους, εκπλήρωναν το καθήκον τους προς τον Θεό ψευδώς και 

υποκριτικά ασκώντας τη θρησκεία, επειδή όλη τους η προσοχή και η αγάπη ήταν υπό την κυριαρχία των 

φιλόδοξων στόχων τους. Αλλά όταν ήρθε η ήττα και η καταστροφή, όταν είδαν τα όνειρά τους για 

μεγαλείο να γκρεμίζονται και η πραγματικότητα ήρθε να τους ξυπνήσει, έστρεψαν τα μάτια τους σε Μένα 

για να πουν: "Κύριε, έχεις δίκιο, ειρήνη μπορεί να υπάρξει μόνο για ανθρώπους καλής θέλησης, και η 

βασιλεία Σου και η δική μας δεν είναι σίγουρα από αυτόν τον κόσμο". 

62 Αντιλαμβάνεστε ότι ο σπόρος μου δεν έχει χαθεί; Σε εσάς που αμφιβάλλετε γι' αυτό, σας λέω να 

αναζητήσετε αυτόν τον σπόρο μέσα από τον προβληματισμό, χωρίς να περιμένετε μέχρι ο πόνος να σας 

φέρει αντιμέτωπους με την αλήθεια. 

63 Αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος από τον λόγο μου. Είναι ψέμα ότι τα ίχνη μου πρέπει να 

καλύπτονται. Όπου κι αν πάτε, θα βρείτε σημάδια Μου και ηχώ της φωνής Μου που θα αντηχεί αιώνια 

στις συνειδήσεις. 

64 Είμαι παρών παντού και σας μιλάω αδιάκοπα, γιατί δεν έχω πάψει ακόμη να σας δίνω το μήνυμά 

Μου. 

65 Οι άνθρωποί μου: Γιατί μερικές φορές θέλετε ακόμα να θέσετε τον Δάσκαλό σας σε δοκιμασία; 

66 Ναι, γνωρίζω ήδη ότι υπάρχουν και εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν γιατί ο Χριστός, αν ήταν ο 

Υιός του Θεού, παραδόθηκε στους διώκτες Του και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον θάνατο. Αν δεν 

ήθελα τον θυσιαστικό θάνατο, θα ήταν πολύ εύκολο για Μένα να εξαφανιστώ για να μην παραδοθώ σε 

εκείνους που Με αναζητούσαν. Θα είχαν μείνει άναυδοι στη θέα μιας θαυματουργικής και ακατανόητης 

εξαφάνισης, που θα τους έκανε να αναφωνήσουν: "Αληθινά, είναι ο Υιός του Θεού!" Αλλά αυτή δεν ήταν 

η διδασκαλία που είχα έρθει να φέρω, γιατί δεν θα δίδασκε την αγάπη. Επιπλέον, ήθελα να σας πω ότι 

όποιος κάνει το θέλημά Του και δεν είναι του Πατέρα, δεν είναι ενωμένος μαζί Του. 

67 Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε όλες αυτές τις εξηγήσεις. Γιατί αν δεν κατανοείτε τι συμβαίνει 

αυτή τη στιγμή, πώς μπορείτε να κατανοήσετε ή να προβλέψετε τι πρόκειται να συμβεί; Θα σας δώσω 
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λοιπόν κάποιες αποκαλύψεις εκ των προτέρων, ώστε να σας χρησιμεύσουν ως προετοιμασία, ως 

υπόσχεση και προφητεία. 

68 Εγώ, ο Δάσκαλος, σας λέω: Όταν ο άνθρωπος μεγαλουργήσει και εξυψωθεί με την εκπλήρωση 

του Νόμου και είναι πραγματικά ενωμένος και σε αρμονία με το Πνεύμα, δεν θα υπάρχουν πια γι' αυτόν 

οι δύο ζωές που χωρίζουν τώρα την ύπαρξή του, δηλαδή η ανθρώπινη στη γη και η πνευματική στον 

παγκόσμιο και άπειρο κόσμο του Πνεύματος. 

69 Τότε θα κοιτάζει μόνο προς μία ύπαρξη, γιατί θα υπάρχει μόνο μία βούληση στην ύπαρξή του. Δεν 

θα υπάρχει πλέον καμία σύγκρουση μεταξύ της σάρκας και της συνείδησης και θα αισθάνεται ότι 

συγχωνεύεται με τη συμπαντική ζωή. Είτε θα ζήσει στο πνευματικό είτε στο γήινο κόσμο ─ όπου κι αν 

βρίσκεται, θα αισθάνεται ότι βρίσκεται στον οίκο του Πατέρα του. Σε κάθε τόπο θα απολαμβάνει την 

παρουσία του Κυρίου και παντού θα εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπάκουα την αποστολή του. Ο θάνατος 

της σωματικής ύλης δεν θα σημαίνει πλέον αυτό που σημαίνει σήμερα. Αυτοί θα είναι εκείνοι που, 

νικώντας τον θάνατο, θα εισέλθουν στην αιώνια ζωή. 

70 Αφού σας είπα ότι ήταν θέλημά Μου να Με παραδώσω στους διώκτες Μου εκείνη τη νύχτα, Με 

ρωτάτε: "Κύριε, δεν ήταν ένοχος ο Ιούδας τότε;" Αλλά σας λέω, μην τον καταδικάζετε. Γιατί για να τον 

κρίνετε όπως εγώ, θα έπρεπε να έχετε συμπόνια στην καρδιά σας. Ήταν τόσο ανώριμος και ανθρώπινος 

όσο και εσείς, και μέσα στην αδυναμία του επέτρεψε στους ανθρώπους να τον οδηγήσουν να προδώσει 

τον Δάσκαλό του. 

71 Νομίζετε ότι ο μαθητής αυτός είχε ήδη έρθει ως ένας διορισμένος από τον Θεό για να προδώσει 

τον Δάσκαλό του; Όχι, λαέ μου, κανείς δεν χρειάστηκε να Με προδώσει. Είχε έρθει η ώρα, οι διώκτες 

παρακολουθούσαν τα βήματά Μου, Με περίμενε η κρίση του αίματος. 

72 Αυτός ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι άλλοι που Με ακολούθησαν, είχε επίσης επιλεγεί για να 

σπείρει τον σπόρο της αγάπης. Απέτυχε την αποφασιστική στιγμή που γύρισε την πλάτη σ' Εκείνον που 

τον είχε αγαπήσει τόσο πολύ και πήρε το μέρος εκείνων που ζητούσαν τη ζωή του Δασκάλου, μόνο και 

μόνο επειδή συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς δεν ήταν βασιλιάς της γης αλλά ενός άγνωστου κόσμου, και η 

καρδιά του μαθητή ονειρευόταν ακόμα τα πλούτη αυτού του κόσμου. 

73 Πόσο μεγάλες ήταν οι τύψεις του Ιούδα όταν άκουγε στη συνείδησή του τη μία φράση μετά την 

άλλη που είχε μάθει από τον Ιησού, πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του όταν σκεφτόταν τι είχε κληθεί να 

κάνει και ποιο ήταν το έργο του! 

74 Σας τα λέω όλα αυτά, ώστε αν κάποιος από εσάς Με προδώσει αυτή τη στιγμή, να μην μπορεί να 

δικαιολογηθεί λέγοντας ότι ίσως ήταν γραφτό να το κάνει. 

75 Κανείς δεν είναι προορισμένος να προδώσει. Έχετε όλοι κληθεί να λυτρωθείτε μέσω της αγάπης 

μου. 

76 Εγώ ήμουν προορισμένος να πεθάνω πάνω σε έναν σταυρό, για να ανθίσω ξανά μετά σε μια 

ταφική σπηλιά και να σας δείξω τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. 

77 Σήμερα λέω στους νέους μαθητές Μου: Όταν πρόκειται να αποδώσετε δικαιοσύνη στα Έργα Μου, 

μην αγαπάτε το χρήμα, γιατί είναι το ψεύτικο νόμισμα της ψυχής, η αξία του είναι αρνητική και 

αντιπροσωπεύει ψεύτικες αξίες για την αιώνια ζωή. Το χρήμα μπορεί να σας απομακρύνει από το 

μονοπάτι του αληθινού ελέους, της ταπεινοφροσύνης, το οποίο κάθε απόστολός μου πρέπει να 

ακολουθήσει. 

78 Πρέπει να σας πω ότι ήξερα εκ των προτέρων τι θα έκανε ο Ιούδας, και το απέδειξα όταν είπα ότι 

ένας από τους δώδεκα θα Με πρόδιδε. ─ Κάθε ένας από αυτούς τους μαθητές έδωσε ό,τι είχε να δώσει, ο 

καθένας τους ήταν σαν μια νότα στη συναυλία που έδωσα στον κόσμο. 

79 Αν ένας έφερε τον τόνο της αγνότητας και της ανύψωσης, ένας άλλος έφερε αυτόν της πίστης και 

της δύναμης, ένας άλλος αυτόν της ευγλωττίας και της πειθούς, ένας άλλος αυτόν της ταπεινότητας και 

της ευγένειας. Έτσι ο καθένας έδωσε ό,τι έφερε, ό,τι είχε πάρει από τον Δάσκαλο και ό,τι ένιωθε. Μόνο 

ένας ήταν αδύναμος, αλλά η αδυναμία του χρησίμευσε επίσης ως μάθημα για τους ανθρώπους, ώστε να 

μην ενεργούν όπως αυτός, αλλά να μην τον κρίνουν. 

80 Μαθητές, σηκώστε τις σκέψεις σας αυτή τη νύχτα, ώστε να είστε μαζί Μου στο Μυστικό Δείπνο. 

Τρέφεστε με το φως μου, πίνετε το κρασί του Λόγου μου. Σε αυτό θα βρείτε ένα ανοιχτό βιβλίο για να 

διαβάσετε, και ταυτόχρονα θα βρίσκεστε στο πνευματικό. 
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81 Ελάτε στο τραπέζι όπου θα νιώσετε τη δόνηση της θείας αγάπης, αλλά και την αγωνία, όπου η 

γλυκύτητα της ελπίδας αναμιγνύεται με την πίκρα του αποχαιρετισμού και το φιλί της προδοσίας. 

82 Εδώ είναι που μπορείτε να ακούσετε καλύτερα τη φωνή της συνείδησης που θα σας πει αν και 

εσείς έχετε προδώσει, αν έχετε πει ψέματα, αν έχετε φιλήσει χωρίς αγάπη. 

83 Πριν καθίσετε στο τραπέζι, πλυθείτε στο καθαρό νερό της προσευχής. Καθαρίστε το νου και την 

καρδιά, ώστε να επιτρέψετε στην ψυχή να λάβει μέρος σε αυτό το πνευματικό δείπνο. 

84 Είστε έτοιμοι τώρα; Καθίστε γύρω Μου και ακούστε με τη βαθύτερη σιωπή και την αφοσίωση της 

καρδιάς σας. 

85 Είναι όλα έτοιμα τώρα, είστε εδώ τώρα έτοιμοι και στολισμένοι για το συμπόσιο; Η επιθυμία μου 

ήταν η ψυχή σας να είναι όχι λιγότερο καθαρή σε αυτές τις στιγμές από το τραπεζομάντιλο αυτού του 

πνευματικού τραπεζιού. 

86 Αφήστε τον ανεμοστρόβιλο της υλικής ζωής έξω, τις ανθρώπινες δυστυχίες και τις κακουχίες. 

Ελάτε εδώ, εσείς οι ενσαρκωμένες ψυχές και επίσης εσείς που ζείτε στο πνευματικό. Άνθρωποι, ελάτε 

εδώ για να μάθετε να μιλάτε μαζί Μου, ώστε να μην είστε πλέον σκλάβοι στη γη. Γιατί αυτός που μιλάει 

με τον Δάσκαλο από πνεύμα σε πνεύμα έχει αποκτήσει πλήρη ελευθερία πάνω στη "σάρκα", τον κόσμο, 

το σκοτάδι της άγνοιας, πάνω σε κάθε ζυγό. 

87 Φάτε προσεκτικά το ψωμί του Λόγου μου, για να μάθετε πώς ήταν ο αγώνας του Ιησού εκείνες τις 

ώρες της αγωνίας και πώς νίκησε τον θάνατο. 

88 Σήμερα σας λέω: Προσευχηθείτε στον κήπο της σιωπής και της πνευματοποίησης, ώστε να 

μπορέσετε να αφήσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας να διαποτιστεί από δύναμη και να μπορέσετε να 

σηκώσετε το βάρος του σταυρού στην κορυφή του βουνού. 

89 Προσευχηθείτε να δείτε την εσωτερική σας ουράνια σκάλα να φωτίζεται: αυτή της πνευματικής 

τελειότητας. 

90 Να είστε ευδιάθετοι, ώστε να συνεχίσετε το ιεραποστολικό σας ταξίδι ακούραστα, και τότε δεν θα 

φοβάστε να δείτε τα ρούχα σας να σκίζονται, ούτε τους ανθρώπους που μπορεί να σας καταδιώκουν 

αναζητώντας σφάλματα ή παραπτώματα σε εσάς για να σας κατηγορήσουν. 

91 Ξεχάστε τις θλίψεις σας και τις γήινες χαρές σας και φορέστε εκείνες του Πνεύματος. 

92 Λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν να προσεύχονται για να χαίρονται, και περισσότεροι είναι αυτοί που 

προσεύχονται για να κλαίνε. Σε αυτούς λέω: Φτιάξτε ένα τραγούδι από όλες τις θλίψεις της γης, αλλά ας 

ηχεί με τέτοια πίστη και ελπίδα σε Μένα, ώστε ξαφνικά να βιώσετε την έκπληξη του να τραγουδάτε ένα 

τραγούδι δοξολογίας που βγαίνει από την καρδιά και είναι γεμάτο αγάπη και ειρήνη. 

93 Σας μιλάω για πνευματική χαρά, και όμως δεν μπορείτε να ξεχάσετε στις καρδιές σας τις ώρες που 

πλησιάζουν και θα συνεχίσουν να είναι αφιερωμένες στη μνήμη. 

94 Ναι, άνθρωποι, θα δείτε τον ήλιο να σκοτεινιάζει αύριο στις τρεις το απόγευμα, και θα λυπηθούν 

όλοι όσοι πάνε μέσα και με θυμούνται. 

95 Ο ήλιος θα κρυφτεί ανάμεσα σε λουλούδια πένθους, όπως ακριβώς κρύφτηκε πίσω από σκοτεινά 

σύννεφα εκείνη την ημέρα, για να μην χρειαστεί να δει την αχαριστία των ανθρώπων. 

96 Απέναντι σε κάθε είδους ανθρώπινες ατέλειες, ο Χριστός, ο Δάσκαλος, έδωσε τη διδασκαλία Του. 

97 Τον κορόιδευαν; Ο Δάσκαλος ανέλαβε την κοροϊδία για να διδάξει ένα μάθημα. Τον ρώτησαν με 

δόλο; Απάντησε με αγάπη και σοφία, γιατί αυτό ήταν που είχε έρθει να κάνει. Τον πρόδωσαν; Έδωσε τη 

διδασκαλία Του για συγχώρεση μπροστά σε αυτή την προδοσία. Ζητήθηκε η ζωή του; Εκείνος 

συμφώνησε και έδωσε τη ζωή Του. Ήταν απαραίτητο να δεχτεί τα πάντα για να σώσει και να πείσει. 

98 Πείτε Μου τώρα, αγαπημένοι μαθητές: Όταν σας προδίδουν οι συνάνθρωποί σας ─ δεν 

επαναστατείτε εναντίον του, δεν αντιστέκεστε; Να ξέρετε: Για να κερδίσετε μια καρδιά, μερικές φορές 

είναι απαραίτητο να προδοθείτε. Δεν είναι η βία που κερδίζει τις μάχες του πνεύματος ─ είναι η αληθινή 

αγάπη. 

99 Οι μαθητές μου: Το βιβλίο παρέμεινε ανοιχτό για αυτό το διάστημα. Αφήστε τον Ιησού να 

εισέλθει στις σκέψεις σας αυτές τις στιγμές, ώστε στις σιωπηλές ώρες και στις αναμνήσεις σας να 

ανακαλέσετε όλες τις στιγμές του Πάθους Μου που σας είναι γνωστές. Όποιος Με θυμάται με έναν 

ανυψωτικό και πνευματικό τρόπο, θα λάβει το φως που θα τον κάνει να ανακαλύψει ως έμπνευση το 

νόημα πολλών αγνώστων μαθημάτων. 
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100  Αφήστε Με να περπατήσω στους δρόμους των σκέψεών σας με τον σταυρό Μου στους ώμους 

Μου. Αφήστε τον Ιησού, ξεχνώντας τους πόνους Του, να περπατήσει το μονοπάτι του πόνου Του στη 

σκέψη των παιδιών Του και να ξεχάσει τις προσβολές τους. Αφήστε Με να απλώσω τα χέρια Μου στον 

Σταυρό Μου και να ζητήσω συγχώρεση για όσους δεν Με αναγνώρισαν. Αφήστε Με να είμαι μέσα σας 

μέχρι να δείτε τη νίκη της αγάπης, της ζωής και της δικαιοσύνης. 

101  Εσείς πλήθος ανθρώπων: Πώς θα είστε μαζί Μου ως φίλοι και μαθητές; Ή θα σχηματίσεις τον 

σταυρό μου; Θα είσαι σαν τα καρφιά που τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια μου; Θα είστε τα αγκάθια του 

"στέμματός" Μου ή η λόγχη που τρύπησε την πλευρά Μου; 

102  Κλαίτε, άνθρωποι, και κλαίγοντας από πόνο Μου λέτε ότι θέλετε να είστε μαζί Μου όπως ήταν ο 

Ιωάννης: στα πόδια του Διδασκάλου πάνω στο σταυρό. Και σας λέω ότι θέλω επίσης να γίνετε σαν 

εκείνον τον μαθητή στον οποίο συμβολίζεστε όλοι όταν σας άφησα κάτω από τον μανδύα της αγάπης της 

Μαρίας ως παιδιά της. 

103  Σας αφήνω την αγάπη μου και την ευλογία μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 212  
1 Μακάριος είναι εκείνος που στρέφεται προς Εμένα, που αναζητά τον Δάσκαλο, που ζητά 

συγχώρεση, που σηκώνει τον σταυρό, γιατί μαζί Μου θα βρει το φως που θα τον καθοδηγήσει και τη 

συγχώρεση των αμαρτιών του. 

2 Ο Δάσκαλος σας καλωσορίζει με αγάπη αυτή την ημέρα μνήμης. Το ίχνος του πάθους Του που 

άφησε στην ανθρωπότητα ανανεώνεται την ημέρα αυτή. 

3 Παρόλο που το αίμα αυτού του σώματος εξατμίστηκε, η ουσία του παρέμεινε στην ψυχή όλων των 

ανθρώπων. Είναι ανεξίτηλη στο πνεύμα σας, γιατί Με θυμάστε όταν για στιγμές αισθάνεστε το βάρος του 

σταυρού ή την επίπονη ανάβαση του Γολγοθά. 

4 Από τότε που ο Ιησούς χάραξε το μονοπάτι με το Αίμα της Αγάπης, κάθε άνθρωπος που 

αγωνίζεται για τη σωτηρία ή την τελείωση της ψυχής αναζητά τα ίχνη που άφησα στη γη για να τα 

ακολουθήσει. Αυτό το μονοπάτι είναι αυτό που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, και πάνω σε αυτό θα φτάσετε 

στην πνευματική ζωή όπου δεν υπάρχει ούτε σκοτάδι ούτε πόνος. 

5 Ο χριστιανικός κόσμος έκανε τον σταυρό σύμβολο του επειδή ο Ιησούς έχυσε το αίμα του πάνω 

σε αυτό το ξύλο και πέθανε ως άνθρωπος για να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης πάνω σε αυτό. Από 

τότε, ο σταυρός θεωρείται σύμβολο της θεϊκής αγάπης και συγχώρεσης. Ωστόσο, υπήρξε το έμβλημα των 

αγώνων κοσμοθεωρίας μεταξύ των ανθρώπων. 

Σήμερα, αφού έχει περάσει μια εποχή από εκείνον τον θυσιαστικό θάνατο, είμαι και πάλι παρών στον 

κόσμο ─ όχι πια ως άνθρωπος, αλλά πνευματικά. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτός ο σταυρός δεν είναι πλέον 

απαραίτητος για Μένα. Δεν θα το κουβαλάω πια στους ώμους Μου, δεν θα βλέπετε πια τον Ραβίνο 

καλυμμένο με αίμα και στεφανωμένο με αγκάθια, με το σώμα Του μαστιγωμένο, βρέχοντας τις πέτρες του 

δρόμου με το αίμα Του. Δεν θα Τον βλέπετε πια με τα μάτια σφιγμένα από πόνο, προκαλώντας οίκτο σε 

κάποιους και τρόμο σε άλλους. Δεν θα Τον βλέπετε πλέον να φτάνει στην κορυφή του βουνού για να 

καρφωθεί στον σταυρό Του ανάμεσα σε κακοποιούς. 

6 Ο σταυρός, που ήταν ντροπή και ατίμωση για αυτόν που πέθανε πάνω του, μετατράπηκε σε 

σύμβολο θυσίας από αγάπη. Αυτό δεν θα μπορούσαν καν να το φανταστούν εκείνοι που Με καταδίωξαν 

και επέλεξαν τον πιο ατιμωτικό θάνατο για Μένα για να ικανοποιήσουν τη σκληρότητά τους. Γιατί ο 

όχλος λαχταρούσε να κατηγορήσει και να καταδικάσει Εκείνον που δεν είχε κάνει τίποτα εναντίον τους, 

που ήταν η καλοσύνη, η παρηγοριά και η συγχώρεση σε όλους τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος βρισκόταν 

σε μια άβυσσο από την οποία δεν μπορούσε να κατανοήσει το καλό, την αγάπη, που του έδειξα με τον 

θυσιαστικό θάνατό Μου. 

7 Σε αυτή την εποχή δεν έχω έρθει ως άνθρωπος, και ο σταυρός δεν θα αναπαυθεί πάνω μου. 

Σήμερα είμαι Εγώ που χτίζω έναν σταυρό αγάπης στις καρδιές σας, ώστε να ακολουθήσετε τα βήματά 

Μου. 

8 Έχετε ήδη νιώσει το βαρύ φορτίο αυτού του σταυρού, έχετε ήδη νιώσει τη σάρκα σας να 

μαστιγώνεται, όταν ο πόνος έχει διεισδύσει στην ψυχή. Έχετε επίσης ήδη νιώσει τι σημαίνει να πέφτεις 

στο μονοπάτι. Τα βάσανα της ζωής σας ήταν μαστιγωτικά χτυπήματα, και οι χλευασμοί όταν σας 

θεωρούσαν τρελούς σαν τον ίδιο τον Ιησού εξαιτίας του τρόπου που Με αναζητάτε, ήταν σαν τη λόγχη 

που έσκισε την πλευρά του Σωτήρα. 

9 Κοιτάξτε, η ζωή σας είναι σαν ένας Γολγοθάς, μαθητές. Όποιος θέλει να Με πάρει ως παράδειγμα, 

να Με ακολουθήσει και να έρθει κοντά Μου, θα πρέπει να ζήσει με τα βάσανα και να πιει το ποτήρι της 

χολής και του ξυδιού. 

10 Σωστά αποκαλέσατε αυτή τη γη κοιλάδα των δακρύων. Έχετε έρθει σε αυτό για να γνωρίσετε το 

καλό και το κακό, διότι κανείς δεν έχει γεννηθεί τέλειος στη γνώση και την αξία. Γι' αυτό, σας έδωσα την 

ελευθερία της βούλησης να επιλέξετε το μονοπάτι μόνοι σας, ώστε η ψυχή σας να φτάσει σε υψηλότερα 

επίπεδα με τις δικές της προσπάθειες. 

11 Ωστόσο, για εκείνον που επιλέγει τον κακό δρόμο, είναι απαραίτητο να μάθει να γνωρίζει τον 

πόνο σε αυτόν, ώστε όταν αισθάνεται ότι απομακρύνεται από τη χάρη και το φως, να εξαγνίζεται και να 

ενισχύεται στη μετάνοια και έτσι να μαθαίνει να ξεπερνά τους πειρασμούς. 

12 Πόσο αξιέπαινη για τον Θεό είναι η προσπάθεια εκείνου που παλεύει ενάντια στους πειρασμούς 

που γίνονται πιο πιεστικοί όσο περισσότερο προσπαθεί για την ανανέωσή του. 
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13 Ο θυσιαστικός μου θάνατος δεν ήταν άχρηστος, άνθρωποι. Διότι τόσο εκείνοι που Με αγαπούν 

όσο και εκείνοι που Με αρνούνται θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματά Μου. Αυτό το έργο θα 

επικρατήσει στο βιβλίο των αιώνων και θα αποδώσει καρπούς για πάντα. 

14 Δεν μπορείτε να ξέρετε γιατί το βάρος του σταυρού σας, δηλαδή οι ευθύνες και τα βάσανα, είναι 

ελαφρύτερο για κάποιους από ό,τι για άλλους. Όλοι σας σε αυτή τη γη δεν γνωρίζετε το παρελθόν σας, 

κανείς δεν γνωρίζει την ώρα που η ψυχή του έλαβε το φως. Επομένως, σηκώστε το σταυρό με παράδοση. 

Διότι όποιος Με ακολουθήσει με αυτόν τον τρόπο θα επιβιώσει ακόμη και από τον θάνατο. 

15 Η φωνή μου σήμερα μιλάει για νόμο και δικαιοσύνη, είναι η ίδια φωνή που ακούσατε στο Σινά. 

Σήμερα, όπως και εκείνη την ημέρα, βλέπω τη δυσπιστία πολλών. Σας έδωσα τότε τον νόμο σκαλισμένο 

σε πέτρα μια φορά και μια δεύτερη, επειδή ο Μωυσής παραβίασε τον πρώτο, εκτός εαυτού μπροστά στην 

ειδωλολατρία και την αδυναμία σας. Σήμερα, όμως, όπως το γράφω στη συνείδησή σας: Τι θα κάνετε μαζί 

του; Θα ενεργήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε ο Ηλίας, ο αγγελιοφόρος αυτής της εποχής, να απαιτήσει να 

τηρήσετε τον νόμο Μου; 

16 Από τα βάθη της καρδιάς σου Μου λες: "Κύριε, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η 

αχαριστία μας προκάλεσε το σπάσιμο των πινακίδων του Νόμου Σου από την οργή του Μωυσή. Πώς θα 

μπορούσαμε στην εποχή μας να παρακούσουμε ξανά τον Νόμο Σου;" Αλλά ο Πατέρας σας λέει: Πρέπει 

να μείνετε ξύπνιοι. Γιατί στη Δεύτερη Εποχή ο Ιησούς ήρθε να σας φέρει το Νόμο της Αγάπης, και Τον 

αφήσατε να χύσει το Αίμα Του μέχρι την τελευταία σταγόνα και δεν Τον αναγνωρίσατε. 

17 Σας ρωτώ, άνθρωποι, και εσάς, ανθρωπότητα: Πού είναι ο νόμος που σας έδωσα στο Σινά; Πού 

είναι το ψωμί της αιώνιας ζωής που σας έδωσε ο Ιησούς στη συνέχεια; ─ Με σκυμμένα κεφάλια ακούτε 

τις ερωτήσεις μου, επειδή αναγνωρίζετε ότι έχετε παραστρατήσει. 

18 Στην Πρώτη Εποχή ήσασταν ένας λαός αποτελούμενος από δώδεκα φυλές. Αλλά το Ισραήλ, 

καταπιέζοντας κάθε φόβο για τη δικαιοσύνη μου, χωρίστηκε σε διαφορετικούς λαούς. Σήμερα βρίσκεστε 

και πάλι στη γη. Αλλά πώς θα μπορούσατε να χωριστείτε σε λαούς ή σε φυλές, όταν μια ενιαία οικογένεια 

αποτελείται από παιδιά διαφορετικών φυλών, και ακόμη και τα παντρεμένα ζευγάρια αποτελούνται από 

μέλη των δώδεκα φυλών; Ποιος έχει κατανοήσει αυτό το σχέδιο; Εγώ σας επέλεξα και σας ένωσα. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι τρέμουν στο άκουσμα αυτής της φωνής χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. 

Γιατί είναι εκείνοι που Με άκουσαν και στο παρελθόν. 

19 Τώρα είναι ο Τρίτος Χρόνος, ο οποίος πλησιάζει στην κορύφωσή του. Σε αυτό λαμβάνετε τώρα το 

μάννα της ερήμου, το Αίμα του Ιησού και το φως του Αγίου Πνεύματος. Όταν χρειάζεστε τον εξαγνισμό 

σας, έχετε τη Μαρία, τη Συμπαντική Μητέρα σας, που σας πλένει με τα δάκρυα της αγάπης της και σας 

σκεπάζει με τον μανδύα του ελέους της. 

20 Και πάλι ο Πατέρας λέει στο λαό του: Ενωθείτε. Διότι βλέπω ότι ─ ενώ κάποιοι αποφασίζουν να 

υπακούσουν στις εντολές μου, άλλοι αντιδρούν σ' αυτές. Μη διχάζεστε, γιατί έτσι θα ανοίξετε την πόρτα 

στον πειρασμό. Ο Λόγος Μου είναι για όλους, ακόμη και αν ανάμεσα στους ακροατές υπάρχουν εκείνοι 

που δεν σκύβουν το κεφάλι μπροστά στη φωνή Μου, επειδή κυριαρχούνται από την αμφιβολία που τους 

προκαλεί το γεγονός ότι Με βλέπουν να εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσα από ένα αμόρφωτο, αδέξιο και 

απλό μυαλό. 

21 Πόσοι από εκείνους που Με καταδίωκαν και Με χλεύαζαν στο παρελθόν ζουν τώρα γεμάτοι 

ψυχική γαλήνη, την οποία τους έδωσα ως απόδειξη της αγάπης Μου που συγχωρεί τα πάντα. Αλλά όταν 

άκουσαν ότι επέστρεψα, οι ψυχές τους αισθάνθηκαν να κυριεύονται από φόβο, και γι' αυτό ήρθαν δειλά-

δειλά για να εξακριβώσουν αν το θέμα της εκδήλωσής Μου ήταν αληθινό. Όταν Με άκουσαν τότε, 

ταρακουνήθηκαν γιατί ένιωσαν ότι τους κάλεσε η φωνή Μου. 

22 Αυτοί είναι οι άνθρωποι που επέλεξα να φέρουν φως και ειρήνη στα έθνη, και οι οποίοι ήταν 

διασκορπισμένοι και κρυμμένοι ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Αλλά το διορατικό και διεισδυτικό βλέμμα 

μου ήξερε πού βρισκόταν ο καθένας από τους υπηρέτες μου για να τους καλέσω και να τους υποδείξω την 

αποστολή τους, την οποία ακόμη περιμένω να εκπληρώσω. 

23 Ο κόσμος έβλεπε αδιάφορα τη ζωή της Μαρίας στη γη. Αλλά πραγματικά, σας λέω, σήμερα θα 

αναγνωρίσετε τη μητρική φωνή της, τη φωνή της αγάπης, που είναι νανούρισμα, παρηγοριά, ελπίδα και 

βάλσαμο. Κάποιοι θα το αναγνωρίσουν, άλλοι θα το αρνηθούν. Ωστόσο, με τρυφερότητα και αγάπη 

απλώνει τον θεϊκό της μανδύα πάνω από το σύμπαν, και κάτω από αυτόν παρέχει ζεστασιά και προστασία 

σε όλα τα πλάσματά της. Επίσης, σώζει και λυτρώνει- είναι το Ουράνιο Ιερό που περιέχει τα μυστικά του 
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που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη. Αφού το σώμα της, ως σώμα γυναίκας, ήταν το ιερό στο οποίο 

βρισκόταν ασφαλές το σώμα του Ιησού ─ πόσα λοιπόν κρατάει το πνεύμα της για όλα τα παιδιά της! 

24 Πόσο βαθύς ήταν ο πόνος που ο κόσμος τρύπησε στην καρδιά της Μητέρας της, και με πόση 

τρυφερότητα κρύβει τα δάκρυά της για να σας δείξει μόνο τη γλυκύτητα του χαμόγελου της και την 

αγάπη των χαδιών της! Πάντα, ανάμεσα στην αμείλικτη δικαιοσύνη μου και τις αμαρτίες των ανθρώπων, 

παρεμβάλλεται η μεσιτεία και η μητρική αγάπη της Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας σας. 

25 Από το "σύννεφο" σας μιλάω και σας προσκαλώ να έρθετε κοντά Μου. 

26 Σας βλέπω ακόμη να μελετάτε την πρώτη σελίδα του βιβλίου, αλλά ο χρόνος της διδασκαλίας μου 

είναι σύντομος. 

27 Θέλω, όταν φτάσετε σε Μένα, να είστε σε θέση να Μου πείτε: "Κύριε, εδώ είναι ο καρπός της 

συγκομιδής μου: η ανανέωση κάποιων συνανθρώπων μου μέσω του παραδείγματός μου". Γιατί αν δεν 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, δεν θα μπορέσετε να εισέλθετε στη Βασιλεία Μου. 

28 Τρεις φορές σας πρόσφερα τη σωτηρία της ψυχής, αλλά παραμείνατε κουφοί στη φωνή Μου. 

Αυτό είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που σας κάνω. Γι' αυτό, σας ζητώ να Με ακούσετε, να ντυθείτε με 

ταπεινότητα, να κατέβετε από το ψηλό σας βάθρο και να διώξετε κάθε μίσος από την καρδιά σας. 

29 Ο λόγος μου δεν είναι λουλουδάτος, είναι ξεκάθαρος, ώστε να τον καταλάβετε όλοι και να μην 

του δίνετε διαφορετικές ερμηνείες. 

30 Δεν πρέπει να υπάρχουν αδαείς ανάμεσα στο λαό Μου, γιατί σας έχω πλημμυρίσει με σοφία. 

31 Σε όλα τα δέντρα βλέπω καλούς καρπούς και άλλους, κακούς καρπούς. Αλλά δεν θα Μου 

προσφέρετε κανένα από τα τελευταία. Προορίζεστε να επιλέξετε τους νόστιμους φόβους που πρέπει να 

Μου παρουσιάσετε. Γνωρίζετε ήδη όλα τα καθήκοντά σας. Παλαιότερα περπατούσατε σκοντάφτοντας 

μέσα στον κόσμο επειδή ένα σκοτεινό πέπλο κάλυπτε τα μάτια σας. Αλλά ήρθα σαν μια ακτίνα αστραπής 

μέσα στη νύχτα για να φωτίσω τα μονοπάτια σας. Από τότε ξέρετε πού πηγαίνετε. 

32 Έχετε μάθει να συμβουλεύεστε τη συνείδησή σας πριν κάνετε ένα βήμα. 

33 Σήμερα, καθώς είστε ενωμένοι, να είστε υπάκουοι στις διδασκαλίες μου. Γιατί οι μεγάλες 

δοκιμασίες πλησιάζουν. 

34 Ο Δάσκαλος είναι μαζί σας για άλλη μια φορά. Αυτή τη μέρα ήρθα να σας περιποιηθώ, να σας 

ανεβάσω με τον λόγο της αγάπης Μου, να σας δώσω το φιλί της ειρήνης Μου και να σας ρωτήσω τι Μου 

προσφέρετε στην καρδιά σας. 

35 Δεν ήρθα να σας κρίνω, αλλά να σας ζητήσω να έχετε αληθινή αγάπη και έλεος στις πράξεις σας, 

να ακούσετε τη φωνή της συνείδησής σας. 

36 Ανά πάσα στιγμή έχυσα το αίμα Μου για σας ─ μερικές φορές μπροστά στα γήινα βλέμματα των 

ανθρώπων, άλλες φορές αόρατα. Σας προσέχω πάντα για να μην υποφέρετε σε αυτόν τον κόσμο και για 

να αποκτήσετε μετά τη γήινη ζωή σας αιώνια ζωή για την ψυχή σας στο υπερπέραν. Αλλά δεν Με 

καταλάβατε, δεν υπακούσατε στο λόγο Μου, και γι' αυτό, αυτή τη στιγμή βγήκα από το λευκό "σύννεφο" 

για να χτυπήσω τη μελωδική μου καμπάνα και να σας ζητήσω να ενωθείτε και να αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον. 

37 Αρχίζετε να μελετάτε, αλλά δεν έχετε ακόμη κατανοήσει ούτε την πρώτη σελίδα του βιβλίου μου, 

παρόλο που γνωρίζετε ότι ο χρόνος στον οποίο σας δίνω το διδακτικό μου λόγο είναι ήδη σύντομος. 

Πρέπει να μελετήσετε και να κατανοήσετε τη διδασκαλία μου και να ξεκινήσετε με τόλμη το ταξίδι σας. 

Διότι δεν θα σας δεχθώ, αν δεν έχετε πρώτα μελετήσει αυτά που σας έδωσα σ' αυτόν τον καιρό. 

38 Με κάνατε να κλάψω και να χύσω το αίμα Μου, και τώρα θέλω να έρθετε σε Μένα και να πείτε 

στα πόδια Μου: "Δάσκαλε, εδώ είναι η διδασκαλία, εδώ είναι η συγκομιδή, εδώ είναι το καλό παράδειγμα 

που έδωσα στους ανθρώπους. Υπάρχει η ανανεωμένη ανθρωπότητα". 

Θέλω να θέσετε ενώπιόν Μου τον άνδρα και τη γυναίκα που έχετε προσηλυτίσει. Γιατί χωρίς αυτή την 

εκπλήρωση της αποστολής σας δεν θα εισέλθετε στο ιερό της κρυμμένης σοφίας Μου. Τρεις φορές έχω 

έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να σας φέρω διάφορες ευκαιρίες για τη σωτηρία της ψυχής σας. Εσείς, 

όμως, αφήσατε τα λόγια μου να περάσουν και δεν υπακούσατε στις εντολές μου. Επομένως, σας λέω ότι 

αυτή είναι η τελευταία από αυτές τις ευκαιρίες και ότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε αυτό που βάζω τώρα 

στις καρδιές σας, ντύνοντας τους εαυτούς σας με ταπεινότητα, κατεβαίνοντας από το βάθρο του ψεύτικου 

μεγαλείου σας, εξαλείφοντας την κακή διάθεση και το μίσος για τους συνανθρώπους σας και ενώνοντας 
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τους εαυτούς σας. Γιατί αυτό σας ζητώ, για να μην πέσει το σκήπτρο της δικαιοσύνης μου πάνω στην 

ανθρωπότητα. 

39 Δεν είστε πλέον άσχετοι, διότι σας έχω δώσει άφθονη τη διδασκαλία Μου, και σας ζητώ: Γιατί 

βλέπω ότι οι μαθητές Μου δεν ήθελαν να Με καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τα λόγια Μου και τις 

οδηγίες Μου με διαφορετικούς τρόπους και σύμφωνα με τη δική τους βούληση; Δεν σας μίλησα στη δική 

σας γλώσσα, με απλά λόγια, για να Με καταλάβετε όλοι; Δεν μιλάω σε κάποιους με διαφορετικό τρόπο 

από άλλους. Γι' αυτό, δεν θέλω να Μου πείτε αύριο: "Δάσκαλε, δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε, δεν 

κατανοούμε τις οδηγίες σου και γι' αυτό δεν τις ακολουθούμε". ─ Όχι, Ισραήλ, είναι απαραίτητο για σένα 

να εξαλείψεις το δηλητήριο που κουβαλάς ακόμα στην καρδιά σου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εκλάβετε 

σωστά αυτόν τον νόμο, διότι δεν φταίει για την αμαρτία σας, και δεν είναι δίκαιο να κατηγορείται το έργο 

μου για αυτά τα σφάλματα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να το εκτιμήσουν, παρόλο που σας το δίνω 

λευκό και καθαρό σαν χιονισμένο χωράφι; 

40 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, διότι συνεχώς βλέπω διχόνοια μεταξύ ορισμένων και άλλων. 

Βλέπω ότι θέλετε να απομακρυνθείτε από το Νόμο Μου, κάποιοι γυρνώντας του την πλάτη και άλλοι 

ακολουθώντας το δικό τους δρόμο, σκοντάφτοντας και πέφτοντας σε αγκάθια αντί να ακολουθήσουν 

δίκαια το μονοπάτι που έχω θέσει μπροστά σας. 

Παντού φυτρώνουν δέντρα που δίνουν στην ανθρωπότητα έναν διαφορετικό καρπό από αυτόν που σας 

δίνω εγώ. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και καλοί καρποί ανάμεικτοι, και γι' αυτό σας λέω: Αφαιρέστε τους 

κακούς καρπούς και αφήστε μόνο τους καλούς. Διαλέξτε τα και προσφέρετέ Μου μόνο τον αγνό σπόρο 

και το χρυσό σιτάρι. 

Δεν είστε πλέον παιδιά του σκότους, όπως ήσασταν πριν. Γιατί εμφανίστηκα ανάμεσά σας σαν μια 

λαμπρή ακτίνα αστραπής για να φωτίσω το μονοπάτι σας, για να σας κάνω να καταλάβετε ποιο είναι το 

μονοπάτι της αλήθειας. Τώρα μπορείτε να την αναγνωρίσετε και να την περπατήσετε, γιατί σας έδωσα 

δύναμη και σας πήρα από το χέρι, ώστε να κάνετε τα πρώτα βήματα και αργότερα να περπατήσετε μόνοι 

σας αλλά με ασφάλεια, χωρίς οδυνηρές εμπειρίες ή πτώση στην αμαρτία και χωρίς να επιτρέψετε στον 

εαυτό σας να παρασυρθεί από την κακία που επικρατεί στον κόσμο. 

41 Σήμερα δεν είστε πια αδαή παιδιά, σήμερα ξέρετε πώς να προχωρήσετε, τι έργα θα επιτύχετε και 

ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί τρόποι. Διότι σας έδωσα καρδιά και συνείδηση για να τις συμβουλεύεστε. 

Γι' αυτό, σας ζητώ εδώ και πολύ καιρό να μην φάτε τον απαγορευμένο καρπό, να μην τραβήξετε το 

δίκοπο μαχαίρι σας για να κόψετε την τιμή του αδελφού σας, να συνειδητοποιήσετε την ειλικρίνεια και 

την τελειότητα του Νόμου Μου, ο οποίος ήταν ένας σε όλες τις εποχές, έτσι ώστε να μπορέσετε να 

ανυψωθείτε με κατανόηση και καλή θέληση υπακούοντας στις ουράνιες εντολές Μου, ώστε να υπάρξει 

ειρήνη σε όλη τη γη και να μην καταστρέφει πλέον η καταστροφή τη ζωή. Δεν θέλω να σας δω να κλαίτε 

και να έχετε πικρία στο στόμα σας. Επίσης, αυτή τη μέρα θα σας δώσω το θείο έλεός μου. 

42 Μακάριος είναι αυτός που είναι προετοιμασμένος, γιατί θα δει ειρήνη στο δρόμο του και θα 

νιώσει την ψυχή και το σώμα του να ξεχειλίζουν από το έλεός Μου. Από την αιώνια δόξα στέλνω κάτω τα 

κρυστάλλινα νερά, ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε ενισχυμένοι αυτή τη στιγμή. Σας δίνω την αγάπη 

Μου σε ρεύματα, ώστε να προχωρήσετε μπροστά και να συνειδητοποιήσετε ότι είμαι ακούραστος, ώστε 

αύριο να Με πάρετε ως παράδειγμα, απαλλάσσοντας τον εαυτό σας από κάθε υλισμό, κάθε ματαιοδοξία, 

και, φέρνοντας μόνο καλά έργα, να γίνετε ένας λευκός καθρέφτης στον οποίο αυτή η ανθρωπότητα μπορεί 

να αναλογιστεί τον εαυτό της. 

43 Πάντα ερχόμουν να αναζητήσω τους χαμένους για να τους ελευθερώσω από την αμαρτία και να 

τους βάλω στο δρόμο της σωτηρίας. Αύριο θα έρθουν οι μεγάλες δοκιμασίες, και είναι θέλημά Μου να 

σας αφήσω ως θαρραλέους στρατιώτες του Ιησού που μπορούν να πολεμήσουν και να βγουν νικητές. 

44 Με παρουσία, εξουσία και ουσία ήμουν ανάμεσά σας σήμερα το πρωί. Σας δίνω τον καθημερινό 

άρτο και το θεραπευτικό βάλσαμο. Ευλογώ εσάς, τα παιδιά σας, τις ταλαιπωρημένες μητέρες, τους 

ηλικιωμένους. Σε όλους δίνω την ειρήνη μου, την αγάπη μου και το φως μου. 

45 Αγαπήστε, άνθρωποι, αγαπήστε με την πιο αγνή αγάπη που μπορεί να σας οδηγήσει στην αλήθεια. 

Τότε θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω με αυτά τα λόγια. Η δύναμη που κινούσε τα χείλη του Ιησού όταν 

ήταν μαζί σας ήταν αυτή της αγάπης ─ η φωνή μέσω της οποίας σας λέω: "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια 

και η ζωή". 
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46 Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτή του σώματος. Είναι επίσης η φωτιά που εξαγνίζει και 

το νερό της χάρης που καθαρίζει. 

47 Όσο κι αν σας μιλάω, υπάρχουν ακόμα μαθητές που πιστεύουν σήμερα και δεν πιστεύουν αύριο, 

γιατί έχουν ώρες πίστης και ώρες αμφιβολίας. 

48 Βλέπω σε εσάς έναν λαό που έχει κουραστεί από την ανθρώπινη ζωή του και είναι υπερβολικά 

απασχολημένος, και από αυτό προκύπτει ένας λαός που αυτοαποκαλείται πνευματικός, αλλά ζει με 

μεγάλη κλίση στα γήινα πράγματα. 

49 Εγώ όμως σας είπα: Ξυπνήστε στην αλήθεια και μην ενεργείτε όπως οι γραμματείς και οι 

Φαρισαίοι που καθαρίζουν μόνο το εξωτερικό του σκεύους ή που, όταν προσπαθούν να κάνουν καλές 

πράξεις, σκέφτονται ότι δεν πρέπει να τα δίνουν όλα, γιατί τότε θα είναι φτωχοί και χωρίς ψωμί για το 

στόμα τους. 

50 Ω, για πόσο καιρό εσείς που σκέφτεστε έτσι θα πρέπει να περιπλανιέστε σαν σκιές! Θα γεννιέστε 

και θα ξαναγεννιέστε όσο δεν μαθαίνετε να δίνετε την αγάπη που σας διδάσκω. 

51 Δεν θέλω να είστε για πάντα μικρά παιδιά. Είναι σωστό για αυτόν τον λαό να Μου λέει στις 

προσευχές του, "Κύριε, Σ' αγαπώ", και μετά να μην κάνει έργο ελέους με τον τρόπο του; Γιατί 

εξακολουθώ να σε πιάνω να κλέβεις; Γιατί δεν ασκείτε αληθινό έλεος, και όταν το κάνετε, είναι μόνο για 

να σας δουν και να σας ακούσουν να το κάνετε; 

52 Εξαπατάτε τους εαυτούς σας, και μερικές φορές καυχιέστε για την πίστη σας, παρόλο που η πίστη 

σας έχει παγώσει. Τότε βλέπω ότι είστε επίσης ψυχροί στη φιλανθρωπία, στην πίστη και στην ειλικρίνεια. 

53 Αληθινά σας λέω, κανείς δεν θα περάσει την πόρτα του σταυρού αν δεν μάθει να είναι πιστός. 

54 Αγαπητοί μαθητές, σας λέω: Αν κατά καιρούς σας μιλάω με σκληρά λόγια, αυτά δεν είναι τόσο 

απαιτητικά για δικαιοσύνη όσο σας αξίζει σύμφωνα με τις πράξεις σας. 

55 Θέλω μόνο να σας καθαρίσω από τις ατέλειες με τον λόγο Μου. Πού είναι οι "λευκές ρόμπες" που 

θα έπρεπε να έχετε ετοιμάσει για τον εαυτό σας για να είστε μαζί Μου σε αυτό το συμπόσιο; 

56 Θέλω να εισχωρήσω στο εσωτερικό σας για να δω το ιερό μου. Ω ανθρώπινες ψυχές, εσείς που 

πιστεύετε ότι γεννηθήκατε πρόσφατα, και όμως προ πολλού βγήκατε από Εκείνον που φέρει μέσα του την 

αγάπη του Πατέρα και την αγάπη της Μητέρας! Γιατί από Αυτόν πηγάζουν όλα τα είδη της τέλειας 

αγάπης. 

57 Όπως βλέπετε το σώμα του ανθρώπου να αναπτύσσεται, έτσι και το πνεύμα αναπτύσσεται μέσα 

του. Αλλά το σώμα συναντά ένα όριο στην ανάπτυξή του, ενώ το πνεύμα χρειάζεται πολλά θέματα και 

την αιωνιότητα για να φτάσει στην τελειότητά του. 

58 Αυτός είναι ο λόγος της μετενσάρκωσής σας. Γεννηθήκατε αγνοί, απλοί και καθαροί σαν σπόρος 

από το πατρικό και μητρικό δημιουργικό πνεύμα του Θεού. Αλλά μην κάνετε λάθος, γιατί δεν είναι το ίδιο 

να είσαι αγνός και απλός με το να είσαι μεγάλος και τέλειος. 

59 Μπορείτε να το συγκρίνετε με ένα παιδί που μόλις γεννήθηκε και ένα έμπειρο άτομο που διδάσκει 

παιδιά. 

60 Αυτό θα είναι το πεπρωμένο σας σε όλα τα στάδια της ζωής σας μόλις αναπτυχθεί το πνεύμα σας. 

Αλλά πόσο αργά προοδεύει το πνεύμα σας! 

61 Έχουν περάσει σχεδόν 2000 χρόνια από τότε που σας δίδαξα με λίγα λόγια τον τρόπο για να 

εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον", σας είπα. Έχετε ζήσει πολλές φορές, με ή 

χωρίς γήινο σώμα, σε αυτή την "κοιλάδα" ή σε άλλες. Αλλά δεν ήξερες πώς να μάθεις το μάθημα. 

62 Θα έχετε πολύ δρόμο να διανύσετε μέχρι αυτή η μεγαλειώδης διδασκαλία να γίνει 

πραγματικότητα στην ψυχή σας. 

63 Αυτός ο κόσμος καλείται να πνευματοποιηθεί μαζί με τους κατοίκους του και έτσι να δώσει τέλος 

στα βάσανα και τα χτυπήματα της μοίρας. 

64 Η φωτιά της αγάπης Μου θα λιώσει το χιόνι των καρδιών σας, και παρόλο που οι αιώνες περνούν, 

Εγώ θα συνεχίσω να διδάσκω, και τελικά θα μάθετε και θα αγαπήσετε. 

65 Θυμάστε τη Μαρία Μαγδαληνή; Δεν καταλάβατε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει; 

66 Ο νους του ανθρώπου δεν καταλαβαίνει τα σύμβολά μου, σταματάει μπροστά στο μυστήριο και 

αρκείται στο σύμβολο. 
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67 Τα σύμβολα είναι ξεπερασμένες εικόνες που πρέπει να απουσιάζουν από τη λατρεία του Θεού από 

την ανθρωπότητα στην εποχή του φωτός. 

68 Η Μαρία Μαγδαληνή ─ η αμαρτωλή, όπως την αποκαλούσε ο κόσμος ─ είχε κερδίσει την 

τρυφερότητά μου και τη συγχώρεσή μου. 

69 Σύντομα πέτυχε τη σωτηρία της, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλους που ζητούν μόνο με μισή 

καρδιά συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Ενώ εκείνη βρήκε σύντομα αυτό που έψαχνε, άλλοι δεν το 

βρήκαν. 

70 Η Μαγδαληνή συγχωρήθηκε χωρίς να καυχηθεί για τη μετάνοιά της. Είχε αμαρτήσει, όπως και 

εσείς αμαρτάνετε- αλλά είχε αγαπήσει πολύ. Αυτός που αγαπάει μπορεί να παρουσιάζει παρεκκλίσεις 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά του- αλλά η αγάπη είναι τρυφερότητα που ξεχειλίζει από την καρδιά. Αν 

θέλετε να συγχωρεθείτε ─ όπως εκείνη ─ στρέψτε τα μάτια σας σε μένα γεμάτα αγάπη και εμπιστοσύνη, 

και θα απαλλαγείτε από κάθε παράπτωμα. 

71 Αυτή η γυναίκα δεν αμάρτησε πλέον. Την αγάπη που ξεχείλιζε από την καρδιά της την αφιέρωσε 

στη διδασκαλία του Δασκάλου. 

72 Είχε συγχωρεθεί παρόλο που είχε κάνει λάθη. Όμως στην καρδιά της έκαιγε η φωτιά που 

εξαγνίζει, και λόγω της συγχώρεσης που έλαβε η αμαρτωλή, δεν αποχωρίστηκε ούτε στιγμή από τον 

Ιησού. Οι μαθητές μου, από την άλλη πλευρά, με άφησαν μόνο μου τις πιο αιματηρές ώρες. Αλλά εκείνη 

η μικρή Μαρία δεν αποχωρίστηκε από μένα, δεν με αρνήθηκε, δεν φοβήθηκε, ούτε ντράπηκε. 

73 Ως εκ τούτου, της δόθηκε η δυνατότητα να χύσει δάκρυα στους πρόποδες του σταυρού μου και 

πάνω από τον τάφο μου. Το πνεύμα της σύντομα βρήκε σωτηρία, επειδή αγαπούσε πολύ. Στην καρδιά της 

είχε επίσης ένα αποστολικό πνεύμα. Η μεταστροφή της λάμπει σαν το φως της αλήθειας. Είχε γονατίσει 

στα πόδια μου για να μου πει: "Κύριε, αν το θέλεις, θα απαλλαγώ από την αμαρτία". 

74 Εσείς, από την άλλη πλευρά ─ πόσο συχνά θέλετε να με πείσετε για την αθωότητά σας 

καλύπτοντας τις παραβάσεις σας με μακρές προσευχές. 

75 Όχι, μαθητές, μάθετε από αυτήν, αγαπήστε αληθινά τον Κύριό σας σε κάθε έναν από τους 

αδελφούς σας. Αγαπήστε πολύ και οι αμαρτίες σας θα συγχωρεθούν. Θα γίνετε σπουδαίοι αν κάνετε αυτή 

την αλήθεια να ανθίσει στις καρδιές σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 213  
1 Το φως του Πνεύματός Μου είναι μαζί σας, ο Χριστός είναι πάνω από το πνεύμα σας, και μέσα 

από τα ανθρώπινα χείλη αποκαλύπτει το Λόγο της ζωής και της αλήθειας ως δρόμο που οδηγεί σε Μένα. 

2 Άνοιξε τις πύλες του ιερού σου, ώστε να μπορέσω να εισέλθω στο αγνότερο της ύπαρξής σου. 

3 Ονομάζετε την ημέρα αυτή "Κυριακή της Ανάστασης", επειδή είναι μια ημέρα κατά την οποία 

ανακαλείτε στη μνήμη σας τα γεγονότα που πέρασε ο Ιησούς στο επίγειο ταξίδι του. 

4 Τέλος, αφαιρέστε το πέπλο του μυστηρίου για να μπορέσετε να εισέλθετε στο ιερό της αλήθειας. 

Σε αυτή τη διδασκαλία σας αποκαλύπτω σημαντικές διδασκαλίες, ώστε τα σκοτεινά πέπλα του 

μυστηρίου, με τα οποία συνηθίζατε να καλύπτετε το φως μου, να εξαφανιστούν από κοντά σας. Ακούστε: 

Μόνο αυτός που πεθαίνει μπορεί να αναστηθεί. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς "πέθανε" εκείνη την εποχή; Έχετε 

καταφέρει να φανταστείτε τον Δάσκαλό σας "νεκρό"; 

5 Ο "θάνατος" είναι μόνο ένα σύμβολο. Ο "θάνατος" υπάρχει μόνο για εκείνους που δεν έχουν 

ακόμη επιτύχει τη συνειδητοποίηση της αλήθειας. Για αυτούς, ο θάνατος εξακολουθεί να είναι μια εικόνα 

τρόμου, πίσω από την οποία κρύβεται το μυστήριο ή το τίποτα. Αλλά σε εσάς λέω: Ανοίξτε τα μάτια σας 

και καταλάβετε ότι και εσείς δεν θα πεθάνετε. Θα αποχωριστείτε από το σώμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι θα πεθάνετε. Εσείς, όπως και ο Δάσκαλός σας, έχετε αιώνια ζωή. 

6 Όταν άφησα το σώμα μου, το Πνεύμα μου εισήλθε στον κόσμο των πνευμάτων για να τους 

μιλήσει με τον λόγο της αλήθειας. Όσον αφορά εσάς, τους μίλησα για τη Θεία Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η 

αληθινή γνώση της ζωής. 

7 Αλήθεια σας λέω, το Πνεύμα του Ιησού δεν έμεινε ούτε μια στιγμή στη σπηλιά του τάφου, είχε 

πολλά έργα αγάπης να κάνει σε άλλους κόσμους της ζωής. Το άπειρο Πνεύμα Μου είχε πολλές 

αποκαλύψεις να τους κάνει γνωστές ─ όπως και σε εσάς. 

8 Υπάρχουν επίσης κόσμοι όπου τα πνευματικά όντα δεν ξέρουν πώς να αγαπούν. Ζουν στο σκοτάδι 

και λαχταρούν το φως. Σήμερα οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι όπου βασιλεύει η ασπλαχνία και ο εγωισμός 

επικρατεί σκοτάδι, ότι ο πόλεμος και τα πάθη είναι το κλειδί που κλείνει την πύλη του μονοπατιού που 

οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. 

9 Η αγάπη, από την άλλη πλευρά, είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγει κανείς το βασίλειο του φωτός, 

που είναι η αλήθεια. 

10 Εδώ έχω γίνει γνωστός μέσω των ανθρώπινων σωμάτων, εκεί έχω επικοινωνήσει απευθείας με τα 

ανώτερα πνευματικά όντα, ώστε να διδάξουν εκείνους που δεν είναι σε θέση να λάβουν την έμπνευσή 

Μου απευθείας. 

11 Αυτά τα υψηλά, φωτεινά όντα είναι οι φορείς της φωνής για εσάς εδώ. 

12 Τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνετε τον λόγο για τον οποίο ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και τον λόγο για 

τον οποίο επισκέφθηκα αυτούς τους κόσμους. 

13 Είπα στα πνεύματα: "Θα ξαναγεννηθείς. Αλλά πριν εξιλεωθείτε σε ένα γήινο σώμα, θα πρέπει να 

καθαρίσετε την ψυχή σας από κάθε βλαβερή εντύπωση, έτσι ώστε στην αναγέννησή σας να είστε σαν 

φλεγόμενοι πυρσοί. 

14 Εκείνοι που έχουν το φως του Αγίου Πνεύματός μου μέσα τους είναι σαν πυρσοί που καίνε. 

Εκείνοι που δεν θέλουν να μάθουν την αλήθεια είναι σαν σβησμένοι πυρσοί που δεν καίγονται, επειδή δεν 

έχουν ανάψει τη φωτιά της σοφίας μου. 

15 Δεν θέλω να είστε σβησμένοι πυρσοί, γιατί τότε δεν θα μπορέσετε να εκπληρώσετε το πεπρωμένο 

σας, δηλαδή την αποστολή του πνεύματός σας. 

16 Αληθινά σας λέω, τις στιγμές που ο λόγος μου λάμπει μέσα από το μυαλό του ανθρώπου, 

υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες ασώματες οντότητες που παρακολουθούν την εκδήλωσή μου και ακούν τη 

φωνή μου. Ο αριθμός τους είναι πάντα μεγαλύτερος από εκείνους που είναι φυσικά παρόντες. Όπως κι 

εσείς, σιγά σιγά αναδύονται από το σκοτάδι για να εισέλθουν στη βασιλεία του φωτός. 

17 Είστε αθάνατοι, σας το είπα. Όταν τα κύτταρα του σώματός σας πεθαίνουν, αυτό δεν σημαίνει ότι 

πεθαίνει και η ψυχή. 

18 Αυτή η ημέρα της μνήμης και της ανάμνησης είναι το σύμβολο της δόξας της ψυχής, της 

ανάστασης, του φωτός της λυχνίας σας. 
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19 Μου άρεσε να γίνω γνωστός ανάμεσά σας αυτές τις ημέρες μνήμης για να ξυπνήσω στις καρδιές 

σας αισθήματα πίστης, συμπόνιας, πνευματικότητας. Χρησιμοποίησα αυτές τις ώρες για να καθαρίσω και 

να εξαγνίσω τις καρδιές σας. 

20 Γιατί έχετε μολύνει τους εαυτούς σας; Επειδή δεν επιτρέψατε στον εαυτό σας να καθοδηγηθεί από 

τη δύναμη του Πνεύματος, τη δύναμη του οποίου έχετε μπερδέψει με τη δύναμη της ανθρώπινης 

βούλησής σας, τις ματαιοδοξίες και τις ιδιοτροπίες σας. 

21 Είναι απαραίτητο να διεισδύσετε στην καρδιά σας, στο εσωτερικό σας, ώστε να γνωρίζετε σε ποιο 

βαθμό ακούτε τη φωνή της συνείδησης, σε ποια κατάσταση αγάπης βρίσκεστε προς τον πλησίον σας. 

Τότε θα ξέρετε σε ποιο βαθμό καίτε πυρσούς ή σβήνετε πυρσούς. 

22 Σας λέω: ανάλογα με την αγάπη σας θα είναι και η δύναμη, η καλοσύνη και το φως που διαθέτετε. 

23 Και εσείς θα έχετε την ημέρα της απελευθέρωσής σας και την ημέρα της δόξας σας. Ποια μέρα θα 

είναι αυτή; Εκείνη που είστε νικητές στο πεδίο της μάχης της ζωής σας. 

24 Η Γη είναι ένα πεδίο μάχης, υπάρχουν πολλά να μάθουμε. Αν δεν ήταν έτσι, λίγα χρόνια ζωής σε 

αυτόν τον πλανήτη θα ήταν αρκετά για σας και δεν θα σας έστελναν ξανά και ξανά για να γεννηθείτε εκ 

νέου. Δεν υπάρχει πιο σκοτεινός και ζοφερός τάφος για το πνεύμα από το ίδιο του το σώμα, όταν είναι 

ντυμένο με βρωμιά και υλισμό. 

25 Ο Λόγος Μου σας σηκώνει από αυτόν τον τάφο και στο εξής σας δίνει φτερά για να πετάξετε στις 

περιοχές της ειρήνης και του πνευματικού φωτός. 

26 Στο βαθμό που η ψυχή σας θριαμβεύει πάνω στο σκοτάδι και ξεπερνά τα εμπόδια, το φως 

εμφανίζεται μέσα της. Ως εκ τούτου, κάποιοι θα διανύσουν τη διαδρομή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από άλλους. 

27 Μεγάλος θα είναι εκείνος που ακολουθεί το μονοπάτι της πνευματικής προόδου και, καθώς 

περνάει μέσα από τις γήινες ζωές και τους αιώνες, φτάνει στο φως, την εμπειρία και την ανοδική εξέλιξη. 

28 Μετά από αυτόν τον αγώνα, τις προσπάθειες και τα δάκρυα, θα βιώσετε την απελευθέρωσή σας 

και τον παράδεισό σας ─ εκείνον στον οποίο θα αναδυθείτε πλήρως λαμπεροί μέσα από το φως του 

Πνεύματος. 

29 Ο παράδεισος δεν είναι ένας συγκεκριμένος τόπος, ο παράδεισος είναι ο τελικός στόχος της 

εξέλιξης της ψυχής. Εφόσον αυτός ο παράδεισος δεν είναι ένας συγκεκριμένος τόπος, πρέπει να 

καταλάβετε γιατί όσοι αμφιβάλλουν για την ύπαρξη της φωτεινής ψυχής λένε: "Θα πεθάνω" και θεωρούν 

τον θάνατο ως ένα τέλος. Όσοι όμως πιστεύουν στην αιώνια ζωή λένε: "Θα ζήσω για πάντα". 

30 Όσοι υλοποιούν την πίστη και τη θρησκευτική τους πρακτική κατανοούν και αναζητούν τον Θεό 

σε μια περιορισμένη μορφή. 

31 Ο πνευματιστής γνωρίζει ότι ο Παντοδύναμος είναι μέσα στα πάντα, ότι ο κόσμος, το σύμπαν και 

το άπειρο διαπερνώνται από την ουσία μου και την παρουσία μου. 

32 Όποιος με αναγνωρίζει και με κατανοεί με αυτόν τον τρόπο είναι ένας ζωντανός ναός του Θεού 

και δεν θα υλοποιεί πλέον τις αποκαλύψεις του Πνεύματος μέσω συμβόλων ή εικόνων. 

33 Μην πείτε πια ότι υπάρχει μόνο ένας ουρανός και μια γη και ότι αυτά είναι συγκεκριμένα μέρη. 

Υπάρχουν δισεκατομμύρια κόσμοι. Μην ξεχνάτε αυτό που είπα στον Ιησού: "Στον οίκο του Πατέρα μου 

υπάρχουν πολλές κατοικίες". 

34 Είναι καλό να τηρείτε τους νόμους της φύσης σας στην υλική ζωή. Ωστόσο, καταλάβετε ότι αυτοί 

οι νόμοι δεν είναι αιώνιοι. 

35 Ήρθα ξανά στους ταπεινούς, γιατί αυτοί είναι που καταλαβαίνουν καλύτερα αυτά τα λόγια. 

Θυμηθείτε ότι είπα: "Αυτός που ταπεινώθηκε θα υψωθεί". 

Την ημέρα αυτή που ονομάζετε Ημέρα της Ανάστασης, πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας ώστε να 

μπορείτε να πείτε: "Εγώ είμαι ο ναός και το λυχνάρι, εγώ είμαι η προσφορά". 

Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ναι, άνθρωποι, γιατί όποιος αγαπάει φέρει μέσα του τον ουρανό.  

Ευλογημένοι άνθρωποι, ψυχές των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, που ενσαρκώθηκα σ' αυτή την εποχή 

για να σχηματίσω την ασπίδα της ανθρωπότητας ─ σας προετοιμάζω πνευματικά και σωματικά για να σας 

κάνω πρόθυμο όργανο και να σας βάλω σ' αυτό το μονοπάτι που θέτω μπροστά σας, ώστε να αφήσετε το 

παράδειγμά σας στις νέες γενιές. 
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36 Ανάμεσά σας είναι οι απόγονοι του Ρουβήν, του Δαν, του Ιούδα και του Λευί, του Ισσάχαρ και 

του Ζαβουλών και όλοι οι γενάρχες των φυλών, και ως ισχυρές ψυχές που είστε, θα συνεχίσετε να 

εκδηλώνετε αυτή τη δύναμη και την πίστη στον Θεό σας. 

37 Το όνομα "Ισραήλ" δεν μπορεί να σβήσει, και παρόλο που αυτός ο λαός έχει ζηλευτεί, δοκιμαστεί 

και διωχθεί, δεν θα χαθεί, επειδή είναι το σπέρμα των προγόνων σας που ήταν η φυλή και η ζωή πολλών 

γενεών. Σήμερα βλέπετε αυτή τη φυλή να παρακμάζει και να εκφυλίζεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή 

αγάπησε τη "σάρκα" της περισσότερο από την ψυχή της και έγινε υπερήφανη για τα χαρίσματά της. Γι' 

αυτό, σας έκανα να ενσαρκωθείτε σε μια άλλη γη, σε μια άλλη φυλή, ώστε να μην πέσετε σε αυτά τα 

λάθη. 

38 Η πνευματοποίηση σας έχει εμπνευστεί από την αρχή του χρόνου. Είναι ένας σπόρος που σας 

δόθηκε για να τον καλλιεργήσετε με φροντίδα, και σας έχω αναθέσει το καθήκον να τον μεταδώσετε σε 

όλους τους λαούς χωρίς διάκριση φυλής. Σήμερα, στο αποκορύφωμα των καιρών, έρχομαι σε σας για να 

σας ζητήσω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον σπόρο. 

39 Όλοι εσείς οι άνθρωποι κουβαλάτε αυτόν τον σπόρο μέσα σας, γιατί πριν αποκτήσετε γήινο σώμα 

ήσασταν πνευματικά όντα, και η πνευματοποίηση είναι ο δρόμος που προορίζεται για εσάς, στον οποίο θα 

τελειοποιηθείτε. 

40 Είστε οι πιο προικισμένοι άνθρωποι. Ωστόσο, δεν ξέρατε πώς να χρησιμοποιήσετε τα χαρίσματά 

σας, δεν θέλατε να ερμηνεύσετε το θέλημά Μου. Αγαπήσατε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο ετοίμασα για 

την αναζωογόνηση, την ανάπτυξη και την ευλογία της ψυχής σας, σαν να ήταν το αιώνιο σπίτι σας, και 

ριζώσατε βαθιά σ' αυτόν. Ξεχνάτε την πνευματική ζωή και δεν προετοιμάζετε την είσοδό σας σε αυτή την 

"κοιλάδα" που σας περιμένει. 

41 Ιδού, αυτός ο κόσμος κατοικείται από ψυχές που, λόγω της έλλειψης πνευματικότητας, της 

προετοιμασίας, έχουν λίγα πλεονεκτήματα. Αλλά πόσος πόνος, πόση τύψη τους αιχμαλωτίζει. Δεν πρέπει 

να κατοικήσετε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς πρώτα να επιτρέψετε την πρόοδο εκείνων των ψυχών που, είτε 

από άγνοια είτε από εξέγερση, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την άνοδό τους. 

42 Αυτό που η ανθρωπότητα αποκαλεί πρόοδο δεν είναι έτσι για τις ψυχές. Διότι αν ήταν 

ανυψωμένοι, θα Με αγαπούσαν περισσότερο από όλα τα δημιουργημένα πράγματα και θα υπήρχε ειρήνη 

και αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. Όμως αυτοί το μόνο που μου προσφέρουν είναι η πνευματική τους 

ένδεια και άγνοια. 

43 Πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους να μεταστραφούν στην καλοσύνη. Δεν τηρείτε τους 

νόμους μου και δεν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας. Ο λόγος μου σας προσβάλλει όταν σας μιλάω για 

ανανέωση. Γιατί θέλεις να σιωπήσω, παρόλο που έχεις σωθεί; 

44 Να είσαι δυνατός, Ισραήλ, πολέμησε το κακό. Αναλάβετε δράση ακόμη και εναντίον του εαυτού 

σας, αν έχετε ίχνη κακού πάνω σας. Καθαρίστε την ατμόσφαιρα που αναπνέετε, ξεπεράστε κάθε ξένη 

επιρροή, αξιοποιήστε τις ικανότητες και τις δυνατότητές σας, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε. 

45 Ενισχύστε την πίστη των ανθρώπων και χτίστε με αυτήν έναν πύργο τόσο ψηλό που να φτάνει 

μέχρι τον ουρανό, ενώ τα θεμέλιά του είναι ακλόνητα. 

46 Με την προσευχή σας και με πνευματικά έργα μπορείτε να σταματήσετε την αύξηση των 

καταστροφικών δυνάμεων της φύσης. Γιατί μετά το 1950 θα εξαπολυθούν με μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι 

σήμερα. Η ανθρωπότητα θα εξαγνιστεί για να μπορέσει να δεχτεί τα Καλά Νέα, και μετά τον μεγάλο πόνο 

της θα δει το ουράνιο τόξο της ειρήνης να λάμπει και θα νιώσει το κάλεσμά μου να την προσκαλέσει να 

εισέλθει σε μια νέα ζωή. 

47 Σήμερα, καθώς επιστρέψατε στη Γη, είστε μάρτυρες της Παρουσίας μου. Είναι ένα από τα 

καθήκοντα που είχατε πάντα. Αλλά εκπλήσσεστε όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, επειδή πιστεύετε 

ότι δεν έχετε καμία γνώση του παρελθόντος της ψυχής σας. Αλλά αυτό το ίχνος είναι τόσο βαθύ που ούτε 

εσείς ούτε ο χρόνος μπορούν να σβήσουν την ιστορία της ζωής σας. 

48 Σας διδάσκω για να κηρύξετε αργότερα τη διδασκαλία μου. Αυτοί που θα σας ακούσουν θα 

εκπλαγούν από τα λόγια σας και θα σας εκλάβουν για τους νέους προφήτες και αποστόλους. Τότε θα σας 

αγαπήσουν. 

Φροντίστε να αποδίδει καρπούς το έργο σας. Μην σπέρνετε σε άγονη γη, μην εκθέτετε το έργο μου 

στη γελοιοποίηση. Να είσαι σοφός και να είσαι ευχάριστος σε όσους σε ζητούν και να συγχωρείς όσους 

δεν ξέρουν πώς να σε δεχτούν. 
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49 Ο Λόγος μου έχει αντηχήσει στο μυαλό σας, και το Πνεύμα μου ως Δάσκαλος χαίρεται που 

διδάσκει τους νέους μαθητές μου. 

50 Αν σκεφτείτε προσεκτικά, θα ανακαλύψετε ότι ήμουν πάντα μαζί σας και ότι από την πρώτη 

αποκάλυψη το μήνυμά Μου καθοδηγούσε τους ανθρώπους στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. Είναι 

φυσικό ότι μετά από αρκετές χιλιάδες χρόνια ανθρώπινων ψυχών που ζουν σε αυτή τη γη, θα πρέπει να 

σας φέρω μια διδασκαλία με μεγαλύτερο αποκαλυπτικό περιεχόμενο από αυτό που έχετε τώρα. 

51 Η Διδασκαλία μου, που είναι πάντοτε η εξήγηση του Νόμου, ήρθε σε σας ως μονοπάτι προς το 

Φως, ως ασφαλές ρήγμα για την ψυχή. Ωστόσο, οι άνθρωποι, κάνοντας χρήση της ελευθερίας της 

βούλησης με την οποία είναι προικισμένοι, και επιθυμώντας ένα μονοπάτι για τη ζωή τους, πάντα 

επέλεγαν τον εύκολο δρόμο της υλοποίησης, κάποιοι δεν έδιναν καμία απολύτως σημασία στα καλέσματα 

της συνείδησης, που πάντα κατευθύνουν προς το πνευματικό, και άλλοι δημιουργούσαν λατρείες και 

τελετές για να κάνουν τους εαυτούς τους να πιστεύουν ότι βαδίζουν σταθερά στο πνευματικό μονοπάτι, 

ενώ στην πραγματικότητα είναι εξίσου εγωιστές με εκείνους που έχουν εξορίσει το Όνομά Μου και το 

Λόγο Μου από τη ζωή τους. 

52 Αν μπορούσατε να δείτε από εδώ την "πνευματική κοιλάδα" όπου κατοικούν τα υλοποιημένα όντα 

─ εκείνα που δεν έχουν δουλέψει τίποτα για το πνευματικό ταξίδι μετά από αυτή τη ζωή ─ θα 

τρομοκρατηθήκατε. Αλλά ούτε για μια στιγμή δεν θα λέγατε: "Πόσο τρομερή είναι η δικαιοσύνη του 

Θεού!" Όχι, αντίθετα θα αναφωνήσετε: "Πόσο σκληρόκαρδοι, πόσο άδικοι και σκληροί είμαστε με τον 

εαυτό μας! Πόσο αδιάφοροι για τις ψυχές μας και πόσο ψυχροί ήμασταν ως μαθητές του Ιησού!" 

53 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πατέρας επέτρεψε σε αυτά τα όντα να εκδηλώνονται μερικές 

φορές στις ζωές σας και να σας φέρνουν τα οδυνηρά, καταπιεστικά μηνύματα της σκοτεινής και ειρηνικής 

ζωής τους. Είναι κάτοικοι ενός κόσμου που δεν έχει ούτε το λαμπερό φως των πνευματικών σπιτιών ούτε 

τις ομορφιές της γης που έχουν κατοικήσει. 

54 Αυτή η πλατιά κοιλάδα της σύγχυσης, των τύψεων, του πόνου, της κατήφειας και της απελπισίας 

φωτίζεται μόνο από το φως της συνείδησης, το οποίο αφυπνίζει το ένα μετά το άλλο αυτά τα όντα. Όταν 

αυτό το φως διεισδύσει τελικά σε ολόκληρη την ψυχή, αυτή αναγνωρίζει το μονοπάτι της, πετάει το 

ένδυμα της υλοποίησης που είχε ακόμα πάνω της, αισθάνεται ξανά ότι είναι ζωντανή, ότι έχει αναστηθεί 

ξανά, ότι μια φωνή την καλεί από το άπειρο και ότι αυτή η φωνή είναι του Πατέρα, ο οποίος από την αρχή 

του χρόνου χάραξε γι' αυτήν το μονοπάτι προς το φως και την ευδαιμονία. 

55 Κανείς από εσάς ας μη μένει στο σκοτάδι της σύγχυσης, ούτε ας πίνει το ποτήρι των δακρύων της 

μετάνοιας. 

56 Για να γλιτώσετε αυτή την απέραντη πίκρα, ελεήστε την ψυχή σας, κάντε αληθινά έργα αγάπης, 

όχι φαινομενικά έργα με τα οποία προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον εαυτό σας. 

57 Η διδασκαλία μου μεταδίδει πνευματικότητα, και πνευματικότητα σημαίνει αλήθεια, ειλικρίνεια, 

φως, ειλικρίνεια και αγάπη. 

58 Αυτός είναι ο δρόμος μου, ο μοναδικός ─ αυτός που χαράχτηκε για σας από την αρχή και είναι 

γραμμένος σε κάθε συνείδηση. 

59 Η φωνή μου, που αντηχεί για άλλη μια φορά στο πιο κρυφό μέρος της ύπαρξής σας, σας καλεί στο 

χαμένο μονοπάτι, στο ξεχασμένο μονοπάτι, έτσι ώστε να αποκτήσετε αξίες που θα είναι φως, ικανοποίηση 

και ανύψωση για την ψυχή σας όταν θα πρέπει να περάσει μέσα από το πέπλο της ομίχλης που υπάρχει 

μεταξύ του υλικού και του πνευματικού. 

60 Σας μιλάω γι' αυτό το πέπλο επειδή το χαμηλό επίπεδο της πνευματικής σας ανάπτυξης δεν σας 

επιτρέπει ακόμη να ενώσετε όλους τους υπάρχοντες κόσμους της ζωής σε έναν. Ακριβώς όπως η έλλειψη 

αδελφοσύνης σας έχει χωρίσει στη γη σε λαούς και έθνη, έτσι και στο σύμπαν τα ανώριμα όντα έχουν δει 

τους εαυτούς τους να χωρίζονται από κόσμους, πλανήτες-πατρίδες και κοσμοχώρους. 

61 Θα έρθει ο καιρός που τα όρια αυτού του κόσμου θα αρθούν από την αγάπη και που οι κόσμοι θα 

έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο μέσω της πνευματοποίησης. 

62 Μέχρι τότε, συνεχίζεται ο αγώνας μεταξύ συνείδησης και ελεύθερης βούλησης, την οποία ο 

άνθρωπος θα χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιεί για να κάνει από τη ζωή του ό,τι θέλει. 

63 Ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων θα φτάσει στο αποκορύφωμά του και η νίκη θα είναι 

με το μέρος του Πνεύματος, το οποίο, σε μια απόλυτη προσφορά αγάπης προς τον Πατέρα του, θα του 
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πει: "Κύριε, παραιτούμαι από την ελευθερία του θελήματός μου, εκπλήρωσε σε μένα μόνο το θέλημά 

Σου". 

64 Θα ευλογήσω αυτόν που έρχεται έτσι μπροστά Μου και θα τον τυλίξω με το φως Μου. Αλλά θα 

τον ενημερώσω ότι δεν θα του στερήσω ποτέ ξανά αυτή την ευλογημένη ελευθερία με την οποία τον 

προίκισα. Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα του, όποιος είναι πιστός και υπάκουος, είναι άξιος της 

εμπιστοσύνης του Κυρίου του. 

65 Καταλαβαίνετε τι σας είπα για την πνευματική ζωή; Δείτε πόσο απλό και ξεκάθαρο είναι το 

πνευματικό, σε αντίθεση με τις δικές σας διδασκαλίες και οδηγίες που περιπλέκουν τα πάντα. 

66 Σκεφτείτε το, μαθητές. 

67 Το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο ανοίγει και αφήνω κάτι από αυτό να αποκαλυφθεί στους 

ανθρώπους μέσω του φορέα της φωνής. 

68 Το 1866, ένα αστέρι έλαμψε σαν εκείνο που ανακοίνωσε τη γέννηση του Μεσσία. Λίγοι το είδαν 

γιατί ο κόσμος κοιμόταν. 

69 Αυτό το αστέρι ήταν ο Ηλίας, και με την εκδήλωσή του μέσω του νου του Ρόκε Ρόχας άνοιξε μια 

νέα πνευματική εποχή. Με το φως του φώτισε το δρόμο για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους και να τους 

αναγγείλει μια εποχή μεγάλων αποκαλύψεων. Ωστόσο, επειδή ο Ηλίας είναι ο προφήτης μου και ο 

πρόδρομός μου, προφήτεψα μέσω του πνεύματός του τον χρόνο της εκδήλωσής μου με τον ίδιο τρόπο. 

70 Οι πρώτοι ακροατές, οι πρώτοι μάρτυρες εκείνης της συγκέντρωσης άκουσαν με έκπληξη ότι τα 

λόγια που είπε ο Roque Rojas δεν προέρχονταν από τον ίδιο, αλλά από το υπερπέραν, ότι ήταν ένας λόγος 

γεμάτος παρηγοριά, υποσχέσεις και ελπίδα. 

71 Ο μικρός αριθμός των μαθητών μεγάλωσε και έγινε ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο, όταν αργότερα 

δέχθηκε την παρουσία του Διδασκάλου μέσω νέων φωνητικών φορέων, αναγνώρισε στο Λόγο έναν 

καρπό θεϊκής γεύσης και πνευματικής ουσίας, ο οποίος ήταν ο μόνος που μπορούσε να σβήσει τη δίψα 

τους και να ικανοποιήσει την πείνα τους. 

72 Μια νέα αποστολική κοινότητα προέκυψε σε αυτή την κοινότητα, αποτελούμενη από απλές και 

ταπεινές καρδιές, αλλά γεμάτες αγάπη και πίστη για να με ακολουθήσουν. Φυσικά, δεν έλειπε ανάμεσά 

τους ένας νέος Θωμάς που έπρεπε να δει για να πιστέψει στην παρουσία μου ─ ένας νέος Πέτρος που, αν 

και πίστευε σε μένα, θα με αρνιόταν από φόβο για τους ανθρώπους, και ένας νέος Ιούδας Ισκαριώτης που 

θα με πρόδιδε διαστρεβλώνοντας το λόγο και την αλήθεια μου για χρήματα και κολακείες. 

73 Τα πλήθη που απαρτίζουν αυτόν τον λαό πολλαπλασιάστηκαν και διακλαδώθηκαν σε πόλεις, 

εξοχές και χωριά- και από αυτόν τον λαό προέκυψαν απόστολοι της αλήθειας και της δικαιοσύνης, 

εργάτες με αυτοθυσία, γεμάτοι ζήλο για τη διδασκαλία του Κυρίου τους, και προφήτες με καθαρές 

καρδιές που μιλούσαν την αλήθεια. 

74 Τους τοποθετώ σε ένα απροσμέτρητα μεγάλο, αόρατο πνευματικό τραπέζι, ώστε να τρώνε τον 

ουράνιο άρτο Μου και να πίνουν το κρασί Μου της αιωνιότητας, ώστε να μην τους λείπει ποτέ η δύναμη 

στην αποστολή τους. Ενώ κάποιοι παραμένουν πνευματικά απαθείς ακούγοντας, υπάρχουν επίσης εκείνοι 

που Με ρωτούν αδιάκοπα επειδή είναι περίεργοι. Με ρωτούν γιατί αποκαλύπτομαι στην ανθρωπότητα με 

αυτή τη μορφή, γιατί ο Ηλίας ήρθε πριν, ποιος είναι ο Ηλίας και ποιος είναι ο Ρόκε Ρόχας και ποιος 

έσπασε τις επτά σφραγίδες. 

75 Απαντώ και καθοδηγώ όλους με την αγάπη του τέλειου Δασκάλου. Αν κάποιοι είναι μπερδεμένοι 

επειδή δεν έρχομαι εν μέσω λαμπρών βωμών ή επιδεικτικών τελετών, η πνευματικότητά τους λέει στους 

άλλους ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αναζήτησε τη μεγαλοπρέπεια, ούτε τη ματαιοδοξία, αλλά τις καρδιές. 

76 Πάντα ερχόμουν με την επιθυμία για την ψυχή σας, όχι για το σώμα σας. Για το σώμα η ύλη 

ανήκει στη γη, της οποίας η μήτρα την επιθυμεί, ενώ η ψυχή, μέσω της συνείδησής της, θα ακούει πάντα 

τη θεία φωνή που την καλεί. 

77 Ο χρόνος του κηρύγματός μου κατά την παρούσα, τελευταία μου έλευση είναι μακράς διάρκειας. 

Καλύπτει την περίοδο από το 1866 έως το 1950. 

78 Οι πρώτοι καρποί της διδασκαλίας μου θα είναι η πνευματική και σωματική σας ανανέωση, με την 

εξάλειψη της ειδωλολατρίας, του φανατισμού, της δεισιδαιμονίας, των ψευδών ερμηνειών, αλλά και του 

εγωισμού, της κακής θέλησης, της κακίας και κάθε κηλίδας. Όταν συμβεί αυτό, θα μπορείτε να μιλάτε για 

το Νόμο μου χωρίς να μπερδεύετε κανέναν. Δεν θα επιβάλετε τότε τα λάθη σας στη διδασκαλία μου, ούτε 

θα προσπαθήσετε να τα κρύψετε επιφυλάσσοντάς τα μόνο για τον εαυτό σας. 
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79 Ανυψώστε την ψυχή σας μέσω μιας πιο τέλειας άσκησης της θρησκείας, και ανυψώστε την καρδιά 

σας μέσω μιας ενάρετης ζωής, τότε θα είστε σαν την αρχή ενός νέου κόσμου, μιας νέας ανθρωπότητας, η 

οποία θα ξέρει πώς να ανυψωθεί πάνω στα θεμέλια της πνευματοποίησης που σας φέρνω στην 

Αποκάλυψή Μου για την Τρίτη Εποχή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 214  
1 Σας δίνω τον Λόγο Μου μέσα από ανθρώπινα χείλη, επειδή δεν αντιλαμβάνεστε καν τα μηνύματα 

που στέλνω συνεχώς στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να εκδηλωθώ μέσω της 

διάνοιας του ανθρώπου. Δεν είναι ότι χρειάζομαι ανθρώπινα όργανα για να αποκαλυφθώ. Εσείς το έχετε 

ανάγκη. 

2 Ο στοργικός νόμος Μου ήρθε μόνο για να απομακρύνει γαϊδουράγκαθο με γαϊδουράγκαθο από το 

μονοπάτι, ώστε να μπορέσετε να έρθετε σε Μένα. 

3 Τίποτα δεν είναι αδύνατο ή δύσκολο για τον Πατέρα. Γι' αυτό, έκανα τον ίδιο τον άνθρωπο 

όργανο για την εκδήλωσή Μου, και έτσι απέδειξα την αγάπη Μου για σας, συγχωρώντας τις ατέλειές σας 

και χωρίς να προσβάλλω τις ατέλειές σας. Σας έδωσα επίσης αποδείξεις της δύναμής Μου όταν σας 

έδωσα τον σοφό, αγαπητικό, θείο Λόγο Μου μέσω μιας φτωχής διάνοιας και μέσω ακάθαρτων και 

αδέξιων χειλιών. 

4 Όλοι έχετε δει αυτό το θαύμα, όταν νιώσατε τη σωματική ύλη του φορέα της φωνής να 

εξαφανίζεται και αντιληφθήκατε την παρουσία του Διδασκάλου. Χαρήκατε με τον θείο λόγο, νιώσατε να 

μεταφέρεστε σε έναν κόσμο φωτός και απολαμβάνατε την πνευματική γαλήνη της έκστασης. 

5 Πόσος χρόνος πέρασε ενώ ο Δάσκαλος σας μιλούσε; Πόσο καιρό ήσασταν σε αυτή την αυξημένη 

κατάσταση; Δεν μπορείτε να πείτε, γιατί εκείνη την ώρα ήσασταν πέρα από το χρόνο. 

6 Στη συνέχεια, όταν τελείωσε η διδακτική λέξη, είχατε μια απέραντη λαχτάρα να επιστρέψετε στο 

σπίτι σας για να επαναλάβετε τα λόγια Μου. Είχατε την ευγενή επιθυμία να συναντήσετε κάποιον στο 

δρόμο που σας είχε προσβάλει για να τον συγχωρήσετε, ή κάποιον που είχε ανάγκη για να του φέρετε τα 

καλά νέα της παρουσίας Μου. 

7 Όταν τελικά συναντάτε κάποιον στον οποίο θέλετε να αναφέρετε αυτά που ακούσατε, 

συνειδητοποιείτε ότι τα χείλη σας είναι πολύ αδέξια για να αποδώσουν αυτή τη θεϊκή οδηγία, και τότε 

συνειδητοποιείτε ότι αυτός ο λόγος είναι πραγματικά βαθύς και ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι φορείς 

φωνής ενεργοποιούνται αξίζει επίσης την προσοχή σας. 

8 Ο Δάσκαλος λέει σε εκείνους που υποφέρουν επειδή θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ αδέξιους 

για να εκφράσουν τον θείο λόγο: "Μην ανησυχείτε, γιατί σιγά-σιγά τα χαρίσματά σας θα ξεδιπλωθούν, 

μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα χρειάζεστε καν την εκδήλωση μέσω των φορέων της φωνής. Γιατί το 

μήνυμα που σας στέλνω θα το λάβετε άμεσα μέσω του τέλειου διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα. 

9 Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε αυτό το βήμα ─ δώστε μεγάλη προσοχή σε αυτό που σας λέω τώρα: 

η ζωή θα είναι τότε για την ψυχή σας, για τις αισθήσεις σας και για το μυαλό σας σαν ένα ρεύμα σοφίας, 

σαν ένα τραγούδι αγάπης, σαν μια σκάλα που σας οδηγεί στον Δημιουργό. 

10 Φτάστε σύντομα σε αυτό το ύψος, άνθρωποι, ώστε να μπορείτε να ζείτε με υψηλό, πνευματικό 

τρόπο και σε αληθινή αρμονία με όλα τα δημιουργημένα πράγματα. 

11 Προς το παρόν δεν είστε παρά μικρά παιδιά-μαθητές μιας διδασκαλίας άπειρης σε δύναμη και 

σοφία. Αυτός όμως που σας το διδάσκει είναι ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων. Αφήστε Τον να σας 

καθοδηγήσει πρόθυμα και θα δείτε πώς η αγάπη Του θα απομακρύνει κάθε αγκαθωτό φράκτη και εμπόδιο 

από το μονοπάτι. 

12 Ο Λόγος Μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή θέλει να γεμίσει το απροσμέτρητο κενό που υπάρχει στις 

ψυχές των ανθρώπων ─ ένα κενό που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να γεμίσουν με την ανθρώπινη 

αγάπη, με τα πλούτη του κόσμου, με εξωτερικές τελετές και λατρείες. 

13 Το πολυπόθητο μήνυμα ήρθε τώρα σε σας, ευλογώντας όσους το περίμεναν και ξυπνώντας όσους 

κοιμούνται. Το μήνυμά μου είναι για όλους, και όλοι θα το γνωρίσουν την ώρα που θα φτάσει σταδιακά 

σε κάθε καρδιά, σε κάθε λαό και σε κάθε έθνος. 

14 Ο Λόγος Μου είναι το φως της αλήθειας και της δικαιοσύνης που λάμπει στο σκοτάδι αυτής της 

ανθρωπότητας. Μιλάει στην ψυχή σας και την εμπνέει να σκεφτεί, ώστε να γνωρίσει τον λόγο του 

ερχομού μου και τη διαλεύκανση κάθε μυστηρίου. 

15 Για να τραγουδήσει ο άνθρωπος έναν ύμνο ειρήνης, πρέπει να αγαπά και να συγχωρεί. Μην 

τρέφετε πια τον εγωισμό, ούτε τη μνησικακία, το μίσος ή την πλάνη. Διότι τότε θα σταματήσετε το 

Πνεύμα μου που θέλει να έρθει σε σας για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία της ειρήνης μεταξύ των 

ανθρώπων. 
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16 Ναι, άνθρωποι ─ αν και είστε μόνο ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας, γνωρίζετε την ηθική και 

υλική αναστάτωση που υπάρχει. Βλέπετε τη δυστυχία και την ένδεια τους, τη θλίψη και την απελπισία 

τους. Αυτή τη δυστυχία και τον πόνο δεν τον υφίσταται μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή, η οποία έχει 

γίνει αδύναμη λόγω έλλειψης αξιών. 

17 Γίνετε ηγέτες των συνανθρώπων σας, γίνετε οι οδοιπόροι μου. Νιώστε την αγάπη μου και 

αγαπήστε άνευ όρων και ανιδιοτελώς. Φωτιστείτε και μεταφέρετε αυτό το φως στον κόσμο. Εμπνευστείτε 

από την αλήθεια και εμβαθύνετε στις μεγάλες αποκαλύψεις που σας έχω δώσει ανά τους αιώνες και 

μεταφέρετε αυτή τη γνώση σε εκείνους που γνωρίζουν λιγότερα από εσάς. 

18 Διεισδύστε στον εαυτό σας με αυτό το φως και ανακαλύψτε την ικανότητα με την οποία έχω 

προικίσει την ψυχή σας. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσετε την αξία αυτών των χαρισμάτων, θα ξέρετε πώς να 

αγαπάτε τη ζωή, και ήδη σε αυτή τη γήινη κοιλάδα στην οποία κατοικείτε, θα αγαπάτε και θα 

αναγνωρίζετε την αιώνια ζωή. 

19 Να αγαπάτε και να συγχωρείτε πολύ, αν θέλετε να αποκαλείτε τους εαυτούς σας αποστόλους 

Μου. Σκεφτείτε Με και οι δυσκολίες σας θα εξαφανιστούν. Μην αισθάνεστε πόνο όταν προσβάλλεστε. 

Ευλογήστε και αφήστε την υπόθεσή σας σε Μένα. Τότε θα αισθάνεστε πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που 

νομίζουν ότι είναι πλούσιοι εξαιτίας του πλούτου τους. Γιατί τότε θα έχετε συγχωρήσει. Δεν ξέρετε αν 

αυτή η συγχώρεση δεν είναι το τίμημα της σωτηρίας σας. Με αυτή την πράξη θα μπορέσετε να φωτίσετε 

την ψυχή αυτού που σας προκάλεσε τα βάσανα και έτσι θα έχετε σώσει και αυτόν. 

20 Αγαπήστε τα πάντα, ακόμη και τον αέρα που αναπνέετε, γιατί μέσα του υπάρχει η αγάπη μου, 

όπως και σε όλη τη δημιουργία. Αγαπήστε τον χρόνο και την ώρα στην οποία ζείτε, γιατί το Πνεύμα μου 

εκδηλώνεται σε όλα. Δεν αισθάνεστε πώς η φύση, που σας περιβάλλει, ζητάει ειρήνη και αγάπη; Θα 

αποκαταστήσω όλες τις δυνάμεις της φύσης, θα αποκαταστήσω όλα τα πλάσματα. Ο άνθρωπος, ωστόσο, 

θα πρέπει να υποστεί όλες τις συνέπειες των λαθών του, που ήταν η αιτία της καταστροφής. 

21 Αυτό το ψωμί που σας δίνω αυτή τη στιγμή είναι η τροφή που χρειάζεται η ανθρωπότητα ─ το 

μόνο που μπορεί να την ενισχύσει. Δέξου το με αγάπη και γίνε δυνατός μέσα από αυτό, ώστε να 

μπορέσεις να εκπληρώσεις το έργο σου. 

22 Ζήστε τη ζωή σας πλήρως, ζήστε με αυτοπεποίθηση και υπομονή για να αποδείξετε την πίστη σας. 

Μη φοβάστε τίποτα, είμαι μαζί σας. Αν είστε δυνατοί, θα μπορέσετε να δείτε την πόλη σας να καταρρέει 

πέτρα με πέτρα και να μην απελπίζεστε. Διότι μέσα σας υπάρχει θεϊκή δύναμη, εκείνο το μέρος του 

Πνεύματός Μου με το οποίο μπορείτε να πετύχετε μεγάλα πράγματα στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

Μπορείτε να δώσετε χαρά στους θλιμμένους, μπορείτε να στεγνώσετε τα δάκρυα, μπορείτε να 

αποκαταστήσετε ένα καταθλιπτικό πνεύμα. Το έργο που θα κάνετε με πίστη και αγάπη θα είναι μεγάλο 

και άφθαρτο. 

23 Αφήστε την αγάπη μου να σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Ανοίξτε τα μάτια σας και μοιραστείτε 

τις δόξες και τις ομορφιές που έχω δημιουργήσει για την ευτυχία όλων των παιδιών Μου. Οι ευλογίες μου 

φτάνουν σε όλους, πιστούς και άπιστους. Καθαρίζω το δρόμο από τα αγκάθια, ώστε να μην πληγώνετε 

πλέον τα πόδια σας και να περπατάτε πάντα με ασφάλεια, υπακούοντας στον Επουράνιο Πατέρα σας. 

24 Στο Λόγο Μου σας φέρνω θεραπεία για τα βάσανά σας, στο Λόγο σας βάζω το βάλσαμο για τους 

αρρώστους. Αλλά καταλάβετε, άνθρωποι, ότι αυτό το βάλσαμο δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά και για 

την ψυχή. Όχι μόνο για εκείνον που ζει στον κόσμο, αλλά και για εκείνον που βρίσκεται στον πνευματικό. 

25 Κατά καιρούς, όταν σας μιλάω μέσω αυτών των φορέων φωνής, βλέπω ότι κάποιοι περιβάλλονται 

από συγκεχυμένα ψυχικά όντα, άλλοι καταλαμβάνονται από αυτά και άλλοι διώκονται από αυτά. Αυτά 

κυριαρχούν στη θέλησή σας, μπερδεύουν το μυαλό σας ή αρρωσταίνουν το σώμα σας. Τότε θα τους 

μιλήσω στη γλώσσα του πνεύματος και θα τους απομακρύνω από το μονοπάτι σας. Αλλά δεν χρειάζεται 

να γίνονται όλα από τον Δάσκαλο. Θέλω να ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που αυτά τα όντα, οι πνευματικοί 

σας αδελφοί και αδελφές, εισβάλλουν στη γήινη ζωή σας και τι πρέπει να κάνετε για να απελευθερωθείτε 

από τις κακές επιρροές τους και ταυτόχρονα να φωτίσετε εκείνες τις ψυχές που αξίζουν τη συμπόνια σας. 

26 Οι ψυχές που δεν ανήκουν πλέον στην ανθρώπινη ζωή έρχονται στους ανθρώπους και 

εξακολουθούν να ζουν μαζί τους. Σας έδωσα πολλά μαθήματα σχετικά με αυτό στη Δεύτερη Εποχή, όταν 

χρησιμοποίησα τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι δαιμονισμένοι οδηγήθηκαν σε Μένα. Αλλά εκείνοι οι 

άνθρωποι και οι ιερείς τους δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το νόημα αυτών των αποκαλύψεων και Με 

έκριναν σύμφωνα με την κακή τους γνώμη. 
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27 Τώρα επεκτείνω τη διδασκαλία Μου, ώστε να έχετε αυτή τη γνώση και να σας δώσω όπλα για να 

πολεμήσετε και να νικήσετε τη σύγχυση. 

28 Μαθητές: Η αιτία που προκαλεί την παρουσία συγκεχυμένων πνευμάτων χωρίς ειρήνη και χωρίς 

φως ανάμεσά σας είναι οι κακές σκέψεις, τα κακά λόγια, τα ποταπά πάθη, τα κακά έθιμα, οι κακίες. Όλα 

αυτά είναι σαν μια δύναμη που προσελκύει όλους εκείνους που ─ επειδή δεν έχουν εξαγνιστεί ─ πρέπει 

να αναζητήσουν ακάθαρτες "κατοικίες" για να κατοικήσουν. Είναι όντα που είναι ήδη χωρίς γήινα 

σώματα, τα οποία μέσα στη σύγχυσή τους αναζητούν ξένα σώματα για να εκφραστούν μέσω αυτών. Αλλά 

ως αποτέλεσμα της σύγχυσης και της επιρροής τους, το μόνο που καταφέρνουν είναι: να διαταράξουν την 

ειρήνη, να θολώσουν το μυαλό ή να αρρωστήσουν όσους πλησιάζουν. 

29 Αυτά τα πνεύματα είναι η επιτομή της αρρώστιας, είναι οι κάτοικοι των σκιωδών πεδίων που δεν 

ξέρουν ούτε τι είναι η ζωή ούτε τι είναι ο θάνατος. 

30 Εγώ, που είμαι το Φως του Πνεύματος, αναζητώ το ένα χαμένο άτομο μετά το άλλο, το ένα μετά 

το άλλο από αυτούς που είναι νεκροί από την πνευματική ζωή, για να τους σώσω από το μαρτύριό τους 

και να τους κάνω να νιώσουν ειρήνη ─ την ειρήνη που προέρχεται από την κατανόηση. Αλλά σας λέω και 

πάλι ότι όχι μόνο ο Δάσκαλος, αλλά και οι μαθητές πρέπει να φέρουν φως σε εκείνα τα όντα που, αν και 

αόρατα στα γήινα μάτια σας, είναι αισθητά στην ευαισθησία εκείνου που ξέρει πώς να προετοιμάζεται. 

31 Ο σωστός τρόπος για να πολεμήσετε τις κακές επιρροές αυτού του κόσμου, που είναι πιο 

πολυάριθμες και πιο ισχυρές από τον δικό σας, είναι να προσεύχεστε, να παραμένετε πιστοί στις οδηγίες 

της διδασκαλίας μου και να επιμένετε στο καλό. Όποιος αγωνίζεται με αυτά τα όπλα δεν απελευθερώνει 

μόνο τον εαυτό του, αλλά σώζει και απελευθερώνει και τους πνευματικούς του αδελφούς και αδελφές. 

32 Πώς θα μπορούσατε να είστε πνευματιστές αν δεν γνωρίζατε αυτή τη διδασκαλία; Πώς θα 

μπορούσε η θεραπεία που άσκησε ο Ιησούς να είναι πλήρης αν δεν είχε αποκαλύψει τη θεραπεία των 

δαιμονισμένων; 

33 Μελετήστε προσεκτικά τα λόγια Μου και μην προσπαθείτε να κάνετε επιστήμες από τις 

διδασκαλίες Μου, ούτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που σας δίδαξα για να σας ελευθερώσω, χωρίς να 

αγαπάτε εκείνους που μπορεί να σας έχουν προκαλέσει αναστάτωση, γιατί τότε θα πέσετε στο σκοτάδι 

μαζί με αυτούς. 

34 Πότε θα κάνετε, με τα καλά σας έργα, αυτή τη γη έναν κόσμο από τον οποίο όποιος ζει μέσα από 

αυτόν διαταραγμένος θα προχωρήσει αργότερα γεμάτος φως; Πότε θα πάψετε τελικά να είστε κατάλληλος 

χώρος διαμονής για την παρουσία αυτού του κόσμου των κακών επιρροών; 

35 Αν δεν λάβετε υπόψη σας αυτή την πραγματικότητα, δεν θα μπορέσετε ποτέ να απελευθερωθείτε 

από αυτές τις παγίδες, ούτε θα μπορέσετε να κάνετε κάτι προς όφελος του μεγάλου αριθμού φτωχών 

ψυχών. Θα είστε ─ μερικοί καθώς και άλλοι ─ άρρωστοι άνθρωποι που μεταδίδουν συνεχώς τις ασθένειές 

τους ο ένας στον άλλο. 

36 Σκεφτείτε, λοιπόν, τον σκοπό των διδασκαλιών μου, το νόημα του ερχομού μου ξανά, όλα όσα ο 

Λόγος μου κρατάει με το φως του, ώστε να μη θεωρείτε πλέον τους εαυτούς σας ως τους μοναδικούς 

κατοίκους αυτού του κόσμου. Δείτε τα πάντα που σας περιβάλλουν και γίνετε πραγματικά παιδιά του 

φωτός. 

37 Ακούστε Με, ερευνήστε το Λόγο Μου και σας διαβεβαιώνω ότι θα γίνετε γρήγορα μαθητές του 

Διδασκάλου όλων των εποχών και όλων των εποχών. 

38 Λαός του Ισραήλ: Έχετε ατσαλωθεί σε πολλές μάχες ανά τους αιώνες, έχετε βιώσει τις 

αντιξοότητες της σκλαβιάς, των διωγμών, των μακρών περιπλανήσεων. Ξεκουραστείτε, και τώρα να είστε 

ελεύθεροι σε αυτή τη γη που σας δίνω ως προσωρινό σπίτι. Αυτήν την εποχή δεν θα ξεκινήσετε για να 

αναζητήσετε μια γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε θα ξεκινήσετε για τη Σαμάρεια, αλλά θα αναζητήσετε 

την Πνευματική Μου Βασιλεία. Θα φτάσετε σε αυτή την απέραντη "κοιλάδα" που σας καλεί να 

απολαύσετε την ειρήνη, να αφεθείτε να σας αγκαλιάσει το φως της σοφίας μου και να ανακτήσετε τη 

χαμένη σας δύναμη. 

39 Ξεδιπλώστε την ψυχή σας, γιατί ζείτε σε μια νέα εποχή, και ως ο πρωτότοκος Υιός του Πατέρα, 

έχετε εγκαινιάσει μεταξύ της ανθρωπότητας αυτό το στάδιο της πνευματοποίησης που σας αρμόζει. 

40 Πριν ξεκινήσετε την αποστολή σας, ακούστε Με και μάθετε από Μένα. Ο Λόγος Μου είναι το 

εγχειρίδιο, και όταν κατανοήσετε τα μαθήματά του, πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας, κηρύξτε και 

προσθέστε τα έργα σας στα λόγια σας. Προσευχηθείτε και επικοινωνήστε μαζί Μου και με τους φύλακες 
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αγγέλους σας, ώστε η έμπνευσή σας να είναι καρποφόρα. Σας καλώ να ξεκινήσετε μια ζωή εσωτερικού 

στοχασμού, ώστε να μπορείτε να συγκεντρώσετε όλες σας τις ενέργειες στην εκπλήρωση της αποστολής 

σας. Τότε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσετε τη μεταμόρφωση της ύπαρξής σας. Θα δείτε το 

πεπρωμένο σας καθαρά και θα είστε σαν φάρος φωτός που θα φωτίζει το δρόμο των συνανθρώπων σας. 

41 Δεν θα φοβάστε το μέλλον, επειδή ξέρετε ότι Εγώ είμαι ο οδηγός σας και ότι έχω φροντίσει για τα 

πάντα με δικαιοσύνη. Θα έρθει η στιγμή που θα νιώσετε έμπνευση από Μένα, και οδηγούμενοι από το 

πνεύμα σας θα αναζητήσετε τους αρρώστους και θα τους δώσετε παρηγοριά. Θα στραφείς προς εκείνους 

που πεινούν και διψούν για αληθινή γνώση, και σ' αυτούς θα δώσεις το Λόγο, που είναι φως. Θα πας 

επίσης στους αποκληρωμένους, στους ταπεινωμένους, και σε αυτούς θα δώσεις το χέρι σου. Τότε 

σύντομα θα δείτε τον εαυτό σας να μετατρέπεται σε σύμβουλο, σε οδηγό και συνήγορο του λαού. 

42 Όσο μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάνθρωποί σας, τόσο 

μεγαλύτερη πρέπει να είναι η υπομονή και η συμπόνια σας γι' αυτούς. 

43 Γνωρίζετε ότι όλοι σας ήσασταν αρχικά αγνοί και ότι στο τέλος θα γίνετε και πάλι. Μην ξεχνάτε 

την καταγωγή σας, και βιαστείτε στο δρόμο σας, ώστε να επιστρέψετε γρήγορα σε Μένα. 

44 Η ανθρωπότητα έχει πολλαπλασιαστεί σε αριθμό και η γη είναι γεμάτη από αυτόν τον σπόρο. Ο 

άνθρωπος εκπλήρωσε την εντολή Μου που του έδωσα στην αρχή του χρόνου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί 

νόμοι που δεν ήξερε πώς να υπακούσει. Δεν είναι η αγάπη που τον κινεί να κάνει μεγάλα έργα. Δεν είναι 

η λογική με την οποία μόχθησε. Η ψυχή του έχει πέσει πολύ χαμηλά και στην πτώση της έχει χάσει την 

ισορροπία της. Αλλά το σταματάω και το κάνω να επιστρέψει στο επίπεδο που του αξίζει Οι αρετές που 

έχω τοποθετήσει στην ψυχή είναι τόσο μεγάλες που ─ αν ήταν πρόθυμη να τις χρησιμοποιήσει ─ θα 

βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και ο πόνος δεν θα την είχε κυριεύσει για να την κάνει να υποφέρει. 

45 Μπορείτε ακόμα να ανακτήσετε αυτό που χάσατε. Γι' αυτό ήρθα σε σας και σας δίνω όλα τα μέσα 

για να επιτύχετε την ανύψωσή σας. 

46 Ελάτε σε Μένα, ανθρωπότητα, ζητήστε Μου και θα σας δώσω. Τα δώρα της χάρης μου δεν έχουν 

σταματήσει, η πηγή ξεχειλίζει από χάρη για όποιον τη ζητάει. Σας συγχωρώ και σας καθαρίζω, ώστε να 

αρχίσετε να εκπληρώνετε την αποστολή σας. 

47 Καλώς ήρθατε στην πηγή έμπνευσης όπου ξεδιψάτε και η κούραση σβήνει. Μέσα Μου είναι 

εκείνο το κρυστάλλινο νερό που ξεδιψάει τις ψυχές για αγάπη. 

48 Αυτή τη στιγμή το ταξίδι της ζωής σας έχει γίνει επικίνδυνο και το καθημερινό σας έργο σκληρό. 

Γι' αυτό, ήρθα να φωτίσω το προσκύνημά σας με το φως του Λόγου Μου, που είναι η ελπίδα. Στη 

διδασκαλία Μου σας ενθαρρύνω διαρκώς να συνεχίσετε, υπενθυμίζοντάς σας να μην ξεχνάτε την 

παροδικότητα της ύπαρξής σας, μετά την οποία σας περιμένει μια μεταθανάτια ζωή που θα σας τυλίξει 

στην ειρήνη της. 

49 Είστε πραγματικά περιπλανώμενοι της ερήμου που τρέφεστε με την ουσία του Λόγου μου, και 

ενθαρρυμένοι από την πίστη της ψυχής σας, αγωνίζεστε προς τον στόχο που πρέπει να φτάσετε. 

50 Η πίστη είναι μια δύναμη που ανυψώνει, μεταμορφώνει και φωτίζει. Μέσω αυτού, ο άνθρωπος 

μπορεί να ανυψωθεί στον Δημιουργό του. Γιατί το φως του φωτίζει το μονοπάτι του νόμου μέσω του 

οποίου φτάνει κανείς στον Πατέρα. 

51 Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πίστη, προχωράτε το δρόμο σας, αποδεχόμενοι με πλήρη 

συναίνεση ψυχής και σώματος τις παγίδες και τα χτυπήματα της μοίρας που φέρνει αυτή η εποχή. Αλλά 

θα έρθει η μέρα που θα μιλήσετε για Μένα και θα καταθέσετε μαρτυρία για τον τρόπο που ήμουν μαζί 

σας, για το πώς Με ακούσατε και Με είδατε, καθώς και για το πώς λάβατε την εμπνευσμένη μετάδοσή 

Μου. Σας ανακοινώνω ότι θα βρείτε ανθρώπους έτοιμους να κατανοήσουν τη διδασκαλία της 

πνευματοποίησης. Σήμερα δεν μπορείτε να διακηρύξετε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά σας, γιατί δεν θα σας 

πίστευαν και θα σας θεωρούσαν τρελούς. 

52 Κοιτάξτε την ιστορία του πώς οι εμπνευσμένοι από τον Θεό πάντοτε κρίνονταν λανθασμένα, 

επειδή οι άνθρωποι, καλυμμένοι από τον υλισμό, δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. 

53 Το ίδιο θα σας συμβεί όταν μιλάτε για το Έργο μου, όταν συναντάτε εκείνους που έχουν πέσει 

στον φανατισμό, την άγνοια και τον υλισμό. Μαζί τους θα εξηγείτε τη διδασκαλία μου και ο καθένας θα 

την κατανοεί ανάλογα με την πνευματική του ανάπτυξη. Αλλά στο τέλος, αυτή η αλήθεια θα λάμψει γιατί 

εγώ είμαι η αλήθεια. 
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54 Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν ειρήνη, θα έρθει η ώρα που ο Δάσκαλος θα σας αποκαλύψει 

μεγάλες διδασκαλίες για την ψυχή ─ αποκαλύψεις που θα γίνουν κατανοητές από τις επόμενες γενιές που 

θα έχουν μεγαλύτερη εξέλιξη. 

55 Είστε μαζί Μου και μάθετε να σπέρνετε, γνωρίζοντας ότι τους καρπούς θα απολαύσουν όσοι 

έρθουν μετά από εσάς, παρόλο που δεν θα αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε εσείς. Αλλά 

και πάλι θα κρίνουν τα έργα σας. Γι' αυτό, αφήστε ένα ίχνος αγάπης και ελέους κατά μήκος του δρόμου, 

έτσι ώστε στο πνευματικό να έχετε την ικανοποίηση ότι εκπληρώσατε τον νόμο που σας δίδαξα. 

Διερευνήστε το Λόγο Μου και αφήστε Με να σας κρίνω. Εν τω μεταξύ, τροποποιήστε τη ζωή σας και τα 

έργα σας. 

56 Αν θέλετε οι συνάνθρωποί σας να ανακαλύψουν ότι είστε μαθητές μου, αφήστε τους να το μάθουν 

μέσα από την ευγένεια της καρδιάς σας. Η ταπεινοφροσύνη ας αντανακλάται στις πράξεις σας, γιατί 

όποιος είναι ευγενικός στην καρδιά, είναι ευγενικός και στην ψυχή. Ο υπερήφανος και ματαιόδοξος 

άνθρωπος φαίνεται δυνατός, αλλά στην πραγματικότητα είναι φτωχός στην ψυχή. 

57 Ο Πνευματισμός καταστρέφει τα έθιμα και τις παραδόσεις που εισήγαγε ο άνθρωπος και που 

έχουν σταματήσει το πνεύμα. Ο Πνευματισμός είναι η αδιάκοπη ανάπτυξη και ανύψωση του πνεύματος, 

το οποίο καθαρίζει και τελειοποιείται μέσω των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του μέχρι να φτάσει στον 

Δημιουργό του. Ο πνευματισμός δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το πνεύμα εκφράζει, αισθάνεται και 

λαμβάνει τον Κύριό του. Ο Πνευματισμός απελευθερώνει το πνεύμα και το φέρνει στην ανάπτυξη. 

58 Το πνευματικό είναι η συμπαντική δύναμη και το συμπαντικό φως, το οποίο υπάρχει σε όλα και 

ανήκει σε όλους. Κανείς δεν θα βρει τις διδασκαλίες μου παράξενες. 

59 Οι ιδιότητες του πνεύματος είναι αναλλοίωτες επειδή είναι αρετές της Θεότητάς μου, αιώνιες 

δυνάμεις. Καταλάβετε, ωστόσο, ότι ανάλογα με το πώς έχετε ζήσει, η αγνότητα που μπορείτε να 

επιδείξετε θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. 

60 Όταν έχετε φέρει λεκέδες στην καθαρότητα της ψυχής σας και αυτή ακούει τη μομφή της 

συνείδησης, φοβάται το Θείο, το οποίο είναι η πηγή της κάθαρσης, της λύτρωσης και της συγχώρεσης. 

61 Η διδασκαλία μου ανοίγει και πάλι σαν βιβλίο μπροστά σε αυτή την ανθρωπότητα, ώστε να 

μπορέσει να κολυμπήσει στα καθαρά νερά αυτής της διδασκαλίας και να μεταμορφώσει τη ζωή της, 

απομακρυνόμενη από τις υλιστικές κλίσεις και προσπαθώντας προς τα πάνω με την επιθυμία για αιώνια 

ζωή. 

62 Μόλις γνωρίσετε την ανώτερη ζωή, θα ξέρετε ─ χωρίς να αγνοείτε αυτό μέσα στο οποίο ζείτε ─ 

πώς να το τοποθετήσετε πάνω από όλες τις ματαιοδοξίες, και οι άνθρωποι θα αποχωριστούν όλα τα 

περιττά και άχρηστα. Αυτό θα είναι ένα σημάδι ότι η ανθρωπότητα αρχίζει να αισθάνεται τη λαχτάρα να 

φτάσει στις πνευματικές περιοχές. 

63 Η διδασκαλία μου θα προκαλέσει μια πιο τέλεια αντίληψη της ζωής σε αυτόν τον κόσμο. 

64 Μέχρι να φτάσετε σε αυτόν τον κόσμο, έχετε μια αποστολή που είναι ο σταυρός του πεπρωμένου 

σας, με τον οποίο θα φτάσετε στην κορυφή του βουνού. 

65 Καταλάβετε Με και μην απελπίζεστε, γιατί η διδασκαλία που σύντομα θα κηρύξετε δεν είναι 

φαντασίωση, γιατί το πνευματικό δονείται σε όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι έχουν πνεύμα. 

66 Αληθινά σας λέω, όταν ο πνευματισμός βασιλεύσει στη γη, οι άνθρωποι θα έχουν θέσει τα θεμέλια 

της αληθινής ειρήνης. 

67 Δεν θα ατενίζετε αυτή την εποχή από τη γη, αλλά την προετοιμάζετε τώρα, και όταν θα βρίσκεται 

στο απόγειό της, η ειρήνη και η ευδαιμονία θα είναι επίσης στην ψυχή σας. 

68 Θα είναι η καρποφορία του σπόρου που έσπειρε ο Χριστός στη Δεύτερη Εποχή στα χωράφια που 

είχαν ήδη προετοιμαστεί στην Πρώτη Εποχή. 

69 Σήμερα το σιτάρι είναι ακόμα αναμεμειγμένο με ζιζάνια. Αλλά όταν αυτό καταστραφεί και το 

σιτάρι βλαστήσει με χρυσά στάχυα, θα έρθει η εποχή που περιμένει η ανθρωπότητα. 

70 Εγώ είμαι ο Δρόμος, περπατήστε σε αυτόν και θα είστε μαζί Μου για πάντα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 215  
1 Τα λόγια μου είναι σαν σταγόνες δροσιάς που πέφτουν πάνω στην καρδιά σας για να της δώσουν 

νέα ζωή, γιατί τη βρίσκω μαραμένη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι είχατε ξεχάσει την υπόσχεσή Μου να 

επιστρέψω και νιώθατε νεκροί όσον αφορά την πνευματική ζωή. 

2 Όταν η αχνή φλόγα της ελπίδας σας έσβησε, ακούσατε να χτυπάει η πόρτα της καρδιάς σας. Όταν 

ανοίξατε και Με είδατε, δεν Με αναγνωρίσατε, επειδή Με είχατε ξεχάσει. Ήταν απαραίτητο να σας δείξω 

την πληγή στην πλευρά Μου και να σας πω: "Βάλτε τα δάχτυλά σας εκεί", ώστε να καταλάβετε ποιος 

ήταν Εκείνος που χτύπησε την πόρτα σας. 

3 Είστε σαν τους οδοιπόρους του Εμμαούς που δεν μπόρεσαν να Με αναγνωρίσουν όταν ήμουν 

δίπλα τους. Είστε σαν τον Θωμά που πίστεψε μόνο όταν είδε και άγγιξε τις πληγές Μου. 

4 Αφού Μου ζητήσατε αποδείξεις της Παρουσίας Μου και σας τις έδωσα, να ξέρετε ότι ήρθα για να 

σας ελευθερώσω από την ειδωλολατρία, να σας επιστρέψω στην απλή άσκηση της θρησκείας, σε μια 

πίστη απαλλαγμένη από σοφιστείες, στην άσκηση του ελέους ανάμεσά σας. 

5 Σας βρήκα να λατρεύετε κουφά, τυφλά και ακίνητα είδωλα, να εκτελείτε τελετές που είναι άκαιρες 

και ακατάλληλες για την πνευματική ανάπτυξη που έχετε σήμερα, να ασκείτε αυτό που ποτέ δεν 

καθιέρωσα. 

6 Κανείς άλλος εκτός από εμένα δεν θα μπορούσε να σας πει την αλήθεια για τα λάθη σας χωρίς να 

σας πληγώσει, και ταυτόχρονα να σας προσφέρει ένα φως, μια τροφή και ένα ερέθισμα που θα γέμιζε 

αμέσως το κενό της καρδιάς σας. 

7 Ποτέ πια δεν θα τυφλωθείτε από ψεύτικες και ανυπόστατες δόξες, ούτε θα νιώσετε να σας 

σαγηνεύουν λόγια που απευθύνονται μόνο στο μυαλό αλλά δεν μπορούν ποτέ να διεισδύσουν στην ψυχή. 

Από τώρα και στο εξής, αυτός που έχει πραγματικά απορροφήσει την ουσία αυτού του λόγου δεν θα 

μπορεί πλέον να τρέφεται με άλλο ψωμί εκτός από το θείο. 

8 Ποιος άνθρωπος σας έχει μιλήσει ποτέ όπως εγώ μέσω αυτών των απλών ανθρώπων που είναι οι 

φωνοφόροι μου; Ποιος μίλησε ποτέ για πνευματοποίηση όπως την ακούσατε σε αυτή τη λέξη; Ποιος στη 

ζωή σας έχει δώσει ποτέ στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια θεία αποκάλυψη; Κανείς, λαέ μου. 

9 Ο λόγος μου καλεί τους ανθρώπους σαν κουδούνι που χτυπάει στη συγκέντρωση, και έρχονται σε 

μεγάλες αμαξοστοιχίες, μαζικά. 

10 Ο χρόνος είναι σύντομος κατά τον οποίο θα σας κάνω γνωστό τον εαυτό Μου με αυτή τη μορφή 

και θέλω να είναι πολλοί εκείνοι που θα δεχτούν το φως του Λόγου Μου, ώστε, όταν το έτος 1950 φτάσει 

στο τέλος του, ολόκληρος ο λαός, έχοντας επίγνωση της εντολής Μου, να υποκύψει πρόθυμα στο θέλημα 

του Πατέρα Μου. 

11 Υπάρχει ακόμη χρόνος για να προετοιμαστεί ο λαός για εκείνη την ημέρα, και όταν θα 

συγκεντρωθούν μετά, δεν θα είναι πλέον για να ακούσουν το λόγο μου μέσω του φωνοφόρου, αλλά για να 

μελετήσουν τις οδηγίες που έχουν λάβει, να νιώσουν στο μυαλό τους την έμπνευσή μου, και τότε θα πουν 

με πεποίθηση: "Ο Κύριος είναι μαζί μας". 

12 Έτσι θέλω να σας βλέπω: ως καλούς μαθητές. 

13 Στην αρχή της διδασκαλίας Μου σας είπα ότι είχα εισαγάγει την απλή λατρεία ─ αυτή που δεν 

έχει ούτε τελετές ούτε τελετουργίες, και όμως υψώνεται πάνω από τον καπνό του θυμιάματος, πάνω από 

τον ήχο των ψαλμών: τη λατρεία της αγάπης, του ελέους, της αδελφοσύνης. 

14 Είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά τις λατρευτικές σας πράξεις, ώστε να εξαλείψετε κάθε 

ίχνος ειδωλολατρίας, θρησκευτικού φανατισμού, δεισιδαιμονίας και πεποιθήσεων ακατάλληλων γι' αυτό 

το έργο. 

15 Αν πιστεύετε στον Χριστό και αγαπάτε όλα τα έργα Του, συνειδητοποιήστε ότι αυτή η απλότητα 

και η πνευματικότητα που σας εμπνέω σήμερα είναι η ίδια με αυτή που κήρυξα στη Δεύτερη Εποχή με 

λόγια και έργα. Γιατί λοιπόν απομακρυνθήκατε από την απλότητα χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει 

πνευματοποίηση; 

16 Δείτε σε πόσα λάθη έχει υποπέσει αυτή η ανθρωπότητα. Αλλά το φως μιας νέας ημέρας έχει 

ανατείλει, και μαζί του τίποτα δεν θα μπορεί να κρυφτεί ούτε να καλυφθεί στο σκοτάδι. 
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17 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα κάνω όλα τα μονοπάτια της γης βατά, ώστε οι μαθητές 

και οι απόστολοι του πνευματισμού να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο και να διακηρύξουν τα Καλά Μου 

Νέα. 

18 Πριν σας στείλω σε άλλες χώρες, θέλω ο καθένας που αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή αυτής της 

διδασκαλίας να είναι πνευματικός στη ζωή του και στα έργα του, ώστε η μαρτυρία του να είναι αληθινή 

και επομένως αξιόπιστη. 

19 Όταν φτάσετε στην πνευματοποίηση, το μονοπάτι είναι εύκολο. Η ανάβαση δεν θα είναι δύσκολη 

αν σας εμπνέει το ιδανικό να πάτε ψηλότερα. Οι πειρασμοί δεν θα σας κάνουν πλέον να πέφτετε στις 

αβύσσους της καταστροφής, προκαλώντας σας να πέσετε πίσω. Τότε θα παίρνετε από αυτόν τον κόσμο 

μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, επιτρεπτό και απαραίτητο, δίνοντας έτσι στην ψυχή σας την 

ελευθερία να ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο και να την αφήνετε να αγωνίζεται για να τον φτάσει. 

20 Το φως μου λούζει την ψυχή σας και είναι οδηγός σε όλα τα μονοπάτια σας. Αυτό το φως έχει 

κατέβει σε όλους τους ανθρώπους χωρίς προτίμηση φυλής ή θρησκείας. 

21 Ο Ισραήλ επέστρεψε σε αυτή την εποχή και είναι διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο για να 

εκπληρώσει την πνευματική του αποστολή. Είναι ο γηραιότερος λαός, ο πρωτότοκος, και επομένως ο 

πρώτος που θα έρθει σε επαφή μαζί Μου. Η ψυχή της έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τον νόμο που δόθηκε 

σε κάθε ψυχή όταν στάλθηκε στη γη. 

22 Την πρώτη φορά, κατά την πρώτη Μου έλευση, εξέπληξα τους ανθρώπους με την απλότητα και 

την άγνοιά τους. Ζούσαν σε χαμηλό ηθικό επίπεδο και τους μίλησα από την κορυφή του βουνού για να 

τους δώσω την πρώτη μου οδηγία. 

Στη Δεύτερη Εποχή, μετά από μια μακρά Εποχή κατά την οποία σας χορήγησα αποδείξεις, ώστε η 

ψυχή σας να εδραιώσει την πίστη της και να ζήσει με την τήρηση του Νόμου Μου, σας συνάντησα πιο 

αφυπνισμένους, πιο ανεπτυγμένους, αλλά μακριά από την αληθινή εκπλήρωση του Νόμου που σας 

ζήτησα. Γιατί δεν ήσασταν σε θέση να θέσετε τα χαρίσματά σας στην υπηρεσία της ψυχής. 

23 Ήρθα εκείνη την εποχή για να σας πω πώς να εφαρμόζετε τον Νόμο για να τον εκπληρώσετε, πώς 

να τιμάτε τον Πατέρα και πώς να μαρτυρείτε την αλήθεια. Ήμουν μαζί σας μέσα στον Ιησού, ώστε 

ολόκληρη η ψυχή σας να Με αισθάνεται και να Με αισθάνεται, και σας άφησα προετοιμασμένους από τον 

Λόγο Μου. 

Μετά από αυτό, σας παραχώρησα αρκετό χρόνο ώστε η ψυχή σας να χρησιμοποιήσει τις διδασκαλίες 

μου και να ζήσει στη μαθητεία μου. Συνεχίσατε να εξελίσσεστε και να γίνεστε πιο ξύπνιοι. Ωστόσο, για 

να φτάσετε στο ύψος σας, δεν έχετε προετοιμάσει αρκετά το μονοπάτι σας για να έρθετε πιο κοντά σε 

Μένα. Το φως σας είναι αδύναμο, η πίστη σας είναι εύθραυστη, και δεν μαντέψατε ότι η τρίτη μου έλευση 

ήταν ήδη κοντά. 

Το 1866, την ίδια ακριβώς εποχή για την οποία Με είχαν προαναγγείλει ο Λόγος Μου και οι 

προφητείες, ήρθα σε σας για να αφήσω έναν θησαυρό σοφίας στην ψυχή σας, στις νέες διδασκαλίες που 

σας υποσχέθηκα για εκείνη την εποχή. 

24 Πόσο λίγοι ήταν ξύπνιοι και περίμεναν τον ερχομό μου. Η ανθρωπότητα κοιμόταν όταν 

εγκαινιάστηκε αυτή η νέα εποχή. 

25 Η θέλησή Μου ήταν να ζείτε πάντα σε εγρήγορση εν αναμονή της Ώρας, ώστε να μην εκπλαγείτε 

από καμία έλευσή Μου και να βλέπω τότε την πρόοδο και τη γνώση σας. 

26 Έχετε περπατήσει σε πολλά μονοπάτια για να Με φτάσετε και έχετε χάσει το δρόμο σας σε αυτά. 

Ήταν απαραίτητο να εμφανιστεί ο Ποιμένας και να αναζητήσει τα πρόβατά Του για να τα ενώσει σε ένα 

ενιαίο εμπόδιο. Διότι δεν υπήρχε άνθρωπος στη γη στον οποίο θα μπορούσα να αναθέσω αυτό το έργο, 

διότι δεν μπορώ να βρω ούτε έναν που να είναι προετοιμασμένος. 

27 Αυτή τη στιγμή διαφωτίζω και προετοιμάζω τους ανθρώπους καλής θέλησης σε όλα τα έθνη, ώστε 

να μιλήσουν για τον ερχομό Μου στο πνεύμα και για τον καιρό της χάρης που πλησιάζει τώρα. Κάθε ένας 

από αυτούς έχει μια δύσκολη αποστολή, και μέσω της διαμεσολάβησής του ξυπνάω υγιή ιδανικά στους 

άλλους. Δίνω ζωή στις ψυχές τους και ενσταλάζω την αγάπη και την εμπιστοσύνη στο νόμο μου, ώστε να 

τους δίνει δύναμη στον αγώνα τους για τη λύτρωση και την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας. 

28 Αποφύγετε τη διαίρεση των λαών για χάρη της διδασκαλίας Μου. Μην δημιουργείτε διχόνοια και 

μην αισθάνεστε υπεροχή μεταξύ σας. Εμπνέω σε όλους την πνευματικότητα που είναι η ειρήνη, η αγάπη 

και ο σεβασμός προς τον πλησίον. Παρατήστε τον θρησκευτικό φανατισμό, τελειοποιήστε τις πράξεις 
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λατρείας, ανεβάστε τη θρησκευτική πρακτική των συνανθρώπων σας σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι 

το θέλημά Μου, και όταν είστε μαζί, αναγνωρίστε ο ένας τον άλλον, αγαπήστε ο ένας τον άλλον και 

δώστε μαρτυρία για Μένα. 

29 Εσείς που ακούτε αυτόν τον λόγο, κάντε την ψυχή σας υπάκουη και μελετήστε τη διδασκαλία μου. 

Μην δίνετε σημασία στους φορείς της φωνής και μην τους αποδίδετε αυτό το φως. Δεν είναι παρά όργανα 

μέσω των οποίων εκδηλώνω το θέλημά Μου. Ανεβείτε πάνω από το μυαλό σας, ώστε να Με νιώσετε με 

την ψυχή σας. 

30 Πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση αυτού του μεγαλείου, το 

παρόν στάδιο του οποίου ξεκίνησε το 1866 και θα τελειώσει το 1950. Μάθετε από αυτόν τον Δάσκαλο, ο 

οποίος σας έχει διδάξει ανά πάσα στιγμή, και αισθανθείτε επίσης ότι κρίνεστε, διότι είναι Πατέρας και 

Δάσκαλος, αλλά και Κριτής. 

Η εκπλήρωση των εντολών που σας έδωσα είναι για τώρα, όταν ζείτε στη γη. Αργότερα, όταν βρεθείτε 

στο πνευματικό βασίλειο, θα λάβετε νέες εντολές. Ο αγώνας σας είναι μεγάλος, αθάνατος, γιατί είστε 

παιδιά μου. Πώς θέλετε να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας στη σύντομη ζωή που έχει το κέλυφος του 

σώματός σας και έτσι να διεκδικήσετε να φτάσετε σε Μένα για να αναπαυθείτε εν ειρήνη, όταν το πεδίο 

εργασίας είναι τόσο ευρύ που κάθε ψυχή πρέπει να καλλιεργήσει; Πρώτα απελευθερωθείτε από το βάρος 

της εξιλέωσης, λυπηθείτε τον εαυτό σας και αποκτήστε αρκετή αξία για να πληρώσετε το παλιό σας χρέος 

στο Νόμο Μου. 

31 Θέλω να σταματήσετε να είστε μικρά παιδιά και να γίνετε μαθητές. Να είστε πάντα ταπεινοί, ώστε 

να μη σας ζητήσω να υποστείτε δοκιμασίες που ξεπερνούν τις δυνάμεις σας. Αποκαλύψτε τη φιλανθρωπία 

και την υπομονή στη ζωή σας. Όταν θα έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων σας 

αποκαλύπτοντας το έργο Μου, μιλήστε για τον ερχομό Μου ως πνεύμα παρηγοριάς και αφυπνίστε τις 

ψυχές των ανθρώπων, ώστε να ζουν σε υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθούν να φωτιστούν και να 

ανυψωθούν μέσω της πνευματικής υπακοής. Οι καρδιές τους είναι γόνιμη γη στην οποία μπορείτε να 

φυτέψετε τον θείο σπόρο. 

32 Αν είστε προετοιμασμένοι, θα διασκορπιστείτε σε όλο τον κόσμο και θα ακολουθήσετε όλους 

τους δρόμους. Πού θα πρέπει να πάτε; Δεν ξέρετε. Θα πάτε για φαινομενικά υλικούς λόγους, αλλά στην 

ουσία, θα είναι η Θέλησή μου που θα σας οδηγήσει στον προκαθορισμένο τόπο. 

33 Φέρτε φως και ευλογίες, θεραπευτικό βάλσαμο και ειρήνη στις επαρχίες, ώστε να αναγνωριστείτε 

ως αγγελιοφόροι μου, αληθινοί μαθητές της αγάπης και του ελέους. Προσέξτε τα βήματά σας, γιατί θα 

κριθείτε στη ζωή σας. 

34 Ακούστε Με, γιατί κάνω γνωστό και αποκαλύπτω το μέλλον σας εκ των προτέρων. Μη 

βεβηλώνετε το έργο Μου με τις πράξεις σας, και μη σκοτεινιάζετε το φως της ψυχής σας. 

35 Ανεβείτε στο βουνό και φτάστε στην κορυφή της πνευματοποίησης. Μην ριζώνετε σε αυτόν τον 

κόσμο. Αφού σας είπα ότι αυτό δεν είναι το βασίλειό μου, ούτε εσείς, ως μαθητές μου, θα το βρείτε εδώ. 

Αποϋλοποιηθείτε και βυθιστείτε στο εσωτερικό σας, ώστε να γνωρίσετε όλα όσα είναι πολύτιμα στην 

ψυχή σας. 

36 Ο χρόνος της εκδήλωσής μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας πλησιάζει στο τέλος του και δεν 

ξέρετε τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα μετά. Δεν έχετε ιδέα για τις δοκιμασίες που θα τους βρουν, επειδή 

δεν έχετε ξεδιπλώσει τα χαρίσματά σας. Η διαίσθηση δεν είναι ξεκάθαρη στην ψυχή σας και δεν έχετε 

προετοιμαστεί για να αντέξετε τις δυνάμεις της φύσης που θα εξαπολυθούν με μεγάλη βία για να 

ταπεινώσουν την ανθρωπότητα. Σας έδωσα δύναμη στην προσευχή να σταματήσετε το κακό, την αμαρτία, 

την ασθένεια και τις συμφορές, χωρίς να έχετε κάνει χρήση αυτών των ικανοτήτων μέχρι τώρα. 

37 Ω, εσείς οι Θωμάδες της Τρίτης Εποχής που δεν Με έχετε καταλάβει! Πού βρίσκονται τα 

πνευματικά σας χαρίσματα; Πού τους έχετε θάψει; Γιατί τα έχετε ξεχάσει; Δεν ξέρετε, αλλά θα σας πω: 

αυτά τα δώρα είναι κρυμμένα. Δονείται μέσα σας, αλλά δεν τα αισθάνεστε, επειδή είστε υλοποιημένοι. 

Δεν πρέπει να ζείτε άπραγοι, πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε όλες τις μορφές και να κάνετε μεγάλα 

θαύματα με αυτούς, ώστε να δώσετε μαρτυρία στον Πατέρα σας και στους εαυτούς σας. 

38 Εργάσου, Ισραήλ, για να κατακτήσεις τη γη της ειρήνης, την πνευματική γη της υπόσχεσης που σε 

περιμένει. 

39 Λαμβάνω την ομολογία σας, την ευγνωμοσύνη σας αυτή την ημέρα που λαμβάνετε την 

επιβεβαίωση των πνευματικών σας χαρισμάτων. Ετοιμαστείτε και ακούστε: Μετά το 1950 θα 
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επικοινωνείτε μαζί Μου μόνο πνευματικά. Με τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά σας και εκείνοι που θα 

ακολουθήσουν θα λάβουν το Λόγο Μου. Δεν θα υπάρχουν πια πομποί, αλλά η πίστη σας θα σας πει ότι 

έχω έρθει μέχρι κάτω για να λάβω και να κάνω όλα τα παιδιά Μου ευτυχισμένα. 

40 Θα προετοιμαστείτε όλοι και θα καθοδηγηθείτε από Μένα στους καιρούς που έρχονται, και οι 

σημερινές διδασκαλίες Μου θα είναι λεπτομερείς και σαφείς, αν τις θυμάστε ή αν αφήσετε τα μάτια σας 

να γλιστρήσουν πάνω από τις γραφές που είναι γραμμένες. 

41 Η αγάπη μου είναι μαζί σας, ω μαθητές μου! Το φως του Αγίου Πνεύματος σας πλημμυρίζει 

πάντοτε, αυτό το φως ανάβει τη λυχνία της πίστης σας. 

42 Εσείς που αισθάνεστε την ανάγκη για πνευματικά χαρίσματα, που προσπαθείτε να καθαρίσετε τη 

ζωή σας, το μυαλό σας και την καρδιά σας στα νερά της μετάνοιας και της ανανέωσης ─ εσείς που 

επιθυμείτε να γνωρίσετε την αλήθεια και τη λαχταράτε ─ ακούστε τη φωνή μου που έρχεται σε σας σαν 

χάδι για να γεμίσετε με το φως μου. Αυτή την εποχή, η αλήθεια κρύβεται και η φαντασία βασιλεύει. Γι' 

αυτό σας δίνω τη θεϊκή μου ουσία, η οποία είναι αλήθεια και τροφή για την ψυχή. 

43 Όσο καλύτερα κατανοήσετε την αλήθεια μου, τόσο ευκολότερη θα είναι η πρόοδός σας μέσω της 

ανάπτυξης των πνευματικών σας ικανοτήτων, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις φυσικές σας αισθήσεις. Δεν 

αισθάνεστε ότι η ψυχή σας λαχταρά να φτάσει σε μια πηγή με κρυστάλλινο νερό, δηλαδή σε μια απλή 

Διδασκαλία χωρίς σοφιστείες, χωρίς τελετές ή μορφές λατρείας; Γιατί αυτή η διδασκαλία που σας φέρνω 

είναι μεγάλη και γεμάτη φως, είναι αυτή που αναζητάτε. Ο χρόνος δεν μπορεί να βλάψει τα γερά θεμέλιά 

του, γιατί βασίζονται στο Θέλημά Μου. Για όσους αγαπούν την αλήθεια, το Δόγμα Μου θα είναι αυτό της 

αγάπης, της σοφίας και της δικαιοσύνης. 

44 Αυτό που είναι από τον Θεό έρχεται στον άνθρωπο λόγω της αγάπης του Πατέρα για το παιδί. 

Περιμένω μόνο ότι το παιδί είναι έτοιμο να Με δεχτεί. Ο Πατέρας θέλει η σοφία Του, η οποία βρίσκεται 

και μέσα σας ως άτομο, να ξεδιπλωθεί και να αποκαλυφθεί. Είμαι εδώ για να σας ενθαρρύνω. Το μόνο 

που περιμένω είναι να ακούσετε προσεκτικά τα λόγια Μου, ώστε να μπορέσετε να λάβετε τα μυστικά που 

πρόκειται να σας γνωστοποιήσω. 

45 Στο παρελθόν άφησα στον κόσμο σας, μέσω του παραδείγματός Μου, τη διδασκαλία της αγάπης. 

Τώρα συνεχίζω δίνοντάς σας τη Διδασκαλία του Πνεύματος, η οποία έχει τη δύναμη να φωτίσει τον 

κόσμο, να απομακρύνει την άγνοια του νου, να διευκολύνει το δρόμο, να αποφύγει τα περιττά βάσανα, τη 

σύγχυση και τα δάκρυα. Για την πίκρα που παράγεται τόσο μεγάλη είναι η γλυκύτητα της Διδασκαλίας 

Μου, και για το σκοτάδι του πολέμου και της δυστυχίας τόσο μεγάλο είναι το φως των αποκαλύψεών 

Μου. 

46 Ο ναός του σύμπαντος έχει ως πυλώνα και στήριγμά του τη διδασκαλία μου, διότι σε αυτόν 

υπάρχει η θεία και δημιουργική δύναμη που διδάσκει, που λυτρώνει, που πείθει και δίνει ζωή. 

47 Μιλάω μέσα από ανθρώπινα χείλη, αλλά η αγάπη Μου μεταμορφώνει τις σκέψεις Μου σε 

ακουστά λόγια, ώστε να Με ακούσετε, να σωθείτε και να ζήσετε μέσα στον Θεό. Είμαι ο Δάσκαλος αυτού 

του σχολείου της αγάπης που δεν εξαπατά ποτέ μια ευγενική καρδιά που θέλει να προοδεύσει. Πρώτα 

κάνω κάθε άνθρωπο παιδί-μαθητή, μετά μαθητή και αργότερα δάσκαλο που διδάσκει την αλήθεια. Από 

κάθε ανθρώπινο ον θα φτιάξω ένα δυνατό φως που θα φωτίσει το μονοπάτι πολλών χαμένων ψυχών. 

Κάθε ανθρώπινο ον θα γίνει όργανο της Θέλησής Μου χωρίς να χάσει τη δική του. Γιατί όσο μεγαλύτερη 

είναι η πνευματοποίησή σας, τόσο περισσότερο θα είστε σε αρμονία με το θέλημα του Πατέρα. 

48 Έχετε υποστεί πολλές πικρίες εξαιτίας της ελεύθερης βούλησής σας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι 

ποτέ δεν σας εγκατέλειψα. Μην κάνετε τόσες πολλές παρακάμψεις για να φτάσετε στην αλήθεια. 

Αγαπήστε το, γιατί θα έρθει σε σας όταν ανοίξετε τις πύλες της αγάπης σας. Αγαπήστε την απλή αλήθεια 

και απελευθερωθείτε από θεωρίες και αμφισβητήσεις. Αυτό το φως θα φωτίσει το μονοπάτι στην έρημο 

της ζωής σας, και δεν θα φτάσετε κουρασμένοι, ούτε πολύ αργά. Οι υλιστές δεν ανακαλύπτουν την 

αλήθεια, γιατί αυτή θεμελιώνεται στην αγάπη, γιατί αυτή είναι το φως, η σοφία, η αποκάλυψη, γι' αυτό 

και η αγάπη είναι ένας πραγματικός δάσκαλος. 

49 Οι υλιστές θα έρθουν σε σας, οι επίμονοι κοσμικοί, και θα σας πουν: "Οι εγκέφαλοί μας είναι 

κουρασμένοι από ιδεολογίες, βιβλία, επιστήμες. Βοήθησέ μας να βρούμε την αλήθεια". Τότε με σοφία θα 

διαλύσετε τα σύννεφα που σκοτεινιάζουν το μυαλό τους. 

50 Ακούστε στο άπειρο τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σαν τη βοή των θαλασσών, σαν τη βοή του 

ανέμου. Ακούστε τη σοφία που μετατρέπει την άγνοια σε γνώση, ψυχική γαλήνη και ζεστασιά. Ακούστε 
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αυτή τη στοργική υπόσχεση της αγάπης που κάνει την ύπαρξη να αξίζει να ζει κανείς μέσα στη γνώση της 

ζωής και του θανάτου, των μεγάλων μυστηρίων, των νόμων του Θεού στον άνθρωπο, της αιωνιότητας και 

του φωτός. Ακούστε το! 

51 Δεν έχετε μάθει ακόμα να αγαπάτε, ούτε να συγχωρείτε, γιατί είστε ακόμα ανώριμοι. Αλλά μήπως 

είστε αυτοί που συλλογίζονται για να πιστέψουν; Κανείς δεν έχει ακόμη αρκετό πνευματικό φως για να 

μπορέσει να κρίνει πλήρως τον λόγο μου ή το έργο μου. Δοκίμασα φιλοσόφους, λόγιους, δασκάλους και 

στοχαστές, αλλά και τους αιώνιους αμφισβητίες που ρωτούν συνεχώς: "Είναι πράγματι ο Πατέρας;". 

Αλλά σε όλους είπα: "Το δέντρο γίνεται γνωστό από τον καρπό του. Ο Λόγος Μου λέει ποιος είμαι. Ο 

Λόγος μου θα συνεχίσει να εκπλήσσει τους φιλοσόφους και τους αμόρφωτους". Σας λέω: μόνο μέσω της 

αγάπης θα μάθετε ποιος είμαι και ποιος είστε, γιατί μέσω αυτής θα μπορέσετε να δείτε το Πρόσωπό Μου. 

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να καθυστερεί, μην ανησυχείτε για τα ζητήματα της αιωνιότητας. Στην 

αγάπη θα βρείτε τις απαντήσεις και στον απέραντο ορίζοντα της αλήθειας θα ανακαλύψετε την αληθινή 

ζωή. 

52 Περπατήστε με αυτόν τον τρόπο και οι ουρανοί θα χαρούν και το φως θα λάμψει στην ύπαρξή 

σας, επειδή θα έχετε αντικαταστήσει τη θλίψη της καρδιάς σας με τη γλυκιά και υγιή χαρά της ζωής. 

53 Νομίζετε ότι παρόλο που βλέπω τον κόσμο και τους κατοίκους του στο αποκορύφωμα της 

διαφθοράς στην οποία βρίσκονται, και παρόλο που Με χρειάζονται τόσο πολύ όσο Με χρειάζονται, θα 

τους εγκατέλειπα; Σκεφτείτε το, γιατί σας εξέπληξα με τον τρόπο που μιλήσατε και σκεφτήκατε. 

54 Είμαι ο Σωτήρας, ο Δάσκαλος που έρχεται στον πεσμένο αμαρτωλό για να τον ανυψώσει, να τον 

πνευματοποιήσει και να τον διδάξει να αγαπάει. 

55 Ο κόσμος θα μεταμορφωθεί όταν ακούσει τον Σωτήρα του και γνωρίσει και υπακούσει στους 

νόμους Του. 

56 Λάβετε αυτόν τον Λόγο, που είναι διδασκαλία για την ψυχή, και ετοιμαστείτε να λάβετε αυτό που 

σας δίνει ο υποσχόμενος Παρηγορητής για την πνευματική σας πρόοδο. Γιατί πρέπει να έρχεστε σε επαφή 

με τον Κύριό σας από πνεύμα σε πνεύμα. 

57 Μην ξεχνάτε τον λόγο Μου όταν η αγαλλίαση του να Με έχετε ακούσει θα σας έχει εγκαταλείψει 

ξανά. 

58 Το έλεος και η αγάπη του Πατέρα σας δέχονται. 

59 Η αγκαλιά του Πατέρα είναι ανοιχτή για να σας αγκαλιάσει και να αναπαυθείτε σε αυτήν. 

Παρηγορηθείτε στις θλίψεις σας και ακούστε αυτή τη λέξη που θέλει να κάνει την ύπαρξή σας πιο 

ευτυχισμένη. 

60 Με τι χαρά το Πνεύμα Μου κατεβαίνει σε σας, χωρίς να Με σταματήσετε να κρίνω τις αμαρτίες 

σας. Σας μιλάω για την αγάπη, και με αυτόν τον λόγο αυτός που έχει οποιαδήποτε κηλίδα πάνω του 

καθαρίζεται, ο αμαρτωλός λυτρώνεται, και αυτός που κοιμάται ξυπνάει. 

61 Το ρολόι της αιωνιότητας με το μελωδικό του κουδούνισμα ακούγεται σε όλο τον κόσμο για να 

κάνει την ανθρωπότητα να καταλάβει τον χρόνο στον οποίο ζει. 

62 Σας αναζητώ επειδή ανήκετε σε Μένα, και επειδή σας αγαπώ, δεν θέλω να παραστρατήσετε 

πλέον. Είστε σπίθες του Θείου Φωτός Μου και θα συγχωνευτείτε μαζί Μου. Είναι η αιωνιότητα που σας 

προσφέρω για να θαυμάσετε όλη τη δόξα της. 

63 Σας μιλάω με σαφή και απλά λόγια, ώστε να καταλαβαίνετε το νόημά τους και να μην 

παραπονιέστε αργότερα ότι σας μιλάω με ακατανόητα λόγια. 

64 Όταν σας έδωσα τις διδασκαλίες Μου με παραβολές στη Δεύτερη Εποχή, δεν μπορούσατε να 

καταλάβετε πολλές από αυτές. Τώρα σας δίνω την εξήγηση όλων των διδασκαλιών μέσα από το 

ακτινοβόλο φως του Αγίου Πνεύματος. 

65 Καταλάβετε ότι όλα τα βάσανα αυτής της ζωής που ζείτε είναι συνέπειες ανθρώπινων λαθών. 

Γιατί εγώ, που σας αγαπώ, δεν θα μπορούσα να σας προσφέρω ένα τόσο πικρό ποτήρι. Σας αποκάλυψα, 

από τις πρώτες φορές, τον Νόμο ως τρόπο να σας σώσω από τις πτώσεις, από την καταστροφή και τον 

"θάνατο". 

66 Για όλους σας θα έρθει η στιγμή που θα σας ζητήσω να δώσετε λογαριασμό για το Νόμο Μου και 

για τα δώρα με τα οποία σας έχω προικίσει. 
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67 Περπατάτε το ταξίδι της ζωής σας και κάποιοι κουβαλούν στους ώμους τους το σταυρό του 

καθήκοντος και του πόνου, άλλοι το σταυρό της αμαρτίας τους. Αλλά αν Με καλέσετε, θα είμαι ο 

σταυροφόρος σας για να σας βοηθήσω να έρθετε σε Μένα. 

68 Ακολουθήστε τις οδηγίες μου και αμέσως θα νιώσετε το βάρος σας ελαφρύτερο, θα νιώσετε 

καταπραϋνόμενοι και μια υπέροχη φρεσκάδα θα ανακουφίσει τη νωθρότητα σας. 

69 Ανοίξτε τα μάτια σας, μπείτε με πνευματικό βλέμμα και ατενίστε τη δόξα Μου. Δείτε πώς ανοίγει 

η πύλη που πρέπει να αφήσει να περάσουν τα επτά πνεύματα που έχω αναθέσει στην ανθρωπότητα. Είναι 

επτά αρετές που, σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα λειτουργούν πάντα μέσα σας. Είναι: Αγάπη, 

ταπεινότητα, υπομονή, τάξη, ευθυκρισία, επιμονή και έλεος. Αφήστε αυτές τις αρετές να εδραιωθούν 

σταθερά στις καρδιές σας και θα βιώσετε την ευδαιμονία. 

70 Με αυτόν τον τρόπο, το Πνεύμα μου έρχεται πιο κοντά στο δικό σας για να το γεμίσει με φως και 

να του πει: Το σώμα που κατέχετε σήμερα ως προσωρινό ένδυμα είναι το μέσο με το οποίο θα επιτύχετε 

μεγάλη κάθαρση και πνευματική ανύψωση. 

71 Αν ένα άτομο που πάσχει από λέπρα εμφανιζόταν στο δρόμο σας ─ θα απομακρυνόσασταν τότε 

με τρόμο; Δεν θα μπορούσατε να τον αγγίξετε με το χέρι σας; Θα φοβόσασταν μήπως το κολλήσετε; Όχι, 

μαθητές μου. Γιατί αντί να κοιτάζετε τη δυστυχία αυτού του σώματος, θα πρέπει να κοιτάζετε την ψυχή 

του, που είναι ο δικός σας αδελφός, που είναι το παιδί μου που περιμένει το έλεός σας. Πόσα πρέπει να 

μάθετε ακόμα; 

72 Ευλογημένη είναι η ανθρώπινη καρδιά που μετανοεί για τις αδυναμίες της και αποφασίζει να 

διορθωθεί. Γιατί όχι μόνο συγχωρείται, αλλά και αποκτά το φως μου. Είναι καθήκον μου να μετατρέψω 

τους αμαρτωλούς σε αγαπημένους μου μαθητές. 

73 Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ελάτε σε Μένα και θα ζήσετε για πάντα, γιατί σε Μένα θα 

βρείτε ειρήνη. 

74 Το φως του Αγίου Πνεύματός μου ξεχύνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. Μέσω των χαρισμάτων της 

διαίσθησης, της αποκάλυψης και της διορατικότητας, οι άνθρωποι αφυπνίζονται για τη νέα εποχή. 

75 Το Πνεύμα μου δονείται από τη δικαιοσύνη και διεισδύει στα βαθύτερα βάθη του πνεύματος για 

να το βοηθήσει να ελευθερώσει την ψυχή από την αμαρτία, να δέσει τα ζιζάνια σε δεσμίδες και να τα 

ρίξει στη φωτιά. 

76 Έτσι ώστε να μπορείτε να πείτε στον κόσμο: "Εδώ είναι ο Πατέρας που είναι ανάμεσά μας", έχετε 

ακόμα πολλή δουλειά να κάνετε. 

77 Πολλά έθνη στενάζουν από πείνα, πείνα για ψωμί της γης και ουράνιο ψωμί. 

78 Μέσω των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των αιρέσεων, οι άνθρωποι Με αναζητούν. Είναι 

τρόποι με τους οποίους θα Με βρουν μια μέρα. 

79 Όσο περπατάτε στο ίσιο μονοπάτι που οδηγεί απευθείας στην Καρδιά μου, θα νιώθετε ─ παρόλο 

που πρέπει να καλύψετε μεγάλες αποστάσεις, να ανεβείτε σε βουνά και να ξεπεράσετε γκρεμούς ─ με 

κάθε σας βήμα ότι ανεβαίνετε ψηλότερα στο πνευματικό μονοπάτι από το οποίο μπορείτε να δείτε τη 

σιλουέτα της Γης της Επαγγελίας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 216  
1 Μαθητές, εκπληρώστε τις εντολές μου για να μην κλαίτε για τον χαμένο χρόνο. Βυθιστείτε στη 

μελέτη του Λόγου μου, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να εκπληρωθεί και ποιο είναι το μέρος που αφορά 

εκείνους που θα έρθουν μετά από εσάς. 

2 Αποκάλυψα αυτό το Πνευματικό Έργο σε εσάς, τους ταπεινούς, νωρίτερα από ό,τι στους 

επιστήμονες, επειδή βρήκα ανάμεσά σας την αγνότητα και την αθωότητα, την πίστη και τη θέληση να 

ακολουθήσετε τις διδασκαλίες Μου ─ την προθυμία να μεταφέρετε αυτόν τον σπόρο στην καρδιά των 

συνανθρώπων σας. Γι' αυτό σας διάλεξα, γιατί είστε οι φτωχοί που αισθάνεστε θλίψη, που δεν 

αναζητήσατε την παρηγοριά στη γη, ούτε τις απολαύσεις της. Γιατί ξέρετε ότι πέρα από αυτόν τον κόσμο 

υπάρχει αληθινή πνευματική ειρήνη, καλοσύνη και χαρά. Δεν επιτρέψατε στον εαυτό σας να εξαπατηθεί 

από ψεύτικο μεγαλείο, δεν αναζητήσατε την πρόσκαιρη δύναμη, τις απολαύσεις που διαρκούν μόνο μια 

στιγμή. Λαχταράς περισσότερα από οτιδήποτε μπορεί να σου προσφέρει αυτός ο κόσμος. Αγαπήστε Με 

και εμπιστευθείτε με ότι θα σας αφήσω να επιστρέψετε στο σπίτι που σας περιμένει, στη μήτρα από την 

οποία αναδυθήκατε και όπου θα αποκτήσετε τη Βασιλεία Μου. 

3 Αυτή η ελπίδα σας κάνει δυνατούς στις δοκιμασίες και ανίκητους στον αγώνα σας. Αν συνεχίσετε 

να είστε πιστοί στην εκπλήρωση της αποστολής σας, σύντομα θα επιτύχετε τη νίκη του πνεύματος επί της 

σάρκας, επειδή επιτρέψατε στον Θεό σας να επηρεάσει τη ζωή σας. Με την απλότητα της ζωής σας, θα 

είστε σε θέση να αντιληφθείτε καλύτερα τις διδασκαλίες μου, θα επιτρέψετε στον εαυτό σας να φωτιστεί 

από αυτές και θα βιώσετε απροσδόκητες απολαύσεις από τους άλλους. 

4 Επομένως, Με ακολουθείτε και τίποτα δεν μπορεί να σας χωρίσει από Μένα τώρα. Νιώθετε ότι 

σας αγαπάει η τέλεια αγάπη και είστε ευτυχισμένοι. Με αγαπάτε και η χαρά σας βασίζεται σε αυτό. 

Αληθινά σας λέω, οι μαθητές Μου της Δεύτερης Εποχής και όλοι όσοι Με ακολούθησαν Με αγάπησαν με 

τον ίδιο τρόπο. Επομένως, η αμφιβολία ή η γελοιοποίηση των συνανθρώπων σας δεν σας βλάπτει. Ο 

πόνος, ο οποίος αποτελεί λυδία λίθο για την ψυχή, δεν σε κάνει να υποχωρείς. Γνωρίζετε ότι ζείτε μια 

εφήμερη ζωή και επιδιώκετε να αποκτήσετε αξία για να φτάσετε στο στόχο που, όπως γνωρίζετε, σας 

περιμένει. 

5 Ετοιμαστείτε, γιατί θα σας αφήσω ως φύλακες της ανθρωπότητας. Τα χαρίσματά σας είναι 

λανθάνοντα, ώστε να μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σωστά. Θα είστε όλοι παρόντες την τελευταία ημέρα 

του έτους 1950 με τα έργα σας και τα δώρα σας για να κριθούν από Μένα. Κάποιοι από εσάς θα είναι μαζί 

Μου στο πνεύμα και άλλοι στο γήινο σώμα για να λάβουν τις τελευταίες Μου εντολές. Στη συνέχεια, τα 

μονοπάτια θα είναι ανοιχτά για να διασκορπιστείτε για να φέρετε τα Καλά Νέα και να αφήσετε στις 

καρδιές των ανθρώπων τη μαρτυρία του ερχομού μου σε αυτή την εποχή. 

6 Δεν σας ζητώ θυσίες ή έργα πέρα από τις δυνάμεις σας. Ζητώ μόνο την αγάπη σας με την οποία 

σας έχω προικίσει, την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή, ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την 

εκπλήρωση της αποστολής σας. 

7 Η εκδήλωσή Μου θα τελειώσει την τελευταία ημέρα του έτους 1950, για να επιλέξω τους μαθητές 

που έχω προικίσει με τα δώρα της χάρης Μου. Ο Κύριος θα επιβλέπει τα έργα σας και δεν θα χαλαρώσω 

στον ζήλο Μου να σας κάνω να εκπληρώσετε όλες τις εντολές Μου. 

8 Μαθητές, σας προειδοποιώ. Πόσο συχνά θα δείτε τους επιστήμονες να απορρίπτουν αυτό το 

Έργο! Αλλά θα τους συγχωρήσετε και θα συνεχίσετε το δρόμο σας. Αν το κάνετε αυτό, θα εκπλήξω την 

ανθρωπότητα δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλύψετε μέσω του πνεύματός σας αυτό που οι 

άνθρωποι, με όλη την επιστήμη τους, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν. 

9 Σας καλώ συνεχώς "μαθητές" για να σας ενθαρρύνω στον αγώνα, για να διώξω από τις καρδιές 

σας την ιδέα της κατωτερότητας που σας έχουν αφήσει η φτώχεια και οι ταπεινώσεις. Θέλω να σας κάνω 

σπουδαίους στη γνώση του πνευματικού, ώστε να αφυπνίσετε τους ανθρώπους σε μια ανώτερη ζωή, σε 

μια τέλεια ζωή στην οποία ο νόμος του πνεύματος θα ενώνεται αρμονικά με τους νόμους που διέπουν την 

υλική ζωή. 

10 Δεν είστε οι μόνοι διαχειριστές των μυστικών μου, ούτε οι μόνοι άξιοι μιας πνευματικής 

κληρονομιάς. Σας το λέω αυτό για να μην καυχηθείτε ποτέ ότι είστε οι πιο άξιοι και αγαπημένοι και για 

να μην βλαστήσει ποτέ η ματαιοδοξία στην καρδιά σας. Αν επιτρέπατε σε τέτοια συναισθήματα να 

αναδύονται στην ύπαρξή σας, θα κινδυνεύατε να χάσετε τη χάρη που έχετε αποκτήσει. 
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11 Άνθρωποι, ο ζήλος και η αγάπη σας θα σας κάνουν αιώνιους κατόχους των χαρισμάτων του 

πνεύματος. Θέλω να είστε πάντα ταπεινοί, ζηλωτές του καλού, του νόμου, της αλήθειας, ευγενικοί με την 

καλοσύνη του πνεύματος που είναι πάνω από εκείνη της καρδιάς. 

12 Η διδασκαλία μου είναι το φως από το οποίο πηγάζει όλη η σοφία, όλη η γνώση, οι αποκαλύψεις 

και οι επιστήμες. Αποκαλύπτει τα πάντα με απλό τρόπο. Μόλις το Πνεύμα καθοδηγήσει τα βήματα των 

ανθρώπων, θα είστε σε θέση να δείτε ότι αυτό που οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανακαλύψουν μόνο μετά 

από μακρές περιόδους μελέτης και μεγάλες θυσίες και κόπους, μπορεί εύκολα να αποκτηθεί μέσω της 

ανύψωσης της ψυχής, μέσω της προσευχής, μέσω του διαλογισμού στο Θεό και μέσω της έμπνευσης στο 

καλό. Τα μυστικά θα σας αποκαλυφθούν και οι κρυμμένοι θησαυροί θα ανοίξουν, στους οποίους ο 

άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να διεισδύσει με άλλα μέσα. 

13 Πολλά από αυτά που σας έχω μιλήσει αυτή τη στιγμή είναι προφητείες, οι οποίες μερικές φορές 

αναφέρονται στους επόμενους καιρούς, μερικές φορές σε μελλοντικούς καιρούς. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν καμία σημασία σε αυτό το θείο μήνυμα. Αυτός ο 

Λόγος, ωστόσο, θα ανατείλει γεμάτος φως στους ανθρώπους των εποχών που έρχονται, οι οποίοι θα 

αναγνωρίσουν και θα ανακαλύψουν σε αυτόν μεγάλες αποκαλύψεις, των οποίων η ακρίβεια και η 

τελειότητα θα καταπλήξουν τους επιστήμονες. 

14 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας έδωσα εντολή να καταγράψετε τον λόγο μου, έτσι ώστε 

όταν περάσετε από αυτή τη ζωή σε μια άλλη, ή όταν αυτός ο λαός ξεχάσει σταδιακά τις διδασκαλίες μου, 

να είναι πιστά και ανεξίτηλα γραμμένος σε ένα βιβλίο. 

15 Για σας, άνθρωποι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε και να αποδείξετε αυτή την 

αλήθεια κάνοντας θαύματα με τα χαρίσματα που σας έχω αποκαλύψει. 

16 Μην κοιμάστε εν αναμονή εκείνων των καιρών για τους οποίους σας μίλησα, μόνο και μόνο για 

να σηκωθείτε και να πείτε στον λαό: Αυτό που έχετε τώρα μπροστά στα μάτια σας έχει ήδη 

προαναγγελθεί. Όχι, άνθρωποι, είναι απολύτως απαραίτητο να το αναγγείλετε εκ των προτέρων, να το 

προφητεύσετε, να ανοίξετε το δρόμο για την έλευση όλων αυτών που σας έχω προαναγγείλει και σας έχω 

υποσχεθεί. Τότε θα έχετε εκπληρώσει την αποστολή σας ως πρωτοπόροι της πνευματοποίησης στη γη. 

Όταν θα αρχίσουν να εμφανίζονται θαυμαστά πράγματα στον κόσμο και το Πνεύμα του Κυρίου σας 

μιλάει μέσα από πρωτοφανή γεγονότα, και όταν το πνεύμα του ανθρώπου αρχίσει να αποκαλύπτει 

ασύλληπτα χαρίσματα και ικανότητες, θα δείτε να κλονίζονται όλες οι δοξασίες, οι θεωρίες, οι κανόνες, οι 

θεσμοί και οι επιστήμες. Και τότε η ανθρωπότητα θα ομολογήσει ότι εκείνοι που κήρυξαν ταπεινά μια 

φαινομενικά παράξενη διδασκαλία είχαν δίκιο, διότι τα λόγια τους επιβεβαιώθηκαν όταν έγιναν 

πραγματικότητα. 

17 Τότε θα δείτε ότι οι λαοί της γης ενδιαφέρονται για πνευματική διδασκαλία, ότι οι θεολόγοι 

συγκρίνουν τις διδασκαλίες του Χριστού με τις νέες αποκαλύψεις. Και θα δείτε πολλούς που ήταν πάντα 

αδιάφοροι για τα πνευματικά να δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για τη μελέτη των αποκαλύψεων αυτής και 

των προηγούμενων εποχών. 

18 Σήμερα, αν και θα το θέλατε, δεν μπορείτε να δείτε την εκπλήρωση όλων όσων σας ανακοινώνω. 

Αλλά αν πιστεύετε πραγματικά στο Λόγο Μου, με το βλέμμα της πίστης σας θα είστε σε θέση να δείτε 

πολλά γεγονότα του μέλλοντος, και αν είστε προετοιμασμένοι, τα όνειρά σας, τα οράματά σας και οι 

εμπνεύσεις σας δεν θα σας εξαπατήσουν. 

19 Ακούστε Με με βαθιά προσοχή: όταν πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή, συγκεντρώστε το 

Λόγο Μου, τον οποίο έχετε καταγράψει σε απομαγνητοφωνημένα κείμενα, με αγάπη για να τον αφήσετε 

στις μελλοντικές γενιές ως μαρτυρία των όσων σας έχω μιλήσει αυτή τη στιγμή. 

20 Θεωρήστε τον λόγο μου ως σπόρο, ώστε να μην επιτρέψετε να αναμιχθεί μαζί του η παραμικρή 

ακαθαρσία. 

21 Τα χωράφια που είναι οι καρδιές αυτής της ανθρωπότητας θα καθαριστούν σύντομα και θα είναι 

έτοιμα για σπορά, και θα ήταν δίκαιο αυτά να είναι καθαρά, αλλά ο σπόρος να μην είναι; 

22 Σκεφτείτε τον λόγο μου, αγαπημένοι μαθητές. Μέσω αυτού μεταμορφώνεστε και εξαγνίζεστε 

σταδιακά για την καλή εκτέλεση της αποστολής σας. 

23 Τώρα επέστρεψα στους ανθρώπους για να τους βοηθήσω στις σημερινές τους δοκιμασίες. Ο 

Δάσκαλος σας λέει: Μην ανησυχείτε μετά το 1950, όταν θα δείτε τα σημάδια του ερχομού Μου να 
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εμφανίζονται σε δόξα. Αντίθετα, να χαίρεστε τότε γιατί σας έδωσα τη δυνατότητα να γίνετε άμεσα 

μάρτυρες αυτών των αποκαλύψεων. 

24 Ακριβώς όπως τη Δεύτερη φορά μετά τον θυσιαστικό θάνατο εμφανίστηκα στο πνεύμα στη 

Μαγδαληνή και εκείνη αναφώνησε έκπληκτη και ταυτόχρονα γεμάτη χαρά: "Κύριε, να δοξαστείς και να 

δοξαστείς για πάντα", έτσι και σήμερα εμφανίστηκα σε σας όταν νομίζατε ότι ο Δάσκαλος απουσίαζε ή 

αδιαφορούσε για τα βάσανά σας- αλλά μετά την έκπληξή σας Με ευλογήσατε. Έχετε λάβει το φως Μου 

στην ψυχή σας, και έχοντας λάβει τόσο μεγάλη χάρη, θυμηθήκατε τους συνανθρώπους σας και 

προσευχηθήκατε γι' αυτούς, λέγοντας: "Είμαι τυχερός που ακούω τον λόγο Σου, ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν 

αυτές τις διδασκαλίες". Αλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Έχω αποκαλύψει το Πνεύμα Μου με διαφορετικούς 

τρόπους σε όλα τα έθνη. Όσοι έχουν προετοιμαστεί συνειδητοποιούν ότι ζουν σε μια εποχή χάριτος και 

δικαιοσύνης και έχουν αισθανθεί την παρουσία μου. 

25 Όπως ακριβώς συγχώρεσα τη Μαγδαληνή, έτσι συγχωρώ και εσάς. Αλλά θέλω να γίνετε άξιοι για 

Μένα, όπως έκανε εκείνη. 

26 Πόσα παραδείγματα άξια μίμησης μπορείτε να λάβετε από τους αδελφούς και τις αδελφές σας από 

άλλες εποχές! Το έργο τους είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο. Αλλά εσείς ─ δεν θέλετε το παράδειγμά σας να 

διατηρηθεί και γραπτώς; Θα αναλάβω μόνο εκείνα από τα έργα σας που θεωρώ άξια να παρουσιάσω 

στους απογόνους σας. Εσείς, ωστόσο, όσο ζείτε ακόμη με τη σάρκα, δεν θα αποκομίσετε ούτε δόξα ούτε 

σεβασμό. Να είστε ταπεινοί και να αφήνετε τους άλλους να κρίνουν τα έργα σας. 

27 Στο μεγάλο έργο της ημέρας που σας περιμένει, θα είμαι ο Κυρηναίος σας*. Η διδασκαλία μου θα 

προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στον κόσμο. Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στα έθιμα και τις ιδέες, 

και μετασχηματισμοί θα λάβουν χώρα ακόμη και στη φύση. Όλα αυτά θα δείξουν την αρχή μιας νέας 

εποχής για την ανθρωπότητα, και τα πνεύματα που θα στείλω σύντομα στη γη θα μιλήσουν για όλες αυτές 

τις προφητείες, ώστε να συμβάλουν στην αποκατάσταση και την ανοδική ανάπτυξη αυτού του κόσμου. 

Θα εξηγήσουν το λόγο μου και θα ερμηνεύσουν τι συμβαίνει. 
* Ο Σίμων από την Κυρήνη μετέφερε τον σταυρό του Ιησού (Μάρκος 15:21) 

28 Ελάτε να Με ακούσετε, συγκεντρωθείτε στο βάθος της καρδιάς σας και σας διαβεβαιώνω: όσο 

μικρή και αν είναι η πίστη σας στην Παρουσία Μου, θα Με νιώσετε. 

29 Δεν καταδικάζω την έλλειψη πίστης σας, αντιθέτως, τη συγχωρώ γιατί δεν ήσασταν 

προετοιμασμένοι να Με δεχτείτε. Γιατί η ανθρωπότητα κοιμήθηκε βαθιά για αιώνες, τυφλωμένη από τον 

φανατισμό και την ειδωλολατρία, από τον υλισμό. 

30 Ποιος σας είχε υπενθυμίσει ότι είχα ανακοινώσει ότι θα επιστρέψω και ότι επομένως έπρεπε να με 

περιμένετε; Οι γονείς σου; Οι ιερείς σας; Ποιος σε κράτησε ξύπνιο; 

31 Λίγοι ζούσαν εν αναμονή των γεγονότων, με την επιθυμία ότι το συμβολικό "σύννεφο" της 

υπόσχεσής μου θα εμφανιζόταν στον ορίζοντα, θα φώτιζε την ψυχή σας, θα ενδυνάμωνε το σώμα σας και 

θα σας αποκάλυπτε ότι η επιστροφή μου είναι εν Πνεύματι. 

32 Επομένως, ο αγώνας σας για να κατανοήσετε την παρουσία Μου αυτή τη στιγμή ήταν μεγάλος και 

έπρεπε να ξεπεράσετε πολλά εμπόδια για να Με φτάσετε. Αλλά όλα αυτά είναι αξιέπαινα, σας τα 

αναγνωρίζω και σας λέω πραγματικά ότι καμία από τις πικρίες που μπορεί να έχετε υποστεί για να Με 

ακολουθήσετε σε αυτό το μονοπάτι δεν θα είναι χωρίς ανταμοιβή. 

33 Ποια νομίζετε ότι είναι η αποζημίωση για την υπομονή σας να υπομένετε τη γελοιοποίηση και την 

περιφρόνηση ακόμη και μέσα στην οικογένειά σας;: η μεταστροφή των συγγενών σας! Αφού όμως εσείς 

είχατε αρκετή υπομονή για να υπομείνετε την έλλειψη κατανόησης, πρέπει και αυτοί να περιμένουν τη 

στιγμή που θα ανάψει η πίστη τους. Για να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε μεγάλη προσπάθεια με 

έργα, με λόγια, προσευχές και καλές σκέψεις. Αλλά στο τέλος θα δείτε το θαύμα να γίνεται 

πραγματικότητα. 

34 Σε εσάς θα αναθέσω την αποστολή να διακηρύξετε τη Δευτέρα Παρουσία μου στους 

συνανθρώπους σας. Σας εμπιστεύομαι το μήνυμα ή τα χαρμόσυνα νέα της πνευματικής μου επικοινωνίας 

με την ανθρωπότητα. Χαρείτε με τη σκέψη ότι είστε φορείς ενός τόσο πολύτιμου μηνύματος και αφήστε 

αυτή τη χαρά να είναι το βάλσαμο για τις πληγές που δέχεστε στο μονοπάτι του αγώνα. 

35 Κάποιοι έχουν έρθει στην εκδήλωση του Λόγου Μου με την αθωότητα εκείνων των βοσκών της 

Βηθλεέμ, η απλή πίστη τους ήταν η ταπεινή προσφορά της καρδιάς τους. Άλλοι έχουν έρθει επιθυμώντας 
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αποδείξεις από Μένα για να μπορέσουν να πιστέψουν. Ήταν οι άρρωστοι που αναζητούσαν την υγεία για 

πολύ καιρό και από πόρτα σε πόρτα χωρίς να τη βρίσκουν. Άλλοι πάλι, όπως οι γραμματείς και οι 

Φαρισαίοι, έρχονται να Με αναζητήσουν, να Με αμφισβητήσουν και να Με δοκιμάσουν, φοβούμενοι 

πάντα ότι η αλήθεια θα αποκαλύψει την υποκρισία και το ψέμα τους. Όλα τα έλαβα, για όλα είχα ένα 

χάδι, μια επίδειξη της δύναμής Μου, μια απόδειξη της αλήθειας Μου. 

36 Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από όλους αυτούς που ανέφερα, πολλοί έμειναν για να Με 

ακολουθήσουν επειδή η καρδιά τους ήταν γεμάτη ευχαριστίες και η ψυχή τους φωτίστηκε από το φως του 

Λόγου Μου, με την επιθυμία να μάθουν πώς να σπέρνουν και να καλλιεργούν την αλήθεια. 

37 Από ένα μικρό πλήθος που συγκεντρώθηκε για να ακούσει τις πρώτες μου διδασκαλίες, έχετε ήδη 

γίνει πλήθος που σχηματίζει μια κοινότητα. Αλλά προς το παρόν, δεν θα μπορέσουν όλοι να γίνουν 

πραγματικοί απόστολοι αυτού του μηνύματος πνευματοποίησης. 

38 Ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη υπάρχουν άνθρωποι κάθε διάθεσης και σύστασης, όπως υπάρχουν και 

ψυχές διαφορετικής ανάπτυξης ανάμεσά τους. Ωστόσο, προκειμένου αυτή η θεία αποκάλυψη, αυτό το 

μήνυμα που έφερα με το Λόγο Μου, να αποσαφηνιστεί και να κατανοηθεί τελικά με σαφήνεια από τους 

ανθρώπους που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις Μου, θα πρέπει να υποβληθούν σε πολλές δοκιμασίες, 

να περάσουν από πολλές εσωτερικές μάχες και να υποστούν πολλά "χωνευτήρια" μέχρι να βγουν από 

αυτές ως αληθινοί μαθητές του πνευματισμού. 

39 Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αγωνίζονται να ερμηνεύσουν μια θεία αποκάλυψη ή 

να αποκτήσουν σαφήνεια σε ένα θέμα που παρουσιάζεται στα μάτια τους ως μυστήριο. Ήδη από τη 

"Δεύτερη Εποχή", μετά την κηρυκτική μου δραστηριότητα στον κόσμο, οι άνθρωποι συζητούσαν για την 

προσωπικότητα του Ιησού και ήθελαν να μάθουν αν ήταν θεϊκός ή όχι, αν ήταν ένα με τον Πατέρα ή ένα 

πρόσωπο ξεχωριστό από αυτόν. Με όλους τους τρόπους έκριναν και διερευνούσαν τη διδασκαλία μου. 

40 Τώρα θα γίνω και πάλι αντικείμενο ερμηνειών, συζητήσεων, επιχειρημάτων και ερευνών. 

41 Κάποιος θα εξετάσει αν το Πνεύμα του Χριστού, όταν έγινε γνωστό, ήταν ανεξάρτητο από το 

Πνεύμα του Πατέρα. Και θα υπάρξουν άλλοι που θα πουν ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτό που μίλησε και 

όχι ο Πατέρας ή ο Υιός. 

42 Αλλά αυτό που αποκαλείτε Άγιο Πνεύμα είναι το Φως του Θεού, και αυτό που αποκαλείτε Υιό 

είναι ο Λόγος Του. Έτσι, όταν ακούτε αυτόν τον Λόγο, όταν κάνετε χρήση της διδασκαλίας μου της 

Δεύτερης Εποχής ή σκέφτεστε τον Νόμο και τις αποκαλύψεις της Πρώτης Εποχής, να γνωρίζετε ότι 

βρίσκεστε στην παρουσία του Ενός Θεού, ακούγοντας τον Λόγο Του και λαμβάνοντας το φως του 

Πνεύματός Του. 

43 Ήρθε η ώρα να μελετήσετε αυτή την αποκάλυψη, έτσι ώστε όταν θα ερωτηθείτε και θα 

δοκιμαστείτε, να είστε σε θέση να απαντήσετε με λόγια αληθινού φωτός, αφήνοντας ειρήνη και 

ευδαιμονία σε κάθε καρδιά στην οποία θα τοποθετήσετε την ουσία του Λόγου μου και το φως της 

ερμηνείας σας. 

44 Πεινάω και διψάω για την αγάπη σας, άνθρωποι. Αφήστε Με να είμαι μαζί σας για λίγα λεπτά, 

γιατί έχω κάτι να σας πω. 

45 Γιατί Με αναζητάτε μόνο όταν τα βάσανά σας σας βαραίνουν; Δεν θα σας ευχαριστούσε να Μου 

προσφέρετε τις χαρές σας, τις νίκες σας και τις ικανοποιήσεις σας; 

46 Στη Δεύτερη Εποχή σας ενέπνευσα με αγάπη και εμπιστοσύνη, ώστε να Με πλησιάσετε χωρίς 

φόβο. Γιατί λοιπόν μερικές φορές αμφιβάλλετε για την αγάπη Μου ή τη συγχώρεσή Μου; Ω, εσείς οι 

"άσωτοι γιοι" που φοβάστε να επιστρέψετε στο σπίτι του Πατέρα! Ήξερα: παρά τις αποδείξεις της άπειρης 

αγάπης που σου έδωσα τότε, ήταν απαραίτητο να επιστρέψω για να σε αναζητήσω ─ όχι για να Με δεις 

ξανά ως άνθρωπο, αλλά για να Με νιώσεις μέσα σου, βαθιά μέσα στην ψυχή σου. 

47 Συγκεντρωθείτε ξανά γύρω Μου όπως οι μαθητές Μου από παλιά, ακολουθήστε Με ξανά όπως 

έκαναν τα μεγάλα πλήθη, γιατί θα σας κάνω να ακούσετε την Ουράνια Συναυλία του Λόγου Μου και 

ταυτόχρονα να κάνετε εκείνα τα έργα αγάπης που ονομάζετε θαύματα. 

48 Έρχομαι ως Πατέρας, ώστε όλοι όσοι στερήθηκαν την αγάπη, τη στοργή, την τρυφερότητα στον 

κόσμο να βρουν τη θεϊκή ζεστασιά μαζί Μου. 

49 Έρχομαι ως γιατρός για να Μου παραδώσετε τις αρρώστιες σας, τις ανησυχίες σας και όλα τα 

κρυφά βάσανα που έχουν αρρωστήσει την ψυχή σας και ταυτόχρονα το σώμα σας. 
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50 Έρχομαι ως φίλος για να Μου εμπιστευτείτε τα βαθύτερα μυστικά σας, τους αγώνες και τους 

πόθους σας και να Με αφήσετε να περπατήσω δίπλα σας. 

51 Έρχομαι ως Δάσκαλος επειδή θέλω να ανοίξω μπροστά σας το βιβλίο της σοφίας και της ζωής. 

52 Έρχομαι ως Κριτής για να κρίνω ─ όπως λέτε ─ τους ζωντανούς και τους νεκρούς, όπως λέω: 

τους ενσαρκωμένους και τους ασώματους, χωρίς το παραμικρό από τα έργα σας να ξεφύγει από τη 

δικαιοσύνη Μου. 

53 Ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων που συγκεντρώνονται στις απλές αίθουσες συνάθροισης για 

να Με ακούσουν, υπάρχουν πολλοί που καταλαβαίνουν και αισθάνονται αυτόν τον Λόγο. Είναι οι ψυχές 

που αναπτύχθηκαν στα μακρά μονοπάτια των αγώνων, των δοκιμασιών, των εμπειριών και εξαγνίστηκαν 

στις δύσκολες στιγμές του πόνου. Με καταλαβαίνουν και δεν Μου ζητούν κοσμικά αγαθά. Γνωρίζουν ότι 

στην ψυχή τους υπάρχει ένα βιβλίο γνώσης και περιμένουν από τον Δάσκαλο μόνο εκείνη τη θεία 

διδασκαλία με την οποία μπορούν να γνωρίσουν τη διαδικασία μετάδοσης του φωτός που φέρει η ψυχή 

μέσα της σε όσους χρειάζονται εμπειρία και διδασκαλία. 

54 Εδώ είναι επίσης εκείνοι που, χωρίς να έχουν διανύσει μεγάλες αποστάσεις, θα χρησιμοποιούν το 

Λόγο μου ως μονοπάτι για να μην παρεκκλίνουν, και η αγάπη τους θα τους γλιτώσει από άπειρα βάσανα 

για την ψυχή τους. 

55 Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων εδώ έχει μια προσευχή στην καρδιά της: την προσευχή 

του πόνου τους. Όλοι έρχονται να Μου πουν ότι το φορτίο τους είναι πολύ βαρύ και το ποτήρι τους πολύ 

πικρό. Μου γνωστοποιούν τη μοναξιά, τις απογοητεύσεις, τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, τις δυστυχίες, τις 

ασθένειες, τις θλίψεις και πολλές άλλες δυσκολίες. Αλλά δεν υποφέρουν μόνο αυτοί, ο πόνος είναι παρών 

σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν γνωρίζουν ότι τώρα είναι η ώρα του εξαγνισμού, όταν οι ψυχές και οι 

άνθρωποι ξεπλένουν τους λεκέδες τους και μετά κάνουν ένα βήμα προς την κορυφή του βουνού. Όταν 

σβηστούν αυτοί οι λεκέδες, δεν θα νιώθετε πια ούτε μια στιγμή πόνου, γιατί το θεραπευτικό βάλσαμο της 

ανανέωσης θα σας έχει δώσει πίσω την υγεία που ο Κύριος έβαλε στα πλάσματά του όταν βγήκαν από τη 

μήτρα του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 217  
1 Ελάτε κοντά Μου, αγαπημένοι μαθητές, αναπαυθείτε στο σπίτι Μου και καθίστε στο τραπέζι Μου 

─ τώρα που είμαι μαζί σας. Γιατί αυτές οι εποχές δεν θα ξαναγίνουν. Θα έρθει μια νέα εποχή για εσάς, 

κατά την οποία θα κάνετε ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της εξέλιξής σας. 

2 Είστε ακόμα παιδιά που ζουν υπό τη φροντίδα του Πατέρα, ο οποίος δεν θα σας επιτρέψει να 

απομακρυνθείτε από το σπίτι του Πατέρα, για να μην σκοντάψετε, ούτε να πέσετε σε άβυσσο. Σύντομα 

όμως θα είστε δυνατοί και επαρκώς προετοιμασμένοι για να καλύψετε όλα τα μονοπάτια. 

3 Κάντε τις καρδιές σας ένα κουτί θησαυρού στο οποίο θα φυλάτε τα λόγια μου σαν κοσμήματα. 

4 Επέστρεψα σε σας, αν και γνωρίζω τη δυσπιστία των ανθρώπων. Σας θυμίζω το Πάθος μου και το 

αναβιώνω. Σήμερα σας θυμίζω τη στιγμή που ο Δάσκαλος που σας μιλάει ανέβηκε στον Θείο Θρόνο για 

να είναι αιώνια με τον Πατέρα. Αφού ο Ιησούς ολοκλήρωσε την αποστολή Του στη γη, εισήλθε στην 

παρουσία του Αιώνιου ως ευγενικό αρνί. 

5 Ο Θεός αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα από τους πρώτους χρόνους και οι διδασκαλίες Του 

ακούστηκαν. Η φωνή του Κυρίου έγινε ανθρώπινη και κατανοητή στα πρωτόγονα πλάσματα. Η 

συνείδηση μέσα τους, που είναι η θεία σοφία, τους δίδαξε να αναγνωρίζουν το καλό και το κακό. Όταν 

έκαναν καλές πράξεις ένιωθαν ειρήνη, ενώ όταν έκαναν κακές πράξεις βίωναν πόνο. Αυτά ήταν τα πρώτα 

μαθήματα, οι πρώτες εκφράσεις συνείδησης. 

6 Με την πάροδο του χρόνου, όταν οι άνθρωποι δεν άκουγαν πια αυτή τη φωνή, έστειλα ανθρώπους 

γεμάτους αρετή και σοφία που, με τα λόγια και το παράδειγμά τους, τους έκαναν να ακολουθήσουν τον 

καλό δρόμο.  

7 Θυμηθείτε ότι στους πρώτους χρόνους έστειλα έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Άβελ, του οποίου το 

ολοκαύτωμα αγάπης για τη Θεότητά Μου ήταν ο πρόδρομος της προσευχής και της τέλειας λατρείας. 

8 Σας έστειλα τον Νώε, τον ευσεβή, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του τις κοροϊδίες και έδωσε προσοχή 

μόνο στο να ακολουθήσει μια θεϊκή εντολή για να κατασκευάσει την κιβωτό της σωτηρίας για τους 

ανθρώπους που εμπιστεύονταν. 

9 Ανάμεσά σας ήταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι οποίοι αποτέλεσαν τον κορμό ενός δέντρου 

από το οποίο ξεπήδησαν κλαδιά, φύλλα και καρποί. Το παράδειγμα αυτών των πατριαρχών έχει 

διατηρηθεί γραπτώς ─ με την ακλόνητη πίστη του Αβραάμ, την υπακοή του Ισαάκ και την πίστη και την 

πνευματική δύναμη του Ιακώβ. Ένας καρπός αυτού του δέντρου ήταν ο Μωυσής, ο εκπρόσωπος του 

νόμου μου, η ενσάρκωση της δικαιοσύνης μου. Σε αυτόν θα μπορούσατε να δείτε μια εικόνα της 

μεγαλοπρέπειάς μου. 

10 Με την πάροδο του χρόνου μπήκα όλο και περισσότερο στη συναισθηματική ζωή των ανθρώπων, 

και γι' αυτό έπρεπε να γίνω κι εγώ άνθρωπος για να έρθω ακόμα πιο κοντά στην καρδιά σας. Αλλά για να 

έρθω στον κόσμο, ήταν απαραίτητο να Με αναγγείλω μέσω των προφητών. 

11 Έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους και έκανα τη ζωή μου παράδειγμα, ένα εγχειρίδιο. Γνώρισα όλα 

τα βάσανα, τους πειρασμούς και τους αγώνες, τη φτώχεια, τη δουλειά και τους διωγμούς. Γνώρισα την 

απόρριψη από τους συγγενείς, την αχαριστία και την προδοσία, τη μακροχρόνια εργασία, την πείνα και τη 

δίψα, τη γελοιοποίηση, τη μοναξιά και το θάνατο. Επέτρεψα να πέσει πάνω μου όλο το βάρος της 

ανθρώπινης αμαρτίας. Επέτρεψα στον άνθρωπο να διερευνήσει το πνεύμα μου στο λόγο μου και στο 

τρυπημένο μου σώμα, όπου φαίνονταν ακόμη και τα τελευταία πλευρά μου. Αν και Θεός, έγινα ένας 

βασιλιάς που κοροϊδεύει, ένας εκτεθειμένος, και έπρεπε επίσης να κουβαλήσω τον σταυρό της ντροπής 

και να ανέβω μαζί του στον λόφο όπου πέθαναν οι ληστές. Εκεί τελείωσε η ανθρώπινη ζωή μου ως 

απόδειξη ότι δεν είμαι μόνο ο Θεός των λόγων, αλλά και ο Θεός των πράξεων. 

12 Το 1866, το έλεός μου άνοιξε την πόρτα σε μια νέα εποχή: αυτή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζει 

όλη η ανθρωπότητα τον χρόνο στον οποίο ζει; Μόνο οι πνευματιστές που μαζεύω "κάτω από τη σκιά 

αυτών των δέντρων" το γνωρίζουν αυτό. Το Έργο Μου θα αναγνωριστεί στον κόσμο μόνο μετά από 

μεγάλες μάχες και γεγονότα, μετά από "πολέμους" δογμάτων και κοσμοθεωριών, έτσι ώστε οι άνθρωποι 

να ξεσηκωθούν και να επιβεβαιώσουν ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει. 

13 Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που έφυγε από τη γη εκείνος μέσω του οποίου έγινα 

γνωστός για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή: ο Ρόκε Ρόχας, ο απεσταλμένος, του οποίου τα βήματα 
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καθοδηγούσε το πνεύμα του Ηλία, του Προδρόμου. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσα την Έκτη 

Σφραγίδα και έτσι έκανα ένα απείρως μεγάλο ρήγμα για τον Πνευματισμό. 

14 Και από τον Ρόκε Ρόχας μέχρι σήμερα αγωνιστήκατε, ω Τριαδικοί-Μαριανοί Πνευματικοί, και σε 

αυτόν τον αγώνα χρησιμοποιήσατε τη δύναμή σας, τη νιότη σας, τη ζωή σας και όλα όσα είχατε για να Με 

ακολουθήσετε και να τιμήσετε αυτό το Έργο. Σιωπηλά και ταπεινά προσπαθήσατε να γνωστοποιήσετε 

στους ανθρώπους τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 

15 Ο "Λόγος" μου δεν έγινε ξανά άνθρωπος. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή "στο σύννεφο", το σύμβολο 

του υπερπέραν, από το οποίο εκπορεύεται η ακτίνα μου, η οποία φωτίζει το νου του φορέα της φωνής. 

16 Μου άρεσε να επικοινωνώ με τον εαυτό μου μέσω του ανθρώπου, και η απόφασή μου είναι 

τέλεια. Γνωρίζω τον άνθρωπο, γιατί εγώ τον δημιούργησα. Τον θεωρώ άξιο, γιατί είναι παιδί μου, γιατί 

βγήκε από μένα. Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω, γιατί τον δημιούργησα γι' αυτό το σκοπό, και μπορώ να 

αποκαλύψω τη δόξα μου μέσω της μεσολάβησής του, γιατί τον δημιούργησα για να δοξαστώ μέσα του. 

17 Φίλε! Είναι η εικόνα μου επειδή είναι νοημοσύνη, ζωή, συνείδηση, βούληση, επειδή κατέχει κάτι 

από όλες τις ιδιότητές μου και το πνεύμα του ανήκει στην αιωνιότητα. 

18 Συχνά είστε πιο ασήμαντοι από ό,τι νομίζατε και άλλες φορές είστε μεγαλύτεροι από ό,τι μπορείτε 

να φανταστείτε. 

19 Οι υπερήφανοι νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι χωρίς να είναι. Και δυστυχής είναι εκείνος που 

αρκείται στα περιττά πλούτη αυτής της ζωής χωρίς να ανακαλύπτει τις αληθινές αξίες της καρδιάς και του 

πνεύματος. Πόσο φτωχές είναι οι επιθυμίες του, η πλεονεξία του, τα ιδανικά του! Με πόσα λίγα είναι 

ικανοποιημένος! 

20 Αλλά αυτός που ξέρει να ζει είναι αυτός που έχει μάθει να δίνει στον Θεό ό,τι του ανήκει και στον 

κόσμο ό,τι του ανήκει. Όποιος ξέρει πώς να αναζωογονείται στους κόλπους της φύσης χωρίς να γίνεται 

σκλάβος της ύλης, ξέρει πώς να ζει. Και ακόμη και αν φαίνεται να μην κατέχει τίποτα, είναι κύριος των 

αγαθών αυτής της ζωής και βρίσκεται στο δρόμο προς την κατοχή των θησαυρών της Βασιλείας του 

Θεού. 

21 Ό,τι σας λέω σ' αυτόν τον καιρό, δεν σας το δίδαξα σε προηγούμενους καιρούς. Αυτή είναι η 

Καινή Διαθήκη μου. Είμαι ο επίμονος προσκυνητής που χτυπά αδιάκοπα την πόρτα σας και δεν σας 

αφήνει να κοιμηθείτε. Είμαι η σκιά που σε ακολουθεί παντού. Τι άλλο θέλετε; Η αγάπη μου είναι άπειρη. 

22 Η ώρα του αποχαιρετισμού μου πλησιάζει ήδη. Η επίσκεψή μου κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ήταν μακρά: από το 1866 έως το 1950. 

23 Αληθινά σας λέω, αν κάποιος πει ότι ο Λόγος Μου δεν σας έκανε καλό, ούτε σας έκανε κακό. 

Αλλά να θυμάστε ότι δεν θέλω να είστε σαν τα παρασιτικά φυτά- ότι δεν θέλω να αρκείστε στο να μην 

κάνετε κακό, αλλά να σας δίνει ικανοποίηση να κάνετε το καλό. Διότι αυτός που δεν το κάνει, αν και θα 

μπορούσε να το κάνει, έχει κάνει περισσότερο κακό από αυτόν που, επειδή είναι ανίκανος να κάνει 

οποιοδήποτε καλό, κάνει μόνο κακό, επειδή είναι το μόνο πράγμα που είναι ικανός να κάνει σύμφωνα με 

το βαθμό της πνευματικής του ανάπτυξης. 

24 Σε κάλεσα σε αυτό το μονοπάτι γιατί σε είδα λυπημένο στην ψυχή σου. Αναζητούσατε το φως 

Μου σε διάφορες μορφές λατρείας, λαχταρούσατε θαύματα για να μαρτυρήσετε την πίστη σε Μένα. Αλλά 

όταν διέσχισα το δρόμο σου για να σε ρωτήσω αν είσαι ικανοποιημένος, απάντησες: "Το γεύτηκα, αλλά 

δεν δυνάμωσε την καρδιά μου ούτε την ψυχή μου. 

25 Εν τω μεταξύ, το δέντρο της ζωής περίμενε τον οδοιπόρο για να του δώσει τους καρπούς του και η 

πηγή με το κρυστάλλινο νερό ξεχείλιζε περιμένοντας τον διψασμένο προσκυνητή ως υπόσχεση ειρήνης. 

Είμαι ο θεϊκός κηπουρός που περίμενε με θλίψη και συλλογιζόταν το πέρασμα των εποχών στα χωράφια. 

26 Τώρα έχουν φτάσει τα μεγάλα πλήθη εκείνων που διψούν για αγάπη, ειρήνη, αλήθεια και εργασία. 

Δοκιμάσατε τους καρπούς, και αφού σβήσατε την πείνα και τη δίψα, πιάσατε τα εργαλεία της εργασίας 

για να γίνετε και εσείς κηπουροί. 

27 Δεν υπάρχουν πλέον φθαρτά πλούτη ανάμεσά σας. Πού πήγαν τα αγαθά σας; Δεν τους σκέφτεστε 

πλέον, ούτε παραπονιέστε ότι τους χάσατε, γιατί σήμερα ανακτήσατε τον πνευματικό θησαυρό της 

αλήθειας Μου, που βρίσκεται στον Λόγο Μου ─ σε αυτόν τον Λόγο που σας δίνω μέσω ενός ταπεινού 

παιδιού. Γιατί αν σας μιλούσα μέσω ενός επιστήμονα ή ενός φιλοσόφου, δεν θα Με πιστεύατε. 

28 Άνθρωποι όλων των τάξεων έρχονται σε Μένα. Αλλά αυτές οι ταξικές διακρίσεις δεν έχουν νόημα 

μπροστά στον Κύριο. Δεν έμειναν μαζί Μου όλοι όσοι ήρθαν να Με ακούσουν. "Πολλοί καλούνται, αλλά 
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λίγοι επιλέγονται". Πολλοί πρόκειται να έρθουν, αλλά δεν θα Με ακολουθήσουν όλοι. Αλλά αληθινά σας 

λέω: Σε όλα έχω σπείρει τον Λόγο Μου, και ο σπόρος του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Ο σπόρος μου δεν 

είναι μάταιος, και η καρδιά του ανθρώπου, άγονη για λίγο, θα γίνει καρποφόρα και θα φέρει καρπούς. 

29 Εσείς οι γυναίκες που βρέχετε το μονοπάτι αυτού του κόσμου με τα δάκρυά σας και σημαδεύετε 

το δρόμο σας μέσα σε αυτή τη ζωή με αίμα: Ξεκουράσου μαζί Μου, ώστε να αποκτήσεις νέα δύναμη και 

να συνεχίσεις να είσαι το καταφύγιο της αγάπης, η φωτιά της εστίας, το γερό θεμέλιο του σπιτιού που σου 

εμπιστεύτηκα στη γη, ώστε να συνεχίσεις να είσαι ο κορυδαλλός που τα φτερά του καλύπτουν τη σύζυγο 

και τα παιδιά. Σας ευλογώ. 

30 Υψώνω τον άνδρα και τη θέση της γυναίκας στα δεξιά του άνδρα. Αγιάζω τον γάμο και ευλογώ 

την οικογένεια. 

31 Αυτήν την εποχή έρχομαι με τη ρομφαία της αγάπης για να διορθώσω όλα τα πράγματα, αφού 

προηγουμένως είχαν μετατοπιστεί από τον άνθρωπο. 

32 Μαθητές της Θεϊκότητάς μου: Είμαι εδώ ανάμεσά σας και σας δείχνω άλλη μια σελίδα από το 

βιβλίο των διδασκαλιών μου. 

33 Είναι το ψωμί χωρίς προζύμι που τρώτε αυτή τη στιγμή. Και το νερό που πίνετε είναι από εκείνο 

που δεν θα κάνει ποτέ ξανά αυτόν που το πίνει να διψάσει. 

34 Είστε σαν ξένοι σε αυτή τη γη, επειδή η αληθινή πατρίδα σας είναι άλλη. Σας δείχνω ένα μονοπάτι 

─ είναι αυτό που οδηγεί στη "Γη της Επαγγελίας". Ο Λόγος Μου σας βάζει στο μονοπάτι της προόδου. 

Είμαι ο ακούραστος Δάσκαλος που σας προετοιμάζει ώστε μετά την αναχώρησή μου να επιτύχετε την 

τέλεια κοινωνία με τη Θεότητά μου. 

35 Σήμερα η σμίλη του Λόγου μου της αγάπης διαμορφώνει και λειαίνει τις καρδιές σας. 

36 Όπως και στην Πρώτη Εποχή, αυτή τη στιγμή διασχίζετε την Έρημο της Επίσκεψης. Αλλά δεν θα 

πεθάνετε από πείνα και δίψα στις περιπλανήσεις σας. Από τη δική σας καρδιά, που είναι σκληρή σαν 

βράχος, θα κάνω να αναβλύσουν τα κρυστάλλινα νερά της μετάνοιας και της αγάπης που ξεδιψούν τη 

δίψα της ψυχής. Και όταν η πείνα για δικαιοσύνη και αλήθεια κυριεύσει τους ανθρώπους, ο Λόγος Μου 

θα πέσει πάνω σας σαν το μάννα της ερήμου, για να τραφείτε από αυτό. 

37 Θα έρθει η στιγμή που όλοι θα επιστρέψετε σε Μένα. Τώρα όμως μείνετε ανάμεσα στους 

ανθρώπους για να τους διδάξετε να περπατούν στον δρόμο της αλήθειας. Θα διασκορπιστείτε σε 

διαφορετικά μονοπάτια χωρίς να πάρετε μαζί σας ούτε μια δεύτερη ταξιδιωτική τσάντα, έχοντας 

εμπιστοσύνη σε Μένα. Αλλά θα εργάζεστε σιωπηλά, ταπεινά, χωρίς επίδειξη, και Εγώ θα σας βοηθήσω 

στη μάχη και θα σας ενισχύσω στην προσευχή σας, είτε Με επικαλείστε στη γωνιά του νυχτερινού 

στρατοπέδου σας είτε στη σκιά ενός δέντρου. Θα έρθει η μέρα που θα βρείτε αναγνώριση μαζί Μου. 

38 Πρέπει να καταλάβετε ότι η αναχώρησή Μου είναι κοντά, ώστε να ανοίξετε τις καρδιές σας και να 

υψώσετε τις ψυχές σας για να Με δείτε. 

39 Μέσω πολλών φορέων φωνής έχω κάνει τον εαυτό Μου γνωστό, ώστε να μην αμφιβάλλετε για 

Μένα. Τους επέλεξα χωρίς να λαμβάνω υπόψη την κοινωνική τους τάξη, τις συνθήκες διαβίωσής τους ή 

τη φυλή τους. Μέσα από τα στόματα όλων αυτών σας έδωσα την κληρονομιά σας, ώστε να μην 

αισθάνεστε ορφανοί ή εγκαταλελειμμένοι ελλείψει του Λόγου Μου. 

40 Αν προετοιμαστείτε πραγματικά, θα είστε το δέντρο, η πηγή και το τραπέζι για το συμπόσιο που 

θα υποδεχτεί όλους τους "άσωτους υιούς" που έχουν απομακρυνθεί από την Πατρική Στέγη. Τότε τα έθνη 

δεν θα υποκλιθούν μπροστά σου, αλλά θα σε αναγνωρίσουν και θα γονατίσουν μπροστά Μου. 

41 Σε όλες τις εποχές, ο Νόμος μου φαινόταν πολύ άκαμπτος για να τον εκπληρώσετε, και γι' αυτό 

δημιουργήσατε αιρέσεις και τελετές που ήταν κατανοητές για εσάς, για την πνευματική σας ικανότητα. 

42 Αν είχατε ακολουθήσει τις εντολές μου της Πρώτης Εποχής, θα είχατε αναγνωρίσει τον Ιησού και 

δεν θα τον είχατε θυσιάσει. Αν η ανθρωπότητα είχε ζήσει σύμφωνα με τις διδασκαλίες μου της Δεύτερης 

Εποχής, δεν θα είχε αμφισβητήσει τη μαρτυρία μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

43 Δεν είστε εσείς που θα κρίνετε τα έθνη. Εγώ όμως, όπως είναι γραμμένο, θα κρίνω τα έθνη και τις 

θρησκευτικές κοινότητες μέσα σας. Αυτός ο λαός θα είναι το παράδειγμα της θέρμης, της αγνότητας και 

της πνευματικότητας. 

44 Οι θρήνοι της ανθρωπότητας έφτασαν μέχρι Μένα. Είναι το κλάμα των παιδιών, είναι η νεολαία 

που ζητάει δικαιοσύνη, είναι τα γηρατειά που ζητούν ειρήνη. 
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45 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τον σπόρο της αγάπης που, χωρίς να το 

γνωρίζουν, κουβαλούν στο πιο αγνό μέρος της καρδιάς τους ─ τόσο βαθιά μέσα τους που οι ίδιοι δεν είναι 

σε θέση να τον ανακαλύψουν. 

46 Ο σπόρος της αγάπης έχει πνιγεί από το μίσος, τη ματαιοδοξία και τα ποταπά πάθη. Και έτσι το 

ποτήρι του πόνου γεμίζει για άλλη μια φορά για να πιει μέχρι το μεθύσι. 

47 Ενώ ο κόσμος ναυαγεί εν μέσω καταιγίδας, εσείς παρακολουθείτε ήρεμα την καταστροφή από τη 

σωσίβια λέμβο. 

48 Κοιμάσαι στην αγκαλιά του Πατέρα χωρίς να σκέφτεσαι αυτούς που κλαίνε. Ωστόσο, γιορτάζουν 

λατρεία αφιερωμένη σε Μένα μέσα στα χτυπήματα της μοίρας, τα οποία αποδέχομαι, παρόλο που είναι 

τυλιγμένα σε φανατισμό και ειδωλολατρία, επειδή Εγώ είμαι ο Πατέρας. Αλλά τους δίνω να καταλάβουν 

ότι η Καρδιά Μου περιμένει την τέλεια λατρεία. 

49 Από βωμό σε βωμό, από ιεροτελεστία σε ιεροτελεστία και από αίρεση σε αίρεση, οι άνθρωποι 

μετακινούνται με την επιθυμία για το ψωμί της ζωής χωρίς να το βρίσκουν. Και από απογοήτευση 

γίνονται βλάσφημοι, παίρνουν δρόμους χωρίς στόχο και ζουν χωρίς Θεό και χωρίς νόμο. Αλλά να 

θυμάστε, άνθρωποι, ότι ανάμεσά τους είναι τα μεγάλα πνεύματα, ότι ανάμεσά τους ανακαλύπτω τους 

προφήτες και τους μαθητές του Αγίου Πνεύματος! 

50 Τα πνεύματα του φωτός που εργάζονται στο πνευματικό ετοιμάζουν τώρα μονοπάτια μέσα από 

πεδιάδες, θάλασσες, βουνά και ερήμους, έτσι ώστε αυτές οι φυλές, αυτοί οι λαοί να μπορούν να 

ξεκινήσουν με καραβάνια και μεγάλα πλήθη προς το έθνος εκείνο όπου ο λόγος μου έχει ακουστεί και τα 

θαύματά μου έχουν δει. 

51 Στη συνέχεια, όταν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήσουν την πόρτα σας ─ τι θα τους προσφέρετε; Μην 

τους προσφέρετε λοιπόν ατέλειες, γιατί τις έχουν βαρεθεί. Θα έρθουν επιθυμώντας την αλήθεια, το έλεος 

και την αγάπη. Θα έρθουν για να μάθουν πώς να γιορτάζουν μια υπηρεσία τόσο καθαρή όσο το άρωμα 

των λουλουδιών. 

52 Σήμερα σας λέω να διδάξετε στους τελευταίους την εκπλήρωση του νόμου Μου. Σε αυτό 

περιέχονται οι διδασκαλίες των Τριών Χρόνων. 

53 Εμπνευστείτε να προσευχηθείτε. Στην προσευχή του κήπου της Γεθσημανή σας έδειξα πώς πρέπει 

να είναι η τέλεια προσευχή. 

54 Όσο δεν είστε προετοιμασμένοι, οι δρόμοι Μου θα παραμένουν φραγμένοι και δεν θα δίνω το 

κάλεσμα στα μεγάλα πλήθη. 

55 Δεν θέλω να σας αποχωριστώ κατά τη διάρκεια της διαφωνίας, της ανυπακοής και της έλλειψης 

κατανόησης. 

56 Βλέπω ότι ήδη ετοιμάζετε τον σταυρό μου για την ώρα της αναχώρησής μου ─ έναν σταυρό 

αχαριστίας. 

57 Υπάρχει ακόμα χρόνος να διπλασιάσετε τις προσπάθειές σας, ώστε αυτή η ώρα να μη σας 

εκπλήξει και να μην πείτε: "Ο Πατέρας έφυγε", επειδή δεν Με ακούτε πια μέσω του φορέα της φωνής. 

Αλλά θα είμαι παρών και οι προφήτες θα το πιστοποιήσουν αυτό. Θα ακούτε τη φωνή Μου μέσω της 

έμπνευσης, και όταν διδάσκετε στα σπίτια και στις επαρχίες, δεν θα μιλούν τα χείλη σας, αλλά Εγώ. 

58 Ο διάλογος πνεύματος προς πνεύμα θα φτάσει στο αποκορύφωμά του σε εκείνους τους καιρούς, 

και η παρουσία μου θα γίνεται αισθητή με όλο και μεγαλύτερη σαφήνεια στην πορεία του χρόνου και από 

γενιά σε γενιά. 

59 Εν όψει αυτών των αποκαλύψεων, κανείς δεν θα είναι σε θέση να θρηνήσει για την απουσία του 

Λόγου Μου, και όποιος παρόλα αυτά χύνει δάκρυα θα το κάνει επειδή η συνείδησή του τον κατηγορεί ότι 

δεν αξιοποίησε τον χρόνο της παρουσίας Μου εδώ ανάμεσά σας, και γι' αυτό αισθάνεται πολύ αδύναμος 

και αμήχανος για να συνεχίσει στο μονοπάτι. 

60 Θέλω να παραμείνετε μάρτυρες ότι ήσασταν μαζί Μου ─ να δείχνετε στους ανθρώπους "τα χρυσά 

βιβλία" που σας έδωσα να συντάξετε. 

61 Μεταξύ αυτού του λαού δεν θα υπάρχουν ούτε ιερείς ούτε λειτουργοί. Θα υπάρχουν μόνο 

υπηρέτες. Αυτοί οι χώροι συνάντησης θα είναι χώροι συγκέντρωσης και μελέτης, όπου οι εκκλησιαστικοί 

ηγέτες θα προσέχουν την εκπλήρωση της αποστολής των ανθρώπων. 

62 Η βασιλεία πολλών διδασκαλιών θα είναι πολύ σύντομη. Γιατί κάθε ένα από αυτά που δεν 

περιέχει ένα σπόρο αλήθειας, δικαιοσύνης και αγάπης, θα καταστραφεί. 
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63 Το έργο της αγάπης μου, ωστόσο, θα αναγνωριστεί. Ο ξένος θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα 

σας. Αφήστε τον να περάσει, ετοιμάστε του ένα στρατόπεδο για να ξεκουραστεί. Αλλά αν θέλει πρώτα να 

φάει κάτι, δώστε του το. Όταν χορτάσει και κοιμηθεί, φυλάξτε τον ύπνο του. Όταν ξυπνήσει και δει το 

φως της ημέρας, οι πράξεις που έχει κάνει θα περάσουν από το μυαλό του και θα ξεπλύνει και τον 

τελευταίο λεκέ με τα δάκρυά του. Τότε θα του δώσω έναν λευκό χιτώνα και θα τον τοποθετήσω μαζί με 

εκείνους που ήταν μαζί Μου. 

64 Βρίσκομαι στην Τρίτη Εποχή και δίνω τις οδηγίες Μου στην ανθρωπότητα. Γιατί δεν 

εμπιστευτήκατε τους αγγελιοφόρους που σας έστειλα. 

65 Ενώ τα ανθρώπινα πλάσματα συζητούν για τη θεϊκότητά μου, την ύπαρξή μου και τη διδασκαλία 

μου, υπάρχουν κόσμοι όπου με αγαπούν στην τελειότητα. 

66 Την ίδια στιγμή που κάποιοι έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη πνευματική καθαρότητα, ο πλανήτης 

σας βιώνει μια περίοδο μεγάλης ηθικής και πνευματικής εξαχρείωσης. 

67 Εσείς όμως που Με ακούτε, να ξέρετε ότι σας έστειλα ανάμεσα στους ανθρώπους για να δώσετε 

το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής στο Νόμο Μου. Έστειλα την ψυχή σου ντυμένη με 

τη χάρη Μου, τυλιγμένη στο φως Μου και κουβαλώντας τον Νόμο στη συνείδησή της. 

68 Όταν για λίγο καιρό έχετε πέσει στην καταστροφή, έχετε εισέλθει στο σκοτάδι και έχετε υποκύψει 

στις αδυναμίες, σας ανασταίνω με τη φωνή Μου και έτσι αποδεικνύω στην ανθρωπότητα ότι μπορώ να 

επιλέξω τους μαθητές Μου Εγώ ο ίδιος από τη βρωμιά. 

69 Είμαι η θεϊκή καλοσύνη που αποκαλύπτεται σε κάθε στροφή. Αν δεν θέλετε να ανεβείτε ψηλότερα 

αναζητώντας Με πνευματικά, και προτιμάτε να μείνετε να μελετάτε τη φύση, τότε θα Με βρείτε και σ' 

αυτήν: Το βασιλικό αστέρι, του οποίου οι ακτίνες φωτός δίνουν ζωή και ζεστασιά, μιλάει για Μένα. Ο 

αέρας που σας δίνει ζωή είναι η δική Μου αναπνοή. 

70 Αλλά όταν υψώνετε πνευματικά τον εαυτό σας σε Μένα στα έργα σας ή στην προσευχή, 

αντιλαμβάνεστε τη χάρη που υπάρχει στο υπερπέραν και ένα μονοπάτι προς το φως που υπόσχεται 

θαύματα και αποκαλύψεις στο ουράνιο θησαυροφυλάκιο του Πατέρα. 

71 Έχετε γνώση αυτών των ομορφιών που επιφυλάσσει η μετέπειτα ζωή, και γι' αυτό εργάζεστε με 

ζήλο στον αμπελώνα του Κυρίου. 

72 Θέλω να υπάρχει αγάπη μεταξύ των εργαζομένων, θέλω να υπάρχει έλεος. 

73 Το ξύλο που έχω βάλει στους ώμους σας δεν είναι βαρύ, δεν είναι αδύνατο για σας να φέρετε εις 

πέρας το έργο που ανατέθηκε στην ψυχή σας. Αν εμπιστευτείτε τη δύναμή Μου, θα δείτε πώς το αδύνατο 

γίνεται δυνατό για τα βήματά σας, και θα διαπιστώσετε ότι όποιος ζει υπακούοντας στις διδασκαλίες Μου 

είναι κοντά Μου. 

74 Θα στείλω κάθε "εργάτη" που είναι επαρκώς προετοιμασμένος στις χώρες της γης για να φέρει τα 

καλά νέα. 

75 Η ψυχή σας βρίσκεται σήμερα σε μια μεγάλη μάχη με το σώμα. Έβγαλε το σπαθί του για να 

αντιμετωπίσει τον πειρασμό που θα το νικήσει στο όνομά μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 218  
1 Ευλογημένοι άνθρωποι: Έρχεστε να συναντήσετε τον Δάσκαλο που σας καλεί αδιάκοπα να 

συγκεντρωθείτε για να σας θρέψει με την αγάπη Του και να σας ενισχύσει σε καιρούς δοκιμασίας. 

Έρχεστε αφήνοντας τα πάντα πίσω για να Με ακούσετε. Οι πατέρες αφήνουν τα παιδιά τους, η μητέρα το 

βρέφος στην κούνια, επιθυμώντας την άνεση για την ίδια και τη δική σας. Οι νέοι απαρνούνται τις γήινες 

απολαύσεις, οι ηλικιωμένοι ξεχνούν το βάρος των δοκιμασιών τους, και όλοι αφήνουν πίσω τους τις 

ανθρώπινες δυστυχίες, τις ασθένειες, τους φόβους, για να προσαρμοστούν μαζί Μου και να Μου πουν: 

"Δάσκαλε, προσευχηθήκαμε από νωρίς και υψώσαμε τις ψυχές μας, και ο Ηλίας ο Ποιμένας μας μας 

προετοίμασε για να ακούσουμε τον Θείο Λόγο. Δεχθείτε μας." 

2 Ενώνεστε στη σκιά αυτού του δέντρου που έχει απλώσει τα κλαδιά του στα σύνορα αυτού του 

έθνους που επέλεξα Εγώ, και ακούτε κάτω από τα πολλά κλαδιά του τον ίδιο λόγο, το ίδιο νόημα και 

λαμβάνετε τον ίδιο καρπό που σας δίνω εδώ και τόσο καιρό. 

3 Από όλους εσάς δημιούργησα έναν λαό που είναι ο πρωτότοκος ανάμεσα σε όλους τους λαούς της 

γης, εκλεκτός σε όλες τις εποχές, αλλά όχι ο μόνος αγαπημένος Μου. Διότι αγαπώ και έχω αγαπήσει 

όλους τους λαούς του κόσμου σε όλες τις εποχές. Όμως αυτός, ο εκλεκτός Μου, Με αγάπησε μοναδικά 

και αποδείχθηκε άξιος της εύνοιάς Μου. 

Όμως οι χάρες που του έκανα το μετέτρεψαν σε πλούσιο τσιγκούνη, και γι' αυτό είπε: "Είμαι ο πιο 

αγαπητός, ο εκλεκτός, ο ανώτερος από τους άλλους, ο πιο κοντινός στο Πνεύμα του Κυρίου. Οι υπόλοιποι 

πρέπει να προσκυνήσουν μπροστά μου, γιατί πάνω μου ο Πατέρας έχει χύσει τον νόμο του, τις ευεργεσίες 

του". Σας λέω όμως: Μην γίνεστε αλαζόνες. Μου άρεσε να σας χαρίσω στις Τρεις Εποχές. Κατά τη 

διάρκεια τριών μακρών αιώνων έχω ενεργήσει στην ψυχή σας στα διάφορα σώματα που είχατε, ώστε να 

Με πάρετε ως παράδειγμα και να μοιραστείτε τα δώρα Μου και να είστε γεμάτοι αγάπη προς τους 

συνανθρώπους σας, σαν ένα δέντρο του οποίου η σκιά και οι καρποί θα είναι εκεί για όλους τους 

περιπλανώμενους. 

4 Αλλά τώρα, σ' αυτή την Εποχή, φωτισμένοι από το Πνεύμα μου, αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι σας 

έδωσε ο Πατέρας στους προηγούμενους χρόνους, τι σας δίδαξε ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή, και σας 

λέω: μην γίνετε πάλι σαν τον πλούσιο τσιγκούνη, γίνετε σαν εκείνον τον Δάσκαλο που δίνει τον εαυτό του 

στους μαθητές του από αγάπη. Όταν παρουσιάζεστε σε άλλες αδελφικές κοινότητες, μην αισθάνεστε 

ανώτεροι, ούτε να λέτε ότι μόνο εσείς κατέχετε τις τρεις Διαθήκες και ότι είστε οι ιδιοκτήτες τους, ότι 

έχετε στην κατοχή σας την Κιβωτό της Διαθήκης, τη Σκηνή και τα Σύμβολα. Όχι, άνθρωποι! Θέλω να 

πείτε στους αδελφούς και τις αδελφές σας από διαφορετικές φυλές ότι μπορείτε όλοι να ανήκετε στον 

εκλεκτό λαό του Κυρίου, σε αυτή την ευλογημένη οικογένεια, επειδή όλοι έχετε προέλθει από ένα 

Πνεύμα, έναν Πατέρα. 

5 Τότε θα έχετε κατανοήσει την αποστολή σας και θα είστε σε θέση να γίνετε η σωτηρία του 

κόσμου. Δεν θα επιτρέπετε πλέον στον Πατέρα να κάνει τον εαυτό Του ακουστό υλικά για να γίνει 

κατανοητός στα παιδιά που δεν ξέρουν πώς να ανυψώνονται πνευματικά, και θα Μου λέτε στην προσευχή 

σας από πνεύμα σε πνεύμα: "Πατέρα, μείνε στο θρόνο Σου. Κατεβαίνετε εδώ και πολύ καιρό, 

υποφέροντας εξαιτίας της υλοποίησής μας και της αμαρτίας. Ακόμα και στην Τρίτη Εποχή, χρειάστηκε να 

μας μιλήσεις με πολλούς τρόπους για να μας διδάξεις, και να χύσεις τη δύναμή Σου και τις αρετές Σου 

πάνω σε αυτόν τον λαό Σου που είναι μαθητές Σου. Αφήστε μας ως υπεύθυνους για την ανθρωπότητα". 

6 Σε όλες τις εποχές, σας φαινόταν πολύ δύσκολο να εκπληρώσετε το Νόμο μου, επειδή είστε 

ανθρώπινα όντα, και ως εκ τούτου, από τα πρώτα χρόνια, δημιουργήσατε διαφορετικές θρησκείες και τις 

εφαρμόσατε με ατελή τρόπο. Αν, στην Πρώτη Εποχή, είχατε υπακούσει στους νόμους μου που 

παραδόθηκαν από τον Μωυσή, δεν θα ήταν απαραίτητο να έρθει σε σας ο Ιησούς, ο Λόγος του Πατέρα. 

Γιατί υπέφερε αυτός ο Δάσκαλος; Επειδή ο λαός της Ιουδαίας τον έκρινε λανθασμένα, τον έδιωξε από 

κοντά του και τον σταύρωσε, χωρίς να γνωρίζει ή να αισθάνεται ποιος ήταν. 

7 Εκείνοι οι άνθρωποι δεν είχαν προετοιμαστεί, δεν είχαν υπακούσει στους θεϊκούς νόμους, είχαν 

φτιάξει τους δικούς τους νόμους από αυτούς και τις εντολές με τις οποίες νόμιζαν ότι μπορούσαν να τους 

εκπληρώσουν. Αλλά ο Θείος Δάσκαλος έγινε άνθρωπος και με τη γέννηση, τη ζωή και το πάθος Του 

έγραψε μια άλλη σελίδα στο βιβλίο της Θείας Σοφίας, όπου κάθε λέξη επιβεβαιώνεται από ισχυρά έργα, 

λόγια και πράξεις που σφραγίζονται με αίμα. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε τη Δεύτερη Διαθήκη, και αν 
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είχατε ακολουθήσει αυτές τις δύο Διαθήκες ─ θα έπρεπε να Με κάνω γνωστό σε αυτή την εποχή μέσω της 

ανθρώπινης μετάδοσης, μέσω ατελών και φθαρτών οργάνων της διάνοιας; Αν είχατε εφαρμόσει τις 

εντολές Μου και τη διδασκαλία Μου, που σας έδωσα με τόση αγάπη, δεν θα Με επικρίνετε σήμερα, ούτε 

θα Με αμφισβητούσατε, επειδή εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. 

8 Ενώστε τις τρεις διαθήκες και μην αλλοιώνετε τον λόγο μου, ούτε να τον μυστικοποιείτε. Είναι η 

κληρονομιά που αφήνω στην ανθρωπότητα. Το φως του Πνεύματός Μου φωτίζει εσάς και την ψυχή σας, 

η οποία γνωρίζει ποια είναι, θυμάται το παρελθόν της και επίσης γνωρίζει γιατί έχω έρθει αυτή τη στιγμή 

και μπορεί να καταλάβει τη διδασκαλία Μου. 

9 Μόνο έτσι θα αναγνωρίσετε την καθαρότητα και την τελειότητα του Έργου μου, που δόθηκε σε 

τρεις χρόνους, το οποίο είναι πάνω από τις ανθρώπινες θρησκείες και ιδέες. Είναι ο δρόμος, η ζωή, η αρχή 

και το τέλος κάθε ψυχής ─ αυτό που περιέχει το βιβλίο της σοφίας μου. 

10 Γιατί οι αιρέσεις και οι κυρίαρχες εκκλησίες δεν Με αναγνωρίζουν και δείχνουν τόσο μεγάλη 

έλλειψη κατανόησης; Εσείς που Με ακούτε δεν θα κρίνετε κανέναν. Θα κρίνω ─ όπως είναι γραμμένο ─ 

όλα τα έθνη και όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. 

11 Αν εκπληρώσετε την αποστολή σας με ταπεινότητα, ο κόσμος θα σας πιστέψει. Αυτός ο κόσμος, 

κουρασμένος από λόγια και τελετές, χρειάζεται παραδείγματα. Εσείς, Ισραήλ, έχετε λάβει τον καθαρό 

σπόρο ανά πάσα στιγμή ─ ποιον θα μπορούσατε να πάρετε ως παράδειγμα; Ποια από τις θρησκευτικές 

κοινότητες που έχουν προκύψει έχει δώσει προσοχή στην τήρηση όλων των εντολών Μου;: Καμία. Αλλά 

μπορώ να σας πω: Αν συναντήσετε ευσεβείς ανθρώπους σε αυτά, πάρτε τους ως παράδειγμα. Αν 

συναντήσετε την αγάπη, πάρτε την αγάπη τους ως παράδειγμα. Αν βλέπετε σ' αυτούς σεβασμό για Μένα, 

τότε μιμηθείτε τους, ώστε να μάθετε να εκτιμάτε την αρετή και να αποδίδετε στον καθένα αυτό που του 

αναλογεί. Αλλά ποτέ μην παίρνετε ως πρότυπο τον ατελή, τον επιλήψιμο. Αν δεν ξέρετε τι είναι σωστό 

και τι λάθος, προσευχηθείτε, ακούστε τον λόγο μου και αφήστε τη συνείδησή σας να σας συμβουλεύσει. 

12 Ο θρήνος της ανθρωπότητας Με φτάνει- η αγωνία των παιδιών, των νέων, των ανδρών και των 

γυναικών της ώριμης ηλικίας και των ηλικιωμένων διεισδύει προς τα πάνω. Είναι η κραυγή που απαιτεί 

δικαιοσύνη, είναι μια ικετευτική έκκληση για ειρήνη, για έλεος που πηγάζει από το Πνεύμα. Διότι ο 

σπόρος της αγάπης σε αυτόν τον κόσμο είναι διεφθαρμένος, και ξέρετε πού βρίσκεται τώρα η αγάπη; Στο 

πιο βαθύ μέρος της ανθρώπινης καρδιάς, τόσο βαθιά μέσα που ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το 

ανακαλύψει, επειδή το μίσος, η επιθυμία για εξουσία, η επιστήμη και η ματαιοδοξία έχουν συντρίψει τον 

σπόρο και δεν υπάρχει ούτε πνευματικότητα ούτε έλεος. Το κύπελλο του πόνου γεμίζει όλο και 

περισσότερο και ο κόσμος το πίνει μέχρι τελικής πτώσεως. 

13 Αλλά εσείς, άνθρωποι, αναλογίζεστε την καταιγίδα που έχει ξεσπάσει, με ειρήνη από τη σωσίβια 

λέμβο, γεμάτοι εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Ενώ ορισμένα από αυτά τα εμπόλεμα έθνη βλασφημούν το 

Πνεύμα Μου και άλλα ασκούν ατελείς θρησκευτικές λατρείες, εσείς Με δοξάζετε. Όμως όλοι θα 

αφυπνιστείτε σε αυτή την περίοδο των δοκιμασιών και τελικά θα ενωθείτε μέσω της αγάπης και της 

πνευματικής γνώσης. 

14 Μαθητές, σας δέχομαι και σπεύδω να σας συγχωρήσω. Θέλω να νιώθω ότι με αγαπάτε και θέλω 

επίσης να ζείτε αρμονικά μεταξύ σας. Το παιδί που απουσιάζει θα επιστρέψει στην αγκαλιά Μου, και αν 

έχει απομακρυνθεί από Μένα λόγω έλλειψης κατανόησης ή άγνοιας, δεν πρέπει να φοβάται ότι θα τον 

κατηγορήσω για τη συμπεριφορά του. Θέλω να χαϊδέψω την ψυχή σας και να της δώσω πίσω ό,τι έχει 

χάσει ─ την ειρήνη, τη χαρά και την ελπίδα της. Επιθυμία Μου είναι να γευτείτε τη γλύκα αυτής της ζωής, 

να ξέρετε επίσης πώς να αποδέχεστε τις αντιξοότητές της, να ζείτε με πραότητα και υπομονή, να 

προσπαθείτε για την ανοδική σας ανάπτυξη. Ποιος θα μπορούσε να Με απομακρύνει από κοντά σας ή 

ποια δύναμη υπάρχει που θα μπορούσε να Με εμποδίσει να σας αγαπώ και να σας προστατεύω; 

15 Εσείς, από την άλλη πλευρά, είστε αρκετά ικανοί να απομακρυνθείτε από Μένα και να 

συμπεριφέρεστε σαν τον "Άσωτο Υιό", και μόνο όταν ο πόνος πληγώνει την καρδιά σας, θυμάστε ότι 

υπάρχει ένας Πατέρας που σας αγαπά και είναι έτοιμος να σταθεί δίπλα σας, να σας σώσει από κάθε 

κίνδυνο που σας απειλεί. 

16 Πάντα σας εμφυσούσα εμπιστοσύνη, ώστε να βλέπετε σε Μένα έναν Πατέρα που αγαπάει, έναν 

πιστό φίλο, έναν έμπιστο. 

17 Θυμηθείτε την παραβολή του άσωτου υιού ─ εσείς που κουβαλάτε το βάρος μιας μεγάλης 

παράβασης, και θυμηθείτε ότι εγώ είμαι πάνω από κάθε αγάπη και συγχώρεση. Πρέπει να θυμάστε ότι 
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προορίζεστε να έρθετε σε Μένα τελειοποιημένοι, απαλλαγμένοι από σφάλματα, αγνοί. Εφόσον σήμερα 

έχετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε την καρδιά σας και να κάνετε μεγάλα πνευματικά έργα, πρέπει να 

εκμεταλλευτείτε αυτές τις στιγμές και να συντομεύσετε τις ημέρες της "εξορίας" σας. 

18 Αφού έχετε ήδη την εμπειρία των προηγούμενων εποχών και γνωρίζετε ότι υπάρχει ο νόμος της 

επανόρθωσης ─ γιατί θέλετε να πέσετε στα λάθη του παρελθόντος αντί να κάνετε ένα μεγάλο βήμα 

μπροστά στο μονοπάτι σας; 

19 Δείτε την ανθρωπότητα όπως εξιλεώνεται τώρα για τις παραβάσεις της και ξεπλένει τους λεκέδες 

της. Διέρχεται μεγάλες ανακατατάξεις για να καθαρίσει και να αποκαταστήσει όλα όσα έχει στιγματίσει. 

20 Ο λόγος μου γίνεται πραγματικότητα. Έχετε δει ένα μεγάλο μέρος των προφητειών Μου να 

πραγματοποιείται μπροστά στα άπιστα μάτια σας. Σύντομα θα δείτε και πολλούς άλλους, και γι' αυτούς θα 

δώσετε μαρτυρία. Η κρίση μου άνοιξε, όπως ανακοίνωσα για αυτούς τους καιρούς. 

21 Χάος περιβάλλει τα έθνη. Ενώ κάποιοι είναι ξύπνιοι και γνωρίζουν τον λόγο των δεινών τους, 

πολλοί κοιμούνται και αρκούνται στο να ζουν χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να δουν την αιτία όλων 

αυτών των δοκιμασιών. 

Ξέρετε τον λόγο, έχετε διαβάσει στο βιβλίο της σοφίας, και ο λόγος μου σας έχει προετοιμάσει. Τίποτα 

δεν μπορεί να σας εκπλήξει. Αλλά είστε ακόμα πολύ ανώριμοι για να αφυπνίσετε την ανθρωπότητα. Δεν 

έχετε ακόμη δυναμώσει και τα βήματά σας είναι ακόμη αβέβαια. Έχετε ακούσει τον λόγο μου, αλλά δεν 

μπορείτε να τον καταλάβετε ή, αν τον έχετε καταλάβει, δεν τον εφαρμόζετε. Είστε διχασμένοι, παρόλο 

που ξέρετε ότι είστε ένας λαός, και αισθάνεστε τις αποστολές που σας έδωσα σαν να ήταν ένα αβάσταχτο 

βάρος. 

Σας ρωτώ: Γιατί δεν έχετε διεισδύσει στον πυρήνα αυτής της διδασκαλίας, παρόλο που σας έχω 

φωτίσει με το φως της αλήθειας; Γιατί δεν είστε δυνατοί, παρόλο που σας έθρεψα με αυτό το ψωμί της 

αιώνιας ζωής, από το οποίο ένα ψίχουλο είναι αρκετό για να δώσει ζωή στον πεινασμένο; Ο λόγος είναι 

ότι έχετε συνηθίσει το Λόγο Μου και τον έχετε λάβει χωρίς να τον χρησιμοποιείτε. Να θυμάστε: ενώ εσείς 

είστε γεμάτοι από αυτό, υπάρχουν πολλοί πεινασμένοι που λαχταρούν να το λάβουν για να τραφούν από 

αυτό. 

22 Πλησιάζει ο καιρός που αυτή η λέξη θα τελειώσει. Τότε θα πρέπει να παραμείνει στις καρδιές των 

μαθητών μου και θα καταγραφεί σε βιβλία για να γίνει γνωστή στην ανθρωπότητα. Θέλω, μετά το 1950, 

να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αγνότητα στις πράξεις λατρείας σας και στην υπακοή στις οδηγίες 

και τις εντολές Μου. Με αυτόν τον τρόπο θα μαρτυρήσετε ότι ήμουν μαζί σας. 

23 Όλες οι αποστολές σας έχουν ανατεθεί σε εσάς ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνάμεις σας, 

διότι γνωρίζω το σημείο θραύσης σας. Εργαστείτε από αγάπη, όχι από φόβο. Κοιτάξτε τον πυρήνα της 

διδασκαλίας μου. Η πατρική Μου αγάπη και η συγχώρεση εκδηλώνονται σε όλα τα παιδιά Μου. 

24 Τι ευτυχία ανακαλύπτω στις καρδιές σας καθώς ακούτε το Λόγο Μου! Είμαι η άπειρη υπομονή 

που περιμένει τη στιγμή που θα σηκωθείτε πλήρως στη μάχη. Σας αποκάλυψα το μέλλον σας. 

25 Πόσο σπουδαίο θα είναι το καθημερινό σας έργο μετά την αναχώρησή μου! Δεν έχετε καν 

μαντέψει ακόμα. Αυτή τη φορά έχω κάποια μυστικά να σας αποκαλύψω, ώστε να πείσετε τους 

ανθρώπους. 

26 Σας εξέπληξα σαν εκείνους τους ψαράδες της Δεύτερης Εποχής, τους οποίους βρήκα να κάνουν τη 

δουλειά τους και τα καθήκοντά τους και στους οποίους είπα: "Ακολουθήστε με, από τώρα και στο εξής 

είστε ψαράδες ανθρώπων". Τους έδωσα την ικανότητα να θεραπεύουν τους αρρώστους, τους έδωσα το 

χάρισμα του λόγου, τους φώτισα με τις αποκαλύψεις Μου και τους δίδαξα να απελευθερώνουν τους 

δαιμονισμένους. Μόλις προετοιμάστηκαν και ενισχύθηκαν, τους έδειξα τον δρόμο και τους κατεύθυνα 

στους διάφορους τομείς, ώστε να εφαρμόσουν εκεί τη Διδασκαλία μου για τη Σωτηρία. 

27 Αυτή τη φορά δεν ήσασταν δώδεκα εκλεκτοί. Είστε ένα πολυάριθμο πλήθος, το οποίο 

συγκέντρωσα και δίδαξα στη σκιά διαφόρων δέντρων. Εσείς θα είστε εκείνοι που θα ενσταλάξετε θάρρος 

στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των μεγάλων δοκιμασιών που απειλούν τον κόσμο. 

28 Σύντομα ο πνευματικός κόσμος δεν θα είναι πλέον γνωστός, και θέλω να ξεδιπλώσετε τα 

χαρίσματά σας, ώστε να μην ταλαντεύεστε τότε. 

29 Θέλω να ζείτε ξύπνιοι, ώστε διαισθητικά ή στα όνειρα να ακούτε τη φωνή του υπερπέραν όταν 

σας λέει: "Σήκω!" Τότε θα κατευθύνετε τα βήματά σας σε σπίτια και εδάφη όπου η αρρώστια ή η 

απελευθερωμένη βία των δυνάμεων της φύσης έχουν αφήσει ερήμωση. Αν πρέπει να πάτε σε 
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απομακρυσμένες περιοχές, ακούστε τις οδηγίες του Πατέρα, ο οποίος θα σας υποδείξει τον χρόνο και θα 

σας δείξει τον δρόμο. 

30 Άνθρωποι από τις εκκλησίες και τις αιρέσεις θα έρθουν να σας παρακολουθήσουν. Θα 

δοκιμάσουν την εξουσία σας. Κάποιοι, πεπεισμένοι για τα χαρίσματά σας, θα σας δελεάσουν με χρήματα 

για να σας χρησιμοποιήσουν για υλικούς σκοπούς. Μην ξεχνάτε ότι όλοι όσοι μετατρέπουν το Έργο μου 

σε επιχείρηση θα χάσουν τη χάρη μου. 

31 Σύντομα δεν θα σας μιλάω πια μέσω ανθρώπινης μετάδοσης, γιατί αυτό έχει αποφασιστεί 

γραπτώς. Αλλά δεν θα σας εγκαταλείψω. Θα σας δώσω έμπνευση και θα σας κάνω να νιώσετε την 

παρουσία μου. Η καλή σας συνείδηση δεν θα επιτρέψει στον χρόνο να αφήσει βαθιά ίχνη στο σώμα σας. 

32 Κάθε οίκος προσευχής και συνάντησης στον οποίο η διδασκαλία μου δεν εφαρμόζεται με 

ειλικρίνεια θα εξαφανιστεί, και θα επιβιώσουν μόνο εκείνοι που αποτελούν καταφύγιο και σωσίβιο για 

αυτόν που βρίσκεται σε κίνδυνο. 

33 Μετά την αναχώρησή μου θα έρθει η κάθαρση αυτού του λαού. Η εποχή των κοσμικών μαχών και 

συγκρούσεων θα είναι τότε σε πλήρη εξέλιξη, μετά την οποία θα έρθει η ειρήνη και θα φύγει η δυστυχία. 

34 Να είστε δυνατοί, γιατί στον καιρό του αγώνα θα διωχθείτε και θα αντιταχθείτε. Θα σας αρνηθούν 

δουλειά και ψωμί. Αλλά τότε θα σας αποκαλύψω το έλεός Μου και τη δύναμή Μου. Γιατί δεν θα 

υποφέρετε από πείνα, το πρόσωπό σας δεν θα παραμορφωθεί ποτέ, ούτε θα έχετε ανάγκη. Τότε η ψυχή 

σας θα θυμάται το ταξίδι μέσα από την έρημο προς τη Γη της Επαγγελίας στην Πρώτη Εποχή, και θα 

θυμάται ότι όταν διψούσατε, ο Βράχος άνοιξε για να σας προσφέρει το φρέσκο νερό του. Όταν ο καυτός 

ήλιος της ερήμου σας έκαιγε, τα σύννεφα σας σκέπαζαν σαν προστατευτικός μανδύας, και όταν η πείνα 

και η ανέχεια απειλούσαν, το μάννα έπεφτε ως μήνυμα της αγάπης του Πατέρα σας. 

35 Πάνω απ' όλα, σας προειδοποιώ για να μην πείτε αύριο ότι δεν σας είχα προετοιμάσει γι' αυτό. 

36 Με σαφή τρόπο σας εξηγώ τη διδασκαλία Μου, ώστε να μην πέσετε σε πειρασμό, ούτε να 

εκπλαγείτε. 

37 Θέλω πάντα να σας βλέπω προετοιμασμένους, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε και να σεβαστείτε 

το θέλημά Μου. Εφόσον είστε οι πρώτοι που έχετε λάβει τη διδασκαλία Μου και έχετε βιώσει στον εαυτό 

σας τις αποδείξεις για τις οποίες κατέβηκα για να επικοινωνήσω τον εαυτό Μου στους ανθρώπους, πρέπει 

να προσπαθήσετε να αφήσετε ένα καλό παράδειγμα για εκείνους που έρχονται μετά από εσάς. Πρέπει να 

γνωρίζετε την πνευματική σας καταγωγή, τα καθήκοντά σας και τις αποστολές που σας έχω αναθέσει, 

ώστε να μπορείτε να προσέχετε την ψυχή σας και να διατηρείτε τον εαυτό σας στην αρετή. 

38 Καθώς έχετε εξελιχθεί, ερχόμενοι στη γη η μία μετά την άλλη σε διαφορετικές ενσαρκώσεις, 

βλέπετε ότι σε όλες τις εποχές που πέρασαν, το Έργο Μου παρέμεινε αναλλοίωτο, αμετάβλητο. Σας 

αποκαλύπτω πάντα τις ίδιες ιδιότητες, σας κάνω να αισθάνεστε την πατρική μου αγάπη, την άπειρη 

υπομονή μου, τα λυτρωτικά μου έργα. Όμως, παρ' όλες αυτές τις αποδείξεις, δεν Με αναγνωρίζετε. Είναι 

απαραίτητο να ξυπνήσετε και να δώσετε λογαριασμό για τον χρόνο που σας έδωσα, ώστε μέσα σε αυτόν 

να αποκτήσετε τη σωτηρία σας. 

Πλησιάζει η στιγμή που θα αναχωρήσετε για το υπερπέραν, αλλά δεν έχετε σπεύσει να έρθετε σε 

Μένα την ίδια στιγμή που σας καλώ να προσφέρετε τη σοδειά σας. Αυτή η συγκομιδή θα αποτελείται από 

σπόρους που έχουν καλλιεργηθεί μέσω της προσευχής. Επιπλέον, η ψυχή σας θα βρίσκεται στην καλύτερη 

κατάσταση μετάνοιας και ανύψωσης. 

39 Να θυμάστε: Εφόσον είστε μέρος του Πνεύματός Μου, κατέχετε ζωή και χάρη όπως ακριβώς και 

Εγώ. Είστε αγνοί όσον αφορά την προέλευσή σας, και ομοίως, όταν επιστρέφετε, πρέπει να φτάσετε σε 

Μένα. Επομένως, αυτή τη στιγμή πρέπει να αγωνίζεστε αδιάκοπα, ώστε να επιστρέψετε στην αρχική σας 

καθαρότητα και τελειότητα. 

40 Να έχετε συμπόνια για τους αδελφούς και τις αδελφές σας και για τον εαυτό σας, γιατί όλοι σας 

αποτελείτε μια οικογένεια, μια ψυχή. Πάνω από εσάς υπάρχουν όντα που εργάζονται για τη σωτηρία σας, 

για την ανύψωσή σας, διασχίζουν το χώρο ως προστάτες σας και εργάζονται ευεργετικά. Χωρίς τη 

βοήθειά τους, τι θα γινόταν με εσάς; Γιατί δεν έχετε καταλάβει πώς να ερμηνεύετε το Θέλημά μου και 

πέφτετε σε λάθη κάθε στιγμή. 

41 Σκεφτείτε τον αγώνα των πνευματικών σας προστατών και στηρίξτε τους κάνοντας το έργο τους 

λιγότερο επώδυνο. Μην στρώνετε το μονοπάτι τους με γαϊδουράγκαθα, μην ακούτε τη φωνή τους που 
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πάντα σας προειδοποιεί για τον κίνδυνο, τη συμβουλή τους που καθοδηγεί τα βήματά σας και το φως τους 

που σας οδηγεί. Ζήστε σε αρμονία μαζί τους και θα είστε σε τέλεια κοινωνία μαζί Μου. 

42 Δεν πρέπει να διακρίνεστε από τους συνανθρώπους σας με κάποιο σήμα ή οποιοδήποτε υλικό 

χαρακτηριστικό. Ξεχωρίστε τους εαυτούς σας από τα έργα σας, για τα οποία θα είναι μάρτυρες οι ίδιοι οι 

συνάνθρωποί σας. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των γύρω σας και θα μετατρέψετε 

τους εχθρούς σας σε φίλους. 

43 Δεν είστε όλοι αφυπνισμένοι. Αλλά θα χρησιμοποιήσω μία προετοιμασμένη καρδιά σε κάθε τόπο 

συγκέντρωσης για να ξυπνήσω τις υπόλοιπες. Έτσι ώστε την ώρα του καλέσματος, την ώρα της 

δικαιοσύνης του Κυρίου, όλοι σας να Μου προσφέρετε έναν καρπό, ίσο στα χέρια όλων των εργατών 

Μου. Για να μπορέσει ο Πατέρας να δώσει το κάλεσμα στην ανθρωπότητα και όλοι οι λαοί της γης να 

έχουν πρόσβαση στο έθνος σας, ώστε να έρθουν να λάβουν όχι μόνο τον Λόγο που αφήνω γραπτώς, αλλά 

και το παράδειγμά σας. 

44 Έτσι, η διδασκαλία μου θα βρει το δρόμο της ανάμεσα σε όλες τις διδασκαλίες. Γιατί στο τέλος θα 

επικρατήσει και θα επικρατήσει ανάμεσα σε όλα τα άλλα. 

45 Κάθε διδασκαλία που δεν επιβεβαιώνεται από πράξεις και παραδείγματα έχει περάσει τη δική της 

θανατική καταδίκη. Αλλά κάθε διδασκαλία που επιβεβαιώνεται με πράξεις θα επικρατήσει. Τα 

παραδείγματά μου, ο θυσιαστικός μου θάνατος στη Δεύτερη Εποχή σας λένε πολλά, και σήμερα σας τα 

λέω: Αυτός που σφραγίζει τον λόγο του με το αίμα και τη ζωή του δίνει παράδειγμα ειλικρίνειας και 

ψυχικής δύναμης. 

46 Στην εποχή μας, δεν θα σφραγίσετε τα λόγια σας με αίμα, ούτε με ζωή. Ο κόσμος δεν πεινάει για 

τη ζωή σου, ούτε διψάει για το αίμα σου. Ο άνθρωπος διψάει για αλήθεια, για αγάπη και για έλεος. Όταν 

προετοιμαστείτε και πνευματοποιηθείτε χωρίς να πέσετε σε φανατισμό, όταν υπακούσετε ειλικρινά στους 

θεϊκούς μου νόμους και στους ανθρώπινους νόμους, όπως σας έχει διδάξει ο Πατέρας, τότε θα δώσετε 

στον κόσμο το μυστικό της σωτηρίας του, το μυστικό της ειρήνης και της σωτηρίας με όλους τους 

τρόπους. 

47 Γιατί το έργο μου δεν στρέφεται κατά της επιστήμης, ούτε κατά των ανθρώπινων θεσμών. Δεν 

στρέφεται κατά του γάμου και της οικογένειας. Δεν στρέφεται κατά τίποτε που αφορά τη δικαιοσύνη και 

την αγάπη. 

48 Αληθινά σας λέω: Αν σε άλλες εποχές ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στην επιστήμη ως υπηρέτης 

της Θεϊκότητάς Μου, αυτός ο υπηρέτης δεν Με τίμησε, δεν Με κατάλαβε, ούτε Με ακολούθησε. Διότι 

αφού είμαι η προέλευση όλης της πνευματικότητας, είμαι επίσης η προέλευση όλης της επιστήμης. Αλλά 

αν έχετε ακούσει συχνά ότι ο Πατέρας απεχθάνεται τις ανθρώπινες επιστήμες, αυτό δεν αναφέρεται στις 

ίδιες τις επιστήμες, αλλά στον σκοπό που τους έχει δώσει ο άνθρωπος. Απεχθάνομαι τις κακές επιστήμες 

που οδήγησαν την ανθρωπότητα στην καταστροφή της ─ τις επιστήμες που ο άνθρωπος έθεσε στην 

υπηρεσία του κακού, για την καταστροφή της ζωής και των θεμελίων της ζωής. Αυτό, στα μάτια μου, 

είναι το απεχθές στις επιστήμες. Αλλά για κάθε επιστήμονα που έχει γίνει ευεργέτης της ανθρωπότητας, 

έχω μια επιλεγμένη θέση στο πνευματικό επίπεδο, ακόμη και αν δεν τον έχετε ανακηρύξει ιερό. 

49 Αυτό σας λέει ο Δάσκαλος σήμερα, για να μην πέσετε σε φανατισμό. Γιατί στην πραγματικότητα 

απολαμβάνετε επίσης τους καρπούς της επιστήμης, επειδή ενέπνευσα τους ανθρώπους με το φως Μου, 

ώστε να βρουν τα στοιχεία της ζωής στο δρόμο τους. Αν δεν ήταν η θέλησή Μου να χρησιμοποιήσει ο 

άνθρωπος την επιστήμη προς όφελός του, δεν θα είχα δημιουργήσει τις δυνάμεις της φύσης, ούτε θα είχα 

τοποθετήσει στο εσωτερικό της γης και στις σφαίρες της ζωής όλα όσα ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για 

την πρόοδο και την ανάπτυξή του. Αλλά έκανα τα πάντα για την αναζωογόνηση, την ωφέλεια και την 

ανοδική ανάπτυξη της ψυχής και του σώματος. 

50 Ήδη από τους πρώτους χρόνους έδωσα τη γη στους πρώτους κατοίκους της, λέγοντάς τους: "Τη 

δίνω στη φροντίδα σας, είναι ο θησαυρός σας, ο κήπος σας, η κατοικία σας και το σπίτι σας. 

Αναπτυχθείτε και πολλαπλασιαστείτε!" Αλλά αυτή την πρόταση σας την έδωσα όχι μόνο ως ανθρώπινα 

όντα για την αύξηση του ανθρώπινου γένους, αλλά και ως ψυχές και ως νοημοσύνη. Διότι θα σας 

πολλαπλασιάσω σε όλους τους τρόπους και σε όλους τους τομείς, στο πνεύμα και στην αλήθεια. 

51 Αυτή τη στιγμή στρέφομαι ενάντια σε κάθε τι περιττό και αχρείαστο, ενάντια σε κάθε τι κακό, 

κατακριτέο, ενάντια σε κάθε κακό σπόρο. Με την Πνευματική Μου Διδασκαλία πολέμησα όλους 

εκείνους που έθεσαν την επιστήμη στην υπηρεσία του κακού. Θα πολεμήσω όλες τις κακές επιστήμες 
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μέχρι ο άνθρωπος να αφυπνιστεί στην αλήθεια μου. Τότε, όπως το φως της ημέρας, αυτή η διδασκαλία θα 

διαπεράσει παντού και θα αφυπνίσει τους πάντες. Προετοιμαστείτε γι' αυτό και αναγνωρίστε το καθήκον 

σας, την αποστολή σας και την ευθύνη σας ανάμεσα στους ανθρώπους. 

52 Αναγνωρίστε τι σας διδάσκει το Έργο μου. Δείτε τους ορίζοντες που σας ανοίγουν η Διδασκαλία 

μου και ο Λόγος μου, και σκεφτείτε πόσο μεγάλη είναι η ψυχή και πόσο μικρές οι αποστάσεις. Αυτός που 

προσευχήθηκε με αγάπη, νιώθοντας τον πόνο του αδελφού του, απελευθερώθηκε και πήγε από εδώ σε 

μακρινά μέρη, αφήνοντας την αγάπη του, το θεραπευτικό βάλσαμο και το χάδι του σε όσους υποφέρουν. 

53 Για χάρη αυτής της προσευχής του λαού Μου, του Ισραήλ, που ανεβαίνει σε Μένα σε όλους τους 

τόπους συνάθροισης, ευλογώ τον επίγειο κόσμο και του δίνω το φως Μου και το πατρικό Μου χάδι, αφού 

δεν μετέχει του λόγου Μου. Κάνω τη δύναμη της αγάπης μου να φτάσει σε όλες τις καρδιές, να με 

νιώσουν όλοι, να ξεκινήσουν το δρόμο προς την αλήθεια μου, την αναζήτηση του δρόμου. Γιατί τώρα τα 

προετοιμάζω όλα για να μπορέσουν να Με φτάσουν. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 219  
1 Σας δίνω το θεραπευτικό μου βάλσαμο, τη δύναμή μου και το χάδι μου αυτή τη στιγμή. 

2 Είμαι ο σταυροφόρος σας. Γιατί όταν στη γη το βάρος του σταυρού Μου έγινε καταπιεστικό, 

υπήρξε ένας άνθρωπος με συμπόνια στην καρδιά του που μοιράστηκε το βάρος Μου μαζί Μου. 

3 Εδώ είμαι ─ έτοιμος να σπεύσω να σας βοηθήσω όταν καταρρεύσετε στο μονοπάτι, να δώσω 

δύναμη στην ψυχή σας και να τη σηκώσω για να συνεχίσει το ταξίδι της. 

4 Βήμα-βήμα πλησιάζετε στον "Γολγοθά" της επίγειας ζωής σας, όπου η ψυχή σας θα Μου πει: 

"Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου, γιατί όλα ολοκληρώθηκαν". 

5 Μακάριοι είναι εκείνοι που, όταν έρθει εκείνη η ώρα και μιλήσουν αυτά τα λόγια, θα έχουν 

ολοκληρώσει το έργο τους, γιατί η ειρήνη και η ευδαιμονία τους θα είναι μεγάλη. 

6 Θέλω όλοι σας να φτάσετε σε αυτή την κορυφή, άσχετα αν φτάσετε κουρελιασμένοι και χωρίς 

υλικά αγαθά. Εκεί θα νιώσετε την παρουσία μου και το έλεός μου όπως δεν το έχετε νιώσει ποτέ πριν. 

7 Εκεί περιμένω τον άνδρα, εκεί περιμένω τη γυναίκα, τους γονείς, τις μητέρες ─ όλους όσοι ήρθαν 

στον κόσμο με καθήκοντα να εκπληρώσουν. 

8 Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Εμπιστευτείτε Εμένα που είμαι το πεπρωμένο σας. Αποδεχτείτε 

τις δοκιμασίες με αγάπη, υπακούστε στο θέλημά Μου, όποιο κι αν είναι αυτό, με ένα χαμόγελο στα χείλη 

σας, με πίστη και παράδοση στην καρδιά σας. 

9 Μην ξεχνάτε ότι είμαι παντοδύναμος και πανταχού παρών, ώστε η αμφιβολία ή η αδυναμία να 

μην σας οδηγήσουν σε πειρασμό. 

10 Μερικές φορές, όταν κλαίτε στον κόσμο και νομίζετε ότι κατοικώ στον Ουρανό, όπου όλα είναι 

ευδαιμονία του Πνεύματος, αμφιβάλλετε για την αγάπη Μου, επειδή δεν καταλαβαίνετε ότι ο Πατέρας 

έχει χαρά, ενώ εκατομμύρια πλάσματά Του στη γη υποφέρουν μέχρι θανάτου. Ο λόγος είναι ότι δεν 

θέλετε να καταλάβετε ότι η ευτυχία Μου δεν ολοκληρώνεται μέχρι το τελευταίο από τα παιδιά Μου να 

φτάσει στη γη της σωτηρίας. 

11 Αφού είμαι ο Πατέρας σας, πρέπει αναγκαστικά να συμπάσχω με αυτό που αισθάνονται τα παιδιά. 

Μόνο έτσι θα καταλάβετε ότι ─ ενώ ο καθένας από εσάς υποφέρει και αισθάνεται τον πόνο του ─ το Θείο 

Πνεύμα μοιράζεται τον πόνο όλων των παιδιών Του. 

12 Ως απόδειξη αυτής της αλήθειας, ήρθα στον κόσμο για να γίνω άνθρωπος και να σηκώσω έναν 

σταυρό που αντιπροσώπευε όλο τον πόνο και την αμαρτία του κόσμου. Αλλά αν Εγώ, ως άνθρωπος, 

κουβαλούσα στους ώμους Μου το βάρος των ατελειών σας και ένιωθα όλο τον πόνο σας ─ θα μπορούσα 

τότε να φανώ ως Θεός αναίσθητος απέναντι στις θλίψεις των παιδιών Μου;  

13 Στο πνεύμα μου υπάρχει ένα δοξαστικό τραγούδι, του οποίου τις νότες κανείς δεν έχει ακούσει 

ακόμη- κανείς δεν το γνωρίζει, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Αυτό το τραγούδι θα ακουστεί σε όλο το 

σύμπαν όταν ο πόνος, η δυστυχία, το σκοτάδι και η αμαρτία σβήσουν. Αυτές οι θεϊκές νότες θα 

αντηχήσουν σε όλες τις ψυχές, και ο Πατέρας και τα παιδιά θα ενωθούν σε αυτή τη χορωδία αρμονίας και 

ευδαιμονίας. Αλήθεια σας λέω, ακόμη και οι πέτρες θα μιλήσουν όταν αυτή η αρμονία φωτίσει τις ζωές 

των αγαπημένων μου παιδιών. 

14 Συνεχίστε να καθαρίζετε την ψυχή σας, συνεχίστε να την αναπτύσσετε και να την τελειοποιείτε, 

κουβαλώντας πάντα την πίστη σας μέσα σας σαν άσβεστη φλόγα. 

15 Πρέπει να σας πω ότι για όσο καιρό θα ζείτε στη γη, μπορείτε να προσπαθήσετε να κάνετε την 

ύπαρξή σας σε αυτήν όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη. Δεν είναι απαραίτητο να κλαίμε, να υποφέρουμε και 

να "ματώνουμε" αδιάκοπα για να αξίζουμε την ειρήνη στη συνέχεια. 

16 Αν μπορούσατε να μετατρέψετε αυτή τη γη από μια κοιλάδα δακρύων σε έναν κόσμο ευτυχίας, 

όπου θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπου θα προσπαθείτε να κάνετε το καλό και θα ζείτε μέσα στο Νόμο 

μου, σας λέω ειλικρινά, αυτή η ζωή θα ήταν ακόμη πιο αξιέπαινη και ανώτερη στα μάτια μου από μια 

ύπαρξη γεμάτη πόνο, δυστυχίες και δάκρυα, όσο μεγάλη και αν είναι η προθυμία σας να τα υπομείνετε. 

Πότε θα μπορέσετε να ενώσετε την πνευματική ζωή με την ανθρώπινη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 

βλέπετε πλέον ένα όριο μεταξύ του ενός και του άλλου; Πότε θα κάνετε την ύπαρξή σας μια μοναδική 

ζωή απορρίπτοντας την ιδέα του θανάτου για να εισέλθετε στην αιωνιότητα; Αυτό το φως της γνώσης θα 

είναι μέσα στους ανθρώπους μόνο όταν η πνευματοποίηση ανθίσει στον κόσμο. 
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17 Το φως του Λόγου μου σας σώζει αυτή την εποχή από το σκοτάδι του υλισμού στο οποίο έχουν 

θαφτεί οι ψυχές ─ ένα σκοτάδι που δεν τις αφήνει να αναγνωρίσουν την αλήθεια, παρόλο που είναι κοντά 

τους και την κουβαλούν μέσα τους. 

18 Ο Τρίτος Χρόνος είναι μαζί σας, και θα δοθούν στους ανθρώπους αποδείξεις και σημάδια γι' 

αυτόν, και θα ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερα, όπως όταν μια τεράστια καμπάνα χτυπάει για να 

ξυπνήσει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. 

19 Προσευχηθείτε, παρατηρήστε, διαλογιστείτε, αφήστε την έμπνευσή μου να σας καθοδηγήσει. Θα 

το αναγνωρίζετε πάντα, γιατί θα αισθάνεστε να σας ωθεί προς την καλοσύνη και την ανύψωση όταν η 

ψυχή σας υποδέχεται τον Δημιουργό της. 

20 "Δόξα στον Θεό εν υψίστοις, και επί της γης ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης". 

21 Ευλογημένος λαός, επιλεγμένος από το έλεός μου: Σας επέλεξα σε αυτούς τους καιρούς της 

διαφθοράς, της σύγχυσης και του πόνου για να σας ενώσω σε μια οικογένεια και να σχηματίσω τον λαό 

της ειρήνης ανάμεσα στους λαούς της γης. 

22 Ζείτε σε περιόδους χάους. Μόνο όσοι είναι ικανοί να πνευματοποιήσουν τον εαυτό τους σε αυτές 

τις περιόδους δοκιμασίας μπορούν να επιβιώσουν από τον πόνο, τη σύγχυση, την καταιγίδα που 

πλησιάζει. Μόνο όσοι υψώνονται πάνω από όλες τις γήινες ανοησίες, τις ανθρώπινες δυσκολίες, θα 

μπορέσουν να αντέξουν το παγκόσμιο χάος με ψυχραιμία και ηρεμία και θα είναι σαν ναυαγοί στη μέση 

του ωκεανού που καταφέρνουν να κρατηθούν από ένα κομμάτι ξύλο, το οποίο θα είναι η πίστη στην 

αγάπη μου. 

23 Σας προετοιμάζω γι' αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας διδάσκω να Με έχετε ως παράδειγμα. Αλλά δεν 

είναι το θέλημά Μου να είστε οι μόνοι που θα ακολουθείτε τη διδασκαλία Μου. Θέλω οι αρετές της 

καρδιάς σας, τα λόγια και τα έργα σας να προσελκύσουν όλες τις καρδιές που πρέπει να έρθουν σε Μένα 

για να λάβουν τη διδασκαλία Μου αυτή την εποχή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πολλαπλασιαστούν σε 

αριθμό, σε δύναμη και ανύψωση ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

24 Αλλά από τι είναι φτιαγμένο αυτό το χάος, αυτή η καταιγίδα, αυτή η δοκιμασία που πλησιάζει; 

Είναι οι ζύμες του ποτηριού του πόνου που η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμα πιει. Είναι απαραίτητο ο 

άνθρωπος, ο οποίος δημιούργησε αυτό το ποτήρι στο πέρασμα των αιώνων με τις πράξεις του, να το 

αδειάσει μέχρι την τελευταία σταγόνα, ώστε να αναγνωρίσει το έργο του και τους καρπούς του. 

25 Ευλογημένοι άνθρωποι: Αυτοί οι άνθρωποι που υψώνονται γεμάτοι αυτοπεποίθηση και διεκδικούν 

την εξουσία στα έθνη, στους λαούς της γης, είναι μεγάλες ψυχές, προικισμένες με δύναμη και κάτοχοι 

μεγάλων αποστολών. Ωστόσο, δεν είναι στην υπηρεσία της Θεότητάς μου. Δεν έχουν θέσει τα μεγάλα 

τους προσόντα και τις ικανότητές τους στην υπηρεσία της αγάπης και του ελέους. Έχουν δημιουργήσει 

για τους εαυτούς τους τον κόσμο τους, το νόμο τους, το θρόνο τους, τους υποτελείς τους, τις περιοχές 

κυριαρχίας τους και όλα όσα μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο. 

Αλλά όταν αισθάνονται ότι ο θρόνος τους κλονίζεται κάτω από τις επισκέψεις, όταν αισθάνονται ότι η 

εισβολή ενός ισχυρού εχθρού είναι επικείμενη, όταν βλέπουν τους θησαυρούς και το όνομά τους να 

κινδυνεύουν, ξεκινούν με όλη τους τη δύναμη, γεμάτοι μεγαλομανία, γήινη ματαιοδοξία, μίσος και κακία, 

και ρίχνονται στον εχθρό χωρίς να υπολογίζουν αν το έργο τους, η ιδέα τους, αφήνει πίσω του μόνο ίχνη 

πόνου, καταστροφής και κακού. Το μόνο που έχουν κατά νου είναι η καταστροφή του εχθρού, η 

εγκαθίδρυση ενός ακόμη μεγαλύτερου θρόνου, ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κυριαρχία πάνω στα 

έθνη, στα πλούτη, στο καθημερινό ψωμί, ακόμη και στις ζωές των ανθρώπων. 

26 Σας προετοιμάζω να γίνετε στρατιώτες μου, αλλά όχι αυτοί που προκαλούν καταστροφή ή κακό, 

όχι στρατιώτες του μίσους και της διαφθοράς, του σκότους και της απληστίας, αλλά στρατιώτες της 

πνευματικότητας, της αδελφοσύνης, της αγάπης, της ευγένειας και του ελέους. Θα πρέπει να ξεκινήσετε 

γεμάτοι δύναμη και εμπιστοσύνη σε Μένα, το παράδειγμά σας, γεμάτοι εμπιστοσύνη στα όπλα σας, που 

είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Σας προετοιμάζω, ώστε να μπορείτε ήδη να πολεμήσετε εναντίον αυτού 

του εχθρού, ο οποίος είναι επίσης ισχυρός, αλλά όχι περισσότερο από εσάς. 

27 Την ημέρα που θα ξυπνήσετε στην πνευματικότητα, θα καταλάβετε ότι το σκοτάδι είναι αδύναμο 

σε σύγκριση με το φως, ότι το μίσος δεν είναι παρά ένα άτομο μπροστά στην ακαταμάχητη δύναμη της 

αγάπης και ότι αυτό το άτομο εξαφανίζεται σε επαφή με το αληθινό έλεος, ότι ο υλισμός μειώνεται 

μπροστά στα δώρα του πνεύματος. Το υλικό είναι παροδικό, αλλά το πνευματικό έχει αιώνια ζωή. 
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28 Βρίσκεστε στη διαδικασία να διαμορφώσετε τον πνευματοποιημένο λαό, ικανό να διαλύσει τη 

σύγχυση του κόσμου, να τον απελευθερώσει από τον υλισμό και τον φανατισμό του με το παράδειγμά 

σας, με τις καλές σκέψεις, τα λόγια και τα έργα που είναι ήδη δικά σας. 

29 Όταν οι άνθρωποι σας ρωτούν για διδασκαλίες που δεν έχετε ακούσει από Μένα ή που δεν έχετε 

καταλάβει, θα μιλήσω μέσω εσάς και θα εκπλήξω τους ανθρώπους ─ τους μελετητές, τους θεολόγους, 

τους ισχυρούς, τους πληρεξούσιους και τους δικαστές, τους επιτρόπους διδασκαλίας της γης. 

30 Θα φροντίσω η τριαδομαρτιανική πνευματική μου διδασκαλία να διεισδύσει παντού, όπως ο 

αέρας ρέει παντού, όπως το φως εξαφανίζει κάθε σκοτάδι για να φωτίσει τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο θα 

διαδοθεί το Έργο μου, με τον ίδιο τρόπο θα διαδοθεί η Διδασκαλία μου. Θα διεισδύσει σε κάθε 

θρησκευτική κοινότητα, σε κάθε ίδρυμα, σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα, σε κάθε καρδιά και σε κάθε σπίτι. 

Θα ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις, θα διασχίσει ερήμους και θάλασσες και θα γεμίσει αυτόν τον κόσμο, 

επειδή η Τρίτη Εποχή, η Εποχή του Φωτός, έχει ανατείλει για όλη την ανθρωπότητα. 

31 Ανά πάσα στιγμή έχω εξανθρωπίσει τις εκδηλώσεις Μου. Θυμηθείτε ότι στην Πρώτη Εποχή 

επέλεξα τον Μωυσή για να σας γνωρίσω τον εαυτό Μου. Ήταν το φερέφωνό Μου και ο αγγελιοφόρος 

Μου. 

Τον κάλεσα στο βουνό και του είπα: "Μωυσή, χαμήλωσε το πρόσωπό σου, γιατί δεν πρέπει να Με 

κοιτάξεις. Πήγαινε και πες στον λαό σου ότι Εγώ είμαι ο Κύριος και ο Θεός τους, ότι Εγώ είμαι ο Θεός 

των πατέρων τους, και είναι θέλημά Μου να καθαριστούν από μέσα και από έξω, ώστε να είναι άξιοι να 

λάβουν τις εντολές Μου, τον νόμο Μου, τις εντολές Μου". Μέσω του Μωυσή αποκάλυψα τον εαυτό Μου 

ως Πατέρα, ως Νόμο και ως Δικαιοσύνη. Μέσω αυτού έκανα γνωστό τον εαυτό Μου στον εκλεκτό λαό 

Μου. Μέσω αυτού του ανθρώπου αφήνω τις εντολές Μου να εισέλθουν σε κάθε καρδιά. 

32 Στη Δεύτερη Εποχή ήθελα να είμαι πιο κοντά σας. Δεν ήταν η θεϊκή μου βούληση να με βλέπουν 

οι άνθρωποι μόνο ως αδυσώπητο δικαστή. Ήθελα να νιώσω το χάδι των παιδιών Μου, των πλασμάτων 

που είναι φτιαγμένα κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου. Σε μια πράξη αγάπης και ευγένειας, ο Πατέρας έγινε 

άνθρωπος για να διδάξει την ταπεινοφροσύνη, που είναι το μεγαλείο της ψυχής, την αληθινή εκπλήρωση 

των νόμων, τη ζωή μέσα στην αγάπη ─ για να διδάξει τον άνθρωπο να αγωνίζεται για ένα δίκαιο, αιώνιο 

και αληθινό ιδανικό. 

33 Η διδασκαλία του Ιησού, που δόθηκε ως οδηγός, ως ανοιχτό βιβλίο για να μελετήσει η 

ανθρωπότητα, δεν μοιάζει με τίποτα άλλο σε κανέναν άλλο λαό της γης, σε καμία γενιά, σε καμία φυλή. 

Διότι όσοι έχουν ξεκινήσει να παραδίδουν κανόνες δικαιοσύνης ή διδασκαλίες φιλανθρωπίας έχουν 

σταλεί από Εμένα στη γη ως οδοιπόροι, ως αγγελιοφόροι, αλλά όχι ως Θεότητα. Μόνο ο Χριστός ήρθε σε 

σας ως Θεότητα. Σας έφερε την πιο ξεκάθαρη και μεγαλύτερη διδασκαλία που έχει λάβει η καρδιά του 

ανθρώπου. 

34 Αλλά τώρα, σ' αυτή την εποχή, αγαπημένοι μου άνθρωποι, δεν έχω γίνει άνθρωπος όπως σ' εκείνη 

τη Δεύτερη Εποχή, αλλά Μου άρεσε να επικοινωνήσω τον εαυτό Μου σε όλα τα πλάσματά Μου μέσω της 

διάνοιας του ανθρώπου. Ακόμη και στην "πνευματική κοιλάδα" και στους άπειρους χώρους η Θεία 

Παρουσία Μου έχει γίνει αισθητή. Γιατί στη σκάλα προς την τελειότητα υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια- 

στην "Πνευματική Κοιλάδα" και στους άπειρους χώρους υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Αλλά αληθινά σας 

λέω, πάντα έκανα τον εαυτό Μου γνωστό σε όλους, και ανάλογα με το πνευματικό επίπεδο του κόσμου 

στον οποίο βρίσκονται, η αποκάλυψή Μου ήταν ανάμεσά τους. 

35 Κάποιος Με ρωτάει: "Γιατί ο Πατέρας κάνει τον εαυτό Του γνωστό μέσω του νου του ανθρώπου, 

παρόλο που ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, ακάθαρτος και έχει μέσα του ποταπά πάθη;" Αλλά ο Δάσκαλος 

σας λέει: Η ευλογημένη μου ακτίνα είναι όλη η αγνότητα και η τελειότητα, και παρόλο που ο Πατέρας 

δεν αγανακτεί με την αμαρτία του ανθρώπου, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τους ακάθαρτους. Έρχομαι 

λοιπόν στο πνεύμα του "υποπόδιου", και είναι το πνεύμα που μεταδίδει το φως μου, το λόγο μου και τις 

οδηγίες μου στο νου του φορέα της φωνής. Ήδη εκ των προτέρων, το "υποπόδιο" έχει υψωθεί προς Εμένα 

σε μια πράξη αγάπης, σεβασμού, προετοιμασίας, ώστε να μην αναμειχθούν τα κατώτερα πάθη και οι 

κλίσεις της σάρκας με την τελειότητα των διδασκαλιών Μου. 

36 Σύντομα όμως δεν θα γίνω πλέον γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Γιατί θα έρθει η ώρα 

που θα μπορείτε να το κάνετε αυτό από πνεύμα σε πνεύμα. Τότε η θεϊκή μου ακτίνα θα φτάσει και στο 

πνεύμα σας, και εκεί θα ακούσετε τη φωνή μου, θα λάβετε τις εμπνεύσεις μου, τις προφητείες μου και τις 

οδηγίες μου. Εκεί σας οδηγώ αυτή τη στιγμή. 
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37 Θα συνεχίσω να σας διδάσκω και να σας συγχωρώ, έτσι ώστε στις τελευταίες στιγμές της 

εκδήλωσής μου μέσω του ανθρώπινου νου, να Μου πείτε: "Κύριε, πόσο μεγάλη ήταν η αμαρτία και η 

κακία μας. Το έχουμε αναγνωρίσει εγκαίρως, έχουμε εξαγνιστεί εσωτερικά και εξωτερικά ─ στην 

πνευματική μας ζωή και στην ανθρώπινη ζωή μας. Και τώρα εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας στο 

άπειρο έλεός Σου, επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αγαπάμε όλα τα κτιστά πράγματα, σχηματίζουμε ένα 

σώμα και μια θέληση". 

38 Όταν φτάσετε εκεί το 1950, τα μάτια των αμαρτωλών και των ευσεβών θα Με δουν σε όλη Μου 

τη δόξα, γιατί τότε θα ξεκινήσετε την εκπλήρωση του Νόμου που σας εμπιστεύτηκε ο Πατέρας. 

39 Να είστε δυνατοί στο μονοπάτι, άνθρωποι, γιατί το πνεύμα σας εκπληρώνει μια δύσκολη 

αποστολή σε αυτόν τον πλανήτη. Μόνο αυτός που εξαγνίζεται μέσω της αγάπης, που υπακούει στους 

νόμους μου, δεν χρειάζεται πλέον να μετενσαρκωθεί σε αυτόν τον πλανήτη. Ωστόσο, όποιος αφήνει ίχνος 

αίματος ή κακού στην "τελευταία" μετενσάρκωσή του πρέπει να επιστρέψει στη γη για να επανορθώσει τα 

λάθη του, να ξαναχτίσει ό,τι καταστράφηκε, να δώσει ζωή σε αυτόν που άφησε άψυχο, να συγχωρήσει 

αυτούς που δεν συγχώρησε. Με μια λέξη, να εξιλεωθεί. 

Γι' αυτό, η άπειρη αγάπη μου σου λέει: "Ω ακούραστε προσκυνητή της γης, που περπατάτε εδώ και 

καιρό τα μονοπάτια σας με πίκρα στην καρδιά σας! Κοιτάξτε προς Εκείνον που θέλει να σας 

παρηγορήσει, να σας ενισχύσει, ώστε να περπατήσετε το μονοπάτι της ζωής μέχρι τέλους". 

40 Πριν από πολύ καιρό ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι, και δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνομαι 

στο μονοπάτι σας. Το έλεός μου έχει αναστήσει τους πεσόντες, έχει θεραπεύσει τους αρρώστους και έχει 

αποκαταστήσει τη ζωή στους "νεκρούς". Η φωνή του Πατέρα μου ξύπνησε τον κοιμώμενο. 

41 Η ψυχή σας φωτίζεται από το φως που το Πνεύμα μου ακτινοβολεί πάνω σας και βλέπει το 

παρελθόν της ως μια μακρά πορεία πνευματικής εξιλέωσης και ανάπτυξης της ψυχής. Καταλαβαίνετε 

επίσης την ευθύνη που έχετε αναλάβει απέναντι στον Δάσκαλό σας να είστε οι πιστοί μάρτυρες της 

διδασκαλίας μου. Σας είπα ότι θα έρθει η μέρα που οι εκπρόσωποι των εκκλησιών και των αιρέσεων θα 

έρθουν να σας ανακρίνουν και να σας ερευνήσουν, και δεν θέλω να σας δουν αμήχανους. Θα σας βρουν 

ταπεινούς, αλλά μέσα στην ταπεινότητά σας θα αποκαλύψετε τη σοφία Μου. 

42 Η ανθρωπότητα θα σας χρειαστεί, και εσείς, που πνευματικά εκπροσωπείτε τους παλαιότερους 

ανθρώπους στη γη, δεν πρέπει να αποκρύψετε τα δώρα που σας έχω χαρίσει. Θα ανατρέξετε στο βιβλίο 

που άνοιξα μπροστά σας. 

43 Σε όλες τις εποχές, από την αρχή της δημιουργίας, έκανα μια διαθήκη μαζί σας. Αυτό που 

προσέφερα το εκπλήρωσα πιστά. Αλλά αληθινά σας λέω, ο λαός Μου πάντα αθετούσε τους όρκους του! 

44 Έξι φορές ανανέωσα αυτή τη διαθήκη μαζί σας επειδή σας αγαπώ και θέλω τη σωτηρία σας. 

45 Στους Δώδεκα, τους οποίους επέλεξα στη Δεύτερη Εποχή, ενσαρκώνονται οι ανθρώπινες αρετές 

και αδυναμίες. Χρησιμοποίησα τις αρετές τους ως παράδειγμα και κίνητρο για την ανθρωπότητα και 

χρησιμοποίησα τις ατέλειές τους για να σας διδάξω σπουδαία μαθήματα. Η δυσπιστία του Θωμά 

αντιπροσωπεύει τον πραγματικό άνθρωπο που πιστεύει μόνο σε ό,τι αγγίζει και βλέπει. 

46 Ο Πέτρος ενσαρκώνει αυτόν που φοβάται τις κρίσεις των ανθρώπων, και ο Ιούδας αυτούς που 

πουλάνε τα αγαθά της ψυχής. 

47 Αυτή τη φορά δεν σας δίνω γήινα πλούτη, σας τα έχω ήδη δώσει σε άλλες εποχές. Τώρα σας κάνω 

πλούσιους σε σοφία. 

48 Σε όλες τις εποχές, οι επιστήμονες αρνούνταν και πολεμούσαν τις αποκαλύψεις και τις 

πνευματικές μου εκδηλώσεις. Εγώ, ωστόσο, δεν πολεμώ την επιστήμη, γιατί είμαι η επιστήμη. Εγώ είμαι 

αυτός που το εμπνέω στον άνθρωπο για το καλό και την αναζωογόνησή του. Αληθινά σας λέω, όποιος 

χρησιμοποιεί την επιστήμη για να επιφέρει το κακό, δεν έχει εμπνευστεί από Μένα. 

49 Γνωρίστε τη λέξη μου με το νόημά της. Εγώ είμαι η άμπελος, από αυτόν πίνετε το κρασί. 

50 Τι χρειάζεστε για να μπορέσετε να Με ακολουθήσετε; Θα σου δώσω τα πάντα. Τώρα χτίζω ένα 

ιερό στην καρδιά σας για να μείνω μέσα της για πάντα. Διότι ο Λόγος Μου μέσω του ανθρώπινου φορέα 

της φωνής σύντομα δεν θα ακούγεται πλέον, και μόνο η ψυχή σας θα τον αισθάνεται να αντηχεί στο 

άπειρο. 

51 Μακάριοι είναι αυτοί που έχουν πνευματοποιηθεί, γιατί θα νιώσουν την παρουσία μου και θα είναι 

αυτοί που, αν και πορεύονται με δυστυχία και δάκρυα, θα φέρουν παρηγοριά και σωτηρία σε αυτή την 

ανθρωπότητα. 
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52 Η συμπαντική μου ακτίνα φωτίζει την αντίληψή σας, και μέσα σε αυτό το φως που σας διαπερνά, 

αισθάνεστε γεμάτοι από την Παρουσία μου. Οι οραματιστές μελετούν και βιώνουν με ευχαρίστηση αυτό 

το φως που περιβάλλει κάθε ψυχή. Έχουν δει ένα μεγάλο βιβλίο που δείχνει τον Ισραήλ, στο οποίο 

περιέχεται η διδασκαλία, και το οποίο ανοίγει στο έκτο κεφάλαιο. 

53 Έχετε νιώσει τη βασιλεία που σας έχει υποσχεθεί πολύ κοντά σας όταν ακούτε το Λόγο Μου και 

ήδη αισθάνεστε την ευδαιμονία που σας περιμένει. Όλοι οι φόβοι σας εξαφανίζονται επειδή αρχίζετε να 

Με αναγνωρίζετε ως Πατέρα. Και όταν βλέπετε την εκπλήρωση των υποσχέσεών Μου που δόθηκαν στο 

λαό του Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό, σε μια άλλη εποχή, γεμίζετε με ελπίδα και αρχίζετε να παίρνετε 

μεγάλες αποφάσεις διόρθωσης και υπακοής στο Νόμο Μου. 

54 Κατά την ανανεωμένη έλευσή Μου, ψυχές μεγάλου φωτός ─ όντα που τώρα σας αναγγέλλουν την 

εγγύτητα της βασιλείας Μου και προετοιμάζουν την ανθρώπινη καρδιά ─ θα Με συνοδεύουν. 

55 Ο κόσμος σας έχει φωτιστεί από την Παρουσία μου. Σύντομα θα εισέλθετε σε μια εποχή 

πνευματικής αναγέννησης, η οποία πρέπει να σας φέρει στην αναγέννηση όλων των αρετών και να σας 

τοποθετήσει σε υψηλότερα επίπεδα ζωής. Αλλά όπως ακριβώς ήρθα σε εσάς, έτσι ήρθα και σε άλλους 

κόσμους της ζωής όπου η ψυχή αγωνίζεται, τελειοποιείται και εξιλεώνεται με πόνο. Μεταξύ αυτών των 

κόσμων ζωής και των δικών σας θέλω να συνάψω μια διαθήκη και μια φιλία. Θέλω να ενώσετε τις 

σκέψεις σας με τα όντα που τις κατοικούν, να τους αφιερώσετε προσευχές που θα παρηγορήσουν και θα 

φωτίσουν την ταλαιπωρημένη ψυχή των αδελφών σας. 

56 Με αυτόν τον τρόπο θα συνειδητοποιήσετε ότι η αποστολή σας δεν περιορίζεται στο να βοηθάτε 

τους ορατούς αδελφούς και αδελφές σας, αλλά ότι υπάρχουν όντα που δεν γνωρίζετε, που δεν μπορείτε να 

τα αντιληφθείτε άμεσα από τον παρόντα κόσμο της ζωής σας, και που ωστόσο σας χρειάζονται. 

57 Αυτός ο κόσμος, που είναι το σπίτι σας σήμερα, όπου σας δόθηκε η σαφής εκδήλωσή Μου, είναι 

κατάλληλος για να με μεσολαβήσετε και να προσευχηθείτε για εκείνα τα όντα για τα οποία σας μιλάω. 

58 Σε κάθε εποχή αποκαλύφθηκα γεμάτος σοφία, ουσία, αγάπη. Ήσασταν μάρτυρες των 

αποκαλύψεών Μου. Ποιος δεν γνωρίζει ότι εγώ, ο Ιεχωβά, μίλησα στον κόσμο από τις πρώτες ημέρες 

του; Ποιος δεν γνωρίζει ότι στον Ιησού ήρθα για να σας δώσω τη διδασκαλία Μου; Θέλω η ανθρωπότητα 

να γνωρίζει ότι ήρθα σήμερα για να εξηγήσω και να ερμηνεύσω κάθε λέξη και μυστήριο που μπορεί να 

περιέχεται στο Βιβλίο της Αιώνιας Σοφίας. 

59 Στο αδιάκοπο ταξίδι σας μέσα στη ζωή σας προστατεύομαι από Μένα. Είστε αιώνιοι 

περιπλανώμενοι και δεν γνωρίζετε το μέλλον που σας περιμένει. Δεν μαντεύετε πότε πλησιάζει μια 

καταιγίδα, ούτε πότε θα εμφανιστεί το ουράνιο τόξο της ειρήνης. Μόνο εγώ, που σας προσέχω, σας 

αναγγέλλω ─ όταν είστε έτοιμοι ─ τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή η κοιλάδα της γης, η οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις ήταν ευχάριστη και γλυκιά για σας, υπήρξε επίσης εχθρική για σας και σας έκανε να χύσετε 

ρυάκια δακρύων με τα οποία εξαγνίσατε και καθαρίσατε την ψυχή σας. 

60 Ελάτε σε Μένα, κουραστήκατε από τον δρόμο. Ελάτε στη σκιά αυτού του δέντρου, το οποίο σας 

παρουσιάζεται γεμάτο έλεος και αγάπη για όλα τα παιδιά του. Στη συνέχεια, όταν θα έχετε ξεκουραστεί 

και όλα τα βάσανά σας θα έχουν ανακουφιστεί, σκεφτείτε αυτούς που υποφέρουν και πρεσβεύστε γι' 

αυτούς. Μπορώ να τους δώσω τα πάντα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση, αλλά Μου αρέσει όταν η αγάπη, 

η συμπόνια και το έλεος εκδηλώνονται στο παιδί και μοιράζεται τον πόνο ή την ευτυχία των αδελφών του. 

61 Η ύπαρξή σας δεν έχει όρια, το τέλος της σάρκας δεν είναι το τέλος της ψυχής. Γιατί όταν 

βυθίζεται στη γη, η τελευταία επιβιώνει και βρίσκει στη νέα της ζωή άπειρα ερεθίσματα για να αγωνιστεί 

και να ανυψωθεί περαιτέρω. Τότε η ψυχή απελευθερώνεται, απαλλαγμένη από το σώμα που την 

καταπίεζε, και βρίσκει ένα ευρύ πεδίο δραστηριότητας για να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις αρετές 

που διαθέτει. 

62 Όταν ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό, σβήσατε από τη φαντασία σας την εικόνα του ανθρώπου και 

Με συλλάβατε ως απεριόριστο ─ ικανό να διαπεράσει όλους τους κόσμους για να αγκαλιάσει το σύμπαν 

με την αγάπη Μου. 

63 Να θεωρείτε τους εαυτούς σας όλους ίσους, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια. Γιατί μετά 

το 1950 τα "γραφεία" θα εξαφανιστούν από ανάμεσά σας. Δεν θα υπάρχουν πια ηγέτες, ούτε φορείς 

φωνής, "στύλοι" ή μάντεις, "φορείς δώρων" ή "χρυσά φτερά", ούτε ο "θεμέλιος λίθος", δεν θα υπάρχουν 

πια διαφορές. Για να είναι σημαντικό, Μου αρκεί να σας δω προετοιμασμένους, ακόμη και αν δεν έχετε 
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αναλάβει κανένα αξίωμα, ώστε να μπορώ να πραγματοποιήσω τη μεσολάβησή Μου μέσω της 

μεσολάβησής σας και να καθοδηγηθείτε από αυτήν. 

64 Δεν είναι μόνο όσοι κατείχαν αυτά τα αξιώματα μεταξύ εκείνων που έχουν την εξουσία να φέρουν 

εις πέρας μεγάλες αποστολές. Θέλω όλοι σας να υπηρετήσετε αυτόν τον σκοπό και ο καθένας από εσάς να 

έχει όλα τα αξιώματα μέσα του, ώστε να αισθάνεστε όλοι υπεύθυνοι για το έργο μου. 

65 Ο Λόγος Μου δεν θα γίνεται πλέον φυσικά ακουστός, και έτσι θα αποκτήσετε μεγαλύτερη 

πνευματοποίηση. Διότι τότε θα Με αναζητήσετε στο άπειρο ανεβάζοντας τις σκέψεις σας. Θα 

προσπαθήσετε να Με ευχαριστήσετε εκτελώντας αξιέπαινα έργα, και αυτό θα σας δώσει μεγαλύτερη 

πνευματική πρόοδο. 

66 Θέλω να θεωρείτε τους εαυτούς σας πραγματικούς αδελφούς και αδελφές, να ζείτε ενωμένοι, ώστε 

να νιώθετε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, ώστε να είστε πιο κοντά σε Μένα. Εσείς που έχετε αποκτήσει 

μεγαλύτερη κατανόηση του Έργου Μου ─ καθοδηγήστε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, όλους 

εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ενώστε τα χέρια, προστατέψτε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι 

η διαθήκη μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 220  
1 Να είστε ευπρόσδεκτοι σε Μένα, μαθητές. 

2 Εδώ είναι ο Κύριος που εκπληρώνει την υπόσχεσή του για τη Δεύτερη Εποχή και έρχεται ως Άγιο 

Πνεύμα για να φωτίσει τη γη με το φως του. 

3 Μαζί Μου είναι εκείνοι που αμφέβαλαν, που βλασφήμησαν εναντίον Μου, αλλά που σήμερα 

έρχονται μετανοημένοι να ζητήσουν συγχώρεση και να γίνουν υπηρέτες Μου. 

4 Πριν έρθω, ο Ηλίας ήταν μαζί σας για να διαλύσει τη νύχτα και να σας φέρει το φως, για να σας 

φέρει πιο κοντά στην πηγή της χάρης και της σοφίας που είμαι εγώ. 

5 Σας βρήκα προετοιμασμένους και σας έβαλα να καθίσετε στο τραπέζι μου για να δοκιμάσετε το 

φαγητό μου. 

6 Πνευματικά έχυσα το Αίμα Μου σταγόνα-σταγόνα για να ανοίξω το δρόμο για να επανορθώσετε, 

ώστε να μην ξεστρατίσετε ποτέ ξανά από το μονοπάτι. 

7 Η αγάπη μου ξεχύνεται πάνω σας, αλλά δεν είστε όλοι δεκτικοί σε αυτήν. Ενώ κάποιοι το 

αισθάνονται μέσα στην καρδιά τους, άλλοι παραμένουν απαθείς. Ωστόσο, δεν απομακρύνω κανέναν από 

το τραπέζι Μου, διότι η πνευματική ανάσταση θα λάβει χώρα σε όλα τα παιδιά Μου. 

8 Εκείνοι που ένιωσαν πραγματικά την παρουσία Μου σε αυτή τη διακήρυξη Με ευχαριστούν για 

την παρηγοριά που έδωσε ο Λόγος Μου στις καρδιές τους, οι οποίες ένιωθαν μόνες και 

εγκαταλελειμμένες. 

9 Αυτός ο τόπος συνάντησης δεν είναι ο οίκος του Πατέρα, το θυσιαστήριό μου είναι στην καρδιά 

σας. Η πίστη σας είναι το κερί που ανάβει για Μένα, και η συνείδησή σας είναι εκείνο το ανώτερο φως 

που λάμπει στο μονοπάτι σας, που σας απομακρύνει από τους κακούς δρόμους, που σας προειδοποιεί για 

τις αβύσσους, που σας ενθαρρύνει να κάνετε το καλό. 

10 Ξέρετε ότι δημιούργησα το φως, όπως δημιούργησα όλα τα κτιστά πράγματα, έτσι ώστε αυτό το 

φως, το οποίο έχετε ονομάσει "ημέρα", να σας αποκαλύψει τις δόξες της δημιουργίας και να έχετε γνώση 

της αγάπης Μου και της δύναμής Μου. 

11 Σας δημιούργησα "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Μου", και αφού είμαι Τριαδικός, υπάρχει επίσης 

αυτή η Τριάδα μέσα σας. 

12 Το υλικό σας σώμα αντιπροσωπεύει τη Δημιουργία μέσω της μορφής και της τέλειας αρμονίας 

του. Η ενσαρκωμένη ψυχή σας είναι μια εικόνα του "Λόγου" που έγινε άνθρωπος για να αφήσει ένα ίχνος 

αγάπης στον ανθρώπινο κόσμο, και το πνεύμα σας είναι μια λαμπερή σπίθα του Θείου Φωτός του Αγίου 

Πνεύματος. 

13 Κάθε φορά που ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Νόμο Μου και δεν ακούει τη φωνή της 

συνείδησής του, εισέρχεται στη νύχτα του πειρασμού, του σκότους και της αμαρτίας. Τότε έπρεπε να 

κρίνω τις πράξεις του, και κατά την κρίση Μου βίωσε πόνο. Αλλά πάντα του έδινα την ευκαιρία να 

μετανοήσει και του έδινα χρόνο να επανορθώσει: Στην κρίση μου ο αμαρτωλός υποκλίθηκε. Αλλά 

αργότερα, όταν έλαβε τη συγχώρεσή μου και τα δώρα της χάρης μου, ξαναγύρισε στην αμαρτία του. Για 

να σας δείξει τον δρόμο της επανόρθωσής σας, ο Θεός σας έγινε άνθρωπος ανάμεσά σας και η Παγκόσμια 

Μητέρα έπρεπε να γίνει γυναίκα για να σας λυτρώσει με τη μητρική της αγάπη. 

14 Πνευματικά έχετε ήδη διανύσει πολύ δρόμο, και τώρα εκπλήσσεστε με τη διαίσθηση και το 

ξεδίπλωμα που αποκαλύπτουν οι νέες γενιές από την πιο τρυφερή τους παιδική ηλικία. Γιατί είναι ψυχές 

που έχουν βιώσει πολλά και τώρα έρχονται ξανά για να προωθήσουν την ανθρωπότητα ─ άλλες στα 

μονοπάτια του πνεύματος και άλλες στα μονοπάτια του κόσμου, ανάλογα με τις ικανότητές τους και την 

αποστολή τους. Αλλά μαζί τους όλοι οι άνθρωποι θα βρουν εσωτερική γαλήνη. Αυτά τα όντα για τα οποία 

σας μιλάω θα είναι τα παιδιά σας. 

15 Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για να διασχίζετε ερήμους, ούτε για να ασχολείστε με άχρηστα 

καθήκοντα. Σκεφτείτε το μέλλον και προετοιμάστε την ανθρωπότητα του αύριο. Γιατί όταν μιλάτε για τη 

διδασκαλία μου και χύνετε το θεραπευτικό μου βάλσαμο, οι άνθρωποι θα σας ρωτούν έκπληκτοι: "Από 

ποιον πήρατε τόσο σπουδαία διδασκαλία και ποιος σας έδωσε τέτοια εξαιρετική δύναμη να θεραπεύετε 

ασθένειες;" Τότε οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν τη δύναμή μου στα έργα αγάπης των "εργατών" μου. 

16 Στην ψυχή παρέχονται επτά στάδια σε διάφορες μετενσαρκώσεις για την ανάπτυξη και την 

τελειοποίησή της, για την πρόοδό της και την εξιλέωσή της. Αλλά δεν του δίνεται η δυνατότητα να 
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θυμάται τις προηγούμενες γήινες ζωές. Η σωματική ύλη είναι σαν ένα πυκνό πέπλο που την καλύπτει. 

Μόνο η συνείδηση σας δίνει τη διαίσθηση ότι πρέπει να προχωρήσετε στο μονοπάτι του φωτός, το οποίο 

είναι αυτό της τελειότητας. 

17 Αυτό το μονοπάτι είναι η σκάλα με τα επτά σκαλοπάτια που θα οδηγήσει την ψυχή στην αγκαλιά 

μου, όπου θα παραμείνει και θα ακτινοβολεί αιώνια το φως της σε όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα 

σκαλοπάτια. 

18 Αυτό είναι το θεϊκό και αιώνιο σχέδιό μου. Είστε συνεργάτες Μου και τελικά θα βασιλεύσετε μαζί 

Μου όταν σπάσετε τις αλυσίδες του υλισμού. 

19 Βιαστείτε! Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα! Ακολουθήστε τις οδηγίες μου και θα βιώσετε 

την ειρήνη μου ακόμη και στο μεγαλύτερο χάος αυτού του κόσμου. 

20 Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη θα αιωρούνται τότε πάνω από την ψυχή σας σαν άγγελοι. 

21 Φωτίζω την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό, ώστε σε αυτή την εποχή της εκδήλωσής μου να 

κατανοήσετε τη σοφία του λόγου μου. Αυτή η εποχή θα αφήσει το σημάδι της στις επόμενες γενιές, ώστε 

να κατανοήσουν την εποχή στην οποία ζουν. 

22 Έχω έρθει ως φάρος για να φωτίσω την ψυχή σας, να την ενισχύσω, και έχω γίνει ανάσταση για 

όλους εκείνους που, όταν Με άκουσαν, πίστεψαν. Γιατί όταν γνώρισαν την ειρήνη της ανώτερης ζωής, 

σηκώθηκαν, αποφάσισαν να διορθωθούν και απαρνήθηκαν τα περιττά αγαθά. Αν είναι σε θέση να 

αντέξουν στις δοκιμασίες, θα αποτελέσουν τον στρατό μου από στρατιώτες καλής θέλησης. Θα 

αντιταχθούν στον κόσμο του κακού που κατοικείται από πνευματικά διαταραγμένους ανθρώπους, οι 

οποίοι, αν και χρησιμοποιούν ό,τι έχω δημιουργήσει, εξακολουθούν να Με αρνούνται ─ ένας κόσμος που 

έχει μετατραπεί σε έρημο της οποίας η καυτή άμμος καίει τα πέλματα των ποδιών του περιπλανώμενου. 

Σε αυτή την ανελέητη έρημο, οι άνθρωποι θα μαστιγωθούν ανελέητα από ιδεολογικές καταιγίδες. 

23 Ακούστε Με: ετοιμαστείτε και μη φοβάστε. Διότι αν έχετε πίστη μέσα σας και ως ιδανικό το έργο 

μου, θα έχετε τη δύναμή μου ως ραβδί για να σας στηρίξει στο μονοπάτι της ζωής. 

24 Αφήστε την αγάπη και την πίστη να αποδειχθούν στις καρδιές σας, γιατί από αυτές θα πηγάζει η 

συγχώρεση για εκείνον που σας προσέβαλε. Αληθινά σας λέω, η κακία πάντα σταματούσε σε αυτό το 

τείχος. Θα πρέπει ωστόσο να πιείτε πολύ πικρά ποτήρια, αγαπημένοι μαθητές. 

25 Η μάχη θα ξεκινήσει μετά την αναχώρησή Μου, όταν δεν θα είμαι πλέον σύμβουλός σας μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας και θα βρείτε το Λόγο Μου μόνο στα γραπτά που θα σας αφήσω. 

26 Ο Λόγος Μου σας έχει εξηγήσει όλα όσα ήταν μυστήριο για σας πριν, έτσι ώστε τίποτα να μην 

σας είναι άγνωστο και να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες με γενναιότητα και ψυχραιμία. 

27 Είχατε μια περίοδο αστείρευτων χαρών μέσα από τις διδασκαλίες μου. Η ψυχή σας, η οποία 

λαχταρούσε τις μεγαλειώδεις απολαύσεις, θα παραμείνει ικανοποιημένη επειδή μπόρεσε να ατενίσει, με 

την έννοια των διακηρύξεών μου, το φως της αλήθειας, τη ζωή της ψυχής που σας περιμένει ─ αυτή τη 

ζωή όπου τίποτα δεν είναι περιορισμένο, όπου όλα είναι όμορφα και τέλεια, με την αντανάκλαση της 

οποίας θα μπορούσατε ήδη να εξαγνίσετε την ψυχή σας. 

28 Προβλέποντας αυτή την ύπαρξη, η ψυχή σας αισθάνεται την ευδαιμονία της αιωνιότητας, το σώμα 

σας αναζωογονείται και ισιώνει, επειδή ο άνθρωπος γνωρίζει τότε ότι όλοι οι πόνοι του, οι αγώνες του και 

οι απαρνήσεις του θα βρουν τη δίκαιη ανταμοιβή τους για την ψυχή: την ειρήνη. 

29 Αυτό που αποκτάτε σήμερα είναι η πνευματοποίηση, διότι η πνευματοποίηση είναι επίσης η 

γνώση της αιώνιας ζωής. Αλλά όταν θα έρθετε σε αρμονία με τη Δημιουργία, θα έχετε βρει μια άλλη 

μορφή πνευματοποίησης, γιατί θα ζείτε μέσα στους νόμους μου. 

Αν η αποσύνθεση του σώματος σήμαινε για σας το τέλος του μονοπατιού, σήμερα ξέρετε ότι μόνο 

τότε αρχίζει το μονοπάτι. Το σώμα είναι μόνο ένα φευγαλέο ένδυμα. 

Έχετε ήδη συνειδητοποιήσει ότι δεν είστε μόνο ουσία, αλλά και ουσία, επειδή γνωρίζετε ότι εκεί που 

τελειώνει ο άνθρωπος δεν είναι το τέλος στο μονοπάτι της ψυχής. 

30 Αλλά ρωτάτε: "Δάσκαλε, είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτό που είναι ουσία να αναμιχθεί με αυτό που 

είναι υλικό;" Και σας λέω: "Ναι, παιδιά μου. Διότι ο Πατέρας, ο οποίος είναι παντοδύναμος και πανταχού 

παρών, είναι μέσα σε όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, για να έχουν ζωή". 

31 Πάντα να ακούτε την αλήθεια. Είναι σαν το κρυστάλλινο νερό που σου επιτρέπει να δεις όλα όσα 

βρίσκονται στον πυθμένα του. Καταλάβετε να Με ανακαλύψετε στη δική σας έμπνευση. 
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32 Απλός είναι ο Λόγος Μου, ακόμη και όταν μιλάω για μεγάλες αποκαλύψεις. Διότι όπως ακριβώς 

σας εξήγησα με σαφή και κατανοητό τρόπο τον δρόμο που οδηγεί στον αληθινό Παράδεισο, έτσι σας λέω 

ότι αυτή τη στιγμή θα καταργήσω με τον λόγο Μου την κόλαση που οι άνθρωποι δημιούργησαν μέσω των 

θρησκειών τους και των λανθασμένων ερμηνειών τους, προκειμένου να ενσταλάξουν τον φόβο και να 

βάλουν ένα μαντήλι άγνοιας στον άνθρωπο. 

33 Ο Λόγος Μου έχει ανοίξει τις σελίδες του μπροστά σας σαν ένα βιβλίο για να σας δώσει μια απλή 

εικόνα της μέλλουσας ζωής. Οι εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι ασκούσαν τη θρησκεία τους με 

εκκλησιαστικές μορφές, ξεχνώντας το νόμο, θα περάσουν, διότι αυτό σήμαινε ότι ενεργούσαν αντίθετα 

προς το καθήκον. 

34 Δεν ήρθα για να σας τρομάξω. Ήρθα να σας εμφυσήσω την αγάπη. 

35 Σας δίδαξα ότι δεν σας τιμωρώ, ότι σας επιτρέπω μόνο να θερίσετε τους καρπούς της σποράς σας, 

οι οποίοι, αν είναι γλυκοί, θα είναι η ευδαιμονία και η σωτηρία σας, ενώ αν είναι πικροί, θα σας 

αφυπνίσουν στη μετάνοια και στην επιθυμία να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας. 

36 Για να σας βοηθήσω στον αγώνα σας, ετοίμασα μια νέα μέρα γεμάτη φως και χάρη, ώστε να 

ανανεωθείτε με τον λόγο Μου, λαέ του Ισραήλ. 

37 Από την παιδική σας ηλικία, τη νεότητά σας, την ώριμη ηλικία σας και τα γηρατειά σας, Με 

αναζητάτε. Έχετε έρθει σε Μένα σε διαφορετικές ηλικίες. Βλέπω στις κοινότητες που απαρτίζουν το λαό 

του Ισραήλ όλες τις ηλικίες ─ από το νεογέννητο παιδί μέχρι τους ηλικιωμένους. 

38 Ο γέροντας Μου λέει: "Αργά ήρθα σε Σένα, Πατέρα μου! Και για ένα πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα θα απολαύσω τον λόγο Σου, τις ευεργεσίες Σου και το έλεός Σου". Αλλά ο Πατέρας του λέει: 

"Γέροντα, να είσαι μαζί μου, δεν θα αποχωριστείς ποτέ ξανά από μένα. Ακολουθήστε Με σήμερα, και 

τότε, όταν η ψυχή σας φτάσει στα κατώφλια της "Πνευματικής Κοιλάδας", δηλαδή: στη νέα ζωή, δεν θα 

είστε πια γέροι. Θα είσαι πάντα νέος και δυνατός. 

Μην παραπονιέστε ότι ήρθατε μόνο τώρα, όταν το σώμα σας είναι κουρασμένο και άρρωστο, για να 

γνωρίσετε το φως της Διδασκαλίας Μου. Θυμηθείτε ότι έχω καλέσει παιδιά που μεγάλωσαν στους 

κόλπους του Έργου Μου και που σήμερα, έχοντας γίνει άνδρες και γυναίκες, έχουν φύγει, έχουν 

κουραστεί από τον Λόγο Μου και έχουν ξεκινήσει να αναζητούν νέους δρόμους, ξεχνώντας τις συμβουλές 

Μου και τα χάδια Μου. Αλλά θα τους τραβήξω ξανά, και την ύστατη ώρα θα είναι όλοι μαζί Μου, γιατί 

είμαι σε όλα τα επίπεδα της ζωής όπου κατοικεί η ψυχή". 

39 Όταν ο άνθρωπος, με την παράλειψη της προσευχής και των καλών έργων, απομακρύνεται από το 

μονοπάτι της καλοσύνης, χάνει την ηθική του δύναμη, την πνευματικότητά του, και εκτίθεται στον 

πειρασμό, και στην αδυναμία του επιτρέπει τις αμαρτίες, και αυτές αρρωσταίνουν την καρδιά. Εγώ όμως 

ήρθα ως γιατρός στο στρατόπεδο των ασθενών και του έδωσα όλη Μου την αγάπη και τη φροντίδα. Το 

φως Μου ήταν σαν γλυκό νερό στα πυρετώδη χείλη του, και όταν ένιωσε το βάλσαμό Μου στο μέτωπό 

του, Μου είπε: "Κύριε, μόνο το έλεός Σου μπορεί να με σώσει. Είμαι πολύ άρρωστος ψυχικά, και ο 

θάνατος θα έρθει σε μένα πολύ σύντομα". Εγώ όμως του είπα: "Δεν θα πεθάνεις, γιατί εγώ, που είμαι η 

Ζωή, έχω έρθει, και όλα όσα έχασες θα σου αποκατασταθούν". 

40 Εκπληρώστε τα καθήκοντά σας και μετατρέψτε όλα τα κακά που κάνατε σε καλά. Σας δίνω τη 

δύναμη της ψυχής για να ολοκληρώσετε αυτό το μεγάλο έργο της ανανέωσης. Διότι έχω ένα μεγάλο έργο 

για σας. 

41 Έτσι σας συναντώ στον Τρίτο Χρόνο. Γνωρίζω τα βάσανά σας και το φόβο σας. Αλλά όλοι σας θα 

θεραπευτείτε, διότι μέσα σας υπάρχει η αρχή της αιώνιας ζωής. 

42 Προετοιμαστείτε έτσι ώστε, ενώ θα γίνεστε άξιοι για Μένα, να Μου παρουσιάσετε την καρδιά σας 

ως ένα δοχείο, καθαρό μέσα και έξω, στο οποίο μπορώ να τοποθετήσω τον Λόγο Μου. Με το φως που 

σας δίνω, μπορείτε να το κατανοήσετε. 

Σχηματίστε προτάσεις από κάθε μία από τις "λέξεις" μου και φτιάξτε σπουδαία βιβλία από αυτές. 

Εκπαιδεύω την αντίληψή σας, ώστε να μπορείτε να μιλήσετε στους συνανθρώπους σας και να 

ικανοποιήσετε την πείνα για αλήθεια και δικαιοσύνη που νιώθει η ανθρωπότητα. 

43 Φυλάξτε τον λόγο μου, για να μην πείτε στον αποχωρισμό μου: "Πόσο μεγάλο προνόμιο είχα και 

δεν κατάλαβα". 

44 Δεν θέλω να είστε σαν τα παιδιά που, αν και έχουν έναν καλό και αγαπητό πατέρα, τον 

περιφρονούν και μόνο όταν ο τελευταίος κλείσει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο και τον αφήσω να 
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πάρει μια θέση στην "πνευματική κοιλάδα" ανάμεσα στα παιδιά που είναι ευνοημένα λόγω της αρετής 

τους, κλαίνε για την έλλειψη αγάπης και ευγνωμοσύνης προς αυτόν τον πατέρα και συνειδητοποιούν πολύ 

αργά το καλό που είχαν και δεν το εκτίμησαν. 

45 Εργαστείτε τώρα που είμαι μαζί σας, για να πείτε στον κόσμο: "Ο Κύριος μιλάει επί του παρόντος 

και δίνει αποδείξεις της παρουσίας Του". Φέρτε σε Μένα εκείνους που Με αναζητούν, γιατί θα 

πιστέψουν. Αύριο θα πρέπει να προετοιμαστείτε σε μεγάλο βαθμό για να πείσετε τους συνανθρώπους σας. 

46 Κάθε στιγμή χτυπιέστε από βάσανα που σας κάνουν να κλαίτε και Μου λέτε: "Δάσκαλε, γιατί με 

δοκιμάζεις, ενώ μου υποσχέθηκες ειρήνη;" Αλλά σας λέω τότε: αυτό συμβαίνει επειδή χάρη σε αυτές τις 

δοκιμασίες η ψυχή παραμένει ξύπνια. Μέσα στην άνεση, το φως της πίστης σας σβήνει και παραμένετε 

στο μονοπάτι του αγώνα και της τελειότητας. Αν το σώμα σας πονάει ή αν τα βάσανα ταλαιπωρούν την 

καρδιά σας, να είστε χαρούμενοι. Γιατί σήμερα, στο Έργο μου, έχετε ανακτήσει την ειρήνη και την υγεία 

της ψυχής σας. 

47 Θα έρθει η μέρα που θα πάτε στους ανθρώπους καλά προετοιμασμένοι, με ανοιχτά μάτια και 

ανεπτυγμένη διαίσθηση, για να διεισδύσετε με σεβασμό στο εσωτερικό της καρδιάς τους και να 

ανακαλύψετε τον πόνο τους, τη φτώχεια της ψυχής τους. Με τη διδασκαλία μου θα μπορέσετε τότε να 

ανακουφίσετε την αγωνία τους και να ενθαρρύνετε τις ψυχές τους. 

48 Κάθε φορά που εφαρμόζετε τον λόγο μου, θα βιώνετε θαύματα. Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. 

Αν προετοιμαστείτε επαρκώς, θα εκπληρώσετε το έργο σας και το Θέλημά μου. 

49 Έχω αναθέσει σε κάθε κοινότητα ένα συγκεκριμένο καθήκον: Κάποιους έχω ετοιμάσει ως 

σωτήρια κιβωτό για όλους εκείνους που δεν έχουν βρει κατανόηση από τους συνανθρώπους τους για την 

ανάπτυξη των πνευματικών τους χαρισμάτων, άλλους ως πηγή φωτός στην οποία έχω χύσει τη σοφία 

Μου. Σε άλλους πάλι έχω αποκαλυφθεί ως αγάπη, ξεχειλίζοντας τους με εγκαρδιότητα και έλεος. Επίσης, 

θα εμφανιστούν νέες εκκλησίες και νέοι "εργάτες", γιατί τώρα συγκεντρώνω "τους τελευταίους". Αυτά θα 

είναι σαν προσωπικό για τον "πρώτο". Σήμερα είναι ακόμα μικρά παιδιά, αλλά θα γίνουν μαθητές Μου 

και αργότερα θα γίνουν οι δάσκαλοι των νέων γενεών. 

50 Για να αναγνωριστείτε, πρέπει να ζείτε με αρετή, με την εκπλήρωση όλων των εντολών μου. Στο 

Έργο μου είστε όλοι ίσοι, "οι πρώτοι" και "οι τελευταίοι". Οι τελευταίοι έπρεπε να προετοιμαστούν σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα για να διδαχθούν τη διδασκαλία μου. 

51 Στους "εργάτες" λέω: Εκπαιδευτείτε ώστε ο πνευματικός κόσμος να εκδηλωθεί τέλεια μέσω της 

διάνοιάς σας και ο λόγος που βγαίνει από τα χείλη σας να είναι δυνατός και να έχει πνευματική ουσία. 

Μην αφήσετε την έμπνευσή μου να θολώσει καθώς περνάει από το μυαλό σας. Καθώς η ευθύνη σας είναι 

μεγάλη, η ανταμοιβή σας θα είναι επίσης μεγάλη. Δεν έχετε ιδέα για τη χαρά και την ειρήνη που θα σας 

δοθεί όταν εκπληρώσετε την αποστολή σας. Τα δώρα σας έχουν μεγάλη αξία και θα σας φέρουν αληθινή 

ευδαιμονία. 

52 Ασώματες ψυχές διαφόρων φύσεων πλησιάζουν τους "εργάτες" με την επιθυμία του ελέους, και 

όταν βρίσκουν τις πόρτες των καρδιών σας κλειστές και δεν τους δίνετε καμία παρηγοριά, το μυαλό σας 

έχει κουραστεί και οι φτωχές ψυχές έχουν αφήσει την επιρροή του πόνου και της ανησυχίας τους ανάμεσά 

σας. 

53 Η εκπλήρωση της αποστολής σας περιμένει. Να είστε φιλανθρωπικοί. "Το Ισραήλ έχει 

προετοιμαστεί για να φέρει φως και ειρήνη στις ψυχές που έχουν ανάγκη. Μέχρι να το εκπληρώσετε αυτό, 

θα αισθάνεστε έναν μεγάλο σταυρό υποχρέωσης πάνω σας, ο οποίος δεν θα σας αφήσει μέχρι να κάνετε 

το έργο σας. 

54 Σας υπόσχομαι την ειρήνη μου ως πολύτιμη ανταμοιβή. 

55 Καθαρίσατε τη σκέψη σας και είστε έτοιμοι να Με ακούσετε. Ακατάπαυστα παρουσιάζομαι σε 

σας για να επαναλάβω τις θείες εκδηλώσεις Μου, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε την αμφιβολία 

που μπορεί να υπάρχει ακόμα στις καρδιές σας. 

56 Αποκάλυψα την παρουσία Μου και την ουσία Μου, ώστε κανείς να μην μπορεί να αρνηθεί ότι 

έχω βρεθεί ανάμεσα σε αυτόν τον λαό. 

57 Η σοφία που μεταδίδω μέσω του φορέα της φωνής δεν προέρχεται από βιβλία, δεν είναι μια 

συσσώρευση γνώσεων που ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου. Ούτε σας 

μεταδίδω γνώση της ιστορίας, όπως κάνει η ανθρωπότητα. 
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58 Αποκαλύπτω το φως Μου μέσω ενός ατόμου που είναι σαν εσένα, με την ίδια γνώση που έχεις κι 

εσύ. Το μόνο πράγμα που απαιτώ είναι η καθαρότητα της διάνοιας και η ειλικρίνεια της ψυχής εκείνου 

που για λίγο καιρό γίνεται όργανο και φερέφωνο της Θεότητας, καθώς και η πνευματική προετοιμασία και 

η συγκέντρωση εκείνων που θα Με ακούσουν. Όταν πραγματοποιείται αυτή η ένωση σκέψης και 

θέλησης, το φως του πνεύματός μου έρχεται σε σας. Γιατί σε αυτές τις στιγμές η ψυχή σας έχει 

απελευθερωθεί από τον υλισμό και η καρδιά σας κατανοεί το καλό. Όλη σας η ύπαρξη αισθάνεται τότε 

την ανάγκη να έρθετε πιο κοντά στον Πατέρα, πεπεισμένη ότι δεν είστε σε θέση να επιτύχετε μεγάλες 

πράξεις χωρίς τη βοήθειά μου, είτε αυτές είναι πνευματικές είτε υλικές. 

59 Ήρθατε σε Μένα με μια καρδιά διχασμένη από την αμφιβολία, γιατί ψάχνατε την αλήθεια για 

πολύ καιρό χωρίς να τη βρείτε, και όταν ακούσατε το Λόγο Μου, αμφιβάλατε στην αρχή. Αλλά μετά από 

αυτό ήρθε η πίστη, και θέλατε να γνωρίσετε αυτό που υπάρχει πέρα από το σώμα σας και την υλική ζωή. 

Θέλατε να κατανοήσετε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα και πείσατε τον εαυτό σας ότι ενώ το σώμα που 

τώρα κατέχετε παραμένει νεκρό στη γη, η ψυχή σας συνεχίζει να ζει, επειδή μια φωνή σας λέει ότι δεν 

είστε μόνο ύλη. 

60 Και αναρωτιέστε: Τι είναι η ψυχή; Με ποιον τρόπο ζει; Πώς πρέπει να το προετοιμάσουμε για να 

εισέλθει στον κόσμο στον οποίο πρόκειται να ζήσει αιώνια; Ποια ανάπτυξη θα πρέπει να επιτύχει; Και τι 

σχέση θα έχει με τα άλλα πνεύματα και ακόμη και με την ίδια τη Θεότητα; 

61 Όλα αυτά τα ερωτήματα που έχετε θέσει στον εαυτό σας, το ενδιαφέρον σας ελκύει ─ αυτό το 

ενδιαφέρον που αργότερα έχει γίνει όλο και περισσότερο μια ψυχική ανάγκη, με την οποία έχετε 

αναγνωρίσει ότι αυτό που έχετε ακούσει από το στόμα του φορέα της φωνής έχει συγκινήσει βαθιά την 

καρδιά σας. 

62 Έχετε έρθει χωρίς να σας αναγκάσει κανείς, ούτε έχετε έρθει ως εξαπατημένοι. Δεν ήταν η 

επίδειξη ή η επίδειξη που σας τύφλωσε, γιατί βρήκατε αυτά τα μέρη λιτά και ταπεινά. Ήταν το λαμπρό 

φως του Λόγου μου. 

63 Μην λυπάστε όταν θυμάστε ότι σας είπα ήδη στη Δεύτερη Εποχή: "Πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι 

επιλέγονται". Γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαι εγώ αυτός που επιλέγει. Καλώ όλους, και μαζί Μου 

μένουν όσοι Με αγαπούν και θέλουν να Με ακολουθήσουν. Αν εσείς που έχετε κληθεί θέλετε να είστε 

μεταξύ εκείνων που Με ακολουθούν, επιμείνετε. 

64 Ο λόγος μου και οι αποκαλύψεις μου είναι για όλους. Κάποιοι θα φτάσουν στην κατανόηση 

νωρίτερα, άλλοι αργότερα, αλλά όλοι θα φτάσουν εκεί. 

65 Ο άνθρωπος είναι εκείνος που, λόγω της ελευθερίας της βούλησής του, επιλέγει εκούσια το 

μονοπάτι που κατανοεί ή θεωρεί ευκολότερο να ακολουθήσει. Σε όλους απευθύνω το κάλεσμα, αλλά 

αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος επιλέγει το καλύτερο μονοπάτι. 

Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνον που έρχεται να ακούσει τον λόγο μου, που είναι δεκτικός στο 

κάλεσμα και τρέμει στο άκουσμα της διδασκαλίας μου. Θα βρει σ' αυτήν την αλήθεια που αναζητά και 

δεν θα απομακρυνθεί πλέον. Αυτοί θα είναι εκείνοι που δεν θα χρειάζονται την επίδειξη και τη δόξα των 

εκκλησιών που χτίστηκαν από ανθρώπους, επειδή δεν θα τους εμπνέουν πλέον αφοσίωση ή πίστη. 

Γνωρίζουν ότι αυτές οι εκκλησίες θα είναι περιττές μόλις ο άνθρωπος φτάσει στην πνευματοποίηση. Η 

προετοιμασία του θα είναι ένα κάλεσμα προς την τελειότητα, η οποία είναι η Θεότητά Μου που θα τον 

πλησιάσει για να τον εξαγνίσει. Έτσι, θα κατοικήσω στην καρδιά του και θα δημιουργήσω αληθινή 

πνευματική κοινωνία μεταξύ αυτού και του Πνεύματός μου. 

66 Αν μπορούσατε για μια στιγμή να απαλλαγείτε εντελώς από το υλικό σας μέρος, η ψυχή σας θα 

γέμιζε ευδαιμονία όταν θα αισθανόταν να περιβάλλεται από το φως του υπερπέραν. Είναι αυτό το φως 

που σας έρχεται σε περιορισμένη μορφή μέσω της Θείας Ακτίνας μου. Περιορίζομαι για να κάνω την 

Παρουσία Μου αισθητή σε εσάς. Επειδή είμαι η συμπαντική δύναμη, η δημιουργία, η δύναμη, το φως και 

η ζωή, δεν θα μπορούσα να έρθω σε σας με όλη Μου τη δύναμη. 

67 Ακριβώς όπως χρειάζεστε μόνο τις απαραίτητες ακτίνες από τον ήλιο που λάμπει πάνω σας για να 

ζήσετε, σας λέω επίσης: Αν καταχραστείτε αυτή τη δύναμη, θα βλάψετε τον εαυτό σας, γιατί είναι πολύ 

μεγάλη και ισχυρή για πλάσματα σαν εσάς. 

68 Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό τομέα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε εκείνο το μέρος της 

Θεότητας που είναι απαραίτητο για την ψυχή σας, γνωρίζοντας ότι σε αυτή τη σπίθα που λαμβάνετε έχετε 

όλη τη δύναμη να νιώσετε την έμπνευση που κινεί τις χορδές της καρδιάς σας ─ το φως που σας δίνει 
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διάνοια και αντίληψη για να εκπληρώσετε το έργο σας. Σε αυτήν θα ανακαλύψετε την αρμονία που πρέπει 

να υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπου. 

69 Σας τα λέω αυτά για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε αυτή την εκδήλωση, ώστε να μπορέσετε να 

ανυψώσετε το ψυχικό μέρος της ύπαρξής σας και ο νους σας να λάβει την έμπνευση του Πέρατος, την 

υψηλή συμβουλή που σας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζείτε. Τότε θα καταλάβετε ότι το 

μικρότερο μέρος του εαυτού σας είναι το σώμα που έχετε ως κέλυφος. 

70 Εγώ είμαι σαν ήλιος, εσύ είσαι σαν μια σπίθα του. Δημιουργηθήκατε μικροί για να μεγαλώσετε 

μέσα από τα προσόντα σας, αναπτύσσοντας τις ικανότητές σας. Ήσασταν αρχικά αγνοί ─ μια αγνότητα 

που αργότερα αμαυρώσατε στις δοκιμασίες και στην αμαρτία. Διότι τοποθετηθήκατε σε ένα μονοπάτι στο 

οποίο θα εξελισσόταν προς τα πάνω με την προσπάθεια της θέλησής σας, έτσι ώστε σε αυτό να 

αποκτήσετε αξία και να θερίσετε συγκομιδή. 

Ποια προσπάθεια θα κάνατε για να εξελιχθείτε προς τα πάνω, αν κατοικούσατε πάντα στα ύψη του 

ουρανού; Ποια επιθυμία να αναπτύξετε τον εαυτό σας θα μπορούσε να υπάρχει μέσα σας αν ήσασταν 

σπουδαίοι από την αρχή; Για ποιες αρετές θα μπορούσα να σας ανταμείψω αν ήσασταν πάντα τέλειοι; 

Αλλά ήρθατε στη γη, και στη γη ανακαλύψατε το αντίθετο συναίσθημα της τελειότητας, της καλοσύνης. 

Βιώσατε τον πειρασμό που οδηγεί στο κακό, την αδυναμία της σάρκας, τις σαγήνες του κόσμου. Τότε 

άρχισε ο αγώνας της ψυχής μέσα στο σωματικό της περίβλημα, του οποίου η φύση ήταν διαφορετική από 

τη δική της. Η ψυχή ─ αρχικά μπερδεμένη από τον κόσμο και τη φύση από την οποία έβλεπε τον εαυτό 

της να περιβάλλεται ─ έπεσε σε λήθαργο και επέτρεψε στο σώμα να αναπτυχθεί και να εργαστεί σύμφωνα 

με τις γήινες συνθήκες, τα σωματικά του πάθη. 

71 Ήταν λοιπόν απαραίτητο για την ψυχή να έρθει στη γη, το ένα μετά το άλλο, σε διαφορετικά 

σώματα, μερικά από τα οποία θα ήταν πιο τέλεια από τα άλλα, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα άλλα, 

όλα με διαφορετικές κλίσεις, έτσι ώστε η ψυχή να σχηματίσει μια ιδέα για τον εαυτό της, έτσι ώστε να 

αποκτήσει γνώση και ανύψωση. Έτσι, σταδιακά θα μπορούσε να έρθει η παρούσα στιγμή που όχι μόνο θα 

καταλάβαινε, αλλά και θα γνώριζε το μέλλον της ανάμεσα στην ανθρωπότητα, καθώς και την πνευματική 

ζωή που την περίμενε. Αυτός που αποκτά βαθιά γνώση κατά τη διάρκεια του αγώνα του για την ύπαρξη 

δεν θα χρειάζεται πλέον νέα γήινα σώματα για την ανάπτυξή του, διότι θα μπορεί να κατοικεί στους 

πνευματικούς κόσμους της ζωής. Έτσι θα ανεβαίνει σταδιακά τη σκάλα προς την τελειότητα βήμα προς 

βήμα μέχρι να φτάσει σε Μένα. 

72 Αφού το πεπρωμένο σας είναι τόσο μεγάλο και η πνευματική σας ψυχή είναι σαν Εμένα, πώς 

μπορείτε να πέσετε στην ειδωλολατρία και να δημιουργήσετε μια εικόνα με τα χέρια σας για να Με 

λατρέψετε σε αυτήν; Γιατί δεν Με θαυμάζετε μάλλον στη φύση ─ αφού δεν ξέρετε πώς να διεισδύσετε 

στο πνευματικό ─ και να εμπνευστείτε από την ενατένιση της δόξας της, από τη ζωή που φυτρώνει και 

αναδεύεται σε κάθε σας βήμα; στις μυριάδες ομορφιές και θαύματα με τα οποία έχω στολίσει τον κόσμο 

σας, στο στερέωμα όπου λάμπουν χιλιάδες άγνωστοι σε εσάς κόσμοι, που σας μιλούν για τη ζωή, το νόμο 

και την υπακοή, ώστε από αυτά να σχηματίσετε την προσευχή της αγάπης σας, τις ευχαριστίες σας και το 

ομολογιακό σας πιστεύω; 

73 Αυτή είναι η ώρα σας, ω ψυχές! Ξυπνήστε, σηκωθείτε, ελάτε σε Μένα! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 221  
1 Άνθρωποι, αγγίζω τώρα τις πιο ευαίσθητες χορδές των καρδιών σας για να σας προετοιμάσω και 

να σας κάνω άξιους να δεχτείτε τη διδασκαλία Μου. 

2 Σας μιλάω τώρα μέσω της Θείας Μητέρας, αυτού του Πνεύματος που έγινε άνθρωπος στη 

Δεύτερη Εποχή για να εκπληρώσει ένα υψηλό πεπρωμένο. 

3 Η Μαρία στάλθηκε για να αποκαλύψει την αρετή της, το παράδειγμά της και την τέλεια θεότητά 

της. Δεν ήταν μια γυναίκα όπως όλες οι άλλες μεταξύ των ανδρών. Ήταν μια γυναίκα διαφορετικής 

φύσης, και ο κόσμος μελετούσε τη ζωή της, μάθαινε τον τρόπο σκέψης και συναισθήματός της, γνώριζε 

την αγνότητα και τη χάρη της ψυχής και του σώματός της. Αποτελεί παράδειγμα απλότητας, 

ταπεινότητας, ανιδιοτέλειας και αγάπης. Ωστόσο, αν και η ζωή της ήταν γνωστή στον κόσμο της εποχής 

εκείνης και στις γενιές που ακολούθησαν, υπάρχουν πολλοί που δεν αναγνωρίζουν την αρετή της, την 

παρθενία της. Δεν μπορούν να εξηγήσουν το γεγονός ότι ήταν και παρθένα και μητέρα. Ο λόγος γι' αυτό 

είναι ότι ο άνθρωπος είναι άπιστος από τη φύση του και δεν ξέρει πώς να κρίνει τα θεία έργα με 

αφυπνισμένο πνεύμα. Αν μελετούσε τις γραφές και ερευνούσε την ενσάρκωση της Μαρίας και τις ζωές 

των προγόνων της, θα ήξερε τελικά ποια είναι. 

4 Η Μαρία είναι θεία από τη φύση της, το πνεύμα της είναι ένα με τον Πατέρα και τον Υιό. Γιατί να 

την κρίνουμε ανθρώπινα, όταν ήταν η εκλεκτή κόρη που είχε αναγγελθεί στην ανθρωπότητα από την αρχή 

του χρόνου ως το αγνό πλάσμα στο οποίο θα ενσαρκωνόταν ο "Θείος Λόγος"; 

5 Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος βλασφημεί και αμφισβητεί τη δύναμή μου και ερευνά τα έργα μου χωρίς 

σεβασμό; Ο λόγος είναι ότι δεν έχει εντρυφήσει στις Θείες διδασκαλίες μου, δεν έχει αναλογιστεί τι λένε 

οι γραφές, ούτε έχει υποταχθεί στο θέλημά μου. 

6 Σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, αμφιβάλλει επίσης ότι η Μαρία γίνεται γνωστή στους ανθρώπους. 

Αλλά σας λέω ότι συμμετέχει σε όλα τα έργα μου, επειδή είναι η ενσάρκωση της πιο τρυφερής αγάπης 

που κατοικεί στο Θείο Πνεύμα μου. 

7 Σας έδωσα αποδείξεις γι' αυτή την αλήθεια και επέτρεψα στους προφήτες όλων των εποχών να 

μαρτυρήσουν τη Μαρία ως Παγκόσμια Μητέρα. Σήμερα, όσοι έχουν αυτό το χάρισμα, την έχουν δει να 

εκδηλώνεται με αλληγορίες ή παραβολές. Έχετε νιώσει τη μητρική της επιρροή να σας χαϊδεύει, την 

ενθάρρυνση και την παρηγοριά της να ανακουφίζει τα βάσανά σας, και αισθάνεστε επίσης ότι η 

μεσολάβησή της σας έσωσε από πολλούς κινδύνους ─ σε μια εποχή που ο κόσμος βαδίζει σε 

διαφορετικούς δρόμους με ρυθμούς που κόβουν την ανάσα, καθοδηγούμενος από την επιστήμη, όταν η 

πραγμάτωση, η ματαιοδοξία και οι απολαύσεις έχουν απομακρύνει τους ανθρώπους από το αληθινό 

μονοπάτι. 

8 Γι' αυτό, καλώ την καρδιά του λαού Μου για να τους διδάξω και στη συνέχεια να τους στείλω έξω 

ως αγγελιοφόρους αυτών των Καλών Ειδήσεων. 

9 Οι απεσταλμένοι μου πάντα απορρίπτονταν. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί ο Παντοδύναμος είναι με 

τους υπηρέτες Του. Εγώ ο ίδιος παρεξηγήθηκα, διότι δεν ήταν όλοι σε θέση να αναγνωρίσουν την 

παρουσία του Θεού στον Χριστό και ήταν έτοιμοι να δουν σ' Αυτόν μόνο έναν προφήτη ή έναν 

φωτισμένο. 

10 Έπρεπε να δώσω μαρτυρία για τον εαυτό Μου μέσα από τη ζωή Μου, τα υπεράνθρωπα έργα Μου 

και τον υπεράνθρωπο θάνατό Μου. Και ενόψει αυτής της αλήθειας, πολλοί ξεκίνησαν με φλεγόμενη 

πίστη στις καρδιές τους, δίνοντας μαρτυρία για τη διδασκαλία Μου. 

11 Παρόλο που είχα πεθάνει, δεν σε άφησα. Διότι μετά τον θυσιαστικό θάνατο αποκαλύφθηκα 

πνευματικά γεμάτος ζωή. Ήρθα στο λαό Μου στην "Πνευματική Κοιλάδα" και εκεί τους προετοίμασα, 

τους τύλιξα στο φως Μου, τους έντυσα με τον λευκό χιτώνα της αγνότητας και τους έστειλα στον κόσμο 

για να ξαναγίνουν άνθρωποι. Αλλά ήρθε η ώρα να ενώσω τις φυλές του λαού Μου, και έτσι τους κάλεσα 

σε αυτή τη γωνιά της γης. Διότι είστε πραγματικά ο λαός του Ισραήλ, όχι όμως εξ αίματος, αλλά 

πνευματικά. Η Βασιλεία Μου δεν είναι αυτού του κόσμου, ούτε το αιώνιο σπίτι σας είναι στη γη. 

12 Ιδού ο Βασιλιάς και Κύριός σας καθώς κατεβαίνει γεμάτος ταπεινότητα και αγάπη στην 

ανθρώπινη διαφθορά για να φέρει τη διδασκαλία Του στους νεκρούς στο φως της Τρίτης Εποχής. 
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13 Μην Με αναζητάτε πια σε ειδωλολατρικές λατρείες. Δεν είναι πλέον η ώρα να Με αγαπάτε με 

φανατικό τρόπο. Από τα πρώτα χρόνια καταπολεμούσα αυτές τις κακές τάσεις ανάμεσά σας και σας 

αποκάλυπτα την άμεση επικοινωνία με το Πνεύμα Μου μέσω της προσευχής. 

14 Τα γραπτά των περασμένων εποχών θα μπορούσαν να σας αποκαλύψουν αυτό που επαναλαμβάνω 

για σας σήμερα, αλλά ο άνθρωπος τόλμησε να παραποιήσει τις αλήθειες Μου για να τις διαδώσει 

νοθευμένες. Και έτσι έχετε τώρα μια ψυχικά άρρωστη, κουρασμένη και μοναχική ανθρωπότητα. 

15 Αυτός είναι ο λόγος που το κάλεσμά Μου για αφύπνιση ακούγεται μέσω του φωνητικού φορέα, 

επειδή δεν θέλω να πέσετε σε σύγχυση. 

16 Στο μονοπάτι που θέτω μπροστά σας αυτή τη στιγμή, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε αυτά που σας 

δίδαξα στο παρελθόν, γιατί είναι όλα ένα και το αυτό. 

17 Οι άνθρωποι πορεύονται με λαχτάρα, με την επιθυμία για δικαιοσύνη, για αλήθεια, για έλεος και 

αγάπη. Σκοντάφτουν και πέφτουν εξαιτίας της ανθρώπινης αδιαφορίας. Όμως όσοι άκουσαν αυτή τη 

φωνή στην Τρίτη Εποχή ένιωσαν την παρουσία μου, και στην πνευματική μου ουσία ικανοποίησαν την 

πείνα, τη δίψα και τον πόνο. Παρ' όλα αυτά, μεταξύ εκείνων που έχουν γίνει μάρτυρες της εκδήλωσής 

μου, υπάρχουν εκείνοι που την αρνούνται επειδή θεωρούν αδύνατο για τον Θεό να καταδεχθεί να 

εκδηλωθεί μέσω ενός αμαρτωλού ανθρώπου. 

Στον άπιστο λέω ότι το αγνότερο φως της θεότητας δεν θαμπώνεται από την ανθρώπινη 

αμαρτωλότητα, επειδή το φως Μου είναι απείρως ανώτερο από τα καλά ή κακά έργα των ανθρώπων, και 

επιπλέον έχω έρθει για να δώσω φως σε αυτόν που κατοικεί στο σκοτάδι. 

18 Είναι θεϊκή χαρά να έρχεσαι στον αμαρτωλό, να παρηγορείς την καρδιά του, να τον κάνεις να 

νιώσει τη ζεστασιά του Πατέρα και να τον αφήσεις να γνωρίσει τη γεύση του ψωμιού της αιώνιας ζωής. 

19 Εσείς που με ακούτε και ξέρετε ότι αποτελείτε τον λαό του Κυρίου ─ καταλαβαίνετε ότι μέχρι 

τώρα δεν έχετε εκπληρώσει την αποστολή που σας ανέθεσε ο Πατέρας από την αρχή του χρόνου, ότι 

έχετε αποκρύψει τον Νόμο και έχετε σπείρει τα μονοπάτια με πόνο. Αλλά η πίκρα και τα χτυπήματα της 

μοίρας σε έκαναν να γνωρίσεις τον πόνο, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις και να αγαπήσεις την αδελφή 

σου, την ανθρωπότητα. 

20 Ο λόγος μου είναι παγκόσμιος. Αλλά αν δεν ακούγεται από ολόκληρο τον κόσμο, αυτό οφείλεται 

στον υλισμό τους, που καλύπτει τα μάτια των ανθρώπων σαν σκοτεινός επίδεσμος, και στο ότι η 

πνευματική τους ακοή έχει χάσει την ευαισθησία να ακούσει τον θείο Λόγο. 

21 Επικίνδυνοι καιροί έρχονται στο δρόμο σας. Ο πόλεμος, με τον απέραντο πόνο, τη δυστυχία και τη 

θλίψη του, θα ταρακουνήσει την ανθρωπότητα για άλλη μια φορά. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα θα 

αναστατωθούν, και όλα αυτά θα δείξουν στην ανθρωπότητα την έλλειψη υπακοής της στους νόμους Μου 

της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αλλά Εγώ, ως στοργικός Πατέρας, θα αντιταχθώ στο χάος και θα λάμψει 

το φως Μου σαν μια αυγή ειρήνης και λύτρωσης στο στερέωμα. 

22 Σας προετοιμάζω για να γίνετε αύριο το φως του κόσμου, για να είστε ζωή και ψωμί, έλεος και 

αγάπη για τους συνανθρώπους σας. 

23 Διεισδύστε στον Λόγο Μου και θα Με βρείτε στο νόημά του. 

24 Ο Λόγος Μου, που είναι φως και ειρήνη για την ψυχή, κατεβαίνει στις καρδιές σας αυτές τις 

στιγμές. Το φως μου επιθυμεί αυτόν τον λαό που έχει λάβει τις θείες αποκαλύψεις μου στους "Τρεις 

Καιρούς". 

25 Το Ισραήλ κοιμόταν, όταν ξαφνικά τα σημάδια του ερχομού Μου άρχισαν να το ξυπνούν και να 

το ταράζουν. Τοποθετήθηκα ανάμεσα στους ανθρώπους και άνοιξα μια νέα εποχή γι' αυτούς. 

26 Στις νέες μου διδασκαλίες έφερα πιο ολοκληρωμένες διδασκαλίες από εκείνες των προηγούμενων 

εποχών, επειδή βρήκα μεγαλύτερη δεκτικότητα στα μυαλά και μεγαλύτερη ανάπτυξη στις ψυχές. 

27 Μην εκλάβετε το γεγονός ότι επέλεξα έναν λαό της γης ανάμεσα στους άλλους ως προτίμηση: 

Αγαπώ εξίσου όλα τα παιδιά Μου και τους λαούς που έχουν διαμορφώσει. 

28 Κάθε λαός φέρνει μια αποστολή στη γη, και ο προορισμός που έφερε το "Ισραήλ" είναι να είναι ο 

προφήτης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, ο φάρος της πίστης και ο δρόμος προς την τελειότητα. 

29 Οι προφητείες και οι αποκαλύψεις Μου, τις οποίες σας έδωσα από τους πρώτους χρόνους, δεν 

ερμηνεύτηκαν σωστά, επειδή δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα να τις κατανοήσει η ανθρωπότητα. 
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30 Στο παρελθόν, ο "Ισραήλ" ήταν ένας λαός της γης- σήμερα είναι άνθρωποι διασκορπισμένοι σε 

όλο τον κόσμο- αύριο ο λαός του Θεού θα αποτελείται από όλες τις ψυχές που, μαζί με τον Πατέρα τους, 

θα σχηματίσουν τη Θεία Οικογένεια σε τέλεια αρμονία. 

31 Ο Λόγος Μου είναι το Βιβλίο της Σοφίας που θα επιτρέψει στον άνθρωπο να εισέλθει σε μια 

άγνωστη, ανώτερη και ομορφότερη ζωή. Θα γνωρίσει την ουσία της και μέσω του πνεύματός του θα 

κατανοήσει τις αποκαλύψεις που προηγουμένως του φαίνονταν ως ανεξιχνίαστα μυστικά, τις οποίες όμως 

ο Πατέρας ήθελε να τους αποκαλύψει όταν θα ερχόταν η ώρα. 

32 Θα αναζητάτε και θα αγαπάτε τις πνευματικές διδασκαλίες, και προσπαθώντας για αυτό το 

ιδανικό, θα νιώθετε ότι η πορεία της ζωής σας στη γη θα γίνει ευκολότερη. Κάθε ώρα που περνάει, κάθε 

μέρα και κάθε χρόνος που περνάει, σας φέρνει πιο κοντά στην κορύφωση αυτής της περιόδου. 

33 Δίνω τον λόγο μου άφθονο, ώστε όταν δεν θα ακούγεται πλέον, να μην είστε σε σύγχυση. Δεν 

θέλω εκείνη η ημέρα να αιφνιδιάσει τους "πρώτους" και τους "τελευταίους". Με πόση σιγουριά θα 

μπορέσετε να αφοσιωθείτε στην εκπλήρωση της αποστολής σας στη συνέχεια, αν ξέρετε πώς να 

κατανοήσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου! 

34 Πρέπει ακόμη να απορρίψετε πολλά έθιμα που εξακολουθούν να σκοτεινιάζουν τη ζωή και τη 

λατρεία σας. Πρέπει να προσπαθήσετε να εξυψώσετε την ύπαρξή σας, ώστε να μάθετε να διαβάζετε το 

θεϊκό βιβλίο που υπάρχει μέσα Μου. 

35 Μιλάω περισσότερο στο πνεύμα παρά στην καρδιά, γιατί το πνεύμα είναι αυτό που μπορεί να 

κατανοήσει τι σημαίνει ανύψωση και αιωνιότητα. Αλλά σ' αυτούς που έχουν κάνει αυτή τη γη το "αιώνιο" 

σπίτι τους και αναζητούν δόξα, τιμές, απολαύσεις και εξουσία σ' αυτήν, λέω: Κοιτάξτε τον κόσμο σας, 

πώς κλονίζεται από τον πόνο, πώς είναι γεμάτος δυστυχία και αθλιότητα και πώς ακτινοβολείται από τα 

απατηλά φώτα μιας εγωιστικής και μάταιης επιστήμης! 

36 Ολόκληρη η ζωή και όλα τα έργα των ανθρώπων κρίνονται σε αυτές τις στιγμές. Ακόμη και η 

φύση στοιχειώνει τις ψυχές μέσω των στοιχείων της και μιλάει στις καρδιές. 

37 Θα ρωτήσω το κάθε πλάσμα ποιος είναι ο καρπός του έργου του. Ποια θα είναι η απάντησή του 

προς τον Αιώνιο; Και εσείς, τα πλήθη των ανθρώπων, που έχετε ακούσει τη φωνή μου σε αυτόν τον καιρό 

και ξέρετε ότι με κάθε λόγο μου έχετε λάβει εντολή ─ τι θα απαντήσετε όταν έρθει η ώρα; 

38 Αληθινά σας λέω, παραχωρώ σε κάποιους και σε άλλους τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να μη Μου 

παρουσιαστούν γυμνοί, λερωμένοι ή δυστυχισμένοι. Θέλω να σας δω δυνατούς, ώστε να μπορείτε να 

αντέχετε τις ατυχίες, τα μεγάλα μαθήματα της ζωής, τους πειρασμούς. 

39 Πραγματικά, σας λέω, είστε πιο δυνατοί απ' ό,τι νομίζετε, αλλά πρέπει να διεισδύσετε ακόμη 

περισσότερο στη διδασκαλία μου, ώστε να μπορέσετε να ανακαλύψετε μέσα σας τον πνευματικό θησαυρό 

με τον οποίο είναι προικισμένο κάθε ανθρώπινο πλάσμα. 

40 Μπορείτε να επιλύσετε συγκρούσεις, να διαλύσετε το σκοτάδι και να φέρετε φως, να 

απομακρύνετε το κακό και να προσελκύσετε το καλό. 

41 Στρατιώτες του Θεού θα ονομάζονται εκείνοι που ξέρουν να παίρνουν τα όπλα τους και να νικούν 

με αυτά κάθε αντίσταση. Οι πιο ανεπτυγμένες ψυχές θα προστατεύουν ακούσια τα πιο αδύναμα αδέλφια 

τους, και αυτά με τη σειρά τους θα αισθάνονται με ποια καρδιά θα αισθάνονται πιο ασφαλείς. 

42 Το μεγαλείο ενός ανθρώπου δεν θα μετριέται πλέον από τα επίγεια υπάρχοντά του, ούτε από τους 

τίτλους του, ούτε από τα ρούχα του. Σε έναν φτωχό άνθρωπο θα μπορέσει να είναι μια ψυχή που θα 

ανυψωθεί με την ανάπτυξη και την πνευματοποίησή της, και μεταξύ αυτών υπάρχουν πολλοί που θα 

αποκαλύψουν την αιώνια αλήθεια στην ανθρωπότητα. 

43 Αυτή η ώρα κατά την οποία ενώνεστε μαζί Μου είναι μια στιγμή πνευματικής ευδαιμονίας για 

σας, επειδή ετοιμάζεστε να λάβετε την έμπνευση του λόγου Μου και τις εντολές Μου. Η ψυχή σας έχει 

εξαγνιστεί για να λάβει και να κατανοήσει την ουσία αυτής της διδασκαλίας. 

44 Κάποιοι από εσάς ήταν πρόθυμοι και έτοιμοι να Με ακούσουν, άλλοι αρνήθηκαν πεισματικά να 

Με αναγνωρίσουν. Αλλά περιμένω υπομονετικά την αφύπνιση αυτών των μαθητών. Έχω έρθει ως 

μαχητής και έχω ριχτεί στη μάχη για να κατακτήσω τις ψυχές επειδή είναι παιδιά Μου. Δεν θα είναι η 

αυστηρότητα που θα νικήσει την απροθυμία τους, αλλά η αγάπη Μου και η υπομονή Μου. Θέλω να Με 

δείτε, να Με αναγνωρίσετε, ώστε να Με αγαπήσετε και να ξέρετε ότι ζείτε μέσα σε ένα σύμπαν που 

κυβερνώ άγρυπνα και ότι πρέπει να ακολουθήσετε το μονοπάτι της δικαιοσύνης που σας έχω προβλέψει. 
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45 Σας έδωσα τον Νόμο και περίμενα την τήρησή του από εσάς, με βάση αυτό που σας λέει η 

συνείδησή σας. Δεν σας επέβαλα το θέλημά Μου, αφού σας έδωσα τη δική σας βούληση, την ελευθερία 

της βούλησης, τις ικανότητες για να σας κάνω σαν Εμένα. Αλλά αν θέλετε να μάθετε την επιθυμία Μου, 

σας λέω ότι τώρα θέλω να σας δω να περπατάτε προσεκτικά μέσα στους νόμους της δικαιοσύνης, 

απαλλαγμένοι από παραβάσεις, ώστε να αφήσετε στους απογόνους σας έναν καλό σπόρο, ένα σαφές 

παράδειγμα, ένα φωτεινό μονοπάτι. 

46 Οι οδηγίες που σας αφήνω σήμερα για την τελειοποίησή σας αποτελούν μέρος του Βιβλίου του 

Λόγου Μου, στο οποίο περιέχεται η σοφία Μου, ώστε να μπορεί να μελετηθεί και να γίνει αισθητή ─ 

περισσότερο με το πνεύμα παρά με το μυαλό ή την καρδιά. 

47 Υπάρχει μεγάλη φτώχεια στις ψυχές των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της χαμηλής πνευματικότητάς 

τους. Από εκεί προέρχεται η θλίψη, το αίσθημα της εγκατάλειψης, η πείνα. Αυτή η ανθρωπότητα, την 

οποία αγαπώ τόσο πολύ, πρέπει να τρέφεται με σοφία, με καθαρή ουσία, και μόνο ο Θείος Λόγος θα την 

ενισχύσει. Για να λάβει η ανθρωπότητα τη μαρτυρία των ανθρώπων που Με άκουσαν, πρέπει να περιμένει 

την προετοιμασία και την αφοσίωσή σας για να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

48 Σας δίδαξα να εργάζεστε με το πνεύμα, ώστε το έργο σας να είναι πλούσιο σε οφέλη. Σας είπα ότι 

εκεί που τα πόδια σας δεν μπορούν να πάνε επειδή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, το πνεύμα σας μπορεί 

να μεταφέρει το μήνυμά σας και να βελτιώσει την κατάσταση των λαών και των εθνών που κινδυνεύουν, 

των σπιτιών όπου έχει εισέλθει ο πόνος ή των ασθενών που ζητούν έλεος. Όλα αυτά που μπορείτε να 

κάνετε στο όνομά Μου, σας επιτρέπω να τα κάνετε, ώστε να Μου δείξετε μεγαλύτερη αξία. 

49 Δεν υπάρχει απόσταση για το πνεύμα που να μην μπορεί να ξεπεράσει. Μπορείτε να στείλετε την 

προσευχή σας ή μια καλή ευχή στους συνανθρώπους σας και δεν θα συναντήσετε κανένα εμπόδιο που θα 

σας σταματήσει στην επιθυμία σας να στείλετε το μήνυμα καλής θέλησης στους άλλους. 

50 Το πνεύμα σας διαισθάνεται ότι πλησιάζει ο καιρός που θα εισέλθει σε μια περίοδο μεγαλύτερης 

ανύψωσης, όταν θα πρέπει να κατανοήσει τα χαρίσματά του στην πλήρη σημασία τους. 

51 Δεν θέλω να σας αφήσω χωρίς να έχω λάβει τα τελευταία μαθήματα που έχω να σας δώσω. Θα 

φέρω το Έργο μου στην προσοχή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από το πρώτο μέρος μέχρι το 

τελευταίο, ώστε να αισθανθείτε ικανοί να αποδείξετε στην ανθρωπότητα τη μαρτυρία του Λόγου μου με 

τα έργα της αγάπης σας. 

52 Σας δίδαξα να προσεύχεστε για να μάθετε να έρχεστε σε επαφή μαζί Μου και να λαμβάνετε την 

έμπνευσή Μου, η οποία θα σας διαφωτίσει στις στιγμές της δοκιμασίας σας. Διότι οι άνθρωποι θα 

βυθιστούν σε ένα χάος μεγαλύτερο από αυτό που βιώνουν σήμερα, και γι' αυτό είναι απαραίτητο να 

προσεύχεστε για όλους τους συνανθρώπους σας. 

53 Καταγράφω την ιστορία της ανθρωπότητας. Σε αυτό το βιβλίο θα καταγραφούν όλα όσα έχετε 

κάνει στον κόσμο. Θέλετε να δείξετε παραδείγματα υπακοής και υπομονής ή προτιμάτε να αφήσετε 

κληρονομιά ανυπακοής και εξέγερσης; 

54 Πολλοί από εσάς δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία να επιστρέψετε στη Γη για να επανορθώσετε για τις 

παραβάσεις σας. Δεν θα διαθέτετε πλέον το εργαλείο που έχετε σήμερα, το οποίο είναι το σώμα σας στο 

οποίο στηρίζεστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο ερχομός στον κόσμο είναι προνόμιο για την ψυχή, δεν 

είναι ποτέ τιμωρία. Επομένως, πρέπει να κάνετε χρήση αυτής της χάρης. 

55 Μετά από αυτή τη ζωή θα πάτε σε άλλους κόσμους για να λάβετε νέα μαθήματα, και εκεί θα 

βρείτε νέες ευκαιρίες για να ανεβείτε περισσότερο και να τελειοποιηθείτε. Όταν θα έχετε κάνει τα 

καθήκοντά σας ως ανθρώπινα όντα, θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο με ικανοποίηση, επειδή έχετε 

εκπληρώσει το καθήκον σας, και θα υπάρχει ειρήνη στην ψυχή σας. 

56 Αυτή τη στιγμή σας έστειλα όχι μόνο για να σώσετε τον εαυτό σας, αλλά επειδή σας έχω 

εμπιστευτεί μια λεγεώνα ενσαρκωμένων και μη ενσαρκωμένων όντων για τα οποία θα είστε οδηγοί και 

φύλακες. 

57 Σε όλους πρέπει να μεταφέρετε τον Λόγο Μου με την ίδια αγνότητα με την οποία σας τον έδωσα 

─ απλό στην εξωτερική του μορφή, αλλά βαθύ στον πυρήνα του, γεμάτο περιεχόμενο, γεμάτο 

αποκαλύψεις για όλους, είτε μορφωμένους είτε αμόρφωτους. Μετά τις μεγάλες διαμάχες που ξεσπούν 

στον κόσμο σε αναζήτηση της αλήθειας, η διδασκαλία μου θα θριαμβεύσει, μια κοσμοθεωρία θα 

επικρατήσει. Οι μορφές λατρείας των ανθρώπων για τον Θεό θα απλοποιηθούν και θα γίνουν 
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πνευματικές. Θα έχετε γνωρίσει όλα τα μονοπάτια και θα έχετε επιλέξει το συντομότερο για να Με 

φτάσετε. 

58 Το έργο μου θα επισφραγίσει την προσπάθεια όλων εκείνων που έζησαν θυσιαστικά αναμένοντας 

την επιστροφή μου. Θα αποσαφηνίσει πολλά από τα μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ακόμη να 

κατανοήσει, θα είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια εκείνων που αγαπούν την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη 

και θα γεμίσει τις καρδιές με χαρά. 

59 Θα δείτε τους μεγάλους "πρίγκιπες" να μεταστρέφονται στη διδασκαλία μου και να εγκαταλείπουν 

την κυριαρχία τους, την κοσμική τους δύναμη, προκειμένου να αποκτήσουν την εξουσία του Πνεύματος 

─ αυτή που δεν φεύγει ποτέ. Παρομοίως, θα δείτε εκκλησίες να καταρρέουν, οι οποίες προηγουμένως 

έλαμπαν μέσα στην αλαζονεία και τη ματαιοδοξία τους, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια το μονοπάτι 

της ταπεινότητάς μου. Οι πεινασμένοι, ακόμη και στα τελευταία μου λόγια, θα αναζητούν με απληστία το 

Πνεύμα της Αλήθειας, τον Παρηγορητή, τον Δάσκαλο που επιστρέφει νικητής για να ανοικοδομήσει το 

βασίλειό του στις ψυχές των ανθρώπων. 

60 Πριν συμβούν όλα αυτά, θα καταγγελθεί κάθε απάτη και κάθε ψέμα. Δεν θα επιτρέψετε πλέον 

καμία νοθεία. Τα βιβλία που δεν περιέχουν την αλήθεια θα εξαφανιστούν, και θα μείνει μόνο το ένα 

βιβλίο που έχω εμπιστευτεί στους ανθρώπους, και το οποίο είναι γραμμένο στις ψυχές τους από την αρχή 

του χρόνου. 

61 Όποτε η ανθρωπότητα κινδύνευε, ερχόμουν να τη σώσω. Σήμερα προετοιμάζω τον λαό Μου για 

να γίνει το προπύργιο αυτής της ανθρωπότητας που έχει εμπλακεί σε τόσους πολλούς αγώνες, που έχει 

πέσει σε ένα χάος από το οποίο δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία, το ουράνιο 

τόξο της ειρήνης θα λάμψει. 

62 Ποιος από εσάς θα βρίσκεται στη γη εκείνη τη στιγμή; Ποιος από εσάς θα ζήσει για να δει αυτή 

την εποχή της ειρήνης; Αληθινά σας λέω, ότι η ημέρα εκείνη δεν είναι μακριά, και τότε θα είναι αυτά τα 

κόσμος να είναι μια αντανάκλαση της γης της υπόσχεσης που υπάρχει στο μέλλον. 

63 Η αγάπη, η οποία είναι η προέλευση και ο λόγος ύπαρξής σας, θα είναι σε όλες τις καρδιές, από 

την οποία θα προκύψει μια απλή και αγνή λατρεία του Θεού που θα φτάσει σε Μένα. 

64 Δεν έχετε σκεφτεί το αύριο και περιμένετε ήρεμα να εξελιχθούν τα γεγονότα. Εμπιστεύεστε ότι ο 

Δάσκαλος θα υπερασπιστεί το έργο του. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι θέλω να σώσω τον άνθρωπο με το 

Έργο Μου. Πάντα στρεφόμουν εναντίον των εχθρών του, αλλά αυτοί είναι η ματαιοδοξία του, ο εγωισμός 

του, η αγάπη του για τον κόσμο, ο υλισμός του, και θέλω να γίνετε ανίκητοι στρατιώτες σε αυτή τη μάχη, 

ώστε να σταματήσετε και να καταστρέψετε το κακό που κατοικεί μέσα σας σήμερα. 

65 Η μετάνοια ως καθαριστικό νερό πλένει τώρα τις ψυχές καθαρές, και το φως, η αναγνώριση των 

εντολών μου, τις διαπερνά. Οι καλές προθέσεις έχουν αρχίσει να βλασταίνουν. 

66 Ευλογώ όλα τα έργα και τις καλές σκέψεις των παιδιών μου. 

67 Έρχομαι να σας δώσω αυτό που σας λείπει. Τι μπορούν να σας δώσουν αυτά τα πλάσματα μέσω 

των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου για να θρέψω την ψυχή σας; Παρόλο που, όπως κι εσείς, είναι κατ' 

εικόνα Μου και έχουν μέσα τους τις αρετές Μου, δεν είναι ικανοί να σας προσφέρουν τον Άρτο του 

Πνεύματος. Θεωρήστε τους μόνο ως τα όργανά Μου γι' αυτή τη μορφή εκδήλωσης που έχω συνάψει με 

τον άνθρωπο. 

68 Η ψυχή του Ισραήλ έχει εξελιχθεί. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει φτάσει σε πλήρη πνευματοποίηση και 

ήταν απαραίτητο για Μένα να σας δώσω τις οδηγίες Μου με ακουστά λόγια μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης, προκειμένου να γίνω κατανοητός σε εσάς. 

69 Οι εποχές που ο Ιησούς, ο ενσαρκωμένος "Λόγος" μου, αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους έχουν 

τελειώσει. Αυτός είναι τώρα το παράδειγμα για τους σημερινούς φορείς της φωνής, και αν τον μιμηθούν, 

θα κερδίσουν μεγάλες αντιρρήσεις και μεγάλα πλήθη θα τους ακολουθήσουν. 

70 Δεν έχουν κατανοήσει όλοι το Έργο Μου, το οποίο γράφτηκε με γράμματα που έχουν μείνει 

ανεξίτηλα στους αιώνες. Γι' αυτό, σας πλησιάζω για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τη διδασκαλία μου 

των περασμένων αιώνων και να μελετήσετε τις σημερινές αποκαλύψεις. Απελευθερώστε τον εαυτό σας 

άνθρωποι, δεν θα παραμείνει καμία περαιτέρω δουλεία ούτε αιχμαλωσία. Να είστε ελεύθεροι να αγαπάτε, 

να πιστεύετε, να σκέφτεστε και να εργάζεστε για το παγκόσμιο καλό. 

71 Αναζητήστε και αναγνωρίστε στον εαυτό σας την ομοιότητα που έχετε μαζί Μου, ώστε να 

επιτελείτε ισχυρά έργα και να αναγνωρίζεται η εικόνα Μου στα έργα αγάπης σας για τους συνανθρώπους 
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σας. Αν, από την άλλη πλευρά, παρεκκλίνετε από το σωστό μονοπάτι, απομακρύνεστε από τον Δημιουργό 

σας και δεν θα επιτρέψετε στο πνεύμα μου να εκδηλωθεί στα έργα σας. Τότε θα περιορίσετε τις δυνάμεις 

με τις οποίες σας έχω προικίσει, θα χάσετε τον προσανατολισμό σας και δεν θα ξέρετε από πού ήρθατε, 

πού πηγαίνετε και πότε θα επιστρέψετε σε Μένα. 

72 Το πνεύμα του ανθρώπου είναι πεινασμένο, αναζητά την τροφή που του λείπει στις θρησκείες, τις 

κοσμοθεωρίες ή τις διδασκαλίες. Νιώθει το κάλεσμα του Πατέρα του και δεν ξέρει πού να τον βρει. 

Μίλησα στο πνεύμα του από το βουνό, ώστε να μάθει να εξελίσσεται προς τα πάνω και να αποκτήσει 

άμεση επικοινωνία με το πνεύμα μου. 

73 Τους προσκαλώ όλους στο σπίτι Μου, και επειδή υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν πώς να Με 

αναζητήσουν, έχω κάνει τις εκδηλώσεις Μου άμεσα αισθητές. Ως καλός ποιμένας, κάνω αισθητό το 

εμπόδιο που είναι η μήτρα Μου, για να αφήσω τις ψυχές να αναπαυθούν σε αυτό. 

74 Θα σας παράσχω τα πάντα για το ταξίδι της επιστροφής σε Μένα. Καταλάβετε το νόημα του 

Λόγου Μου, τότε θα έχετε την απαραίτητη γνώση και ενθάρρυνση σε αυτόν. 

75 Μην αποκλείετε κανέναν, σε όλα τα μονοπάτια υπάρχουν άνθρωποι καλής θέλησης ─ ψυχές που 

Με αγαπούν και ξέρουν πώς να δέχονται τα δώρα Μου. Να έχετε πάντα μπροστά στα μάτια σας την 

εντολή Μου, η οποία σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 222  
1 Βλέπετε την αναχώρηση του Διδασκάλου πολύ κοντά, και γι' αυτό κλαίτε σιωπηλά, επειδή έχετε 

συνηθίσει στον αγαπητικό Μου Λόγο. Σας λέω όμως: Δεν θα αναχωρήσω χωρίς πρώτα να σας δώσω την 

τελευταία μου οδηγία, και έτσι δεν θα είστε αμήχανοι στη μετάδοση των οδηγιών μου. 

2 Πλησιάζουν μεγάλες δοκιμασίες γεμάτες πόνο, και η προσευχή σας θα μπορέσει να πετύχει πολλά 

εκείνες τις ώρες της πικρίας. Ενωθείτε στο πνευματικό σας έργο, ακολουθήστε τις εντολές μου, γιατί δεν 

θέλω οι παραβάσεις και οι ανυπακοές σας να τυπωθούν στη Χρυσή Βίβλο. 

3 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο αριθμός αυτών που κλήθηκαν ήταν μεγάλος. Κάθε φορά 

που τοποθετούμαι ανάμεσά σας, νέες καρδιές έρχονται για να αυξήσουν τις τάξεις σας. Μοιάζουν με 

τάφους, επειδή κρατούν μέσα τους έναν νεκρό που είναι η ίδια τους η καρδιά. 

4 Αλλά ο πόνος εξαγνίζει τις ψυχές. Ως εκ τούτου, πολλοί δεν θα ενσαρκωθούν πλέον. Θα πάνε σε 

άλλους κόσμους ζωής για να αφιερωθούν στα καθήκοντα που τους δίνει οδηγίες ο Πατέρας. 

5 Σας βοηθάω στην ανανέωσή σας, ώστε όταν φύγετε από αυτόν τον κόσμο να μην χρειαστεί να 

εξιλεωθείτε για τις παραβάσεις σας, αλλά να προσέλθετε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστή καθαροί από 

κάθε κηλίδα. 

6 Καταλάβετε ότι ό,τι κάνετε στους συνανθρώπους σας, το κάνετε και σε Μένα, γιατί είστε όλοι 

μέρος του εαυτού Μου. Μην το ξεχνάτε αυτό, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τον Πατέρα σας σε κάθε έναν 

από τους γείτονές σας. 

7 Οι άνθρωποι καταλήγουν να απολαμβάνουν να προκαλούν πόνο. Αλλά αργά ή γρήγορα η 

μετάνοια έρχεται επίσης ως αμείλικτος κριτής να σας κρίνει και να σας ξεπλύνει. 

8 Αν αυτή τη στιγμή εκπληρώσετε την υψηλή αποστολή σας να ανανεωθείτε και να σώσετε τους 

συνανθρώπους σας, αύριο το όνομά σας και το όνομα του λαού μου θα μιλούν με σεβασμό και 

ευγνωμοσύνη, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. 

9 Μη χάσετε το ικανοποιητικό συναίσθημα του να αποκαλείτε σωστά τους εαυτούς σας μαθητές 

μου μετά την αναχώρησή μου. Αλλά πρέπει να είστε έτοιμοι να εμφανιστείτε στις επαρχίες, στις πόλεις 

και στα χωριά, να φέρετε τα καλά νέα της Τρίτης Διαθήκης μου και να μαρτυρήσετε γι' αυτά με τα καλά 

σας έργα. 

10 Αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, κάποια ανθρώπινα δόγματα έχουν θριαμβεύσει και υπάρχουν 

διαφορετικές ιδεολογίες. Πλησιάζει όμως η ώρα που θα επικρατήσει μια ενιαία κοσμοθεωρία, που η 

ανθρωπότητα θα ενωθεί σε ένα ενιαίο δόγμα, και αυτό θα είναι ο Πνευματισμός. 

11 Οι δυνάμεις της φύσης θα φροντίσουν να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, και κάθε φορά που θα 

προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια μου, αυτές οι δυνάμεις θα μιλούν για τη δικαιοσύνη μου. 

12 Το έργο μου θα φτάσει στον κλήρο, στους βασιλιάδες και τους άρχοντες της γης, και θα τους δείτε 

να γονατίζουν μπροστά στη Θεότητά μου. Τότε πολλά βιβλία θα εξαφανιστούν στη φωτιά και το βιβλίο 

θα γίνει κοινή γνώση που τα "χρυσά φτερά" μου έχουν καταγράψει υπό την υπαγόρευσή μου για τη 

γνώση των επόμενων γενεών. 

13 Θα μελετήσουν αυτό το βιβλίο και οι άνθρωποι θα το ζητούν, ανυπομονώντας να μάθουν το 

μέλλον. Γιατί το μεγάλο χάος θα το μαντέψει η ανθρωπότητα. 

14 Κρατήστε ακλόνητα την ελπίδα, γιατί μετά από αυτό το χάος, η ειρήνη θα είναι μεγάλη! Η 

ευημερία θα είναι πολύ μεγάλη. Ακόμα και τη φύση, που μερικές φορές σας φαίνεται εχθρική, θα τη δείτε 

υπέροχη στις διάφορες εποχές της. Τα βουνά, οι κοιλάδες και οι λόφοι θα ανθίσουν και θα αποκτήσουν 

ομορφιά. Τα δέντρα θα είναι γεμάτα από καλούς καρπούς και η υγεία, η ευημερία και η ειρήνη θα 

περιβάλλουν την ανθρώπινη ζωή. 

15 Σήμερα η γη εξαγνίζεται από κάθε ακαθαρσία μέχρι να αποκτήσει μια νέα παρθενία. 

16 Λίγο πριν ξεσπάσουν οι πληγές, θα σας δώσω μια πρόγευση αυτών και θα σας μιλήσω σε όνειρα, 

ώστε να προειδοποιηθείτε και να προσευχηθείτε για τους άλλους. 

17 Δεν έχετε δει ακόμη την αρχή του αγώνα κατά του έργου μου και πρέπει να αφυπνιστείτε, γιατί οι 

μορφωμένοι άνθρωποι θα τον πολεμήσουν. 

18 Σταματήστε να σκέφτεστε τόσο πολύ τις ανάγκες του σώματος και σκεφτείτε αντ' αυτού το 

πνευματικό μέλλον όλης της ανθρωπότητας. 
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19 Η διδασκαλία μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη, αλλά δεν θα είναι οι αδαείς που θα την 

κάνουν γνωστή. Θα είναι οι νέοι μου απόστολοι της ταπεινοφροσύνης και της πνευματικότητας, οι οποίοι 

με τα έργα τους θα μαρτυρούν το έλεος και την αγάπη του Δημιουργού τους. 

20 Μην αφήσετε την ανθρωπότητα να δει ότι είστε αδύναμοι και δεν έχετε μάθει τίποτα από Μένα. 

Συνειδητοποιήστε ότι οι άνθρωποι έχουν πολλά να μάθουν από εσάς. Μην είσαι σαν εκείνους που λένε: 

"Κύριε, κάνε μέσα μου το θέλημά Σου", αλλά που επαναστατούν τη στιγμή της δοκιμασίας και τολμούν 

ακόμη και να Μου καταλογίζουν ατέλειες. 

21 Μιλάω απλά, στη γλώσσα σας, γιατί δεν θέλω να αφήσω τίποτα να περιβάλλεται από μυστήριο. Σε 

αυτά τα τελευταία χρόνια της παραμονής Μου ανάμεσά σας, θα φέρω πολλές διδασκαλίες στην προσοχή 

σας. Ω ευλογημένε λαέ του Ισραήλ, που διασχίζεις την έρημο σαν ακούραστος περιπλανώμενος: σταμάτα 

για μια στιγμή να ακούσεις τον λόγο Μου. Το σπίτι μου ανοίγει τις πύλες του σε όλους τους 

περιπλανώμενους που τις χτυπούν ταπεινά. Ικανοποιήστε την πείνα και τη δίψα σας και δεν θα πεινάσετε 

και δεν θα διψάσετε ποτέ ξανά. 

22 Διανύετε τώρα ημέρες δοκιμασίας, περιόδους εξαγνισμού και επανόρθωσης. Αλλά είμαι μαζί σας 

για να σας βοηθήσω να μην αποδυναμωθείτε στη δοκιμασία. Ενισχυθείτε με τη βεβαιότητα ότι είστε οι 

ίδιοι άνθρωποι με εκείνους του παρελθόντος: ένας δυνατός, θαρραλέος λαός, μια σωσίβια λέμβος για τους 

ναυαγούς, ένας καλός συνταξιδιώτης, ένας φίλος, αδελφός και πρότυπο. Το καθήκον που σας ανέθεσα 

σήμερα είναι να αγαπάτε. Η αγάπη είναι ο σπόρος που έσπειρα μέσα σας, επειδή είναι η προέλευση και ο 

λόγος για όλα τα πλάσματα. 

23 Όταν σκέφτεστε ότι είμαι σοφία ─ η σοφία πηγάζει από την αγάπη. Όταν Με αναγνωρίζετε ως 

Δικαστή ─ αυτή η δικαιοδοσία βασίζεται στην αγάπη. Όταν Με θεωρείτε ισχυρό ─ η δύναμή Μου 

βασίζεται στην αγάπη. Αν ξέρετε ότι είμαι αιώνιος ─ η αιωνιότητά μου προέρχεται από την αγάπη, επειδή 

είναι ζωή και η ζωή κάνει τις ψυχές αθάνατες. Η αγάπη είναι φως, είναι ζωή και γνώση. Και αυτόν τον 

σπόρο σας έδωσα από την αρχή του χρόνου ─ τον μοναδικό που έσπειρα ως τέλειος γαιοκτήμονας στα 

χωράφια που είναι οι καρδιές σας. 

24 Σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, ξεκινάτε και πάλι για τα χωράφια του Κυρίου για να σπείρετε τον 

σπόρο που βρήκατε. Έχετε όμως βιώσει ότι δεν είναι εύκολο να σπείρετε όλα τα χωράφια, έχετε επίσης 

δει ότι ορισμένα αποδίδουν καρπούς σύντομα και άλλα αργά. Κάποιες τις βρήκατε σκληρές σαν να ήταν 

πέτρες, άλλες ήταν καλυμμένες με γαϊδουράγκαθα και αγριόχορτα, και πολύ λίγες ήταν καθαρές και 

προετοιμασμένες. Έπρεπε να δουλέψετε σκληρά για να καθαρίσετε αυτά τα χωράφια και στη συνέχεια να 

τα σπείρετε. Αν όμως είχατε υπομονή και τα ποτίζατε με το νερό της πίστης σας, μπορούσατε να δείτε στα 

προηγουμένως άγονα χωράφια ότι ο σπόρος είχε βλαστήσει και είχε μεγαλώσει, και χαρήκατε γι' αυτό. 

Αυτά τα χωράφια που έμοιαζαν να σας απορρίπτουν συνεχώς είναι τώρα φίλοι σας, η ελπίδα σας και 

έχουν φέρει ειρήνη στην ψυχή σας. Υπάρχει το έργο σας, ο ζήλος σας και η αφοσίωσή σας, δεν μπορείτε 

πλέον να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από αυτά. 

25 Συνεχίστε να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε για αυτά τα χωράφια, γιατί από τον καρπό που 

θα θερίσετε θα μπορείτε να τρέφεστε για πάντα. Ωστόσο, για να είναι αυτός ο καρπός νόστιμος για εσάς 

και να σας φέρει αληθινή ζωή, πρέπει να τον καλλιεργήσετε επιμελώς, ώστε ο σπόρος να γίνει φυτό και 

αυτό να γίνει ένα ισχυρό δέντρο με πλατιά κλαδιά που δίνουν ευπρόσδεκτη σκιά στον οδοιπόρο και 

άφθονο καρπό που δίνει ζωή σε μεγάλα πλήθη. Και στη συνέχεια αυτός ο σπόρος πρέπει να επιστρέψει 

στην καρδιά της γης για να συνεχίσει να βλασταίνει, να αναπτύσσεται και να καρποφορεί μέχρι το τέλος 

του κόσμου. 

26 Πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους μαθητές μου, σε αυτές τις στιγμές 

αληθινής πνευματικής κοινωνίας. Είναι η ευτυχισμένη στιγμή που ο Πατέρας αισθάνεται την αγάπη των 

παιδιών Του και αυτά δέχονται το πατρικό φιλί που τα δυναμώνει. Είναι η στιγμή που, μετά την άφιξή 

σας, Μου λέτε: "Πατέρα, εργαστήκαμε σύμφωνα με τις οδηγίες Σου. Ωστόσο, επειδή δεν είμαστε τέλειοι, 

ερχόμαστε σε Σένα σαν μικρά παιδιά, γεμάτοι πραότητα και ταπεινότητα, για να Σου δείξουμε τον σπόρο 

μας όπως είναι σήμερα και για να μας καθοδηγήσεις, Θεέ μου Δάσκαλε, με την αγάπη και τη σοφία Σου, 

να μας διορθώσεις και να μας πεις πώς να προχωρήσουμε. Δείξε μας τι κάναμε λάθος, ώστε με τη βοήθειά 

Σου να το βελτιώσουμε και, προετοιμασμένοι από το έλεός Σου, να παρουσιάσουμε το έργο στην 

ανθρωπότητα χωρίς να του προσθέσουμε ή να του αφαιρέσουμε καμία αξία". 
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27 Και σας απαντώ: Να είστε ευλογημένοι επειδή εμπιστεύεστε σε Μένα. Ξέρετε ότι δεν έρχεστε σε 

έναν δήμιο ή σε έναν άδικο δικαστή, αλλά ότι είστε με έναν Πατέρα που είναι γεμάτος αγάπη και 

διδασκαλία. 

28 Σας δίνω περαιτέρω οδηγίες ώστε να προετοιμαστείτε και να χρησιμοποιήσετε τα λόγια μου μέχρι 

την τελευταία στιγμή, ώστε μετά το 1950 να παραμείνετε δάσκαλοι και ηγέτες των ανθρώπων. 

29 Ο κόσμος υποβάλλεται σε δοκιμασία, τα έθνη αισθάνονται το πλήρες βάρος της δικαιοσύνης μου 

να πέφτει πάνω τους, και το φως μου, η φωνή μου που σας καλεί, γίνεται αισθητή σε όλη την 

ανθρωπότητα. 

Οι άνθρωποι αισθάνονται την Παρουσία Μου, αντιλαμβάνονται τη Συμπαντική Ακτίνα Μου να 

κατεβαίνει και να αναπαύεται πάνω τους- Με υποψιάζονται χωρίς να γνωρίζουν αυτό το Έργο*, χωρίς να 

έχουν ακούσει το Λόγο Μου, και υψώνουν τις ψυχές τους σε Μένα για να Με ρωτήσουν: "Κύριε, σε 

ποιους καιρούς ζούμε; Αυτές οι θλίψεις και τα βάσανα που έπληξαν τους ανθρώπους ─ τι σημαίνουν, 

Πάτερ; Δεν ακούς τους θρήνους αυτού του κόσμου; Δεν είπες ότι θα ξανάρθεις; Πότε λοιπόν θα έρθεις, 

Κύριε;" Και σε κάθε ομάδα πίστης και θρησκευτική κοινότητα, το πνεύμα των παιδιών Μου αναδύεται 

και Με αναζητούν, Με ρωτούν, Με ρωτούν και Με περιμένουν. Και όταν δεν μπορούν να Με αισθανθούν 

λόγω της έλλειψης προετοιμασίας τους, η πίστη τους γίνεται αδύναμη, μπερδεύονται και βλασφημούν. 

Αλλά σας λέω ότι θα ήταν ήδη καιρός οι απεσταλμένοι σας να έχουν διασχίσει τα σύνορα του έθνους 

σας και να έρθουν σε αυτά ως πρωτοπόροι της διδασκαλίας μου, μεταφέροντάς τους τα Καλά Νέα και 

βοηθώντας τους να κατανοήσουν το νόημα των δοκιμασιών, τον λόγο του χάους στο οποίο ζει η 

ανθρωπότητα. 
* 

Οι αποκαλύψεις του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του στο Λόγο, σε πνευματική μορφή, οι οποίες 

ξεκίνησαν το 1866 στο Μεξικό μέσω του πρωτοπόρου Ηλία. 

30 Κοιμηθήκατε, άνθρωποι, και αφήσατε τον χρόνο να περάσει αχρησιμοποίητος, και περιοριστήκατε 

μόνο στο να απολαμβάνετε την εγκαρδιότητα του Λόγου μου, στο να δέχεστε τα θαύματά μου, στο να 

ακούτε τη συγχώρεσή μου που σας χάιδευε συνεχώς, χωρίς να σκέφτεστε ότι εκείνες ακριβώς τις στιγμές 

που απολαμβάνατε την ειρήνη, υπήρχαν εκατομμύρια συνάνθρωποί σας που παραστρατούσαν από τη ζωή 

και έχαναν την πίστη τους, που ακολουθούσαν το δρόμο τους χωρίς Θεό και χωρίς νόμο, που στερούνταν 

το καθημερινό ψωμί και την πνευματική τροφή. 

31 Ενώ εσείς μαζεύεστε γύρω από ένα τραπέζι με τους αδελφούς και τις αδελφές σας, με τα παιδιά, 

τις γυναίκες ή τους συζύγους σας για να απολαύσετε τα γεύματά σας, υπάρχουν χιλιάδες διάσπαρτες 

οικογένειες που βλέπουν τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τους πολέμους που έχουν φουντώσει τα 

ανθρώπινα πάθη και τους πόθους για εξουσία. Πολλοί γονείς έχουν χάσει τα παιδιά τους, πολλές μητέρες 

δεν έχουν φαγητό για τα μικρά παιδιά τους. Υπάρχουν πολλά ορφανά που δεν μπόρεσαν να δουν το 

αγαπημένο πρόσωπο των γονέων τους για πολύ καιρό ─ χήρες που έχουν χάσει το μυαλό τους από τον 

πόνο, πλήθος ανθρώπων που έχουν αιχμαλωτιστεί, που αδειάζουν ένα ποτήρι πόνου και τρώνε μόνο ένα 

κομμάτι ψωμί που δεν αρκεί για να θρέψει το σώμα τους. 

32 Αν και ο φυσικός πόνος που υφίστανται τα έθνη είναι αιματηρός ─ σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερος 

είναι ο πόνος που υφίστανται σήμερα οι ψυχές. Αληθινά σας λέω, πίνουν τώρα τη μαγιά του πιο πικρού 

ποτηριού. 

33 Σηκωθείτε, ω λαέ, προετοιμαστείτε με προσευχή, ώστε να φτάσετε σε αυτά τα έθνη με τις σκέψεις 

σας ως περιστέρια ειρήνης και να ανοίξετε τις πύλες του φωτός, της λογικής και της δικαιοσύνης σε 

αυτούς τους λαούς. Σας προετοιμάζω τώρα, αλλά πρώτα ήθελα να σας εξαγνίσω. Θυμηθείτε: Για να Με 

φτάσετε ─ πόσες δοκιμασίες έπρεπε να ζήσετε, και πόση πίκρα μαστίγωσε την ψυχή και το σώμα σας! Για 

κάποιους ήταν η ασθένεια, για άλλους οι κακουχίες, η απόρριψη αγαπημένων προσώπων, η παραμέληση 

ή η αναχώρησή τους. Ο πόνος σε όλες του τις μορφές ήπιε από εσάς σαν ένα πολύ πικρό ποτήρι για να 

σας εξαγνίσει τελικά. Η καρδιά σας άνοιξε μέσα στον βαθύτερο πόνο που σας καθάρισε για να μπορέσετε 

να Με αναγνωρίσετε και να Με αγαπήσετε. 

34 Όταν ήρθατε σε Μένα, με επικεφαλής τον Ηλία, τον Καλό Ποιμένα, ήρθατε πολύ ταπεινά για να 

Με ρωτήσετε τι θα κάνω μαζί σας. Γιατί ταπεινά Μου ζητήσατε να εκπληρώσω το θέλημά Μου μέσα σας. 

Και το θέλημά Μου ήταν να σας διδάξω την αγάπη, τη συγχώρεση και το έλεος σε όλες τις μορφές τους. 

Γι' αυτό σας έδωσα πνευματικά χαρίσματα, ικανότητες και δωρεές χάριτος. 
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35 Παραμένω ακόμη ανάμεσά σας, επειδή δεν έχετε ακόμη καταφέρει να κατανοήσετε τη θεία μου 

διδασκαλία σε όλο της το μεγαλείο. Δεν είστε ακόμα εξοπλισμένοι για μάχη, και γι' αυτό θα συνεχίσω να 

σας μιλάω μέχρι το τέλος του 1950. 

36 Αυτή η διδασκαλία δεν θα σώσει μόνο τον εκλεκτό μου λαό, αλλά όλα τα έθνη της γης. Θα 

απελευθερώσω τα παιδιά μου από κάθε δουλεία ή αιχμαλωσία, ώστε να νιώθουν οι ίδιοι κύριοι του 

εαυτού τους και να μην πέσουν ξανά στην αιχμαλωσία της άγνοιας ή του φανατισμού. Στη συνέχεια, όταν 

θα έχουν επιτύχει την πλήρη απελευθέρωση, θα μπορούν να αρχίσουν να απελευθερώνουν τους 

συνανθρώπους τους. Σήμερα εξακολουθείτε να εξαγνίζετε τα έθιμα και τις τελετουργίες σας ─ τόσο τα 

πνευματικά όσο και τα ανθρώπινα. Στη συνέχεια, θα επιτελέσετε το ίδιο έργο στην ανθρωπότητα. 

Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνω ότι πρέπει να το κάνετε με ταπεινότητα, χωρίς να καυχιέστε για την 

πνευματική σας ανύψωση ─ με πραότητα που αποκαλύπτει την ειλικρίνεια των προθέσεών σας μέσω της 

αληθινής αγάπης στα έργα σας. 

37 Εκπληρώστε την αποστολή σας με σταθερότητα και εμπιστοσύνη σε Μένα και κάντε όλα όσα δεν 

κάνατε στο παρελθόν, ώστε να αφήσετε το έργο σας ολοκληρωμένο και να μπορέσετε τελικά να φτάσετε 

στην πνευματική τελειότητα που σας περιμένει. 

38 Αν αυτός ο κόσμος ήταν μια κοιλάδα δακρύων μέχρι τώρα, είναι επειδή ο άνθρωπος 

απομακρύνθηκε από το Νόμο μου. Του δημιούργησα έναν παράδεισο και έκανα πολλά από τα πρώτα 

πνεύματα να ενσαρκωθούν στα πρώτα γήινα σώματα χωρίς να πάψουν να είναι άγγελοι. Ήθελα όταν θα 

ερχόντουσαν στη γη να μη χάσουν τη χάρη τους και να ζήσουν με ειρήνη και παράδοση. Αλλά ο 

άνθρωπος δεν το ήθελε έτσι, και η αδυναμία και η αχαριστία του, η έλλειψη πνευματικότητας, έθεσαν τα 

θεμέλια για έναν κόσμο πόνου και αγώνων. 

39 Ο άνδρας υπέφερε για να δουλέψει για το καθημερινό του ψωμί και η γυναίκα στάθηκε δίπλα του 

στο δρόμο του πόνου και της δυστυχίας. Αλλά αυτός ο κόσμος, που ήταν μια κοιλάδα δακρύων για 

τόσους αιώνες, θα γίνει μια κοιλάδα ειρήνης όταν εσείς, οι πρώτοι μαθητές μου, γίνετε ολόκληροι και 

πάτε παντού για να με μαρτυρήσετε με τα καλά σας έργα. 

40 Αυτός ο πλανήτης, ο οποίος έχει δεχτεί ψυχές διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης, οι περισσότερες 

από τις οποίες ήταν καθυστερημένες, θα δεχτεί στους κόλπους του όντα με μεγάλο ύψος ανάπτυξης που 

μπορούν να επικοινωνούν μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα. Κάθε επερχόμενη γενιά θα ζει με μεγαλύτερη 

αγνότητα μέχρις ότου η Βασιλεία των Ουρανών εισέλθει στις καρδιές των ανθρώπων. 

41 Για να τα πετύχετε όλα αυτά, θα πρέπει να αγωνιστείτε στο ίδιο σας το σπίτι, ώστε να το κάνετε 

ναό της αγάπης και της διδασκαλίας του Νόμου μου, όπου οι γονείς είναι για τα παιδιά τους οι 

αντιπρόσωποί μου στη γη, και τα παιδιά είναι για τους γονείς τους κοσμήματα μεγάλης αξίας ─ τρυφερά 

φυτά που πρέπει να φροντίζονται με αγάπη. Ο άνθρωπος, στην καλλιέργεια του χωραφιού, στην εργασία 

που του ανατέθηκε, πρέπει να προωθεί με θάρρος την εκπλήρωση του καθήκοντός του ως λάβαρο. Η 

γυναίκα πρέπει να είναι η αγαπημένη σύντροφος και θυσιαστική μητέρα του άνδρα, ώστε και οι δύο, μαζί 

με τα παιδιά τους, να ευλογούν το ψωμί που τους δίνει τροφή. 

42 Θέλω να παίρνετε το ψωμί της διδασκαλίας μου όπου κι αν πάτε και να κηρύττετε με ταπεινότητα. 

Γιατί κάποιοι, κοιτάζοντας τις ζωές σας, θα αναρωτηθούν με περιέργεια: Ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν να 

ζουν με τόση αγάπη και απλότητα; Ποιοι είναι αυτοί που είναι ευχαριστημένοι με ένα κομμάτι ψωμί και 

που, παρά τη φτώχεια τους, δείχνουν υγιείς και δυνατοί και δεν έχουν ανάγκη να απευθύνονται σε 

επιστήμονες για να ζητήσουν συμβουλές και υγεία; 

Αλλά όταν τελικά θα σας ρωτήσουν ποιος σας δίδαξε, θα τους πείτε: Ο Θεϊκός Δάσκαλος "εν 

Πνεύματι" που ήρθε σε μας στην Τρίτη Εποχή σε εκπλήρωση της υπόσχεσης που έδωσε στο παρελθόν. 

Θέλω να με μαρτυρήσετε με τις πράξεις σας, γιατί η ανθρωπότητα έχει κουραστεί από τα λόγια. 

Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί σας που αγωνίζονται να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και οι οποίοι, αν και 

είναι ο Λόγος που σας έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, δεν μπόρεσαν να σώσουν την ανθρωπότητα αυτής της 

Τρίτης Εποχής, επειδή τους έλειπε η πρακτική των καλών έργων, το παράδειγμα. Οι απόστολοί μου 

έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτά ακριβώς τα λόγια. Κατάλαβαν πολύ καλά να Με πάρουν ως παράδειγμα και 

σφράγισαν την εκπλήρωση της αποστολής τους με το αίμα τους. 

43 Σήμερα δεν απαιτώ το αίμα σας, να θυσιάσετε τη ζωή σας. Αυτό που ζητώ από εσάς είναι αγάπη, 

ειλικρίνεια, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια. 
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44 Έτσι σας διδάσκω, και έτσι σας καθοδηγώ, και έτσι εκπαιδεύω τους μαθητές της Θεότητάς Μου 

σε αυτή την Τρίτη Εποχή- γιατί σας βλέπω να κοιτάτε την πορεία του κόσμου με αδιαφορία, και αυτό 

συμβαίνει επειδή δεν ξέρετε πώς να μπείτε στην καρδιά των ανθρώπων, όπου υπάρχει τόση δυστυχία και 

τόσος πόνος. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα, γιατί βλέπω αφέντες που τους λείπει μόνο το στέμμα για να 

αυτοαποκαλούνται βασιλιάδες, και βλέπω υπηκόους που είναι πραγματικοί σκλάβοι. Από αυτό ξέσπασε 

ένας αγώνας. Ανάμεσα σε αυτούς τους άρχοντες που έχουν γίνει πλούσιοι στον κόσμο, υπάρχουν πολλοί 

που αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί, αλλά σας λέω ότι δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου το όνομά Μου. 

45 Αυτοί που δεν βλέπουν τον πλησίον τους στους συνανθρώπους τους, που συσσωρεύουν πλούτο 

και αρπάζουν ό,τι ανήκει στους άλλους, δεν είναι χριστιανοί γιατί δεν γνωρίζουν τη συμπόνια. Η μάχη 

μεταξύ του πνευματικού και του υλικού θα έρθει, η ανθρωπότητα θα εμπλακεί σε αυτή τη σύγκρουση. 

Αλλά πόσα βάσανα θα πρέπει να υπομείνει για να έρθει η νίκη της δικαιοσύνης! 

46 Εν μέσω αυτής της διαμάχης δογμάτων και κοσμοθεωριών, η διδασκαλία μου θα αποκτήσει ισχύ, 

όπως το φως ενός φάρου που εμφανίζεται εν μέσω καταιγίδας. Με βάση τον λόγο μου, κατανοήστε την 

κατάσταση που θα καταθλίψει την ανθρωπότητα. Τότε θα κρίνετε με καλύτερη διάκριση και θα ξέρετε τι 

πρέπει να κάνετε για να μην παραμείνετε αδρανείς. 

47 Καταλάβετε ότι ο μόνος πνευματικός θησαυρός για τον οποίο πρέπει να αγωνιστείτε είναι αυτός 

του Νόμου Μου. Θυσιάσατε τα σύμβολα μέσω των οποίων Με λατρεύατε, προκειμένου να δώσετε είσοδο 

σε μια πιο τέλεια αντίληψη. Ωστόσο, ─ βλέπετε πώς ακόμη και σε αυτή την εποχή τα έθνη ξεσηκώνονται 

και αμφισβητούν την κατοχή εκείνων των εδαφών και των τόπων όπου αποκαλύφθηκα στο παρελθόν. 

Έχω εξαφανίσει πολλά σύμβολα, αλλά οι άνθρωποι δεν ξεμένουν από λόγους για την ειδωλολατρία και 

τον φανατισμό τους. 

Σας λέω: Πριν οι επερχόμενες γενιές υποκλιθούν στα σημερινά είδωλα, η δικαιοσύνη μου θα τα 

καταστρέψει, και οι μόνοι πυλώνες που θα αντέξουν στη δύναμη της δικαιοσύνης μου θα είναι εκείνοι που 

θα στηρίζουν τα ιερά που χτίστηκαν στα θεμέλια της καρδιάς σας ─ ιερά της πίστης, της ειρήνης και της 

αδελφοσύνης. Γιατί το πνευματικό είναι άφθαρτο. 

48 Τότε, όταν η γη είναι έτοιμη, η πνευματική μου διδασκαλία θα εισέλθει απαλά στην καρδιά των 

ανθρώπων στην Τρίτη Εποχή, η νίκη της δεν θα επιτευχθεί με αίμα, ούτε με προσβολές. Ο πνευματισμός 

θα εισέλθει μέσω της αμοιβαίας κατανόησης. Κανείς που προσπαθεί να επιβάλει τη διδασκαλία μου με τη 

βία δεν θα είναι στρατιώτης της αλήθειας, διότι η διδασκαλία μου δεν έρχεται μέσω της υλικής 

κατάκτησης. 

Διότι αν σας είπα στη Δεύτερη Εποχή, όταν σας προετοίμαζα να βασιλεύσετε στις καρδιές σας, ότι η 

Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο ─ πώς θα μπορούσα να σας πω κάτι διαφορετικό σήμερα, 

καθώς σηκώνω την ψυχή σας για να βασιλεύσει σε αυτήν; 

Η Διδασκαλία μου στηρίζεται στα θεμέλια της αγάπης. Αλλά το έχετε ξεχάσει αυτό, και γι' αυτό σας 

είπα ότι θα ήταν απαραίτητο να επιστρέψω ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους υπενθυμίσω τον 

ξεχασμένο νόμο ─ αυτόν που οι προκάτοχοί σας αγάπησαν και για τον οποίο πολλοί μάρτυρες και 

απόστολοι πέθαναν σκεπτόμενοι εσάς. 

49 Η θυσία μου εκείνη την εποχή δεν ήταν αρκετή, και γι' αυτό είμαι πάλι εδώ μαζί σας. Χρειάζονται 

νέοι απόστολοι και σύντομα θα τους στείλω με τον θείο σπόρο. Όπως οι άνεμοι που πηγαίνουν από τη μια 

άκρη της γης στην άλλη, έτσι θα εξαπλωθεί και η Διδασκαλία Μου. Οι αγγελιοφόροι μου δεν θα πάνε 

μόνοι τους, ένας κόσμος αόρατων όντων θα τους συνοδεύει ως οικοδεσπότες φωτός για να κάνουν το 

ταξίδι τους ακόμη πιο θαυμαστό, και θα ακουστούν πραγματικά από όλους. 

50 Μαθητές, μάθετε από Μένα μέχρι να έρθει η ώρα που θα πρέπει να ξεκινήσετε να διδάξετε τις 

οδηγίες Μου στους συνανθρώπους σας. Να ξέρετε ήδη τώρα ότι όταν τελειώσει το έτος 1950, δεν θα 

βρίσκεστε πια σε αυτή την έκσταση για να μιλήσετε, ότι τότε θα αρκεί να υψώνετε τις σκέψεις σας σε 

Μένα με την προετοιμασία που σας δίδαξα, ώστε να βγουν λόγια φωτός από τα χείλη σας. Αναπτύξτε τα 

πνευματικά σας χαρίσματα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε την έμπνευσή Μου. 

51 Σας δίνω αυτές τις οδηγίες για να τις μελετήσετε διεξοδικά και να κατανοήσετε το νόημά τους, το 

οποίο θα σας φανεί χρήσιμο αύριο, όταν θα πρέπει να διδάξετε στους συνανθρώπους σας τη διδασκαλία 

μου για την αγάπη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 223  
1 Κατέβηκα σε σας για να σας αναζητήσω, γιατί έχετε παραστρατήσει για πολύ καιρό, χωρίς να 

κάνετε τίποτα για να βρείτε το αληθινό μονοπάτι. 

2 Σας είχε λείψει η παρουσία Μου ως Δάσκαλος, και γι' αυτό τοποθετήθηκα μαζί σας για να σας 

δώσω κουράγιο, δύναμη και πίστη για να αγωνιστείτε για τη σωτηρία σας. 

3 Μια μεγάλη πνευματική άγνοια περιβάλλει την ανθρωπότητα, η οποία δεν έχει επίγνωση του 

πεπρωμένου της και της ευθύνης της στη γη, και γι' αυτό έχει παραστρατήσει. 

4 Ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι και, επομένως, δεν ξέρει πόσα κρατάει στην ψυχή του. 

Αρκέστηκε να αναπτύξει τις ανθρώπινες ικανότητές του. Αλλά δεν έχει λάβει υπόψη του αυτά της ψυχής 

λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για ό,τι είναι εξυψωτικό και ευγενές. 

5 Πώς θα μπορούσε έτσι ο άνθρωπος να ανακαλύψει τις ικανότητες που έχει μέσα του; 

6 Ήταν απαραίτητο να Με φέρετε κοντά στην καρδιά σας για να σας ξυπνήσω από τον βαθύ 

πνευματικό λήθαργο στον οποίο είχατε βυθιστεί και να σας υπενθυμίσω ότι δεν είστε απλή ύλη, ότι δεν 

είστε ασήμαντοι, πόσο μάλλον παρίες. 

7 Όταν ακούσατε τον λόγο μου, μου είπατε με χαρά: "Κύριε, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα 

πολλά χαρίσματα στην ύπαρξή μας;" Τότε αρχίσατε να καταλαβαίνετε κάτι για το τι είστε και τι σημαίνει 

για το σύμπαν. 

8 Μερικές φορές αμφισβητείτε τα δώρα των οποίων σας είπα ότι είστε οι κάτοχοί τους. Αλλά σας 

λέω ότι η αμφιβολία σας προέρχεται από το γεγονός ότι δεν τις έχετε ξεδιπλώσει, γι' αυτό και δεν 

μπορούν να εκδηλωθούν με τον τρόπο που θα θέλατε. 

9 Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορείτε να επιτύχετε εκπληκτικά έργα μόνο 

με την πίστη. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ήταν η αγάπη μου που σας χάρισε αυτό το θαύμα για να 

ενισχύσει την πίστη σας, παρόλο που εσείς οι ίδιοι δεν θα μπορούσατε ακόμη να επιτελέσετε αυτό το 

έργο. 

10 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ψυχής απαιτεί πολύ χρόνο, ούτε ένα μόνο γήινο σώμα είναι 

αρκετό γι' αυτό, ούτε μια μόνο ύπαρξη στη γη είναι αρκετή γι' αυτό. Όμως η πρόνοιά Μου, η οποία είναι 

μέσα στα πάντα, παρέχει πάντα σε κάθε ψυχή νέα σώματα στα οποία μπορεί να συνεχίσει την ανάπτυξή 

της και τη βοηθά με την τελειοποίησή της, ώστε να φτάσει στον τόπο που προορίζεται γι' αυτήν. Σας το 

λέω αυτό επειδή σας έχω πιάσει να σκέφτεστε ότι αυτά που έχετε πετύχει είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με 

αυτά που σας έχουν πει ότι κατέχετε, και τότε η αμφιβολία γεννιέται στην καρδιά σας και η απελπισία σας 

κυριεύει. 

11 Μέσα από όσα σας είπα τώρα, θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι δεν θα είναι δυνατόν να 

αναπτύξετε πλήρως τα χαρίσματα με τα οποία είναι προικισμένη η ψυχή σας. Επειδή ανήκουν σε ένα ον 

που ανήκει στην αιωνιότητα και είναι μέρος του απείρου, είναι φυσικό ότι σε μια τόσο σύντομη ζωή, 

όπως είναι η ζωή του ανθρώπου στη γη, δεν θα φτάσετε τόσο μακριά ώστε να βιώσετε την πλήρη 

ανάπτυξη ορισμένων από τις ικανότητές σας. 

12 Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας εξηγήσω ότι, επειδή γνωρίζετε ότι στην παρούσα ύπαρξη δεν 

μπορείτε να επιτύχετε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των χαρισμάτων σας, δεν πρέπει να χαλαρώσετε στο ζήλο 

σας για την επίτευξη της ανώτερης ανάπτυξής σας. Αντίθετα, σκεφτείτε ότι αν μπορείτε να βιώσετε την 

πλήρη ανάπτυξη των πνευματικών σας χαρισμάτων σε μια μόνο ύπαρξη, αυτά θα ήταν πολύ μικρά. 

13 Το μόνο που σας ζητώ είναι να κάνετε ένα βήμα προς τα εμπρός σε κάθε ενσάρκωση, αλλά να 

είναι ένα σταθερό βήμα προς την τελειότητα. Τότε η ψυχή σας θα είναι αυτή που θα αντιληφθεί την 

πρόοδό της, καθώς θα αποκαλύπτεται με ολοένα αυξανόμενη σοφία μέσα από τα σώματα που της έχουν 

ανατεθεί. 

14 Τώρα βρίσκεστε στην προπαρασκευαστική φάση: ήδη, μέσω του Λόγου μου, σας έχουν 

αποκαλυφθεί όλα τα χαρίσματα που διαθέτετε και σας έχουν γίνει γνωστά τα καθήκοντα που πρέπει να 

εκπληρώσετε στην πορεία της πνευματικής σας ανάπτυξης. 

15 Έχετε ήδη δοκιμαστεί από τις δοκιμασίες στις οποίες πρέπει να υποβληθεί μια ψυχή προκειμένου 

να λάβει ένα μήνυμα ή μια θεία αποκάλυψη. Το μόνο που σας απομένει είναι να ξεκινήσετε την εξέλιξή 

σας, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο δρόμος σας θα φωτίζεται από το φως της συνείδησης, η οποία θα σας λέει 

πάντα τι πρέπει να κάνετε. 
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16 Θα θέλατε ο διάλογός σας από πνεύμα σε πνεύμα να είναι τέλειος, το χάρισμα της διορατικότητας 

να είναι πλήρως εκδηλωμένο, η δύναμη της θεραπείας να σας επιτρέπει να κάνετε ένα θαύμα σε κάθε 

περίπτωση και το χάρισμα του (εσωτερικού) λόγου να ανθίζει στα χείλη σας και να ξεχειλίζει σε 

παρηγοριά, σοφία και προφητείες. Αλλά όταν πείθετε τον εαυτό σας ότι απέχετε ακόμη πολύ από το να 

φτάσετε σε αυτά τα ύψη, γίνεστε θλιμμένοι, γίνεστε βουβοί και κατήφεια. Γιατί συμβαίνει αυτό, μαθητές; 

Δεν καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά που θέλετε να πετύχετε εξαρτώνται από την προετοιμασία σας; 

17 Ξέρετε ποια προετοιμασία πρέπει να έχει ο μαθητής για να μπορέσει να αναζωογονηθεί με τους 

καρπούς της πνευματοποίησής του, και σε τι συνίσταται να ζεις μια καθαρή ζωή: να είσαι έτοιμος να 

προσευχηθείς, να υπηρετήσεις τους συνανθρώπους σου, να αντισταθείς στους πειρασμούς, έτσι ώστε τη 

στιγμή που θα χρειαστείς την πνευματική σου δύναμη και τα χαρίσματά σου για να επιτελέσεις κάποιο 

έργο αγάπης, να βρεις την ετοιμότητά σου και επομένως να έχεις την ικανοποίηση να δεις το θαύμα που 

ζήτησες στην προσευχή σου από τον Πατέρα να γίνεται πραγματικότητα. 

18 Τότε θα μπορέσετε να δείτε τις πρώτες ακτίνες φωτός της Μεγάλης Ημέρας, η οποία έχει από 

καιρό ανακοινωθεί από προφήτες και αγγελιοφόρους. Θα μπορέσετε να Με νιώσετε να κατεβαίνω στο 

Πνεύμα για να σας μιλήσω για την Αιώνια Ζωή που σας περιμένει όλους, γιατί όλοι είστε προορισμένοι 

για το ίδιο. 

19 Διεισδύω στο εσωτερικό της ύπαρξής σας για να σας αποδείξω ότι δεν υπάρχουν ούτε εμπόδια 

ούτε φραγμοί για Μένα που θα εμπόδιζαν το φως Μου να φτάσει στο βάθος της ψυχής σας. 

20 Λέω στους ανθρώπους ότι ─ αφού έχουν περάσει από τη γήινη ζωή χωρίς να ενδιαφέρονται για τα 

καθήκοντα και το έργο της ψυχής ─ τους στέλνω αυτό το μήνυμα σοφίας, ώστε να προετοιμαστούν και να 

είναι σε θέση να εισέλθουν στην Πνευματική Ζωή, όταν η κλήση απευθύνεται σε όλους. 

21 Τους λέω: Αφού έχουν φράξει το δρόμο για την ψυχή εδώ στη γη, ας της επιτρέψουν τουλάχιστον 

να προετοιμαστεί για τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται πλέον ένα γήινο σώμα. 

22 Πιστεύετε ότι η ζωή περιορίζεται στην ύπαρξή σας στη γη; Νομίζετε ότι ο Νόμος Μου και το 

Δόγμα Μου φωτίζουν μόνο τη ζωή σας στη γη; Όχι, εσείς τα πλήθη των ανθρώπων που ακούτε τον λόγο 

μου: δεν θέσπισα τον Θείο Νόμο για το σώμα σας, αλλά φώτισα την ψυχή σας με αυτόν. 

23 Ξέρω γιατί σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το βλέμμα Μου ανακαλύπτει ανάμεσα στο 

πλήθος εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τους μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. 

24 Είναι οι υλιστές που δεν βλέπουν πιο μακριά από όσο μπορούν να δουν τα μάτια τους, που δεν 

πιστεύουν ότι πέρα από τη διάνοια και τις αισθήσεις τους αρχίζει η αιωνιότητα, η αλήθεια, η σοφία. 

25 Εκείνοι που έχουν ήδη αρχίσει να επιτρέπουν στην πνευματική ψυχή να βασιλεύει στα έργα τους, 

στις σκέψεις τους και σε ολόκληρη τη ζωή τους, εκείνοι που έχουν ήδη αρχίσει να απελευθερώνουν την 

ψυχή τους από κάθε τι που τη δένει με τον κόσμο, δεν με χρειάζονται να τους μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. 

Και αυτοί, επίσης, ήρθαν στην εκδήλωση του Λόγου Μου σε υλοποιημένη κατάσταση, χωρίς να 

καταλαβαίνουν αυτό που άκουσαν, χωρίς να αντιλαμβάνονται το νόημά του, και τους επισκέφθηκα επίσης 

σε αυτό που αγαπούσαν περισσότερο στη ζωή τους. 

26 Το βασίλειο του Πνεύματος είναι άπειρο, αλλά για να φτάσετε στην ανύψωση που θα σας 

επιτρέψει να το απολαύσετε και να ζήσετε σε αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον δρόμο και να έχετε 

το φως για να ανεβείτε σε αυτό. Ωστόσο, μη νομίζετε ότι υποτιμώ την επίγεια ζωή σας: όχι, μαθητές. 

Γιατί να το υποτιμήσω, αφού το έχω ετοιμάσει για εσάς! Καταλάβετε ότι η ζωή στον υλικό κόσμο είναι 

επίσης μέρος της ζωής στο πνευματικό, άπειρο και αιώνιο βασίλειο. 

27 Αυστηρά μιλώντας, ο σκοπός που ο Λόγος μου πρόκειται να εκπληρώσει ανάμεσά σας είναι να 

σας δείξει το ασφαλές μονοπάτι από το οποίο πρέπει να περπατήσετε για να επιτύχετε την 

πνευματοποίηση. 

28 Όταν σας μιλάω για πνευματική ζωή, δεν αναφέρομαι μόνο στην ύπαρξη των ασώματων ψυχών, 

αλλά σας δίνω να καταλάβετε ότι η πνευματική ζωή είναι παντού, επειδή όλα πηγάζουν από αυτήν. 

29 Μόνο το φως αυτής της ζωής θα μπορέσει να σας αποκαλύψει την αλήθεια, μόνο μέσα σε αυτό οι 

άνθρωποι θα μπορέσουν να κατανοήσουν όλα όσα βλέπουν και πρέπει να γνωρίζουν. 

30 Όσοι επιμένουν να μη θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή της ψυχής, θα είναι μόνο φτωχά όντα που θα 

ζουν στη γη χωρίς στόχο, σκοντάφτοντας και πέφτοντας χωρίς να συνειδητοποιούν ότι στο βάθος της 

ύπαρξής τους κουβαλούν μαζί τους το κλειδί για την πόρτα της αιωνιότητας και επίσης τη λάμπα που 

μπορεί να τους φωτίσει το μονοπάτι που οδηγεί στην ειρήνη, τη σοφία και την ευδαιμονία. 
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31 Όμως το έλεός μου τους ξυπνά από τον βαθύ τους ύπνο, σηκώνει τους "τελευταίους", ώστε να 

βοηθήσουν τους "πρώτους" στον αγώνα τους αυτή τη φορά ενάντια στον υλισμό ─ σε όλα όσα δεν 

μπόρεσαν να κάνουν. 

32 Ο κόσμος προετοιμάζεται και εξαγνίζεται από τον πόνο και περιμένει τους μαθητές του Θείου 

Δασκάλου. Η ανθρωπότητα περνάει μια ώρα δοκιμασίας. 

33 Κατανοήστε το μέγεθος της αποστολής σας. 

34 Θα φωτίσω το μονοπάτι σου, όταν το φως σου σκοτεινιάσει για λίγο, ώστε η ψυχή σου να μην 

παραπατήσει ούτε να πλανηθεί. Γιατί είστε οι αγγελιοφόροι της ειρήνης, οι κάτοχοι μιας αιώνιας 

αποκάλυψης. 

35 Η μορφή της λατρείας σας δεν θα μολύνεται πλέον από ξένες επιρροές, ούτε θα πέσετε ξανά σε 

πνευματική δουλεία. 

36 Οι άνθρωποι δεν θα κρεμάσουν την εικόνα του Κυρίου τους μπροστά στα μάτια σας, επειδή δεν 

μπόρεσαν ακόμη να ανακαλύψουν την αληθινή Μου εικόνα, παρόλο που την έχουν μέσα τους. 

37 Σε κάθε ανθρώπινο ον υπάρχει ένα υπερπέραν, ένας μυστικός θησαυρός, κάτι άπειρο, ένα 

μυστικό. Εκεί είναι το ιερό όπου κατοικεί ο Πατέρας, του οποίου η πόρτα είναι κλειστή, επειδή δεν 

μπορέσατε να εισχωρήσετε μέσα σας. Ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει πώς να ανακαλύψει το αληθινό 

ιερό που φέρει μέσα του. Κοιτάζει μόνο προς τα έξω και αισθάνεται μόνο το εξωτερικό. Είναι το σώμα 

και οι φυσικές αισθήσεις. 

38 Αυτή είναι η εποχή που όλη η ανθρωπότητα κοιμάται πνευματικά. Δεν υπάρχει ούτε μία 

θρησκευτική κοινότητα που να προσφέρει αληθινή λατρεία στον Θεό της. Θα σηκωθείτε για να φέρετε το 

Λόγο Μου και να με μαρτυρήσετε με το παράδειγμά σας. Χωρίς έργα αγάπης, η διδασκαλία μου στα 

χείλη σας δεν θα έχει καμία δύναμη πειθούς. 

39 Θα σας στείλω στα έθνη όταν σας δω έτοιμους, όταν υπάρχει αλήθεια στην ψυχή σας και στη 

σάρκα σας. Τότε θα είστε σε θέση να επιλύετε τις μεγάλες συγκρούσεις, θα είστε σε θέση να περνάτε 

μέσα από μεγάλους ανεμοστρόβιλους χωρίς να παρασύρεστε, θα είστε σε θέση να αντέχετε τις καταιγίδες 

και να περνάτε μέσα από πυκνές ομίχλες, γιατί ήδη ανοίγετε τα μάτια σας σε ένα φως ανώτερο από κάθε 

ανθρώπινη επιστήμη. 

40 Όντας ταπεινός, προορίζεται να αφαιρέσετε πολλά πέπλα από το πρόσωπο των φιλοσόφων και 

των επιστημόνων. Για όλους σας θα είναι ειρήνη, παρηγοριά και σωτηρία. 

41 Σε όλους τους λαούς της γης δίνω επί του παρόντος σημάδια της νέας μου εκδήλωσης μέσω της 

διαίσθησης και των ονείρων. Ο απόηχος των βημάτων μου ακούγεται ήδη από κοντά. 

42 Καταλάβετε πόσο πολύ σας αγαπώ: γιατί Με φοβάστε; Όποιος είναι μέσα στο νόμο Μου δεν έχει 

τίποτα να φοβηθεί από Μένα. 

43 Με ακούτε με ευλάβεια και αφοσίωση και όμως Με φοβάστε. Ο λόγος είναι ότι η συνείδησή σας 

σας λέει ότι δεν κάνετε ακόμη τέλεια έργα. 

44 Εκπληρώστε το καθήκον σας προς τον Θεό σας και τον πλησίον σας, πληρώστε το χρέος της 

ευγνωμοσύνης σας, και όλοι θα γίνετε δεκτοί από τον Κύριο. 

45 Αν κάποιοι, λόγω αδεξιότητας, έλλειψης μελέτης, έλλειψης πνευματικότητας ή άγνοιας, 

σταματήσουν στο μονοπάτι, ας μην σταματήσουν και οι άλλοι. Αλλά δώστε την υποστήριξή σας σε αυτόν 

που έχει πέσει, και ξυπνήστε αυτόν που κοιμάται. 

46 Αληθινά σας λέω, οι "πρώτοι" δεν θα επιτύχουν την αληθινή τελειότητα σε αυτή τη γη, ούτε και 

εσείς, ακόμη και αν προχωρήσετε περισσότερο στο μονοπάτι. Μετά από αυτούς θα έρθουν άλλοι που θα 

κάνουν άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός, και μετά από αυτούς άλλοι που θα πάνε ακόμα πιο μακριά, και 

ούτω καθεξής. Αλλά ενώ αυτοί προχωρούν στην ανάπτυξή τους, εσείς ως πνευματικά όντα θα έχετε ήδη 

ανέλθει πνευματικά. Γι' αυτό σας λέω ότι οι "πρώτοι" πρέπει πάντα να ανοίγουν το δρόμο για τους 

"τελευταίους". 

47 Σύντομα θα εγκαταλείψετε αυτό το γήινο σώμα, και τότε, όταν εισέλθετε στον Πνευματικό 

Κόσμο, θα πείσετε τον εαυτό σας ότι η πορεία της ζωής σας σε αυτή τη γη δεν ήταν άχρηστη και ότι η 

γνώση του Πνευματισμού σας επέτρεψε, φεύγοντας από το σώμα, να ανοίξετε τα φτερά της ψυχής για να 

φτάσετε στην περιοχή του Πατέρα σας. 

48 Θρέψτε την ελπίδα αυτής της νέας ζωής και θα παρηγορηθείτε στις συμφορές που υποφέρετε 

τώρα σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων, του αίματος και του θανάτου. 
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49 Κάντε τους συνανθρώπους σας μαθητές μου. Δείτε πώς ο "τελευταίος" καταλαβαίνει αμέσως τον 

λόγο μου. Καταλάβετε ότι δεν πρέπει να του προσφέρετε κακά φρούτα. 

50 Η ανθρωπότητα φτάνει τώρα σε μια ορισμένη ψυχική ωριμότητα για να κατανοήσει το έργο μου. 

51 Μετά το 1950, αυτή η διδασκαλία δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα ανθίσει. Το έργο θα γίνει πιο έντονο 

και τα χρυσά βιβλία θα ανοίξουν, ώστε να ρέει η σοφία από αυτά, και θα καταλάβετε αυτό που δεν 

καταλαβαίνατε πριν. Τα γραπτά που περιέχουν τις αρχές μου και τις παραβολές μου θα μεταφέρονται από 

επαρχία σε επαρχία, από σπίτι σε σπίτι και από καρδιά σε καρδιά. 

52 Τότε θα βιώσετε πόσοι θα σας υποδεχτούν καλά και θα σας καλωσορίσουν με ανοιχτές αγκάλες, 

επειδή η ψυχή τους θα λαχταρά να δει τον Πατέρα στο αληθινό βωμό Του. 

53 Θα μεταδώσετε τις διδασκαλίες Μου, χρησιμοποιώντας διδακτικά παραδείγματα και εντολές από 

τον Μωυσή, θυμούμενοι τα λόγια του Ιησού και όσα σας έχω αποκαλύψει σε αυτή την "Τρίτη Εποχή", 

ενώνοντας τα πάντα σε ένα έργο. 

54 Θα ξεσπάσει ένας "πόλεμος" παγκόσμιων απόψεων και διδασκαλιών στον κόσμο. Αλλά θα 

φροντίσω αυτή η κίνηση να σας οδηγήσει στο φως. 

55 Το φως μου είναι σε όλη τη γη. Σε όλη την περιοχή της θα αναδείξω άνδρες και γυναίκες μέσω 

των οποίων θα καταστήσω τον εαυτό μου γνωστό. 

56 Αυτό το έθνος στο οποίο ζείτε θα εκπληρώσει μια σπουδαία αποστολή σε αυτή την εποχή και στις 

εποχές που έρχονται. Στον μεγαλύτερο πόνο και στις μεγαλύτερες δοκιμασίες θα είναι ένα προπύργιο, θα 

δίνει φως και ειρήνη και θα είναι ένας πυλώνας στήριξης για τους άλλους λαούς. Η καρδιά της θα 

απελευθερωθεί από τον εγωισμό και τη σκέψη του πλεονεκτήματος και θα μετατραπεί σε φιλανθρωπική 

και αδελφική. 

57 Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες θα κριθούν, και οι πιο ισχυρές θα είναι οι πιο ταλαιπωρημένες. 

Δεν ξέρετε ποιοι από αυτούς θα πάρουν το θρόνο της δόξας στους ώμους τους για να τον μεταφέρουν σε 

άλλες χώρες, φεύγοντας από τη δικαιοσύνη μου. 

58 Σήμερα θέλω να σας πω ότι δεν θα ανεγερθούν ανάμεσά σας ούτε υλικές εκκλησίες ούτε βωμοί 

φανατισμού. Το τελετουργικό και η παράδοση θα εξαφανιστούν. Ούτε ιερείς ούτε κληρικοί θα υψώνονται 

μπροστά σας. 

59 Δεν θα έχετε καμιά εξουσία ή δύναμη να απονέμετε τον τίτλο του αγίου σε οποιοδήποτε 

ανθρώπινο ον. 

60 Εκείνοι που θα αποκτήσουν έναν ισχυρό πνευματικό δεσμό με τη θεότητά μου θα είναι οι πιο 

ταπεινοί. 

61 Έφτασε ο καιρός που δεν θα μείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη από την ατελή λατρεία, όταν η 

μόνη εκκλησία θα είναι μέσα στον άνθρωπο, ο βωμός στην καρδιά του, η προσφορά στα έργα του, η 

λυχνία στην πίστη του και η καμπάνα στο κάλεσμά του, ξυπνώντας τις κοιμισμένες ψυχές. 

62 Σας μιλάω με αγάπη για να Με αναγνωρίσετε από αυτή την αγάπη. 

63 Είστε μικρά πλάσματα τα οποία οδηγώ στο μονοπάτι της πνευματικής ανοδικής ανάπτυξης και τα 

οποία συγχωρώ για τα σφάλματά τους, ώστε να μάθουν να συγχωρούν τους πλησίον τους. 

64 Καταλάβετε τον λόγο μου συλλαβή προς συλλαβή, ώστε να γίνετε πνευματικά δυνατοί και να 

είστε σαν ραβδί ανάμεσα στους ανθρώπους. 

65 Σας έδωσα από το φως μου με το οποίο θα μπορέσετε να φωτίσετε τους αδελφούς και τις αδελφές 

σας. Με αυτή την εξουσία, θα απελευθερώσετε, όπως ο Ιησούς, τις ψυχές του σκότους που κατοικούν στη 

γη σε δουλεία και σύγχυση. 

66 Το φως Μου περιβάλλει και τυλίγει τα πάντα, επειδή όλοι σας έχετε βγει από το Πνεύμα Μου. 

Ανήκετε σε Μένα και σε Μένα πρέπει να επιστρέψετε. 

67 Μη νομίζετε ότι έρχομαι μόνο για χάρη του λαού του Ισραήλ. Είναι αλήθεια ότι από τους πρώτους 

χρόνους σας έδωσα νόμους, εντολές και οδηγίες για να σας κάνω μαθητές Μου που πρέπει να διδάξετε 

την ανθρωπότητα, που πρέπει να είστε η όραση των τυφλών, το ραβδί των κουτσών, το θεραπευτικό 

βάλσαμο των λεπρών. Ως εκ τούτου, σας άφησα μόνο ως μεγαλύτερα αδέλφια και αδελφές. 

Αλλά θέλω επίσης να καταλάβετε ότι όταν μιλάω για αυτά τα βάσανα, μιλάω για την τύφλωση της 

ψυχής, για την έλλειψη πνευματικής ευκινησίας ή ελευθερίας και για τη λέπρα που είναι η κακία και η 
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αμαρτία. Να ξέρετε ότι θέλω να σώσω την ψυχή σας, αν και το σώμα σας είναι επίσης άξιο του ελέους 

Μου. Αλλά σε αυτό δίνω όλα αυτά τα πράγματα επιπλέον. 

68 Υπάρχει μια μεγάλη θεραπευτική δύναμη μέσα στην ψυχή σας που δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως 

λόγω έλλειψης πίστης και εμπιστοσύνης σε αυτό το δώρο. 

69 Η ψυχή είναι ντυμένη με τη χάρη μου, αλλά σκοντάφτει εξαιτίας της αδυναμίας της σάρκας. 

Προσπαθήστε για αρμονία και ένωση μεταξύ της ψυχής και του σώματός σας, ώστε να μπορείτε να 

κάνετε το θέλημά μου. 

70 Ο Λόγος Μου είναι κρυστάλλινο νερό που σας αναζωογονεί, ώστε να μη διψάτε πλέον σε αυτόν 

τον κόσμο. 

71 Η ανθρωπότητα Με αναζητά και Με αγαπά μέσα στις θρησκευτικές της κοινότητες και αιρέσεις, 

και δέχεται το χάδι Μου και το φως Μου. 

72 Οι ψυχές βρίσκονται σε διαφορετικά σκαλοπάτια της σκάλας, αλλά τις αγαπώ όλες εξίσου και 

τους δίνω τα μέσα για να φτάσουν στην κορυφή. Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να αγαπάτε τους 

συνανθρώπους σας χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το βαθμό ψυχικής ανοδικής ανάπτυξης που διαθέτουν. 

73 Θέλω να ανοίξετε εντελώς την καρδιά σας για να προετοιμάσω την κατοικία μου σε αυτήν και να 

ανάψω εκεί τον πυρσό της πίστης. Θέλω να σας διδάξω να αισθάνεστε τον πόνο των άλλων σαν να ήταν 

δικός σας. 

74 Οι "φυλές" αυτού του "λαού" θα ενωθούν πνευματικά πριν έρθουν οι προαναγγελθείσες μεγάλες 

δυσκολίες. 

75 Πρέπει τώρα να κερδίσετε αξία, ώστε ο κόσμος να αποκτήσει φως στο δρόμο του και να 

μπορέσετε να καταπολεμήσετε πνευματικά τον εγωισμό και το μίσος που έχουν καταλάβει και πάλι τις 

καρδιές των ανθρώπων. 

76 Μακάριος είναι εκείνος που Με ακούει και ανοίγει τις πόρτες της καρδιάς του, γιατί θα γίνει 

καλός μαθητής Μου. 

77 Δώστε χώρο στην καρδιά σας στην πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία, ώστε να υπάρχει 

απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό σας, ώστε να μην αισθάνεστε κούραση στο δρόμο, ούτε να σταματάτε, 

και ώστε να κάνετε έργα ελέους μεταξύ εκείνων που υποφέρουν. 

78 Αυτός είναι ο σπόρος που πάντα σας εμπιστευόμουν. Αλλά αν δεν έχετε πετύχει τέλεια έργα όπως 

ο Πατέρας σας, είναι επειδή είστε μόνο στα μισά του δρόμου και η σάρκα σας εξακολουθεί να αμαρτάνει. 

Τα γνωρίζω όλα αυτά και γι' αυτό σας αναζητώ με άπειρη υπομονή. 

79 Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή δημιουργώ ─ μάθημα προς μάθημα ─ το Βιβλίο της Σοφίας που θα 

αφήσω μπροστά στα μάτια σας όταν αποσύρω τον Λόγο Μου. Σε αυτό θα βρείτε τις διδασκαλίες που θα 

σας ενθαρρύνουν να συνεχίσετε να ακολουθείτε το στενό μονοπάτι της εκπλήρωσης της αποστολής σας 

γεμάτοι ελπίδα, λαχταρώντας τη γη που σας έχω προσφέρει, η οποία είναι η δική Μου μήτρα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 224  
1 Γράφω κάθε ένα από τα έργα σας στο βιβλίο της ανοδικής εξέλιξης της ψυχής. Και για να 

γνωρίζετε το καθήκον σας στη γη, ξύπνησα τα πνευματικά χαρίσματα που σας εμπιστεύτηκα από την 

αρχή του χρόνου. 

2 Βγήκατε από Μένα και από εκείνη τη στιγμή ήσασταν προετοιμασμένοι, και όταν σας έστειλα στη 

γη, που είναι ένας τόπος αγώνα και τελειότητας, σας έδωσα τον νόμο που σας διδάσκει να αγαπάτε τον 

Πατέρα σας και σας λέει επίσης: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον, ώστε να είστε σε αρμονία με όλα τα όντα που 

έχω δημιουργήσει. Στα μάτια μου είστε όλοι σπουδαίοι, άξιοι. Τους δημιούργησα όλους με την ίδια 

αγάπη, και για Μένα δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ενός και του άλλου. 

3 Εδώ και πολύ καιρό περιμένω την επιστροφή των παιδιών. Αν η καρδιά σας δεν συγκινείται όταν 

ακούτε τον λόγο Μου, αν δεν χύνετε δάκρυα μετάνοιας, είναι επειδή δεν παρακολουθείτε και δεν 

περιμένετε την εκπλήρωση της υπόσχεσής Μου που σας δόθηκε στη Δεύτερη Εποχή. Έχω έρθει τώρα για 

να φέρω πνευματικά και υλικά οφέλη. Ο Λόγος Μου, που είναι ο καρπός του Δέντρου της Ζωής, θα 

ικανοποιήσει την πείνα σας. Φέρνω ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης, η οποία είναι η ανταμοιβή 

που σας δίνω για την υπακοή στις εντολές Μου στη γη. 

4 Υψώστε την ψυχή σας, καθαρίστε την καρδιά σας και μπείτε σε πνευματική κοινωνία μαζί Μου σε 

μια πράξη αγάπης για τη Θεότητά Μου. Θα ξεχύσω τις ευεργεσίες Μου επάνω σας. 

5 Προσευχηθείτε και η προσευχή σας θα μεταστρέψει τους αμαρτωλούς και θα πείσει αυτόν που 

έχει αμαρτήσει εν αγνοία και δεν γνωρίζει πόσο έχει παρανομήσει εναντίον Μου. Αφαιρώ το μικρόβιο του 

κακού και σας αφήνω να γνωρίσετε τα οφέλη της ανανέωσης και της εκπλήρωσης της αποστολής. 

6 Για κάθε ένα από τα καλά σας έργα έχω μια ευλογία, για τα προβλήματά σας μια λύση και για 

τους πόνους σας ένα θεραπευτικό βάλσαμο. Όταν όμως θα είστε υγιείς και δυνατοί, τότε διδάξτε τους 

συνανθρώπους σας, εμπνεύστε τους να κάνουν το καλό και γίνετε παράδειγμα, ώστε να μην είναι μόνο τα 

λόγια που μιλούν για Μένα, αλλά και οι πράξεις σας που θα μαρτυρούν ότι είστε μαθητές Μου και ότι Με 

έχετε ως παράδειγμα. 

7 Μιλάω στον χριστιανικό κόσμο και σε αυτόν που δεν έχει πιστέψει στον Χριστό, στον λαό του 

Ισραήλ, δηλαδή στους πιστούς στον Μωυσή. Σε όλους θα δώσω το φως Μου και το χάδι Μου. Αυτό το 

φως θα εξαλείψει το λάθος και την άγνοια, και η πίστη σε Μένα θα ενώσει όλες τις ψυχές και θα τις κάνει 

ίσες μεταξύ τους. 

8 Μετά από μεγάλο αγώνα, η ειρήνη θα επιστρέψει στους ανθρώπους. Σήμερα αντιμετωπίζετε 

εχθρούς της πίστης σας, της πνευματικότητάς σας και των καλών σας πράξεων, επειδή η ατμόσφαιρα που 

επικρατεί είναι ακάθαρτη και δεν καταφέρατε να σταματήσετε την προέλαση του κακού. Αλλά στην 

πραγματικότητα, εσείς είστε αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τη μεταμόρφωση αυτού του κόσμου, 

αποκαθιστώντας του την υγεία, την ειρήνη και την πίστη που έχει χάσει. 

9 Δεν θα είστε μόνοι στον αγώνα σας. Πριν από αυτό, ο Θεός σας μάχεται και το κάνει όπως πάντα. 

Οι δυνάμεις του κακού θα δεθούν, ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί, η ζωή του θα αποκατασταθεί και η 

πίστη θα επιστρέψει στην καρδιά του. 

10 Αν βιώσετε μεγάλους θριάμβους κατά την άσκηση των χαρισμάτων σας, μην υπερηφανεύεστε γι' 

αυτά, μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να σας θαυμάζουν μόνο και μόνο επειδή υπήρξατε το όργανο που 

χρησιμοποίησα για να "μιλήσω" στους ανθρώπους. 

11 Να θυμάστε ότι έχω συγχωρήσει τις παραβάσεις σας και έχω αφαιρέσει τις ατέλειές σας. Έχω 

χρησιμοποιήσει απλά, αμόρφωτα και αδαή μυαλά, τα οποία έχω εκπαιδεύσει για να εκτελέσουν τις 

συμβουλές Μου. 

12 Ο λόγος μου θα διατηρηθεί γραπτώς. Αυτό το βιβλίο θα είναι οδηγός και οδηγία για τους 

ανθρώπους. Αν δεν είστε επαρκώς προετοιμασμένοι για να κατανοήσετε τις νέες μου παρακλήσεις, 

συνεχίστε να μελετάτε τον Λόγο μου. Προετοιμάζω τις καρδιές των μαθητών που πρέπει να συντάξουν 

αυτό το βιβλίο. Σε αυτό θα βρείτε την ουσία μου και την παρουσία μου. Αυτή θα είναι η κληρονομιά που 

θα αφήσω στην ανθρωπότητα. Εκείνοι που εμπνέονται από Μένα θα θεσπίσουν νόμους αγάπης, θα 

αφήσουν σοφές εντολές, σκέψεις και αρχές που θα γνωρίσει ο κόσμος. Γιατί ο Λόγος Μου θα βρει 

δεκτικές καρδιές έτοιμες να τον δεχτούν σε όλους τους λαούς της γης. 
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13 Εκείνα τα έθνη που έχουν ζήσει τις κακουχίες του πολέμου περιμένουν τους απεσταλμένους που 

θα επιβεβαιώσουν την πίστη τους ότι έχω ξανάρθει για να εγκαθιδρύσω τη βασιλεία Μου στο πνεύμα του 

ανθρώπου και να συνάψω μια διαθήκη αγάπης και δικαιοσύνης μαζί του, όπως είναι γραμμένο. 

14 Έχω τοποθετήσει στα δεξιά σας έναν φύλακα άγγελο που γνωρίζει τη ζωή σας. Έχει το καθήκον 

να σας καθοδηγεί, να σας προστατεύει από τους κινδύνους. Είναι ο "πνευματικός κόσμος" που σας 

βοηθάει και έτσι εκπληρώνει μια μεγάλη αποστολή αγάπης. Έχετε τον Ηλία, τον θυσιαστικό ποιμένα που 

καθοδηγεί την ψυχή σας, είτε ενσαρκωμένη είτε όχι πια ενσαρκωμένη. 

15 Το όνομά του δεν είναι γνωστό σε όλη την ανθρωπότητα, ούτε η αποστολή του. Σύντομα όμως θα 

μάθει ότι είναι ο πρωτοπόρος μου ανά πάσα στιγμή. 

Η Μαρία είναι η μητρική αγάπη και η παρηγοριά σας σε όλες τις δοκιμασίες που υφίσταται η ψυχή. 

Μεσιτεύει για σας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στέκεται δίπλα σας για να σας ενθαρρύνει στη 

δοκιμασία. Είναι η μεσίτρια μεταξύ του Υιού και του Πατέρα. Και ο Δάσκαλος που σας μιλάει ήρθε για 

να σας διδάξει και να σας αφήσει προετοιμασμένους ως οπαδούς Μου όταν φύγω. 

16 Ανθρωπότητα, επιστρέφω σε σας μέσω του ανθρώπινου νου για να τοποθετήσω τις οδηγίες μου 

στο πνεύμα σας και την ουσία μου στην καρδιά σας. Επιστρέφω σε σας ως πυρσός ουράνιου φωτός για να 

οδηγήσω τους ανθρώπους στο μονοπάτι της πνευματοποίησης, που είναι το μονοπάτι προς την αιώνια 

ζωή. 

17 Το φως των διδασκαλιών μου σας φωτίζει, ώστε να λάμψετε στις σκιές αυτού του κόσμου. 

18 Λάβετε αυτό το μήνυμα που σας στέλνει ο Χριστός, ώστε να επικοινωνήσετε νοερά με τον 

Ουράνιο Πατέρα σας, γιατί Εκείνος θα σας απαντήσει με αγάπη με τον ίδιο τρόπο. 

19 Καλώς ήρθατε, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που κουραστήκατε να υποφέρετε: ελάτε να 

αναπαυθείτε στην αγάπη Μου. Είμαι ειρήνη και ψυχική γαλήνη, και θέλω να αφήσω το ίδιο στην ψυχή 

σας. Είμαι ο σταυροφόρος σας και η ελπίδα σας. Χαρείτε και ενθαρρυνθείτε, είμαι μαζί σας! 

20 Εκείνες τις στιγμές που ακούτε το Λόγο Μου, αισθάνεστε ευτυχισμένοι. Υπάρχει ειρήνη στο 

Θεϊκό μου Πνεύμα όταν αισθάνομαι ότι Με ακούτε, και θέλω να σας μεταδώσω αυτό το συναίσθημα. Για 

πολύ καιρό περιμένατε την επιστροφή μου. 

21 Κρατήστε τον λόγο μου, που είναι χρυσό σιτάρι, και μη τον χάσετε. Είναι απαραίτητο να 

αναγνωρίσετε την τεράστια σημασία της αγάπης προς τον πλησίον, γιατί τότε θα βιώσετε τα θαύματα που 

κάνει η αγάπη. Πόσο λυπηρό είναι όταν κάποιο από τα παιδιά μου δεν αισθάνεται στην καρδιά του τη 

χαρά που βιώνει η πνευματική του ψυχή! Θέλω να σας βλέπω να παρηγορείτε, να αγαπάτε, να 

θεραπεύετε, είτε πρόκειται για το σώμα είτε για την ψυχή αυτού που υποφέρει. Αυτός που αγαπάει δεν 

γνωρίζει το μίσος που πικραίνει τη ζωή. Αυτός που αγαπάει δεν γνωρίζει τη δυσαρέσκεια που 

καταστρέφει την καρδιά και θλίβει την ψυχή. Αυτός που αγαπάει έχει καλοσύνη στο λόγο του, στο 

βλέμμα του και στα έργα του, η ζωή του είναι γεμάτη αγάπη και ο φυσικός του θάνατος θα είναι ήπιος. 

22 Το Πνεύμα Μου παρηγορεί αιώνια το δικό σας με τον Πατρικό Του Λόγο. Αλλά όταν υποφέρετε 

βαθιά και Με φωνάζετε μέσα στον πόνο σας, πιστεύετε ότι η κλήση σας δεν έχει εισακουστεί από Μένα. 

Αμφιβάλλετε επειδή δεν είστε σε θέση να Με αισθανθείτε. Διότι, αν και Με κουβαλάτε μέσα σας, δεν το 

ξέρετε, ούτε το πιστεύετε. Πότε παρέλειψα να σου πω ότι σε αγαπώ; Αν μπορούσατε να Με ακούσετε ─ 

πόσο ευτυχισμένοι θα ήσασταν. Κάθε άνθρωπος θα είναι ένας σπορέας στα χωράφια Μου, ένας 

φυτωριούχος στους οπωρώνες Μου, και ο σπόρος της αγάπης του θα ποτίζεται από Μένα. 

23 Είστε υλοποιημένοι, και γι' αυτό έχετε παραστρατήσει και αισθάνεστε μακριά από Μένα. Θα σας 

δώσω όμως την πνευματοποίηση που θα σας φέρει πιο κοντά σε αυτή την πηγή σοφίας και αποκάλυψης. 

Υπάρχουν πολλοί που διαβάζουν καθημερινά τις σελίδες του Ευαγγελίου μου χωρίς να ακολουθούν και 

να ζουν τις διδασκαλίες μου. Τι νόημα έχει να επαναλαμβάνουν τα λόγια μου; Εκείνοι, από την άλλη 

πλευρά, που Με ακολουθούν στο μονοπάτι της καρδιάς, του συναισθήματος, θα έρθουν πιο κοντά στον 

Δάσκαλό τους. 

24 Αλήθεια σας λέω: Ελάτε σε Μένα, άνθρωποι, αλλά πρέπει να το κάνετε στη σκάλα της αγάπης, 

της γενναιόδωρης σκέψης. Ξεκινήστε τώρα, για να μπορέσετε να τερματίσετε τον πόνο σας, για να πάψετε 

να κλαίτε και να ξυπνήσετε από τον ύπνο στον οποίο έχετε βυθιστεί. 

25 Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να Με υπηρετήσετε και να είστε χρήσιμοι στον πλησίον σας. 

Σκορπίστε τον σπόρο Μου ως παρηγοριά σε όσους υποφέρουν. Αντισταθείτε στις δοκιμασίες του πόνου 

που σας βαραίνουν στο ταξίδι σας στη ζωή με πίστη. Η πίστη δεν γνωρίζει το "αδύνατο" επειδή είναι 
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θεϊκό δώρο. Ενωμένη με την αγάπη, θα είναι η άμυνά σας ενάντια στις καταιγίδες αυτού του κόσμου. Τι 

θα είστε χωρίς καλές πράξεις στη ζωή; Αξιοποιήστε αυτή την ύπαρξη, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, δεν θα 

γνωρίσετε την υγεία της ψυχής, γιατί αυτή αντλεί τη δύναμή της μόνο από την καλοσύνη. Φροντίστε οι 

σκέψεις σας να είναι καθαρές σαν κρίνα, τα έργα σας να έχουν άρωμα λουλουδιών. 

26 Σηκωθείτε, λαέ, και ελάτε σε Μένα, γιατί σας περιμένω. Ελάτε από τον δρόμο της καρδιάς και θα 

φτάσετε στον προορισμό σας από αυτόν, και ακόμη και αν περάσουν αιώνες, εγώ θα συνεχίσω να σας 

περιμένω. 

27 Μην είστε σαν τα μικρά πουλιά που πεθαίνουν στις φωλιές τους πριν μάθουν να πετούν. 

28 Σας μιλάω μέσα από σκέψεις που προέρχονται από τον Θεό την ώρα της εσωτερικής ετοιμότητας 

(οι φορείς της φωνής), ακόμη και αν εκφράζονται μέσα από ανθρώπινα χείλη. Η Παρουσία Μου έρχεται 

κοντά σας, σας χαϊδεύει και σας αφυπνίζει. Μην περιμένετε λοιπόν το αύριο για να χαϊδέψετε εκείνους 

που με τη σειρά τους σας περιμένουν. Δεν θέλω να σας ακούσω να λέτε: "Αύριο θα ξεκινήσω για να 

εκπληρώσω την αποστολή μου". Γιατί αν δεν χρησιμοποιήσεις τη ζωή σου, θα συνεχίσεις να χύνεις 

δάκρυα και εγώ θα συνεχίσω να σε περιμένω. Είστε ο αγαπημένος μου σπόρος που, υπό τη φροντίδα μου, 

υπόσχεται να φέρει όμορφα άνθη και καλούς καρπούς. 

29 Εκεί στην αιωνιότητα βρίσκονται οι ψυχές εκείνων που μεγαλούργησαν στον κόσμο με την αγάπη 

τους, το έλεός τους. Εκεί ενώνονται αφού ολοκληρώσουν το έργο τους στη γη, και από εκεί προσφέρουν 

τη βοήθειά τους στα αδύναμα ανθρώπινα όντα και στις φοβισμένες ψυχές που εξακολουθούν να 

περιπλανώνται στον κόσμο, και χύνουν την αγάπη τους στην ανθρωπότητα. Εκεί δεν υπάρχουν διαιρέσεις 

ούτε αποξενώσεις όπως στον κόσμο σας, όπου οι άνθρωποι ούτε αγαπιούνται ούτε κατανοούν ο ένας τον 

άλλον, επειδή τους χωρίζουν τα δόγματα και τα θρησκευτικά τους δόγματα. Να ξέρετε ότι οι θρησκείες 

είναι μόνο προσωρινά μονοπάτια που οδηγούν τις ψυχές στο φως, όπου όλοι θα λάμπουν εξίσου, 

ενωμένοι από το νόμο της αγάπης. 

30 Γι' αυτό σας λέω ότι η αγάπη θα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε θρησκείας, επειδή 

αυτό το φως είναι πέρα από κάθε θεωρία, επιστήμη ή φιλοσοφία, και το αισθάνονται και το αναγνωρίζουν 

όλα τα ανθρώπινα όντα. 

31 Ανάμεσα στα πλήθη που ακούν το λόγο μου αυτή τη στιγμή είναι εκείνοι με δυνατές και 

ανεπτυγμένες ψυχές που έρχονται με επιθυμία για το πνευματικό και αποφεύγουν τις τελετές, τις 

τελετουργίες και τις μορφές λατρείας. Έρχονται επιθυμώντας τον Θεό ως αγάπη και ως σοφία, τον οποίο 

λατρεύουν περισσότερο από την ύλη, και μόλις ελευθερωθούν, αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται ούτε 

ιερείς, ούτε δασκάλους, ούτε δασκάλους. Είναι σαν πυρσοί που φωτίζουν το δρόμο των άλλων. 

32 Πολλοί που ζουν σήμερα στην "Πνευματική Κοιλάδα" χάραξαν το μονοπάτι της ανάπτυξης για 

εσάς με το ανεξίτηλο σημάδι της πίστης, του ελέους, της σοφίας και της αγάπης τους. Είναι υψηλά, 

λαμπερά όντα που θα συναντήσετε όταν επιστρέψετε στο υπερπέραν. Διότι θα τους ενώσουν όλους στην 

άπειρη αγάπη του Πατέρα, στην οποία θα πρέπει να ενωθούν όλες οι θρησκευτικές κοινότητες στη γη. Τα 

μηνύματα που στέλνουν τα όντα αυτού του κόσμου έρχονται σαν λευκά πουλιά για να εγκατασταθούν στο 

μυαλό εκείνων που προετοιμάζονται από αγάπη και έμπνευση. Πόσες από αυτές τις σκέψεις, τις 

εμπνεύσεις ή τα μηνύματα που ήρθαν στους ανθρώπους με τη μορφή αγγέλων έπρεπε να επιστρέψουν στο 

υπερπέραν, επειδή δεν ήξεραν πώς να τις λάβουν. Εκεί, στην αγκαλιά μου, θα περιμένουν τις ανθρώπινες 

καρδιές να προετοιμαστούν για να τις στείλουν ξανά σαν μια ανάσα αγάπης. 

33 Ετοιμαστείτε, ω λαέ! Μην κλείνετε πια τις καρδιές σας όταν το μήνυμα επιστρέφει σε σας, καθώς 

τα κύματα επιστρέφουν, καθώς το τραγούδι των πουλιών επιστρέφει με την αυγή, καθώς η ελπίδα 

επιστρέφει στις καρδιές που έχουν κουραστεί από τον πόνο και την αναμονή. 

34 Αγάπη! Όσοι δεν αγαπούν, κουβαλούν μέσα τους μια βαθιά θλίψη: ότι δεν κατέχουν, ότι δεν 

αισθάνονται το πιο όμορφο και ανώτερο πράγμα στη ζωή. 

35 Αυτό ήταν που σας δίδαξε ο Χριστός με τη ζωή Του και με το θάνατό Του και αυτό που σας 

κληροδότησε στο θείο Λόγο Του, που συνοψίζεται στη φράση: "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με την 

αγάπη που εγώ σας δίδαξα". 

36 Θα έρθει η μέρα που όσοι δεν έχουν αγαπήσει θα απελευθερωθούν από την πικρία και τις 

προκαταλήψεις τους, θα έρθουν σε Μένα και θα αναπαυθούν μαζί Μου, όπου θα επιστρέψουν στη ζωή 

και θα ακούσουν τον γεμάτο αγάπη και άπειρη τρυφερότητα Λόγο Μου. Αλήθεια σας λέω, στην αγάπη 

Μου είναι η δύναμή Μου, η σοφία Μου και η αλήθεια Μου. Είναι σαν μια άπειρη σκάλα με σκαλοπάτια 
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που εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές ─ από τα χαμηλότερα ανθρώπινα όντα μέχρι τις υψηλότερες 

ψυχές που έχουν φτάσει στην τελειότητα. Αγαπήστε, ακόμη και με τον δικό σας τρόπο, αλλά αγαπήστε 

πάντα. Μην μισείτε, γιατί το μίσος σέρνει πίσω του ένα μονοπάτι θανάτου, ενώ η αγάπη σας κάνει να 

συγχωρείτε και να ξεχνάτε κάθε μνησικακία. 

37 Μελετήστε τον λόγο μου. Θέλω να σας ακούσω να μιλάτε για τα χαρίσματα του Πνεύματος, της 

αγάπης, του ελέους. 

38 Να ξέρετε ότι η σοφία επιτυγχάνεται επίσης μέσω των συναισθημάτων της καρδιάς. Αυτά τα 

συναισθήματα γίνονται λέξεις που περιέχουν βαθιές διδασκαλίες, μεγαλειώδεις ιδέες που εισάγουν την 

αγάπη. 

39 Σας δίνω αυτό το φως, ώστε η ζωή σας να ανυψωθεί και να μεταμορφωθεί, ώστε να μπορείτε να 

δώσετε αυτό το φως στους ασθενείς, στα παιδιά, στους άπορους, γιατί αυτός ο δρόμος δεν θα σας 

κουράσει. 

40 Γίνετε απόστολοι της καλοσύνης και η πνευματική σας όψη θα γίνει τόσο όμορφη που θα 

αντανακλάται στα έργα σας. 

41 Αν έχετε πιστέψει ότι έχετε φτάσει στον ουρανό επειδή ακούτε τις διδακτικές μου ομιλίες, κάνετε 

λάθος. Μόνο όποιος ακολουθεί τις διδασκαλίες μου θα φτάσει στον ουρανό. Αν πιστεύετε ότι η ψυχή θα 

έχει την απαραίτητη ψυχική γαλήνη συμμετέχοντας στις τελετές των διαφόρων θρησκευτικών 

κοινοτήτων, σας λέω με βεβαιότητα: Όχι! Η ψυχή έχει ειρήνη μόνο όταν η συνείδηση δεν την κατηγορεί. 

42 Η αγάπη μου αναζητά πάντα αυτόν που την έχει περισσότερο ανάγκη. Έτσι έγινα άνθρωπος 

εκείνη την εποχή για να αφιερωθώ σε έναν λαό. Αυτός ο λαός άκουσε τον λόγο Μου. Αλλά παρόλο που 

άκουσαν την αλήθεια, δεν Με αναγνώρισαν, και η τύφλωσή τους κορυφώθηκε με την απώλεια του αθώου 

αίματος του Αρνίου. 

43 Ιερουσαλήμ! Ιερουσαλήμ! ─ Γη όπου το κήρυγμα και η θυσία μου τελείωσαν. Δεν θα είστε ο 

μόνος που θα πονάει και θα πολεμάει. Ωστόσο, θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Αλλά θα υπάρξει πόλεμος και σε 

άλλα μέρη, επειδή οι άνθρωποι τον δημιουργούν με τη σκέψη τους, και σε αυτόν θα πρέπει να βρουν το 

τέλος τους. 

44 Αν οι άνθρωποι σκέφτονται τον πόλεμο στο μυαλό τους, είναι επειδή δεν έχουν αγάπη στην 

καρδιά τους. Αλλά σας ρωτώ: Γιατί δεν μπορείτε να αγαπάτε, ούτε να συγχωρείτε; Νομίζετε ότι αγαπώ 

εκείνους που Με θυσίασαν λιγότερο από εκείνους που έκλαψαν για Μένα; Να ξέρετε ότι εξακολουθείτε 

να Με σταυρώνετε μέσω της έλλειψης αγάπης και κατανόησης. 

45 Η Ιερουσαλήμ είναι τώρα ένας τόπος πόνου, και σας λέω: Προσοχή στο να χύνετε αθώο αίμα ή να 

συκοφαντείτε τους απεσταλμένους Μου, γιατί τα παιδιά σας θα χύσουν πολλά δάκρυα εξαιτίας όλων 

όσων αποκηρύσσετε και θα υποφέρουν μεγάλο πόνο για χάρη εκείνου που προκαλείτε πόνο. Αυτό δεν θα 

είναι η τιμωρία μου, αλλά ο καρπός της σποράς σας. 

46 Κλαίτε, άνθρωποι, αν δεν ξέρετε πώς να αγαπάτε, κλαίτε αν δεν ξέρετε πώς να συγχωρείτε, κλαίτε 

με την πικρία εκείνου που κλαίει για τον ίδιο του τον θάνατο. Γιατί όποιος δεν αγαπάει δεν μπορεί να 

έρθει σε Μένα. Γι' αυτό σας λέω: Κλαίτε, συγκινηθείτε μέσα σας, γιατί αν αισθάνεστε, είναι επειδή έχετε 

ακόμα ζωή και μπορείτε να πλυθείτε με τα δάκρυα της μετάνοιάς σας. 

47 Ανά πάσα στιγμή απευθύνομαι στα παιδιά του λαού Μου για να τους υπενθυμίσω το σύμφωνο 

διαθήκης που έχουν συνάψει με τον Πατέρα και να τους πω ότι είναι οι αγγελιοφόροι της ειρήνης Μου 

ανάμεσα σε αυτή την ανθρωπότητα που έχει παραστρατήσει στους δρόμους της αμαρτίας. 

48 Το φως μου πάντα φώτιζε το μονοπάτι του "Ισραήλ" για να κάνει έργα που είναι ευχάριστα στα 

μάτια του Κυρίου. 

49 Το φως της θεϊκότητάς μου έλαμπε πάντα στους ανθρώπους. Αλλά όταν νόμιζαν ότι είχαν 

εγκαταλειφθεί, έχασαν την πνευματικότητά τους και την πίστη τους και έπεσαν στην ειδωλολατρία. 

50 Ως εκ τούτου, η πνευματική της πρόοδος ήταν αργή. Αν αυτός ο λαός είχε απελευθερωθεί από τον 

εγωισμό από τους πρώτους χρόνους και είχε μεταδώσει στους λαούς της γης όλα όσα του έδωσα και του 

αποκάλυψα, ο Νόμος Μου και το Δόγμα Μου θα γίνονταν σεβαστά από όλη την ανθρωπότητα. Κοιτάξτε 

όμως τον κόσμο όπως περνάει χωρίς τον Νόμο μου, πίνοντας ένα πολύ πικρό ποτήρι και υποφέροντας από 

πείνα και πόνο. 

51 Ο λαός μου δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη γη να ποτιστεί με ανθρώπινο αίμα. Η ειρήνη δεν επήλθε 

ποτέ επειδή οι αγγελιοφόροι της την κράτησαν για τον εαυτό τους στην καρδιά τους, επειδή αμφέβαλαν 
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ότι ήταν ικανοί να επιτύχουν αυτό το θαύμα. Μοιάζετε με τον μαθητή μου Θωμά, ο οποίος σας έδωσε ένα 

οδυνηρό παράδειγμα και σας φάνηκε ως ένας απόστολός Μου που αμφέβαλε για την αλήθεια Μου. 

Ανάμεσά σας, επίσης, υπάρχουν εκείνοι που αμφιβάλλουν. 

52 Υπάρχουν παιδιά αυτού του λαού, των οποίων οι καρδιές έχουν γίνει ματαιόδοξες, μέχρι που 

νόμιζαν ότι ήταν ταπεινοί αφέντες στη γη. Είναι ψυχές που κυριαρχούνται από τον υλισμό του κόσμου και 

την ανάγκη της καρδιάς να επιδεικνύεται. 

53 Είναι εκείνοι που έχουν ξεχάσει τη δικαιοσύνη μου και την αθανασία της ψυχής που τους έχουν 

καλύψει με έναν σκοτεινό επίδεσμο που τους εμποδίζει να δουν τη διαύγεια του φωτός μου. Αλλά η 

δικαιοσύνη μου και η αγάπη μου κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στα μέλη αυτού του λαού που, σύμφωνα με 

τη θέλησή μου, ενσαρκώθηκαν για άλλη μια φορά στη γη για να πουν στους ανθρώπους πώς να 

διανείμουν την ειρήνη μου και τις ευλογίες μου στην ανθρωπότητα. 

Ανάμεσα σ' αυτόν τον λαό εδώ είναι εκείνοι που έστειλα αυτή τη στιγμή, ώστε να πιστοποιήσουν τη 

νέα μου αποκάλυψη ανάμεσά σας και να τη μαρτυρήσουν αργότερα στους συνανθρώπους σας. 

Τώρα αισθάνεστε έναν βαθύ πόνο όταν βλέπετε ότι, αν και είστε κοντά στον Κύριό σας, δεν αγαπάτε ο 

ένας τον άλλον, δεν έχετε αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον και έχετε στιγμές που αισθάνεστε ειρηνικοί. 

54 Δεν θα Με δείτε ως ανθρώπινο ον αυτή τη στιγμή, αλλά παρόλο που δεν Με βλέπετε με τα μάτια 

σας, θα πιστέψετε στην εκδήλωσή Μου. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε την εποχή στην οποία βρίσκεστε 

πνευματικά και την αποστολή που σας έχω αναθέσει. 

55 Αυτή η περίοδος ευθύνης σας βαραίνει. Προκειμένου να προχωρήσετε στον αγώνα, εκ των 

προτέρων να κατανοήσετε τον λόγο μου, με την αίσθηση ότι ακούτε τον Δάσκαλο στις όχθες ενός 

ποταμού. Σε αυτό το διάστημα, μέσω της ανανέωσης, η ψυχή σας θα αποκτήσει μεγάλη καθαρότητα και 

θα γίνει άξια να μοιραστεί τα δώρα της με τους άλλους και άξια να βρίσκεται στην παρουσία μου. 

56 Όταν ο κόσμος μάθει ότι Με είχατε ανάμεσά σας και Με ακούσατε, θα αναζητήσει σε αυτόν τον 

λαό αρετές, παραδείγματα και διδασκαλίες ικανές να τον πείσουν. 

57 Δεν είστε μόνο εσείς που θα κάνετε καλό στους άλλους. Εγώ είμαι που προετοιμάζω τις καρδιές 

για να σας κάνουν χάρες όταν τις χρειάζεστε. Και εσείς που είστε διορατικοί θα ξέρετε σε ποιον οφείλετε 

αυτά τα οφέλη. 

58 Διότι δεν θα είναι το θέλημά Μου να βάλω αγκάθια στο δρόμο σας, επειδή σας αγαπώ 

πραγματικά. Θα συναντήσετε μόνο ό,τι εσείς οι ίδιοι έχετε σπείρει στο μονοπάτι, και αν είναι πόνος, αν 

είναι αποστροφή, αν είναι δάκρυα, μην κατηγορείτε τον Θεό σας και μην βλασφημείτε, γιατί είστε παιδιά 

του φωτός. 

59 Καταλάβετε ότι είστε όλοι κληρονόμοι του βασιλείου μου. Αλλά για να το πάρετε, πρέπει να 

εκτελέσετε μεγάλες υπηρεσίες. 

60 Ενεργήστε σύμφωνα με το νόμο μου στη ζωή σας και αυτός θα σας φέρει σαν λαμπρό αστέρι στις 

πύλες της "Γης της Επαγγελίας". 

61 Γίνε στον κόσμο το φως, ο δρόμος, η γνώση. Προσκαλέστε τους συνανθρώπους σας να έρθουν 

στο τραπέζι μου που σας περιμένει. Εκεί θα απολαύσετε το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

62 Φάτε, πλούσιοι και φτωχοί, γιατί αυτή η γιορτή δεν θα σας κοστίσει τίποτα. Αλλά πρέπει να 

ανακατευτείτε μεταξύ σας, ώστε να επικρατήσει πραγματική χαρά σε αυτή τη γιορτή. 

63 Πλησιάστε για να ακούσετε αυτόν τον λόγο, γιατί σύντομα δεν θα τον ακούσετε πια. 

64 Όταν μιλάω για το τέλος αυτής της εκδήλωσης που πλησιάζει, κάποιοι από εσάς δεν μπορούν να 

καταλάβουν γιατί δεν της επιτρέπω να συνεχίσει επ' αόριστον ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε αυτό σας 

απαντώ ότι καμία από τις εκδηλώσεις με τις οποίες ο Θεός μίλησε στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 

χρόνου δεν ήταν αιώνια. Πάντα ο Πατέρας σας έπρεπε να εξανθρωπίζει τον εαυτό Του στην πορεία, και 

πόσο αναγκαίο ήταν αυτό για να τον ακούσετε, να τον δείτε και να τον νιώσετε. Επομένως, η φυσική 

αισθητή εκδήλωση δεν θα είναι ποτέ ο υψηλότερος και τελειότερος τρόπος επικοινωνίας σας με τον 

Κύριο. 

65 Όταν θα έχετε επιτύχει την ανύψωση της ζωής σας μέσω της πνευματοποίησης, όταν η 

δικαιοσύνη, η αγάπη και το φως που υπάρχουν στη Διδασκαλία Μου θα είναι ο κανόνας των έργων σας 

και η ευλάβεια που Μου αποδίδετε θα είναι απολύτως πνευματική, τότε θα βρίσκεστε στην εποχή του 

διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα, της τέλειας επικοινωνίας ─ όταν ο Πατέρας δεν θα εξαναγκάζεται 

πλέον, όταν δεν χρειάζεται πλέον να κάνει τον Θεϊκό "Λόγο" Του ανθρώπινο για να μιλήσει στους 



U 224 

102 

ανθρώπους μέσω ανθρώπινων χειλιών ─ όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί την αδέξια διάνοια 

των φωνητικών φορέων στους οποίους έχω παραχωρήσει τη μεσολάβησή Μου σε αυτή την Τρίτη Ώρα. 

66 Ο νόμος μου σκαλισμένος στην πέτρα είναι αιώνιος στο νόημά του, αλλά η εξωτερική του μορφή 

είναι παροδική. Εξαφάνισα τις πλάκες στις οποίες ήταν χαραγμένες οι εντολές. Αυτό που ήθελε ο 

Πατέρας σας ήταν να παραμείνει ο Νόμος γραμμένος στις καρδιές. Σας λέω επίσης ότι ούτε καν ο Ιησούς, 

ο Υπόσχετος, ο Χρισμένος, ο Υιός του Θεού, δεν ήταν αιώνιος στη γη. Ο λόγος του, η διδασκαλία του, τα 

έργα του και η υποδειγματική του ζωή ήταν πράγματι άφθαρτα, είχαν αιώνια ουσία. Αλλά η ανθρώπινη 

ζωή Του στη γη ήταν σύντομη. Διότι, αφού ξεχύθηκε στη σοφία, στην αγάπη και στο έλεος, δεν υπήρχε 

λόγος να μείνει ούτε λεπτό παραπάνω, αφού είχε τελειώσει το υποδειγματικό Του έργο. Η φωνή του 

Χριστού είναι ο Λόγος του Πατέρα, ηχούσε και θα ηχεί αιώνια σε όλες τις ψυχές. 

67 Το ίδιο θα συμβεί και αυτή τη φορά, άνθρωποι. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα Μου 

γίνεται γνωστό σε σας μέσω του εγκεφάλου των φορέων της φωνής θα τελειώσει σύντομα, γιατί δεν είναι 

ο πιο τέλειος. Το νόημα, ωστόσο, που βγαίνει από τα λόγια που βγαίνουν από τα χείλη των φορέων της 

φωνής θα είναι αιώνιο, γιατί είναι η ίδια ουσία των λέξεων με εκείνη που σας έφερα πριν, και η ίδια ουσία 

που περιέχει τον Νόμο που σας έδωσα στην Πρώτη Εποχή. 

68 Σκεφτείτε σοβαρά ως καλοί μαθητές και θα συνειδητοποιήσετε ότι οι εξωτερικές μορφές, το 

εξανθρωπισμένο ή υλικό μέρος όλων των εκδηλώσεων του Πατέρα σας δεν μπορούν να βρίσκονται για 

πάντα ανάμεσά σας. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, δεν θα βρίσκατε ποτέ το δρόμο για να βγείτε από τη 

στασιμότητά σας, δεν θα εξελισσόσασταν ποτέ. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι το πνευματικό σας 

πεπρωμένο είναι να ανεβείτε, να επιτύχετε, να κατακτήσετε, να γνωρίσετε. 

69 Το εξωτερικό μέρος εκείνης της αποκάλυψης του Πατέρα στο όρος Σινά ήταν η πέτρα που 

χρησίμευσε ως μέσο για να χαραχθεί σε αυτήν ο θείος νόμος. 

70 Το εξωτερικό μέρος της φανέρωσης του Θεού στους ανθρώπους μέσω του Ιησού ήταν το σώμα, η 

ανθρώπινη μορφή του Χριστού. Και στον παρόντα χρόνο, το εξωτερικό μέρος της εκδήλωσής μου ήταν ο 

φορέας της φωνής, γι' αυτό και αυτή η μορφή αποκάλυψης, όπως και εκείνη των προηγούμενων εποχών, 

θα τελειώσει. 

71 Καταλάβετε ότι είστε παιδιά του Πνευματικού λαού που δεν πρέπει να τρέφονται με μορφές αλλά 

με την ουσία. Αν καταλάβετε σωστά τον λόγο μου, δεν θα πέσετε ποτέ ξανά στην ειδωλολατρία, ούτε θα 

προσκολληθείτε στις εξωτερικές πράξεις λατρείας, στις μορφές, στο εφήμερο, γιατί θα προσπαθείτε πάντα 

για το ουσιώδες, το αιώνιο. 

72 Συνειδητοποιήστε ότι ζείτε συνδεδεμένοι με την ύλη σε όλα. Έχω δει πώς, όταν ένας από τους 

αγαπημένους σας φεύγει από αυτόν τον κόσμο, προσκολλάστε στο άψυχο σώμα του, επιθυμώντας να του 

δώσετε νέα ζωή ή να το συγκρατήσετε, χωρίς να σκέφτεστε ότι δεν είναι αυτό το σώμα, αυτή η μορφή, με 

την οποία πρέπει να παραμείνετε ενωμένοι, αλλά η ψυχή του που, από εκείνη τη στιγμή και μετά, σας 

κοιτάζει από έναν κόσμο με περισσότερο φως, χωρίς να φεύγει από το πλευρό σας, χωρίς να σας 

μπερδεύει ή να σας ξεχνά, χωρίς να σπάει τους αιώνιους δεσμούς με τους οποίους είστε όλοι 

συνδεδεμένοι. 

73 Αυτός που κλαίει για το θάνατο της σάρκας, επειδή νομίζει ότι έτσι βλέπει το τέλος ενός 

αγαπημένου όντος, είναι ένας "νεκρός" που κλαίει για έναν άλλο νεκρό, είναι ένας άσχετος άνθρωπος και 

χωρίς φως, που έχει κλείσει την καρδιά του σε αυτό που τον κοιτάζει από το φως. 

74 Αν ο άνθρωπος περιοριζόταν στο να μελετά και να ζει σύμφωνα με τις διδασκαλίες της 

Διδασκαλίας μου αντί για περίπλοκες θρησκείες, θα υπήρχε περισσότερο φως στον κόσμο σας, θα υπήρχε 

ειρήνη στις ψυχές. 

75 Μεγάλη είναι η διαθήκη που ο Θεός έθεσε στα χέρια σας. Αλλά δεν ξέρετε ακόμη τι κατέχετε. 

Επομένως, ο πλανήτης σας εξακολουθεί να είναι μια κοιλάδα των δακρύων. 

76 Αν, αντί να ονειρεύονται την ανακάλυψη της Κιβωτού της Διαθήκης που περιείχε τις Πινακίδες 

του Νόμου και να θέλουν να απαθανατίσουν τη μορφή του Θείου Διδασκάλου σε διάφορες εικόνες, οι 

άνθρωποι περιορίζονταν στο να διεισδύσουν στο νόημα του Θείου Νόμου και Δόγματος, θα ενώνονταν 

πραγματικά και θα υπήρχε ειρήνη. 

77 Σας τα λέω όλα αυτά γιατί εσείς που έχετε λάβει μια από τις μεγάλες αποκαλύψεις αυτή τη στιγμή 

κινδυνεύετε να προσκολληθείτε στο εξωτερικό μέρος, δηλαδή στη μορφή, για να προσπαθήσετε να το 

κρατήσετε για πάντα μαζί σας. Εκείνοι που θα πρέπει να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο θα είναι "νεκροί" 
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που φυλάνε τους νεκρούς τους, επειδή όλες οι μορφές φεύγουν και από αυτές παραμένει μόνο το 

ουσιώδες, το πνευματικό, το αιώνιο. 

78 Χρησιμοποιήστε τη διάνοιά σας για να καταλάβετε και χρησιμοποιήστε τη θέλησή σας για να 

δράσετε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 225  
1 Αγαπημένοι μαθητές: Η αγάπη και η ειρήνη Μου είναι μαζί σας. Σας διδάσκω με τη θεία μου 

οδηγία να ξεχάσετε τα αγαθά της γης, ώστε η ψυχή σας να αποκολληθεί και να ενωθεί με τον Δάσκαλο 

στο υπερπέραν. 

2 Σε κάθε καρδιά υπάρχει μια θλίψη, ένα παράπονο, το οποίο προσπαθείτε να κρύψετε από το 

βλέμμα Μου. Έρχεστε για να μάθετε από Μένα και δεν θέλετε να Μου δείξετε τη θλίψη σας. Όμως 

βρίσκεστε μπροστά στο διεισδυτικό βλέμμα Μου, το οποίο διεισδύει στα βάθη της καρδιάς σας και 

συμπάσχει με τον πόνο σας. 

3 Πριν σας δώσω τις οδηγίες Μου, θα βάλω το βάλσαμό Μου στις πληγές σας, θα γεμίσω την ψυχή 

σας με ειρήνη. Θέλω να σε βλέπω δυνατό, να σε νιώθω κοντά Μου. Οι δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ εσάς 

και του Πατέρα θα γίνονται κάθε μέρα πιο σφιχτοί, ώστε οι αλυσίδες που δένουν την καρδιά σας με τη γη 

να σπάσουν και η ψυχή σας να ελευθερωθεί. Σας δίδαξα να υπακούτε στους πνευματικούς και 

ανθρώπινους νόμους, ώστε να μην πέσετε στον υλισμό ή στον πνευματικό φανατισμό. 

4 Έχετε υποφέρει πολύ για να φτάσετε στο σημείο να γίνετε μάρτυρες της τρίτης μου αποκάλυψης 

και να ακούσετε ξανά τον Λόγο μου. Ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που, αν και Με έχουν ακούσει, δεν 

είναι απαλλαγμένοι από τον πόνο, επειδή η ψυχή τους δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί από τις ανθρώπινες 

ανάγκες. Αλλά έρχομαι ως υπομονετικός και στοργικός Δάσκαλος για να σας βοηθήσω με τη διδασκαλία 

Μου, ώστε οι νεοεισερχόμενοι να μπορέσουν να προχωρήσουν στην περιπλάνησή τους. 

Οι δοκιμασίες της ζωής είναι μέρος της διδασκαλίας Μου, διαμορφώνουν και χαλυβδώνουν τις ψυχές 

σας για να αντέξουν τις νέες δοκιμασίες που θα έρθουν. Ο πόνος ήταν το μέσο με το οποίο ήρθατε σε 

Μένα. 

Το ίδιο συνέβη και στη Δεύτερη Εποχή. Ήταν οι τυφλοί, οι λεπροί, οι παράλυτοι, οι δαιμονισμένοι, οι 

κωφοί ─ αυτοί που είχαν πυορροούσες πληγές όχι μόνο στο σώμα τους αλλά και στην "καρδιά" τους ─ 

που με μαρτύρησαν. 

5 Τα έργα αγάπης και ελέους που έκανα ανάμεσά σας, τα οποία ονομάσατε θαύματα, άναψαν την 

πίστη αυτών των καρδιών, και μέσω αυτών πολλοί άλλοι ήρθαν σε Μένα. Ήταν το θέλημά Μου να κάνω 

αυτά τα έργα για να κάνω τις βαθύτερες χορδές της καρδιάς και της ψυχής να τρέμουν, έτσι ώστε ο 

άνθρωπος να βιώσει άμεσα τη δύναμη του Ιησού ─ αυτού του υπερφυσικού ανθρώπου που έκανε έργα 

που ήταν αδύνατο να επιτελέσουν άλλοι άνθρωποι ─ έργα που ήταν πάνω από την επιστήμη και όλα όσα 

είχαν κάνει οι αγγελιοφόροι του Κυρίου στο παρελθόν. Δεν ήταν ακόμη η ολοκλήρωση των καιρών, και 

γι' αυτό ο Πατέρας, αφού είναι Πνεύμα, κατέβηκε στους ανθρώπους κρυμμένος στη σάρκα του Ιησού, 

ώστε όλα τα έργα Του να είναι ορατά και τα λόγια Του ακουστά. 

6 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρώτα θεράπευσα τους σωματικά ασθενείς σε πολλές 

περιπτώσεις, έτσι ώστε η απόδειξη να δοθεί στα μάτια των πιο άπιστων και υλοποιημένων. Γιατί αν είχα 

κάνει αυτά τα θαύματα μόνο στην ψυχή, ούτε θα τα έβλεπαν ούτε θα τα πίστευαν οι άνθρωποι. 

7 Οι καιροί έχουν αλλάξει. Αν δεν ήσασταν ίδιοι, θα επαναλάμβανα αυτά τα θαύματα ανάμεσά σας 

για να μαρτυρήσω για Μένα. Αλλά ήσασταν μάρτυρές Μου σε εκείνους τους καιρούς. Όχι μόνο γίνατε 

μάρτυρες του ελέους Μου, αλλά και το λάβατε. Πόσοι από εσάς έχετε νιώσει το χάδι του Ιησού, την 

απαλή πίεση του χεριού του στο κεφάλι σας. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει τον ήχο αυτής της λέξης που 

γέμισε το σώμα και την ψυχή σας με τη θεραπευτική της δύναμη και την αγάπη της. 

8 Σήμερα έρχομαι κατευθείαν στην ψυχή σας, γιατί τη βρήκα τυφλή σε μερικούς, στερημένη από 

την κινητικότητα σε άλλους, κουφή στη θεία φωνή σε άλλους πάλι, και λεπρή από την αμαρτία και τα 

ελαττώματα σε μερικούς. Γι' αυτό σας κάλεσα να έρθετε σε Μένα πρόθυμα και ειρηνικά. Αλλά εσύ ήσουν 

σκληρός στην καρδιά. Μόνο όταν ο πόνος ήταν πολύ έντονος, ξεκινήσατε για Μένα. 

Πριν, χτυπούσατε τη μία πόρτα μετά την άλλη, επιθυμώντας ψυχική ηρεμία, υγεία ή άνεση. Αλλά όταν 

δεν βρήκατε πουθενά αυτά τα οφέλη, σκύψατε ταπεινά τον λαιμό σας για να έρθετε στην Παρουσία μου. 

Όλοι σας έχετε έρθει από εδώ. Ούτε μια καρδιά, ούτε μια ψυχή δεν έχει έρθει σε Μένα που να μην έχει 

ανάγκη το έλεός Μου, γι' αυτό και σας λέω για άλλη μια φορά ότι βρήκατε αυτό το μονοπάτι μέσα από 

τον πόνο. 

9 Κάποιοι, στην απιστία τους, απαίτησαν ένα θαύμα από Μένα για να πιστέψουν. Στη συνέχεια, 

τους έβαλα σε δοκιμασία με το να μην τους δώσω το θαύμα που απαιτούσαν. Γιατί όποιος πιστεύει σε 
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Μένα και Με αγαπάει, δεν θέτει ποτέ όρους στον Πατέρα. Άλλοι, παρά την έλλειψη πίστης τους, 

συνέχισαν να ακούνε τις διδασκαλίες Μου μέχρι που η καρδιά τους λύγισε, γεγονός που προκάλεσε το 

θαύμα που έγινε πάνω τους. Όταν άνοιξαν τα μάτια τους γεμάτοι πίστη στον Κύριό τους, 

συνειδητοποίησαν με απέραντη χαρά ότι είχαν ανακτήσει την υγεία και την ειρήνη. Και άλλοι πάλι, οι 

οποίοι επίσης επέμεναν να ακούνε το Λόγο Μου, ξέχασαν το σωματικό τους πόνο και ανύψωσαν τις 

ψυχές τους, μέχρι που οι ίδιοι ευλόγησαν τα βάσανά τους, επειδή ήταν ανάμεσα σε εκείνους που ήρθαν 

πιο κοντά Μου. 

10 Να είστε ευλογημένοι γιατί συνειδητοποιήσατε ότι με αυτόν τον τρόπο δοκίμασα την πίστη και 

την αγάπη σας και ότι μέσω της λαχτάρας σας για σωτηρία αποκτήσατε το έλεός Μου και τα δώρα Μου. 

11 Ήμουν Δάσκαλος, ήμουν Πατέρας, Ιατρός και Κριτής. Είμαι η ύψιστη αγάπη. Πάντα να Με 

αναζητάτε ως Πατέρα και ως Δάσκαλο. Μην αρρωστήσετε, για να μην Με αναζητήσετε ως Γιατρό, και 

μην αμφισβητήσετε τη δικαιοσύνη Μου, για να μην είμαι μαζί σας ως Δικαστής. 

12 Η άσκηση της ηθικής, της αρετής και της πνευματοποίησης θα σας απαλλάξει από τις ασθένειες 

του σώματος και την επίπληξη της συνείδησης. 

13 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι δεν ήρθα στην ανθρωπότητα σήμερα για να επαναλάβω τα 

θαύματά Μου της Δεύτερης Εποχής. Γιατί ήρθα με πόθο για την ψυχή σας, αλλά χωρίς να ξεχνάω το 

σώμα σας, γιατί και αυτό είναι δημιούργημά Μου. Έχω πλησιάσει για να γεμίσω την καρδιά σας με 

ειρήνη και να κάνω το πρόσωπό σας να χαμογελάσει μέσα στις αντιξοότητες και τους πόνους αυτής της 

περιόδου. 

14 Έχω φωτίσει την καρδιά σας με το φως ενός ιδανικού που είναι πραγματικότητα, γιατί αυτό το 

ιδανικό είμαι Εγώ, ο στόχος του μονοπατιού στο οποίο θα έχετε πάντα την παρουσία Μου, τη βοήθειά 

Μου. Σε αυτό θα είμαι ένα κάλεσμα αφύπνισης, ένας φίλος, ένας γιατρός και ένας φύλακας που θα 

προστατεύει τον ύπνο σας. 

15 Η ψυχή σας ανακαλύπτει τώρα τον κόσμο της, αν και εξακολουθεί να κατοικεί στη γη. Τώρα 

γνωρίζει το ιερό του, έχει βρει το δρόμο και από εκεί βλέπει στον ορίζοντα την αληθινή πατρίδα του. 

Με ρωτάτε μέσα στην καρδιά σας ποια θα τον φτάσουν και σας απαντώ: Όλα. Αλλά στο μέλλον, δεν 

θα είναι ο πόνος που θα σας καθοδηγεί, ούτε οι δοκιμασίες που θα σας αναγκάζουν. Θα είναι η αγάπη σας, 

το φως που θα σας οδηγήσει σε Μένα. Οι δοκιμασίες του μονοπατιού χρησιμεύουν μόνο για να σας 

ξυπνήσουν από τον υλισμό σας. 

16 Μόλις τελειώσουν οι καταιγίδες και οι τυφώνες, θα υπάρξει ηρεμία και ειρήνη στις καρδιές σας. 

Τότε θα φτάσετε στην ένωσή σας και ο Πατέρας θα σας πει: Τώρα είστε έτοιμοι. Σκεφτείτε τους άλλους 

τώρα, τώρα έχετε το δικαίωμα να διδάξετε τους συνανθρώπους σας, γιατί τώρα μπορείτε να δώσετε το 

καλό παράδειγμα. 

17 Η "Νέα Ιερουσαλήμ" θα ανοίξει τις πύλες της. Σε αυτήν θα παραμείνουν οι φύλακες, και από 

αυτήν θα ξεκινήσουν οι αγγελιοφόροι προς τα έθνη για να φέρουν την ευδαιμονία και τη μαρτυρία. 

18 Ο λόγος σας θα σπρώξει τα είδωλα από τα βάθρα τους και το φως που θα βγει από εσάς θα 

διαλύσει το σκοτάδι. 

19 Αν και σας φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, σας λέω ότι μπορείτε να φέρετε εις πέρας αυτό 

το έργο. Γιατί η ψυχή σας ξεκίνησε την πορεία της εξέλιξής της πριν από πολύ καιρό. 

20 Στην Πρώτη Εποχή, ο Ισραήλ κράτησε την Κιβωτό της Διαθήκης μόνο για τον εαυτό του. Αλλά 

όταν ο Ιησούς κήρυξε στη γη, πέρασε τα σύνορα της Ιουδαίας και έστειλε τους αποστόλους Του σε άλλα 

έθνη για να διαδώσουν τον σπόρο της αγάπης. 

21 Σήμερα έρχομαι ως το Άγιο Πνεύμα και η Παγκόσμια Διδασκαλία μου περιλαμβάνει όλους, χωρίς 

να διακρίνω φυλές, μορφωμένους και αδαείς, πλούσιους ή φτωχούς. Σε αυτό θα ενωθούν όλοι οι κάτοικοι 

του σύμπαντος, που θα κατοικούν σε έναν άπειρο αριθμό κόσμων. 

22 Από αυτόν τον "λαό" θα αναδυθεί ο πνευματικός ναός στον οποίο θα κατοικώ αιώνια ─ ο 

εσωτερικός ναός στον οποίο θα υψωθεί ένας βωμός αγάπης για τη Θεότητά Μου ─ ένα ιερό που δεν θα 

χτιστεί με πέτρες, αλλά με προσευχές, έργα ελέους και αληθινές μαρτυρίες. Σε αυτόν τον ναό θα υπάρχει 

η εικόνα Μου ─ όχι αυτή που φτιάχτηκε από ανθρώπινο χέρι, αλλά αυτή που δημιούργησα "κατ' εικόνα 

και καθ' ομοίωσή Μου": το ανθρώπινο ον, προικισμένο με ψυχή και φωτισμένο από το φως του 

Πνεύματος. 
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23 Έχετε μια αντανάκλαση του Θείου μέσα σας, είμαι πραγματικά μέσα σας. Η νοημοσύνη, η 

βούληση, οι ικανότητες, οι αισθήσεις και οι αρετές που διαθέτετε μαρτυρούν την ανώτερη φύση στην 

οποία ανήκετε και αποτελούν ζωντανή μαρτυρία για τον Πατέρα από τον οποίο προέρχεστε. 

24 Κατά καιρούς, μέσω της ανυπακοής και της αμαρτίας, λερώνετε και μολύνετε την εικόνα που 

φέρετε για Μένα στην ύπαρξή σας. Τότε δεν Μου μοιάζετε, γιατί δεν αρκεί να έχετε ανθρώπινο σώμα και 

ψυχή για να είστε εικόνα του Δημιουργού. Η αληθινή ομοιότητα μαζί Μου συνίσταται στο φως σας και 

στην αγάπη σας για όλους τους πλησίον σας. 

25 "Μεγαλώνετε και πολλαπλασιάζεστε" λέω στην ψυχή σας σε αυτή την Τρίτη Εποχή, όπως είπα 

στους πατέρες του ανθρώπινου γένους όταν τους είπα να κατοικήσουν τη γη με ανθρώπινα πλάσματα. 

Μεγαλώνετε και πολλαπλασιάζεστε, αγαπητοί άνθρωποι, αλλά αυξάνεστε στην πνευματικότητα και 

αυξάνεστε στις αρετές. 

26 Γίνετε φως ανάμεσα σε τόσο πολύ σκοτάδι που επικρατεί αυτή την εποχή. Γίνε προσευχή και 

μάννα, γίνε βάλσαμο και χάδι, τότε θα εναρμονιστείς με τους ανθρώπους που Με αγαπούν, με τις ψυχές 

που Με λατρεύουν. 

27 Στη γη έχετε ένα καταφύγιο που είναι το σπίτι σας ─ αυτό το ίδρυμα που είναι η εικόνα του 

σύμπαντος, έτσι ώστε στους κόλπους του να μπορείτε να πάρετε δύναμη για τον αγώνα της ζωής. 

28 Φροντίστε ώστε το σπίτι σας να έχει κάτι από ιερό, να είναι ένα μικρό βασίλειο, μια όαση στην 

άνυδρη και εχθρική έρημο της ζωής σας. Προσέξτε την αρετή του σπιτιού σας, αλλά μην πέσετε στον 

εγωισμό λόγω υπερβολικών φιλόδοξων φιλοδοξιών, γιατί τότε δεν θα μοιάζει πλέον με το σύμπαν λόγω 

της έλλειψης φιλοξενίας, αγάπης και ελέους. Η στέγη σας να είναι φιλόξενη και το τραπέζι σας αδελφικό. 

29 Μόνο στο μονοπάτι της αγάπης θα Με φτάσετε και θα Με γνωρίσετε. Γι' αυτό σας έδωσα οδηγίες 

για το πώς να ζείτε σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία. Γιατί σας εμπνέει με αληθινή αγάπη. 

30 Ο Λόγος Μου θα είναι ο οδηγός σας σε αυτή την Τρίτη Ώρα και θα σας διαπεράσει μέσα από 

εμπόδια, "χάσματα" και "σκοτάδια", επειδή σε αυτόν περιέχονται οι οδηγίες μου. 

31 Να θυμάστε ότι μόνο εγώ είμαι η σωτηρία σας. Στους περασμένους καιρούς, στους τωρινούς και 

στους μελλοντικούς, ο Νόμος Μου ήταν, είναι και θα είναι ο δρόμος και ο οδηγός των ψυχών σας. 

32 Μακάριοι είναι εκείνοι που οικοδομούν πάνω στο νόμο μου, γιατί ποτέ δεν θα παραστρατήσουν 

στα σταυροδρόμια. Θα έρθουν στη Γη της Επαγγελίας και θα τραγουδήσουν το τραγούδι του θριάμβου. 

33 Αγαπημένοι άνθρωποι: Κάθε βήμα που κάνετε στο μονοπάτι ευλογώ και έτσι γεμίζω την ψυχή σας 

με ειρήνη και εμπιστοσύνη ως κίνητρο για να μην σταματήσετε ούτε να κοιμηθείτε όπως κάνατε στο 

παρελθόν. 

34 Μην είστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τα προηγούμενα έργα σας. Έχετε επίγνωση ότι ο 

στόχος είναι ακόμη μακριά και ότι για να τον φτάσετε πρέπει ακόμη να "περιπλανηθείτε" πολύ, να 

αποκτήσετε νέες αρετές και να κοπιάσετε για να επιτύχετε την ανύψωσή σας. 

35 Η τελειότητα της ψυχής δεν μπορεί να μετρηθεί με όρους χρόνου στη γη, είτε πρόκειται για αιώνες 

είτε για αιώνες. Η τελείωση και η ανάπτυξη της ψυχής έχει ως πεδίο δράσης της την αιωνιότητα. Αλλά 

επειδή έχετε μπροστά σας την αιωνιότητα, δεν πρέπει να αγνοείτε τις ημέρες ή τα λεπτά της γήινης ζωής 

σας, πιστεύοντας ότι αν τα αφήσετε ανεκμετάλλευτα, έχετε ακόμα πολλές ευκαιρίες να τα 

αντικαταστήσετε. 

Δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι υποφέρει η ψυχή σας όταν έχει χάσει έστω και ένα βήμα στην πορεία 

της ανάπτυξής της ή όταν έχει μείνει πίσω για μια "στιγμή". Είναι απαραίτητο να αναγνωρίζετε την αξία 

που έχει κάθε στιγμή της ύπαρξής σας, ώστε να ζείτε ξύπνιοι και να τη χρησιμοποιείτε προς όφελος της 

φυσικής και πνευματικής σας βελτίωσης. 

36 Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε όλοι σας να προχωρήσετε σε αυτό το μονοπάτι με το ίδιο βήμα. Γι' 

αυτό, λέω σ' αυτούς που έχουν ήδη καταφέρει να περπατήσουν με σίγουρο και σταθερό βήμα: Μην 

ξεχνάτε αυτούς που έρχονται μετά από εσάς. Αναγνωρίστε ότι κάποιοι έρχονται κουρασμένοι, άλλοι 

έχουν σταματήσει και άλλοι χάνουν την πίστη τους για λίγο. 

37 Σας δίνω την εντολή να φροντίζετε εκείνους που σκοντάφτουν και πέφτουν στο δρόμο, ώστε να 

βρείτε την ευκαιρία να ασκήσετε την αδελφοσύνη σας και να αποδείξετε αυτά που έχετε μάθει από τις 

διδασκαλίες μου. 

38 Αν κάποιος σκοπεύει να κρατήσει τις γνώσεις του, την πίστη του και τα χαρίσματά του για τον 

εαυτό του, επειδή φοβάται ότι οι άλλοι θα χρησιμοποιήσουν και θα απολαύσουν αυτά που έχει 
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επεξεργαστεί, θα έρθει σε Μένα μόνος και με άδεια χέρια. Θα Μου παρουσιάσει τον σπόρο του, αλλά όχι 

τη σοδειά του, επειδή ποτέ δεν έσπειρε, αρκούμενος στο να λαμβάνει τον σπόρο και να τον χρησιμοποιεί 

για τον εαυτό του. 

39 Εκείνος που ξεχνά τον εαυτό του για να δώσει στους συνανθρώπους του αυτό που κουβαλάει στην 

ψυχή του, και του οποίου η μεγαλύτερη χαρά είναι να βοηθήσει τον πλησίον του να ανέβει στην κορυφή 

του βουνού όπου βρίσκεται ο πνευματικός στόχος, θα φτάσει με μεγάλα πλήθη στο πέρασμά του, 

ευλογημένος από τους πνευματικούς του αδελφούς και αδελφές, με μια ψυχή γεμάτη φως στην 

εκπλήρωση της αποστολής του. 

40 Ελάτε σε Μένα, μαθητές, μαθητές και περιπλανώμενοι. Μαθητές ονομάζω εκείνους από εσάς που 

έχουν μελετήσει τη διδασκαλία Μου από τη στιγμή που σας αποκάλυψα ότι τώρα είναι η Τρίτη Ώρα που η 

ψυχή του ανθρώπου πρέπει να πετάξει και να φτάσει σε μεγάλο ύψος για να είναι σε αρμονία με τον 

Πατέρα. 

Και σε εσάς που αισθάνεστε μαθητές, σας λέω ειλικρινά ότι αυτό δεν είναι το πρώτο μάθημα που 

λαμβάνετε από Μένα. Πριν από πολύ καιρό, σε άλλες εποχές, σας μίλησα, και από τότε γνωρίζατε τον 

Νόμο, και επίσης από τότε περίμενα την εκπλήρωσή του από εσάς. 

Σε εσάς που σας αποκάλεσα περιπλανώμενους, σας λέω ότι δεν πρέπει να εκπλαγείτε που κάνω τον 

εαυτό μου γνωστό ανάμεσά σας, διότι είχε προφητευτεί ότι θα επέστρεφα στους ανθρώπους. 

41 Ακούστε Με, όλοι σας, και ετοιμάστε την ψυχή σας, γιατί σας δίνω την τροφή της ψυχής, το ψωμί 

χωρίς προζύμι, όπως σας είπα στη Δεύτερη Εποχή. Μόνο από Μένα μπορείτε να λάβετε αυτό το ψωμί, 

που είναι η ουσία και η αγάπη του Πνεύματός Μου για κάθε πλάσμα. Τρέφεστε με αυτήν από σήμερα, 

ώστε κανένα από τα παιδιά Μου να μην στερηθεί αυτή την τροφή. Μην πεθάνετε από πείνα, γιατί Εγώ, ο 

Πατέρας, σας λέω τώρα ότι ποτέ δεν Με είχατε τόσο κοντά σας όσο τώρα. 

42 Έχω υποσχεθεί να σας στηρίζω και να σας προστατεύω, επειδή είστε παιδιά μου. Μην 

αμφιβάλλετε πλέον, μην αισθάνεστε πεινασμένοι ή εγκαταλελειμμένοι από αυτή την αγάπη και νιώστε 

την Παρουσία μου σε κάθε επίπεδο που βρίσκεστε. 

43 Θέλω να γνωρίζετε τη γεύση του καρπού που σας προσφέρω, ώστε να μην εξαπατηθείτε. Γιατί το 

τέλος της εκδήλωσής Μου πλησιάζει, και μετά από αυτό το διάστημα θα υπάρξουν κίνδυνοι και παγίδες 

για τον εκλεκτό λαό. Όσοι δεν μελετούν προσεκτικά τη διδασκαλία που λαμβάνουν, θα μπορούν να 

πέσουν σε πειρασμό. Μόνο οι μαθητές που παραμένουν άγρυπνοι και προσευχόμενοι θα δουν τους 

εαυτούς τους ελεύθερους από λάθη και θα φέρουν τον καθαρό σπόρο και θα ξέρουν πώς να τον 

μεταδώσουν στους συνανθρώπους τους. 

44 Έχω σημειώσει τους χρόνους των αποκαλύψεών μου στις τρεις εποχές: Από τον πρώτο άνθρωπο 

μέχρι τη γέννηση του Ιησού ήταν ο χρόνος που περιελάμβανε την πρώτη εποχή της ανθρωπότητας. Ήταν 

μια μακρά περίοδος γεμάτη δοκιμασίες, αγώνες και εμπειρίες για την ψυχή σας, η οποία βρισκόταν σε 

πλήρη ανάπτυξη. Ο Ιησούς σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης εποχής και ο άνθρωπος μελέτησε το 

μάθημα που του έδωσε με το παράδειγμά Του και συγκλονίστηκε όταν ένιωσε τον "Λόγο", τον 

απεσταλμένο του Πατέρα, να πλησιάζει. 

Η παραμονή Του σε αυτόν τον κόσμο ήταν σύντομη- μετά από σύντομο χρονικό διάστημα επέστρεψε 

στον Πατέρα από όπου είχε έρθει, έχοντας εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους εκλεκτούς ώστε ο Λόγος 

Του να μεταφερθεί στα πέρατα της γης. Από τότε μέχρι το 1866, όταν εμφανίστηκαν τα σημάδια που 

ανήγγειλαν την έναρξη μιας νέας εποχής, συνέβησαν όσα περιείχε η δεύτερη περίοδος. 

Μετά από αυτό το διάστημα, ένας νέος κύκλος έχει ανοίξει για την ανθρωπότητα, ο τρίτος, και το 

Πνεύμα μου με την πλήρη αποτελεσματικότητά του σας έχει δώσει εντολή να προχωρήσετε από τη μία 

περίοδο στην επόμενη και να λάβετε το σπόρο, το φως και τη χάρη που αντιστοιχούν σε εκείνη την εποχή, 

ώστε να αναγνωρίσετε το βαθμό εξέλιξης που έχετε φτάσει και βήμα προς βήμα να πλησιάσετε την 

πνευματοποίηση. 

45 Η χρονική περίοδος κατά την οποία σας δίνω τις οδηγίες Μου μέσω της μεσολάβησης ενός 

ανθρώπινου όντος είναι καθορισμένη, και όπως κάθε εντολή Μου, πρέπει να πραγματοποιηθεί. Στη 

συνέχεια, η πίστη, η διαίσθηση και η εμπιστοσύνη σας σε Μένα θα σας λένε ότι είμαι κοντά σας και θα 

Με αισθάνεστε βαθιά μέσα στην ψυχή σας να κατευθύνω τα βήματά σας, δείχνοντας πάντα την κορυφή 

του βουνού και βοηθώντας τα παιδιά Μου να φτάσουν στην τελειότητα, που είναι ο στόχος που περιμένει 

τις ψυχές. 
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46 Ευλογημένες γυναίκες: Ανήκετε επίσης στην αποστολική μου ιδιότητα. Δεν υπάρχει καμία 

διαφορά μεταξύ του πνεύματος του ανθρώπου και του δικού σας, παρόλο που είστε σωματικά 

διαφορετικοί και τα καθήκοντα και στις δύο πλευρές είναι επίσης διαφορετικά. 

47 Πάρτε τον Ιησού ως κύριο του πνεύματός σας και ακολουθήστε τον στο μονοπάτι που η αγάπη 

του έχει χαράξει. Κάντε τον λόγο του δικό σας και αγκαλιάστε τον σταυρό του. 

48 Μιλάω στο πνεύμα σας με τα ίδια λόγια με τα οποία μιλάω στους ανθρώπους, επειδή είστε 

πνευματικά ίσοι. Παρ' όλα αυτά, αν η γυναικεία καρδιά σας αναζητά ένα παράδειγμα προς μίμηση, αν 

χρειάζεστε τέλεια παραδείγματα για να σας στηρίξουν στην τελειοποίησή σας στη ζωή, θυμηθείτε τη 

Μαρία, παρατηρήστε την καθ' όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής της. 

49 Ήταν θέλημα του Πατέρα η ταπεινή ζωή της Μαρίας να καταγραφεί από τους μαθητές μου, οι 

οποίοι τη γνώριζαν και συνομιλούσαν μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια της διακονίας της. 

50 Αυτή η ζωή ─ ταπεινή για όσους τη γνωρίζουν ─ ήταν λαμπερή από τη γέννησή της μέχρι το 

τέλος της στον κόσμο. Η Μαρία έγραψε πολλές σελίδες γεμάτες αγάπη, με την ταπεινοφροσύνη του 

πνεύματός της, με την άπειρη τρυφερότητά της, με την καθαρότητα της καρδιάς της, με την αγάπη της για 

την ανθρωπότητα, την οποία εξέφραζε περισσότερο με τη σιωπή παρά με τα λόγια, γνωρίζοντας ότι 

Εκείνος που θα μιλούσε στους ανθρώπους ήταν ο Χριστός. 

51 Το πνεύμα της Μαρίας ήταν η ίδια η μητρική αγάπη που εκπορευόταν από τον Πατέρα για να 

δώσει στην ανθρωπότητα το τέλειο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, υπακοής και πραότητας. Η πορεία της 

στον κόσμο ήταν ένα μονοπάτι από φως. Η ζωή της ήταν απλή, μεγαλοπρεπής και αγνή. Σε αυτήν 

εκπληρώθηκαν οι προφητείες που ανήγγειλαν ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν από παρθένα. 

52 Μόνο αυτή μπόρεσε να μεταφέρει τον σπόρο του Θεού στη μήτρα της, μόνο αυτή ήταν άξια να 

παραμείνει ως Πνευματική Μητέρα της ανθρωπότητας αφού εκπλήρωσε το έργο της προς τον Ιησού. 

53 Επομένως, η Μαρία είναι το τέλειο παράδειγμά σας, γυναίκες. Αλλά στραφείτε προς αυτήν και 

πάρτε την ως πρότυπο στη σιωπή της, στα έργα της ταπεινοφροσύνης της, στην άπειρη αυταπάρνησή της 

από αγάπη για τους αναξιοπαθούντες, στον σιωπηλό πόνο της, στη συμπόνια της που συγχωρεί τα πάντα 

και στην αγάπη της που είναι μεσιτεία, παρηγοριά και γλυκιά συμπαράσταση. 

54 Παρθένοι, σύζυγοι, μητέρες, κορίτσια χωρίς γονείς ή χήρες, μοναχικές γυναίκες, εσείς που έχετε 

μια καρδιά τρυπημένη από πόνο ─ καλέστε τη Μαρία την αγαπημένη και στοργική μητέρα σας, καλέστε 

την στις σκέψεις σας, δεχτείτε την στο πνεύμα σας και νιώστε την στην καρδιά σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  226 

109 

Οδηγία 226  
1 Ο Κύριος σας ευλογεί, άνθρωποι. Σας προετοιμάζω να ανανεωθείτε στην παρουσία μου και να 

λάβετε δύναμη για να αντέξετε τις πνευματικές, ηθικές και υλικές δοκιμασίες που εξακολουθούν να 

υπάρχουν ανάμεσά σας. 

2 Συχνά σας έχω μιλήσει για τις δοκιμασίες που θα πλήξουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αν ανοίξετε 

τα μάτια σας, θα δείτε ότι έχουν ήδη φτάσει. Οι μεγαλύτεροι θα έρθουν αύριο. Εσείς που έχετε το 

αντίδοτο γι' αυτούς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τον σεβασμό. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, 

θα είστε σε θέση να διατάξετε τις δυνάμεις της φύσης, οι οποίες θα σταματήσουν και δεν θα κάνουν κακό 

στους αγαπημένους σας και θα σας υπακούσουν σαν υπάκουοι υπηρέτες. Η δύναμή σας δεν θα επεκταθεί 

μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αλλά ολόκληρες περιοχές και έθνη θα λάβουν ανακούφιση στη 

θλίψη τους μέσω της προσευχής του "λαού του Ισραήλ". Αλλά αλίμονό σας αν δεν παραμείνετε 

"άγρυπνοι" και προσευχόμενοι, γιατί τότε η έλλειψη εκπλήρωσης της αποστολής σας θα βαραίνει την 

ψυχή σας και θα αισθάνεστε πολύ αδύναμοι για να αντιμετωπίσετε τις αντιξοότητες. 

3 Σε αυτή την εποχή του προβληματισμού και της εκπλήρωσης της αποστολής σας, πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να ολοκληρώσετε την αποστολή που ξεκινήσατε στο παρελθόν. Διορθώστε τα λάθη, 

δώστε με αγάπη στην ψυχή σας πίσω την αγνότητά της. Η αμφιβολία σας είναι μεγάλη γιατί, ως 

απεσταλμένοι Μου, δεν έχετε μεταδώσει όλα όσα σας έχω εμπιστευτεί προς όφελος της ανθρωπότητας. 

4 Ευλογημένος είναι αυτός που έχει πίστη, αλλά ευλογώ και αυτόν που έρχεται σε Μένα και Μου 

ζητάει αυτό το πολύτιμο δώρο. "Η πίστη θα σας σώσει" σας έλεγα πάντα. Στις σοβαρές κρίσεις, στις 

μεγάλες δοκιμασίες, όποιος προσεύχεται και εμπιστεύεται θα σωθεί. Γιατί μερικές φορές πέφτετε στην 

άβυσσο της απελπισίας και της απελπισίας, παρόλο που ξέρετε ότι σας αγαπώ και ότι απολαμβάνετε την 

πλήρη προστασία Μου; Αν δεν έχετε ενεργητική πίστη, αναζητήστε την μέσα σας, και όταν τη βρείτε, να 

την έχετε μαζί σας σαν λυχνάρι που φωτίζει το δρόμο σας. Τότε θα είστε δυνατοί, υπομονετικοί και σε 

συμφωνία με το πεπρωμένο σας. 

5 Σας έμαθα να προσεύχεστε, και σε αυτή την προσευχή ήμασταν σε κοινωνία σκέψης. Με 

καλέσατε στα βάσανά σας και στις ώρες της ειρήνης σας. Ακόμα και όταν αμαρτάνατε, αναζητούσατε την 

παρουσία Μου για να κλάψετε μαζί Μου για τις παραβάσεις σας και έτσι να ανακουφίσετε την ψυχή σας. 

Η αγάπη και η υπομονή Μου είναι απεριόριστες και σας αποκαλύπτονται αδιάκοπα. 

6 Η καθορισμένη ημερομηνία για την αναχώρησή μου πλησιάζει. Ο λόγος μου θα τελειώσει τότε, 

αλλά εγώ θα παραμείνω στο πνεύμα στις καρδιές των μαθητών μου. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε μάθει 

να Με αναζητάτε στον εσωτερικό ναό της ύπαρξής σας. Η δόξα θα είναι στην πίστη, την αγάπη και την 

ανύψωση της ψυχής σας. Κανείς δεν θα μπορέσει να καταστρέψει αυτό το ιερό, αν το έχετε χτίσει με 

ακλόνητη πίστη. Επιμείνετε στη διδασκαλία Μου, ώστε να αναγνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το έργο που 

έχω αναθέσει στην ψυχή σας. 

7 Αναζητήστε Με στο Άπειρο με την ευαισθησία της ψυχής σας, αλλά μη ζητάτε να Με δείτε. Τα 

μάτια σας δεν μπορούν να δουν το Πνεύμα μου. Ο Ιωάννης, ο μαθητής μου της Δεύτερης Εποχής, στο 

μεγάλο του όραμα δεν είδε το Πνεύμα μου σε όλη του τη δόξα. Έδειξα στα πνευματικά του μάτια μόνο 

αλληγορίες που περιείχαν ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο με όλη του την έξαρση δεν ήταν σε θέση να 

ερμηνεύσει. Με ευχαρίστησε για ό,τι του είχα παραχωρήσει και κατέγραψε για τις μελλοντικές γενιές ό,τι 

είδε και άκουσε σε εκείνο το μεγάλο πρόσωπο. 

8 Προφήτες αυτής της εποχής: εισέλθετε με ευλάβεια στο Άπειρο, και θα σας δώσω, για χάρη της 

προετοιμασίας σας, όμορφα οράματα που θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και θα τους αναγγείλουν τα 

γεγονότα που έρχονται. Ακόμα και τα παιδιά θα μαρτυρήσουν αυτά που είδαν- θα τους δώσω μεγάλα 

οράματα. Το φως της σοφίας Μου θα λάμψει πάνω σας. 

9 Ο λόγος που μεταδίδει ο Δάσκαλος σε αυτή την εποχή έχει την αξία να αποκαλύπτει τις άγνωστες 

στους ανθρώπους διδασκαλίες μέσω ενός προετοιμασμένου ανθρώπου που εκπληρώνει το καθήκον του 

ως μεταφορέας φωνής με πραγματική κατανόηση. Αυτή η χάρη σας διδάσκει συγχρόνως να κατανοήσετε, 

μέσω των εκδηλώσεών μου, την εξέλιξη που έχει επιτύχει η ψυχή στην Τρίτη Εποχή. 

10 Το φως μου σας έκανε να δείτε αυτή την αλήθεια καθαρά, διαπερνά ολόκληρη την ύπαρξή σας. 

Είναι κρυστάλλινο νερό για να ξεδιψάσει η κουρασμένη ψυχή. Για την καρδιά είναι ενθάρρυνση στη μάχη 
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ενάντια στη μιζέρια και τους πειρασμούς που πρέπει να αντιστέκεσαι μέρα με τη μέρα. Αυτή η γνώση 

είναι η δύναμη που σας ενθαρρύνει, είναι η χάρη που ανανεώνει τους μαθητές μου. 

11 Για να γνωρίσετε κάτι περισσότερο από την ψυχή και τη ζωή που σας περιβάλλει, έπρεπε να 

ξεδιπλωθείτε κατά τη διάρκεια διαφόρων γήινων ζωών. Έχετε εισέλθει στην εποχή του φωτός που σας 

επιτρέπει να αναγνωρίζετε τις διδασκαλίες της Διδασκαλίας Μου στην πραγματική τους σημασία, όχι 

πλέον με τον τρόπο που τις φανταζόσασταν. Και αυτό σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε το μονοπάτι που 

οδηγεί στην αιώνια ζωή. Πόσες αποκαλύψεις θα γνωρίσει ο άνθρωπος μέσα από αυτό το φως και πόσα 

λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να θρηνήσει όταν τα ανακαλύψει! Γιατί τώρα είναι η ώρα της 

αφύπνισης, είναι η εποχή της ελευθερίας του πνεύματος και της σκέψης. 

12 Όλα τα περιττά έθιμα που ο άνθρωπος έσερνε μαζί του σαν αλυσίδες θα πέσουν από πάνω του 

όταν απελευθερωθεί από τον υλισμό μέσω της νέας του προετοιμασίας. 

13 Θα πρέπει να υψώσετε τη φωνή σας για να την ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να είστε οι εκφραστές 

αυτής της Καλής Ειδοποίησης, ως αληθινοί μάρτυρες που ξέρουν πώς να εξηγήσουν αυτό που άκουσαν τα 

αυτιά τους και δέχτηκε ο νους τους, επιβεβαιώνοντάς το με τα έργα αγάπης και ελέους σας. 

14 Αν δεν υπήρξε τελειότητα στις πράξεις σας μέχρι τώρα, είναι επειδή δεν θέλατε να 

μεταμορφωθείτε μέσω της διδασκαλίας μου. Σας έλειψε η θέληση, η αυταπάρνηση και η προσπάθεια. 

Αλλά η ψυχή σας θέλει να πετάξει ψηλά με την επιθυμία να έρθει πιο κοντά σε Μένα και να εκπληρώσει 

το καθήκον της. 

15 Αν οι επιστήμονες διατυμπανίζουν το μεγαλείο της μάθησής τους, είναι επειδή είναι πεπεισμένοι 

γι' αυτό. Για να μπορέσετε να μιλήσετε για το έργο μου, πρέπει κι εσείς να βυθιστείτε σε αυτό μέχρι να 

πειστείτε για την αλήθεια του. 

16 Καταλάβετε: Δεν μπορείτε να μιλάτε ή να επιβεβαιώνετε κάτι που δεν γνωρίζετε από φόβο μήπως 

πέσετε σε ψέμα ή σφάλμα. Αν, από την άλλη πλευρά, είστε προετοιμασμένοι και υπάρχει γνώση και 

βαθιά πίστη μέσα σας, θα έχετε το φως της αλήθειας. 

17 Να θυμάστε ότι η διδασκαλία μου δεν περιορίζεται στις ιδέες σας και στην κατανόησή σας. Η 

θεϊκή μου σοφία δεν έχει όρια. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνώριζε ή καταλάβαινε κάποια από τις 

αποκαλύψεις Μου, ακόμη και πριν του τις αποκαλύψω. 

18 Ενώ οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν τα πάντα με την υλική τους γνώση, εγώ 

αποκαλύπτω στους ταπεινούς την Πνευματική Ζωή, την πραγματική Ζωή, στην οποία βρίσκεται η αιτία, ο 

λόγος και η εξήγηση για όλα όσα υπάρχουν. 

19 Οι γνώσεις που μεταδίδετε θα δώσουν την ιδέα που έχουν οι άνθρωποι για το έργο μου. Πολλοί, 

από έλλειψη κατανόησης, θα κρίνουν τη Διδασκαλία Μου σύμφωνα με τη δυσδιάκριτη εμφάνισή σας, 

όπως ακριβώς στη "Δεύτερη Εποχή" ο Ιησούς, ο Χριστός, κρίθηκε σύμφωνα με την ταπεινή του εμφάνιση 

και το απλό του ένδυμα, και επειδή εκείνοι οι δώδεκα που τον ακολούθησαν ήταν επίσης απλά ντυμένοι. 

Αλλά σας λέω με αλήθεια ότι δεν ήταν καλυμμένοι με κουρέλια, και ότι είχαν απορρίψει τις γήινες 

ματαιοδοξίες μόνο επειδή, χάρη στη διδασκαλία Μου, είχαν καταλάβει πού βρίσκονται οι αληθινές αξίες 

της ψυχής. 

20 Σας λέω, μαθητές: Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να μελετούν το έργο Μου και σας αναζητούν και 

σας ρωτούν, μην πέσετε στον πειρασμό, νομίζοντας ότι είστε ανώτεροι λόγω της γνώσης που έχετε λάβει 

από Μένα. Όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο ευγενής και αξιόπιστος θα σε θεωρήσουν. 

21 Με αυτόν τον τρόπο, το φως που διαλύει τον φανατισμό και απελευθερώνει την ψυχή θα 

προχωρήσει σταδιακά από άτομο σε άτομο. Και όσοι αποκαλούνταν χριστιανοί χωρίς να είναι, θα 

γνωρίσουν και θα ερμηνεύσουν τις αληθινές διδασκαλίες του Χριστού μέσα από αυτό το φως. Διότι θα 

τους δώσει μια αναζωογονητική αντίληψη της Πνευματικής Ζωής για την οποία μίλησε ο Ιησούς στις 

διδασκαλίες Του. 

22 Μαθητές, ακούστε Με, γιατί Εκείνος που σας δίδαξε την ταπεινοφροσύνη και σας αποκάλεσε 

αδελφούς με την αγάπη Του, είναι ο ίδιος που σας μιλάει σήμερα, αυτή τη στιγμή. 

23 Το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο ανοίγει μπροστά στους μαθητές για να τους μεταμορφώσει σε 

δασκάλους. Ακούστε Με και μελετήστε το Λόγο Μου, ώστε να σας στείλω στις επαρχίες και στους λαούς 

για να διαδώσετε τις διδασκαλίες Μου. 

24 Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τον "Θρόνο" Μου και η φωνή Μου ακούγεται στον κόσμο σας 

μέσω ενός προσώπου που είναι προικισμένο από Μένα. 
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25 Ακριβώς όπως ανακοινώθηκε ο ερχομός του Μεσσία στην Πρώτη Εποχή, έτσι και Εγώ σας 

ανακοίνωσα την επιστροφή Μου. Και εδώ είμαι τώρα! 

26 Το 1866, το Πνεύμα του Ηλία, του προφήτη και πρωτοπόρου, έγινε γνωστό για να προετοιμάσει 

τους δρόμους του Κυρίου, να ανάψει ένα φως στις καρδιές των "πρώτων", να τους αναγγείλει τον 

επικείμενο ερχομό μου και να προετοιμάσει τους φορείς της φωνής, άνδρες και γυναίκες χωρίς μόρφωση, 

μέσω των οποίων θα εκδηλωνόταν το Άγιο Πνεύμα μου. 

27 Μέσω αυτών των φερέφωνων έχω κάνει τον εαυτό Μου γνωστό, ώστε ο Λόγος Μου να ακουστεί 

και από τους διορισμένους υπηρέτες του Θεού στη γη, ώστε όλοι όσοι παραβιάζουν τους νόμους Μου με 

οποιονδήποτε τρόπο να απέχουν από το να συνεχίσουν να τους βεβηλώνουν και να διδάξουν στους 

ανθρώπους το αληθινό μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. 

28 Και πάλι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι θα σηκωθούν για να με κρίνουν και να με δοκιμάσουν ─ 

τώρα μέσα σας. Εγώ όμως σας λέω: Να είστε ταπεινοί με την ταπείνωση που σας διδάσκω, για να σας 

αναγνωρίσουν ως μαθητές Μου. 

29 Ο λαός του Ισραήλ δεν είναι ακόμη ενωμένος. Διότι ενώ κάποιοι είναι "εν πνεύματι", άλλοι 

εξακολουθούν να έχουν γήινο σώμα. Ενώ κάποιοι σώζονται, άλλοι βρίσκονται στο χείλος της αβύσσου. 

Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι που νομίζουν ότι αγαπούν τον Πατέρα, αλλά στην πραγματικότητα 

λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι. Πλησιάζει όμως ο καιρός που αυτός ο λαός θα είναι ενωμένος και 

προετοιμασμένος. 

30 Εσείς που Με ακούτε και ανήκετε σε αυτόν τον λαό, ανήκετε σε εκείνους που ακολούθησαν τον 

ήχο του καλέσματός Μου, το οποίο είναι σαν το χτύπημα μιας μελωδικής καμπάνας. Θα λάβετε την 

ανταμοιβή για την υπακοή και την καλή σας θέληση όταν ακούσετε "τον Θείο Λόγο" ─ τον ίδιο που 

μίλησε στον Ιησού, τον Ραββίνο από τη Γαλιλαία. 

31 Σας διδάσκω να μη λογοκρίνετε τις πεποιθήσεις και τις πράξεις λατρείας των συνανθρώπων σας 

στις διάφορες θρησκευτικές κοινότητές τους. Το Δόγμα μου, το οποίο είναι περιεκτικό, σας διδάσκει το 

σεβασμό για κάθε πίστη. Ξέρετε ότι είμαι σε όλους, τόσο σε αυτόν που είναι αγνός όσο και σε αυτόν που 

είναι μολυσμένος από την αμαρτία. 

32 Αγαπώ όλους και δεν τιμωρώ κανέναν. Είναι η δικαιοσύνη μου που διορθώνει και τελειοποιεί τις 

ψυχές. 

33 Το Θείο Πνεύμα είναι γεμάτο αγάπη, σ' Αυτόν δεν υπάρχει θυμός. Πιστέψτε το: Αν ο Πατέρας 

αισθανόταν θυμό για μια στιγμή μπροστά στις προσβολές και τις παραβάσεις σας, αυτή η στιγμή θα ήταν 

αρκετή για να σας εξαφανίσει. 

34 Γι' αυτό, έχω έρθει "πάνω στο λευκό σύννεφο" για να σας αφήσω να ακούσετε το Λόγο Μου, να 

απομακρύνω την κακία σας, να ανοίξω τα πνευματικά σας μάτια στην αλήθεια και να παρουσιαστώ στην 

έρημο της ζωής σας ως φοίνικας κάτω από τη σκιά του οποίου έχετε ξεκουραστεί. 

35 Δεν σας έδωσα υλικά πλούτη, γιατί αν ήταν να λάβετε τα πάντα, θα Μου γυρίζατε την πλάτη. Τι 

θα κάνατε αν γινόσασταν πλούσιοι; Αλλά αληθινά σας λέω: Αυτό που σας δίνω σήμερα είναι κάτι 

περισσότερο από ένα κόσμημα ─ είναι ένας θησαυρός. 

36 Πού πηγαίνουν οι ψυχές μετά τον φυσικό θάνατο; Η καρδιά σας δεν ξέρει, δεν γνωρίζει αυτούς 

τους κόσμους. Αλλά πρέπει να ανεβείτε το στενό μονοπάτι της πνευματικής σας ανάπτυξης, ώστε η ψυχή 

σας να μην εισέλθει στην κοιλάδα του σκότους. 

37 Σηκωθείτε για να ζήσετε μια νέα ζωή, μια ζωή ειρήνης. Θέλω να "παρακολουθείτε" και να 

προσεύχεστε τώρα, γιατί η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τον αφανισμό. 

38 Κάποιοι δεν πιστεύουν στην παρουσία Μου, επειδή αντιτίθενται στη φτώχεια και τη σεμνότητα 

αυτών των τόπων συνάντησης και στη δυσδιάκριτη παρουσία των φορέων της φωνής μέσω των οποίων 

Με κάνω γνωστό. Αλλά αν οι αμφισβητίες αυτοί μελετούσαν τη ζωή του Χριστού, θα συνειδητοποιούσαν 

ότι ποτέ δεν επιδίωξε επίδειξη, τιμές ή πλούτη. 

39 Αυτοί οι τόποι μπορεί να είναι τόσο φτωχοί και ταπεινοί όσο ο στάβλος και το άχυρο πάνω στο 

οποίο γεννήθηκα εκείνη την εποχή. 

40 Μαθητές, βρεθήκατε στο ουράνιο τραπέζι μου, και σε αυτό φάγατε και ήπιατε το ψωμί και το 

κρασί της αγάπης μου. 

41 Από τον "Θρόνο" Μου στέλνω την ακτίνα Μου για να σας ενθουσιάσει με τις συναυλίες του 

Λόγου Μου. 
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42 Περιμένω τον ερχομό σας όπως και στο παρελθόν. 

43 Καθίστε στο τραπέζι Μου και περιβάλλετε Με. Αν πεινάτε και διψάτε, εδώ είναι το φαγητό: 

Σερβιριστείτε και φάτε. Όταν αισθάνεστε θλιμμένοι ή άρρωστοι, εδώ είναι η Παρουσία μου για να σας 

δώσει υγεία και παρηγοριά. 

44 Να τρέφετε πάντα την ελπίδα ότι θα μείνετε μαζί Μου αιώνια. Όπως έχω εκπληρώσει τις 

υποσχέσεις Μου σχετικά με τον κόσμο, θα εκπληρώσω επίσης τις υποσχέσεις Μου σχετικά με την 

πνευματική ζωή. 

45 Κάνε αξία στη γη και δεν θα ξεστρατίσεις ποτέ από το μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. 

46 Αυτή τη στιγμή περνάτε μέσα από μια νέα έρημο στην οποία δεν έχετε πεθάνει από την πείνα, 

επειδή σε αυτήν έχει λάβει χώρα το θαύμα του Λόγου μου, το οποίο έχει θρέψει την ψυχή σας, όπως 

ακριβώς τρέφεστε με το μάννα στην έρημο και αργότερα φάγατε από τους άρτους και τα ψάρια του 

θαύματος του Ιησού ─ επίσης στην έρημο. 

47 Σήμερα δεν είναι η καυτή αμμώδης έρημος που διασχίζετε, ούτε το ψωμί της γης που σας 

προσφέρω. Τώρα ανεβαίνετε στην κορυφή του βουνού, και το ψωμί της αιώνιας ζωής σας τρέφει. Η ψυχή 

σας καταλαβαίνει απόλυτα τη μεταφορική έννοια με την οποία σας μιλάω, επειδή η πνευματική σας 

ανάπτυξη σας επιτρέπει να διεισδύσετε στον πυρήνα της διδασκαλίας Μου. 

48 Τώρα ανεβαίνετε το βουνό βήμα προς βήμα υπό το βάρος του σταυρού σας. Όταν κουραστείτε, 

καλέστε Με, και αμέσως ο Δάσκαλος, ως συν-σταυρωτής σας, θα σας βοηθήσει με το φορτίο σας, ώστε 

να συνεχίσετε το ταξίδι της εξιλέωσης μέχρι το τέλος. Όλοι σας έχετε αποστολές και καθήκοντα, γι' αυτό 

και είμαι με όλους ─ το παιδί, τη νεολαία και τον ενήλικα. Αλλά αν έχω χαράξει το πεπρωμένο σας και 

σας έχω αναθέσει τον σταυρό, είναι επειδή ξέρω ότι μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη στον Πατέρα 

σας. 

49 Κανείς δεν θα είναι σε θέση να προσδιορίσει το επίπεδο της πνευματικής του ανάπτυξης, ούτε το 

επίπεδο ύπαρξης στο οποίο βρίσκεται ο συνάνθρωπός του. Μόνο εγώ μπορώ να το κρίνω αυτό. 

50 Ήρθα για να σπάσω τις αλυσίδες που σας δένουν με τον κόσμο, για να σας δώσω την πνευματική 

ελευθερία να ανεβείτε στην επιθυμία για το Φως, που είναι η Αλήθεια. 

51 Κανείς δεν θέλει να είναι τελευταίος, όλοι θέλετε να είστε πρώτοι. Επομένως, αποκτήστε αξία, 

εργαστείτε. Ποτίστε τα χωράφια με αγάπη, κάντε τα καρποφόρα και σπείρετε τον σπόρο του Κυρίου σε 

αυτά. Τότε οι γενιές που θα έρθουν μετά από εσάς θα αναγνωρίσουν από το σημάδι σας ότι έχετε διδαχθεί 

από τον Πατέρα. 

52 Υπερασπιστείτε τα χωράφια σας με τη ρομφαία του φωτός που σας έδωσα, για να μη χαλάσει ο 

πειρασμός τους σπόρους σας. 

53 Σας προσέφερα τη Βασιλεία των Ουρανών ως ανταμοιβή για το πνευματικό σας έργο. Σε αυτήν θα 

είστε με τον Δημιουργό σας, ο οποίος σε αυτή την Εποχή έρχεται σε σας ως Πατέρας και Δάσκαλος για να 

σας παρηγορήσει και να σας φωτίσει. Εδώ είναι η διδασκαλία Μου, στην οποία θα δείτε την αγάπη Μου, 

την ειλικρίνειά Μου, τη δικαιοσύνη Μου και επίσης τη συμβουλή Μου να αποκαλύπτεται, με την οποία 

θέλω να σας οδηγήσω προς τη σοφία. 

54 Σε όλες τις εποχές έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου στον άνθρωπο με απλό τρόπο, ώστε να μπορεί 

να Με καταλάβει, το έκανα πάντα μέσα στα όρια της νοημοσύνης και της καρδιάς σας. Κατέβηκα σε σας 

για να σας δώσω ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, όταν κατέβηκα στη μίζερη ζωή σας για να σας 

ανεβάσω σε μια καλύτερη ζωή. 

55 Σας ρώτησα με ποιον τρόπο θα προτιμούσατε να σας μιλήσω, και Μου απαντήσατε ότι θα Με 

αναγνωρίζατε με όποια μορφή κι αν το έκανα. Μη Με βάζετε σε δοκιμασία. Αυτό που πρέπει να κάνετε 

είναι να προσπαθήσετε να πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας, ώστε να μπορείτε να ερμηνεύσετε 

καλύτερα τις εκδηλώσεις Μου και έτσι να δώσετε πλήρη μαρτυρία για τη Διδασκαλία Μου με έργα 

αληθινής αγάπης. 

56 Πάντα σας έφερνα το φως και σας έδειχνα το ανοδικό μονοπάτι. Σήμερα σας προετοιμάζω, ώστε 

με την προσευχή σας να πέσετε σε μεγαλύτερη έκσταση και να δείτε την Πνευματική Ζωή από κοντά και 

να δείτε τον Πατέρα σας σε όλη Του τη δόξα πάνω από τα πλάσματά Του. 

57 Το Πνεύμα Μου καλεί αυτή τη στιγμή κάθε ψυχή, νου και καρδιά να τραφεί από Μένα, επειδή 

πεινάτε. Δεν ξέρατε πώς να τρέφεστε με τα λόγια Μου, δεν χρησιμοποιήσατε τις διδασκαλίες που σας 
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έδωσα στο παρελθόν. Το Βιβλίο της Ζωής, στο οποίο υπάρχει ο Νόμος και οι Εντολές, φυλάσσεται, 

ξεχασμένο από τον σημερινό κόσμο. 

58 Έχω έρθει με πνεύμα και η Παρουσία μου σας έχει ξεσηκώσει. Το φως μου έφτασε σε σας και η 

συνείδησή σας σας υπενθύμισε όλα τα έργα σας. 

59 Σας προσκαλώ να εισέλθετε σε μια νέα ζωή και να επιτύχετε μεγαλύτερη ψυχική ανύψωση. 

Επέτρεψα την πνευματική σας ανάπτυξη μέσα στους αιώνες, ώστε σήμερα να κατανοείτε τις αποκαλύψεις 

Μου και, έχοντας Με ακούσει, να αναλαμβάνετε με την ψυχή σας κάθε ευθύνη που σας αναλογεί και να 

αγκαλιάζετε την αποστολή σας με αγάπη. 

60 Πώς θα ωθήσετε την ανθρωπότητα να αποκτήσει πνευματικότητα σε μια εποχή τόσο μεγάλης 

υλοποίησης και σύγχυσης του νου; Να γνωρίζετε ότι το έργο σας είναι δύσκολο, ότι πρέπει να είστε 

δυνατοί και υπομονετικοί στον αγώνα για την ολοκλήρωσή του. Πρέπει να καταβάλλετε μεγάλη 

προσπάθεια για να διορθώσετε την παρερμηνεία που έχει δοθεί στο Νόμο Μου και επίσης τον ατελή 

τρόπο με τον οποίο Μου προσφέρετε τη λατρεία σας. Αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε 

να αλλάξετε τις ιδέες και τις μορφές λατρείας σε μια στιγμή, αλλά ότι για να το επιτύχετε αυτό πρέπει να 

οπλιστείτε με υπομονή και καλή θέληση και να δώσετε το παράδειγμα της αγάπης με τα έργα σας. 

61 Την Πρώτη φορά, οι προσφορές σας ήταν υλικές. Οι θυσίες σας ήταν αθώα όντα: Αρνιά ή πουλιά, 

επίσης σπόροι και καλλιέργειες με τις οποίες νομίζατε ότι Με ευχαριστούσατε. Ήσασταν ακόμα πολύ 

ανώριμοι και δεν μπορούσατε να δείτε πέρα από τον κόσμο σας. Σας παραχωρούσα τη μια χρονική 

περίοδο μετά την άλλη, περιμένοντας πάντα την αφύπνισή σας. 

62 Στη Δεύτερη Εποχή, λάβατε το Λόγο μου μέσω του Ιησού, και Εκείνος σας δίδαξε την πιο τέλεια 

αγάπη που μπορεί να δείξει ένα παιδί στον Πατέρα του. Άνοιξε έναν νέο κόσμο στην ψυχή του ανθρώπου, 

αφήνοντάς σας έναν θησαυρό σοφίας που ακόμα δεν έχετε κατανοήσει. 

Σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, σας ανοίγω το Βιβλίο της Ζωής και σε αυτό σας δείχνω νέα μαθήματα που 

σας μιλούν για την εγγύτητα του Πνεύματός Μου, για την Εποχή της Ειρήνης που περιμένει τον άνθρωπο 

μετά τον εξαγνισμό και την πνευματική του ανάταση. 

63 Όλα αυτά τα μαθήματα ζουν στα βάθη της ψυχής σας. Σήμερα σας διδάσκω, ώστε αύριο να γίνετε 

ηγέτες και δάσκαλοι των νέων γενεών και να φροντίζετε τις ψυχές τους, ώστε να μην ριζώσουν μέσα τους 

άχρηστες παραδόσεις ή ψευδείς γνώσεις. Κουβαλάτε στην ψυχή σας τον Νόμο και τον Λόγο Μου. 

Διδάξτε μαζί του και φέρτε την ανθρωπότητα, η οποία αρχίζει να αναζωογονείται, στον ασφαλή δρόμο. 

64 Δεν έστειλα τον Μωυσή ή τους προφήτες για να σας φέρουν αυτό το μήνυμα. Ήρθα ο ίδιος για να 

σας προετοιμάσω να κάνετε ένα αποφασιστικό βήμα στο πνευματικό μονοπάτι. 

65 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, να είστε πάντα συνετοί και να ενεργείτε σύμφωνα με τις 

οδηγίες μου, ώστε να συνειδητοποιήσετε το μεγαλείο αυτής της αποκάλυψης της Τρίτης Εποχής. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 227  
1 Αγαπημένε μου λαέ: Πάλι ακούω την προσευχή σας στην οποία Μου ζητάτε να σας παρηγορήσω 

επειδή περνάτε δύσκολες δοκιμασίες που σας κάνουν να χύνετε δάκρυα. 

2 Βλέπω πρόωρα λυγισμένα σώματα, πρόωρα γκριζαρισμένους κροτάφους, γερασμένα πρόσωπα 

παιδιών και νέων. Δεν βλέπω χαρά στις καρδιές, ούτε ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων. 

3 Ακόμα και εσείς, που είστε ο εκλεκτός λαός, δεν απολαμβάνετε την τέλεια ευτυχία, επειδή 

γνωρίζετε περισσότερο από τους άλλους ότι ζείτε σε έναν κόσμο αγώνων, εξιλέωσης και δοκιμασιών, ότι 

η ειρήνη βασιλεύει σε άλλους, ανώτερους κόσμους από αυτόν και ότι για να ανέβει κανείς πρέπει να 

αποκτήσει αξία. 

4 Έδωσα σε αυτή την ανθρωπότητα μικρές ανάπαυλες εν μέσω του αγώνα της, ώστε να αποκτήσει 

νέα δύναμη και να ξεκουραστεί για μια στιγμή στην πορεία της. 

5 Μάταια ο άνθρωπος αναζητά την ευημερία, την ειρήνη, την κυριαρχία και τη γήινη δόξα. Σε όλες 

τις εποχές έχει βιώσει μόνο παραπατήματα, απογοητεύσεις, πόνο. 

6 Μακάρι να δεχόταν το πεπρωμένο του με ταπεινότητα και να κατανοούσε τη φύση του ως 

πνευματική ψυχή προικισμένη με δύναμη και ισχύ. Ο αγώνας του στη ζωή θα ήταν διαφορετικός και το 

κέρδος του αληθινό, η προσπάθειά του θα ήταν γενναιόδωρη και οι νίκες του αληθινές. 

7 Ωστόσο, μην πιστεύετε, εξαιτίας αυτών που σας λέω, ότι αυτή η ανθρωπότητα της οποίας είστε 

μέρος βρίσκεται σε άβυσσο. Τους φέρνω βήμα-βήμα στο φως, στη σωτηρία, γιατί όλοι προορίζονται να 

κατοικήσουν στα δεξιά Μου και Εγώ είμαι ο οδηγός τους. 

8 Αυτή η ανθρωπότητα είναι μια χώρα που διψά και διψά για γνώση και πνευματοποίηση. Αληθινά 

σας λέω, η αμαρτία δεν θα επικρατήσει, αντίθετα το καλό θα βασιλεύσει και η ειρήνη θα εδραιωθεί στη 

γη. 

9 Η ψυχή του ανθρώπου έχει εξαγνιστεί μέσα στον πόνο, στις δοκιμασίες, και τώρα είναι έτοιμη να 

Με ακούσει, να Με δει και να Με καταλάβει. 

10 Σε πολλούς από εσάς η διδασκαλία μου φαίνεται αδύνατο να ακολουθηθεί, και αυτό συμβαίνει 

επειδή έχετε υλοποιηθεί και πέσει σε σφάλμα. Όσοι όμως από εσάς είστε ταπεινοί, που έχετε αφήσει τον 

πόνο να τους φθείρει, και που έχετε σκύψει τον λαιμό σας μπροστά Μου, και που δεν έχετε τίποτα άλλο 

παρά την επιθυμία να ανεβείτε σε Μένα, βρήκατε δυνατή την τήρηση του Λόγου Μου, και είδατε με χαρά 

τους πρώτους καρπούς της σποράς σας. 

11 Προέρχεστε από διαφορετικούς δρόμους. Αλλά δεν κάνω καμία διάκριση ανάμεσά σας ως προς 

την τάξη, τον τίτλο ή τη φυλή. Είστε όλοι ενωμένοι ως μαθητές και σχηματίζετε μια κοινότητα. 

Ανακαλύπτω ανάμεσά σας μεγάλες ψυχές, κρυμμένες κάτω από ένα φτωχό και δυσδιάκριτο κάλυμμα, και 

αν δεν αναγνωρίζονται, είναι επειδή είναι ταπεινές και δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Αλλά Με αγαπούν, 

με μαρτυρούν και Με καταλαβαίνουν. Θα σχηματίσω τη νέα Αποστολική Μου Κοινότητα από όλους 

εκείνους που έχουν πιστέψει στο Λόγο Μου αυτή την εποχή, και θα αποδείξω σε αυτή την ανθρωπότητα 

ότι η διδασκαλία Μου είναι για όλους τους καιρούς, ότι η διδασκαλία Μου είναι αιώνια. 

12 Δεν με αναγνώρισαν όλοι στη "Δεύτερη Εποχή". Όταν εμφανίστηκα στους κόλπους του εβραϊκού 

λαού, ο οποίος Με περίμενε ήδη επειδή έβλεπε τα προμηνύματα που έδιναν οι προφήτες να 

εκπληρώνονται, η παρουσία Μου προκάλεσε σύγχυση σε πολλούς που δεν καταλάβαιναν πώς να 

ερμηνεύουν σωστά τους προφήτες και περίμεναν να δουν τον Μεσσία τους ως έναν πανίσχυρο πρίγκιπα 

που θα κατατρόπωνε τους εχθρούς του, θα ταπείνωνε τους βασιλιάδες, τους καταπιεστές και θα χάριζε 

περιουσίες και γήινα αγαθά σε όσους τον περίμεναν. 

13 Όταν εκείνοι οι άνθρωποι είδαν τον Ιησού ─ φτωχό και χωρίς ένδυμα για τα πόδια του, το σώμα 

του καλυμμένο μόνο με ένα απλό χιτώνα, γεννημένο σε έναν στάβλο και αργότερα εργαζόμενο ως απλό 

τεχνίτη, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ήταν ο απεσταλμένος του Πατέρα, ο Υποσχόμενος. Ο 

Δάσκαλος θα έπρεπε να κάνει ορατά θαύματα και έργα, ώστε να τον πιστέψουν και να κατανοήσουν το 

θείο μήνυμά του. 

14 Αλήθεια σας λέω, δεν κατέβηκα μόνο για να δώσω όραση στους τυφλούς, ούτε για να καθαρίσω 

τους λεπρούς, ούτε για να επαναφέρω στη ζωή όσους είχαν πεθάνει. Το έργο μου ήταν αυτό ενός Θεού 

γεμάτου σοφία και αιωνιότητα, ο οποίος ήρθε με πόθο για την κοιμισμένη ψυχή των ανθρώπων, για να 

τους αναστήσει στην αληθινή Πνευματική Ζωή. 
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15 Αυτά τα θαύματα ήταν μόνο αποδείξεις ότι αυτό που κατάφερα εγώ δεν μπορούσαν να το κάνουν 

άλλοι, και με αυτόν τον τρόπο να αφυπνίσω και να καλέσω τις ψυχές που είχαν βυθιστεί σε βαθύ ύπνο. 

16 Ποιος Με αναγνώρισε εκείνες τις ημέρες; Τους αμαρτωλούς που συγχώρεσα, εκείνους που 

διψούσαν και διψούσαν για δικαιοσύνη, εκείνους που λαχταρούσαν την αλήθεια, την πνευματικότητα και 

την αιωνιότητα. 

17 Ποιος δεν Με αναγνώρισε; Οι ισχυροί, οι θεολόγοι, οι Φαρισαίοι, και για πολλούς που δεν 

πίστευαν, ο Λόγος Μου προκαλούσε σύγχυση. 

18 Πολλοί είπαν: "Αυτά που κηρύττει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να γίνουν 

πραγματικότητα". Αλλά ξέρετε ότι δώδεκα άνθρωποι Με ακολούθησαν άμεσα και έμαθαν από Μένα, και 

τους είπα: Κρατήστε τις διδασκαλίες Μου, ενεργήστε και διδάξτε. Σύντομα θα φύγω, αλλά δεν θα είμαι 

μακριά, θα Με έχετε στις καρδιές σας και θα συνεχίσω να δίνω μαρτυρία για Μένα. Ό,τι έκανα εγώ σε 

σας, κάντε το στον συνάνθρωπό σας. 

19 Αυτοί οι άνθρωποι που προετοιμάστηκαν από τους προφήτες δεν ήταν σε θέση να Με 

καταλάβουν. Αλλά ο σπόρος Μου σπέρνεται τώρα και μεταφέρεται στα έθνη και τις επαρχίες μέσω αυτών 

των δώδεκα μαθητών. Ενώ ο εκλεκτός λαός τους απέρριπτε, τους καταδίωκε και τους καταδίκαζε στα 

δικαστήριά του, οι λαοί των ειδωλολατρικών εθνών δέχτηκαν το σπέρμα Μου και καρποφόρησε. 

20 Η παγανιστική Ρώμη δέχτηκε τους μαθητές μου και μαζί τους τον σπόρο της διδασκαλίας μου. 

Αυτό το έθνος, καρποφόρο από τον πόνο και κουρασμένο από τις απολαύσεις, δέχτηκε τη διδασκαλία μου 

με χαρά και έγινε πνευματικά ισχυρό. Από αυτό προέκυψαν νέοι απόστολοι που μετέφεραν τη διδασκαλία 

μου σε άλλους λαούς. 

21 Αυτοί οι άνθρωποι που δεν ήταν σε θέση να Με ακολουθήσουν, που θεωρούσαν αδύνατο να 

ακολουθήσουν τη διδασκαλία Μου ─ πού είναι τώρα; Σας λέω ότι, χωρισμένοι σε πολλά μέρη, 

βρίσκονται και πάλι στη γη: κάποιοι έχουν γίνει ισχυροί μέσω της γήινης δύναμης, κινούν τα πεπρωμένα 

αυτού του κόσμου- άλλοι είναι μαζί Μου ως μάρτυρες της νέας Μου εκδήλωσης- και οι υπόλοιποι, 

ενσαρκωμένοι για άλλη μια φορά, Με περιμένουν. 

22 Αντιπροσωπεύετε εκείνον τον λαό που Με ακολούθησε, αποτελούμενο από ασθενείς, 

αμαρτωλούς, πεινασμένους για δικαιοσύνη. 

23 Σήμερα ήρθα όχι μόνο για να επαναλάβω τη διδασκαλία Μου της Δεύτερης Εποχής, αλλά και για 

να σας δώσω ένα άλλο μάθημα, για να σας κάνω να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Τον σπόρο που έσπειρα 

μέσα σας, τον καλλιεργώ για να δρέψω τον καρπό μετά. 

24 Γεμίστε τους εαυτούς σας με πνευματισμό και συνεχίστε να λαμβάνετε τις ευεργεσίες μου, ώστε 

να μπορείτε να φέρετε τους καρπούς των διδασκαλιών μου στην ανθρωπότητα. Νιώστε την παρουσία μου. 

Έρχομαι σε σας σαν μια ακτίνα φωτός που γίνεται ψωμί, παρηγοριά και χάδι όταν μπαίνει στην καρδιά 

σας. 

25 Δεν εμφανίζομαι ως δικαστής για να εκθέσω τις παραβάσεις σας μπροστά στα μάτια των αδελφών 

σας. Ο Λόγος της αγάπης Μου είναι εκεί για να διορθώσει και να εξομαλύνει τις καρδιές. 

26 Δεν υπάρχει κανείς στη γη που να διδάσκει το Δόγμα Μου με την αλήθεια με την οποία το έχω 

αποκαλύψει. Αλλά υπάρχουν πράγματι εκείνοι που το έχουν αποκρύψει. Γι' αυτό, κατέβηκα σε αυτόν τον 

κόσμο με αυτή τη μορφή εκδήλωσης, ώστε η ανθρωπότητα να δει και πάλι το λαμπερό αστέρι, ώστε οι 

ναυαγοί να ανακαλύψουν τη σωσίβια λέμβο. 

27 Έδωσα στους παρίες κληρονομιά, θεράπευσα τους αρρώστους και τους έκανα θεραπευτές στη 

συνέχεια, ώστε να επιδείξουν τη δύναμή μου στον κόσμο. Γιατί μπροστά σε τέτοιες πράξεις ακόμη και ο 

επιστήμονας θα πρέπει να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει την εποχή στην οποία ζει. 

28 Σας διδάσκω να ελέγχετε το σώμα σας και να το κάνετε υπάκουο συνεργάτη στην πνευματική σας 

αποστολή. Αλλά διδάσκω επίσης την ψυχή σας να απαλλαγεί από το σωματικό της περίβλημα όταν 

συνειδητοποιεί ότι έχει κουραστεί, για να ανοίξει τα φτερά της και, απελευθερωμένη από τις αλυσίδες της, 

να εργαστεί γεμάτη αγάπη στην "πνευματική κοιλάδα" και, επιστρέφοντας, να φέρει ένα μήνυμα ελπίδας 

και ενθάρρυνσης στην καρδιά. 

29 Γι' αυτό σας λέω ότι θα γίνετε το φως του κόσμου, επειδή είστε απόστολοι του πνευματισμού. 

Εκμεταλλευτείτε όμως την παραμονή μου ανάμεσά σας, γιατί το 1950 πλησιάζει. Θα πάψω να σας μιλάω 

με αυτή τη μορφή, και δεν σας βλέπω ακόμη έτοιμους. 
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30 Ο Νόμος Μου και ο Λόγος Μου αυτής της Τρίτης Εποχής με τις αποκαλύψεις του, τις προφητείες 

του και τα δώρα της χάρης αποτελούν την Κιβωτό της Νέας Διαθήκης στην οποία θα συγχωνευθούν και 

θα ενωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αλλά πριν από αυτό, θα πρέπει να απορριφθεί και να 

καταπολεμηθεί. 

31 Θα είστε αυτοί που θα υπερασπιστούν τη Νέα Σκηνή, οι νέοι στρατιώτες του Σκοπού μου που δεν 

θα ηττηθούν στη μάχη, επειδή η Παρουσία μου και ο Λόγος μου σας έκαναν δυνατούς. 

32 Δεν πρέπει να κρύβεστε τις ημέρες των δοκιμασιών, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο αν ─ αν και ήρθα να 

σας δώσω σοφία και εξουσία ─ κρύβατε τα δώρα σας από εκείνους που στερούνται το έλεός σας. 

33 Δείτε τον Δάσκαλο να περιβάλλεται για άλλη μια φορά από τους μαθητές του. Αποκαλύπτω τον 

εαυτό Μου με σοφία, και οι ψυχές σας θα τρέμουν, γιατί έχοντας ζήσει τις δοκιμασίες στις οποίες τις 

υπέβαλα, νιώθουν την επιθυμία να διαποτιστούν με φως και να δυναμώσουν. Είναι μια ακτίνα του φωτός 

Μου που φτάνει στον εγκέφαλο εκείνου μέσω του οποίου εκδηλώνω τον εαυτό Μου ─ είναι μια έμπνευση 

μέσω της οποίας σας στέλνω το μήνυμά Μου. Με αυτόν τον τρόπο, σας αποκαλύπτω την πνευματική ζωή, 

φωτίζοντας έτσι για άλλη μια φορά το μονοπάτι που ο Ιησούς χάραξε στη Διδασκαλία του. 

34 Στο βαθμό που ακούτε σταδιακά το Λόγο μου, η ύπαρξή σας θα γίνει ελαφρύτερη και η δίψα για 

δικαιοσύνη θα είναι μικρότερη. Τότε η συνείδησή σας θα φωτίσει το δρόμο σας και θα είστε επαρκώς 

προετοιμασμένοι για να Μου προσφέρετε πράξεις που είναι σύμφωνες με το νόμο Μου. 

35 Όταν με πλησιάζετε, δεν επιδιώκετε μόνο τη σωτηρία της ψυχής, αλλά και του σώματος, και όταν 

ο Πατέρας βλέπει την προσπάθειά σας, χορηγεί ευεργετήματα στο ένα ή στο άλλο, όπως είναι το θέλημά 

Του. 

36 Η ψυχή είναι το μέρος της ύπαρξής σας, του οποίου η ζωή δεν έχει όρια. Υπήρχε πριν από το 

γήινο σώμα σας. Μιλάω στην ψυχή σας επειδή ανήκει σε έναν άλλο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, μιλάω επίσης 

στο σώμα και το χαϊδεύω. Γιατί αν υπάρχει ειρήνη και ηρεμία στην καρδιά του, το ανθρώπινο ον θα είναι 

σε θέση να Με δεχτεί καλύτερα. 

37 Αν ασχολείστε υπερβολικά με τις φυσικές ανάγκες, αποσπάτε την ψυχή σας και την απομακρύνετε 

από τα καθήκοντά της. 

38 Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που, όταν Με ακούνε, αναρωτιούνται: "Είναι αλήθεια ότι ο Δάσκαλος 

κάνει τον εαυτό Του γνωστό μέσω του ανθρώπου; Ότι ο Θεός, αν και είναι Παντοδύναμος, Δημιουργός, 

επικοινωνεί τον εαυτό Του μέσω ενός εγκεφάλου που δεν είναι άξιος να μεταφέρει τη δόξα Του σε ένα 

ταπεινό χώρο συγκέντρωσης;" Σας λέω: Μην κοιτάτε την πλούσια επίπλωση ή τη φτώχεια αυτών των 

τόπων συνάθροισης για να σας δώσουν μια ιδέα για τον Θεό σας. Είναι απαραίτητο να επιθυμείτε πάντα 

την ψεύτικη λάμψη των τελετών για να πιστέψετε στην παρουσία μου; Μην ξεχνάτε το παράδειγμα 

ταπεινότητας και υλικής φτώχειας που σας έδειξε ο Ιησούς, από τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Μεσσίας 

μέχρι τον τόπο όπου πέθανε. Υπάρχει το μεγαλείο του Δασκάλου σας ─ στην ταπεινότητα. Η Βασιλεία 

του Θεού βασίζεται στο πραγματικά αιώνιο, όχι στο μεγαλείο της εξουσίας. Καταλάβετε το αληθινό Μου 

μεγαλείο, την ταπεινότητα και το έλεός Μου, ώστε να μην εκπλήσσεστε πλέον που κάνω τον εαυτό Μου 

γνωστό μέσω μιας ικανότητας κατανόησης που θεωρείτε ανάξια ─ σε έναν τόπο συνάθροισης που δεν 

έχει καμία υλική σημασία. Ούτε να κρίνετε τη σημασία αυτού του έργου από τον μικρό αριθμό εκείνων 

που Με περιβάλλουν σήμερα, γιατί αυτό που σας αποκάλυψα θα είναι έγκυρο στην εποχή του και θα 

καταπλήξει τον κόσμο. 

39 Αληθινά σας λέω, η ζωή σας και τα έργα σας θα είναι μάρτυρες ότι είστε μαθητές Μου. 

40 Αγαπήστε Με σε ό,τι δημιουργήθηκε από Μένα και απορρίψτε την ιδέα ότι ο Θεός θα μπορούσε 

να είναι περιορισμένος με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανθρωπότητα έχει κατασκευάσει μια εικόνα Μου με 

διάφορους τρόπους για να αισθάνεται ότι είμαι μαζί της. Γιατί δεν Με αναζητάτε στα έργα Μου; Σας 

επέτρεψα να εξετάζετε όλα τα θαύματα που σας περιβάλλουν, ώστε να αναγνωρίσετε σε αυτά τη 

δημιουργική Μου δύναμη ─ από τα ελάχιστα αντιληπτά πλάσματα μέχρι το μεγαλοπρεπές βασιλικό 

αστέρι. Αλλά δεν σας λέω ότι εγώ είμαι η φύση, ούτε ότι είναι ο Θεός. Ούτε σας λέω ότι ο ήλιος είναι το 

Θεϊκό Μου Πνεύμα, γιατί όλα αυτά είναι ελάχιστα άτομα στο έργο του Δημιουργού. 

41 Αν περιορίζατε το μυαλό σας σε αυτές τις πεποιθήσεις, θα μιμούσασταν τους προγόνους σας ─ 

εκείνους που Με λάτρευαν στον ήλιο. Αλλά δεν πρέπει να κρίνετε άσχημα τους προγόνους σας, επειδή ο 

άνθρωπος εκείνης της εποχής ήταν ελάχιστα ικανός να αναγνωρίσει τη δημιουργική δύναμη του Θεού σε 
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αυτή τη δύναμη της φύσης. Γιατί μέσα σε αυτό βρήκε ζεστασιά, φως και ζωή. Να θυμάστε ότι δεν απείχαν 

πολύ από την αλήθεια. 

42 Όταν εκδηλώνομαι μέσω της ανθρώπινης μετάδοσης, δεν σας λέω ότι αυτό το άτομο είναι ο Θεός 

σας. Ωστόσο, πρέπει να περιοριστώ μόνο για να Με δεχτείτε και να ακούσετε την ουσία του Λόγου Μου, 

η οποία είναι η ίδια για όλους τους φορείς της φωνής, ακόμη και αν η μορφή της έκφρασης αλλάζει. Μια 

μόνο διάνοια δεν είναι αρκετή για να γνωστοποιήσει σε όλους αυτά που έχω να σας αποκαλύψω. 

43 Με αυτόν τον απλό τρόπο, σας έδωσα τη διδασκαλία Μου για να βρείτε το μονοπάτι που θα 

οδηγήσει την ψυχή σας στην ειρήνη και την τελειότητα που λαχταρά. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να 

εγκαταλείψετε τις ματαιοδοξίες και τις κακές κλίσεις. Σας διδάσκω να αγαπάτε και να κάνετε καλό στους 

συνανθρώπους σας με αληθινή αδελφοσύνη και με επίγνωση των υποχρεώσεών σας απέναντί τους. 

44 Σας δίδαξα ότι το σώμα σας αποσυντίθεται και μόνο η ψυχή σας επιβιώνει. Θα ανυψωθεί μετά από 

αυτή τη ζωή εκεί που θα την οδηγήσουν τα προσόντα της. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσει να αγωνίζεται 

για να ανεβαίνει όλο και περισσότερο και να πλησιάζει στην τελειότητα, που σημαίνει ότι πλησιάζει τον 

Θεό. 

45 Για να το πετύχετε αυτό, σας διδάσκω σήμερα πώς να προσεύχεστε και πώς να Με αναζητάτε. Και 

θέλω να καθοδηγείτε τους συνανθρώπους σας με αληθινή αγάπη προς τον πλησίον, όπως ακριβώς σας 

καθοδηγώ εγώ. 

46 Όπως δεν καταδίκασα τις ατέλειές σας, έτσι δεν θέλω να καταδικάζετε και τις ατέλειες των 

συνανθρώπων σας. 

47 Δείξτε τους μόνο αυτό που σας δίδαξα. Αυτός που είναι προετοιμασμένος θα σας καταλάβει. 

48 Σπείρετε, ακόμη και αν δεν θερίσετε τη σοδειά εδώ. 

49 Κατανοήστε τον Λόγο Μου, παιδιά Μου. Γιατί σε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, κατά τα οποία 

θα με ακούτε ακόμα, θα περάσετε από το να είστε μαθητές στο να γίνετε μαθητές. 

50 Έρχεστε στο τέλειο μονοπάτι που σας οδηγεί στον Σωτήρα σας. Και για άλλη μια φορά, όπως και 

στο παρελθόν, το Ισραήλ έρχεται μπροστά από την ανθρωπότητα. Έχετε τη γνώση της Πνευματικής Ζωής 

και είστε υπεύθυνοι για το Νόμο. 

51 Η ανάπαυση και η αδράνεια τελείωσαν: Ανεβήκατε για να εκπληρώσετε την αποστολή σας και 

κλείσατε την καρδιά σας στους πειρασμούς του κόσμου. 

52 Βρίσκεστε σε μια νέα μετενσάρκωση, δηλαδή σε ένα νέο κέλυφος σώματος, έτσι ώστε η ψυχή σας 

να μπορέσει να ολοκληρώσει το πεπρωμένο της στη γη και να έρθει σε Μένα εξαγνισμένη για να λάβει 

αυτό που της επιφυλάσσω στο υπερπέραν. 

53 Είστε οι νέοι μαθητές και μοιάζετε με εκείνους τους δώδεκα μαθητές της Δεύτερης Εποχής που 

μερικές φορές έφευγαν από τον Δάσκαλο για να αποδείξουν τα χαρίσματα και τις διδασκαλίες που είχαν 

λάβει και που μετά επέστρεφαν λυπημένοι επειδή δεν είχαν κάνει θαύματα λόγω έλλειψης πίστης ή 

φιλανθρωπίας. 

54 Τότε τους δίδαξα την παραβολή του σπόρου του σιναπιού και τους είπα ότι η πίστη μπορεί να 

μετακινήσει βουνά. Με είδαν να ανασταίνω τους νεκρούς, να ελευθερώνω τους δαιμονισμένους από τα 

μπερδεμένα πνεύματα, να θεραπεύω τους ανίατους και να σώζω τους αμαρτωλούς. Αφού όμως ο 

Δάσκαλος έφυγε από τη ζωή, ξύπνησαν στην αληθινή πίστη στα χαρίσματά τους, για να συνεχίσουν με 

τελειότητα τη διδασκαλία που είχαν μάθει και να τη διδάξουν με αγάπη στους συνανθρώπους τους. 

55 Περιμένετε κι εσείς τώρα την αναχώρησή μου, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε και να 

μοιραστείτε τα Καλά Νέα. 

56 Εξερευνήστε τον Λόγο Μου, μάθετε από Μένα, ώστε σύντομα να γίνετε καλοί απόστολοι που θα 

μαρτυρούν το Άγιο Πνεύμα με τα έργα της αγάπης σας. 

57 Βρίσκομαι στην κορυφή του βουνού. Από εκεί σας μιλάω και αποτυπώνω τα λόγια Μου στις 

καρδιές σας ─ με την προσδοκία ότι θα ξέρετε πώς να κάνετε σωστή χρήση της ελευθερίας της βούλησής 

σας, ώστε να απορρίψετε τις ματαιότητες του κόσμου και να κάνετε συνειδητά το Θέλημά Μου, που είναι 

τέλειο. 

58 Μην προσπαθείτε να καταλάβετε τον λόγο μου μόνο με τη νοημοσύνη, ακούγοντας τη φωνή του 

πνεύματός σας στην οποία αποκαλύπτεται η σοφία του μυστικού θησαυρού. 

59 Κάλεσα τους αμαρτωλούς για να τους κάνω ανθρώπους της αρετής. Το καθήκον μου ως 

Δάσκαλος είναι να διδάσκω αδιάκοπα μέχρι να τελειοποιηθούν οι ψυχές. Πολλοί από τους συνανθρώπους 
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σας ετοιμάζονται να σας ακολουθήσουν, να σας πάρουν ως παράδειγμα, επειδή γνωρίζουν ότι είστε 

μαθητές μου. Είστε ήδη έτοιμοι να Με δεχτείτε; Έχετε ήδη μάθει από Μένα; Σας λέω ότι μόνο η 

εκπλήρωση των πνευματικών και γήινων καθηκόντων σας θα σας δώσει το δικαίωμα να αποκαλείστε 

μαθητές Μου. 

60 Αν δουλέψετε για την ανανέωση της ανθρωπότητας, θα δείτε τελικά την αυγή μιας "νέας ημέρας" 

και θα νιώσετε την ειρήνη μου. 

61 Ο Λόγος Μου σας διδάσκει, αλλά δεν σας εξαναγκάζει. Σας έδωσα την ελευθερία της βούλησης, 

ώστε να νιώθετε κύριοι των πράξεών σας και να εκπληρώνετε το νόμο με πεποίθηση, ώστε τα προσόντα 

σας να είναι γνήσια. 

62 Για άλλη μια φορά η γη βάφτηκε κατακόκκινη, ο πόλεμος έχει σκοτεινιάσει τις ψυχές των 

ανθρώπων. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη θλίψη, πόνο και φόβο. Ωστόσο, μέσα σ' αυτό το χάος 

εμφανίστηκα και έγινα ορατός σε κάποιους και ακουστός σε άλλους. Από τον πόνο που βιώνει ο κόσμος, 

το ποτήρι Μου είναι γεμάτο. Αυτό Μου προσφέρετε αυτή τη στιγμή και το δέχομαι. 

63 Η διδασκαλία μου φέρνει φως σε κάθε ψυχή. Τοποθετώ την ειρήνη, την αρμονία, στην καρδιά 

σας. Μην ακούτε τη φωνή μου, που είναι η φωνή ενός Πατέρα που σας αγαπάει. 

64 Κρατήστε τον λόγο μου, γιατί το έτος 1950 πλησιάζει ήδη, και είναι θέλημά μου να τυπωθούν τότε 

οι διδασκαλίες μου, ώστε να αποτελέσουν τροφή για την ψυχή σας. Τότε θα προετοιμαστείτε να δώσετε 

αυτά τα γραπτά στους ανθρώπους να τα διαβάσουν και θα θυμηθείτε εκείνες τις στιγμές ευτυχίας που 

ζήσατε όταν ακούγατε τον Δάσκαλο. 

65 Μαχητές της Τρίτης Εποχής, εσείς που διαδίδετε το λόγο μου: Να είστε ακούραστοι. Βιαστείτε να 

προετοιμαστείτε όσο πλησιάζει η ώρα που θα σας αφήσω χωρίς τον Λόγο μου. Σιγά-σιγά, διαποτίσατε τον 

εαυτό σας με τη δύναμη που περιέχει η Διδασκαλία μου. 

66 Δεν με πίστεψαν όλοι όσοι Με άκουσαν στη Δεύτερη Εποχή. Ήταν απαραίτητο να επιστρέψω 

στον κόσμο για να σας δώσω νέα στοιχεία. Στον παρόντα χρόνο, ούτε όλοι όσοι Με άκουσαν Με 

πίστεψαν. Το σώμα, σαν ένα παχύ πέπλο, εμποδίζει την ψυχή να λάβει το Θείο Φως. Αλλά αυτό το πέπλο 

εξαφανίζεται όταν κάποιος κατανοήσει τις διδασκαλίες μου για να δώσει χώρο στις ορμές της ψυχής να 

απελευθερωθεί από τον υλισμό και να πλησιάσει τον Δημιουργό της. 

Αν κάποιοι που Με ακούνε δεν έχουν νιώσει αυτή την ανύψωση στην ύπαρξή τους, σας λέω ότι θα 

έρθει η ώρα που θα δουν αυτό το φως. Άλλοι που Με ακούνε πιστά δεν έχουν αποκτήσει τη γνώση των 

πνευματικών αποκαλύψεων, επειδή δεν είχαν την απαραίτητη προετοιμασία για να κατανοήσουν τη 

διδασκαλία. 

67 Αν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν σταματήσει την ανάπτυξή τους, αυτό οφείλεται στο ότι 

έχουν σφάλει στην ειδωλολατρία των πεποιθήσεών τους. Δεν μπορούν να κατανοήσουν υψηλές ιδέες 

επειδή έχουν αφήσει την πνευματική τους αντίληψη να ατροφήσει. 

Στο έργο μου αισθανθήκατε ότι το ανώτερο σας πλησιάζει για να σας περιβάλει με μια ατμόσφαιρα 

ειρήνης. Ακόμα και το σώμα σας έχει συμμετάσχει σε αυτή την ειρήνη, αφού και αυτό είναι πλάσμα του 

Κυρίου, δημιουργημένο στην τελειότητα. 

Το τέλειο είναι τόσο το πνευματικό όσο και το υλικό. Έτσι μπορείτε να αναγνωρίσετε τη θεϊκή 

παντοδυναμία ακόμη και στο άτομο και στο κύτταρο. Και αν μελετήσετε το πνεύμα, θα ανακαλύψετε σ' 

αυτό την απλή του φύση, ως το άτομο μιας ανώτερης ζωής. Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει 

τίποτα ξεχωριστό από το Θείο. 

68 Τα πάντα στη δημιουργία μου είναι κίνηση, αρμονία και τάξη που οδηγούν στην τελειότητα. 

Προκειμένου ο άνθρωπος να αφυπνιστεί και η φωνή του πνεύματός του να τον καθοδηγήσει στην 

πραγματικότητα, δεν πρέπει να κοιτάζει τη δημιουργία μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση και να μην 

λαμβάνει έτσι υπόψη του την ουσία της. Ο άνθρωπος χωρίς πίστη στην πνευματική ζωή θα πέσει στον 

υλισμό, επειδή θα θεωρεί ως μόνη ζωή αυτή του κόσμου. Αλλά όταν τελικά κουραστεί από τις 

απολαύσεις του ή απελπιστεί στα βάσανά του ─ τι θα του συμβεί; Κάποιοι θα χάσουν την πνευματική 

τους ισορροπία, άλλοι θα προσβληθούν από τη ζωή τους. 

69 Δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι στο ίδιο επίπεδο κατανόησης. Ενώ κάποιοι ανακαλύπτουν 

θαύματα σε κάθε στροφή, άλλοι βλέπουν τα πάντα ως ατελή. Ενώ ορισμένοι ονειρεύονται την ειρήνη ως 

το αποκορύφωμα της πνευματοποίησης και της ηθικής του κόσμου, άλλοι διακηρύσσουν ότι οι πόλεμοι 

είναι αυτοί που οδηγούν την ανάπτυξη της ανθρωπότητας. 
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70 Σε αυτό σας λέω: Οι πόλεμοι δεν είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του κόσμου. Αν οι άνθρωποι 

τις χρησιμοποιούν για τους φιλόδοξους και εγωιστικούς τους σκοπούς, αυτό οφείλεται στην πραγμάτωση 

στην οποία βρίσκονται όσοι τις προτιμούν. Μεταξύ αυτών, μερικοί πιστεύουν μόνο στην ύπαρξη σε αυτόν 

τον κόσμο, χωρίς να γνωρίζουν ή να αρνούνται την πνευματική ζωή- αλλά μεταξύ των ανθρώπων 

θεωρούνται επιστήμονες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γνωρίσουν όλοι αυτή την αποκάλυψη. 

71 Όσο εκείνοι που, μέσα στον θρησκευτικό τους φανατισμό, περιμένουν μόνο την τιμωρία της 

κόλασης στη συνέχεια, εμμένουν σε αυτή την άποψη, θα δημιουργούν τη δική τους κόλαση, επειδή η 

σύγχυση της ψυχής είναι παρόμοια με εκείνη του ανθρώπινου νου, αν και πολύ ισχυρότερη. Τώρα 

ρωτάτε: "Δάσκαλε, υπάρχει σωτηρία για αυτούς;" Σας λέω, υπάρχει σωτηρία για όλους, αλλά η ειρήνη και 

το φως θα έρθουν σε αυτές τις ψυχές μόνο όταν διαλυθεί το σκοτάδι της πλάνης. Έχετε νιώσει ποτέ οίκτο 

για ένα άτομο που το μπερδεμένο μυαλό του το κάνει να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν; Πόσο 

μεγαλύτερος θα ήταν ο πόνος σας αν βλέπατε στη συνέχεια εκείνα τα πλανεμένα όντα που βλέπουν τη 

φανταστική τους κόλαση! 

72 Ποιος άνθρωπος, που έχει γνώση του τι είναι ο σωματικός θάνατος και η αληθινή εξιλέωση, θα 

μπορούσε να πέσει σε σύγχυση την ώρα του θανάτου; 

73 Η διδασκαλία μου για την τέλεια αγάπη και σοφία δεν είναι μόνο θέμα αυτής της εποχής ή της 

Δεύτερης Εποχής. Ανά πάσα στιγμή σας έχω μιλήσει για αυτές τις διδασκαλίες. Όμως η λανθασμένη 

ερμηνεία των αποκαλύψεων έχει οδηγήσει τον άνθρωπο σε φανατισμό και σύγχυση. 

74 Μόλις ο πόνος του ίδιου του υλισμού γίνει ανυπόφορος για τη μπερδεμένη ψυχή, αυτός ο πόνος 

θα την αφυπνίσει προς το φως. Τότε θα θρηνήσει βαθιά για το λάθος του. 

75 Διδάξτε αυτές τις διδασκαλίες στους συνανθρώπους σας, ώστε να αυξηθεί η λαχτάρα στους 

ανθρώπους να αγωνιστούν για έναν κόσμο τελειότητας, στον οποίο οι ψυχές, μέσω της τελειότητάς τους, 

θα φτάσουν στην αγκαλιά του Πατέρα. 

76 Είμαι το φως που σας ενώνει όλους μέσα Μου. Για να σας δώσω αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιώ 

έναν από εσάς που έχει τόσο λίγη αξία όσο όλοι σας. Δείτε σ' αυτό την αγάπη Μου και το έλεός Μου. 

77 Το έτος 1950 πλησιάζει και στο τέλος του θα σας αποχαιρετήσω. Θα είναι επώδυνο και θα σας 

λείψει ο Λόγος Μου. Αλλά θα διατηρηθεί σε γραπτή μορφή, και εκεί όλοι θα βρουν τη διδασκαλία του 

Δασκάλου. Τότε θα πείτε: "Πόσο τρυφερή ήταν η διδασκαλία του! 

Για εκείνη τη στιγμή θα ετοιμάσω μυαλά και χείλη που θα σας μιλήσουν με έμπνευση. Άλλοι θα 

διαβάσουν τις διδασκαλίες Μου, και τότε θα νιώσετε ξανά τη δύναμη που λάβατε όταν έγινα γνωστός. Με 

αυτόν τον τρόπο θα είμαι ανάμεσά σας, στην ψυχή σας και στο μυαλό σας, εν μέσω αρμονίας και 

αδελφοσύνης. 

78 Σας έδωσα σε όλους περισσότερο φως για τις ζωές σας. Αν συναντάτε αγκάθια σε κάθε στροφή, 

είναι επειδή ο δρόμος του ανθρώπου είναι αγκαθωτός. Προσευχηθείτε και η πίστη σας θα σας στηρίξει 

στην επιθυμία για Αιώνια Ζωή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 228  
1 Στην κορυφή του βουνού όπου βρίσκεται ο Δάσκαλος, βρίσκεται επίσης η Μαρία, η Παγκόσμια 

Μητέρα ─ εκείνη που έγινε γυναίκα στη "Δεύτερη Εποχή", ώστε το θαύμα της ενσάρκωσης του "Θείου 

Λόγου" να γίνει πραγματικότητα. 

2 Ο άνθρωπος συχνά έκρινε και έψαξε τη Μαρία και επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς ήρθε 

στον κόσμο, και αυτές οι κρίσεις έσκισαν το ένδυμα της αγνότητας του μητρικού Πνεύματος, η Καρδιά 

του οποίου έκανε το Αίμα Του να ρέει στον κόσμο. 

3 Έχω τραβήξει τα πέπλα του αγνώστου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να απομακρύνω 

την αμφιβολία του άπιστου και να του δώσω τη γνώση των πνευματικών διδασκαλιών. 

4 Οι άνθρωποι έκαναν από την αλήθεια μου, που είναι σαν δρόμος, πολλούς παράδρομους, στους 

οποίους κυρίως παραστρατούν. Ενώ κάποιοι ζητούν τη μεσολάβηση της Ουράνιας Μητέρας και άλλοι την 

παρεξηγούν, ο μανδύας της αγάπης και της τρυφερότητας τους περιβάλλει όλους αιώνια. 

5 Από την αρχή του χρόνου αποκάλυψα την ύπαρξη της Πνευματικής Μητέρας, για την οποία 

μιλούσαν οι προφήτες, πριν ακόμη έρθει στον κόσμο. 

6 Μερικές φορές σας επιπλήττω στον λόγο Μου, αλλά η επιτίμησή Μου περιέχει φως, άνθρωποι. 

Δεν θα ήμουν τέλειος Δάσκαλος αν δεν σας ενημέρωνα για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Δεν θα ήμουν 

Πατέρας αν δεν σας έδινα να καταλάβετε πότε έχετε παραστρατήσει. 

7 Δεν θέλω να μολυνθεί η ψυχή σας, ούτε να πεθάνει σε σχέση με την αληθινή ζωή. Γι' αυτό, σας 

αναζητώ με τη δικαιοσύνη Μου, όταν σας βρίσκω παραδομένους σε βλαβερές απολαύσεις και 

διασκεδάσεις. Η ψυχή σας πρέπει να έρθει στους κόλπους Μου καθαρή, όπως ξεπήδησε από αυτούς. 

8 Όλοι εκείνοι που αφήνουν τα σώματά τους στη γη και αποστασιοποιούνται από αυτόν τον κόσμο 

σε μια κατάσταση απόσπασης της προσοχής ξυπνούν ─ όταν βλέπουν την Παρουσία μου να 

αποκαλύπτεται στο φως της αιωνιότητας που φωτίζει το πνεύμα ─ από τον βαθύ τους ύπνο με πικρά 

δάκρυα και με την απελπισία των αυτοκατηγοριών. Όσο ο πόνος του παιδιού συνεχίζει να προσπαθεί να 

απελευθερωθεί από τα βάσανά του, τόσο υποφέρει και ο Πατέρας. 

9 Μην αμφιβάλλετε ότι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, ώστε "οι 

τελευταίοι", όταν ακούσουν τον ήχο της καμπάνας και το κάλεσμα του Κυρίου, να δουν το φως του Αγίου 

Πνεύματος που θα τους δώσει τη σωτηρία. 

10 Εκείνη την εποχή δεν αναζήτησα ούτε εκκλησίες ούτε συναγωγές. Από τη στιγμή που γεννήθηκα 

στο καταφύγιο ενός στάβλου στη Δεύτερη Εποχή, εκδηλώνομαι σήμερα μέσω του ανθρώπου, ακόμη και 

αν αυτός είναι αμαρτωλός. Το μέσο με το οποίο παρουσιάζομαι χαρακτηρίζεται από φτώχεια και 

ταπεινότητα. Αλλά μην εκπλαγείτε, αν σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή ζούσα με τους φτωχούς και 

εκδήλωνα την ταπεινότητά Μου ακόμη και στα ρούχα Μου. 

11 Στην αγάπη Μου για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να Με αναζητήσουν, για τους χαμένους 

και για όλους όσους Με χρειάζονται ─ στο θείο Μου καθήκον να σας αγαπώ, αναζήτησα τον τρόπο να 

σας πλησιάσω, ώστε να Με δείτε, να Με ακούσετε και να Με νιώσετε. 

12 Σήμερα σας δίνω τον λόγο Μου κάτω από την ταπεινή στέγη αυτών των σπιτιών, που είναι το 

αντίστοιχο των τόπων όπου κάποτε σας συγκέντρωσα: στις όχθες ενός ποταμού, στα βουνά ή στην έρημο. 

13 Αλλά αν τα γεγονότα επαναληφθούν ─ πρέπει να Με σταυρώσετε για άλλη μια φορά και να 

τρυπήσετε οδυνηρά την καρδιά της Μαρίας με επτά μαχαιριές στιλέτου; 

14 Όταν ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό, περιβαλλόταν για μια στιγμή από σκοτάδι και μια απέραντη 

αίσθηση εγκατάλειψης. Την ίδια ώρα, η Μαρία ένιωσε μια απέραντη εγκατάλειψη στην καρδιά της 

μητέρας της. Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι ο Υιός αισθανόταν παρεξηγημένος από τους ανθρώπους εκείνη τη 

στιγμή. 

15 Ελάτε σε Μένα, ανθρωπότητα, είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, είμαι ο Δάσκαλος της Αγάπης 

που μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Αρρωστημένη και κουρασμένη ανθρωπότητα, σας δέχομαι 

και σας ευλογώ, και ενώ σας ευλογώ, απαλύνω τον πόνο σας. 

16 Ελάτε με παιδική αυτοπεποίθηση για να ξεκουραστείτε μαζί Μου και να λάβετε τις οδηγίες που 

χρειάζεστε. Εγώ είμαι Αυτός που σας καλωσορίζει για να φτιάξει την καρδιά σας. Ο χώρος είναι γεμάτος 

με θρήνους, κραυγές πόνου και παλιά και νέα βάσανα. 
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17 Εσείς που ακούτε αυτή τη λέξη ή την επαναλαμβάνετε αύριο ─ όταν λάβετε το νόημά της, αφήστε 

πίσω σας όλα τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις επιθυμίες σας για να αφοσιωθείτε στην αντανάκλαση 

του Θείου που σας φέρνω. 

18 Η ψυχή έχει επίσης προβλήματα και πρέπει να καταβάλλετε προσπάθεια για να τα λύσετε. Με 

ποιο τρόπο; Αφήνοντας τη σοφία να εισχωρήσει μέσα σας ─ αυτός ο σπόρος που, με τη φροντίδα μου και 

τις προσπάθειές σας, θα βλαστήσει και θα αναπτυχθεί μέχρι να γίνει το δέντρο της αιώνιας ζωής. Τότε θα 

δώσετε καλούς καρπούς στον κόσμο, τον οποίο έχει τόσο ανάγκη. Αυτή θα είναι η πραγματοποίηση του 

Έργου μου ανάμεσά σας. 

19 Σας είπα, "Σήκω και περπάτα". Αλλά σήμερα το είπα στην ψυχή σας με απλά λόγια, δείχνοντάς 

της το μονοπάτι που οδηγεί στον αληθινό παράδεισο, στην αιωνιότητα. 

20 Θέλω να σας βγάλω από τον θλιβερό λήθαργο σας, ώστε να μάθετε όλα όσα προορίζονται για την 

ψυχή και, επιπλέον, να σας διδάξω να τα κατέχετε. Χρόνια, εποχές και αιώνες έχουν περάσει πάνω από 

αυτόν τον πλανήτη, αλλά η ανθρωπότητα συνεχίζει χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, εξακολουθώντας να 

αρνείται τον Χριστό. Γιατί για τους ανθρώπους υπάρχει μόνο η φαινομενική ζωή των υλικών σωμάτων 

και μορφών, μόνο σε αυτά δίνουν σημασία, αγνοώντας και μη αντιλαμβανόμενοι τις ικανότητες της 

ψυχής. 

21 Ο άνθρωπος, που δημιουργήθηκε με ψυχή και σώμα, ξεχνά τη σημασία της ζωής της ψυχής, που 

θα έπρεπε να είναι πρωταρχική γι' αυτόν, και δίνει προσοχή μόνο στο ανθρώπινο μέρος, αναζητά στην 

ύλη την ευτυχία του, τις απολαύσεις του, τις ικανοποιήσεις και τα πάθη του, και όταν του μιλάω για την 

ψυχή, καταλήγει να λέει ότι αυτές οι διδασκαλίες είναι μόνο μία από τις πολλές. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο παραμένει απαθής στην πορεία του. 

22 Από την άλλη πλευρά, εκείνος ο άνθρωπος που λαχταρά να πνευματοποιηθεί, καθαρίζει την 

καρδιά και το νου του, πλένεται στο νερό της μετάνοιας, απαρνιέται φιλόδοξους υλικούς στόχους και 

αισθάνεται ότι τα βήματα της ζωής του φωτίζονται από το φως του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι 

εκείνοι που έφτασαν στο μεγαλείο της ψυχής τους μεταμορφώθηκαν μέσα στο χωνευτήρι των παθημάτων 

τους, με αποτέλεσμα να γίνουν ηγέτες της ανθρωπότητας στη γη και αργότερα φωτισμένα όντα στον 

πνευματικό χώρο, προστάτες των ανθρώπων, εμπνευστές και φύλακες. Αυτές οι ψυχές είναι ενωμένες με 

την ανθρωπότητα μέσω της αγάπης, και έτσι λάμπουν σε ένα στερέωμα πέρα από το ορατό, στην υπέροχη 

πνευματική ζωή, και φωτίζουν αυτή την ανθρωπότητα με το φως τους, χωρίς ποτέ να την εγκαταλείπουν. 

23 Είναι απαραίτητο να αφυπνιστείτε, ώστε η ψυχή σας να συνειδητοποιήσει τις επιθυμίες της να 

εκδηλωθεί μέσω του υλικού της σώματος. Να ξέρετε ότι μέσα από τα έργα σας μπορείτε να εκφράσετε το 

βαθμό ανάπτυξης της ψυχής σας. Ξεκινήστε με το να είστε ανεκτικοί στις αδυναμίες των άλλων. Να 

θυμάστε, αν έχετε ήδη διανύσει δύσβατους δρόμους και έχετε διορθώσει τα λάθη σας, υπάρχουν άλλοι 

που δεν τους έχουν περάσει ακόμη, και γι' αυτό πρέπει να δείξετε κατανόηση προς τον πλησίον σας και να 

τον βοηθήσετε να αναγεννηθεί από τις πτώσεις του, δίνοντάς του το φως της δικής σας εμπειρίας. 

24 Σας λέω ειλικρινά, ότι οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές σας, οι οποίοι διέσχιζαν το μονοπάτι 

που διανύετε σήμερα, ανέβηκαν στα πνευματικά ύψη επειδή ζούσαν για να αγαπούν τους συνανθρώπους 

τους, όταν ήταν ευεργέτες, γιατροί και δάσκαλοι στη γη. Γι' αυτό σας λέω: Αν είχατε υπακούσει στις 

παρορμήσεις της ψυχής σας, θα ήσασταν σε καλύτερη θέση. Και αν δεν κάνετε χρήση όσων σας 

προσφέρω σε αυτή τη διδασκαλία, θα σας κατηγορήσω αργότερα, στον πνευματικό κόσμο, για την 

έλλειψη ευσυνειδησίας. Επομένως, μη χάσετε αυτή την ευκαιρία, εργαστείτε με αγάπη και εμπιστοσύνη 

στο Λόγο Μου. 

25 Όποιος αρνείται την αγάπη προς τον συνάνθρωπό του την αρνείται στον Χριστό. Όταν βλέπετε 

τον πλησίον σας να υποφέρει και να κλαίει και να σας έχει ανάγκη, γιατί δεν τον υπηρετείτε; Ο λόγος 

είναι ότι έχετε υλοποιήσει ακόμη και τα ευγενέστερα και πιο τρυφερά συναισθήματά σας. 

26 Μεταμορφώστε την ύπαρξή σας και τη ζωή σας, αποϋλοποιήστε ό,τι έχετε υλοποιήσει. 

Πνευματοποιήστε τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα έργα σας. Να συνειδητοποιείτε όλο και 

περισσότερο την αποστολή της πνευματικής ψυχής, τότε μέσω αυτής της μεταμόρφωσης δεν θα είστε 

πλέον άχρηστοι και θα γίνετε χρήσιμοι, και η ζωή σας θα μαρτυρά την αλήθεια μου. 

27 Για όλους, θα έρθει η στιγμή που η ψυχή θα νιώσει τη φλογερή επιθυμία να θριαμβεύσει επί του 

σώματος, να εκμηδενίσει τον εγωισμό, να αποκαλύψει την αγάπη που έλαβε από τον Πατέρα και τη σοφία 

και τη δύναμη που έλαβε ως κληρονομιά. Όταν η ψυχή πάρει την πραγματική της θέση στον άνθρωπο, 
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αυτός θα έχει ομοιότητα με τον Χριστό. Η λέξη "Χριστός" σημαίνει αγάπη, δύναμη και σοφία, αλήθεια 

και ζωή. 

28 Όμως θα περάσουν μερικές ακόμη γενιές σε αυτόν τον κόσμο χωρίς η ανθρωπότητα να 

κατανοήσει τη μεγάλη σημασία του Χριστού. Ο Χριστός εξαφανίστηκε ως άνθρωπος και εμφανίστηκε ως 

θριαμβευτικό πνεύμα χωρίς σώμα, εξ ολοκλήρου ως αγάπη. Είναι η συνεχής αποκάλυψη του θείου ελέους 

προς την ανθρωπότητα. 

29 Να ξέρετε ότι Με ευχαριστεί να σας βλέπω χρήσιμους και έτοιμους να υπηρετήσετε τους 

συνανθρώπους σας. Με ευχαριστεί να σας βλέπω στο στρατόπεδο των ασθενών. Χαίρομαι όταν σας 

βλέπω να σπέρνετε τον σπόρο της διδασκαλίας Μου, να χαϊδεύετε, να παρηγορείτε και να βοηθάτε όσους 

έχουν ανάγκη. Θυμηθείτε: Όταν βρισκόμουν στον κόσμο, άφησα τη Διδασκαλία Μου θεμελιωμένη στα 

θεμέλια αυτής της θεϊκής υπέρτατης εντολής: "Αγαπάτε αλλήλους". Αλλά έχουν περάσει αιώνες, και 

ακόμα περιμένω να νιώσετε αυτή την εντολή στην καρδιά σας. 

30 Ετοιμάστε την καρδιά σας, το μυαλό σας και την ψυχή σας, γιατί ακούτε τον ουράνιο λόγο μου. 

31 Δεν πρέπει να πέσετε θύματα λάθους, διότι σας μιλάω με απόλυτη σαφήνεια και μέσω 

διαφορετικών φορέων φωνής. 

32 Έρχομαι επίσης να ερευνήσω τις καρδιές σας για να αναλογιστείτε τι έχετε καταλάβει από τη 

διδασκαλία μου. Αναζητώ το φως της πίστης σας. 

33 Ακούστε τη φωνή του πνεύματός σας. Διαλογιστείτε για να εκπληρώσετε όλα όσα έχετε ορκιστεί 

στον Πατέρα σας. 

34 Ο Νόμος Μου έχει βεβηλωθεί σε αυτή τη γη, αλλά πάντα σας ανέθετα να τον φυλάτε και να τον 

υπερασπίζεστε. 

35 Μην αμαυρώνετε τον νόμο, μην κοιμάστε, μην υλοποιείτε τις ψυχές σας. Δουλειά! 

36 Σκεφτείτε ότι η ψυχή σας είναι η ίδια με εκείνη που σε άλλες εποχές δεν υπάκουε στις εντολές του 

Πατέρα, και ότι σήμερα έχει μια νέα ευκαιρία για σωτηρία, την οποία ο Κύριός σας της δίνει από αγάπη. 

37 Ξέρω, Ισραήλ, ότι παρά τη μεγάλη Μου αγάπη για σένα, τα πλήθη θα ξεσηκωθούν, όπως στη 

Δεύτερη Εποχή, για να Με πληγώσουν και να Με κοροϊδέψουν. Ξέρω ότι ανάμεσά σας κρύβεται ο 

Ισκαριώτης. Αλλά η εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας δεν θα είναι άχρηστη, δεν θα είναι 

μάταιο το γεγονός ότι απελευθέρωσα την Έκτη Σφραγίδα. 

38 Ο ερχομός μου ανάμεσά σας έγινε για να σας σώσω μέσω της ανανέωσης και της διόρθωσης, να 

σας απομακρύνω από τη βρωμιά και την αμαρτία και να σας προσφέρω τον δρόμο προς την ειρήνη και 

την ευημερία. 

39 Μακάριος είναι εκείνος που καθαρίζει και προετοιμάζει τον εαυτό του, γιατί θα επικρατήσει στις 

δοκιμασίες. 

40 Τα στοιχεία του πολέμου και της καταστροφής εξαπολύονται. Η πείνα και η πανούκλα με τις 

άγνωστες και ανίατες ασθένειές τους σας απειλούν. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε λοιπόν. 

Εργαστείτε στην αποστολή σας και η δοκιμασία θα περάσει. 

41 Είμαι ο Χριστός, ο ίδιος που αποκαλύφθηκε στον Ιησού στη Δεύτερη Εποχή. Μου άρεσε να σας 

γίνω γνωστός με αυτή τη μορφή. 

42 Αυτή τη στιγμή όλοι οι λαοί της γης πρέπει να Με νιώσουν. 

43 Ο Λόγος Μου είναι το Βιβλίο των Οδηγιών που έδωσα στα χέρια σας για να το μελετήσετε. Θα 

υπάρξουν αιρέσεις εναντίον αιρέσεων, θρησκείες σε πόλεμο με άλλες θρησκείες και δόγματα εναντίον 

δογμάτων. Μπροστά σε αυτό το χάος των ψυχών, θέλω να δώσετε το παράδειγμα και να γίνετε μια 

προστατευτική άμυνα. 

44 Μην γίνεστε αλαζόνες επειδή είστε οι εκλεκτοί μου. Αφού αναλάβετε αυτή την ευθύνη, δεν πρέπει 

να "κοιμηθείτε", γιατί τότε θα πέσετε ξανά στις αβύσσους που αφήσατε πίσω σας, και τότε, όταν η 

δυστυχία και ο πόνος θα σας συναντήσουν στο δρόμο σας, θα αναρωτηθείτε: "Πώς είναι δυνατόν εμείς, 

που ήμασταν μεταξύ εκείνων που άκουσαν τις διδασκαλίες του Δασκάλου, να πρέπει να πιούμε ένα τόσο 

πικρό ποτήρι;" 

45 Θυμηθείτε τα υποδειγματικά μου έργα και μάθετε να αγαπάτε το πνευματικό περισσότερο από το 

υλικό και να φροντίζετε πραγματικά για την ευημερία της ψυχής σας μετά την επίγεια ζωή της. Δουλέψτε 

μια ζωή γεμάτη φως και ειρήνη γι' αυτό από εδώ και στο εξής. Γιατί μέχρι τώρα, η ευημερία του σώματός 
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σας, οι ματαιοδοξίες του και τα ρούχα του ήταν πιο σημαντικά για σας από την ψυχή, η οποία πεθαίνει 

από πείνα και δίψα και της οποίας το ένδυμα είναι σκισμένο. 

46 Μην κάνετε λάθος. Το σώμα είναι το ένδυμα της ψυχής, και η ψυχή είναι αυτή που πρέπει να 

ανέβει σε Μένα. Το σώμα είναι χώμα και θα επιστρέψει στο χώμα μαζί με τα γήινα υπάρχοντά του. 

Αφήστε την ψυχή σας να αποκτήσει τους πνευματικούς θησαυρούς, γιατί αυτούς θα τους πάρει μαζί της 

στην αιωνιότητα. 

47 Για εκείνους που είναι πλούσιοι σε γήινα αγαθά δεν υπάρχω, ο πλούτος τους είναι το παν γι' 

αυτούς. Με έχουν ξεχάσει. Τι τους νοιάζει η δυστυχία και ο πόνος του κόσμου; Τι τους νοιάζει η θλίψη 

των άλλων; Έχουν κλείσει τα αυτιά τους στη φωνή της συνείδησης, η οποία τους κρίνει σε κάθε 

περίπτωση και τους μιλάει για τη δύναμή Μου σε κάθε στροφή. 

48 Αληθινά σας λέω: Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητούν τη δικαιοσύνη μου. 

49 Αλλά όλα θα αλλάξουν, η διαμονή θα τελειώσει και η δύναμη που έχω παραχωρήσει σε 

ορισμένους ανθρώπους για να φέρουν καλό ή κακό στην ανθρωπότητα θα κριθεί. 

50 Πόσοι θα είχαν ήδη γνωρίσει το έργο μου αν είχατε βγει έξω και είχατε καλέσει τους άπορους να 

φάνε από το ψωμί του τραπεζιού μου! 

51 Να θυμάστε ότι αυτό που σας έδωσα είναι για τους συνανθρώπους σας. 

52 "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον" σας δίδαξα ακόμη και εκείνες τις ημέρες. Έχουν περάσει αιώνες, 

συνεχίζω να σας μιλάω για την ίδια διδασκαλία, αλλά ακόμα δεν αισθάνεστε στις καρδιές σας αυτή τη 

μεγαλειώδη εντολή. 

53 Σας ρωτώ για να απαντήσετε στον εαυτό σας εσωτερικά: Ποιος μπορεί να αγαπήσει τους 

εγωιστές; Καταλάβετε ότι σας μιλάω για εκείνους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, που δεν 

προσφέρουν υπηρεσίες, ούτε χαρίζουν μια φρατζόλα ψωμί, ούτε παρηγορούν κανέναν. Μόνο εγώ 

καταλαβαίνω τα ελαττώματα του χαρακτήρα τους και επομένως μπορώ να τους αγαπώ και να τους 

καταλαβαίνω. 

54 Μόλις καταλάβετε ότι έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να αποκτήσετε εμπειρία και να 

συνειδητοποιήσετε τον θεϊκό νόμο της αγάπης και του ελέους προς τον πλησίον σας, έχετε διεισδύσει 

στην αρμονία αυτής της ζωής. Γνωρίζετε ήδη μέσω των αποκαλύψεών μου ότι όποιος δεν υπακούει στον 

νόμο μου πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο μέχρι η ψυχή να εκπληρώσει το έργο που της έχει 

ανατεθεί. 

55 Είστε σαν τα χιλιάδων ετών δέντρα που παρουσιάζουν ένα πλήθος ρωγμών ως ίχνος του αγώνα 

τους ενάντια στο χρόνο και τις καταιγίδες, παρόλο που στον άνθρωπο το φως της ψυχής του δεν λάμπει 

πλήρως. Σας αγαπώ πολύ- ωστόσο, η βία των δυνάμεων της φύσης θα συνεχίσει να μαστιγώνει την 

ανθρωπότητα, γιατί αυτό την έχει προκαλέσει, και τα αποτελέσματά της θα είναι καταστροφικά. Είναι ο 

πόλεμος που θα εξαπολύσει ο υλιστικός άνθρωπος, και αυτό θα φέρει καταστροφή στους λαούς που θα 

κλαίνε πικρά. Αλλά ποιος θα μπορέσει να τους παρηγορήσει; 

Ακούστε: Η ανθρωπότητα θα δέχεται το ένα κάλεσμα αφύπνισης μετά το άλλο, τα απελευθερωμένα 

στοιχεία θα κατέβουν στον πλανήτη και θα καταστρέψουν ολόκληρες εκτάσεις γης. Τότε θα 

συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχετε ανταποκριθεί στο Πνευματικό Έργο, ότι δεν έχετε κάνει τίποτα. 

Απευθύνομαι σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. 

56 Οι άνθρωποι θα κλαίνε για την ψυχική σας κατάσταση, γιατί είναι σκληρή σαν γρανίτης και 

ψυχρή σαν ταφόπλακα. Πώς θα τους παρηγορήσετε; 

57 Αν ήσασταν γόνιμη γη, ο σπόρος θα είχε ήδη φυτρώσει μέσα σας. Αλλά εσείς είστε άγονη γη που 

δεν αποδίδει καρπούς. Η ανθρωπότητα θα στρέψει το βλέμμα της πάνω σας. Πώς όμως θα του δώσετε την 

αγαπητική ενθάρρυνση που χρειάζεται, αν οι καρδιές σας εκπέμπουν μόνο περιφρόνηση, μομφή και 

σκληρότητα; Ποιος θα ακούσει τους θρήνους των ανθρώπων με τις ταραγμένες καρδιές; Ποιος θα είναι η 

ασπίδα εκείνων που υποφέρουν; Θα πρέπει να είμαι εγώ, μέσω των φορέων της φωνής μου, αυτός που θα 

παρηγορεί αυτούς που υποφέρουν. 

Παρ' όλα αυτά, λέω στον χριστιανικό κόσμο: ανοίξτε την καρδιά σας ώστε να αντιληφθείτε 

τουλάχιστον το κλάμα του λαού. Κάντε μια προσπάθεια να εξουδετερώσετε τις συνέπειες των πολέμων 

και των δυστυχιών. Στην πραγματικότητα, ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα είναι ελάχιστο σε σύγκριση με 

αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει φθάσει ακόμη στον ύψιστο βαθμό του, και 
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εσείς ως Χριστιανοί, όπως ισχυρίζεστε ότι είστε, πρέπει να αποδείξετε ότι είστε. Αν δεν προσπαθήσετε να 

γίνετε τώρα ─ πότε θα ξεκινήσετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας; 

58 Το δωμάτιο αντηχεί από τις απελπισμένες κραυγές πόνου των συνανθρώπων σας. Αν βλέπατε τι 

έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, θα μετανοούσατε για την έλλειψη καθήκοντος και τότε θα κάνατε κάτι για 

το καλό του πλησίον σας. Υπάρχουν όντα στον πνευματικό κόσμο που χύνουν δάκρυα για χάρη αυτών 

των ανθρώπων και εκλιπαρούν για εκείνους που είναι τυφλοί λόγω του εγωισμού τους, και επίσης για 

χάρη τους, ώστε η καταιγίδα που ξεσπά πάνω από αυτόν τον κόσμο να καταλαγιάσει. Όπως και αυτοί, 

θέλω να σας δω να μεταμορφώνεστε σε θεραπευτικό βάλσαμο, σε χάδι, σε φως, σε συμπόνια. 

Απομακρύνετε από τις καρδιές σας την αδιαφορία που σας απομακρύνει από την ανθρώπινη οικογένεια 

και σκεφτείτε ότι ο θάνατος θα περάσει από αυτόν τον κόσμο, παρασύροντας τους περισσότερους 

κατοίκους του. Υπάρχει ασθένεια της ψυχής και του σώματος. Υπάρχουν σώματα που γίνονται καλά με 

υλικά φάρμακα και άλλα που δεν μπορούν να αναρρώσουν, επειδή η ψυχή είναι άρρωστη. 

59 Μαθητές, δεν επιθυμείτε να θεραπεύσετε τις ασθένειες της ψυχής καθώς και εκείνες του σώματος; 

Αληθινά, σας λέω, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά πότε θα ξεκινήσετε τη δραστηριότητά σας; Πότε θα 

βάλετε τέλος στον υλισμό σας; Πότε θα ξεκινήσετε τη νέα ζωή της πνευματοποίησης; 

60 Μεταμορφωθείτε μέσα από τη διδασκαλία μου, νιώστε τους εαυτούς σας ως νέα ανθρώπινα όντα, 

εξασκηθείτε στις αρετές μου, και το φως θα εμφανιστεί στο πνεύμα σας και ο Χριστός θα εκδηλωθεί στην 

πορεία σας. 

61 Τα μηνύματά μου είναι η δύναμη που ζωογονεί τη γη, είναι σαν ήλιος που δίνει ζεστασιά και ζωή, 

είναι το νερό που αρδεύει. Μιλάω για το έδαφος της καρδιάς σας, το οποίο παραμένει άγονο παρά τις 

αδιάκοπες διακηρύξεις μου. 

62 "Άνθρωποι, άνθρωποι, σηκωθείτε, ο χρόνος πιέζει, και αν δεν το κάνετε αυτή τη "μέρα" δεν θα 

ξυπνήσετε σε αυτή τη γήινη ζωή. Θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε παρά το μήνυμά μου; Θέλετε ο 

θάνατος της σάρκας να σας ξυπνήσει ─ με την αναλώσιμη φωτιά των τύψεων της ψυχής σας χωρίς ύλη; 

63 Να είστε ειλικρινείς, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση να βρίσκεται στην Πνευματική Ζωή, μπροστά 

στην Αλήθεια, όπου τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον υλισμό σας, όπου πραγματικά θα δείτε τον 

εαυτό σας σε κουρέλια ─ λερωμένα, βρώμικα και σκισμένα ─ που η ψυχή σας θα φοράει ως ρούχα. 

Πραγματικά, σας λέω, εκεί, στη θέα της δυστυχίας σας και με το αίσθημα της τόσο μεγάλης ντροπής, θα 

νιώσετε την απέραντη επιθυμία να πλυθείτε στα νερά της βαθύτερης μετάνοιας, γνωρίζοντας ότι μόνο 

καθαροί μπορείτε να πάτε στη γιορτή του Πνεύματος. 

Κοιτάξτε πέρα από τον ανθρώπινο εγωισμό με όλες τις αδυναμίες του, που είναι προς το παρόν η 

περηφάνια σας, η ικανοποίησή σας, και πείτε Μου αν έχετε συμπάσχει με τον πόνο των ανθρώπων, αν οι 

λυγμοί των γυναικών ή τα κλάματα των παιδιών αντηχούν στις καρδιές σας. Πες Μου λοιπόν: Τι έχεις 

κάνει στους ανθρώπους; Έχεις υπάρξει ζωή γι' αυτούς;" 

64 Αφού κάνετε μια αυτοεξέταση υπό το φως της συνείδησής σας, δεν είστε έτοιμοι να εμφανιστεί το 

Θείο Πνεύμα μου και να σας ελευθερώσει από τις αλυσίδες που δημιουργήσατε με τα σφάλματά σας; 

Αποφασίστε να επιτύχετε την πνευματοποίηση, ώστε να πέσουν τα κουρέλια από την ψυχή σας. Θα σας 

βοηθήσω να γνωρίσετε τους εαυτούς σας εσωτερικά όπως είστε. 

65 Αλλά εσείς που θα διαβάσετε με μεγάλο ενδιαφέρον τα γραπτά που θα διαδώσουν την ουσία του 

Λόγου Μου ─ θα συγκινηθείτε εσωτερικά, γιατί θα ξέρετε ότι σας αγαπώ, όπως και όλοι όσοι Με ακούνε 

αυτή τη στιγμή. 

66 Εδώ και πολύ καιρό ο Δάσκαλος σας περιμένει στο δρόμο της ζωής, και ακόμη κι αν περάσουν 

αιώνες, εγώ θα συνεχίσω να σας περιμένω. Να γνωρίζετε ότι κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο 

μέσω του δρόμου που έχει χαράξει ο Χριστός. Τώρα, όμως, ελάτε ακόμα κι αν είστε λερωμένοι, 

κουρελιασμένοι και βρώμικοι. Θα καθαρίσω το μυαλό και την καρδιά σας, θα ανανεώσω το "ένδυμά" σας 

και θα σας οδηγήσω στο "κτήμα" όπου θα γιορτάσω μια πνευματική γιορτή. Εκεί θα βρείτε τις εκλεκτές 

τροφές της σοφίας και της αγάπης, εκεί θα ακούσετε το αρμονικό τραγούδι της δοξολογίας που όλο το 

σύμπαν στέλνει σε Μένα. 

67 Θέλω να μάθετε να αγαπάτε, ώστε η αγάπη σας, μετατρεπόμενη σε συμπόνια, να σας οδηγήσει 

στους ασθενείς και να σας κάνει να αναζητήσετε εκείνους που έχουν χάσει την πίστη τους. Θέλω να 

ευλογείτε τα πάντα, χωρίς να υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να ευλογήσετε, έτσι ώστε μέσω της 
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πνευματοποίησης και της τελειοποίησής σας να προσεγγίσετε σταδιακά την κατανόηση του 

μεγαλειώδους. 

68 Είναι ο υλιστικός εγωισμός που έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, και η 

ψυχή περίμενε αιώνες για την ευκαιρία να αποκαλυφθεί. Αληθινά σας λέω: Αν αυτό επιτρεπόταν, οι 

πέτρες, συγκλονισμένες από την ουσία του Λόγου Μου, θα μετακινούνταν για να αποδείξουν την έλλειψη 

πνευματικότητας, και θα τις βλέπατε να σηκώνονται και να φωνάζουν: "Ο Χριστός έχει δίκιο". Αλλά 

τελικά θα σε κατακτήσω μέσω της αγάπης. Ακόμα κι αν ο κόσμος ντρέπεται για σένα, εγώ δεν θα φύγω 

από το πλευρό σου. Όταν σας καταδικάζουν ανελέητα, εγώ θα σας υπερασπιστώ και θα σας 

αποκαταστήσω στις πτώσεις σας. 

69 Υπάρχει ένα υλικό μέρος μέσα σας που είναι από τη γη και ένα πνευματικό μέρος που είναι από 

τον ουρανό. Υπάρχει μια εποχή που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι ύλη και μια εποχή που αισθάνεται 

ότι είναι πνευματικός. Όταν αφήσετε αυτό το γήινο σώμα και περάσετε στην πνευματική κατάσταση, θα 

καταλάβετε αυτό που δεν έχετε καταλάβει τώρα. Το σώμα σας θα παραμείνει εδώ γιατί ανήκει στη γη. 

Αλλά η ψυχή σας θα πετάξει μέχρι τις υψηλές περιοχές όπου θα συνεχίσετε να ζείτε για να συνεχίσετε την 

πνευματική σας ανάπτυξη. 

70 "Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών". "Μακάριοι όσοι κλαίνε, 

γιατί θα παρηγορηθούν". Τώρα προσθέτω: "Μακάριοι είναι αυτοί που κατανοούν τα κρυμμένα και τα 

αόρατα στις μακροσκελείς προτάσεις, γιατί αυτοί θα έχουν σοφία". 

71 Όποιος αγαπάει θα είναι πλούσιος γιατί θα νιώθει ότι τον αγαπούν. Αγαπήστε ακόμη και αν δεν 

σας αγαπούν. Γίνε σαν τον Ιησού. Η αγάπη είναι πάνω από τα μικρά πράγματα. 

72 Δεν χρειαζόταν να έρθω για να υποφέρω ανάμεσά σας. Αλλά σας λέω ότι η αγάπη Μου είναι 

συνδεδεμένη με το πεπρωμένο σας. Ήξερα ότι Με χρειαζόσασταν και ήρθα σε σας. Αλλά ποτέ δεν σας 

είπα: Αγαπήστε με για να σας αγαπήσω εγώ. 

73 Γνωρίζετε ότι κάποιοι αγαπιούνται χωρίς να το αξίζουν; Έτσι σε αγαπώ. Δώστε Μου τον σταυρό 

σας, δώστε Μου τις θλίψεις σας, δώστε Μου τις αποτυχημένες ελπίδες σας, δώστε Μου το βαρύ φορτίο 

που κουβαλάτε: Θα αντιμετωπίσω όλο τον πόνο. Αισθανθείτε ελεύθεροι από το βάρος σας, ώστε να είστε 

ευτυχισμένοι.Μπείτε στο ιερό της αγάπης Μου και σιωπήστε μπροστά στο βωμό του σύμπαντος, ώστε το 

πνεύμα σας να συνομιλήσει με τον Πατέρα στην πιο όμορφη γλώσσα: αυτή της αγάπης. 

Ειρήνη μαζί σας! 
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Οδηγία 229  
1 Αγαπητοί μαθητές, εμφανίζομαι στο αγιαστήριό σας, στην κατοικία του Διδασκάλου, η οποία έχει 

ανοίξει στην ψυχή σας μέσω της ανύψωσής σας. 

2 Κάποιοι από εσάς Με έχετε ακούσει πολλές φορές, άλλοι ακούνε το Λόγο Μου για πρώτη φορά 

και μένουν έκπληκτοι. Αλλά αληθινά σας λέω, κάποιοι και άλλοι έχουν ακούσει αυτή τη φωνή σε άλλη 

εποχή. 

3 Είμαι ο Λόγος της αγάπης που φέρνει παρηγοριά σε αυτόν που υποφέρει ─ τον ταραγμένο, τον 

κλαίοντα, τον αμαρτωλό και αυτόν που με αναζήτησε. Ο Λόγος Μου είναι το ποτάμι της ζωής σε αυτές 

τις καρδιές, όπου ξεδιψούν και ξεπλένουν τις ακαθαρσίες τους. Είναι επίσης ο δρόμος που οδηγεί στην 

αιώνια πατρίδα της ανάπαυσης και της ειρήνης. 

4 Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι ο αγώνας της ζωής ─ οι θυσίες, οι αντιξοότητες και οι δοκιμασίες 

της ─ καταλήγει στο θάνατο χωρίς δίκαιη ανταμοιβή στην αιωνιότητα; Επομένως, ο νόμος μου και οι 

διδασκαλίες μου, με τις αποκαλύψεις και τις υποσχέσεις τους, είναι το ερέθισμα, το χάδι και το βάλσαμο 

στις καρδιές σας κατά τη διάρκεια του καθημερινού σας έργου. Μόνο όταν απομακρύνεστε από τις 

διδασκαλίες μου, αισθάνεστε πεινασμένοι και αδύναμοι. 

5 Σας θρέφω με αγάπη, ώστε να νιώσετε κορεσμένοι από αυτήν και να τη φέρετε ως τέλειο σπόρο 

στις καρδιές που κοιμούνται και σε όσους πεινούν γι' αυτήν. 

6 Η ειρήνη θα είναι ανάμεσά σας αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να θυμάστε ότι είμαι το Πνεύμα της 

ειρήνης. 

7 Πνευματικά είστε οι άνθρωποι που επιλέχθηκαν ανά πάσα στιγμή για να δείξουν στην 

ανθρωπότητα τον δρόμο. Τώρα ήρθα να σας πω: θα είστε η σωτηρία των συνανθρώπων σας. Βαρύ είναι 

το βάρος του σταυρού σας, ω λαέ. Παλαιότερα αποτελούσασταν από φυλές, αλλά τώρα σχηματίζετε μια 

πνευματική οικογένεια. Σαν ξένος, χτυπάω αδιάκοπα την πόρτα σας για να σας ενθαρρύνω, ώστε να 

εκπληρώσετε το πεπρωμένο σας και να γίνετε παράδειγμα για την ανθρωπότητα, την οποία αγαπώ όσο 

αγαπώ κι εσάς. 

8 Είσαι ο πρωτότοκος ανάμεσα στους λαούς της γης ─ αυτός που πρώτος ξύπνησε στο φως του 

Πνεύματος. Επομένως, είστε τώρα μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

9 Μην αισθάνεστε ούτε φόβο ούτε αμφιβολία μπροστά στην ευθύνη σας. Διότι, αν και είστε 

πλούσιοι στο πνεύμα, θα αισθανόσασταν άποροι αν αρχίζατε να αμφιβάλλετε. 

10 Αυτή τη στιγμή, όπως και στο παρελθόν, η ανθρωπότητα έχει επαφή με τη Θεότητά μου μέσω της 

διαμεσολάβησής σας. Μέσω εσάς έκανα το μονοπάτι ορατό στους άλλους, και αύριο όλες οι αιρέσεις και 

οι θρησκευτικές κοινότητες θα έρθουν σε αυτό η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι θα ενωθούν 

πνευματικά, διότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, και όλοι θα ενωθείτε σ' Αυτόν. 

11 Οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικά πνευματικά επίπεδα. Αλλά μόνο εγώ μπορώ να γνωρίζω 

το βαθμό ανάπτυξης του καθενός. 

12 Όλοι έχουν έρθει για να εξιλεωθούν για τις παραβάσεις τους και να κερδίσουν την ανύψωσή τους 

μέσω των προσόντων τους. Για όλους έχω φως, γιατί τους αγαπώ όλους. 

13 Σήμερα βρίσκεστε σε μια όαση. Ωστόσο, δεν ξέρετε ποια μονοπάτια έχετε διανύσει. 

14 Μη διχάζεστε ξανά. Θυμηθείτε ότι έκανα τον "λαό" σας να προέλθει από έναν άνθρωπο, και αυτός 

ο άνθρωπος στον οποίο βρήκα ευσέβεια ήταν ο Ιακώβ, που ονομάστηκε από Μένα "ισχυρός Ισραήλ". 

Στην καρδιά του υπήρχε ένα ιερό για τη Θεότητά Μου, και τον ανταμείβω δίνοντάς του δώδεκα γιους που 

θα ήταν οι γενάρχες του λαού του Κυρίου ─ το ριζικό υπόβαθρο αυτού του λαού που Με ακολούθησε σε 

όλους τους αιώνες. 

15 Δεν θέλω να συνεχίσετε να πλανάστε. Συνειδητοποιήστε ότι κουβαλάτε το φως Μου σαν 

σφραγίδα στην ψυχή σας. Είναι η διαθήκη που έχετε κάνει μαζί Μου να ακολουθείτε πάντα το φως Μου, 

να είστε πιστοί σε Μένα. 

16 Εδώ είναι το τραπέζι Μου, όπου αφήνω όλους να καθίσουν, χωρίς να διακρίνω γενεαλογικά 

δέντρα ή φυλές. Σε όλους προσφέρω το ίδιο ψωμί. 

17 Με αυτόν τον τρόπο σας αφυπνίζω όπως τον Λάζαρο, όταν του είπα: "Σήκω, μην κοιμάσαι πια". 
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18 Αυτό είναι το μονοπάτι της προόδου στο οποίο δεν πρέπει ποτέ να σταματήσετε. Γιατί όταν το 

βάρος του σταυρού σας σας βαραίνει, ο θείος Σταυροφόρος έρχεται να σας βοηθήσει και σας λέει: "Μη 

σταματάτε". 

19 Με τον ίδιο τρόπο που αποκαλύπτομαι στην ψυχή σας, κάνω το σώμα σας να νιώσει την παρουσία 

Μου στη φύση, έτσι ώστε και οι δύο, αποτελώντας ένα ον, να ανέβουν στην κορυφή του βουνού. 

20 Από Μένα βγήκατε, και στην αγκαλιά Μου πρέπει να επιστρέψετε. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, 

το Άλφα και το Ωμέγα. 

21 Η σεμνότητα των ανθρώπινων περιστάσεων σας δεν θα είναι σημαντική για σας, γνωρίζοντας ότι 

μπορείτε να φτάσετε στο μεγαλείο της ψυχής ως ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας. 

22 Μην κλείνεις το χέρι σου στον άπορο και μην τον θεωρείς ανάξιο του ελέους σου, επειδή μπορεί 

να είναι ασεβής. Σκεφτείτε το τραπέζι μου αυτή τη στιγμή: πολλοί με περιβάλλουν που συνήθιζαν να 

κυλιούνται στη βρωμιά. Σήμερα είναι μαθητές μου. 

23 Έτσι σας μίλησε ο Δάσκαλος σήμερα. Σας συγχωρώ και σας ευλογώ. 

24 Το φως της σοφίας μου είναι μαζί σας. Σβήνω τη δίψα της ψυχής σας με το κρυστάλλινο νερό της 

αγάπης μου, που είναι παρηγοριά και βάλσαμο. Είμαι η συγχώρεση. Όποιος παίρνει σταθερή απόφαση να 

διορθωθεί, θα βιώσει τη γλυκύτητα της συγχώρεσής μου τη στιγμή της συμφιλίωσης με τη συνείδησή του. 

Ο κόσμος διψάει για πνευματική γνώση. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ανθρωπότητα προσπαθεί να 

εξερευνήσει το μυστήριο της δημιουργίας. Ωστόσο, η ψυχή εξακολουθεί να είναι ατελής. Ως εκ τούτου, 

αναζητά την παρουσία του Θεού για να εξαγνιστεί μαζί Του. 

25 Η αφυπνισμένη ψυχή αναζητά το φως και το μονοπάτι χωρίς το ανθρώπινο μέρος της ύπαρξης να 

το γνωρίζει συχνά. Τότε η υλική φύση της ψυχής λειτουργεί εναντίον της, αντιτίθεται στην πορεία της 

προς την πνευματική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας εξηγώ τα μυστικά μέσω των 

αποκαλύψεών Μου και τα κάνω κατανοητά στο ανθρώπινο ον, κάνοντας τον εαυτό Μου αδιαμφισβήτητα 

γνωστό και απευθυνόμενος στις αισθήσεις του ο ίδιος. Και όμως, το ανθρώπινο ον συχνά αντιστέκεται 

στο να δεχτεί αυτό που είναι τόσο καθαρό όσο το φως. 

26 Πόσο πολύ έπρεπε να παλέψει η ψυχή ενάντια στην αντίσταση του σώματος! Ο άνθρωπος συχνά 

επιτυγχάνει μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλη πρόοδο στις επιστήμες και στην ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν 

παρουσιάζει καμία πρόοδο στην ψυχή. Οι θρησκείες δεν τον αφυπνίζουν από αυτόν τον ψυχικό λήθαργο, 

στον οποίο βρίσκει μόνο μυστικισμούς και φανατισμούς. 

27 Τότε ο νους αρνείται να διεισδύσει στο πνευματικό από φόβο μήπως αποκαλύψει το μυστικό που 

του αποκαλύπτει τον λόγο της νοητικής του καθυστέρησης και της 

Ο άνθρωπος δημιουργεί για τον εαυτό του έναν τρόπο να φιμώνει τις κραυγές της συνείδησής του, 

προσαρμόζοντας τον νόμο στις ανέσεις του, στις πεποιθήσεις του, στη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο 

αισθάνεται ήρεμος και δικαιολογημένος για τις πράξεις του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσποιείται 

φιλανθρωπία, συμπόνια και έλεος, αν και απέχει πολύ από το να τα αισθάνεται. Μπορεί να παρουσιαστεί 

μπροστά στους υπέροχους βωμούς που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος και να προσποιηθεί μια αγάπη και 

μια πίστη που δεν γνωρίζει καν. 

28 Έρχομαι στην Τρίτη Εποχή για να φέρω φως στον κόσμο. Αλλά σε εσάς, μαθητές, λέω με 

αλήθεια: μην γίνεστε φανατικοί στη διδασκαλία Μου. Συνειδητοποιήστε ότι σας έχω προετοιμάσει 

απελευθερώνοντας την ψυχή σας από τις παλιές παραδόσεις για να της επιτρέψω να εξελιχθεί. Αναλάβετε 

την ευθύνη να διορθώσετε τα λάθη των συνανθρώπων σας. Αρνήσου στην καρδιά σου και στα χείλη σου 

κάθε κριτική, ώστε να μπορείς να κρίνεις χωρίς αγανάκτηση όλα όσα έρχονται μπροστά σου στην πορεία 

σου. 

29 Θα ανακαλύψετε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν στην ιερότητα των τόπων όπου 

συγκεντρώνονται για να τελέσουν τις τελετές τους, και ότι θεωρούν ιερά ακόμη και τα αντικείμενα που 

υπάρχουν εκεί, και ότι οι εκπρόσωποί τους θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους και δίκαιους. 

30 Αλλά σε σας λέω: Είστε πολύ κοντά Μου επειδή Με ακούσατε με ζωντανή φωνή και επειδή σας 

έχω προικίσει με χαρίσματα; Αισθάνεστε ανώτεροι από τους συνανθρώπους σας; Μέχρι τώρα επιτρέψατε 

μόνο στη διάνοιά σας να φωτιστεί αρκετά ώστε να καταλάβετε το Λόγο Μου. Μόλις το καταλάβετε, 

μπορείτε να εργαστείτε για την πρόοδο της ψυχής σας, γνωρίζοντας ότι ό,τι κάνετε για το καλό και για το 

καλό του πλησίον σας είναι αξιέπαινο για εσάς και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ψυχής σας. 
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31 Η Διδασκαλία Μου σας εκπαιδεύει ώστε να μπορείτε να ξεδιπλώνετε αιώνια αυτό το ον του φωτός 

που βρίσκεται μέσα σας, δημιουργημένο με τελειότητα και σοφία, που είναι η ψυχή, ώστε να μπορείτε να 

καθαρίζετε και να εξαγνίζετε τους λεκέδες που άφησαν πάνω της τα γήινα πάθη, έναν προς έναν, μέχρι να 

φτάσετε στην αρχική καθαρότητα. 

32 Αληθινά σας λέω, πριν από την αναχώρησή μου θα υπάρξει τόσο πολύ φως στο μυαλό σας, ώστε 

θα δείτε καθαρά αυτό που πριν μπορούσατε να καταλάβετε μόνο με δυσκολία. Τότε η γνώση και η πίστη 

σας θα είναι μεγαλύτερες και θα έχετε μάθει να αποκαλύπτετε τη δύναμη του Πατέρα σας μέσω της 

πνευματικής ανύψωσης στην προσευχή. Δεν θα αμφιβάλλετε πλέον ούτε θα δείχνετε δυσαρεστημένοι, 

όπως κάνετε μερικές φορές όταν Μου έχετε πει: "Δάσκαλε, έχω προετοιμαστεί, έχω προσευχηθεί, έχω 

βάλει το θεραπευτικό βάλσαμο στους ενδεείς, και όμως δεν έχω λάβει αυτό που ζήτησα." 

Σε αυτό μπορώ να σας πω: Γιατί αμφιβάλλετε; Δεν είναι η πίστη σας αυτή που πρέπει να σας σώσει; 

Δεν σας έχω διδάξει ότι δεν είναι καλό για σας ό,τι ζητάτε; Δεν γνωρίζετε καν την υλική φύση των 

συνανθρώπων σας. Τι γνωρίζετε για την πνευματική τους φύση; Τι γνωρίζετε για το τι χρειάζεται αυτή η 

ψυχή για την ανάπτυξή της, για τον εξαγνισμό και την τελειοποίησή της; 

33 Σας διδάσκω και απλοποιώ τις διδασκαλίες: Αγαπήστε, γίνετε φιλεύσπλαχνοι, προσευχηθείτε και 

ζητήστε για τους συνανθρώπους σας, και μετά αφήστε Με να κάνω το Θέλημά Μου, και θα έχετε ήδη 

εκπληρώσει το καθήκον σας. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθετε να αποδέχεστε τα πάντα ως όφελος, ακόμη 

και αυτά που προηγουμένως θεωρούσατε αντίθετα προς την υγεία ή την πίστη σας. 

34 Όχι μόνο η παράδοση θα είναι ο σύντροφός σας, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι όλα όσα 

λαμβάνετε από Μένα είναι για το καλό σας. Αλλά αν σας ικανοποιήσω το αίτημά σας επειδή είναι τόσο 

καλό για σας, χαρείτε και ανάψτε την πίστη σας ακόμη περισσότερο. 

35 Είμαι ο Δάσκαλος από τα παλιά που σας διδάσκει εκ νέου, ο Χριστός ήρθε ως τέλεια ψυχή για να 

αποκαλυφθεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Το έλεός Του ήταν απεριόριστο καθώς έγινε άνθρωπος και 

ανέλαβε τον θυσιαστικό θάνατο από αγάπη για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς είναι το πρότυπο του ελέους. 

Πάρτε Αυτόν ως παράδειγμα. Μην ξεχνάτε ότι κάθε πλάσμα έχει να εκπληρώσει ένα καθήκον, για το 

οποίο θα υποστεί μια δοκιμασία, την οποία πρέπει να δεχτείτε με την ταπεινότητα με την οποία ο Ιησούς 

δέχτηκε το μαρτύριό Του. 

36 Αγαπημένοι μαθητές: Καταλάβετε ακόμη και τώρα, καθώς έχετε εισέλθει στον χρόνο της 

προετοιμασίας, ότι η σημαντική στιγμή του τέλους του Λόγου μου με αυτή τη μορφή πλησιάζει. 

37 Ο Δάσκαλος δεν κοιμάται, ούτε κι εσείς θα κοιμηθείτε, γιατί προετοιμάζω το τέλος της εκδήλωσής 

Μου μέσω του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το Πνεύμα Μου δεν θα φύγει από κοντά σας, αντίθετα θα Με 

αισθάνεστε ακόμα πιο κοντά μέσα από την πνευματοποίησή σας. 

38 Όποιος δεν προετοιμάζεται και αφήνει τη διδασκαλία μου να περάσει χωρίς να την κατανοήσει, θα 

αισθάνεται σαν ορφανός μετά την αναχώρησή μου και θα με αισθάνεται απόντα. 

39 Οι καλοί μαθητές δεν θα είναι ούτε λυπημένοι ούτε θλιμμένοι, επειδή θα έχουν μια βαθιά 

κατανόηση των εντολών μου και θα δουν τότε έναν ορίζοντα να ανοίγεται μπροστά στο πνεύμα τους στο 

άπειρο, απ' όπου θα λαμβάνουν μεγάλες εμπνεύσεις από τον Πατέρα, οι οποίες δεν θα είναι πλέον 

περιορισμένες, όπως όταν μεταδίδονται από έναν φορέα φωνής, επειδή προέρχονται απευθείας από το 

Άγιο Πνεύμα. 

40 Μετά την ημέρα που όρισε η Θεότητά μου, δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου. Αλλά θα 

παραμείνει χαραγμένο στο μυαλό σας, στην καρδιά σας και στα βιβλία. 

41 Όποιος εμφανίζεται τότε ως φορέας φωνής και επικαλείται την ακτίνα μου, δεν γνωρίζει την κρίση 

που περνάει στον εαυτό του. Σας το επισημαίνω αυτό, ώστε να μην ακούτε ψευδοπροφήτες, 

ψευδοφωνητές και ψευδοχριστιανούς. Σας ξυπνάω για να αποφύγετε περιόδους σύγχυσης και να 

αποτρέψετε την εισβολή ψυχών του σκότους ανάμεσά σας. Προσέξτε, γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσετε σε 

Μένα για αυτές τις διδασκαλίες, αν δεν είστε προετοιμασμένοι. 

42 Όποιος έχει ήδη συντονιστεί με αυτό, θα απολαμβάνει μεγάλες εμπνεύσεις, θα συνομιλεί μαζί 

Μου και θα χαίρεται που Με ακούει μέσω της ανάγνωσης των δογματικών μου λόγων, τους οποίους θα 

σας αφήσω ως κληρονομιά. Το μονοπάτι του δεν θα είναι αβέβαιο, η εκπλήρωση της αποστολής του θα 

του είναι εύκολη, θα νιώθει την παρουσία Μου στις δοκιμασίες. 

43 Από αυτό θα ξέρω ότι έχετε κάνει ένα βήμα μπροστά. 
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44 Αυτό θα συμβεί όταν αρχίσετε να αποδεικνύετε την καθαρότητα και το μεγαλείο της διδασκαλίας 

μου, επειδή δεν θα επιτρέψετε καμία εξωτερική λατρεία, φανατισμό ή ειδωλολατρία μεταξύ σας. 

45 Μέσα από τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις σας θα μαρτυρήσετε το Πνευματικό μου Έργο. 

46 Όσο δεν καταλαβαίνετε τη διδασκαλία μου και δεν έχετε προετοιμάσει τις καρδιές και τις ψυχές 

σας, δεν θα μπορώ να σας χρησιμοποιήσω ως αγγελιοφόρους των καλών ειδήσεων και θα βλέπετε 

εμπόδια να εμφανίζονται μπροστά στα βήματά σας, τα οποία θα στέκονται στο δρόμο σας. Αν όμως ο 

μαθητής ζει το έργο μου και το αισθάνεται στην ψυχή του, θα του ανοίξω δρόμους και θα τον οδηγήσω σε 

γήινους προσκυνητές που έχουν ανάγκη ψυχής, ώστε να τους εισάγει στη διδασκαλία μου. 

47 Χαρείτε, γιατί η φωνή που σας ξυπνάει είναι ο λόγος της αγάπης μου. Αλλά προσέξτε, για να μην 

είναι μια άλλη φωνή που θα σας ξυπνήσει, και αυτή η φωνή θα είναι η κρίση της γης αύριο. 

48 Οι άνθρωποι θα πρέπει να σας αντιμετωπίσουν. Θα υπάρχουν οι άνθρωποι της δικαιοσύνης και 

του νόμου, οι θεολόγοι και οι θεοσοφιστές, οι επιστήμονες. Θα έρθουν με διαφορετικές προθέσεις, αλλά 

θα σας ψάξουν και θα σας βάλουν σε δοκιμασία. Μην κρύβετε τη ζωή σας και τα έργα σας δείχνοντάς 

τους μόνο τον νόμο μου. Μην καλύπτετε τις ατέλειές σας με την τελειότητα του Λόγου μου που είναι 

γραμμένος στα βιβλία σας. 

49 Αν υπάρχουν κακά παραδείγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν πρέπει να τα παίρνετε ως 

πρότυπο. 

50 Στο παρελθόν δεν σας μιλούσα με αυτόν τον τρόπο. Στην Πρώτη Εποχή, ο Νόμος φώτισε το 

ανθρώπινο πνεύμα. Στη Δεύτερη Εποχή, ο Χριστός φώτισε την καρδιά του ανθρώπου με το φως της 

αγάπης. Σήμερα, το φως του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το πνεύμα σας για να το ανυψώσει πάνω από κάθε 

τι ανθρώπινο. 

51 Από τον ίδιο Θεό έχετε λάβει αυτά τα τρία μηνύματα, και μεταξύ όλων αυτών έχει περάσει μια 

εποχή ─ ο χρόνος που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του πνεύματος, ώστε να μπορεί να λάβει το 

νέο μήνυμα ή τη νέα διδασκαλία. 

52 Τώρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας αποκάλεσα μαθητές του Αγίου Πνεύματος. 

53 Όλα όσα δημιουργήθηκαν Μου αποτίουν φόρο τιμής, από το άτομο μέχρι το αστέρι των 

μεγαλύτερων διαστάσεων, από το πιο καθυστερημένο ανθρώπινο πλάσμα μέχρι την πιο εξελιγμένη ψυχή. 

Εσείς που είστε εξοικειωμένοι με όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο σας, βλέπετε πώς κάθε ον και κάθε 

σώμα εκτελεί ένα έργο και εκπληρώνει το πεπρωμένο του. Με αυτή την εκπλήρωση Μου αποτίουν φόρο 

τιμής. Είναι ο φόρος τιμής της αρμονίας τους με το σύνολο. Αληθινά σας λέω, όλα τα δημιουργημένα 

πράγματα χαίρονται με τον εαυτό τους, ακόμη και ο βράχος που σας φαίνεται μουδιασμένος ή νεκρός 

εξαιτίας της σκληρότητας και της ακινησίας του. Διότι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο βρίσκεται σε κάθε 

τι που έχει δημιουργηθεί από Αυτόν, είναι ζωή. 

54 Δείτε πώς το βασιλικό αστέρι στέλνει το φως του, που είναι ενέργεια, ζωή και ζεστασιά, όσο 

μακριά φτάνει η δύναμή του. Είναι η ζεστασιά της που κάνει τα νερά των θαλασσών να ανεβαίνουν και, 

μεταμορφωμένα σε σύννεφα, να παρασύρονται από τον άνεμο και να πέφτουν ως γόνιμη βροχή στα ξερά 

χωράφια, τα οποία στη συνέχεια καλύπτονται με πράσινο, με λουλούδια, με δέντρα γεμάτα καρπούς και 

φυλλώματα, τα κλαδιά των οποίων χρησιμεύουν ως σπίτι για τα πουλιά, τα οποία στη γλώσσα τους 

στέλνουν τα τραγούδια τους στο άπειρο. Ενώ τα πάντα βλαστάνουν, τα πάντα μεγαλώνουν και 

πολλαπλασιάζονται, τα πάντα στολίζονται σε έναν συνεχή φόρο τιμής στον Πατέρα, ο Δημιουργός 

χαίρεται με το έργο Του και επιτρέπει σε όλα τα πλάσματα να χαίρονται μαζί Του. 

55 Αλλά εσύ ─ τι είσαι εν μέσω της δημιουργίας; Είστε επίσης πλάσματα που εκπληρώνουν ένα 

καθήκον. Αλλά δεν ανήκετε μόνο στην υλική φύση, είστε επίσης προικισμένοι με μια ψυχή που έχει 

συνείδηση, διαίσθηση, νοημοσύνη, αποκάλυψη, βούληση, ελευθερία, λογική και συναισθήματα. Για το 

λόγο αυτό, ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα αυτού του πλανήτη, είστε ανώτερα όντα που έχετε τα πάντα στη 

διάθεσή σας ως εργαλείο, ως υπηρέτες, ως τροφή, αναψυκτικό και στοιχείο για την πνευματική και 

ανθρώπινη πρόοδό σας. 

56 Εφόσον η ψυχή σας σας κάνει ανώτερους στην ανάπτυξή της, να θυμάστε ότι η άσκηση της 

θρησκείας σας πρέπει επίσης να είναι ανώτερη, και αυτό είναι της ψυχής. Σας το έχω αποκαλύψει ανά 

πάσα στιγμή. 

57 Η ανθρωπότητα, από τις απαρχές της, αναζητούσε τον τρόπο να Μου προσφέρει πνευματική 

λατρεία. Η διαισθητική γνώση της ύπαρξής Μου τους οδήγησε να Με αναζητήσουν και να διεισδύσουν 
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στο υπερπέραν. Και όταν είδα στον άνθρωπο αυτή την ανησυχία, του αποκάλυψα τον εαυτό Μου. Αυτό 

που του αποκάλυψα είναι το πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί την ψυχή στην τελειότητα. Αλλά για να 

φτάσει αυτή η ανθρωπότητα στην πνευματοποίηση, την οποία δεν έχει ακόμη επιτύχει, έπρεπε να σας 

κάνω να περάσετε μέσα από σοβαρές παραβάσεις και μεγάλες αμηχανίες, μέσα από τεράστια μονοπάτια 

πόνου και δοκιμασιών, μέσα από εποχές φωτός και εποχές σκότους, μέχρι να φτάσετε στις πύλες της 

εποχής του πνεύματος, που είναι αυτή στην οποία ζείτε τώρα. 

58 Ο σεβασμός που η ψυχή σας θα έπρεπε να Μου δείξει με υψηλό και αγνό τρόπο υλοποιήθηκε στην 

καρδιά σας όταν το σώμα σας Μου τον έδειξε διατυπώνοντας την προσευχή στο μυαλό και τα χείλη την 

εκφώνησαν- όταν Μου προσφέρατε τους καρπούς της φύσης σαν να ήταν έργα σας- όταν 

αναζωογονήσατε τις αισθήσεις σας με τη λάμψη των τελετών, ενώ η ψυχή σας παρουσιάστηκε μπροστά 

Μου γυμνή, πεινασμένη, βρώμικη και ηλίθια, επειδή το καθήκον που της ανήκε είχε σφετεριστεί το σώμα. 

59 Στον Τρίτο Χρόνο, η πνευματική μου διδασκαλία θα δώσει στο πνεύμα την ελευθερία να απλώσει 

τα φτερά του. Και να σηκωθείτε στον Πατέρα για να Του προσφέρετε αληθινή λατρεία. 

60 Αλλά ο άνθρωπος, ως ανθρώπινο ον, έχει επίσης να προσφέρει έναν φόρο τιμής στον Δημιουργό. 

Και αυτός ο φόρος τιμής συνίσταται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του στη γη, υπακούοντας στους 

ανθρώπινους νόμους, επιδεικνύοντας ηθική και ορθή κρίση στις πράξεις του και εκπληρώνοντας τα 

καθήκοντα του πατέρα, του παιδιού, του αδελφού, του φίλου, του κυρίου και του υπηρέτη. 

61 Όποιος ζει με αυτόν τον τρόπο θα με τιμήσει στη γη και θα επιτρέψει στο πνεύμα του να πετάξει 

ψηλά για να με δοξάσει. 

62 Η αγάπη της ψυχής δεν πρέπει να περιορίζεται στα παιδιά σας και στους γήινους αδελφούς και 

αδελφές σας. Η πνευματική αγάπη πρέπει να είναι καθολική, ώστε να αγαπά χωρίς διάκριση κοινωνικών 

τάξεων ή βαθμών ψυχικής ανάπτυξης. 

63 Η ψυχή πρέπει να είναι δυνατή απέναντι στις αδυναμίες της υλικής φύσης, η οποία την παρασύρει 

σε φανατισμό και ειδωλολατρία. Πρέπει να απελευθερωθεί από προκαταλήψεις και πάθη, ώστε να μπορεί 

να δώσει λόγο σε αυτόν που τον κατέχει και να αποδεχθεί την αλήθεια μέσα στην οποία ζει. 

64 Τότε θα είστε άνθρωποι της ειρήνης που ακολουθούν με τη ζωή τους το ρητό Μου "να δίνετε στον 

Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό και στον Καίσαρα ό,τι ανήκει στον Καίσαρα", και δεν προσφέρουν στον 

Πατέρα ό,τι ανήκει στον κόσμο, ούτε στον κόσμο ό,τι ανήκει στον Θεό, αλλά είναι ικανοί να 

εναρμονίζουν όλους τους νόμους για να τους εκπληρώνουν με σωστό τρόπο, επειδή αναγνωρίζουν ότι 

κάθε θείος νόμος της αγάπης και της δικαιοσύνης έχει προέλθει από Μένα. 

65 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Ιησούς σας μίλησε με τη μεγαλύτερη τελειότητα. Τώρα σας μιλάω με τη 

μεγαλύτερη σαφήνεια και απλότητα. Αλλά πολλά από αυτά που σας αποκάλυψα εκείνη την εποχή δεν σας 

τα έδωσα εκείνη την εποχή, επειδή δεν ήσασταν ακόμη σε θέση να τα καταλάβετε. 

66 Για κάθε έναν που έχει κληθεί στη διδακτική μου διεύθυνση και που έχει οριστεί για ένα έργο, 

αυτό έγινε επειδή είναι έτοιμος να κατανοήσει αυτές τις διδασκαλίες. Σας λέω για άλλη μια φορά ότι δεν 

είναι η πρώτη φορά που η ψυχή σας επισκέπτεται αυτόν τον πλανήτη, ούτε η πρώτη φορά που λαμβάνει 

το φως μιας θεϊκής αποκάλυψης. Αλλά το παρελθόν του είναι προς το παρόν κρυμμένο πίσω από το πέπλο 

της ύλης. Η ψυχή σας το γνωρίζει αυτό, και όταν ακούει το λόγο μου, ξυπνάει και αισθάνεται ότι έχει 

έρθει πραγματικά από πολύ μακριά, σε ένα μακρύ, πολύ μακρύ μονοπάτι στο οποίο έχει δει και βιώσει 

πολλά. 

67 Για να ακούσετε αυτές τις διδασκαλίες, έπρεπε να "περιπλανηθείτε" για πολύ καιρό. Αλλά η ψυχή 

σας δεν έχει χάσει το κουράγιο της, δεν έχει γεράσει, γιατί η ηλικία, η φθορά και ο θάνατος δεν 

επηρεάζουν την ψυχή, αλλά μάλλον η ανάπτυξη, η εμπειρία και το ξεδίπλωμα, που σημαίνει αγώνας- και 

οι δοκιμασίες της δίνουν ωριμότητα και την φέρνουν πιο κοντά στην πληρότητα της Αιώνιας Ζωής. 

68 Είχατε υπάρξεις ευημερίας και ευχαρίστησης, λάμψης και απόλαυσης- άλλες δυστυχίας και 

αποτυχίας. Κάποιες ήταν για εξιλέωση, άλλες για εμπειρία, άλλες για την ανάπτυξη του νου, άλλες για 

την ανάπτυξη των συναισθημάτων, και η ύπαρξη που έχετε τώρα είναι για την ανύψωση της ψυχής. 

69 Έχετε γνωρίσει τα πάντα και κατέχετε τα πάντα. Επομένως, αν σήμερα βλέπετε ότι δεν έχετε ούτε 

πλούτη, ούτε λαμπερές συνθήκες διαβίωσης, ούτε τίτλους, μην το θρηνείτε και θυμηθείτε ότι για να 

περπατήσετε σταθερά σε αυτή την εποχή και να επιτύχετε την πνευματοποίηση, έπρεπε να χάσετε κάθε τι 

περιττό και αχρείαστο για να επιτύχετε την πνευματική σας πρόοδο. 
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70 Εφόσον είστε φορείς μιας βαθιά πνευματικής διδασκαλίας, δεν θα μπορέσετε να την παρουσιάσετε 

στον κόσμο με εξωτερικές μορφές λατρείας. Γιατί με την αντιφατικότητά σας θα προκαλέσετε μόνο 

υποψίες και γελοιοποίηση. 

71 Η βασιλεία της ειρήνης πλησιάζει, και παρόλο που δεν ξέρετε πόσος καιρός θα μεσολαβήσει μέχρι 

τότε, έχω ξεκινήσει το έργο Μου της ηθικής και πνευματικής αποκατάστασης. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, 

αυτός ο κόσμος, που μέχρι τώρα ήταν μια κοιλάδα εξιλέωσης και δακρύων, θα γίνει ένα σπίτι για 

προηγμένες ψυχές. 

72 Να είστε χαρούμενοι, γιατί είμαι ακόμα μαζί σας. Εμπιστευτείτε Εμένα, αφού δεν μπορείτε ακόμη 

να εμπιστευτείτε πολύ τον εαυτό σας. Αλλά επιμείνετε μέχρι να επιτύχετε την πνευματική προετοιμασία 

που απαιτώ από εσάς, ώστε να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. 

73 Σύντομα θα δείτε ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τα πνευματικά χαρίσματα, κάποιοι να κάνουν 

ερωτήσεις, ενώ άλλοι να τα συζητούν. 

74 Σας δίνω το χάδι μου και το θεραπευτικό μου βάλσαμο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 230  
1 Σας βλέπω να έρχεστε από διάφορα μέρη, έρχεστε να αναζωογονηθείτε στη σκιά της στέγης του 

Πατέρα. Συγκεντρωθήκατε, και γι' αυτό υπάρχει χαρά στην καρδιά του Πατέρα. Γιατί όταν ακόμη και δύο 

καρδιές συμφιλιώνονται, γιορτάζω μια γιορτή. 

2 Διανύετε μια περίοδο δοκιμασιών, το νόημα των οποίων δεν έχετε ακόμη κατανοήσει, παρόλο που 

έχετε το φως του Λόγου Μου. Ωστόσο, επειδή ο χρόνος είναι ένας θησαυρός που δεν πρέπει να 

σπαταλάτε, έρχομαι ως Δάσκαλος για να σας διδάξω πώς να τον αξιοποιείτε, κάνοντάς σας γνωστό το 

πεπρωμένο και το έργο σας. 

3 Εκμεταλλευτείτε αυτές τις στιγμές, γιατί σύντομα θα φύγω από κοντά σας. Ο θείος Λόγος Μου, 

τον οποίο σας έδωσα τόσα χρόνια μέσω του ανθρώπινου νου, θα τελειώσει τότε για πάντα. 

4 Έχει απομείνει λίγος χρόνος για να σας δώσω όλες τις οδηγίες μου και να γράψω ολόκληρο το 

βιβλίο μου. 

5 Γι' αυτό, έρχομαι βιαστικά στις πόρτες των καρδιών σας για να πω στο παιδί ότι έχει συνηθίσει 

υπερβολικά τον Λόγο Μου, ότι πρέπει να ξυπνήσει από τον βαθύ του ύπνο, ότι πρέπει να πιάσει την 

τσάπα και το φτυάρι και να σκάψει και να καλλιεργήσει τα χωράφια και να τα αγαπήσει σαν την ίδια του 

τη ζωή, να μοιράζεται τα χωράφια του και το νερό του με τους συνανθρώπους του- τα μάτια του να 

κοιτάζουν ευγενικά, να απλώνει το δεξί του χέρι ως ένδειξη φιλίας και η καρδιά του να είναι απαλλαγμένη 

από τον εγωισμό, ώστε να είναι αληθινός εργάτης στους αγρούς του Κυρίου. 

6 Μην περιμένετε να συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων για να γίνει ειρήνη στη γη. Σηκωθείτε 

και εργαστείτε! Μην επιθυμείτε την ήττα κάποιων και τη νίκη άλλων για να έχετε ειρήνη και ελευθερία. 

Αυτό που πρέπει να θριαμβεύσει είναι η δικαιοσύνη, η αδελφοσύνη, η αγάπη. 

7 Δεν θα είναι οι άνθρωποι που θα δημιουργήσουν την πραγματική ειρήνη στη γη. Η ειρήνη θα 

έρθει σε αυτόν τον κόσμο από το βασίλειό μου όταν θα έχετε επιτύχει την αληθινή πνευματική 

προετοιμασία. 

8 Το φως που σας φωτίζει αυτή τη στιγμή είναι το φως της Έκτης Σφραγίδας, και αν κάποιος 

ισχυριστεί ότι είναι μια άλλη σφραγίδα που έχει λυθεί, τότε κάνει λάθος. Το Έκτο Κηροπήγιο καίει τώρα 

ως άσβεστο φως, φωτίζοντας ζωντανούς και νεκρούς με τις αποκαλύψεις του και αφυπνίζοντας ψυχές με 

τις νέες προφητείες του. Αλλά μη νομίζετε ότι αυτό το φως φωτίζει μόνο αυτόν που ακούει αυτόν τον 

Λόγο. Διότι σας λέω πραγματικά, ακόμη και οι επιστήμονες και οι θεολόγοι βρίσκονται κάτω από αυτό το 

φως. 

9 Γιατί δεν καταβάλλετε προσπάθεια να μελετήσετε τη διδασκαλία μου, ώστε ο Δάσκαλος να μη 

χρειάζεται να γίνει σωματικά ακουστός για να εξηγήσει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβετε 

μέσω της ερμηνείας; 

10 Ενώστε τους καρπούς της επιστήμης με τους καρπούς της αγάπης της ψυχής, και θα έχετε μια 

καλή γεύση στο στόμα σας. 

11 Ξεκουραστείτε, περιπλανώμενοι, απολαύστε τη δροσερή σκιά αυτού του δέντρου και φάτε από 

τους καρπούς του. 

12 Ο Πατέρας είναι μαζί σας, ο οποίος πάντα έκανε τον εαυτό του αισθητό στο δρόμο σας. 

13 Σας δέχομαι ως εκπροσώπους όλης της ανθρωπότητας και σας βλέπω έτοιμους να δεχτείτε και να 

νιώσετε την πνευματική μου παρουσία. 

14 Πάντα αναζητούσατε τη Θεϊκότητά Μου. Όταν αισθανόσασταν ότι δεν Με είχατε βρει, σπεύσατε 

στις εικόνες που δημιούργησαν τα χέρια σας για να Με νιώσετε κοντά σας. Έτσι ζει ένα μεγάλο μέρος της 

ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Με αναζητά και Με λατρεύει στις εικόνες, ενώ μιλάω στον κόσμο στο 

αποκορύφωμα του χρόνου αυτής της εκδήλωσης. 

15 Προς το παρόν αφυπνίζω τους ανθρώπους μέσα από όνειρα ─ συμβολικά και προφητικά όνειρα 

στα οποία οι άνθρωποι, λόγω έλλειψης πίστης και προετοιμασίας, δεν δίνουν καμία σημασία ούτε δίνουν 

καμία ερμηνεία, και έτσι ξεχνούν το πρόσωπο του ονείρου χωρίς να γνωρίζουν ότι πρόκειται για θεϊκό 

μήνυμα. 

16 Πόσο μακριά από το αληθινό μονοπάτι βρίσκεται η ανθρωπότητα! Ο κόσμος ζει υπό την 

κυριαρχία της ελεύθερης βούλησής του και τρέχει πίσω από την ηδονή και τα γήινα πάθη. 
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17 Η ψυχή κοιμάται, η νοημοσύνη δεν έχει ακόμη ξυπνήσει στο φως που είναι η αλήθεια, ούτε 

θεοποιεί την αληθινή ζωή. 

18 Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει δώσει στη συνείδησή του την ευκαιρία να μιλήσει και να κρίνει. 

Υπάρχουν ακόμη εκείνοι που νομίζουν ότι είναι αλάθητοι και απαλλαγμένοι από λάθη, παρόλο που 

φέρουν σκοτάδι στην καρδιά τους. 

19 Αλλά τώρα οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από αυτό, και γι' αυτό τους πλησιάζω για να τους δείξω 

τον δρόμο, για να γεμίσω την ψυχή τους με φως, για να τους κάνω να καταλάβουν τα λάθη τους και τον 

χαμένο χρόνο και να εξαπολύσω μια μάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι μέσα στον άνθρωπο. 

20 Με πολλούς τρόπους αποκαλύπτομαι στα παιδιά Μου, πάντα με άπειρη αγάπη, για να μη χαθεί η 

ψυχή τους. 

21 Αν έχετε εισέλθει σε αυτούς τους αφανείς οίκους προσευχής, δεν το κάνατε με δική σας ελεύθερη 

βούληση. Ήταν το έλεός μου που σας κάλεσε εδώ για να σας δώσει πνευματική τροφή και να σας δείξει 

το μονοπάτι της σωτηρίας μέσω του οποίου μπορείτε να εισέλθετε στην Παρουσία μου. Δεν πρέπει να 

έρχεστε ούτε απελπισμένοι ούτε αλαζόνες, αλλά άξιοι και ταπεινοί. 

22 Σας προσφέρω αιώνια ειρήνη, όπως ακριβώς σας πρόσφερα τη γη Χαναάν στην Πρώτη Εποχή. 

Δεν μπορείτε να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι, γιατί είναι σημαδεμένο με το Αίμα Μου. Το αίμα μου 

είναι αλήθεια, είναι αγάπη και αιωνιότητα. Προσέξτε, γιατί η αλήθεια Μου που αποκαλύφθηκε στη 

Διδασκαλία Μου έχει αλλοιωθεί από τους ανθρώπους και κάποιες αποκαλύψεις έχουν αποκρυφτεί. 

23 Το παράδειγμά μου και το παράδειγμα των αποστόλων μου δεν ελήφθη ως παράδειγμα από όλους 

όσοι προσπάθησαν να με ακολουθήσουν. Πολλοί έχουν μετατραπεί σε αφέντες αντί να είναι υπηρέτες. 

Γέμισαν τις καρδιές τους με αίσθημα ανωτερότητας και αλαζονείας και κυνηγούσαν μόνο τον πλούτο, τη 

λαμπρότητα και τις τιμές. Στην πορεία, ξέχασαν τις ανάγκες των φτωχών και έγιναν αδιάφοροι και 

ανάλγητοι απέναντι στη δυστυχία και τον πόνο των άλλων. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι πηγαίνουν από το 

ένα δόγμα στο άλλο σε αναζήτηση της αλήθειας. Εξ ου και η πνευματική τους ανάγκη να δημιουργήσουν 

νέες αιρέσεις για να με αναζητήσουν ελεύθερα. 

24 Αυτοί που κάποτε θεωρούνταν άγιοι και ημίθεοι απορρίπτονται τώρα από μια απογοητευμένη 

ανθρωπότητα. 

25 Οι άνθρωποι δεν αναζητούν πλέον τον εξομολογητή για να τους απαλλάξει από τα λάθη τους, 

επειδή το θεωρούν ανάξιο. Και η απειλή της αιώνιας πυρκαγιάς της κόλασης δεν εντυπωσιάζει ούτε 

φοβίζει πλέον την καρδιά του αμαρτωλού. 

26 Εκμεταλλευόμενος αυτόν τον ψυχικό αποπροσανατολισμό, ο λύκος κρύβεται πίσω από τον 

φράχτη. 

27 Κάθε υπηρέτης της θεότητάς μου και κάθε εκπρόσωπος έχει ως καθήκον να δημιουργεί ειρήνη 

μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά το αντίθετο κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πρώτος, ο 

καθένας θέλει να είναι ο ισχυρότερος και ξεχνά ότι ο μόνος ισχυρός είμαι εγώ που είμαι σε όλα. 

28 Τώρα μπορείτε να εξηγήσετε στους εαυτούς σας γιατί σας υποσχέθηκα να έρθω ξανά στη Δεύτερη 

Εποχή. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί σας διδάσκω εκ νέου. Γιατί μόνο ο Λόγος Μου μπορεί να αφαιρέσει 

τον σκοτεινό επίδεσμο του πνεύματος, μόνο η αγάπη Μου είναι ικανή να σας λυτρώσει από τις αμαρτίες 

σας. 

29 Έχετε κληθεί και επιλεγεί για να δώσετε ένα παράδειγμα πίστης στον ερχομό μου και 

εμπιστοσύνης και υπακοής στον λόγο μου. Αλλά μην περιμένετε μέχρι εκείνοι που έχουν έρθει τελευταίοι 

να σας δώσουν το παράδειγμα της καλής εκπλήρωσης του Νόμου μου, γιατί τότε ο πόνος σας θα είναι 

πολύ μεγάλος. Αλλά όταν τους δείτε να ξεκινούν, να διασχίζουν τα σύνορα και να εισέρχονται σε άλλα 

έθνη ως αγγελιοφόροι του Λόγου μου, θα συνειδητοποιήσετε την αμέλεια και την αχαριστία σας. 

30 Σκεφτείτε το, και αν θέλετε να είστε αξιόπιστοι, ξεκινήστε δίνοντας το καλό παράδειγμα στο σπίτι 

σας. Θέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον σήμερα, παρόλο που συνηθίζατε να απορρίπτετε ο ένας τον 

άλλον λόγω φυλετικών διαφορών, ως μία οικογένεια. 

31 Αυτός είναι ο σαφής λόγος Μου. Αν σας μιλούσα σε μια άλλη "γλώσσα", αυτό δεν θα ήταν 

σωστό. 

32 Προετοιμάζω τις καρδιές σας για να κατοικήσω σε αυτές. Ο κόσμος θα προετοιμαστεί επίσης, ο 

σπόρος της ειρήνης θα φυτρώσει στο μυαλό του ανθρώπου, και εσείς που θα τον έχετε σκορπίσει σε όλες 
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τις γωνιές της γης θα χαίρεστε όταν δείτε τους καρπούς των κόπων σας. Διότι, ακολουθώντας τον 

Δάσκαλο, διδάξατε να ζείτε με καλοσύνη και προσευχηθήκατε για όλους. 

33 Σε όλα τα έθνη θα γίνεται λόγος για συμφιλίωση, αδελφοσύνη και ειρήνη, και αυτό θα είναι η 

αρχή της ενοποίησης. 

34 Σας προετοίμασα και σας ρώτησα αν είστε ήδη έτοιμοι να ξεκινήσετε την πορεία προς τους 

συνανθρώπους σας, προκειμένου να τους δείξετε τη σοφία που σας έδωσα ως έμπνευση λόγου και να 

απαντήσετε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις τους. Ας μη φανεί σε κανέναν αδύνατο να εκπληρώσει αυτή 

την αποστολή. Σκεφτείτε ότι η γνώση που σας έδωσα σας επιτρέπει να κατανοήσετε την αποστολή σας. 

35 Δεν θα είναι απαραίτητο για όλους εσάς να επισκεφθείτε τα έθνη που αποκαλείτε "ξένα" για να 

διαδώσετε τη Διδασκαλία μου. Αρκεί να υψώσετε τις σκέψεις σας στην προσευχή και να καθαρίσετε τις 

καρδιές σας, ώστε οι ψυχές σας να εκδηλωθούν στους συνανθρώπους σας από μακριά και να συμπάσχουν 

μαζί τους όπου κι αν βρίσκονται. Και αυτά θα αφυπνιστούν από όντα του φωτός. 

36 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 προσπαθούν να αποκτήσουν πνευματική κυριαρχία με τη βία. Θα εκπλαγείτε, και ο κόσμος 

θα εκπλαγεί, όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι η βία δεν έχει κατακτήσει τη λογική, την 

αδελφοσύνη και τη δικαιοσύνη. 

37 Προσέξτε να κάνετε αυτό που φαίνεται να είναι φιλανθρωπία, παρόλο που υπάρχει εγωισμός στην 

καρδιά σας. Κάντε όσο περισσότερο καλό μπορείτε χωρίς κανένα συμφέρον. Κάντε το από αγάπη, που 

είναι ο νόμος που σας δίδαξα, τότε θα έχετε κερδίσει αξία για την ψυχή σας. Παρουσιάστε τη διδασκαλία 

μου όπως σας την έδωσα. Είναι το ίδιο με αυτό που δίδαξα στους προφήτες Μου και στους αποστόλους 

Μου σε άλλες εποχές. 

38 Ο άνθρωπος μέσα στον υλισμό του βρήκε μια συμφωνία για να αλλάξει τον λόγο που σας έδωσα 

στο παρελθόν. Αλλά το Έργο Μου είναι τέλειο και δεν έχει τις ρίζες του σε γήινα λόγια. Προετοιμαστείτε 

και θα ανακαλύπτετε πάντα την αλήθεια Μου. Τότε θα διαπιστώσετε ότι σας έχω δώσει τον σπόρο Μου 

άφθονο ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορείτε κι εσείς να τον μεταδώσετε με αυτόν τον τρόπο. 

39 Δεν θα χρειαστεί να εντυπωσιάσετε κανέναν με τη χρήση τελετών ή εξωτερικών μορφών 

λατρείας. Ο ναός της καρδιάς σας θα γίνει ορατός, και σε αυτόν οι συνάνθρωποί σας θα δουν το λυχνάρι 

τους και το θυσιαστήριό τους. 

40 Μάθετε ακόμη και τώρα να Με αισθάνεστε, τόσο στα έργα σας όσο και όταν αγωνίζεστε να 

αφήσετε πίσω σας τη βρωμιά όταν έχετε πέσει. 

41 Σας δίδαξα να αναζητάτε την αλήθεια με απλότητα. Πόσο αξιολύπητος είναι ο ανθρώπινος νους 

όταν αναζητά την αλήθεια στα περίπλοκα δόγματα που έχει επινοήσει ο ίδιος. Γιατί Με αναζητάτε 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; 

42 Έζησα με τους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή, μοιράζοντας το ψωμί και τη στέγη σας. Αλλά το 

μεγαλείο του Χριστού έχει τις ρίζες του στην ταπεινότητά του. 

43 Έτσι σας διδάσκω για να ξέρετε πώς να διαχωρίζετε τον εαυτό σας από τα υλικά πράγματα για 

χάρη της αγάπης προς τον πλησίον σας. Αλλά πρώτα πρέπει να εξαγνιστείτε, γιατί είναι νόμος η εξέλιξή 

σας, και αφού είναι νόμος ότι όλα εξελίσσονται, τα γεγονότα που πρόκειται να έρθουν δεν πρέπει να σας 

αναστατώσουν. Αυτό που βλέπουν τότε τα μάτια σας θα πρέπει να σας γεμίσει με αγαλλίαση όταν 

συνειδητοποιήσετε ότι τα πάντα διέπονται από έναν τέλειο νόμο και ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν 

θα μπορούσε να έχει συμβεί πριν, επειδή τα πάντα πλησιάζουν στην τελειότητά τους. 

44 Δεν εργάζεται κανείς μόνο στη γη για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Από έναν άλλο κόσμο 

προσεύχεται και εργάζεται κανείς για τη σωτηρία και την πρόοδό του: είναι ο πνευματικός κόσμος. Γι' 

αυτό σας λέω ότι ο πνευματικός σπόρος θα καρποφορήσει μετά από μεγάλους αγώνες στους κόλπους 

όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. 

Αν οι άνθρωποι θα πουν ότι πρόκειται για μια νέα θρησκεία που σπέρνει τη διχόνοια, θα πρέπει να 

απαντήσετε ότι ο Πνευματισμός είναι ένα δόγμα, ότι είναι το ίδιο με το πρώτο και μοναδικό που 

κυβέρνησε τις ψυχές. Αλλά αυτή η φωνή πρέπει να προέρχεται από την καρδιά σας, όπου τα 

συναισθήματά σας έχουν τις ρίζες τους. Αυτά θα αποκαλυφθούν όταν χύνετε δάκρυα για τον πόνο 
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κάποιου άλλου, ακόμη και όταν κλαίτε από χαρά για τον πόνο του γείτονά σας. Γιατί αυτό είναι που πάντα 

σας δίδασκα. 

45 Σας μιλάω μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, το φως Μου και η χάρη Μου ρέουν μέσα της και 

γίνονται λέξεις ─ αυτός ο Λόγος που δείχνει τον μόνο δρόμο για να έρθετε σε Μένα: εκείνον της 

τελειότητας και εκείνον της καθαρότητας των συναισθημάτων. 

46 Χρειάζεστε μεγάλες αποδείξεις πνευματικότητας, ώστε η πίστη σας να ξυπνήσει και να αποκτήσει 

νέα ζωή και η ελπίδα σας να δυναμώσει. Χρειάζεστε τον καθαρό λόγο για να σας ανασηκώσει από τον 

λήθαργο στον οποίο βρίσκεστε. Το Θείο Πνεύμα Μου έπρεπε να εκδηλωθεί με αυτή τη μορφή, ώστε να 

νιώσετε ότι ο Πατέρας δεν σας εγκαταλείπει ποτέ, ότι σας καθοδηγεί από το βασίλειο της αλήθειας. 

47 Δεν έχετε πειστεί μπροστά σε αυτή την απόδειξη της αγάπης; Οι σκέψεις μου είναι φως που 

λάμπει προς τα κάτω για να αναζωογονήσει το σβήσιμο του φωτός των λαμπτήρων σας. Ο Δάσκαλος σας 

λέει ότι η αλήθεια του σύμπαντος θα αποκαλυφθεί μέσα από τον πνευματοποιημένο άνθρωπο, επειδή θα 

ξέρει πώς να ζει αρμονικά σε αυτόν τον κόσμο, στον οποίο έρχεται για να μάθει μαθήματα χρήσιμα για 

την εξέλιξή του. Αυτός ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, ούτε χρειάζεται να είναι. Μόλις αυτό το σπίτι δεν 

εκπληρώνει πλέον τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει τώρα, θα εξαφανιστεί. Όταν η ψυχή σας δεν 

χρειάζεται πλέον τα μαθήματα που δίνει αυτή η ζωή εδώ, γιατί την περιμένουν άλλα, ανώτερα σε έναν 

άλλο κόσμο, τότε θα πει, με βάση το φως που κέρδισε σε αυτόν τον γήινο αγώνα: "Με πόση διαύγεια 

καταλαβαίνω τώρα ότι όλα τα σκαμπανεβάσματα αυτής της ζωής ήταν μόνο εμπειρίες και μαθήματα που 

χρειαζόμουν για να καταλάβω καλύτερα. Πόσο μακρύ μου φάνηκε αυτό το ταξίδι της ζωής, όσο τα 

βάσανα με βάραιναν. Τώρα, όμως, που όλα τελείωσαν ─ πόσο σύντομο και φευγαλέο μου φαίνεται 

μπροστά στην αιωνιότητα". 

48 Ο άνθρωπος καλείται να κάνει την ψυχή του μεγαλύτερη, καλείται να πνευματοποιήσει την 

ύπαρξή του όλο και περισσότερο, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στην επιθυμία για τελειότητα. 

49 Το σώμα που διαθέτετε προορίζεται επίσης να πνευματοποιηθεί. Όταν συμβεί αυτό, οι συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων θα αλλάξουν. Θα αναπτύξουν πνευματικές ικανότητες που είναι ακόμη 

άγνωστες στους κατοίκους του κόσμου σήμερα. 

50 Χρειάζεστε αυτή τη διδασκαλία που αναζωογονεί την ελπίδα σας, αυτή την πηγή ανεξάντλητης 

και αληθινής σοφίας για να ξεδιψάσετε. Το φως μου κατεβαίνει στο σκοτεινό μυαλό εκείνου που λέει ότι 

δεν αγαπάει την ψυχή επειδή δεν την γνωρίζει, αλλά αγαπάει τον υλικό πλούτο, τη φυσική ομορφιά που 

κολακεύει τη ματαιοδοξία του, την ευφυΐα που είναι η αιτία του θαυμασμού, τα ονόματα και τους τίτλους. 

Αυτό είναι που αγαπάει, και αυτό είναι να αγαπάει τους ανάξιους. 

Ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα, ούτε τα πλούτη του. Το ανθρώπινο ον έχει μόνο αξία και υπάρχει μόνο 

λόγω της ψυχής του. 

Σας ξαναλέω ότι ο άνθρωπος καλείται να είναι αυτός που εκφράζει την αλήθεια του σύμπαντος, των 

ουρανών και των κόσμων. Σήμερα δεν το πετυχαίνει ακόμη αυτό, επειδή η υλοποίησή του δεν του 

επιτρέπει να ξεδιπλώσει τα λεπτά χαρίσματα του πνεύματος. 

Μόλις εξαφανιστεί αυτός ο υλισμός, θα γίνει ένας οραματιστής που θα χαίρεται όταν αντικρίζει τα 

θαύματα της Πνευματικής Ζωής. Τότε θα κατανοήσει τη μετατροπή του Σαούλ σε Παύλο, τη 

μεταμόρφωση του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό που η αλλαγή του ονόματος ήταν απαραίτητη. Με το 

προηγούμενο όνομά του εξαφανίστηκε η μνήμη των παθών του, και η διάθεσή του και τα κακουργήματα 

που έκανε έγιναν στάχτη. 

Όταν η ψυχή καταλάβει ότι εξελίσσεται, ότι της λείπει η ανύψωση ή ότι αυτό που έπρεπε να μάθει και 

να ξεδιπλώσει στον υλικό κόσμο θα τελειώσει, τότε είναι έτοιμη να ενωθεί με το φως της θεότητας, γιατί 

η ψυχή είναι φως που κινείται προς το φως. 

51 Χαρείτε, άνθρωποι, σκεφτείτε ότι είστε αποδημητικά πουλιά σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο δάκρυα, 

μιζέρια και πόνο! Χαρείτε, γιατί δεν είναι το σπίτι σας για την αιωνιότητα, σας περιμένουν καλύτεροι 

κόσμοι. 

Όταν λοιπόν φύγετε από αυτή τη γη, κάντε το χωρίς λύπη, τότε οι αναστεναγμοί του πόνου, οι κόποι, 

τα δάκρυα θα μείνουν εδώ. Θα αποχαιρετήσετε αυτόν τον κόσμο και θα πετάξετε προς εκείνους που σας 

περιμένουν στα ύψη του ουρανού. Από εκεί θα δείτε τη γη ως ένα σημείο στο διάστημα που θα θυμάστε 

με αγάπη. 
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52 Μην λυπάστε, γιατί θα έρθει η μέρα που θα απομακρυνθείτε από αυτή την κοιλάδα των δακρύων, 

στην οποία υποφέρατε τόσο πολύ, και την οποία αύριο θα αγαπήσετε γνωρίζοντας ότι σε αυτήν έχετε 

φτάσει στο φως που λαχταρούσε η ψυχή σας. 

53 Να είστε ευτυχισμένοι αγαπώντας τον πλησίον σας, θεραπεύοντας τους αρρώστους, 

παρηγορώντας τους θλιμμένους, δίνοντας νέο κουράγιο στους φτωχούς. Τότε οι ευλογίες του ουρανού θα 

έρθουν σε σας. Θέλετε να πνευματοποιήσετε τους εαυτούς σας; Ο Χριστός θα σας βοηθήσει να 

αποκτήσετε αυτή τη χάρη. 

54 Αληθινά σας λέω, αν και σήμερα οι άνθρωποι είναι περισσότερο ύλη παρά πνεύμα, αύριο θα είναι 

περισσότερο πνεύμα παρά ύλη. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να υλοποιήσουν πλήρως το πνεύμα τους, αλλά 

δεν θα επιτύχουν αυτή την πλήρη υλοποίηση. Γιατί το πνεύμα είναι σαν ένα λαμπρό, και ένα λαμπρό δεν 

παύει ποτέ να είναι τέτοιο, ακόμη και όταν έχει πέσει στο χώμα. 

55 Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ευδαιμονία της τέλειας ψυχής επειδή δεν έχει φτάσει στο ύψος της 

τελειότητας. Αν καθαρίσει την καρδιά του και κρατήσει την αλήθεια μου στην ψυχή του για να την 

εφαρμόσει, θα ανακαλύψει μια ειρήνη και μια ευδαιμονία που δεν γνώριζε πριν. Αυτή θα είναι η ζωή που 

συμβολίζει το δέντρο στην πρώτη παραβολή που αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα, του οποίου οι ώριμοι 

καρποί θα ικανοποιήσουν την πείνα της ψυχής. Τελειοποιήστε τον εαυτό σας, ανυψωθείτε πάνω από τα 

γήινα, και δεν θα υποφέρετε πλέον από την αχαριστία ή την έλλειψη κατανόησης των άλλων. 

56 Η αγάπη είναι η σκάλα που οδηγεί στον Θεό, ο οποίος σας αγαπά, και στη Μαρία, την 

Πνευματική Μητέρα, η οποία επίσης σας αγαπά, και στους πνευματικούς σας αδελφούς και αδελφές που 

επίσης σας αγαπούν. 

57 Ένα ρεύμα μηνυμάτων εκπέμπεται από το Θείο Πνεύμα. Κρατήστε όσες από αυτές σας φαίνονται 

σωστές στην καρδιά σας. 

58 Παραδώστε Μου το σκοτάδι των δεινών σας. Θα τις μετατρέψω σε διαύγεια ειρήνης. Παραδώστε 

τους λυγμούς και τα δάκρυά σας σε Μένα. Όταν επισκέπτομαι την καρδιά σας σιωπηλά, θα εισχωρήσω 

σαν ακτίνα ηλίου για να τη φωτίσω. 

59 Σας έδωσα τον λόγο της αγάπης για να νιώσετε αυτή τη δύναμη στις καρδιές σας. Εδώ είναι το 

παρηγορητικό μου βάλσαμο που χύνεται σε όλα τα βάσανά σας και δυναμώνει τις ψυχές σας. 

60 Σας λέω, να είστε ευλογημένοι όσοι Με πλησιάζετε με προετοιμασμένη καρδιά. Γιατί ο Λόγος 

Μου θα γίνει τότε θεραπευτικό βάλσαμο και χάδι που θα ζωντανέψει τη φλόγα της πίστης σας. 

61 Η βασιλεία μου κατεβαίνει στην πάσχουσα ανθρωπότητα και ο λόγος μου αντηχεί στους 

εκλεκτούς αυτής της εποχής, ώστε όσοι με ακούν να γίνουν η παρηγοριά των αδελφών τους. 

62 Σε όλες τις εποχές είχα διαμεσολαβητές μεταξύ των ανθρώπων και της θεότητάς μου. 

Χρησιμοποιούσα τους πράους και τους ταπεινούς στην καρδιά. Προετοιμάζω τώρα τους νέους 

αγγελιοφόρους της διδασκαλίας μου, έτσι ώστε αυτά τα καλά νέα να αποτελέσουν την αφύπνιση της 

πνευματικής ζωής μεταξύ των ανθρώπων. 

63 Πόσοι από εκείνους που είναι ικανοί να εκπληρώσουν μια ευγενή πνευματική αποστολή 

κοιμούνται ακόμη διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο! Θα αφυπνιστούν και θα αποδείξουν την 

πνευματική τους πρόοδο όταν, μέσα στην ευγένεια των συναισθημάτων τους, γίνουν χρήσιμα όντα για 

τους συνανθρώπους τους. Θα είναι ταπεινοί και δεν θα καυχηθούν ποτέ για την ανωτερότητά τους. 

64 Η ματαιοδοξία ─ μια αδυναμία που έχει ήδη εκδηλωθεί στον πρώτο άνθρωπο ─ θα καταπολεμηθεί 

μέσω της πνευματοποίησης. Είναι ο αγώνας που πάντα υπήρχε μεταξύ πνεύματος και ύλης. Διότι ενώ το 

πνεύμα, επιθυμώντας την ουσία του Πατέρα, τείνει προς το Αιώνιο και το Ύψιστο, η σάρκα αναζητά μόνο 

αυτό που την ικανοποιεί και την κολακεύει, ακόμη και αν αυτό είναι εις βάρος του πνεύματος. Αυτός ο 

αγώνας, ο οποίος εκδηλώνεται σε κάθε ανθρώπινο ον, είναι μια δύναμη που αναδύεται στον ίδιο τον 

άνθρωπο ως αποτέλεσμα της επιρροής που ασκεί ο κόσμος πάνω του. Γιατί το γήινο απαιτεί όλα όσα 

αντιστοιχούν στη φύση του. Αν το πνεύμα είναι σε θέση να ελέγξει αυτή τη δύναμη και να την 

καθοδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έχει εναρμονίσει και τις δύο φύσεις στην ίδια του την 

ύπαρξη και θα επιτύχει την πρόοδο και την ανύψωσή του. Αν, από την άλλη πλευρά, επιτρέψει στον 

εαυτό της να κυριαρχηθεί από τη δύναμη της ύλης, θα βρεθεί να παρασύρεται στο κακό, θα είναι μια 

βάρκα χωρίς πηδάλιο εν μέσω καταιγίδας. 

65 Εσείς που Με ακούτε, νιώθετε την επιθυμία να απομακρυνθείτε από κάθε τι βλαβερό για να 

ελευθερώσετε την ψυχή σας. Βρίσκεστε εν μέσω μάχης, γι' αυτό σας λέω: Συνεχίστε να παρακολουθείτε 
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και να προσεύχεστε, ώστε να έρθει η ώρα που η ψυχή σας θα γίνει ένα με το σώμα της και θα 

εναρμονιστεί με αυτό. 

Σήμερα εξακολουθείτε να υποφέρετε από την έλξη του κόσμου και νιώθετε πολύ αδύναμοι για να 

αντισταθείτε στον πειρασμό. Διαισθητικά, ο άνθρωπος διαισθάνεται μια εποχή τελειότητας, αλλά δεν 

γνωρίζει πότε θα είναι αυτή. 

66 Οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν για αυτόν τον στόχο με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά μόνο όσοι 

αγωνίζονται για την πρόοδο της ψυχής θα το πετύχουν. Εκείνοι που επιδίδονται σε θρησκευτικό 

φανατισμό δεν θα αναπτυχθούν, και εκείνοι που αφιερώνουν το χρόνο τους στη μελέτη της ύλης θα 

επιτύχουν μόνο υλικά αποτελέσματα. 

67 Η πνευματοποίηση θα είναι αυτό που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελειότητα. Αλλά μην 

συγχέετε την πρακτική της αληθινής πνευματικότητας, που είναι η ένωση με τον Δημιουργό και η 

προσέγγιση σ' Αυτόν μέσω της αγάπης, του ελέους και της εσωτερικής λατρείας, με την πρακτική εκείνων 

των "επιστημών" με τις οποίες οι άνθρωποι βεβηλώνουν και κάνουν υλικά αισθητά τα όντα του 

υπερπέραν. Εδώ είναι η διδασκαλία μου που αφαιρεί το πέπλο της άγνοιας που κρύβει την αλήθεια από 

τους ανθρώπους. 

68 Η Διδασκαλία μου της Αγάπης σας προετοίμασε κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου για να 

δεχτείτε ανάμεσά σας την Παρουσία του Πνευματικού μου Κόσμου, ώστε να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε τον Λόγο μου ─ μια περίοδος που τώρα φτάνει στο τέλος της. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 231  
1 Το διεισδυτικό μου βλέμμα εισέρχεται μέσα σας και βλέπω ότι σχηματίζετε ένα μπουκέτο με τις 

καρδιές σας για να το προσφέρετε στη Θεότητά Μου. 

2 Βλέπω τα βάσανά σας και τα ανακουφίζω με το πατρικό μου χάδι, ώστε, ενθαρρυμένοι από τον 

λόγο μου, να γίνετε ένας λαός δυνατός στις δοκιμασίες. 

3 Κάθε φορά που έχετε έρθει σε Μένα για να παρουσιάσετε τις αδυναμίες σας ή να Μου ζητήσετε 

βοήθεια στα βασανιστήρια που περνάτε ─ κάθε φορά που κινδυνεύατε να καταρρεύσετε κάτω από το 

βάρος του σταυρού και στραφήκατε σε Μένα, σας απελευθέρωσα από το βάρος και τον πόνο σας και σας 

έκανα δυνατές ψυχές. Τότε σας είπα: Εμπρός, μη γυρίζετε το πρόσωπό σας προς τα πίσω, γιατί η ψυχή 

σας θα γέμιζε φόβο αν έβλεπε το παρελθόν της. 

4 Σας έσωσα από την καταστροφή για να σας φέρω στο λιμάνι της σωτηρίας, όπου βρίσκεστε τώρα, 

απολαμβάνοντας αυτό το ψωμί. Αναπαύθηκες στους κόλπους της ειρήνης μου. Υπήρξα μια ακτίνα φωτός 

στο σκοτάδι της ύπαρξής σας για να σας βοηθήσω να περπατήσετε το μονοπάτι σας χωρίς να σκοντάψετε. 

5 Αν τα φερέφωνα ή οι φορείς φωνής μέσω των οποίων εκδηλώνω τον εαυτό Μου μιλούσαν από 

μέσα τους, δεν θα ήταν σε θέση να σας διδάξουν τον δρόμο της αλήθειας. Ωστόσο, τα χείλη τους μιλούν 

λόγια φωτός, επειδή εκδηλώνω τον εαυτό Μου μέσω της διάνοιάς τους, και σας έχω πει ότι Εγώ είμαι η 

Οδός. 

6 Έχετε δει ότι πολλοί αναρωτιούνται για αυτές τις διδασκαλίες και αναρωτιούνται αν είναι αλήθεια 

ότι είναι ο Ραβίνος που μιλάει εδώ ─ αν είναι βέβαιο ότι "Ο Λόγος" έχει επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο 

που σταύρωσε τον Ιησού; 

7 Εσείς εδώ ξέρετε ότι σας το έχω υποσχεθεί αυτό, ξέρετε ότι είμαι η συγχώρεση και ότι εκπληρώνω 

τη θεία αποστολή μου ανασταίνοντας τους "νεκρούς", θεραπεύοντας τους αρρώστους και 

αποκαθιστώντας την όραση στους τυφλούς. Γνωρίζετε τον λόγο της επιστροφής Μου και τον τρόπο με 

τον οποίο έχω έρθει. Αλλά όλα αυτά θα θέσουν τον κόσμο σε αμφισβήτηση και πολλοί θα αμφιβάλλουν. 

8 Σας είπα γιατί, αντί να στραφώ προς τους λόγιους, τους θεολόγους ή τους επιστήμονες, στράφηκα 

προς τους αμόρφωτους και τους απλοϊκούς για να Με κάνω γνωστό μέσω αυτών. Γιατί η μαρτυρία των 

απλών ανθρώπων θα καταπλήξει τον κόσμο. 

9 Αν ερευνήσετε διεξοδικά, θα πεισθείτε ότι επικοινωνούσα πάντα με την ανθρωπότητα μέσω 

ανθρώπων και ότι αυτοί ήταν πάντα ταπεινοί και απλοί. 

10 Σας έχω παραχωρήσει διαφορετικές υπάρξεις στη γη, ώστε να μπορείτε να γίνετε μάρτυρες αυτών 

των εκδηλώσεων και να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

11 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διδασκαλίες μου για να μπορέσετε να διεισδύσετε στα μυστικά 

εκείνα του υπερπέραν που ο Πατέρας επιθυμεί να σας αποκαλύψει. Το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο δεν 

έχει κρυφτεί από το βλέμμα σας, διαφορετικά δεν θα μπορούσατε ποτέ να εισέλθετε στην Αιώνια Ζωή. 

12 Μελετήστε, σκεφτείτε βαθιά- γιατί μερικοί μπερδεύονται στη σκέψη πώς είναι δυνατόν ─ αν το 

πνεύμα σας είναι ένα σωματίδιο της Θεϊκότητάς μου ─ να υποφέρει; Και αν το φως του πνεύματος είναι 

μια σπίθα του φωτός του Αγίου Πνεύματος ─ πώς μπορεί να βλέπει τον εαυτό του προσωρινά καλυμμένο 

στο σκοτάδι; Συνειδητοποιήστε ότι αυτό το μονοπάτι της ανάπτυξης είναι να αποκτήσετε επαρκή αξία 

προς τον Θεό, με την οποία μπορείτε να μετατρέψετε το πνεύμα σας από ένα αδαές και υπανάπτυκτο 

πνεύμα σε ένα μεγάλο πνεύμα φωτός στα δεξιά του Πατέρα. 

13 Ελάτε σε Μένα και ακούστε για άλλη μια φορά το Λόγο Μου, που είναι τροφή για την ψυχή σας. 

Αυτός ο Λόγος, τον οποίο σας παρέδωσα σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, έκανε 

το θαύμα να σας ενώσει, να σας ανυψώσει γεμάτους ζήλο και πίστη στη Θεότητά Μου, καθώς 

αποκαλύπτεται γεμάτη αλήθεια και διδασκαλία. Γιατί η ψυχή σας ένιωθε κουρασμένη από τις γήινες 

διδασκαλίες, τα πόδια σας ήταν πολύ κουρασμένα για να διανύσουν τις μεγάλες αποστάσεις σε 

αναζήτηση της ειρήνης, της αγάπης και της αλήθειας. Τα χέρια σας ήταν επίσης πολύ κουρασμένα για να 

καλλιεργήσετε τα χωράφια χωρίς να αποκομίσετε μια συγκομιδή που θα ικανοποιούσε την ψυχή σας. 

14 Ήταν θέλημά μου, ω άνθρωποι, να ταξιδέψετε αυτούς τους δρόμους και να γευτείτε αυτούς τους 

καρπούς- να χτυπήσετε διάφορες πόρτες και να γνωρίσετε την καρδιά ανθρώπων διαφορετικών φυλών και 

φύλων- να πάρετε από το περιεχόμενο των βιβλίων διαφορετικές φιλοσοφίες, δόγματα και θεωρίες, ότι θα 

γνωρίσεις τη ζωή των φτωχών ανθρώπων στη γη με όλη τη δυστυχία και τον πόνο της- ότι θα βιώσεις τον 
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ψεύτικο πλούτο αυτού του κόσμου με τις απολαύσεις και την απατηλή δόξα του- ότι θα ακούσεις τη φωνή 

των ανθρώπων και θα γνωρίσεις την έμπνευσή τους- ότι θα λάβεις το καλό και το κακό που θα σου 

φέρουν στην πορεία του χρόνου. Έτσι ώστε μετά από αυτό το ταξίδι να Με συναντήσετε ως τον τελευταίο 

που θα έρθει στις πόρτες των καρδιών σας ─ τον τελευταίο που θα διασχίσει το μονοπάτι σας, τον 

τελευταίο από τους προσκυνητές της γης που θα περπατήσει δίπλα σας και θα σας ρωτήσει: "Πού πας; 

Από πού έρχεστε και τι επιδιώκετε;" Και ότι τότε, χωρίς υπερηφάνεια και χωρίς αυταρέσκεια, λυγισμένοι 

από τον πόνο και δυναμωμένοι από την εμπειρία, φωτισμένοι και ατσαλωμένοι από τον αγώνα, θα Με 

αναγνωρίζατε αμέσως, θα ανοίγατε την καρδιά σας σε Μένα, θα ομολογούσατε την αθλιότητά σας και θα 

ομολογούσατε ότι μόνο Εγώ μπορώ να καταλάβω τον πόνο σας, τις αποτυχίες σας, αλλά και τους πόθους 

σας. 

15 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος όσων έρχονται σε Μένα αιχμαλωτίζονται 

από αυτή τη δύναμη όταν ακούνε το Λόγο Μου. Νιώθουν ότι τους βλέπω μέχρι τα βάθη της καρδιάς τους 

και αισθάνονται την αγάπη Μου να τους περιβάλλει. Και αφού Με περιμένατε, ξέρατε ότι μετά τους 

μεγάλους αγώνες, τις μεγάλες μάχες της ύπαρξης, μετά από εκείνη τη σκοτεινή νύχτα μέσα στην οποία 

ζούσατε, έπρεπε να ανατείλει το φως μιας νέας ημέρας. Γνωρίζατε ότι αφού είχατε αδειάσει το ποτήρι σας 

με την πικρία μέχρι το μεθύσι, θα ερχόταν κάποιος που θα έπρεπε να το γεμίσει με γλυκύτητα. Γιατί η 

ελπίδα, η εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις Μου που σας είχα δώσει σε άλλες εποχές, δεν είχε σβήσει στην 

ψυχή σας, η φλόγα είχε παραμείνει στην καρδιά σας. Ακόμα και εκείνοι που αρνήθηκαν ότι Εγώ είμαι 

Αυτός που εκδηλώνεται αυτή την εποχή, δεν το έκαναν με την ψυχή τους, αλλά με τη σαρκική τους φύση, 

που είναι ανίδεη και μη δεκτική στις πνευματικές αποκαλύψεις, η οποία δεν γνωρίζει τίποτα για Μένα. 

Ωστόσο, τα γνωρίζω όλα και έχω δώσει σε αυτούς τους άπιστους, τους δύσκαμπτους, άλλη μια φορά, 

επειδή γνωρίζω ότι δεν είναι η ψυχή τους που Με αρνείται, και ότι πρέπει να σηκωθεί γεμάτη φως και να 

απελευθερωθεί από τα δεσμά του δικού της σωματικού κελύφους, ώστε να Με δει και να Με αισθανθεί 

και να αναφωνήσει, όπως ο Πέτρος τη δεύτερη φορά: "Αληθινά Εσύ είσαι ο Υιός του ζωντανού Θεού!". 

16 Από παιδιά μαθητές θα σας κάνω μαθητές. Διότι, αφού με ακούσετε, θα σας εμπιστευθώ ένα 

βιβλίο σοφίας, ώστε με αυτό να διδάξετε τους συνανθρώπους σας και να φέρετε τα καλά νέα στους 

κατοίκους του έθνους σας, και κατόπιν στα άλλα έθνη. Όταν μαθαίνετε από Μένα, θα είστε ευγενικοί και 

ταπεινοί. Δεν θα αρκεστείτε στο να κατανοείτε απλώς τον Λόγο Μου, ούτε στο να μιλάτε με εύγλωττα 

λόγια για να εντυπωσιάσετε τα πλήθη, αλλά οι εμπνεύσεις και οι ιδέες σας, τα καθαρά και βαθιά λόγια 

σας θα επιβεβαιώνονται από έργα που θα είναι ο καρπός της κατανόησής σας. Δεν θέλω αυτά τα έργα να 

πηγάζουν μόνο από τη διάνοιά σας, αλλά να υπαγορεύονται από τη συνείδησή σας στην καρδιά σας, όπου 

σπέρνεται ο σπόρος της αγάπης. 

17 Τότε σίγουρα θα μπορέσετε να προσηλυτίσετε τους ανθρώπους. Διότι, αφού κουραστούν από τα 

ανούσια λόγια, αρρωσταίνοντας και κουρασμένοι από τη διαστροφή των διαφόρων διδασκαλιών και 

κοσμοθεωριών, θα λαχταρήσουν μια διδασκαλία που θα τους μιλάει για την αληθινή αγάπη, το έλεος και 

την ειρήνη, που θα φέρνει φως στο σκοτάδι και θα χύνει θεραπευτικό βάλσαμο εκεί που υπάρχει πόνος ─ 

που θα μεταμορφώνει εκείνους που είναι ψυχικά ή ηθικά εκφυλισμένοι στη φύση τους. Τότε η διδασκαλία 

μου σίγουρα θα θριαμβεύσει και ο αριθμός εκείνων που με ακολουθούν και μεταφέρουν το λάβαρο της 

ειρήνης, της ενότητας και της καλής θέλησης θα αυξηθεί. 

18 Θέλω να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χρόνο ευσυνείδητα, ώστε η ψυχή να καθοδηγεί και να 

διεγείρει το κέλυφος του σώματος, να το λυγίζει και τελικά να το κάνει δικό της εργαλείο, πρόθυμο 

υπηρέτη της- να μην είναι η "σάρκα" που Μου προσφέρει τη λατρεία που θα έπρεπε να Μου προσφέρει η 

ψυχή, να μην μπαίνει ανάμεσα στο πνεύμα σας και το δικό Μου. Γιατί τότε ο εξαγνισμός θα είναι 

διαρκής, και ό,τι αισθάνεται το σώμα θα επηρεάζει την ψυχή, επειδή δεν είναι ακόμη σε θέση να κερδίσει 

το πάνω χέρι πάνω στον πόνο και την αδυναμία. Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας χωρίς να πέσετε σε 

φανατισμό, και θα διαπιστώσετε πόση ειρήνη θα βιώσετε, πόση ενθάρρυνση θα δώσετε στην καρδιά σας 

και πόσο δυνατοί θα γίνετε μπροστά στις προκλήσεις του πόνου, των γηρατειών και των ασθενειών. 

19 Αυτή είναι η διδασκαλία μου. Ποιος από εσάς δεν είναι σε θέση να το καταλάβει; Είναι τόσο 

ξεκάθαρο όσο το φως της ημέρας, και όλοι μπορείτε να δείτε αυτό το φως. Σας δίνω αυτή τη διδασκαλία 

για να την αποτυπώσετε ανεξίτηλα στην ψυχή σας. Γιατί αύριο θα σας δίνει δύναμη όταν οι δοκιμασίες 

σας απειλούν. 
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20 Σε αυτή τη γη υπήρχε πάντοτε ο αγώνας μεταξύ των ανθρώπων, ο πόλεμος, η διαμάχη, η διχόνοια. 

Από τις πρώτες εποχές, οι ιδέες κάποιων αντιτάχθηκαν πάντα σε εκείνες των άλλων. Και έτσι βλέπεις ότι 

ενάντια στην αρετή έχει σηκωθεί η κακία, ενάντια στη δικαιοσύνη η αδικία, ενάντια στη φωνή της ψυχής 

εκείνη της "σάρκας", ενάντια στη γνώση του ενός ο άλλος. Και εκείνοι που από τους πρώτους χρόνους 

έκαναν γνωστή την πνευματική μου διδασκαλία είχαν ως αντιπάλους τους επιστήμονες. Ακόμα και σε 

αυτή την Τρίτη Εποχή βλέπω αυτές τις μάχες μεταξύ των ανδρών. Αλλά έφτασε η μέρα που θα πω την 

τελευταία λέξη. 

21 Όλη η σοφία, η γνώση ή η επιστήμη προέρχεται από Μένα. Προετοίμασα αυτόν τον πλανήτη ώστε 

να γίνει το σπίτι των ενσαρκωμένων ψυχών, και πριν σας στείλω, έθρεψα αυτόν τον κόσμο με χάρη, με 

αγάπη και σοφία. Τοποθέτησα μέσα του, στην επιφάνειά του, σε όλα, τα απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή 

σας, για τη διατήρηση, την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση των παιδιών μου. 

Για να ανακαλύψετε στους κόλπους αυτής της φύσης όλες τις πηγές της ζωής ─ όλα όσα ήταν 

καλυμμένα με μυστήριο ή φυλαγμένα σε ένα βαθύ θησαυροφυλάκιο, σας έδωσα δώρα, σας φώτισα και 

σας προίκισα με το χάρισμα της επιστήμης, ώστε με τη βοήθεια αυτής της ικανότητας και ανάλογα με τις 

ανάγκες σας, την ανάπτυξή σας και τις δοκιμασίες σας, να βρείτε την ανεξάντλητη πηγή της ζωής και της 

σοφίας. 

22 Όλοι σας απολαύσατε αυτό το δώρο της επιστήμης. Αλλά επέλεξα κάποιους για να τους αναθέσω 

μεγάλες αποστολές, ώστε να ανακαλύψουν όλα όσα είναι για το καλό της ψυχής, και στη συνέχεια να σας 

δώσουν από τα ανεξάντλητα νερά αυτής της πηγής και να σας βοηθήσουν στη ζωή σας και στην επίγεια 

ευτυχία. Σε αυτούς που επιλέχθηκαν εμπιστεύτηκα επίσης τη διαισθητική γνώση της πνευματικής ζωής ─ 

της ζωής που είναι πέρα από τις επιστήμες, πάνω από αυτή τη γήινη φύση. Γι' αυτό, από τους πρώτους 

χρόνους, ο άνθρωπος Με λάτρεψε και μάντεψε την ύπαρξη ενός συμπαντικού Όντος, ενός πανίσχυρου, 

παντοδύναμου Θεού και Δημιουργού, που σας επιφυλάσσει μια ανώτερη ζωή πέρα από αυτόν τον κόσμο 

─ μια ζωή στην οποία θα λάμπει το πνεύμα, η αγάπη, το φως και η λογική, γιατί όλα αυτά είναι μέρος της 

ψυχής σας. 

Αλλά παρόλο που όλοι σας έχετε αυτή τη διαισθητική γνώση που σας μιλάει αδιάκοπα γι' αυτές τις 

ικανότητες, ήταν απαραίτητο για Μένα να σας στείλω ψυχές με μεγάλη εξουσία, ώστε να σας 

αποκαλύψουν τα μεγαλύτερα μυστήρια- ώστε να κάνουν ένα ρήγμα για τις ψυχές και να τις οδηγήσουν σε 

Μένα από τα πιο σύντομα και ασφαλή μονοπάτια. Αυτοί είναι οι προφήτες, οι πατριάρχες και οι 

θεόσταλτοι όλων των εποχών. 

23 Έτσι, παρόλο που κάποιοι έφεραν την αποστολή να δώσουν φως στις ψυχές και άλλοι την 

αποστολή να κάνουν γνωστή την επιστήμη, σε όλες τις εποχές η μία ξεσηκωνόταν εναντίον της άλλης 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν πρόκειται για αντίθετες αποστολές, αλλά ότι και οι δύο 

αλληλοσυμπληρώνονται. Το φως μου έχει χυθεί σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να καταλάβετε το 

καθήκον σας και να αναλάβετε με σεβασμό τον ρόλο που σας αναλογεί. 

24 Αν έχετε ακούσει από Μένα ότι επιπλήττω το έργο των επιστημόνων, ότι καλώ την επιστήμη να 

λογοδοτήσει, ο λόγος είναι ότι κάποιοι δεν χρησιμοποίησαν αυτή την πηγή ζωής, αυτές τις αποκαλύψεις 

που τους έδωσα, για το καλό και την πρόοδο της ανθρωπότητας, αλλά τις έθεσαν στην υπηρεσία του 

κακού και της καταστροφής. Αλλά σε όλους εκείνους που εκπλήρωσαν την αποστολή τους, που έψαξαν 

με ταπεινότητα, ανύψωση και σεβασμό για να ανακαλύψουν αυτό που το θέλημά Μου ήταν να τους 

αποκαλύψω, έχω χύσει το φως Μου, όλοι αυτοί Μου ήταν αρεστοί- και δείτε πόσα φιλανθρωπικά έργα 

έχουν κάνει. 

25 Η γήινη ζωή σας έχει εξελιχθεί, δεν είναι πια η ίδια όπως ήταν στο παρελθόν, και στο βαθμό που 

τα βήματά σας σας έχουν βάλει στο μονοπάτι της εξέλιξης, έχετε συναντήσει τους καρπούς της επιστήμης 

που παρέχονται σε όλους όσοι έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους. Αυτοί που έχουν παραποιήσει την 

αποστολή Μου και έχουν διεισδύσει στα θησαυροφυλάκιά Μου για να ανακαλύψουν τα μυστικά της 

φύσης και να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις της φύσης μόνο και μόνο για να τις χρησιμοποιήσουν για 

έργα καταστροφής και θανάτου ─ αυτούς επιπλήττω και καλώ. Γιατί ήρθα να καλέσω όλους τους 

ανθρώπους και τις δυνάμεις της φύσης σε τάξη και να τους βάλω στο σωστό δρόμο, και όλα πρέπει να 

αποκατασταθούν και να επιστρέψουν στη θέση τους. 

26 Θα έρθει η ώρα που η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει το Θείο Φως, τη σοφία που της επέτρεψα 

Εγώ, και θα συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι Εγώ είμαι η Πηγή από την οποία έχουν αναδυθεί όλα τα όντα 
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─ ότι σε Μένα βρίσκεται ο σπόρος και ο καρπός, και ότι σας επέτρεψα να μοιραστείτε όλα αυτά, ώστε να 

ζήσετε μια ζωή αντάξια της ψυχής σας και της Θεϊκότητάς Μου. 

27 Σε εκείνη την εποχή της πνευματοποίησης που σας αναγγέλλω τώρα, οι άνθρωποι θα θέσουν τις 

δυνάμεις της κατανόησης στην υπηρεσία της ψυχής, και ακόμη και η επιστήμη θα υποκλιθεί μπροστά στο 

φως της. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα; Προς το παρόν προετοιμάζετε το δρόμο για να φτάσει η 

ανθρωπότητα σε αυτό το στόχο. Γιατί το έργο που σας διέταξα να κάνετε έχει παγκόσμια αποστολή. 

28 Οι άνθρωποι θα αφιερώσουν την επιστήμη τους, τη δύναμή τους, το ταλέντο τους και την καρδιά 

τους στην υπηρεσία του θείου Σκοπού μου, χωρίς να παραμελήσουν τα καθήκοντά τους, τα καθήκοντά 

τους στον κόσμο. Θα στραφούν στις υγιεινές απολαύσεις που είναι υγιεινές για το πνεύμα και την ύλη 

τους. Θα αγωνιστούν για την ανανέωση και την ελευθερία τους, δεν θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να 

μολυνθεί, δεν θα πάρουν τίποτα που δεν χρειάζονται. Τότε η διαφθορά, η αδιαντροπιά θα εξαφανιστούν 

από τη γη. Τότε το πνεύμα θα έχει αποκτήσει απόλυτη κυριαρχία πάνω στο σωματικό του περίβλημα, και 

παρόλο που εξακολουθεί να κατοικεί στην ύλη, θα ζει μια πνευματική ζωή αγάπης, αδελφοσύνης και 

ειρήνης. 

29 Αυτή θα είναι η εποχή που οι πόλεμοι θα εξαφανιστούν, που θα υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και 

εξυπηρετικότητα, που θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε πλέον να διαθέτετε τη ζωή του γείτονά σας 

ούτε τη δική σας. Τότε θα ξέρετε ότι δεν είστε ο ιδιοκτήτης της ζωής σας, ούτε των παιδιών και των 

συζύγων σας, ούτε αυτής της γης, αλλά ότι Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης όλης της δημιουργίας. Αλλά αφού 

είστε τα αγαπημένα μου παιδιά, είστε επίσης οι ιδιοκτήτες όλων όσων είναι δικά μου. Αλλά παρόλο που 

είμαι Κύριος και ιδιοκτήτης όλων όσων έχουν δημιουργηθεί, δεν είμαι σε θέση να σκοτώσω τα πλάσματά 

μου, να βλάψω κανέναν ή να τους προκαλέσω πόνο. Γιατί, λοιπόν, αυτοί που δεν είναι ιδιοκτήτες της 

ζωής άρπαξαν αυτό που δεν τους ανήκει για να το διαθέσουν; 

30 Όταν η διδασκαλία αυτή θα γίνει κατανοητή από τους ανθρώπους, θα έχουν κάνει ένα βήμα προς 

τα πάνω στην πνευματική τους ανάπτυξη και αυτός ο κόσμος θα είναι ένα σπίτι για προηγμένα πνεύματα. 

Δεν ξέρετε αν θα κατοικήσετε ξανά σε αυτόν τον πλανήτη μετά από αυτό το διάστημα. Θα καθορίσω 

εκείνους που θα βιώσουν εκείνους τους καιρούς της χάρης, που θα δουν αυτό το γήινο βασίλειο, το οποίο 

σε μια άλλη εποχή ήταν μια κοιλάδα δακρύων, καταστροφής και θανάτου. Αυτές οι θάλασσες, τα βουνά 

και τα χωράφια που υπήρξαν μάρτυρες τόσου πόνου θα μεταμορφωθούν τότε σε τόπο ειρήνης, σε εικόνα 

των κόσμων πέρα από αυτό. Σας ανακοίνωσα ότι όταν οι μάχες σταματήσουν, το βασίλειό μου θα είναι 

ήδη κοντά σας, και τότε το πνεύμα σας θα ανθίσει με αρετές. Η διδασκαλία μου θα είναι παρούσα σε όλα 

τα πνεύματα και θα γίνω γνωστός μέσω ανδρών και γυναικών. 

31 Τα χαρίσματα του πνεύματος θα ξεδιπλωθούν. Τα χαρίσματα του (εσωτερικού) λόγου, της 

θεραπείας και του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα θα γίνουν αξιοθαύμαστα μεταξύ των ανθρώπων 

εκείνων των καιρών. 

32 Η επιστήμη δεν θα σταματήσει στο δρόμο της- αλλά ο επιστήμονας θα διεισδύσει στις 

διδασκαλίες μου, θα τις μελετήσει και θα θαυμάσει τις αποκαλύψεις μου. Και εμπνευσμένος από αυτά θα 

δημιουργήσει ευεργετικά έργα που θα προάγουν όχι μόνο την ανθρωπότητα αλλά και την ψυχή των 

ενσαρκωμένων και μη ενσαρκωμένων. 

33 Αν το πνεύμα μου ήταν ευχαριστημένο στο παρελθόν και στο παρόν όταν μελετούσε τα έργα των 

παιδιών μου, είτε πνευματικά είτε υλικά ─ όμορφα έργα που ξεπήδησαν από την καρδιά της ευαισθησίας 

ή της νοημοσύνης ─ πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά μου όταν δεν είναι μόνο λίγοι των οποίων οι ψυχές 

εξυψώνονται, αλλά όταν είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της που ασκεί αγάπη. Τότε δεν θα υπάρχουν 

πια δάκρυα, θλίψη και ορφάνια στα σπίτια ως αποτέλεσμα των πολέμων, και μόνο η πίστη, η υγεία, η 

δύναμη και η αρμονία θα διαρκέσουν στις ζωές των ανθρώπων εκείνων των εποχών που προορίζονται για 

αυτόν τον πλανήτη. 

34 Είστε οι πρώτες γενιές που θα λάβουν τα Καλά Νέα αυτής της Τρίτης Εποχής, και πρέπει να είστε 

αυτοί που θα προετοιμάσουν το δρόμο για όλους εκείνους που θα έρθουν μετά από εσάς. Απομακρύνετε 

τα χάσματα, απομακρύνετε τις πέτρες του μονοπατιού, ώστε να αφήσετε ως κληρονομιά την καλή 

θέληση, το θάρρος, τις καλές αρχές. 

35 Δεν είσαι εσύ αυτός που θα φέρει το έργο μου στο αποκορύφωμά του. Δεν υπάρχει κανένας 

ανάμεσά σας που πρέπει να ενώσει τον λαό του Ισραήλ. Δεν θα είστε πλέον μάρτυρες της εφαρμογής του 

Δόγματός μου σε όλο τον κόσμο μέσα στα σώματά σας. Αυτό το έργο θα το ολοκληρώσω. Διότι αν 
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κάποιος σηκωνόταν ανάμεσά σας για να λυγίσει τον πεισματάρικο αυχένα του λαού μου και να επιτύχει 

την πνευματοποίησή του, αυτός ο άνθρωπος θα εξυψωνόταν ή δεν θα άντεχε τις δοκιμασίες που θα τον 

έπλητταν. 

36 Αλλά εγώ, ο δυνατός που αγαπά και συγχωρεί, θα σας ενώσω μαζί. Θα σας στέλνω τη μία 

δοκιμασία μετά την άλλη, ώστε να σας αλέσουν και να σας ενώσουν στο ίδιο πνευματικό ιδεώδες.  

37 Δεν θέλω ο λαός μου να Μου ετοιμάσει έναν νέο σταυρό, ένα ικρίωμα από αίμα ή ένα δικαστήριο. 

Θέλω να κατοικήσω στο εσωτερικό σας ιερό, θέλω να καταλάβω τον θρόνο μου στην ψυχή του λαού μου 

για να επικοινωνώ μαζί τους κάθε στιγμή και να τους περιμένω στην αιώνια πατρίδα μου, στον παγκόσμιο 

θρόνο της ταπεινότητας, στον τιμητικό μου τόπο ενός στοργικού Πατέρα, όταν όλοι σας, γεμάτοι αξία από 

την εκπλήρωση της αποστολής σας, δυναμωμένοι από τον αγώνα και εξαγνισμένοι από την αρετή, θα 

έρθετε προς εμένα με τιμή για να λάβετε την υψηλή ανταμοιβή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 232  
1 Εκλεκτός λαός: Ακούτε το Λόγο μου μέσα από τη διάνοια του ανθρώπου, έχετε προετοιμαστεί 

ανά πάσα στιγμή για να προηγηθείτε της ανθρωπότητας. Όλα σας έχουν παραχωρηθεί με τη χάρη μου. 

Κατέβηκα σε σας επειδή σας αγαπώ και σας εμπιστεύομαι το τρίτο μέρος του βιβλίου που περιέχει τις 

εντολές, τον νόμο για εσάς και για την ανθρωπότητα. 

2 Ο κόσμος παρασύρεται από μια σφοδρή καταιγίδα και έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Δεν 

έχει ξεκινήσει να αναζητά τον ασφαλή δρόμο. Ο άνθρωπος αρκέστηκε στο να ζει, να αναζητά ό,τι είναι 

απαραίτητο για τη διατήρηση του σώματός του και ξέχασε την ψυχή, τον πυρήνα της ύπαρξής του, στην 

οποία έχω αναθέσει ένα πολύ υψηλό καθήκον. Εμφανίστηκα ανάμεσά σας και σας βρήκα ζωντανούς μέσα 

στο χάος, και ο Λόγος Μου σας είπε: σταματήστε, επιστρέψτε στην εκπλήρωση του νόμου, σηκώστε το 

σταυρό σας, ακολουθήστε Με, και η ειρήνη θα είναι ανάμεσά σας. 

3 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σας έχω προετοιμάσει ρίχνοντας το φως Μου σε ρεύματα 

στο μυαλό σας. Από τα πρώτα σας βήματα ήσασταν ακλόνητοι, και αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη για το 

Έργο Μου σας εμπνέει να μιλάτε στους συνανθρώπους σας στο όνομά Μου. Πολλοί θα σας ακούσουν και 

θα έρθουν σε Μένα πεινασμένοι και διψασμένοι για αγάπη. Άλλοι θα έρθουν λαχταρώντας ανακούφιση 

από τα βάσανά τους. Άλλοι θα έρθουν βιαστικά, οδηγούμενοι μόνο από την περιέργειά τους. Αλλά σας 

υπόσχομαι ότι όλα θα επιτευχθούν. Σε όλους θα δώσω απόδειξη, γιατί χαίρομαι να δίνω στο παιδί ένα 

σημάδι ότι άκουσα το αίτημά του. 

4 Μετά την αναχώρησή μου θα συνεχίσετε να προετοιμάζετε τις καρδιές, θα τις απομακρύνετε από 

την άγνοια, από τις λανθασμένες πεποιθήσεις, από τον φανατισμό. Αλλά πώς θα γίνετε δάσκαλοι των 

συνανθρώπων σας; Πώς θα επιτύχετε την ταπεινότητα, τη δικαιοσύνη και τη σωφροσύνη; Προσευχόμενος 

και εκπληρώνοντας τον νόμο μου. Μη φαίνεστε ως δίκαιοι άνθρωποι, διότι δεν είστε ακόμη δίκαιοι. 

Δείξτε τους εαυτούς σας ως μαθητές Μου, αγωνιζόμενοι καθημερινά να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας. 

Όταν σας δω να εκπληρώνετε το καθήκον σας με ανιδιοτέλεια, θα σας φέρω ένα πλήθος συνανθρώπων 

σας που θα διοριστούν από Μένα για να λάβουν τη γνώση των τελικών αποκαλύψεών Μου. 

5 Επιλέγω από τις αιρέσεις που δημιούργησαν οι άνθρωποι, οι οποίες είναι κομμένα κλαδιά του 

δέντρου της ζωής, εκείνους που επιθυμούν την πνευματοποίηση ─ εκείνους που Με αναζητούν με ατελή 

τρόπο, αλλά Με αγαπούν ─ εκείνους που προφέρουν το όνομά Μου με αφοσίωση και Μου παρουσιάζουν 

πράξεις αγάπης, ταπεινότητας και ευγνωμοσύνης. Έρχομαι ως ο καλός ψαράς στην επιθυμία των καρδιών, 

και αν και σήμερα ο αριθμός εκείνων που Με ακολουθούν είναι μικρός, αύριο θα πολλαπλασιαστούν. 

Ήδη πλησιάζει η ώρα που οι αποδείξεις θα πείσουν τον κόσμο ότι ήρθα να σας αφήσω τα κληροδοτήματα 

της αγάπης Μου, και εσείς, ως μάρτυρες αυτών των αποκαλύψεων, θα μιλήσετε γι' αυτές με σωστό τρόπο. 

6 Μην κάνετε καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των συνανθρώπων σας. Στο πνευματικό ιδεώδες θα 

ενωθούν όλες οι ανθρώπινες φυλές και τάξεις. 

7 Αφήστε τις ανάγκες των συνανθρώπων σας στην καρδιά Μου. Όσο περισσότερο είναι αμαρτωλοί, 

τόσο περισσότερη αγάπη και έλεος χρειάζονται. Τώρα πλησιάζει ο καιρός που η διδασκαλία μου θα 

εξαπλωθεί και οι "εργάτες" θα πάνε σε διαφορετικές περιοχές. Θα εγκατασταθούν σύμφωνα με το θέλημά 

Μου στα μέρη όπου ο Λόγος Μου θα χυθεί σε ανοιχτές καρδιές, τις οποίες έχω προετοιμάσει ως γόνιμη 

γη έτοιμη να δεχτεί το θείο σπόρο στους κόλπους της. Εκεί είναι ο τόπος δραστηριότητάς σας. Σας 

καθιστώ υπεύθυνους για έναν αριθμό ανθρώπων τους οποίους θα αναθέσω στη φροντίδα σας μόλις σας 

δω δυνατούς και έτοιμους. 

8 Τα καλά νέα θα φτάσουν στους ανθρώπους κάθε δόγματος ή αίρεσης. Όλοι θα γνωρίζουν για τον 

ερχομό Μου στην Τρίτη Εποχή ως το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει η ώρα που αυτές οι αποκαλύψεις θα γίνουν 

πλήρως γνωστές και θα πολεμηθείτε γι' αυτό το λόγο. Αλλά μην ανησυχείτε, το φως Μου δεν θα σβήσει. 

Ακριβώς τότε ο λόγος μου αυτής της εποχής θα λάμψει με τη μεγαλύτερη λαμπρότητα. 

9 Σας προετοιμάζω σαν επιμελείς εργάτες στα χωράφια. "Ο Λόγος θα είναι άφθονος στα χείλη σας. 

Συχνά θα μιλάτε για διδασκαλίες που σας είναι άγνωστες. Θα είναι οι νέες εμπνεύσεις που έρχονται από 

το Πνεύμα Μου στη δεκτική καρδιά σας. Οι πράξεις σας θα είναι πάντα σύμφωνες με τα λόγια σας. Όλες 

οι πράξεις σας πρέπει να είναι ειλικρινείς, ώστε να σας πιστέψουν. Θα κοιτάξω τα έργα σας και θα τα 

κρίνω. 
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10 Θυμηθείτε τα αγνά έθιμα του λαού Ισραήλ των πρώτων χρόνων και επιστρέψτε σε αυτά. Η υγεία 

και η δύναμή της πηγάζουν από την υπακοή και τον σεβασμό τους προς τον Νόμο μου. Από αυτόν τον 

λαό προήλθαν υποδειγματικοί άνδρες, πατριάρχες και προφήτες. Υπάρχουν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο 

Ιακώβ, οι οποίοι είναι η καταγωγή της φυλής σας. Δοκιμάστηκαν ψυχικά και σωματικά, αλλά η δύναμη 

δεν τους εγκατέλειψε. Ήταν απαραίτητο εκείνοι που έπρεπε να δώσουν ζωή στο λαό του Ισραήλ να 

δώσουν το παράδειγμα της δύναμης και της αγάπης σε όλους τους απογόνους τους. Εδώ θα γνωρίσετε τη 

δύναμή σας και την αποτελεσματικότητά σας την ώρα των μεγάλων δοκιμασιών. 

11 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τις ψυχές που θα συνεχίσουν να εμπνέουν τους ανθρώπους μετά την 

αναχώρησή μου. Θα παρακολουθούν τις θεμελιώδεις διδασκαλίες του Έργου μου, και θα πρέπει να τις 

ακούτε και να τις σέβεστε. 

12 Εκπληρώστε το έργο σας στην παρούσα περίοδο, και στη συνέχεια οι επόμενες γενιές θα 

συνεχίσουν το έργο σας. Πάντα θα στέλνω όντα με μεγάλη ανύψωση στη γη για να παρακολουθούν το 

Νόμο, την ουσία της Διδασκαλίας Μου. 

13 Να είστε σε συμφωνία με τις δίκες σας. Σε αυτόν που δεν έχει λάβει αυτό που Μου ζητάει και 

πιστεύει ότι είναι για το καλό του, λέω: Γνωρίζω το πεπρωμένο σου, αλλά αυτό που Μου ζητάς δεν θα 

φέρει την ευτυχία σου, θα σου φέρει μόνο βάσανα. Σκεφτείτε την επανόρθωσή σας. Στη γη δεν θα 

απολαμβάνετε τέλεια ειρήνη. Μόνο η εκπλήρωση του καθήκοντος θα σας δώσει ψυχική ηρεμία σήμερα. 

Αλλά αύριο, όταν θα είσαι στην πνευματική ζωή, θα Μου πεις: "Πατέρα, ήξερες πώς να με καθοδηγήσεις 

όπως ήταν καλό για την ψυχή μου. Διότι αν μου είχες δώσει αυτό που ζήτησα από Σένα, θα είχα 

παραστρατήσει ή θα είχα καθυστερήσει να έρθω σε Σένα". 

14 Σας έδωσα το φως του Λόγου μου αυτή τη στιγμή για να εργαστείτε για την ειρήνη του κόσμου 

και για να κάνει η ψυχή σας ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι προς την τελειότητα. Σας έκανα να 

καταλάβετε τα χαρίσματα που διαθέτει η ψυχή σας, ώστε να μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και τις 

αντιξοότητες που στέκονται στο δρόμο της. Σας έκανα να καταλάβετε ότι αυτή η περίοδος πικρίας που 

περνάτε είναι μια περίοδος εξιλέωσης που πρέπει να αδειάσετε σαν ποτήρι με παράδοση και πίστη. 

15 Έτσι ήρθα από το άπειρο για να σας ελευθερώσω από τις αλυσίδες που σας κρατούν κάτω. 

16 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή έχω ενώσει όλους εκείνους που στο παρελθόν έλαβαν την αποστολή να 

κάνουν γνωστή την αλήθεια Μου στην ανθρωπότητα, ώστε να αποκτήσουν τις ευλογίες Μου.  

17  Γι' αυτό σας έδωσα νέες αποκαλύψεις. 

18 Κάντε τις διδασκαλίες μου δικές σας, ώστε να μπορείτε να τις εφαρμόσετε. Αλλά όταν αφήσετε 

αυτούς τους τόπους συνάθροισης, που είναι σαν δέντρα για τους περιπλανώμενους, στη σκιά των οποίων 

έχετε ακούσει τον κορυδαλλό να κελαηδάει, μην ξεκινήσετε για βλαβερές απολαύσεις αντί να 

αναζητήσετε την ενατένιση για να διαλογιστείτε. Διότι η πνευματική ουσία που έχετε λάβει από τον 

Δάσκαλο θα διαφύγει τότε από την καρδιά σας. 

19 Τα πάθη, σαν ανεμοστρόβιλοι, αρπάζουν από την ψυχή σας τη χάρη με την οποία σας ντύνω, και 

όταν την αποστερείστε, επιτρέπετε στην αδυναμία και την αρρώστια να κυριεύσουν την ύπαρξή σας. 

20 Κατευθύνετε την προσευχή της ψυχής σας στο Άπειρο, ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια 

ατμόσφαιρα ειρήνης γύρω από την ανθρωπότητα. Όταν βλέπετε τους συνανθρώπους σας να υφίστανται το 

βάρος της δικαιοσύνης μου, να κάνετε το καθήκον σας και το μαρτύριό τους θα συντομευτεί. 

Προσευχηθείτε για τον κόσμο όταν ακούτε τη φωνή των δυνάμεων της φύσης. Μην αναζητάτε καταφύγιο 

μόνο για τον εαυτό σας. Αν ενδιαφέρεστε για τους συνανθρώπους σας την ώρα της θλίψης και ξεχνάτε 

τον εαυτό σας, θα σας προστατεύσω. Προστάτεψε τους ανθρώπους με την προσευχή και το έλεός σου. 

21 Πιστέψτε στη δύναμη της προσευχής. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να το 

νιώσετε για να Με φτάσετε. 

22 Αν είχατε ήδη ισχυρή και αληθινή πίστη, θα κάνατε θαύματα. Βιαστείτε, γιατί θα έρθει η ώρα που 

θα πρέπει να ξεκινήσετε να διαδώσετε τη γνώση αυτού του έργου στους δρόμους του κόσμου. Τότε δεν 

πρέπει να φοβάστε τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, ούτε οι συκοφαντίες να σας ανησυχούν. 

23 Έχετε προχωρήσει στο μονοπάτι. Γυρίστε το βλέμμα σας πίσω και κοιτάξτε το παρελθόν σας. 

Αυτό που έμεινε ήταν ο υλισμός, η αλαζονεία, τα ποταπά πάθη, η ειδωλολατρία, η άγνοια, η αμαρτία. 

24 Αλλά εξακολουθείτε να παραμένετε στο μονοπάτι, ώστε να επιτύχετε ακόμη μεγαλύτερη 

πνευματική πρόοδο. Τότε θα βιώσετε την ειρήνη της Γης της Επαγγελίας στην καρδιά σας. 
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25 Αυτή είναι η ημέρα που το πνεύμα του εκλεκτού λαού θα λάβει έμπνευση και το μυαλό του θα 

φωτιστεί για να κατανοήσει τις διδασκαλίες που διατηρήθηκαν στο Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής και τις 

οποίες έπρεπε να θέσω ενώπιόν τους σύμφωνα με τον λόγο Μου που δόθηκε σε περασμένους καιρούς. 

26 Και εσείς, για να έρθετε σε Μένα, αφήσατε τον κόσμο, εξαγνιστήκατε, και όταν ήσασταν έτοιμοι, 

προσευχηθήκατε να λάβετε τη Συμπαντική Ακτίνα μου. Έχει πλημμυρίσει την ψυχή σας, και κάτω από 

την επίδρασή της τα χαρίσματά σας έχουν αφυπνιστεί και οι πιο ευαίσθητες χορδές της ύπαρξής σας 

έχουν τεθεί σε δόνηση. 

Είδατε πολλά συναισθήματα να αναδύονται από τα βάθη της καρδιάς σας που σας ήταν άγνωστα μέχρι 

τώρα, που σας έκαναν να δείτε αυτή τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Και όταν τότε ήσασταν σε θέση να 

κάνετε την αγάπη και το έλεος αποτελεσματικά, νιώθατε αρκετά δυνατοί για να επιτελέσετε μεγάλα έργα 

και να κατανοήσετε μεγάλα πλήθη συνανθρώπων σας. Θέλετε να αυξήσετε τη φροντίδα σας για τους 

αναξιοπαθούντες και να στέλνετε μηνύματα φωτός με τις σκέψεις σας σε όσους είναι μακριά σας. 

Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, γιατί έχω ανοίξει ένα ευρύ πεδίο μπροστά στην ψυχή σου, στο οποίο 

μπορείς να εργαστείς. 

27 Τα πνευματικά σας χαρίσματα δεν έχουν όρια, δεν θα εξαντληθούν, ακόμη και αν νομίζετε ότι 

έχετε μεταβιβάσει όλο τον πλούτο σας. Όσο περισσότερο δίνετε στους άλλους, τόσο περισσότερο θα 

αυξάνεται η κληρονομιά σας. Η αποστολή σας ήταν πάντα να εργάζεστε για την ειρήνη και να 

υπερασπίζεστε τον κόσμο. 

28 Σας δοκίμασα για να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, για να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Σε 

πόσες περιπτώσεις, όταν ήσασταν αναποφάσιστοι, ή δεν είχατε πίστη, ή δεν εμπιστευόσασταν τη δύναμη 

της ψυχής σας, σας έστειλα την απόδειξη που χρειαζόσασταν, και μέσω αυτής λάβατε την απάντηση. 

Μέσα από τη μία δοκιμασία μετά την άλλη σε άφησα να φύγεις. Αλλά σας έχω προετοιμάσει εκ των 

προτέρων, γιατί ποτέ δεν ήθελα να εκπλήξω κανέναν. 

29 Κατευθύνω τα βήματά σας, σας περιβάλλω με μια ατμόσφαιρα ειρήνης στην οποία μπορείτε να 

μελετήσετε και να βυθιστείτε στη διδασκαλία μου. Αλλά τότε, όταν θα είστε έτοιμοι, θα προχωρήσετε 

προς τους ανθρώπους που θα προκύψουν εκείνη την εποχή. Σήμερα τα έργα σας δεν λάμπουν ακόμη. 

Αλλά ο λαός μου πρέπει να γίνει δυνατός στην αρετή, πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον υλισμό για να 

βοηθήσει την ανθρωπότητα να βρει το σίγουρο μονοπάτι που θα την οδηγήσει σε Μένα. 

30 Έχετε ήδη απολαύσει την ειρήνη του Πνεύματός Μου καθώς πετάτε ενωμένοι μαζί Μου. Αλλά η 

διαρκής ειρήνη δεν είναι ακόμη μέσα σας. Βρίσκεστε στην αρχή του μονοπατιού και μόνο τα προσόντα 

σας θα σας δώσουν την ανείπωτη χαρά να έρθετε πιο κοντά Μου. Θα πολλαπλασιάσω τους καρπούς σας 

και θα συντομεύσω το μονοπάτι ώστε να με φτάσετε σύντομα. 

31 Ήσασταν από τους πρώτους που έλαβαν αυτό το θείο μήνυμα και θέλω να ξέρετε πώς να το 

μεταδώσετε στους άλλους. Αυτή η ανθρωπότητα που αμφιβάλλει και δυσπιστεί σήμερα θα πιστέψει. Της 

έχω δώσει αρκετές αποδείξεις αυτή τη στιγμή, και όλοι της μιλούν για Μένα. Θα παραμείνει κουφή για 

μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, θα ακούσει το κάλεσμα που της δίνω, θα έλκεται από τη 

διδασκαλία Μου, θα θέλει να ανακαλύψει τι περιμένει την ψυχή μετά από αυτή τη ζωή και θα βρει την 

απάντηση στο βιβλίο που αφήνω σε όλους: "Το βιβλίο της ζωής". Όλοι θα αποκτήσουν τελικά το φως, 

διότι αυτό είναι μια θεϊκή κληρονομιά. Είναι η κληρονομιά που είναι δική σας και δεν θα την αρνηθείτε 

σε κανέναν. Θα τους καθοδηγήσω όλους ─ τόσο αυτούς που ξέρουν πώς να ακολουθούν και να 

ερμηνεύουν σωστά τις οδηγίες Μου, όσο και αυτούς που δεν Με υπακούουν. 

32 Όταν μελετήσατε τα έργα σας και χύσατε δάκρυα όταν είδατε τους λίγους καρπούς που πετύχατε, 

η ψυχή σας θλίβεται όταν συνειδητοποίησε την απόσταση που βρίσκεστε ακόμα από τον στόχο που έχω 

προορίσει για εσάς, και θυμάστε εκείνη την προφητεία που σας δόθηκε και στην οποία σας είπαν: "Αν το 

"Ισραήλ" δεν εργαστεί για την ένωσή του, θα βιώσει έναν νέο πόλεμο, και για άλλη μια φορά η γυναίκα 

θα χύσει δάκρυα και ο άντρας το αίμα του, και στα σπίτια θα υπάρχει πένθος, στενοχώρια και πείνα, και η 

ψυχή θα υποφέρει." 

33 Γι' αυτό, σας λέω να μη σέβεστε ο ένας τον άλλον, να μην κάνετε έργα διχόνοιας. Η διδασκαλία 

Μου έχει ως στόχο να ενώσει όλες τις ψυχές, να τις φέρει πιο κοντά, ώστε να γίνετε ένα και να Με 

αναγνωρίσετε όλοι ως Πατέρα σας. 
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34 Τώρα αφήστε πίσω σας το βάρος των ανησυχιών σας, ελάτε σε Μένα χωρίς αμφιβολίες ή φόβους, 

δείξτε πλήρη εμπιστοσύνη και επιτρέψτε στο Θέλημά Μου να πραγματοποιηθεί μέσα σας. Ξέρω τι 

συμβαίνει μέσα σου και σου δίνω τη δύναμη που χρειάζεσαι. 

35 Είμαι η προέλευση και ο στόχος όλων όσων έχουν δημιουργηθεί. Με τη θέλησή μου ήρθατε σε 

αυτόν τον κόσμο και με τη θέλησή μου θα τον αφήσετε και πάλι. 

36 Έρχομαι ως στοργικός Πατέρας για να σας δώσω τη συγχώρεσή μου επειδή είστε ακόμα 

αδύναμοι. 

37 Αυτή η ζωή σας έχει ανατεθεί ως ευκαιρία για την ψυχή σας να αποκτήσει αξία. Επομένως, όλες 

οι σκέψεις και οι ανθρώπινες πράξεις σας θα πρέπει να είναι μέσα στο Νόμο μου της αγάπης και της 

δικαιοσύνης. Αλλά οι άνθρωποι έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι που τους υποδεικνύει ο Νόμος μου, 

και έτσι ήταν απαραίτητο να επιστρέψω σε αυτούς για να τους το υπενθυμίσω. Με αυτή την πρόθεση 

ήρθα σε επαφή μαζί σας αυτή τη στιγμή. Ο λόγος που έρχεστε να ακούσετε τον λόγο μου είναι για να 

βυθιστείτε στη διδασκαλία μου και να προετοιμαστείτε για την πνευματική ζωή. Μην έρχεστε από 

περιέργεια, από αίσθηση καθήκοντος ή επειδή νομίζετε ότι εκπληρώνετε το καθήκον σας. Ελάτε με την 

επιθυμία να βρείτε σε κάθε νέο μάθημα μια άλλη αποκάλυψη, μια άλλη διδασκαλία. Χρησιμοποιήστε την 

παρουσία μου και θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

38 Είτε ήσασταν σωματικά υγιείς, είτε είχατε ικανοποιήσεις και ανέσεις, είτε υπομείνατε ασθένειες, 

αντιξοότητες και φτώχεια ─ όλα αυτά παραμένουν εδώ στη γη, όπου τελειώνει η ανθρώπινη ζωή και 

αρχίζει η ζωή της ψυχής. Έχετε αγωνιστεί για την ανύψωση της ψυχής και έπρεπε να υποφέρετε και να 

κατακτήσετε το σώμα σας. Γι' αυτό σας λέω: Ακούστε καλά, ερμηνεύστε ακόμα καλύτερα και ερευνήστε 

τον εαυτό σας για να ανακαλύψετε την αλήθεια. 

39 Όταν όμως συναντάτε εκείνους που ισχυρίζονται ότι ακολουθείτε ένα νέο δόγμα, θα πρέπει να 

τους λέτε ότι έχετε εγκαταλείψει μόνο τις εκκλησιαστικές τελετές που ανήκουν στην εξωτερική λατρεία 

και ότι έχετε απομακρυνθεί από τον θρησκευτικό φανατισμό. 

40 Το έργο μου θα αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο. Γιατί όπως σε άλλες εποχές έστειλα προφήτες 

για να αναγγείλουν τον ερχομό Μου, έτσι και σε αυτή την εποχή θα στείλω τους νέους προφήτες Μου για 

να κάνουν γνωστή τη διδασκαλία Μου και να αναγγείλουν τη βασιλεία που πλησιάζει για όλους τους 

ανθρώπους καλής θέλησης. 

41 Κάθε αποκάλυψη έγινε ανάλογα με την πνευματική ικανότητα της ανθρωπότητας και την εποχή 

στην οποία ζούσε. Σήμερα ήρθα με αυτόν τον τρόπο, αύριο θα σας μιλήσω με έναν πιο ανώτερο τρόπο. 

Αυτό το ράλι θα τελειώσει σύντομα, θα τελειώσει στο τέλος του 1950. Τότε οι μαθητές μου θα 

ξεκινήσουν ως δάσκαλοι που δεν θα αισθάνονται μόνοι. Γιατί στο φως του πνεύματός τους, στο μέρος της 

Θεότητάς μου που υπάρχει στον καθένα από εσάς, θα μιλήσω, θα συγχωρήσω, θα αγαπήσω και θα 

διδάξω. 

42 Όσο επιτρέπει αυτή η συνείδηση, η ψυχή σας θα είναι ελεύθερη. Γιατί δεν θα χρειάζεται καν 

χώρους συνάθροισης για να μεταδώσει τη διδασκαλία Μου. Θα μιλάτε όπου σας δίνεται η ευκαιρία, και η 

ζωή σας θα είναι το ιερό στο οποίο θα Μου προσφέρετε λατρεία με την καθαρότητα των έργων σας. 

43 Αν και προς το παρόν σας φαίνεται αδύνατο να δημιουργήσετε ειρήνη στην ανθρωπότητα, σας 

λέω ότι η ειρήνη θα έρθει, και ακόμη περισσότερο: ότι ο άνθρωπος θα ζήσει σε πνευματοποίηση. 

44 Πολλές συμφορές θα πλήξουν τον κόσμο πριν έρθει αυτή η ώρα. Αλλά αυτά τα βάσανα θα είναι 

για το καλό της ανθρωπότητας, τόσο γήινα όσο και πνευματικά. Θα είναι σαν ένα "ως εδώ και μη 

παρέκει" για την ανεξέλεγκτη πορεία των κακών πράξεων, του εγωισμού και της αναζήτησης της ηδονής 

των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει ισορροπία. Γιατί οι δυνάμεις του κακού δεν θα μπορούν 

πλέον να νικήσουν τις δυνάμεις του καλού. Αυτός ο εξαγνισμός έχει την όψη τιμωρίας χωρίς να είναι, 

επειδή πλήττει πάντα τους πιο ευαίσθητους και αγαπημένους. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μέσο 

για τη σωτηρία των πνευμάτων που έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι ή το έχουν χάσει. Εκείνοι που 

κρίνουν γήινα δεν μπορούν να ανακαλύψουν τίποτα χρήσιμο στον πόνο- αλλά εκείνοι που θεωρούν ότι 

κατέχουν ένα πνεύμα που θα ζει για πάντα κερδίζουν φως, σταθερότητα και ανανέωση από τον ίδιο πόνο. 

45 Αν σκέφτεστε πνευματικά ─ πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι ο πόνος είναι κακό για την 

ανθρωπότητα, όταν προέρχεται από έναν Θεό που είναι γεμάτος αγάπη; 

46 Ο χρόνος περνάει, και θα έρθει η ώρα που θα αρχίσουν να εμφανίζονται αυτές οι μεγάλες 

δοκιμασίες, και ακόμη και το τελευταίο απομεινάρι της ειρήνης θα διαφύγει από τον κόσμο, ο οποίος δεν 
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θα επιστρέψει μέχρι η ανθρωπότητα να βρει το δρόμο του Νόμου μου και να ακούσει αυτή την εσωτερική 

φωνή που θα της το λέει αδιάκοπα: Ο Θεός ζει! Ο Θεός είναι μέσα σας! Γνωρίστε Τον, νιώστε Τον, 

συμφιλιωθείτε μαζί Του! 

47 Τότε ο τρόπος ζωής σας θα αλλάξει. Ο εγωισμός θα εξαφανιστεί και όλοι θα είναι χρήσιμοι στους 

άλλους. Οι άνθρωποι θα εμπνευστούν από τη δικαιοσύνη μου για να δημιουργήσουν νέους νόμους και να 

κυβερνήσουν τα έθνη με αγάπη. 

48 Μεταφέρετε το μήνυμά μου σύντομα στην ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις 

διδασκαλίες και τις προειδοποιήσεις μου. Ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο λόγος ήταν 

πραγματικά μια προφητεία και ότι είχε προβλέψει τα πάντα. 

49 Όταν αυτή η ταραγμένη θάλασσα θα έχει εξομαλύνει τα κύματά της και οι άνεμοι θα έχουν 

κοπάσει, όταν δεν θα υπάρχουν πια πληγές που μαστίζουν τα έθνη και οι πληγές θα έχουν εξαλειφθεί, 

τότε θα αρχίσει η ειρήνη για την ανθρωπότητα. 

50 Πρέπει να προσεύχεστε και να ικετεύετε για τον κόσμο, ο οποίος θα πρέπει να ζήσει τις 

μεγαλύτερες δοκιμασίες του και να πιει το πιο πικρό ποτήρι. 

51 Πόσοι από εσάς που νομίζετε ότι έχετε πίστη σήμερα θα τρέμουν στη θέα αυτών των ολέθριων 

γεγονότων! Πόσοι από εσάς που νομίζετε ότι είστε θαρραλέοι θα κρύψετε τη δειλία σας! Σας 

προετοιμάζω, ώστε να έχετε επίγνωση των τρόπων δράσης σας όταν έρθει εκείνη η ώρα και να μπορέσετε 

να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω αναθέσει. 

52 Κάθε μυστήριο έχει εξηγηθεί σε εσάς αυτή τη στιγμή, ακόμη και αυτό της Τριάδας των 

αποκαλύψεων της Θεότητάς Μου, το οποίο θα επαναλάβω με λίγα λόγια: 

53 Ο Πατέρας, ο Θεός δεν έχει μορφή, δεν έχει όρια, ούτε αρχή και τέλος ─ ένα δόγμα που δεν 

μπορείτε να κατανοήσετε. Πείτε, λοιπόν: Ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλου του φωτός, η δύναμη που 

συντηρεί το σύμπαν, η ζωή που πάλλεται σε όλα τα όντα. 

54 Και ο Υιός; Ο Υιός είναι "ο Λόγος", είναι η δύναμη του Θεού που περιορίζεται σε έναν τέλειο 

άνθρωπο: στον Ιησού. Έτσι ώστε η αγάπη του Πατέρα να κατοικεί μέσα Του. 

55 Εφόσον το Θείο Πνεύμα βρισκόταν μέσα στον Ιησού, ήταν άνθρωπος και Θεός ─ άνθρωπος 

δυνάμει της υλικής Του φύσης, Θεός δυνάμει της πνευματικής Του φύσης. Ως ανθρώπινο ον, είχε 

χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο ον: Ένιωσε και υπέφερε ως άνθρωπος. Αλλά η γνώση 

που είχε για τη δική Του αποστολή και η πνευματική Του δύναμη Τον έκαναν να ξεπεράσει τις φυσικές 

ανάγκες και τους πειρασμούς. Οτιδήποτε δεν ήταν σε αρμονία με την αποστολή Του, απορρίφθηκε από 

Αυτόν. Έτσι, μέσω αυτού του δίκαιου και αγνού ανθρώπου, ο Θεός μπόρεσε να αποκαλυφθεί ως 

άνθρωπος. 

56 Όταν ο Ιησούς ολοκλήρωσε την αποστολή Του, επέστρεψε στο Θείο Πνεύμα, φέροντας μέσα Του 

το ίχνος της ανθρώπινης ζωής ─ των δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκε ως άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο, 

ο Υιός, αφού είναι η αγάπη του Πατέρα, έχει κάτι από τον καθένα σας, και αισθάνεστε κατανοητοί, επειδή 

ξέρετε ότι έζησε στον κόσμο σας και περπάτησε πάνω στο ίδιο χώμα που περπατάτε κι εσείς. 

57 Αλλά ο Πατέρας και ο Δάσκαλος είναι ένας και ο αυτός Θεός. 

58 Και το Άγιο Πνεύμα ─ μπορώ να σας πω ─ είναι η υψηλότερη μορφή με την οποία αυτό το ίδιο το 

Ον αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους που διαθέτουν στο πνεύμα τους μια σπίθα της φύσης του 

ίδιου του Δημιουργού. 

59 Το Άγιο Πνεύμα, ο Πατέρας και ο Υιός είναι μία και η αυτή Δύναμη, μία Θέληση, όχι τρία 

Πρόσωπα, αλλά μία Θεϊκή Οντότητα που έπρεπε να αποκαλυφθεί στα παιδιά Του με διαφορετικές μορφές 

για να γίνει κατανοητή. 

60 Συνειδητοποιήστε πόση αγάπη υπάρχει στον Θεό σας, ο οποίος, αν και παντοδύναμος, δεν 

διστάζει να περιοριστεί για να Τον αισθανθείτε και να Τον δείτε, ο οποίος πολλαπλασιάζεται για να σας 

δείξει ότι δεν είναι μόνο ο Δημιουργός και ο Δικαστής σας, αλλά και ο Πατέρας σας, ο Φίλος σας, ο 

Αδελφός σας, ο Δάσκαλός σας. 

61 Λέτε: "Πώς είναι όλα αυτά δυνατά;" Είστε ακόμα μικρά πλάσματα, στα οποία περιορίζω τις 

εξηγήσεις Μου για να τις προσαρμόσω στην ικανότητα του νου σας. 

62 Σας συγχωρώ και σας δίνω την ευλογία μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 233  
1 Το φως του Πνεύματός μου να είναι μαζί σας. 

2 Μαθητές, εσείς που έρχεστε αγωνιζόμενοι με τον εαυτό σας, που προσβλέπετε στην πνευματική 

αιωνιότητα και δεν είστε ικανοποιημένοι με τα έργα σας ─ προετοιμαστείτε. Διότι, αν και είναι αλήθεια 

ότι δεν έχετε επιτύχει αυτό που η ψυχή σας λαχταρά, ούτε έχετε δει τους καρπούς των κόπων σας, σας 

λέω όμως ότι έχετε επιτύχει ανύψωση και πρόοδο. Θα το βρείτε αυτό επιβεβαιωμένο σε εκείνη τη ζωή 

που σας περιμένει, στην οποία θα έχετε πλήρη γνώση της πνευματικής σας προόδου. Εκεί θα νιώσετε ότι 

η αγάπη του Διδασκάλου έχει διεισδύσει πραγματικά στην ύπαρξή σας και ότι το αίσθημα του ελέους 

προς εκείνους που υποφέρουν έχει ριζώσει στην ψυχή σας. Αυτή θα είναι η συγκομιδή που θα φέρετε 

μετά τις διάφορες μετενσαρκώσεις που είχατε. 

3 Η "Πνευματική Κοιλάδα" θα κατοικείται από πνεύματα του φωτός, των οποίων οι αρετές θα 

υπηρετούν το καλό και την πρόοδο της ανθρωπότητας. 

4 Εκείνοι που προετοιμάζονται πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο και εκτελούν την αποστολή τους με 

αληθινό έλεος και αγάπη δεν θα ανυπομονούν να δουν την ολοκλήρωση του έργου τους για να ακούσουν 

την κραυγή του θριάμβου. Διότι όσοι το επιθυμούν, εξακολουθούν να έχουν πολλά υλικά και λίγα 

πνευματικά στοιχεία. 

5 Όταν σας είπα να δώσετε στο σώμα σας τη σημασία και τη θέση που έχει στο πεπρωμένο σας, 

αναφερόμουν στο να ξέρετε πώς να το καθοδηγήσετε ώστε να γίνει όργανο για την τελειοποίησή σας. 

Γιατί η ψυχή σας είναι αυτή που πρέπει να Με φτάσει. 

6 Δείτε πόσο απλή είναι η διδασκαλία μου από κάθε άποψη. Επομένως, σας λέω να μην 

προσπαθείτε ποτέ να το περιπλέξετε. Δείτε πώς σας διευκολύνω τον τρόπο να ζήσετε σύμφωνα με αυτό. 

Αλλά στο βαθμό που σας βλέπω να αντιλαμβάνεστε πνευματικά τις οδηγίες Μου, σας κάνω να 

αισθάνεστε την ευθύνη που έχετε να το κάνετε. Όσο περισσότερο αγνοεί κάποιος τη διδασκαλία Μου, 

τόσο μικρότερη είναι η ευθύνη του. 

7 Γιατί υπάρχουν εκείνοι που ήταν μαζί Μου και Με εγκατέλειψαν; Γιατί Με ανταλλάσσουν με 

ικανοποιήσεις που βλάπτουν την ψυχή τους; Και όταν τους φτάνω στο δρόμο τους και τους καλώ, 

καταλήγουν να Μου λένε μέσα στην αχαριστία τους ότι ποτέ δεν Με έχουν δει ούτε Με έχουν νιώσει. 

Πώς μπόρεσαν τόσο σύντομα να σκεφτούν ότι είχαν ξεχάσει Αυτόν που περπατά μαζί τους βήμα προς 

βήμα ─ Αυτόν που στάθηκε δίπλα τους την ώρα της δοκιμασίας και στις κακοτοπιές της ζωής ─ Αυτόν 

που εκείνες τις στιγμές έφερε στην ταλαιπωρημένη καρδιά την ουράνια αρμονία του χαϊδεύματός Μου και 

τη Θεϊκή Μου ειρήνη, που της λέει: "Έλα σε Μένα, ξεκουράσου μαζί Μου, ακολούθησέ Με, Εγώ είμαι ο 

Ουρανός που αναζητάς". Εκείνη τη στιγμή αυτή η καρδιά ένιωσε να καταλαμβάνεται από ένα κύμα 

συγκίνησης, επειδή διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του στο μονοπάτι του, και μια προσευχή 

αγάπης αποσπάστηκε από αυτήν, η οποία ήταν μια ευχαριστία προς τον Δάσκαλο. Είναι δυνατόν κάποιος 

να ξεχάσει αυτές τις αποδείξεις της αγάπης μου; Είναι δυνατόν κάποιος, αφού τα έχει λάβει, να αρνείται 

ότι Με έχει νιώσει; 

8 Εσείς που Με ακούτε, ρωτήστε Με: "Δάσκαλε, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι καλό και τι κακό;" Σε 

αυτό σας απαντώ: Είμαι η Θεία Δικαιοσύνη, και ως Δικαιοσύνη εκδηλώνω τον εαυτό Μου στον καθένα 

από εσάς μέσω της συνείδησης, η οποία είναι το φως του Θεϊκού Μου Πνεύματος. Αυτή είναι η "φωνή" 

του Θεού μέσα στον άνθρωπο, και εφόσον υπάρχουν ικανότητες στον άνθρωπο που του επιτρέπουν να 

κατανοήσει αυτή τη "φωνή", τις "κλήσεις" και τις κρίσεις της, κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μη 

γνωρίζοντας τον δρόμο του καλού, που είναι ο νόμος της αγάπης και της δικαιοσύνης. Ποιες είναι εκείνες 

οι ικανότητες ή ιδιότητες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ακούει τη φωνή του δικού του οδηγού και 

κριτή; Διαίσθηση, λογική και συναισθήματα. 

9 Επομένως, αυτός που ενεργεί άσχημα δεν το κάνει επειδή δεν έχει αυτιά για να ακούσει αυτή τη 

φωνή, αλλά επειδή τα έχει κλείσει για να μην ακούσει την κρίση του. Δεν είναι επειδή δεν έχει μάτια για 

να διακρίνει το καλό μονοπάτι, αλλά επειδή έχει εσκεμμένα τυφλώσει τον εαυτό του από το να 

περπατήσει στο μονοπάτι που έχει δημιουργήσει με τη θέλησή του. 

10 Σας λέω: Γιατί να σιωπήσετε τη στοργική και αρμονική φωνή του Θεού που σας μιλάει μέσω της 

συνείδησής σας, παρόλο που σας οδηγεί πάντα με ασφάλεια στον δρόμο του καλού; 
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11 Συχνά η "σάρκα", σαν ένα παχύ πέπλο, δεν σας επιτρέπει να δείτε το φως της αλήθειας. Γι' αυτό 

σας λέω ότι θα ακούσετε αυτή τη φωνή σε όλη της την καθαρότητα όταν θα έχετε ήδη απελευθερωθεί από 

το σώμα. Αυτή η στιγμή μπορεί να είναι μια στιγμή υπέρτατης ευδαιμονίας για την ψυχή που έχει φτάσει 

στην εκπλήρωση της αποστολής της στη γη, ή μια στιγμή άπειρου πόνου όταν συνειδητοποιεί τα λάθη της 

και βλέπει τους λεκέδες της που την κάνουν να επιθυμεί ένα νέο σώμα ως ευκαιρία να ξεκινήσει το ταξίδι 

από την αρχή. Στη συνέχεια, η δικαιοσύνη του Πατέρα, που έχει ως αφετηρία την αγάπη, αποκαλύπτεται 

ως δύναμη, χορηγώντας στην ψυχή ένα νέο ανθρώπινο σώμα για να εκπληρώσει τον προορισμό της. 

12 Πόσες ευκαιρίες σαν κι αυτές έχω δώσει στον καθένα από εσάς, ώστε να μπορέσετε να έρθετε σε 

Μένα στο τέλος του χρόνου, αφού Μου ανήκετε ως παιδιά. Αλλά δεν θέλω να έρχεστε σε Μένα μόνο από 

έλεος και αγάπη, αλλά και με βάση τα προσόντα σας, ώστε να αποδειχθείτε άξιοι να αποκτήσετε και να 

δείτε όλη τη δόξα του Έργου Μου. 

13 Αληθινά σας λέω, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον ουρανό για την άφιξη ενός μεταστραφέντος 

αμαρτωλού από ό,τι όταν εισέρχονται σε αυτόν εκατό δίκαιοι. Είναι η νίκη του καλού επί του κακού, όταν 

η ψυχή που έχει πέσει στο σκοτάδι ανακτά το μεγαλείο της. 

14 Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο για να απομακρύνω από πάνω σας όλες εκείνες τις φανταστικές 

πεποιθήσεις που εμποδίζουν την πνευματική πορεία της ανάπτυξής σας. Διότι η διδασκαλία μου δεν σας 

έχει παρουσιαστεί με σαφήνεια από τους ερμηνευτές της. 

15 Άνθρωποι, να είστε δυνατοί μπροστά στον πόνο. Μόλις καταλάβετε, θα Μου είστε ευγνώμονες 

που σας δοκιμάζω. 

16 Πλησιάστε κοντά Μου και ακούστε Με, γιατί με το Λόγο Μου θα σας θρέψω πνευματικά. 

17 Η διδασκαλία μου αυτή την εποχή έχει κάνει το θαύμα να σας κάνει πλήθη να ανυπομονούν για το 

φως. 

18 Στη σιωπή της καρδιάς σας ακούσατε τον Δάσκαλο, και μαζί Του ξεκουραστήκατε από τα 

μακρινά ταξίδια από τα οποία φέρνετε την κούραση και τους πόνους σας ως συγκομιδή. 

19 Αυτό που διψάει ο κόσμος είναι αγάπη, ειρήνη, αλήθεια. 

20 Φέρτε ενότητα εκεί που υπάρχει διχόνοια, φως εκεί που υπάρχει σφάλμα, ηθική εκεί που κατοικεί 

η αμαρτία και βάλσαμο εκεί που υπάρχει πόνος. 

21 Τότε θα είστε ένας καθαρός καθρέφτης ─ ένας καθρέφτης που είναι το πνεύμα σας, στον οποίο 

αντανακλάται η θεία μου διδασκαλία και στον οποίο η ανθρωπότητα βλέπει τις ατέλειές της. 

22 Μεγάλη είναι η μοίρα σας ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό σας έδωσα οδηγίες, για να μη 

σκοντάψετε, πράγμα που θα ήταν αιτία να σας καταδικάσουν οι συνάνθρωποί σας. 

23 Κάνε το σώμα σου έναν ταπεινό υπηρέτη που ποτέ δεν τοποθετεί τον εαυτό του ανάμεσα στο 

πνεύμα σου και το δικό Μου, που ξέρει πώς να Μου προσφέρει την υπηρεσία που του αναλογεί και που 

επιτρέπει στο πνεύμα σου να Μου προσφέρει τη λατρεία που του αναλογεί. 

24 Η πνευματοποίηση, σωστά κατανοητή, θα σας δώσει δύναμη και υγεία. 

25 Από την αρχή του χρόνου, οι αγγελιοφόροι του Νόμου και η διδασκαλία του Πνεύματος είχαν ως 

αντίπαλο τον επιστήμονα. Έχουν ξεσπάσει μεγάλες μάχες μεταξύ των δύο, και ήρθε η ώρα να σας πω κάτι 

γι' αυτές τις συγκρούσεις. 

26 Δημιούργησα αυτόν τον κόσμο για να χρησιμεύσει ως προσωρινό σπίτι για τις ενσαρκωμένες 

ψυχές. Αλλά πριν την κατοικήσουν, τους προίκισα με τις ικανότητες του πνεύματος, του νου και της 

βούλησης. Ήξερα εκ των προτέρων το πεπρωμένο και την εξέλιξη των πλασμάτων Μου. Τοποθέτησα στη 

γη, στο εσωτερικό της, στην επιφάνειά της και στην ατμόσφαιρά της όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση του ανθρώπου. Αλλά για να μπορέσει ο 

άνθρωπος να ανακαλύψει τα μυστικά της φύσης ως πηγή της ζωής, επέτρεψα να ξυπνήσει η νοημοσύνη 

του. 

27 Έτσι αποκαλύφθηκαν στον άνθρωπο οι απαρχές της επιστήμης για την οποία είστε όλοι ικανοί, αν 

και πάντα υπήρχαν άνθρωποι με μεγαλύτερο ταλέντο που είχαν ως αποστολή να αποσπάσουν από τη 

Φύση το μυστικό των δυνάμεων και των στοιχείων της προς όφελος και προς απόλαυση της 

ανθρωπότητας. 

28 Έστειλα επίσης μεγάλα πνεύματα στη γη για να σας αποκαλύψουν την υπερφυσική ζωή ─ αυτή 

που είναι πάνω από αυτή τη φύση, πέρα από την επιστήμη. Μέσω αυτών των αποκαλύψεων, μαντεύτηκε 
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η ύπαρξη ενός παγκόσμιου, ισχυρού, δημιουργικού, παντοδύναμου και πανταχού παρόντος Όντος, το 

οποίο επιφυλάσσει στον άνθρωπο μια ζωή μετά το θάνατό του, την αιώνια ζωή της ψυχής. 

29 Αλλά από τη στιγμή που η μία έφερε πνευματικές αποστολές και η άλλη επιστημονικές αποστολές, 

η μία και η άλλη, οι θρησκείες και η επιστήμη, έχουν ανά πάσα στιγμή σταθεί ο ένας εναντίον του άλλου 

ως εχθροί στη μάχη. 

30 Σήμερα σας λέω ότι η ύλη και το πνεύμα δεν είναι αντίπαλες δυνάμεις- μεταξύ τους θα 

επικρατήσει αρμονία. Το φως είναι οι πνευματικές Μου αποκαλύψεις, και το φως είναι επίσης οι 

αποκαλύψεις και οι ανακαλύψεις της επιστήμης. Αλλά αν έχετε ακούσει από Μένα ότι συχνά βρίσκω 

λάθη στο έργο των επιστημόνων, είναι επειδή πολλοί από αυτούς έχουν κάνει κατάχρηση της ενέργειας, 

των προηγουμένως άγνωστων στοιχείων και δυνάμεων της φύσης για ολέθριους σκοπούς καταστροφής, 

εχθρότητας, μίσους και εκδίκησης, γήινης κυριαρχίας και άκρατης προσπάθειας για εξουσία. 

31 Μπορώ να σας πω ότι για εκείνους που έχουν εκτελέσει την αποστολή τους με αγάπη και καλές 

προθέσεις ─ για εκείνους που με σεβασμό και ταπεινότητα διείσδυσαν στα μυστικά μου θησαυροφυλάκια, 

Μου έδωσε χαρά να τους αποκαλύψω μεγάλα μυστικά για το καλό της κόρης μου, της ανθρωπότητας. 

32 Η επιστήμη οδήγησε την ανθρωπότητα από την αρχή του κόσμου να βαδίσει στο μονοπάτι της 

υλικής προόδου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να βρίσκει τους καρπούς της επιστήμης σε κάθε στροφή ─ 

άλλους γλυκούς και άλλους πικρούς. 

33 Τώρα είναι η ώρα να καταλάβετε ότι όλο το φως ανήκει στο Πνεύμα μου, ότι όλα όσα είναι ζωή 

προέρχονται από τη Θεότητά μου, γιατί εγώ είμαι ο μυστικός θησαυρός, η αρχική πηγή και η προέλευση 

όλης της δημιουργίας. 

34 Αυτές οι μάχες του πνευματικού εναντίον του επιστημονικού θα εξαφανιστούν από την ανθρώπινη 

ζωή στο βαθμό που το πνευματικό θα ενωθεί με την επιστήμη σε ένα ενιαίο φως που θα φωτίζει την 

πορεία του ανθρώπου προς το άπειρο. 

35 Αρχίζετε να προετοιμάζεστε για εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο Πνευματισμός έχει να εκπληρώσει μια 

παγκόσμια αποστολή. Θα είναι αυτή που θα αποκαλύψει την αληθινή ζωή σε όλους τους ανθρώπους. 

36 Φανταστείτε μια ανθρωπότητα που θέτει την επιστήμη της, το ταλέντο της στην υπηρεσία της 

ίδιας, που προσφέρει μια ευχάριστη λατρεία στον Θεό χωρίς έκσταση ούτε ειδωλολατρία, στην οποία 

ακόμη και οι απολαύσεις είναι υγιεινές, και της οποίας οι απολαύσεις είναι υγιείς για το σώμα και την 

ψυχή ─ τότε θα έχετε έναν νέο, πνευματικά υψηλό κόσμο, ηθική και επιστημονικότητα. Θα σέβεστε τη 

ζωή του γείτονά σας και δεν θα διαθέτετε τη δική σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι δεν 

είναι κύριοι του εαυτού τους και ότι ο μόνος ιδιοκτήτης των πάντων είμαι Εγώ. 

37 Προκαθορισμένοι είναι εκείνοι που θα ζήσουν στον κόσμο σε εκείνους τους καιρούς της χάριτος. 

Αυτό που ήταν μια κοιλάδα δακρύων, ένα πεδίο καταστροφής και θανάτου, θα μετατραπεί σε κοιλάδα 

ειρήνης. 

38 Θα είναι μια ευνοϊκή περίοδος για την εκδίπλωση και την άνθιση των πνευματικών χαρισμάτων. 

Τότε η επιστήμη δεν θα εμποδίσει την ανοδική ανάπτυξη της ψυχής, αλλά θα της δώσω τη δυνατότητα να 

διεισδύσει ακόμη περισσότερο στα μυστήριά Μου, όπου θα της αποκαλύψω μεγάλα μυστικά προς όφελος 

της ανθρωπότητας. 

39 Το πνεύμα μου θα χαίρεται, όπως πάντα, με τα καλά έργα των παιδιών μου, είτε αυτά είναι 

πνευματικά ή επιστημονικά είτε καρποί της δεκτικότητάς τους στην ομορφιά. 

40 Αυτός ο λαός εδώ θα προετοιμάσει το δρόμο. Αλλά δεν θα δείτε αυτή τη στιγμή με τα μάτια του 

γήινου σώματός σας. 

41 Καμία λυτρωτική πρόσκληση δεν θα εκπέμψει από εσάς, ούτε καν μία για να ενώσετε αυτόν τον 

λαό. Θα είναι ο Λόγος μου που θα σας ενώσει και θα σας λυτρώσει. 

42 Όταν η διακήρυξή μου τελειώσει το 1950, θα βρεθώ στο ιερό σας. Εκεί, στην καρδιά σας, θα είναι 

για Μένα ο θρόνος της αγάπης που ο λαός Μου θα στήσει για Μένα. Δεν θέλετε να παρουσιαστώ σε 

σταυρό, σε στύλο ή σε δικαστήριο. 

43 Μην αφήσετε τον χρόνο να σβήσει αυτά τα λόγια, ώστε να σχηματίσετε από αυτά το Μεγάλο 

Βιβλίο της Σοφίας του Πατέρα σας. 

44 Προσευχηθείτε μιλώντας στην ψυχή, γιατί η φωνή του σώματός σας δεν αντηχεί στον ουρανό. 

45 Ενώ κάποιοι εμφανίζονται στο πνεύμα επειδή δεν μπορούσαν να έρθουν σωματικά, άλλοι μου 

δείχνουν μόνο το φυσικό τους περίβλημα, καθώς η ψυχή τους κατοικεί μακριά, απασχολημένη με υλικά 



U 233 

151 

πράγματα. Ωστόσο, σας είπα ότι πρέπει να προετοιμαστεί κανείς για να Με ακούσει. Θέλω όμως το φως 

Μου να πέφτει σαν πνευματικό μάννα όπου και αν βρίσκονται τα παιδιά Μου. 

46 Θα ετοιμάσω μια γιορτή για εκείνη την ημέρα, ώστε όλοι όσοι ζουν στη γη και οι μεγάλες 

στρατιές των πνευμάτων που ζουν στο υπερπέραν να μπορούν να γιορτάσουν. 

47 Σας δέχομαι υπό το φως του Βιβλίου των Επτά Σφραγίδων. Ο Ηλίας προετοίμασε τον ανθρώπινο 

νου για την εκδήλωσή μου κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Από τότε, ανακαλύπτετε όλο και 

περισσότερες νέες αποκαλύψεις στο έργο μου. Κάποιοι έδωσαν μια σωστή ερμηνεία στη διδασκαλία μου, 

άλλοι διαστρέβλωσαν το νόημά της, και όταν ήρθε η ώρα να διακλαδωθούν οι άνθρωποι σε κοινότητες ή 

τόπους συνάντησης, ο καθένας εργάστηκε με τον τρόπο με τον οποίο τον είχαν καθοδηγήσει εκείνοι που 

προηγήθηκαν. 

48 Όταν ακούσατε για πρώτη φορά τον λόγο μου, ο αριθμός των ακροατών μου ήταν μικρός. 

Ανάμεσά τους υπήρχαν άνδρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδιά. Αυτή η μικρή συγκέντρωση μεγάλωσε 

και έγινε λαός, και τότε τους αποκάλυψα ότι ήταν πνευματικά "ο Ισραήλ" που ήταν κρυμμένος και 

διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο. 

Ο καιρός πέρασε και τα πλήθη πολλαπλασιάστηκαν. Τότε τους κάλεσα σε μια συνάντηση επειδή είχα 

ανακαλύψει ότι οι καρδιές τους ζούσαν χωριστά, ότι δεν υπήρχε ενότητα ούτε αρμονία μεταξύ τους. 

49 Ο λόγος Μου αποκαλύφθηκε ένδοξα και η καρδιά μου άνοιξε σαν κιβωτός από τον οποίο έρρεαν 

ο νόμος και οι υποσχέσεις. Μπροστά του ο λαός έσκυψε τον λαιμό του και ορκίστηκε με υψωμένο το δεξί 

χέρι να ακολουθήσει τον Πατέρα, ορκίστηκε να ενωθεί. Ο λόγος μου εκείνης της ημέρας ήταν ανεξίτηλος 

επειδή παρέμεινε γραμμένος στο πνεύμα του λαού, όπως ακριβώς η υπόσχεση εκείνου του λαού 

κατανοήθηκε ως Νέα Διαθήκη με το Θείο Πνεύμα. 

50 Από τότε, αγωνίζεστε για την ενότητά σας, ώστε να υπάρχει ένα φως και μια μορφή λατρείας στις 

καρδιές. Αλλά δεν σεβάστηκαν όλοι αυτή τη διαθήκη, δεν έκαναν όλοι το ιδανικό της ενότητας και της 

πνευματοποίησης δικό τους, και αυτό έφερε ανεμοστρόβιλους και τυφώνες σε αυτόν τον λαό και μερικές 

φορές τον έκανε αδύναμο. Σήμερα βλέπω ότι ενώ κάποιοι αγωνίζονται να διατηρήσουν την καθαρότητα, 

την ειλικρίνεια και την απλότητα αυτής της διδασκαλίας, άλλοι, λόγω έλλειψης πνευματικότητας, δεν 

έχουν κατανοήσει αυτή την ειλικρίνεια και γι' αυτό την έχουν αλλοιώσει με ξένες τελετές και επιρροές 

από διάφορες θρησκείες. 

51 Φέρνω στους μαθητές αυτής της εποχής μια διδασκαλία της οποίας το περιεχόμενο είναι η ουσία 

όσων δίδαξε ο Μωυσής ─ όσων ο Ιησούς εξέπεμψε στην ανθρωπότητα και όσων το Πνεύμα μου σας 

αποκαλύπτει. 

Ωστόσο, είδα ότι ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που έχουν αποκρύψει την αλήθεια Μου για να μπορούν 

να εξυψώνονται μπροστά στις κοινότητές τους ως άρχοντες και βασιλιάδες. Αν μπορούσαν, θα φορούσαν 

στέμμα στο κεφάλι τους, μανδύα στους ώμους τους και σκήπτρο στο δεξί τους χέρι. Αντ' αυτού όμως 

ταπεινώνουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους και απολαμβάνουν να δέχονται αφιερώματα, κολακείες 

και επαίνους. 

52 Οι άνθρωποι έρχονται στους χώρους συνάντησης μου μέρα με τη μέρα. Τα νέα πλήθη και οι 

τελευταίοι μαθητές πολλαπλασιάζουν αυτόν τον λαό. Όταν έρχονται σε ένα εκκλησίασμα όπου τα παιδιά 

μου προσπαθούν να δείξουν την καλοσύνη και την αγνότητα του έργου μου, γεμίζουν με φως και με 

δοξάζουν. Αλλά όταν φτάνουν εκεί όπου φωλιάζουν η ματαιοδοξία και τα πάθη, πέφτουν σε σύγχυση, και 

έτσι, μπερδεμένοι, συνεχίζουν την πορεία τους. Πώς θα μπορούσαν επίσης να σταματήσουν τη χαοτική 

προέλαση αυτών των "εργατών" που προηγούνται του πλήθους; Πώς θα μπορούσαν να αποδείξουν στον 

κόσμο ότι δεν είναι μια αίρεση ή μια νέα θρησκεία, αλλά ο αιώνιος νόμος, το φως του Αγίου Πνεύματος 

που έχει γίνει διδασκαλία, ώστε να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση της ψυχής τους; 

53 Αν είχατε κατανοήσει την ουσία της Διδασκαλίας μου και τον σκοπό της από την αρχή, δεν θα 

υπήρχαν τόσοι πολλοί μπερδεμένοι στο μονοπάτι. Νομίζατε ότι τα δώρα σας ήταν για τις γήινες 

ικανοποιήσεις σας και επιτρέψατε να σβήσει το φως του Λόγου μου όταν έφτασε στις καρδιές. Οι 

μεταφορείς της φωνής μετέδωσαν το λόγο μου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο τόπο συνάντησης, 

μέχρι να βραχνιάσει ο λαιμός τους, ώστε τουλάχιστον η ένταση της φωνής τους να αφυπνίσει και να 

εντυπωσιάσει τις σκληρές καρδιές σας. 

54 Είδατε πώς οι κοινότητες δεν αναγνώριζαν η μία την άλλη λόγω των διαφορετικών απόψεων και 

ιδεών τους και παρέμειναν ανέγγιχτες από αυτό χωρίς να κάνουν τίποτα για να απομακρύνουν αυτή τη 
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διχόνοια. Μερικές φορές θέλετε να σηκωθείτε και να καλέσετε τις κοινότητές σας σε λογοδοσία και να 

τους δώσετε οδηγίες. Αλλά τι μπορείτε να τους διδάξετε αν δεν ξέρετε τίποτα; 

55 Ξέρω ότι εκείνοι που έχουν υποφέρει και αγωνιστεί για να δείξουν τη διδασκαλία Μου σε όλη της 

την καθαρότητα κλαίνε αυτές τις στιγμές, όταν ακούνε αυτά τα λόγια. Μου ζητούν συγχώρεση και 

δύναμη για να επιμείνουν στο ρήγμα, και Εγώ χορηγώ συγχώρεση, δύναμη και φως σε όλους. 

Ευλογώ τους ταπεινούς. Αλλά σε εκείνους που δεν είναι, λέω: Να είστε ταπεινοί, μην ξεχνάτε ότι σας 

συνέκρινα με τον Άσωτο Υιό της παραβολής μου, ο οποίος ─ αφού είχε σπαταλήσει την κληρονομιά του 

μακριά από το πατρικό του σπίτι και είδε τα χέρια του άδεια και το σώμα του εξαντλημένο και 

εκτεθειμένο ─ επέστρεψε στο σπίτι λαχταρώντας την αγκαλιά του πατέρα του. Τον υποδέχτηκε και 

διοργάνωσε γιορτή από ευτυχία που τον είχε πάλι μαζί του. Τότε αυτός ο γιος έγινε ταπεινός, υπάκουος 

και αγαπητός προς τον πατέρα του. Γιατί ο πόνος των παραπτωμάτων του είχε φέρει φως στην καρδιά του. 

Αλλά εσείς, στους οποίους είπα ότι σας δέχτηκα αυτή τη στιγμή σαν τον άσωτο υιό ─ νομίζετε ότι 

είναι σωστό, αφού έκανα μια γιορτή κατά την άφιξή σας, σας έβαλα στο τραπέζι Μου και σας έλουσα με 

δώρα χάριτος, να είστε γεμάτοι ματαιοδοξία και να σφετερίζεστε τον οίκο Μου; 

56 Ο λόγος μου μπόρεσε να συγκινήσει τις καρδιές σας, και μερικοί πήραν την απόφαση να 

βελτιώσουν τα έργα τους, και άλλοι την απόφαση να διορθωθούν. Στη συνέχεια, ο Δάσκαλος σας λέει: Η 

ώρα του εξαγνισμού έχει έρθει. Επιστρέψτε στις κοινότητές σας και αναπτύξτε τα χαρίσματα με τα οποία 

έχω προικίσει τον καθένα από εσάς. Είναι επιθυμία μου να σταματήσουν οι τόσες πολλές ατέλειες και 

βεβηλώσεις, αν δεν θέλετε να βρεθείτε να στερείστε τον λόγο μου πριν από τον χρόνο που έχει ορίσει η 

Θεότητά μου. 

57 Μελετήστε τα λόγια μου, σκεφτείτε τα και στη συνέχεια ξεκινήστε με τη σταθερή πρόθεση να 

διορθώσετε τα λάθη σας, να διορθώσετε τις ατέλειες και να εξαγνίσετε τις μορφές λατρείας. 

Προσευχηθείτε και παρακολουθήστε, υπάρχει ακόμα χρόνος για να καταστρέψετε τον κακό σπόρο, να 

σπείρετε τον καλό και να θερίσετε τους καρπούς του. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 234  
1 Έχετε αφήσει πίσω σας τον κόσμο για λίγο καιρό για να είστε μαζί Μου. Έχετε ζήσει τη μια 

δοκιμασία μετά την άλλη, κερδίζοντας φως στην ψυχή σας. Γιατί η αγάπη μου ήταν μαζί σας τις δύσκολες 

ώρες και σας υπενθύμιζε τα λόγια μου για παρηγοριά και ενθάρρυνση. 

2 Η πνευματιστική διδασκαλία είναι η νέα Κιβωτός της Διαθήκης στην οποία η ανθρωπότητα θα 

βρει φως και παρηγοριά σε αυτούς τους καιρούς. 

3 Μόλις δείτε ότι αυτές οι αίθουσες συνάθροισης δεν αρκούν για να χωρέσουν τα πλήθη, θα σας 

καλέσω στα λιβάδια της κοιλάδας, στα χωράφια, σε ένα βουνό και εκεί θα αποκαλύψω το Πνεύμα Μου 

ανάμεσά σας. 

4 Σε γενικές γραμμές, η ανθρωπότητα δεν έχει ακούσει τον λόγο μου αυτή τη στιγμή. Η πνευματική 

τους αδράνεια είναι βαθιά και γι' αυτό δεν βρίσκουν ειρήνη. 

5 Είχατε το Άγιο Πνεύμα ως δάσκαλό σας. Γι' αυτό σας θεωρώ υπεύθυνους για την ειρήνη. 

6 Αυτή η θεία διδασκαλία απαιτεί ενδελεχή μελέτη, ώστε να μπορέσετε να ανακαλύψετε όλη την 

αλήθεια που περιέχει. Είναι το αστέρι που φωτίζει το δρόμο προς τη σωτηρία της ψυχής. 

7 Η Τρίτη Εποχή αιφνιδίασε τον κόσμο σε μια άβυσσο εχθροπραξιών, αμαρτιών και φανατισμού. 

Δεν ήταν προετοιμασμένη να νιώσει τον ερχομό της Νέας Εποχής, την εμφάνιση της νέας αυγής. Θα 

πρέπει να υπομείνει τις αλυσίδες της για λίγο ακόμα, μέχρι η ανανέωση και η μετάνοια να τις σπάσουν, 

και στη συνέχεια να ανυψωθεί ηθικά και πνευματικά. 

8 Μην νομίζετε ότι είμαι μόνο μαζί σας. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες όπου 

οι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο για τις ψυχές τους, και μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα μέρος όπου 

πηγαίνω για να γίνω γνωστός μέσα του: το πνεύμα. 

9 Η αγάπη μου χτυπάει όλες τις πόρτες με την υπόσχεση της ειρήνης. Από τον άνθρωπο της 

εξουσίας, αυτόν που έχει γίνει ματαιόδοξος στη γήινη δόξα του, και αυτόν που έχει αποκτήσει σοφία, 

μέχρι τον παρία ή τον πιο άγνωστο άνθρωπο ─ όλοι έχουν την επίσκεψη του Κυρίου τους. 

10 Έχω έρθει αυτή την εποχή για να αναστήσω έναν λαό του οποίου η μελωδική φωνή θα ακουστεί 

σε όλη τη γη. Του εμπιστεύτηκα μια χούφτα σιτάρι για να γίνει ο καλλιεργητής του. Πριν από αυτό, την 

έχω καθίσει στο τραπέζι Μου και της έχω δώσει να πιει τον χυμό της αμπέλου, ώστε να δυναμώσει και να 

αντέξει τις περιπλανήσεις της. Με τις σοφές μου συμβουλές το δίδαξα να αναγνωρίζει τους λάθος 

δρόμους, ώστε να μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του από αυτούς. Της έδειξα το αληθινό ιερό, ώστε να 

μπορεί να εισέλθει σε αυτό και να αισθάνεται την παρουσία Μου παντού. Το απελευθέρωσα γιατί δεν 

ήθελα τα πόδια ή τα χέρια του να νιώσουν το βάρος των αλυσίδων αυτή τη στιγμή. 

Αλλά αν του έδωσα μεγάλες ικανότητες και αναθέσεις, δεν είναι για να πλανηθεί και να γίνει 

ματαιόδοξο και να νομίζει ότι είναι βασιλιάς, θεός ή δικαστής. Προικίζω μόνο το πνεύμα του με τόσα 

πολλά, ώστε να ντυθεί με ταπεινότητα και να αφιερώσει τη ζωή του στο έργο του να είναι χρήσιμο στους 

συνανθρώπους του και να υπηρετεί την ανθρωπότητα. 

11 Θέλω όταν έρχεται στη Θεότητά Μου, να Μου προσφέρει μόνο τον καρπό της σποράς της και όχι 

να Μου ζητά συγχώρεση για τις παραβάσεις της. Εσείς είστε οι πνευματιστές που προετοιμάζω. Σήμερα, 

παρόλο που λαμβάνετε τις διδασκαλίες Μου, εξακολουθείτε να κάνετε λάθη, επειδή είστε μέρος αυτής 

της θλιβερής ανθρωπότητας που σέρνεται σε όλη τη γη, αφού δεν ήξερε πώς να εξελιχθεί προς τα πάνω. 

12 Έβαλα μπροστά σας έναν ποιμένα, τον Ηλία, για να σας οδηγήσει στο εμπόδιο της σωτηρίας, τον 

κύκλο του οποίου δεν θα έχετε σκοπό να υπερπηδήσετε. 

13 Το Έργο Μου, το οποίο στηρίζεται εν μέρει πάνω σας, θα σας βαραίνει σαν σταυρός ευθυνών, 

απαρνήσεων και θυσιών. Αλλά θα έχετε, σε κάθε βήμα και σε κάθε πτώση, ένα στήριγμα γεμάτο αγάπη 

που θα σας επαναφέρει με όλο του το έλεος. 

14 Μέχρι τώρα ο βηματισμός σας ήταν αδέξιος, ασταθής, αδέξιος, και ως αποτέλεσμα της ατέλειάς 

σας θερίσατε πίκρα και χύσατε δάκρυα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι είστε ακόμα μικρά παιδιά. Στο μέλλον, 

όταν σας στέλνω στα μονοπάτια που οδηγούν στις επαρχίες, θα περπατάτε με ασφάλεια και πίστη κατά 

μήκος της διαδρομής. 

15 Την ημέρα αυτή σας λέω: Πάρτε απόφαση στην καρδιά και την ψυχή σας να Με ακολουθήσετε με 

ειρήνη, ενότητα και καλή θέληση. Με αυτόν τον τρόπο θα περιμένετε αυτό που ο Αιώνιος έχει προορίσει 

για το 1950. 
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16 Συνειδητοποιήστε ότι σε αυτές τις στιγμές συγχωρώ τις παραβάσεις σας, ώστε να μπορέσετε να 

ακολουθήσετε το δρόμο σας χωρίς αυτό το βάρος. Αλλά μη φορτώσετε το βαρύ φορτίο της αμαρτίας στην 

ψυχή σας για άλλη μια φορά. 

17 Ιδού: Όταν σας δίνω τον λόγο Μου για συγχώρεση, αυτός γίνεται φως στο σκοτάδι. 

18 Μαθητές: Παρόλο που όλοι ήρθατε εδώ με τον ίδιο τρόπο, το πεπρωμένο σας είναι διαφορετικό 

και η αποστολή σας είναι επίσης διαφορετική. 

Πριν έρθει στη γη, η ψυχή έχει δει εκ των προτέρων την πορεία της ζωής της, και αυτή η γνώση, μόλις 

ενσαρκωθεί, έχει μετατραπεί σε εμπειρία και διαισθητική γνώση, σώζοντας έτσι τον εαυτό της από 

γκρεμούς και πτώσεις. 

Σε αυτές τις διδασκαλίες ξεχύνω τη σοφία Μου. Γιατί είστε οι μαθητές μου που προετοιμάζετε το 

δρόμο για τους δασκάλους που θα στείλω στην ανθρωπότητα. Αυτός ο δρόμος της προετοιμασίας είναι 

γεμάτος κινδύνους και πειρασμούς. Προσέξτε ώστε να ανακαλύψετε τον λύκο στην υποβλάστηση. Τότε 

θα αρπάξετε τη ρομφαία της αγάπης, την οποία ο αντίπαλός σας δεν θα αντέξει, και τα χωράφια που είναι 

καλυμμένα με γαϊδουράγκαθα και αγκάθια θα μετατραπούν σε ανθισμένες κοιλάδες. 

19 Αφού ακούσατε αυτόν τον λόγο του φωτός, δεν θα ήταν σωστό να πέσετε αύριο σε λανθασμένους 

δρόμους. 

20 Κάντε πράξη την αγάπη, δείξτε έλεος, που είναι κόρη της αγάπης, και θα σωθείτε. Μην κρύβετε 

το ψωμί που σας εμπιστεύτηκα. 

21 Μην αδιαφορείτε για τον πόνο των συνανθρώπων σας, γιατί τότε δεν θα σπείρετε την πίστη στη 

διδασκαλία μου. Βάλτε τον εαυτό σας μέσα σε κάθε ψυχή και θα συνειδητοποιήσετε ότι όλες αναζητούν 

το φως, που είναι η αλήθεια. Η "σάρκα" σπάνια θα αποκαλύψει τους αγώνες της ψυχής. 

22 Προετοιμαστείτε. Γιατί καθώς μαθαίνετε αυτό το μάθημα, οι άποροι φωνάζουν για έλεος και 

τρυφερότητα. 

23 Μαθητές, χρησιμοποιήστε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο. Πρόκειται να γίνετε εργάτες στα χωράφια 

του Κυρίου, που είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να βγείτε ακούραστα στις επαρχίες και στα 

σπίτια, γιατί ο χρόνος για ύπνο έχει τελειώσει. 

24 Θα εκπλαγείτε πραγματικά και θα χαρείτε όταν δείτε ότι οι καρδιές των συνανθρώπων σας ήταν 

ήδη προετοιμασμένες να σας υποδεχτούν. 

25 Τα πνεύματα του φωτός, που κατεβαίνουν από το πνευματικό, παρακολουθούν και εργάζονται στα 

μονοπάτια των ανθρώπων ─ τόσο των σημαντικών όσο και των αφανών. 

26 Τώρα είναι μια στιγμή χάριτος για εκείνους που κατοικούν στη γη και για εκείνους που δεν ζουν 

πια σε αυτήν, επειδή ακούνε τη φωνή μου, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή το 

1866. 

27 Οι πρώτοι που Με άκουσαν αντιμετώπισαν το έργο Μου σαν δέντρο, κόβοντας τα πρώτα κλαδιά 

για να τα μεταφυτεύσουν σε διαφορετικές περιοχές. Κάποιοι ερμήνευσαν σωστά τις διδασκαλίες μου, 

άλλοι έχασαν τον δρόμο. 

28 Μικρές ήταν οι ομάδες που συγκεντρώνονταν στη σκιά των φτωχών αιθουσών συνεδριάσεων. 

Καθώς όμως μεγάλωνε ο αριθμός τους και τα πλήθη αυξάνονταν, τους κάλεσα να ενωθούν, ώστε όλοι να 

αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως μαθητές ενός Δασκάλου και να εφαρμόζουν τη διδασκαλία με τον 

ίδιο τρόπο- έτσι ώστε ο σπόρος να μην σπέρνεται σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια των "εργατών "* 

αλλά σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. 
*

 
 Αναφορά στην παραβολή του Ιησού για τους "εργάτες στον αμπελώνα". 

29 Μπροστά στην Πνευματική Κιβωτό της Νέας Διαθήκης, τα πλήθη ορκίστηκαν παράδοση, υπακοή 

και καλή θέληση- αλλά όταν οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι εισέβαλαν με δύναμη και χτύπησαν τα 

κλαδιά του δέντρου, κάποιοι έγιναν αδύναμοι, ενώ άλλοι παρέμειναν σταθερά ακλόνητοι και δίδαξαν τους 

νέους "εργάτες" να καλλιεργούν τα "χωράφια". Κάποιοι, έχοντας συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτής της 

αποκάλυψης, σκόπευαν να διεισδύσουν στα μυστήριά μου περισσότερο από ό,τι είναι το θέλημά μου, 

προκειμένου να αποκτήσουν μια γνώση και μια δύναμη που θα τους έκανε ανώτερους από τους άλλους- 

αλλά πολύ σύντομα ήρθαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη μου. 
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30 Άλλοι, που δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν το μεγαλείο αυτού του έργου στην αγνότητά του, 

στην απλότητά του, υιοθέτησαν τελετές, σύμβολα και τελετουργίες από αιρέσεις και εκκλησίες, 

νομίζοντας ότι θα προσέδιδαν επισημότητα στις εκδηλώσεις μου. 

31 Σας αποκάλεσα "ο δυνατός λαός" επειδή τρέφεστε από τον θείο Λόγο μου, ο οποίος είναι ένα 

αληθινό βιβλίο σοφίας που δεν έχει γραφτεί από ανθρώπινα χέρια. Κάθε λέξη είναι μια σελίδα σε αυτό, 

κάθε σελίδα είναι σημαντική. Καταλάβετε το, μην αρκείστε στην απομνημόνευση των μεταδόσεών μου. 

Τότε αυτό το βιβλίο θα διατηρηθεί στις καρδιές σας. 

32 Καθώς πλησιάζει η ώρα που δεν θα σας μιλάω πια, διορθώνω όλα όσα οι προκάτοχοί σας δεν 

ήξεραν πώς να διορθώσουν. Γιατί δεν θέλω ανάμεσα στους μαθητές μου νεοφερμένους που δεν 

καταλαβαίνουν τις οδηγίες Μου, ούτε "εργάτες" που δεν ξέρουν πώς να σπέρνουν. 

33 Η διδασκαλία που σας διδάσκω δεν είναι καινούργια. Μην πείτε ότι με τον ερχομό Μου 

αναδύθηκε μια νέα θρησκεία στη γη. Η εκδήλωσή Μου σε αυτή την Εποχή σας δείχνει το ίδιο μονοπάτι 

με αυτό που έχω χαράξει για σας από την αρχή του χρόνου, και ο Λόγος Μου εξηγεί και σας αποκαλύπτει 

τα μυστικά του Νόμου και της Διδασκαλίας που λάβατε πριν. 

34 Αυτοί που αποκαλείτε ξένους, βρέθηκαν ανάμεσά σας για να αυξήσουν προσωρινά τις τάξεις σας 

και να γίνουν μαθητές της Θεότητάς μου. Θεωρήστε τους όλους ως αληθινούς αδελφούς. Μην δίνετε 

κακά παραδείγματα, μην δέχεστε κρυφά διορισμούς, μην αναλαμβάνετε απερίσκεπτα ευθύνες ή ευθύνες 

που δεν σας ανήκουν, γιατί τότε θα δείτε τα φυτά που πρόκειται να καλλιεργήσετε να γίνονται άγονα. 

Αυτό θα προκαλέσει μεγάλο πόνο στις καρδιές σας. 

35 Προετοιμαστείτε. Διότι σας έχω ήδη πει ότι οι αδελφοί και οι αδελφές σας από διαφορετικές 

θρησκευτικές κοινότητες θα χτυπήσουν τις πόρτες σας, άλλοι για να σας καλέσουν σε λογοδοσία για όσα 

πιστεύουν ότι τους έχετε αποκρύψει, άλλοι για να σας ζητήσουν να εξηγήσετε πολλά μυστικά και άλλοι 

για να αναζητήσουν καταφύγιο και παρηγοριά στις καρδιές σας. Προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να 

προστατεύσετε τους άπορους και να δώσετε μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτόν που σας ρωτάει. 

36 Αφήστε τους υψηλούς και τους χαμηλούς, τους μορφωμένους και τους αμόρφωτους να βρουν το 

δρόμο τους προς εσάς. Αλλά μην επιτρέψετε να διαδοθεί η απάτη στο έργο μου ή να αναμιχθεί με αυτό, 

ούτε να επιτρέψετε βεβηλώσεις. 

37 Η διδασκαλία μου πρέπει να μεταμορφώνει τους ανθρώπους πείθοντάς τους με την αγάπη, την 

ευγένεια και τη δικαιοσύνη της και θα τους φέρει ανανέωση και ειρήνη. Οι "βασιλιάδες" θα κατέβουν 

ταπεινά από τους "θρόνους" τους. Οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι θα δώσουν τη θέση τους στη συγχώρεση και 

την ομόνοια. Τα κακά πάθη θα χαλιναγωγηθούν και η δίψα για αίμα, συγκρίσιμη με εκείνη των θηρίων 

που αλληλοσκοτώνονται για να ικανοποιήσουν τα ένστικτά τους, θα δώσει τη θέση της σε αισθήματα 

ανθρωπιάς. 

38 Αυτός ο λαός εδώ θα είναι το καλό πνεύμα της γης, ένα πνεύμα ειρήνης και ευλογίας. 

39 Αγαπητοί μαθητές: Η διδασκαλία Μου είναι μαζί σας, η οποία δεν αποτελείται ακόμη από υλικά 

βιβλία. 

40 Σας εξέπληξα εκείνη την εποχή, όταν σας έκανα να ακούσετε το Λόγο Μου μέσα από απλά και 

κατανοητά όργανα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ απλούς ή αδαείς ανθρώπους για να 

καταπλήξω τους μορφωμένους με τη δύναμή Μου. 

41 Εσείς που Με ακούτε, δεν μπορείτε να πείτε ότι γι' αυτό το λόγο βρίσκεστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. 

Διότι η ψυχή που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ταχύτερα από την υποτονική και 

από εκείνη που, στην απόλαυση των καρπών της, χαλαρώνει στον εγωισμό της. 

42 Παρόλο που αναζητώ και προετοιμάζω την ψυχή σας με τέτοιο τρόπο ώστε σύντομα να είναι σε 

θέση να επικοινωνεί άμεσα και πνευματικά μαζί Μου, η ανθρωπότητα θα στρέψει επίσης τα μάτια της 

στον ζωντανό και αληθινό Θεό και θα ξεχάσει τις εικόνες και τα ομοιώματα. Αλλά σας λέω ότι ποτέ δεν 

σας έλειψε ο Νόμος Μου ως το φως της σωτηρίας. Γιατί πριν από πολύ καιρό ήταν εμπνευσμένο από τον 

Μωυσή. 

Σε αυτήν υπάρχουν δύο εντολές που, αν τις ακολουθούσαν οι άνθρωποι, θα προκαλούσαν πίστη σε 

όλη τη διδασκαλία μου, θα εκπλήρωναν ολόκληρο το Νόμο και θα αποτελούσαν ένα βήμα προς την 

τελειότητα. Είναι αυτές που σας μιλούν για την αγάπη του Θεού με όλη σας την καρδιά και την ψυχή και 

για την αγάπη του πλησίον σας όπως τον εαυτό σας. 
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43 Ο νόμος μου δεν ασκείται μεταξύ των ανθρώπων- η απόδειξη είναι ότι υπάρχει αδικία. Δείτε πώς 

ο πλούσιος ταπεινώνει τον φτωχό, ο δυνατός κυριαρχεί στον αδύναμο, αυτός που απολαμβάνει τη ζωή δεν 

ενδιαφέρεται για αυτόν που υποφέρει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλησα να αποκαταστήσω τη 

δικαιοσύνη αυτή την εποχή, χαρίζοντας στους φτωχούς, τους αδύναμους και τους πάσχοντες, ώστε οι 

καρδιές τους να γίνουν χαρούμενες και τα χείλη τους να μιλήσουν λόγια αγάπης και συγχώρεσης για 

εκείνους από τους οποίους έχουν προσβληθεί. Έτσι σας δείχνω τον τρόπο για να αποκτήσετε τους 

θησαυρούς της Βασιλείας των Ουρανών. 

44 Σύντομα θα σας στείλω στις επαρχίες, τα χωριά, τις πόλεις και τους λαούς για να διαδώσετε το 

έλεος, ώστε αυτή η ανθρωπότητα να καθαρίσει τους λεκέδες της και να επιτύχει τη σωτηρία. Ή μήπως 

θέλετε αυτός ο κόσμος να παραμείνει για πάντα ένας τόπος εξιλέωσης; Θέλω να νιώσετε την ειρήνη του 

Πνεύματός μου σε αυτή τη γη, μια πρόβλεψη της ειρήνης που θα απολαύσετε στην αγκαλιά μου. 

45 Συνειδητοποιήστε πόσο επίμονος και ακούραστος ήμουν από τότε που άρχισα να σας μιλάω με 

αυτή τη μορφή το 1866. Διότι θέλω να σας αφήσω προετοιμασμένους και ενωμένους μετά το τέλος της 

έμπνευσης του λόγου μου και την έναρξη της άμεσης εκδήλωσης του πνεύματός μου στο δικό σας 

ανάμεσά σας, δηλαδή της εκδήλωσης του ουρανού στη γη. Αλλά ο "λόγος μου" θα συνεχίσει να 

εκδηλώνεται από το "σύννεφο" ως διαίσθηση, πνευματικό πρόσωπο και έμπνευση. 

46 Οι θεολόγοι αυτής της εποχής θα ερευνήσουν το Λόγο Μου και τις νέες Γραφές και θα ρωτήσουν: 

"Ποιοι είστε εσείς που μιλήσατε με αυτόν τον τρόπο;" Ακριβώς όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι του 

παρελθόντος επαναστάτησαν και Μου είπαν: "Ποιος είσαι εσύ που δεν υπακούς και αντικαθιστάς τον 

νόμο του Μωυσή;" Τότε θα τους κάνω να καταλάβουν ότι οι τρεις αποκαλύψεις είναι ο μόνος νόμος που 

πάντα δίδασκα και ακολουθούσα. 

47 Πολλοί από εκείνους που Με καταδικάζουν σε αυτή την Εποχή ανήκουν σε εκείνους που 

αμφέβαλαν στη "Δεύτερη Εποχή". Αλλά τους διατήρησα και τους έστειλα ξανά στη γη για να γίνουν 

μάρτυρες της νίκης του Νόμου Μου και να ανοίξουν τα μάτια τους στο Φως. 

48 Μαθητές, έχετε πραγματικά πιει το γάλα και το μέλι του Λόγου μου. Προετοιμάστε τις καρδιές 

σας για να μιλήσετε με τον Κύριό σας. Ο Ηλίας σας οδηγεί σε Μένα και προσκαλεί την ψυχή σας να 

ανέβει στις περιοχές της ειρήνης. Αυτή σας κάνει να ξεχνάτε τις αθλιότητες της γης, ώστε να μπορείτε να 

είστε στα δεξιά Μου και να χαίρεστε με τον λόγο Μου. 

49 Σας κάλεσα από διαφορετικές επαρχίες και έθνη για να σας ενώσω σε έναν λαό. Σας ενώνω σε 

αυτά τα ταπεινά σπίτια για να φέρω τη διδασκαλία μου στα αυτιά σας. Έχετε νιώσει την παρουσία μου και 

έχετε ακολουθήσει τα βήματά μου. Γιατί θα είστε οι πιστοί μάρτυρες αυτού του έργου, το οποίο πολλοί θα 

γνωρίσουν μόνο μετά το 1950. Μακάριος όμως είναι αυτός που υπακούει στις εντολές μου, γιατί θα είναι 

έτοιμος για όλους τους καιρούς. 

50 Θα σας ενημερώσω στην ουσία του Λόγου μου για τον λόγο του ερχομού μου στην Τρίτη Εποχή 

και για τις διακηρύξεις μου, ώστε να μην πέσετε ποτέ σε σφάλμα. Διότι σας λέω ότι μετά την αναχώρησή 

Μου θα αναστηθούν ψευδοπροφήτες και δεν θα τους ακούσετε. Μετά από αυτό το διάστημα, μην Με 

αναζητάτε με τη μορφή με την οποία σας μιλάω σήμερα, γιατί τότε θα διαπράξετε μια σοβαρή παράβαση 

στα μάτια Μου, αφού σας είχα προειδοποιήσει. 

51 Τότε θα Με αναζητάτε μόνο πνευματικά, θα Μου παρουσιάζετε την πίστη σας και την πρόοδο που 

κάνετε στις πράξεις σας και θα εργάζεστε προς την ένωση. Θα προσελκύσετε νέους μαθητές στις 

συγκεντρώσεις σας, γιατί αυτός ο λαός θα πολλαπλασιαστεί σε αυτό και σε άλλα έθνη. 

52 Το μονοπάτι που σας δείχνω είναι αυτό της αγάπης, της απάρνησης και της θυσίας. Για να Με 

φτάσετε, θα πρέπει συχνά να θυσιάσετε ό,τι σας είναι πιο αγαπητό. Η καρδιά σας, η οποία είναι δεμένη με 

τις γήινες ικανοποιήσεις, θα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτές για να αφιερωθεί στη μελέτη και την 

κατανόηση της Διδασκαλίας Μου. 

53 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Λόγος Μου ακούστηκε από πλήθος ανθρώπων. Ανάμεσά τους διάλεξα 

δώδεκα, τους οποίους έκανα μαθητές μου. Είχαν καθοδηγηθεί από τον λόγο μου. Η αγάπη μου δούλεψε 

τις καρδιές τους με όλους τους τρόπους σαν καλέμι. Ζούσαν κοντά μου, αισθανόμενοι το μεγαλείο αυτών 

των θείων εκδηλώσεων, διαβάζοντας στις υποδειγματικές μου πράξεις το πεπρωμένο μου για αγάπη και 

λύτρωση. Υπέφεραν για χάρη του Σκοπού Μου, και όταν έφυγα από εσάς, έγιναν απόστολοι Μου. 

Άφησαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τα βήματά μου. Η συκοφαντία ή η ψευδής μαρτυρία δεν τους 

έκανε να υποχωρήσουν. Μόνο η αγάπη και η αφοσίωση ζούσαν μέσα τους. Αυτό που είχα σπείρει στις 



U 234 

157 

ψυχές τους είχε αποδώσει καρπούς, και πριν και μετά την αναχώρησή Μου Μου έδωσαν να δοκιμάσω 

τους καρπούς τους, τους οποίους βρήκα γεμάτους γλυκύτητα και παράδοση, και τους είπα: Ακούστε Με 

επίσης στο εξής, και αργότερα θα σας γνωστοποιήσω μέσω του στόματός σας μεγάλες αποκαλύψεις που 

είναι ακόμη άγνωστες στους εαυτούς σας. "Ο Λόγος θα είναι ανεξάντλητος και η έμπνευση γόνιμη, η 

οποία θα ξεχυθεί με πολλούς τρόπους μέσω της μετάδοσής σας. Όλοι σας θα είστε ένα δώρο για την 

ανθρωπότητα ─ ένα δώρο που τους δίνω ως μαρτυρία της αλήθειας Μου. 

54 Οι μαθητές Μου υποσχέθηκαν να Με πάρουν ως παράδειγμα σε όλες τους τις πράξεις και να 

κάνουν στην ανθρωπότητα ό,τι έκανα σε αυτούς. Τελείωσαν το έργο τους και το παράδειγμά τους είναι 

αιώνιο. 

55 Ομοίως, με την ίδια αγάπη, σας προετοιμάζω στην Τρίτη Εποχή και σας ρωτώ: Είστε έτοιμοι να 

δεχτείτε τις δοκιμασίες που σας στέλνω, αν είναι το θέλημά Μου, για να τελειοποιήσω τις ψυχές σας; ─ 

"Ναι", Μου λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας. "Σας αγαπάμε και θέλουμε να Σας υπηρετούμε, αλλά 

περιμένουμε όλη τη βοήθειά Σας". 

Σας λέω: Η ενθάρρυνσή μου δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ. Θα σας καθοδηγήσω έτσι ώστε το φως 

μου να σας δείχνει πάντα τα καθήκοντά σας και τα έργα σας να είναι πάντα μέσα στους νόμους μου. 

56 Έχετε αναληφθεί, άνθρωποι, και ήδη αισθάνεστε την Πνευματική Ζωή. Νιώθετε για λίγο την 

ειρήνη της βασιλείας που σας περιμένει, έχετε γνωρίσει την ικανοποίηση της εκπλήρωσης του 

καθήκοντος και Μου λέτε: "Δάσκαλε, εξέτασε τον σπόρο που Σου παρουσιάζουμε και πες μας αν 

εκπληρώσαμε το καθήκον μας ή αν το παραβιάσαμε". Σας λέω όμως: Έχω λάβει την αγάπη και τις καλές 

προθέσεις σας. Να είστε ήσυχοι, έχετε μεγάλη δύναμη να επικρατήσετε στις δοκιμασίες και ένα αντίδοτο 

σε κάθε κακό. Χρησιμοποιήστε όλα τα χαρίσματά σας για να δείτε πόσο δυνατοί είστε. Θα καλλιεργήσω 

τις ικανότητές σας, θα τις κάνω να αναπτυχθούν και θα τις χρησιμοποιήσω. Γιατί πρέπει να αποδώσετε 

μεγάλο καρπό για την ανθρωπότητα, και τότε θα δείτε τον εαυτό σας γεμάτο από τα δώρα της χάρης και 

τις ευεργεσίες Μου. 

57 Όταν είστε έτοιμοι, μην κοιτάτε αδιάφορα αυτούς που υποφέρουν, μην περιφρονείτε τους 

φτωχούς. Ασκήστε έλεος, αφήστε το φως μου να φωτίσει τις ζωές τους, αφήστε την αγάπη που έχω βάλει 

μέσα σας να τους φτάσει και να τους δώσει ζεστασιά, ενθάρρυνση και ελπίδα. 

58 Αγαπήστε πνευματικά με μια πιο δυνατή και ανιδιοτελή αγάπη. Αγαπήστε Με όπως σας αγαπώ. 

Αγαπήστε τους συνανθρώπους σας, γιατί είμαι μέσα στον καθένα από αυτούς. 

59 Να είστε ταπεινοί ανάμεσα στους ταπεινότερους, να είστε υπηρέτες όλων, όπως εγώ είμαι 

υπηρέτης σας. Έχω λάβει συχνά τις οδηγίες σας και σας έχω υπακούσει για να σας διδάξω. Αυτός που 

υπηρετεί δεν ταπεινώνεται, αλλά τιμά τον εαυτό του. Αλλά μην απαιτήσετε πληρωμή για τις υπηρεσίες 

σας. Δεν υπάρχει κανείς στη γη που να μπορεί να εκτιμήσει το έργο σας. Θα σας δώσω με δικαιοσύνη 

σύμφωνα με τα προσόντα σας. 

60 Αφήστε όλες τις υποθέσεις σας σε Μένα και θα τις κρίνω με εύνοια. Αν δω ότι η πρόθεσή σας 

ήταν να κάνετε το καλό, ότι προσπαθήσατε να υπερασπιστείτε τις αρχές που σας έδωσα για τη σωτηρία 

σας, ότι ξέρατε πώς να Με ακούτε και να Με υπακούτε, θα δεχθώ τα έργα σας, και έτσι θα φέρετε 

σωτηρία όχι μόνο στον εαυτό σας αλλά και στον πνευματικό ξενιστή με τον οποίο συνδέεστε με 

αδελφικούς δεσμούς και ο οποίος αποτελεί την οικογένειά σας. Το καλό σας παράδειγμα δεν θα έχει 

απήχηση μόνο στον κόσμο στον οποίο ζείτε, αλλά και σε άλλα πεδία της ζωής, και θα είναι σαν ένας 

σπόρος που θα πολλαπλασιαστεί με την πάροδο του χρόνου. Και θα θερίσετε τους καρπούς μαζί Μου και 

θα τρέφεστε αιώνια από αυτούς. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  235 

158 

Οδηγία 235  
1 Ήρθα σε σας σαν μια καινούργια μέρα, απομακρύνοντας με αγάπη την έλλειψη κατανόησης και 

την αμφιβολία σας με το φως Μου. 

2 Ελάτε στο συμπόσιο που ετοίμασα για να ταΐσετε το στόμα σας με την καλή τροφή που θα σας 

γεμίσει με δύναμη και χάρη. 

3 Σας προσκαλώ να απολαύσετε την ειρήνη και τη σωτηρία από την ταραγμένη θάλασσα και να 

χαράξετε για άλλη μια φορά το μονοπάτι της αδελφοσύνης και της αγάπης, γιατί θέλω να γίνετε 

παράδειγμα αρετής και εκπλήρωσης του καθήκοντος. 

4 Κίνδυνοι πολιορκούν και απειλούν την ψυχή σας. Αλλά το φως μου σε κρατάει ξύπνιο και η 

προσευχή σου σε κάνει νικητή. Βλέπετε αυτόν τον κόσμο γεμάτο κακό και εγωιστικές πράξεις. Ο άντρας 

και η γυναίκα τραυματίζονται και γεμίζουν το μονοπάτι τους με αγκάθια και αγκάθια. Αισθάνεστε θλίψη 

όταν βλέπετε τα παιδιά να παρεκκλίνουν. Εδώ ακριβώς χρειάζονται οι αγγελιοφόροι του φωτός, της 

παρηγοριάς και της ειρήνης. 

5 Ενώ οι καταιγίδες μαστιγώνουν την ανθρωπότητα, εγώ ξεφυλλίζω το Βιβλίο της Ζωής φύλλο προς 

φύλλο μπροστά στο πνεύμα σας για να σας κάνω στρατιώτες της ειρήνης. 

6 Το Πνεύμα Μου σας μιλάει μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Αυτή τη στιγμή "Ο Λόγος" δεν έχει 

γίνει άνθρωπος, και γι' αυτό μπορώ να σας πω ξανά: Μακάριος είναι αυτός που πίστεψε χωρίς να Με δει, 

γιατί θα γνωρίσει πολλές διδασκαλίες από το μυστικό μου θησαυροφυλάκιο. 

7 Μαθητές, σκεφτείτε το εγγύς μέλλον, το οποίο είναι το τέλος αυτής της μορφής της διακήρυξής 

μου. Το έτος 1950 πλησιάζει και μετά από αυτό δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου. Αν δεν προσέχετε, ο 

πειρασμός θα σας κυριεύσει, και ο ψεύτικος Χριστός θα παρουσιαστεί μέσω "εργατών" που σήμερα είναι 

στην υπηρεσία Μου και αύριο, λόγω της αδυναμίας τους, θα αρνηθούν ότι ο Λόγος Μου έχει τελειώσει. 

Θα βάλουν έναν σκοτεινό επίδεσμο στα μάτια των αδελφών τους και θα οδηγήσουν τα πλήθη στον δρόμο 

του πόνου και του σκότους, θα βάλουν αλυσίδες άγνοιας στις ψυχές και θα ανοίξουν μπροστά τους 

χάσματα εγκατάλειψης και πικρίας. Τότε εκείνοι που έχουν πέσει σε αυτή τη σύγχυση θα στραφούν 

βλάσφημα εναντίον Μου και θα Με καταδικάσουν, ξεχνώντας ότι ο Δάσκαλος σας προειδοποίησε 

εγκαίρως για να μην πέσετε σε πειρασμό. 

8 Αναγνωρίστε τον δρόμο, αναγνωρίστε ότι το Άγιο Πνεύμα με τη σοφία Του σας καλεί από την 

κορυφή του βουνού για να σας δώσει ανάπαυση, για να σας αφήσει να ακούσετε την ουράνια φωνή που 

ευλογεί την άφιξη της ψυχής σας, η οποία ήξερε πώς να νικήσει την αδυναμία του σώματος και τις 

παγίδες του κόσμου. 

9 Αφήστε την ψυχή σας να πιει το κρασί που της προσφέρω, αφήστε την να συνεχίσει να τρέφεται 

με την αγάπη Μου. Οι άρρωστοι θα ξαναβρούν την υγεία τους και οι τυφλοί θα δουν το φως Μου. Γιατί 

αυτές οι καρδιές θα ανοίξουν σαν λουλούδι, το άρωμα του οποίου θα φτάσει στον Πατέρα. 

10 Είθε το έλεος του Θείου Πνεύματός μου να ζωντανέψει το σώμα και την ψυχή σας, αγαπημένοι 

μαθητές. 

11 Σας δέχομαι σαν μικρά παιδιά για να σας δώσω ένα μάθημα μέσω της ανθρώπινης ικανότητας 

κατανόησης. 

12 Πλησιάστε Με, ακούστε Με και κρατήστε κάθε πρόταση Μου, κατανοήστε τις, γιατί μέσα από το 

νόημά τους θα μπορέσετε να ξεχάσετε τους πόνους, τις θλίψεις και τις στεναχώριες σας. Ξεχάστε για λίγο 

το παρελθόν και ζήστε την παρούσα στιγμή. Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. 

13 Αφιερώστε τις αγνές σκέψεις σας σε αυτή τη μεγαλειώδη στιγμή, γιατί θέλω να φτάσω στο πιο 

βαθύ σημείο της καρδιάς σας. 

14 Μόλις καταφέρετε να κατανοήσετε και να ζήσετε τη διδασκαλία μου μέσω του Λόγου μου, και 

έχετε αναπτύξει τις ικανότητες της ψυχής σας, θα έχετε γεμίσει τις καρδιές σας με το νερό αυτής της 

θεϊκής πηγής, με το οποίο θα είστε σε θέση να σβήνετε τη δίψα των ενδεών. 

15 Σκοπός της διδασκαλίας μου είναι η ηθική και πνευματική σωτηρία της ανθρωπότητας. Για να σας 

βοηθήσει στην ανοδική σας εξέλιξη, το πνεύμα μου εκπέμπει αυτό το φως. Αυτό είναι το νόημα του 

μηνύματός μου. 
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16 Αλήθεια σας λέω, η ανθρώπινη ανανέωση πρέπει να ξεκινήσει από τη γυναίκα, ώστε οι καρποί 

της, που θα είναι οι αυριανοί άνδρες, να είναι απαλλαγμένοι από τα ελαττώματα που σας οδήγησαν στον 

εκφυλισμό. 

17 Μετά από αυτό, θα εναπόκειται στον άνδρα να κάνει το δικό του μέρος σε αυτό το έργο της 

αποκατάστασης- γιατί όποιος έχει διαφθείρει μια γυναίκα θα πρέπει να την αναστήσει ξανά. 

18 Θυμηθείτε, άνδρες, ότι συχνά ήσασταν εσείς που ρίξατε στα δίχτυα τους ενάρετες γυναίκες 

αναζητώντας σε αυτές τις ευαίσθητες και αδύναμες πλευρές. Αλλά αυτούς τους καθρέφτες που ήταν 

διαυγείς και που τώρα είναι θολοί, θα τους κάνετε να αντανακλούν ξανά την καθαρότητα και την ομορφιά 

της ψυχής τους. 

19 Γιατί σήμερα περιφρονείτε αυτούς που συνηθίζατε να παρασύρετε σε μια εκφυλισμένη ζωή; Γιατί 

παραπονιέστε για τον εκφυλισμό των γυναικών; Καταλάβετε ότι αν τους είχατε οδηγήσει στον δρόμο του 

νόμου μου, που είναι ο νόμος της καρδιάς και του πνεύματος, του σεβασμού και της φιλανθρωπίας, 

αγαπώντας τους με την αγάπη που εξυψώνει και όχι με το πάθος που εξευτελίζει, δεν θα είχατε λόγο να 

κλαίτε και να παραπονιέστε, και δεν θα είχαν πέσει. 

20 Ο άνδρας αναζητά και αναμένει αρετές και ομορφιά από τη γυναίκα. Αλλά γιατί ζητάτε αυτό που 

δεν σας αξίζει; Βλέπω ότι εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι έχετε μεγάλες αρετές, αν και έχετε λίγες. 

Ξαναχτίστε με τα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις σας ό,τι καταστρέψατε και δώστε στην τιμή, την ηθική 

και την αρετή την αξία που έχουν. 

21 Αν προσπαθήσετε με αυτόν τον τρόπο, άνδρες, θα βοηθήσετε τον Ιησού στο έργο της σωτηρίας 

του, και η καρδιά σας θα γεμίσει με χαρά όταν θα βλέπετε τα σπίτια να τιμώνται από καλές συζύγους και 

έντιμες μητέρες. Η χαρά σας θα είναι μεγάλη όταν δείτε την αρετή να επιστρέφει σε εκείνους που την 

είχαν χάσει. 

22 Η σωτηρία είναι για όλους. Γιατί να μη σωθεί ακόμη και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός; Γι' αυτό, σας 

λέω, άνδρες: Εργαστείτε μαζί Μου για να σώσετε αυτούς που έχετε οδηγήσει στην καταστροφή, 

ενσταλάζοντάς τους νέα ελπίδα με το φως της διδασκαλίας Μου. Αφήστε τις στοργικές μου σκέψεις να 

φτάσουν στο μυαλό και την καρδιά τους. Φέρτε τα μηνύματά μου και στις φυλακές και στα νοσοκομεία, 

ακόμη και στους τόπους του τέλματος. Γιατί εκεί θα κλαίνε από τύψεις και πόνο επειδή δεν ήταν αρκετά 

δυνατοί όταν ο κόσμος με τους πειρασμούς του τους παρέσυρε στην καταστροφή. 

23 Κάθε γυναίκα ήταν κάποτε παιδί, κάθε γυναίκα ήταν κάποτε παρθένα, οπότε μπορούσες να 

προσεγγίσεις την καρδιά της με ενσυναίσθηση. 

24 Θα χρησιμοποιήσω εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν αμαυρώσει αυτές τις αρετές και θα 

τους αναθέσω αυτό το έργο. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Από τα έργα σας θα γίνετε γνωστοί". 

25 Αφήστε την ψυχή να μιλήσει μέσω της γήινης εκδήλωσης. 

26 Αλλά σε εκείνους που δεν ήταν πρόθυμοι να σεβαστούν τα κίνητρα της αγάπης που 

τοποθετήθηκαν από Μένα σε αυτό το ον, λέω: Γιατί λέτε ότι αγαπάτε, ενώ δεν είναι αγάπη αυτό που 

αισθάνεστε; Γιατί δίνεις αφορμή στους άλλους να πέσουν και εσένα δεν σε σταματάει τίποτα; Σκεφτείτε: 

Τι θα αισθανόταν η καρδιά σας αν αυτό που κάνετε σε αυτά τα αποφυλλωμένα λουλούδια γινόταν στη 

μητέρα σας, στην αδελφή σας ή στην αγαπημένη και γι' αυτό σεβαστή σύζυγό σας; Έχετε σκεφτεί ποτέ τις 

πληγές που έχετε προκαλέσει στους γονείς εκείνων που τους μεγάλωσαν με τόση αγάπη; 

27 Ρωτήστε την καρδιά σας σε μια πραγματική εξέταση υπό το φως της συνείδησης αν μπορείτε να 

θερίσετε αυτό που δεν έχετε σπείρει. 

28 Τι ετοιμάζετε για τη μελλοντική σας ζωή αν συνεχίζετε να πληγώνετε τους γείτονές σας; Πόσα θα 

είναι τα θύματά σας; Ποιο θα είναι το τέλος σας; Αληθινά σας λέω, έχετε κάνει θύματα πολλούς στη δίνη 

των παθών σας- κάποιοι ανήκουν στο παρόν σας και άλλοι στο παρελθόν σας. 

29 Θέλω η καρδιά και το στόμα, που ήταν καταφύγιο απιστίας και ψεύδους, να γίνουν καταφύγιο 

αλήθειας και αγνής αγάπης. 

30 Φωτίστε το δρόμο των γειτόνων σας μέσω του Λόγου και του παραδείγματός σας, ώστε να γίνετε 

οι σωτήρες των πεσμένων γυναικών. Μακάρι ο καθένας από εσάς να έσωζε τουλάχιστον ένα! Μην μιλάτε 

άσχημα για αυτή τη γυναίκα, γιατί η οδυνηρή λέξη που πληγώνει κάποιον θα πληγώσει όλους όσους την 

ακούσουν ─ γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά θα γίνουν και αυτοί κακοί κριτές. Να σέβεστε τις πράξεις 

και τα μυστικά των άλλων, γιατί δεν είναι δική σας δουλειά να τους κρίνετε. Προτιμώ τους ανθρώπους 

που έχουν πέσει στην αμαρτία και τους οποίους θα αναστήσω ξανά παρά τους υποκριτές που 
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επιδεικνύουν αγνότητα και όμως αμαρτάνουν. Προτιμώ έναν μεγάλο αμαρτωλό, αλλά ειλικρινή, από την 

προσποίηση της ψεύτικης αρετής. Αν θέλετε να στολιστείτε, ας είναι τα εορταστικά ενδύματα της 

ειλικρίνειας. 

31 Αν βρεις μια ενάρετη γυναίκα με υψηλά αισθήματα και νιώσεις ανάξιος να την πλησιάσεις, αν και 

την αγαπάς, και αν στη συνέχεια την ταπεινώσεις και την περιφρονήσεις και, αφού υποστείς και 

αναγνωρίσεις την παράβασή σου, στραφείς σε αυτήν για παρηγοριά, θα χτυπήσεις μάταια την πόρτα της. 

32 Αν όλες οι γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του κάθε άνδρα είχαν λάβει από αυτόν το λόγο και 

το αίσθημα της αγάπης, του σεβασμού και της κατανόησης, ο κόσμος σας δεν θα βρισκόταν στο ύψος της 

αμαρτίας που βρίσκεται. 

33 Μην φέρεστε άσχημα στη σύζυγό σας, να είστε φιλεύσπλαχνοι, είναι μέρος του εαυτού σας. Σας 

είπα, "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". Ξεκινήστε με τη δική σας οικογένεια, γιατί τότε θα αγαπήσετε και θα 

κατανοήσετε και τους άλλους. 

34 Ο Δάσκαλος της αγάπης και της ειρήνης σας ταρακούνησε με τα λόγια του που είναι γεμάτα 

εγκαρδιότητα, αλλά και δικαιοσύνη. Γιατί αν σας μιλούσα πάντα με ευγένεια, το έργο μου δεν θα ήταν 

ολοκληρωμένο. Άλλοτε είμαι ένα ανοιξιάτικο αεράκι που χαϊδεύει και άλλοτε μια φθινοπωρινή καταιγίδα 

που μαστιγώνει. Ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αισθάνεστε πολύ καλά. Νιώθετε ότι σας αγαπούν και 

σας θαυμάζουν, αλλά στην πραγματικότητα είστε ματαιόδοξοι, εγωιστές και άκαρδοι. Δεν γνωρίζετε τη 

δυστυχία σας, την οποία μόνο εγώ σας έχω καταστήσει σαφή, ώστε να αναγνωρίσετε την ανωριμότητά 

σας. 

35 Ξεκινήστε να σκέφτεστε, να εργάζεστε και να ζείτε, η ανθρωπότητα χρειάζεται νέους άνδρες και 

γυναίκες που θα της δείξουν το δρόμο προς τη σωτηρία με το παράδειγμα των καλών τους έργων. 

36 Άνθρωποι, άνθρωποι, όλοι εσείς που συγκρούεστε μεταξύ σας! Σας βρήκα να αρνείστε την κακία 

σας και να υπερηφανεύεστε για αυτό που νομίζετε ότι είναι μεγαλείο, ενώ κρύβετε τους λεκέδες της 

ντροπής σας. Αλλά σας λέω ότι ο άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του αξιέπαινο για το φαινομενικό του 

μεγαλείο είναι φτωχός στην ψυχή. Και σε εκείνους που, λόγω έλλειψης αρετών, βλασφημούν τα 

σφάλματα των άλλων και κρίνουν τις παραβάσεις των άλλων, πρέπει να πω ότι είναι υποκριτές και 

απέχουν πολύ από τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. 

37 Δεν δολοφονούν μόνο εκείνοι που αφαιρούν τη ζωή του σώματος, αλλά και εκείνοι που διαλύουν 

την καρδιά με τη συκοφαντία. Όσοι σκοτώνουν τα συναισθήματα της καρδιάς, την πίστη, το ιδανικό, είναι 

δολοφόνοι της ψυχής. Και πόσοι από αυτούς ζουν ελεύθεροι, χωρίς φυλακή και χωρίς αλυσίδες. 

38 Μην εκπλαγείτε που σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπω ανάμεσά σας κατεστραμμένα 

σπίτια, επειδή, αδιαφορώντας για τα καθήκοντά σας, αναλάβατε νέες δεσμεύσεις έξω από αυτά, χωρίς να 

νοιάζεστε για τον πόνο και την εγκατάλειψη των αγαπημένων σας προσώπων. Κοιτάξτε γύρω σας, πόσα 

κατεστραμμένα σπίτια υπάρχουν, πόσες γυναίκες βρίσκονται στη μέγγενη και πόσα παιδιά χωρίς πατέρα. 

Πώς θα μπορούσε να υπάρχει τρυφερότητα και αγάπη σε αυτές τις καρδιές; Δεν νομίζετε ότι αυτός που 

σκότωσε την ευτυχία αυτών των ανθρώπων και κατέστρεψε ό,τι ήταν ιερό είναι εγκληματίας; 

39 Έχετε συνηθίσει τόσο πολύ το κακό που αποκαλείτε ακόμη και τους ανθρώπους που εφευρίσκουν 

αυτά τα νέα όπλα του θανάτου σπουδαίους, επειδή μπορούν να καταστρέψουν εκατομμύρια ζωές σε μια 

στιγμή. Και μάλιστα τους αποκαλείτε μελετητές. Πού είναι η λογική σας σε αυτό; Μπορεί κανείς να γίνει 

μεγάλος μόνο μέσω του πνεύματος και να μάθει μόνο αυτός που βαδίζει στο μονοπάτι της αλήθειας. 

40 Μην συγχέετε τους πολεμοκάπηλους με τις Μεγάλες Ιδιοφυΐες, για να μην δώσετε τον θαυμασμό 

σας σε εκείνους που κουβαλούν μόνο το κακό στην ψυχή τους, παρόλο που εξωτερικά επιδεικνύουν μια 

αξιοπρέπεια που δεν έχουν. Αν ακούγατε για μια στιγμή τη φωνή της λογικής και της συνείδησης, θα τους 

γκρέμιζε από το βάθρο τους. Αλλά ο εκφυλισμένος δεν ενδιαφέρεται να αναγνωρίσει τον εαυτό του όπως 

είναι, και όταν βλέπει για μια στιγμή το άθλιο ανθρώπινο ον που κουβαλάει μέσα του, προτιμά να στρέψει 

τη σκέψη του σε κάτι άλλο. Είναι δυσάρεστο γι' αυτόν να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα λάθη του. 

41 Ω, άνθρωποι της γης, πότε επιτέλους θα ακούσετε το μήνυμα αυτής της εσωτερικής φωνής της 

συνείδησης που υψώνεται σε κάθε στροφή για να σας κατηγορήσει για τις ανάξιες πράξεις σας. 

42 Με ακούτε αναστατωμένοι, και αυτό γιατί ─ όταν μιλάει η αλήθεια του Χριστού ─ ο άνθρωπος 

σιωπά γνωρίζοντας την οφειλή του. 
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43 Σήμερα σας ενέπνευσα να σώσετε τη γυναίκα που σκόνταψε στο μονοπάτι της- και μετά, όταν 

Μου παρουσιάσετε αυτή που σώσατε, θα της δώσω ένα λουλούδι, ευλογίες και πολύ μεγάλη ειρήνη, ώστε 

να μην ξαναπέσει. 

44 Αν εκπληρώσετε αυτό το καθήκον με αυτόν τον τρόπο, τα όντα που έχουν πληγωθεί από τον 

κόσμο θα νιώσουν την αγάπη του Ιησού να μπαίνει στις καρδιές τους. 

45 Θα το ακούσω όταν Μου λένε στην προσευχή τους: "Πατέρα μου, μην κοιτάς την αμαρτία μου, 

κοίτα μόνο τον πόνο μου. Μην κρίνετε τη διαφθορά μου, κοιτάξτε μόνο τη θλίψη μου". Εκείνη τη στιγμή 

η παρηγοριά μου θα κατέβει σε αυτή τη βασανισμένη καρδιά και θα καθαριστεί με δάκρυα. Μακάρι να 

ήξερες ότι η προσευχή του αμαρτωλού είναι πιο έντονα αισθητή από εκείνη του υπερήφανου που νομίζει 

ότι είναι δίκαιος και αγνός. 

46 Ανάμεσα στα πλήθη που ακούν το λόγο Μου είναι και εκείνες οι γυναίκες για τις οποίες σας 

μίλησα. Ο μανδύας μου τους προστάτευσε από τα βλέμματά σας και τις κρίσεις σας, γιατί τους έχω επίσης 

τοποθετήσει στο μεγάλο τραπέζι του Πνεύματος. 

47 Τους κάλεσα σε αυτή τη γιορτή της αγάπης και της συγχώρεσης, ώστε να νιώσουν στην παρουσία 

μου την αγάπη που αναζήτησαν και ποτέ δεν ένιωσαν και δεν βρήκαν ανάμεσα στους ανθρώπους. 

48 Σε αυτές τις ταλαιπωρημένες καρδιές η τρυφερότητά Μου θα ρέει και θα τους μιλάει, και θα Με 

αισθάνονται και θα Με πιστεύουν. 

49 Τότε θα δείτε τη φύση του έργου που μολύνει και εκείνου που λυτρώνει. Θα βιώσετε τα θαύματα 

που επιτελεί η αληθινή αγάπη και έτσι θα βοηθήσετε τον Κύριό σας να αποκαταστήσει ό,τι εσείς οι ίδιοι 

έχετε καταστρέψει. Αυτό που έχετε μολύνει, θα το καθαρίσω. Τότε αυτά τα πεσμένα λουλούδια θα 

κοσμήσουν και πάλι το βωμό του σύμπαντος με την αρετή και το άρωμά τους. 

50 Δείτε πώς αθωώνω τους αμαρτωλούς μέσα από τα χείλη εκείνων που είναι επίσης αμαρτωλοί! 

51 Αλλά εσείς οι γυναίκες που νομίζετε ότι ανήκετε σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις και ντρέπεστε να 

πλησιάσετε εκείνους που έχουν αμαρτήσει ─ αλίμονο αν αισθάνεστε προσβεβλημένοι από αυτό, επειδή 

δεν έχετε καταλάβει ότι πνευματικά είστε όλοι ίσοι! Πολλοί από εσάς δεν έχετε αμαρτήσει σωματικά, 

αλλά έχετε αμαρτήσει στη σκέψη, και πόσοι άλλοι από εσάς έχετε καταφέρει να κρύψετε τα λάθη σας! Αν 

λοιπόν έχετε αμαρτήσει ─ γιατί είστε αγανακτισμένοι; Σας λέω ότι τα κορίτσια, καθώς και οι σύζυγοι και 

οι μητέρες, πρέπει να αγωνίζονται για το ευγενές ιδανικό με το οποίο σας ενέπνευσα σήμερα. 

52 Αυτή είναι η διδασκαλία που σας δίνει ο Κύριος με τον λόγο του, ο οποίος σας δίνει δύναμη και 

αγάπη. Εργαστείτε και αγαπήστε ώστε η καρδιά σας να αποκτήσει την ειρήνη και την πνευματική 

ευδαιμονία για την οποία σας μίλησα στην επί του Όρους Ομιλία. 

53 Δεν κατεβαίνω εγώ σε σας, αλλά εσείς ανεβαίνετε στο "σύννεφο" για να ακούσετε τη φωνή μου. 

54 Στην Τρίτη Εποχή, ο Θείος Λόγος δεν έγινε άνθρωπος, αλλά ήρθε σε σας με πνευματική μορφή. 

Αυτό το μέρος της γης στο οποίο ζείτε έχει προοριστεί σήμερα να λάβει την εκπλήρωση των υποσχέσεών 

Μου και των συμβουλών Μου. Εδώ είναι που γράφω την τρίτη από τις διαθήκες Μου, και εδώ είναι που 

σας συγκέντρωσα για να Με περιμένετε. Διότι είστε ίδιοι με εκείνους των περασμένων εποχών. 

Ακριβώς όπως Με περιμένατε εκείνη την εποχή και η αναμονή σας ήταν οδυνηρή, γεμάτη λαχτάρα, 

ενθαρρυμένη μόνο από το φως της υπόσχεσής Μου να επιστρέψω, έτσι και στην Πρώτη Εποχή, όταν οι 

αλυσίδες της δουλείας σας κροτάλισαν, υπομείνατε τα βάσανα της έλλειψης στέγης, στηριζόμενοι στην 

ελπίδα της υπόσχεσής Μου που δόθηκε στους προγόνους σας. Δοκίμασα την πίστη σας, κερδίσατε 

αξιώσεις από την επιμονή, και τελικά κερδίσατε την κατοχή της Γης της Επαγγελίας ως ανταμοιβή. 

55 Ανακαλύψατε μια νέα ζωή. Οι άνθρωποι ξέχασαν την προηγούμενη σκλαβιά τους. Οι ψεύτικοι 

θεοί έμειναν μακριά τους. Η καταπίεση και η δουλεία τελείωσαν, και κάθε παιδί του Ισραήλ άνοιξε τα 

μάτια του για να δει ότι ο ήλιος ήταν δικός του, τα παιδιά ήταν δικά του, τα χωράφια ήταν δικά του, ότι το 

ψωμί του άρεσε και οι καρποί ήταν άφθονοι. 

Κάνατε μεγάλη πρόοδο όσο ζούσατε εντός των ορίων του νόμου μου. Αλλά τα νέα για το μεγαλείο 

σας έφτασαν σε άλλες αυτοκρατορίες και προκάλεσαν την κτητικότητά τους, και όταν δημιουργήθηκε 

διχόνοια μεταξύ των φυλών του λαού, άλλοι λαοί έπεσαν πάνω σας για να σας κάνουν και πάλι υπηρέτες 

και υποτελείς αυτοκρατοριών και βασιλείων. 

56 Η δικαιοσύνη μου άρπαξε εκείνη τη γη από εσάς, αλλά την ίδια στιγμή έσωσε την ψυχή σας για να 

την εξαγνίσει και να την στείλει να αναζητήσει εκείνη τη γωνιά της γης που μοιάζει με εκείνη που 

κατείχατε και της οποίας η παρθένα μήτρα σας έδωσε γάλα και μέλι και ήταν πλούσια σε ευλογίες. 
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57 Σ' αυτόν έχω έρθει με την επιθυμία να σας βρω. Εδώ, για άλλη μια φορά, η Παρουσία Μου είναι 

ανάμεσά σας, σας διαφωτίζει και σας ενθαρρύνει, ώστε να μη γίνετε και πάλι σκλάβοι του κόσμου, ούτε 

των κατώτερων παθών. Οι αλυσίδες που σπάσατε δεν πρέπει να σας αναγκάσουν να πέσετε κάτω για άλλη 

μια φορά, και ακόμη κι αν νιώθετε την ανθρώπινη ζωή σας καταπιεσμένη, η ψυχή σας θα ελευθερωθεί 

από τις αλυσίδες, ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε και να δείτε την αλήθεια Μου. 

58 Πάρτε όλα τα βάσανα και τις ατυχίες σας ως το χωνευτήρι που σας εξαγνίζει, ή το αμόνι που σας 

χαλυβδώνει για να είστε δυνατοί στο μονοπάτι της ανόδου και του εξαγνισμού της ψυχής σας. 

59 Ξέρω ότι υποφέρετε, διότι γεύομαι το καθημερινό σας ψωμί και το βρίσκω πικρό. Μπαίνω στο 

σπίτι σας και δεν αισθάνομαι γαλήνη σε αυτό. Σε αναζητώ στη γωνιά του νυχτερινού σου καταυλισμού 

και σε βρίσκω να κλαις. Τότε σας κάνω να νιώσετε την παρουσία μου και σας δίνω τη δύναμή μου, ώστε 

να μην καταρρεύσετε κάτω από το βάρος του πόνου. Ζεις με τους φοβερούς και παγκόσμιους πόνους, 

αλλά από τα χείλη σου δεν θα βγει ποτέ βλασφημία. 

60 Όταν τελειώσουν οι μέρες της δοκιμασίας, θα εκπλαγείτε που τις περάσατε σώες και θα 

συνειδητοποιήσετε ότι ήμουν πάντα μαζί σας. 

61 Σας κάλεσα αυτή τη στιγμή για να σας δώσω μια νέα ευκαιρία να εκπληρώσετε την αποστολή σας. 

Γιατί θα μοιραστείτε την κληρονομιά σας με όλους τους συνανθρώπους σας, αφού τους αγαπώ όλους 

εξίσου. 

62 Θα βρείτε πλήρη ειρήνη για την ψυχή σας όταν τελειώσει η μάχη σας στο Πνευματικό Κοιλάδι. 

Προς το παρόν είστε στρατιώτες που πολεμούν γι' αυτόν τον σκοπό και δεν πρέπει να κοιμηθείτε. 

63 Αυτός ο πνευματιστής άνθρωπος ζει άγνωστο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει την ύπαρξή σας, οι ισχυροί 

δεν σας προσέχουν. Αλλά ο αγώνας μεταξύ πνευματιστών και χριστιανών, μεταξύ πνευματιστών και 

Εβραίων, πλησιάζει. Αυτή η μάχη είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της διδασκαλίας μου σε όλη την 

ανθρωπότητα. Τότε η Παλαιά Διαθήκη θα ενωθεί με τη Δεύτερη και την Τρίτη Διαθήκη σε μια ουσία. 

64 Σε πολλούς από εσάς αυτό μπορεί να φαίνεται αδύνατο, αλλά για μένα είναι το πιο φυσικό, το πιο 

σωστό και το πιο τέλειο. 

65 Όταν έζησα ανάμεσά σας ως άνθρωπος, η Εκκλησία του Μωυσή ιδρύθηκε και εκπροσωπήθηκε 

από πρίγκιπες, ιερείς και γραμματείς, οι οποίοι, αν και κατείχαν τις προφητείες και γνώριζαν τον ερχομό 

του Μεσσία, δεν άνοιξαν τα μάτια τους για να δουν τα σημεία μου, ούτε άνοιξαν τις καρδιές τους για να 

νιώσουν την παρουσία μου. Αλλά όταν άκουσαν τον λόγο μου, κατέβασαν τα μάτια τους, επειδή το 

πνεύμα τους τους έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι στέκονταν μπροστά στον Κριτή. Αλλά επειδή δεν ήταν 

προετοιμασμένοι, δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν την Παρουσία Μου με αυτή τη μορφή, και αφού Με 

αμφισβήτησαν, έκαναν και τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν. 

66 Πόσο λίγοι Με ένιωσαν! Πόσο λίγοι ομολόγησαν, όταν Με είδαν, ότι ήμουν ο Υιός του Θεού! 

67 Μετά τον θυσιαστικό μου θάνατο, άρχισε ο αγώνας. Ο διωγμός ήταν μεγάλος για όσους Με 

ακολούθησαν με πόνο, συκοφαντίες και φυλάκιση μέχρι θανάτου. Εκδιώχθηκαν από τη γη τους και 

περιπλανήθηκαν σε ξένα έθνη, σπέρνοντας τον σπόρο Μου, ο οποίος έπεσε σε εύφορα χωράφια, όπου 

βλαστήθηκε, άνθισε και καρποφόρησε. 

68 Όταν οι μαθητές της διδασκαλίας του Χριστού ενισχύθηκαν, επιδίωξαν την ένωση με τους 

"πρώτους", αποκαλύπτοντάς τους ότι ο Θεός που έδωσε το νόμο μέσω του Μωυσή ήταν ο ίδιος με αυτόν 

που μίλησε μέσω του στόματος του Χριστού. 

69 Η σύγκρουση ήταν έντονη και σφραγίστηκε με αίμα. Αλλά στο τέλος της, η θέλησή μου 

εκπληρώθηκε όταν οι Διαθήκες της Πρώτης και της Δεύτερης Αποκάλυψης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο έργο. 

70 Γι' αυτό σας λέω ότι πριν η Αποκάλυψη της Τρίτης Εποχής ενωθεί με τις προηγούμενες Διαθήκες, 

θα πρέπει να επιβιώσετε από τη μεγάλη πνευματική μάχη που έχει προαναγγελθεί. 

71 Μην εκπλαγείτε αν η ενοποίηση των τριών Διαθηκών δεν επιτευχθεί στο έθνος που προοριζόταν 

για αυτές τις αποκαλύψεις στην Τρίτη Εποχή. Ούτε η ένωση της Πρώτης Διαθήκης με τη Δεύτερη έγινε 

στην Ιουδαία. Θυμηθείτε ότι ούτε εγώ δεν ήμουν προφήτης στην πατρίδα μου. 

72 Μην είστε πρόθυμοι να επαναλάβετε τα θαύματα του παρελθόντος. Διεισδύστε στον πυρήνα των 

διδασκαλιών Μου, ώστε να ανακαλύψετε ότι έχω έρθει ανά πάσα στιγμή με τον μοναδικό σκοπό να σας 

λυτρώσω. 

73 Σας το ξαναλέω: μην ξεχνάτε τον Νόμο εξαιτίας των παραδόσεων. Κατάργησα πολλές 

παραδόσεις, αλλά δίδαξα την εκπλήρωση του Νόμου. Αλλά αν στις τελευταίες ώρες που πέρασα μαζί σας 
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ως άνθρωπος, ευλόγησα το ψωμί και το κρασί, μετατρέποντάς τα (συμβολικά!) σε Σώμα Μου και σε Αίμα 

Μου, ώστε μέσω αυτών να Με θυμάστε και να Με κουβαλάτε στις καρδιές σας, σήμερα πρέπει να 

συνειδητοποιήσετε ότι σε αυτή την Τρίτη Ώρα δεν χρειάζεστε πλέον σύμβολα, γιατί σας προσφέρω το 

Σώμα Μου και το Αίμα Μου πνευματικά στη διδασκαλία Μου. 

74 Σήμερα θέλω η καρδιά σας να γίνει ψωμί και κρασί για τον συνάνθρωπό σας, να τον αγαπάτε, να 

τον φωτίζετε, να τον αναδεικνύετε στην αλήθεια και την αγάπη. 

75 Ποτέ δεν ήρθα ως κληρικός, ποτέ δεν τέλεσα τελετές μαζί σας. Ήμουν μόνο ο Δάσκαλος που σας 

έδωσε τις διδασκαλίες Του με παραβολές. 

76 Σήμερα η ανθρωπότητα εισέρχεται σταδιακά στην πνευματική προετοιμασία, οι μεγάλοι της γης 

σκύβουν σιγά σιγά καθώς κατανοούν το έργο τους. Αλλά δεν είναι ακόμη καιρός να φύγει ο πόνος από 

αυτόν τον κόσμο. Γιατί οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν ξανά εναντίον Μου, χρησιμοποιώντας την επιστήμη 

και τις δυνάμεις της φύσης ως εργαλεία εκδίκησης. Επομένως, το ποτήρι του πόνου θα πιει για κάποιο 

χρονικό διάστημα ακόμα. 

77 Μόλις η ανθρωπότητα προετοιμαστεί, η φωνή μου θα αντηχήσει σε κάθε πνεύμα και οι άνθρωποι 

θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει άλλη δύναμη, άλλη δικαιοσύνη και άλλη σοφία από τη δική μου. 

78 Μακρά είναι η ιστορία αυτού του κόσμου, μακρά και η πορεία της ανθρωπότητας ─ με τον αγώνα 

των λαών της να φτάσει στο αποκορύφωμα μετά την παρακμή και την κατάρρευση. Πόσο αίμα έχυσαν τα 

παιδιά μου, από το οποίο η γη έχει κοκκινίσει, πόσα δάκρυα ανδρών, γυναικών και παιδιών! Πόσες 

αμαρτίες και παραβάσεις! Αλλά επίσης: πόσες αποδείξεις αγάπης έχω λάβει, πόση αρετή έχω δει! 

Ωστόσο, αφού έχετε ζήσει τόσο καιρό, δεν έχετε ακόμα φτάσει στο στόχο της ειρήνης και της λύτρωσης. 

79 Οι "τελευταίες μάχες" με την πικρία τους και οι "τελευταίοι ανεμοστρόβιλοι" δεν έχουν ακόμη 

φτάσει. Όλες οι δυνάμεις πρόκειται ακόμη να περιέλθουν σε αναταραχή και τα άτομα να στροβιλιστούν 

στο χάος, έτσι ώστε μετά από όλα αυτά να επέλθει ένας λήθαργος, μια εξάντληση, μια θλίψη και μια 

αηδία που θα δώσει την εντύπωση του θανάτου. Αλλά αυτή θα είναι η ώρα κατά την οποία η δονούμενη 

ηχώ μιας σάλπιγγας θα ακουστεί στις ευαισθητοποιημένες πνευματικές ψυχές, αναγγέλλοντάς σας από το 

υπερπέραν ότι μεταξύ των ανθρώπων καλής θέλησης η βασιλεία της ζωής και της ειρήνης είναι κοντά. Σε 

εκείνο τον ήχο, "οι νεκροί θα αναστηθούν" και θα χύσουν δάκρυα μετάνοιας, και ο Πατέρας θα τους 

δεχτεί ως "Άσωτους Υιούς", κουρασμένους από το μακρύ ταξίδι και κουρασμένους από τη μεγάλη μάχη, 

και θα σφραγίσει την ψυχή τους με το φιλί της αγάπης. 

80 Από εκείνη την "ημέρα" ο άνθρωπος θα αποστρέφεται τον πόλεμο. Θα διώξει το μίσος και τη 

μνησικακία από την καρδιά του, θα καταδιώξει την αμαρτία και θα ξεκινήσει μια ζωή επανόρθωσης και 

ανασυγκρότησης. Πολλοί θα αισθανθούν εμπνευσμένοι από ένα φως που δεν είχαν δει πριν και θα 

ξεκινήσουν να δημιουργήσουν έναν κόσμο ειρήνης. 

81 Θα είναι μόνο η αρχή της εποχής της χάριτος, της εποχής της ειρήνης. 

82 Η Λίθινη Εποχή έχει ήδη μείνει πολύ πίσω. Η εποχή της επιστήμης θα περάσει επίσης, και τότε η 

εποχή του πνεύματος θα ανθίσει ανάμεσα στους ανθρώπους. 

83 Η πηγή της ζωής θα αποκαλύψει μεγάλα μυστικά, ώστε οι άνθρωποι να οικοδομήσουν έναν κόσμο 

ισχυρό στην επιστήμη του καλού, της δικαιοσύνης και της αγάπης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 236  
1 Καλωσορίστε σε Μένα τον κουρασμένο, τον θλιμμένο, τον πενθούντα, τον άρρωστο, τον 

αμαρτωλό. Γιατί εγώ σας παρηγορώ, σας θεραπεύω και σας συγχωρώ. Αγαπώ και τους ένθερμους και 

τους άπιστους. 

2 Στους κουρασμένους λέω: Ελάτε εδώ, γιατί θα σας απαλλάξω από το βαρύ φορτίο που κουβαλάτε, 

έτσι ώστε να μπορείτε να κουβαλάτε τον σταυρό που πρέπει να σηκώσετε σε αυτό το μονοπάτι που 

χαράχτηκε από την αγάπη Μου. 

3 Τον άρρωστο που έχει χάσει κάθε ελπίδα θεραπείας, θα τον θεραπεύσω και θα τον αναστήσω στην 

αληθινή ζωή. 

4 Ψυχές και σώματα, σας θεραπεύω τώρα γιατί το έλεός μου κατεβαίνει για να θεραπεύσει κάθε 

πόνο. 

5 Πάντα σας αναζητούσα, και στις στιγμές της δοκιμασίας αποκαλύφθηκα ξεκάθαρα. Θυμηθείτε ότι 

στη μοναχική έρημο, όταν οι άνθρωποι απειλούνταν με πείνα, σας έστειλα το μάννα ως μήνυμα αγάπης. 

Όταν οι άνθρωποι διψούσαν, έκανα τον βράχο να ανοίξει και μια πηγή να αναβλύσει από μέσα του για να 

ανάψει την πίστη στις σκληρές καρδιές. 

6 Δεν νομίζετε ότι αυτή η επιθυμία για αγάπη, ειρήνη και αλήθεια που Μου παρουσιάζετε αυτή τη 

στιγμή είναι μια πείνα και μια δίψα της ψυχής; Δεν νομίζετε ότι ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή είναι το 

μάννα και το κρυστάλλινο νερό που σας έστειλα για να αναζωπυρώσω την πίστη σας και να ενθαρρύνω 

τις καρδιές σας σε αυτό το μονοπάτι που σας θυμίζει την έρημο της Πρώτης Εποχής; 

7 Ακόμη και αν βιώσουν άμεσα τις αποδείξεις της αγάπης μου, οι καρδιές πολλών παραμένουν 

σκληρές, και επομένως η περιπλάνηση είναι μεγαλύτερη και δυσκολότερη γι' αυτούς. 

8 Καταλάβετε: Όποιος δεν ξέρει πώς να δεχτεί το έλεός μου, δεν θα μπορέσει να το μεταδώσει στο 

δρόμο του. Ωστόσο, δεν σας έστειλα στη γη μόνο για να λαμβάνετε τις ευεργεσίες μου, αλλά για να 

φέρετε το έλεός μου στον πλησίον σας. 

9 Μακάριοι είναι εκείνοι που, στην άσκηση του ελέους, εκπλήσσονται από τον σωματικό θάνατο, 

γιατί η ψυχή του θα βρει το σπίτι της, αφού είστε ξένοι σε αυτή τη γη. 

10 Αν, όταν έρχεστε στην Παρουσία Μου, Μου δείξετε το σπαθί σας κουρελιασμένο ή σπασμένο, θα 

σας ευλογήσω γιατί πολεμήσατε γενναία. Κάποιοι θα φτάσουν νωρίτερα, άλλοι αργότερα- αλλά το 

πηγαινέλα των ψυχών θα συνεχιστεί μέχρις ότου ο τελευταίος φτάσει στο σπίτι της αιώνιας ειρήνης, 

έχοντας εκπληρώσει το καθήκον του. 

11 Προς το παρόν δοκιμάζω εκείνους που δεν θα επιστρέψουν πλέον σε αυτή τη γη. Εν τω μεταξύ, ο 

κόσμος θα συνεχίσει να φιλοξενεί άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά που καθαρίζουν και 

εξαγνίζονται για να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην τελειότητα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι όταν 

κληθούν να φύγουν. 

12 Νιώσε το έλεός Μου ─ εσύ που έχεις υψώσει την ψυχή σου για να Με ακούσεις στο άπειρο. 

13 Για άλλη μια φορά, η διακήρυξή μου είναι μαζί σας. 

14 Στέλνω στον κόσμο ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα συγχώρεσης για αυτή την ανθρωπότητα που 

κρίνει λάθος τον εαυτό της. Θέλω οι άνθρωποι να αγαπούν ο ένας τον άλλον με την αγνή αγάπη του 

Πατέρα. 

15 Εσείς που μαθαίνετε από Μένα, θα σας ονομάσω πρεσβευτές αυτής της αγάπης, επειδή αφήνετε 

ένα ίχνος ελέους και αδελφοσύνης στους γείτονές σας στο δρόμο σας. 

16 Κάθε πνευματική ψυχή ξεπήδησε από μια καθαρή σκέψη της θεότητας. Επομένως, οι πνευματικές 

ψυχές είναι ένα τέλειο έργο του Δημιουργού. 

17 Αφού ολοκληρώθηκε το υλικό έργο και η γη σας παρείχε καταφύγιο, έστειλα τις πρώτες ψυχές να 

ενσαρκωθούν σε ανθρώπινα όντα. Όταν η ψυχή έχει βυθιστεί για μικρό χρονικό διάστημα στις παγίδες και 

τις αβύσσους του υλικού κόσμου, όπως ένα μαργαριτάρι βυθίζεται στα βάθη της θάλασσας, ο Πατέρας, 

που δεν αρνείται το έλεός Του σε κανένα από τα παιδιά Του, απλώνει το χέρι βοηθείας Του για να τη 

σώσει, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα στο δρόμο της για να φτάσει στην ανύψωσή της. 

18 Έχετε ήδη σωθεί, και σε αυτή την εποχή που η ανθρωπότητα είναι βυθισμένη στην άβυσσο, θα 

στείλω αυτό το μήνυμα ελπίδας και πίστης στη σωτηρία στους ανθρώπους μέσω της δικής σας 

μεσολάβησης. 
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19 Ο λόγος σας θα είναι όπως ο δικός μου, ο οποίος ήταν σαν μια λεπτή σμίλη που δεν μπόρεσε να 

πληγώσει τις καρδιές σας: Ήταν χάδι. Επομένως, όσο περισσότερο την ακούτε, τόσο περισσότερο 

αισθάνεστε ότι σας επιστρέφει τη χαμένη σας λάμψη, επειδή γίνεστε όλο και πιο κατανοητοί και 

πνευματικοί. 

20 Αυτή η διδασκαλία, η οποία ονομάζεται πνευματιστική επειδή αποκαλύπτει το πνευματικό, είναι ο 

δρόμος που έχει χαραχθεί για τον άνθρωπο, μέσω του οποίου θα γνωρίσει, θα υπηρετήσει και θα αγαπήσει 

τον Δημιουργό του. Είναι το βιβλίο που διδάσκει τους ανθρώπους να αγαπούν τον Πατέρα στον πλησίον 

τους. Ο πνευματισμός είναι ένας νόμος που ορίζει το καλό, το αγνό, το τέλειο. 

21 Η υποχρέωση τήρησης αυτού του νόμου ισχύει για όλους. Ωστόσο, δεν υποχρεώνει κανέναν να 

την εκπληρώσει. Γιατί κάθε ψυχή απολαμβάνει την ελευθερία της βούλησης, ώστε ο αγώνας της και όλες 

οι πράξεις της να μπορούν να υπολογιστούν ως δικά της πλεονεκτήματα όταν κριθούν. 

22 Αναγνωρίστε, λοιπόν, ότι αυτή η διδασκαλία είναι το κάλεσμα της θείας αγάπης που φώτισε και 

έδωσε ζεστασιά σε όλα τα παιδιά μου, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

23 Για να καταλάβετε, να νιώσετε και να ζήσετε τελικά αυτές τις διδασκαλίες, περίμενα μέχρι η ψυχή 

σας και η διάνοιά σας να έχουν όλη την απαραίτητη διαύγεια για να ερμηνεύσουν τις αποκαλύψεις Μου 

αυτής της εποχής. 

24 Σήμερα η πνευματική σας ανάπτυξη είναι μεγάλη, όπως και η κατανόηση της διάνοιάς σας. Αν 

δεν ήταν έτσι, δεν θα σας είχα καλέσει. Γιατί αν δεν Με καταλαβαίνατε, θα ήσασταν σε σύγχυση. Έχω 

δώσει στα χείλη σας την ικανότητα και το χάρισμα του "λόγου", ώστε να μπορούν να εκφράζουν και να 

μεταδίδουν πνευματική γνώση και έμπνευση λόγου. 

25 Το μεγαλείο της διδασκαλίας Μου δεν έχει ποτέ επηρεαστεί από τον ανθρώπινο νου. Ακριβώς 

όπως σε αυτή τη στιγμή, όταν μιλάω μέσω του στόματος ενός φωνητικού φορέα, το νόημα της λέξης που 

βγαίνει από τα χείλη του δεν οφείλεται στον άνθρωπο. 

26 Το μονοπάτι της ψυχής αρχίζει και τελειώνει σε Μένα. Αυτό είναι που σας διδάσκει και πάλι ο 

Δάσκαλος. 

27 Αυτός που έχει αποκτήσει μια ορισμένη πνευματικότητα λόγω της επιμονής του, της ανάπτυξής 

του και της αγάπης του για τις διδασκαλίες του Πατέρα θα είναι πνευματιστής, ακόμη και αν τα χείλη του 

δεν το λένε. 

28 Εκείνοι που έχουν πίστη και δείχνουν γενναιοδωρία στις πράξεις τους θα αντανακλούν αυτό που 

κατέχει το πνεύμα τους. 

29 Αυτός ο κόσμος, που μαστιγώνεται από έναν ανεμοστρόβιλο, θα φτάσει στο αποκορύφωμα της 

εκτροπής του. Αλλά μετά από αυτό θα εισέλθει σταδιακά σε μια εποχή τελειότητας. 

30 Πριν από το τέλος του έτους 1950, θα δείτε πολλά γεγονότα να συμβαίνουν: Έθνη που ξεκινούν 

πολέμους, νέα δόγματα, συγκρούσεις και συμφορές. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά είναι τα σημάδια που 

σηματοδοτούν το τέλος του Λόγου Μου ─ σημάδια που θα αναγνωριστούν αργότερα από την 

ανθρωπότητα ως ένδειξη ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους στον προαναγγελθέντα χρόνο. Αλλά 

αυτός ο Λόγος, του οποίου σας έκανα διαχειριστές, θα αντέξει, θα φτάσει σε πολλές καρδιές, επειδή η 

αλήθεια, το τέλειο σε αυτόν, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Θα πυροδοτήσει μια περίοδο 

πνευματικής ανάπτυξης και αναγέννησης στον κόσμο. 

31 Αν ο άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος για να αναγγείλει αυτή τη στιγμή, η Φύση θα την μαρτυρήσει 

με τις "φωνές" της και θα ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται. Αλλά σε κάθε έναν που προετοιμάζεται, θα 

είναι η φωνή του Πνεύματος που θα μιλάει για μια νέα εποχή στην οποία η ανθρωπότητα θα εισέλθει 

σύντομα. 

32 Τότε εκείνοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους ισχυρούς στον κόσμο θα αισθάνονται αδύναμοι. Ο 

ισχυρός θα δει πώς χάνει τη δύναμή του, και εκείνοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους αδύναμους από 

ταπεινότητα θα είναι οι ισχυροί λόγω της σκληρότητας της ψυχής τους, της ενδυνάμωσης και της 

κατανόησής τους. Διότι τότε το πνευματικό θα κυριαρχήσει. 

33 Καταλάβετε τον λόγο μου, γιατί σας δίνω το φως μου για να φτάσετε στον στόχο σας. 

34 Έρχομαι σε σας από τον δρόμο που ετοίμασε ο Ηλίας για να φωτίσω με το φως μου το αγαπημένο 

παιδί που είναι η ανθρωπότητα. Δεν έρχομαι να κρίνω τα παραπτώματά σας, ούτε να εξετάσω τους 

λεκέδες σας. Έρχομαι μόνο για να μεταμορφώσω τον αδαή σε μαθητή μου και τον μαθητή σε μαθητή μου, 

ώστε αύριο να γίνετε όλοι δάσκαλοι. 
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35 Εφόσον έχετε μια τόσο δύσκολη αποστολή ανάμεσα στην ανθρωπότητα, δεν πρέπει να περπατάτε 

σαν τυφλοί, ούτε να παραμένετε αδαείς, ούτε να δείχνετε αδυναμία. Σκεφτείτε και θα μπορέσετε να 

κατανοήσετε την ευθύνη σας. Προετοιμαστείτε, γιατί το πνεύμα σας θα πρέπει να δείξει στον Πατέρα 

τους καρπούς της αποστολής του. Αλλά ηρεμήστε τις καρδιές σας και συνεχίστε να Με ακούτε όσο μιλάω 

μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. 

36 Έστειλα την ψυχή σας στη γη για να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, αποτυπώνοντας ανεξίτηλα 

το Νόμο Μου στο πνεύμα της, και στράφηκα επίσης προς αυτήν για να της αποκαλύψω μεγάλες 

διδασκαλίες και να της δώσω ένα παράδειγμα αγάπης και ταπεινότητας, ώστε να ξέρει πώς να συναντά 

τους συνανθρώπους της, να τους φέρνει τα Καλά Νέα και να τους αφήνει να μοιράζονται το φως Μου. 

37 Ο Λόγος Μου είναι σαν ένα συμπόσιο στο οποίο προσκαλώ όλους να φάνε και να πιουν. Γιατί 

μαζί Μου δεν είναι μόνο οι ενσαρκωμένες ψυχές ─ όχι, και οι κάτοικοι της "πνευματικής κοιλάδας" 

απολαμβάνουν τη θεία συναυλία των διδασκαλιών Μου: Γιατί η διδασκαλία μου είναι παγκόσμια. 

38 Ακούγοντας τη φωνή μου, κάποιοι, όπως και άλλοι, αισθάνονται ανακουφισμένοι από τις 

παραβάσεις τους και ξεκινούν να ακολουθήσουν τα βήματά μου κουβαλώντας το σταυρό τους. Αλλά 

αφού βιώσατε αυτή την ειρήνη και την αναζωογόνηση στην αγκαλιά μου, γυρίσατε το βλέμμα σας πίσω 

σε αυτή την ανθρωπότητα για να καταλάβετε την τραγωδία της. 

39 Ενώ τρώτε το ψωμί της αιώνιας ζωής στο τραπέζι μου, σκέφτεστε την πνευματική πείνα των 

συνανθρώπων σας. Ενώ αισθάνεστε τη δροσιά και τη σκιά αυτού του δέντρου, σκεφτήκατε εκείνους που 

διασχίζουν την έρημο, βασανισμένοι από τον ήλιο, την πείνα και τη δίψα, μερικές φορές εξαπατημένοι 

από την αντανάκλαση μιας δήθεν όασης. 

40 Σας ευλογώ, γιατί αισθάνεστε τον πόνο των άλλων. Προσευχηθείτε και εργαστείτε, γιατί έχετε ό,τι 

είναι απαραίτητο για να ανακουφίσετε τον πόνο και να θεραπεύσετε την ασθένεια. 

41 Δεν χρειάζεται να ορκιστείτε ότι θα Με ακολουθήσετε. Ορκιστείτε στον εαυτό σας να είστε πιστοί 

σε Μένα, σταθεροί και υπάκουοι και παραμείνετε πιστοί στις αποφάσεις σας. 

42 Ο λόγος μου γίνεται ένα χάδι για να κάνει τον μαθητή να καταλάβει ότι έχει έρθει η ώρα να 

ξεκινήσει και να εφαρμόσει αυτά που έμαθε. 

43 Ο Λόγος Μου θα φωτίσει την κατανόησή σας σαν ακτίνα φωτός, αγαπημένε μου λαέ, και θα 

φωτίσει το μονοπάτι σας. 

44 Συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της καρδιάς σας, γιατί όποιος δεν προετοιμάζεται, δεν θα νιώσει 

την Παρουσία Μου. Θα ακούσει τη φωνή του φορέα της φωνής, αλλά δεν θα λάβει τη θεία ουσία που σας 

στέλνω. 

45 Κάντε την καρδιά σας καθαρή πηγή από την οποία θα λαμβάνετε τον πίδακα του αγνότερου 

νερού, που είναι η σοφία μου. 

46 Αυτή είναι μια ημέρα μνήμης: σε μια ημερομηνία σαν τη σημερινή, αφιέρωσα τους πρώτους μου 

φορείς φωνής για να γνωστοποιήσω μέσω αυτών τις νέες μου οδηγίες και τις νέες μου αποκαλύψεις. Το 

πνεύμα του Ηλία έλαμψε μέσα από τον Roque Rojas * για να σας υπενθυμίσει τον δρόμο, που είναι ο νόμος 

του Θεού. 
*

 
 Το όνομα αυτού του πρώτου φορέα φωνής προφέρεται "Roke Rochas". 

47 Η στιγμή ήταν πανηγυρική, η ψυχή των παρευρισκομένων έτρεμε από φόβο και χαρά, όπως 

ακριβώς έτρεμε η καρδιά του Ισραήλ στο όρος Σινά όταν διακηρύχθηκε ο Νόμος- όπως ακριβώς έτρεμαν 

οι μαθητές όταν είδαν τη μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος Θαβώρ, όταν ο Μωυσής και ο Ηλίας 

εμφανίστηκαν πνευματικά δεξιά και αριστερά του Διδασκάλου. 

48 Εκείνη η 1η Σεπτεμβρίου 1866 ήταν η γέννηση μιας νέας εποχής, η αυγή μιας νέας ημέρας: η 

"Τρίτη Εποχή" που ξημέρωσε για την ανθρωπότητα. 

49 Από εκείνη τη στιγμή και μετά, πολλές προφητείες και πολλές υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός 

στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια εκπληρώνονται αδιάκοπα. Έχουν εκπληρωθεί σε εσάς, άνδρες 

και γυναίκες που κατοικείτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ποιος από εσάς μπορεί να βρισκόταν στη γη 

όταν εκφωνήθηκαν αυτές οι προφητείες και δόθηκαν αυτές οι υποσχέσεις; Μόνο εγώ ξέρω, αλλά το 

βασικό είναι να ξέρετε ότι σας υποσχέθηκα και ότι τώρα το εκπληρώνω. 

50 Γνωρίζετε για εκείνο το "σύννεφο" πάνω στο οποίο Με είδαν οι μαθητές Μου να ανεβαίνω όταν 

τους έκανα γνωστό τον εαυτό Μου για τελευταία φορά; Διότι πραγματικά είναι γραμμένο ότι θα 
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επιστρέψω "πάνω στο σύννεφο", και το έχω εκπληρώσει. Την 1η Σεπτεμβρίου 1866, το Πνεύμα Μου ήρθε 

στο συμβολικό σύννεφο για να σας προετοιμάσει να δεχτείτε τη νέα διδασκαλία. Μετά από αυτό, το 1884, 

άρχισα να σας δίνω τη διδασκαλία μου. Δεν ήρθα ως άνθρωπος, αλλά πνευματικά, περιορισμένος σε μια 

ακτίνα φωτός, για να την αφήσω να αναπαυθεί σε ένα ανθρώπινο μυαλό. Αυτό είναι το μέσο που επέλεξε 

το Θέλημά Μου για να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, και θα σας πιστώσω την πίστη που έχετε σε αυτόν τον 

Λόγο. Διότι δεν είναι ο Μωυσής που σας οδηγεί μέσα από την έρημο στη Γη της Επαγγελίας, ούτε ο 

Χριστός ως άνθρωπος που σας αφήνει να ακούσετε τον Λόγο της ζωής του ως δρόμο προς τη σωτηρία και 

την ελευθερία. Τώρα είναι η ανθρώπινη φωνή αυτών των πλασμάτων που φτάνει στα αυτιά σας, και είναι 

απαραίτητο να πνευματοποιήσετε για να ανακαλύψετε τη θεϊκή ουσία στην οποία είμαι παρών. Επομένως, 

σας λέω ότι είναι αξιέπαινο να πιστεύετε σε αυτόν τον λόγο, διότι δίνεται μέσω ατελών όντων. 

51 Η αξία θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη εκείνων που πίστεψαν σε Μένα στη Δεύτερη Εποχή ή από 

εκείνη εκείνων που ακολούθησαν τον Μωυσή μέσα στην έρημο. Αλλά δεν θα σας λείψει ούτε για μια 

στιγμή ο οδηγός, διότι ο Λόγος Μου δεν είναι ασαφής ή αόριστος, αλλά είναι μια σαφώς καθορισμένη και 

τέλεια διδασκαλία. Επιπλέον, θα σας παρακολουθεί πάντα το πνεύμα του Ηλία, που ήρθε αυτή τη στιγμή 

για να αφυπνίσει τον κόσμο και να ανοίξει το δρόμο για να εισέλθει η ψυχή του ανθρώπου στην 

πνευματική μου παρουσία. 

52 Ευλογημένοι άνθρωποι: Ας είναι αυτή η στιγμή της μνήμης γεμάτη χαρά για την ψυχή σας και ας 

είναι επίσης αφιερωμένη στη μνήμη όλων των διδασκαλιών που σας δίνω. Εκπαιδεύστε το μυαλό σας και 

ανοίξτε τις καρδιές σας, ώστε να μπορέσω να χύσω τη χάρη Μου μέσα τους. Ξεχάστε για μια στιγμή τα 

μικροπράγματα του κόσμου και πλησιάστε Με πνευματικά. 

53 Ακούτε το Λόγο Μου για άλλη μια φορά μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής, ο οποίος, αν και 

επιλεγμένος από Μένα, δεν είναι πάνω από εσάς, ούτε έχει κάτι θεϊκό πάνω του. Είναι φερέφωνα του 

Λόγου Μου, ακόμα ατελή πλάσματα, αν και η ανύψωση της ψυχής τους τους επιτρέπει να εισέλθουν σε 

κοινωνία με τον Πατέρα. Ακούστε την ομιλία διδασκαλίας με καλό αυτί, ώστε να περάσει από τον 

εγκέφαλό σας αδιατάρακτα. Στη συνέχεια, αφήστε το να λάμψει μέσα από την καρδιά σας σαν μια ακτίνα 

φωτός. Τότε το θείο νόημα θα φτάσει στην ψυχή σας ως το ψωμί της αιώνιας ζωής. 

54 Όταν προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, θα νιώσετε ότι ήμουν πραγματικά μαζί σας. 

55 Δεν θέλω να είστε παραδοσιακοί, αλλά είναι θέλημά Μου να θυμάστε όλα εκείνα τα γεγονότα 

μέσω των οποίων σας έκανα γνωστό τον εαυτό Μου και σας έδωσα παραδείγματα και διδασκαλίες. Μέσω 

της ανάμνησης, γιορτάστε μια γιορτή στην καρδιά σας, τότε τα βήματά σας στο μονοπάτι θα είναι πιο 

σταθερά. 

56 Το 1866 διακήρυξα τον Νόμο για άλλη μια φορά ανάμεσα στον λαό μου και εγκαινίασα έτσι μια 

νέα πνευματική εποχή, εκπληρώνοντας έτσι μια υπόσχεσή μου που σας έδωσα στο παρελθόν. Από τότε το 

Άγιο Πνεύμα μου λάμπει μέσα από την ακτίνα μου από το στερέωμα του ουρανού και οι φωνές των 

αγγέλων μου ακούγονται και στη γη. 

57 Τώρα είναι η Τρίτη Εποχή στην οποία έχω συγχωνεύσει σε έναν Νόμο τις Εντολές που σας έδωσα 

μέσω του Μωυσή ─ το Δόγμα της Αγάπης που σας έδωσα ως Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή, η οποία ήταν 

μια επιβεβαίωση της προηγούμενης. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σας δίνω αυτή τη διδασκαλία ως φάρο, ως 

σωσίβιο, ως σκάλα προς την τελειότητα, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε την ανοδική εξέλιξη της ψυχής 

σας. 

58 Σας δίνω τις οδηγίες μου με μεγάλη απλότητα και σαφήνεια, ώστε να ξέρετε πώς να απαντάτε ως 

καλοί πνευματικοί σε εκείνους που μπορεί να σας ρωτήσουν αν είστε μωσαϊκοί ή χριστιανοί. 

59 Πριν σας αποκαλυφθεί ο Νόμος της Πρώτης Εποχής, ζούσατε με τον φυσικό νόμο, ενθαρρυμένοι 

από ανθρώπους μέσω των οποίων σας συνέστησα την αρετή, μέσω των οποίων σας αποκάλυψα την 

αλήθεια Μου και τη δικαιοσύνη Μου ─ ανθρώπους μέσω των οποίων αποκάλυψα τον εαυτό Μου ως τον 

Θεό του καλού και της αγάπης. 

60 Ο λαός που μπόρεσε να παραμείνει στο φόβο του αληθινού Θεού και να διατηρήσει την 

αναγνώριση ενός Θεού της δικαιοσύνης και της καλοσύνης ήταν ο λαός του Ισραήλ. Αλλά αυτός ο λαός 

δεν γνώριζε έναν συγκεκριμένο και σταθερό νόμο μέχρι που ο Πατέρας, βλέποντάς τον να κινδυνεύει να 

πέσει στην ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία, έστειλε από τους κόλπους Του έναν άνθρωπο με ισχυρό 

πνεύμα για να παραδώσει με τη μεσολάβησή του τον νόμο του Θεού για την ανθρωπότητα, γραμμένο σε 

ζωντανό βράχο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μωυσής ─ απελευθερωτής και νομοθέτης ─ ο οποίος, με 
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ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη για τον Κύριο και τον λαό του, οδήγησε τις μάζες των ανθρώπων σε 

μια κατάλληλη γη για να χτίσουν ένα ιερό και να προσφέρουν λατρεία ευάρεστη στον ζωντανό και 

αόρατο Θεό. 

61 Αναγνωρίστε ότι σας έχω εμπνεύσει από τους πρώτους χρόνους την πνευματοποίηση. Με τη 

χορήγηση του Νόμου στο Σινά, η Πρώτη Εποχή για την ανθρωπότητα κορυφώθηκε. Αυτός ο πρώτος 

απεσταλμένος ήταν σαν αστέρι στην έρημο, ήταν ο δείκτης που έδειχνε το δρόμο, ήταν σύμβουλος και 

νομοθέτης, ήταν ψωμί όταν η πείνα γινόταν αισθητή και νερό που έσβηνε τη δίψα. Ήταν ένας ευγενικός 

σύντροφος στη μοναξιά των ερήμων και ένας οδηγός του λαού προς τις πύλες της πολυπόθητης γης. 

62 Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε ανάμεσα στην ανθρωπότητα στους κόλπους του ίδιου λαού, είχαν 

περάσει πολλοί αιώνες από τον Μωυσή. 

63 Ήταν η αυγή μιας νέας ημέρας για τους ανθρώπους που περίμεναν την άφιξη του Θείου 

Διδασκάλου που γεννήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους και έζησε για να τους διδάξει το δεύτερο μέρος 

του Βιβλίου της Ζωής. 

64 Έχετε γνωρίσει τον Θεό της δικαιοσύνης. Αλλά τώρα ήρθε για να δείξει τον εαυτό Του ως τον 

Θεό της αγάπης και να προετοιμάσει μια νέα εποχή με τον λόγο Του και τα έργα Του, μια νέα ζωή για την 

ψυχή. Η Δεύτερη Εποχή και όλα όσα σας δίδαξα με το Λόγο Μου, τα θαύματά Μου και τα παραδείγματά 

Μου, μέχρι να κορυφωθεί με το Πάθος Μου, ήταν το φύλλο του Νόμου της Αγάπης που έγραψα για εσάς. 

65 Τώρα, στην Τρίτη Εποχή, ο Ηλίας αποκαλύπτει το πνεύμα του ως απεσταλμένος και πρόδρομος 

του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας μέσω του ανθρώπινου νου: "Εδώ είναι ο Ηλίας, ο προφήτης της Πρώτης 

Εποχής, ο ίδιος που αργότερα εμφανίστηκε στο όρος Θαβώρ μαζί με τον Μωυσή και τον Ιησού κατά τη 

μεταμόρφωση του Χριστού ενώπιον των μαθητών. 

66 Ο Ηλίας έχει το κλειδί με το οποίο άνοιξε την Τρίτη Εποχή, τη νέα εποχή. 

67 Τώρα μπορείτε να καταλάβετε αυτό που ούτε οι ίδιοι οι απόστολοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν 

από κάποιες αποκαλύψεις μου. 

68 Ο Ηλίας είναι η ακτίνα του Θεού, με το φως της οποίας θα διαλύσει το σκοτάδι σας και θα σας 

ελευθερώσει από τη δουλεία αυτής της εποχής, που είναι η δουλεία της αμαρτίας, και ο οποίος θα 

οδηγήσει την ψυχή σας μέσα από την έρημο μέχρι να φτάσει στη "Γη της Επαγγελίας", στους κόλπους του 

Θεού. 

69 Αναγνωρίστε τους τρεις αγγελιοφόρους του Θεού μέσω των οποίων λάβατε το νόμο και τις 

μεγαλύτερες αποκαλύψεις. 

70 Η παρούσα περίοδος ήταν μια περίοδος φωτός για εσάς, κατά την οποία σας εξηγήθηκαν οι 

αποκαλύψεις των περασμένων εποχών και σας δόθηκαν οι προφητείες για το τι πρόκειται να συμβεί. 

71 Αλλά αυτή η εποχή της διακήρυξής Μου μέσω της διάνοιας ενός φορέα φωνής θα περάσει 

σύντομα, και τότε θα έρθει η εποχή της χάρης και της πνευματοποίησης, όταν αυτός που θα προετοιμάσει 

τον εαυτό του θα μπορέσει να Μου μιλήσει με πνευματικό τρόπο. 

72 Όταν το βασίλειό Μου εδραιωθεί στις καρδιές των ανθρώπων, όταν ο πειρασμός εκθρονιστεί και ο 

άνθρωπος Με αγαπήσει πάνω απ' όλα, αυτός ο κόσμος θα γίνει η κατοικία των μεγάλων ψυχών, όπου οι 

άνθρωποι αγαπούν πραγματικά ο ένας τον άλλον και ξέρουν πώς να δέχονται τις άπορες ψυχές με έλεος, 

για να τις ανανεώσουν και να τις γεμίσουν με σοφία. 

73 Δεν ξέρετε σήμερα με ποια μορφή θα αποκαλυφθώ σε όλη τη γη μετά το 1950. Αλλά σας 

αφυπνίζω, γιατί θα βιώσετε ότι τα χαρίσματα και οι ικανότητες του πνεύματος θα υπερισχύσουν των 

αισθήσεων του σώματος και η ανθρωπότητα θα νιώσει ότι ζει σε μια νέα εποχή, την εποχή του διαλόγου 

από πνεύμα σε πνεύμα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 237  
1 Καλώς ήρθατε, μαθητές και φοιτητές. Επιμένετε να λαμβάνετε τις οδηγίες μου. Ο Δάσκαλός σας 

έρχεται σε σας, γιατί είναι η αναγγελθείσα στιγμή κατά την οποία σας έχω καλέσει για να σας βοηθήσω 

να κάνετε τα πρώτα βήματα στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. Γνωρίσατε τα πρώτα φώτα αυτής της 

περιόδου που ξεκίνησε το 1866 και που δεν ξέρετε πότε θα τελειώσει. 

2 Το έτος 1950, ο Λόγος Μου μέσω του ανθρώπινου νου θα σταματήσει. Αλλά θα συνεχίσω να σας 

διδάσκω σε μια ανώτερη γλώσσα: αυτή του πνεύματος. 

3 Αν εκπληρώσετε την αποστολή σας, λαέ του Ισραήλ, θα αφήσετε ένα παράδειγμα, και μετά από 

εσάς θα έρθουν εκείνοι που πρέπει να συνεχίσουν αυτό το έργο. Θα διδάξετε την αληθινή προσευχή, θα 

κηρύξετε την αγάπη και θα τη μαρτυρήσετε με τα έργα σας. Όταν τα έθνη ακούσουν τα λόγια σας, θα 

οδηγηθούν σε περισυλλογή και βαθιά προσευχή για να βρουν τη λύση στις σοβαρές συγκρούσεις τους. 

Και εγώ, ο Πατέρας, θα κατέβω σε όλους για να ενθαρρύνω και να διδάξω όλα τα παιδιά μου. 

4 Ω ανθρωπότητα, πεινάτε και διψάτε για τον Λόγο μου, ενώ ο λαός του Ισραήλ έχει υπεραρκετό 

από αυτόν! Δεν έχετε δει το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει στην ανθρωπότητα. Ήρθα να φωτίσω τις ψυχές 

σας και σας καλώ για τρίτη φορά. Θέλω να ανοίξετε τις καρδιές σας και να αφήσετε αυτόν τον 

"Περιπλανώμενο" να εισέλθει για να φύγει με όλα όσα σας λείπουν. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ο λόγος μου 

θα εισέλθει στις καρδιές σας ως θεραπευτικό βάλσαμο. Θα νιώσετε την ειρήνη μου και το φως μου θα 

φωτίσει το μονοπάτι σας και θα είστε σε θέση να δείτε τι πρόκειται να έρθει. 

5 Στέκομαι στο πλευρό σας στις μεγάλες και μικρές δοκιμασίες. 

6 Ετοιμάζω την κοιλάδα όπου θα συγκεντρώσω όλα τα παιδιά Μου για τη Μεγάλη Παγκόσμια 

Κρίση. Θα κρίνω με τελειότητα, η αγάπη και το έλεός Μου θα αγκαλιάσουν την ανθρωπότητα, και εκείνη 

την ημέρα θα βρείτε λύτρωση και θεραπεία από όλα τα κακά σας. Σήμερα, όταν εξιλεωθείς για τις 

αμαρτίες σου, ας καθαριστεί η ψυχή σου. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε έτοιμοι να λάβετε από Μένα την 

κληρονομιά που έχω προβλέψει για τον καθένα σας. 

7 Αν έχω καλέσει τον λαό του Ισραήλ στο παρελθόν και τον έχω προετοιμάσει ως τον Πρωτόγονο 

Υιό, είναι επειδή πάντα μετέφερε ένα μήνυμα της Θεότητάς μου για την ανθρωπότητα. Είναι ο 

αγγελιοφόρος μου που μεταφέρει στα χείλη του την ουσία μου και στην καρδιά του την αλήθεια μου. 

8 Σταδιακά θα αναγνωρίσετε τα λάθη σας, θα ξέρετε γιατί σκοντάψατε, γιατί το φως Μου θα 

φωτίσει την ύπαρξή σας και η καρδιά σας, η οποία είχε κλείσει τον εαυτό της σε Μένα, θα ανοίξει ξανά 

και ένα ρεύμα κρυστάλλινου νερού θα αναβλύσει από αυτήν. 

9 Σας μιλάω από το υπερπέραν. Όταν σηκώσεις την ψυχή σου, θα μπορέσεις να Με δεις. Έχετε 

ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσετε στο μονοπάτι της εξέλιξής σας, ώστε να έρθει η ημέρα της επιστροφής 

σας σε Μένα. Εγώ, ο Πατέρας σας, θα γλυκάνω τις μέρες σας, θα σας δώσω ειρήνη ώστε να μπορέσετε να 

επιβιώσετε στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία που σας περιμένει. 

10 Οι προφητείες που αφορούν αυτή την εποχή γίνονται τώρα πραγματικότητα. Εκείνοι που 

κοιμόντουσαν έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τα γεγονότα. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχαν διαβάσει στο βιβλίο 

των προφητών, στο βιβλίο του Θεού σας. Αλλά θα σας κάνω μαθητές μου που θα ξέρουν πώς να 

ερμηνεύουν το λόγο μου σε όλες τις εποχές. 

11 Η ανθρωπότητα αφυπνίζεται σταδιακά. Όλοι περιμένουν το φως μιας νέας ημέρας, την αυγή που 

πρέπει να εμφανιστεί για να φέρει την ειρήνη, την κατανόηση και το φως που φωτίζει τα πάντα γι' αυτούς 

─ μια δύναμη που θα κάνει τα πάντα που έχουν διαστρεβλωθεί στη θεμελιώδη αρχή τους να επιστρέψουν 

στην τάξη. Περιμένουν επίσης έναν Οδηγό που θα διορθώσει τις ατέλειες, που θα δώσει υγεία στους 

αρρώστους και ανάσταση στους "νεκρούς". 

12 Αυτό το φως έχει ήδη βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, σας λέει ο Δάσκαλος, αλλά δεν το έχετε 

αναγνωρίσει. 

13 Σας βοηθάω να αποκαταστήσετε όλα όσα έχετε υποβαθμίσει. 

14 Στην επικείμενη εποχή της διάδοσης του Λόγου μου, δεν πρέπει να παραποιήσετε τίποτα. Μην 

κάνετε αυτή τη διδασκαλία δύσκολη στην κατανόηση. Αν προετοιμαστείτε με πνεύμα και αλήθεια, θα 

έχετε μια καλή απάντηση για εκείνους που σας ρωτούν. Θα δείξετε έναν άπειρο κόσμο φωτός, θα 

μιλήσετε για την απλότητα της διδασκαλίας μου, η οποία αντανακλά την ειλικρίνειά μου, τη σοφία μου 

και την ειλικρίνειά μου. 



U 237 

170 

15 Θα τους πεις ότι με τον ερχομό μου σε αυτόν τον καιρό, οι προφητείες και οι υποσχέσεις μου που 

δόθηκαν σε προηγούμενους χρόνους θα εκπληρωθούν. 

16 Αυτός ο Ηλίας ήρθε πριν από Μένα για να προετοιμάσει το δρόμο μέσω του οποίου θα ερχόταν η 

Θεότητά Μου. 

17 Ότι κάλεσε τις ψυχές σε προσευχή και συγκέντρωση και ανακοίνωσε ότι είχε έρθει η ώρα του 

Αγίου Πνεύματος. 

18 Όλες αυτές οι διδασκαλίες στις οποίες έχετε συνηθίσει θα αποτελέσουν μεγάλη αποκάλυψη για 

τους συνανθρώπους σας και θα κάνουν τις πιο ευαίσθητες χορδές της ύπαρξής τους να ηχήσουν. 

19 Η εκδήλωση του Πνεύματός Μου μέσω του ανθρώπου, ο ερχομός του Ηλία, η παρουσία του 

πνευματικού κόσμου ως συμβούλου ─ όλα αυτά θα τα μαρτυρήσετε σε αυτούς, και αυτοί με τη σειρά τους 

θα έχουν γίνει μάρτυρες άλλων πνευματικών εκδηλώσεων με τις οποίες θα επιβεβαιώνουν το Λόγο Μου. 

20 Μην είστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχετε επιτύχει μέχρι στιγμής. Πόσο περισσότερο μπορείτε να 

αυξήσετε τις γνώσεις σας για τις διδασκαλίες μου, αν ασκείτε τις αρετές. Θα σας αποκαλύπτω πάντα νέες 

διδασκαλίες για να ενθαρρύνω την ψυχή σας στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

21 Ξεκουραστείτε για λίγες στιγμές, αγαπημένοι άνθρωποι, ακούστε και κατανοήστε τον λόγο του 

Διδασκάλου. 

22 Προετοιμάζεστε για να φτάσετε στο στόχο. Πρόθυμοι είναι εκείνοι που έχουν λάβει στην 

κατανόησή τους τη χάρη να μεταδώσουν τον λόγο μου. Προσεκτικοί στη διδασκαλία μου είναι οι μαθητές 

που έχουν κατανοήσει τον πνευματισμό, αυτή τη διδασκαλία που κάνει νέο άνθρωπο αυτόν που την 

ασπάζεται. 

23 Είστε ακόμη μαθητές μου, τους οποίους δεν μπορώ ακόμη να αποκαλώ δασκάλους. Επομένως, 

συνεχίστε να ερμηνεύετε τη διδασκαλία Μου, λαμβάνοντας ως βάση το νόημα και την απλότητά της. Μην 

το περιπλέκετε με την ερμηνεία σας και εργαστείτε προς την κατεύθυνση της ομοιομορφίας της ερμηνείας 

μεταξύ αυτού του λαού, ώστε να μην προκύψει διχόνοια μεταξύ σας. 

24 Θα συναντήσετε στο δρόμο σας εκείνους που, γνωρίζοντας ότι είστε μαθητές του Πνεύματος της 

Αλήθειας, θα σας κάνουν την εξής ερώτηση, η οποία είναι πολύ φυσική για κάποιον που θέλει να μάθει 

περισσότερα από όσα ξέρει: "Πώς είναι η επόμενη μέρα;". Στη συνέχεια θα τους εξηγήσετε τη 

μεταμόρφωση που υφίσταται η ψυχή όταν δεν ζει πλέον σε ανθρώπινο σώμα για να κατοικήσει σε 

πνευματικές περιοχές. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη ζωή σε όλη της την πληρότητα. Αυτή ήταν 

πάντα μια σκέψη που απασχολούσε τον άνθρωπο, ένα ερώτημα χωρίς απάντηση που προκαλεί την 

περιέργειά του. Πόσοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την πνευματική ανάγκη για γνώση και κατανόηση για να 

επωφεληθούν από την άγνοια, σπέρνοντας τους σπόρους της αναλήθειας σε εύπιστες καρδιές. Κανείς δεν 

μπορεί να πει με απόλυτη βεβαιότητα πώς θα είναι η μέλλουσα ζωή. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια 

πώς είναι η ψυχή εκεί και με ποιον τρόπο ζει κανείς σε άλλους κόσμους της ζωής. 

25 Ο ανθρώπινος νους είναι ακόμη πολύ περιορισμένος για να κατανοήσει αυτό που μόνο το ανώτερο 

πνεύμα μπορεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει. Προς το παρόν, περιοριστείτε στο να κατανοήσετε και 

να εξηγήσετε αυτά που σας αποκάλυψε η διδασκαλία μου, τα οποία περιέχουν άπειρο φως και 

χρησιμεύουν ως σταθερά θεμέλια για το πνευματικό σας μέλλον. Μην αφήνετε τη φαντασία σας ελεύθερη 

να οργιάσει δίνοντας την εξήγηση αυτών των μυστηρίων, γιατί θα φαίνονταν στην ανθρωπότητα ως 

παράξενες θεωρίες- αλλά η διδασκαλία μου βασίζεται στην αλήθεια. 

26 Σας εξηγώ κάθε αποκάλυψη, ώστε να μην υπάρχει τίποτα που να μην έχει γίνει σωστά κατανοητό 

από εσάς. Προς το παρόν, δεν χρειάζεται να ξέρετε περισσότερα από όσα σας έχω αποκαλύψει. Διότι αν 

καταλαβαίνατε περισσότερα για την πνευματική ζωή απ' όσα σας έχω αποκαλύψει Εγώ, θα χάνατε το 

ενδιαφέρον σας για αυτή τη ζωή, θα πέφτατε στον μυστικισμό ή στην έκσταση. Θα ζούσατε σε μια 

άχρηστη περισυλλογή και δεν θα εκτελούσατε πλέον τη σημαντική αποστολή που έχετε να εκπληρώσετε 

στον κόσμο. 

27 Πολλοί έχουν προσπαθήσει να εξερευνήσουν το σπίτι της ψυχής χωρίς να είναι σε θέση να δουν 

πέρα από αυτό που επιτρέπεται. Αλλά σε εκείνους που ρωτούν: "Πώς επικοινωνεί ο πνευματικός κόσμος 

μέσω του ανθρώπινου νου;" απαντώ ως εξής: Κάνοντας χρήση των ικανοτήτων της λογικής και της 

διαίσθησης, όπως κάνει και η δική σας ψυχή. 
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28 Η διδασκαλία μου σε αυτόν τον καιρό, όπως και στον "Δεύτερο Χρόνο", θα ταρακουνήσει την 

ανθρωπότητα. Οι υποκριτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ειλικρίνεια. Το ψέμα θα ρίξει τη μάσκα του 

και η αλήθεια θα λάμψει. Η αλήθεια θα νικήσει το ψέμα που περιβάλλει αυτόν τον κόσμο. 

29 Ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να κατανοήσει και να αναγνωρίσει όλα όσα εμπεριέχουν λογική και 

αλήθεια- αλλά όλα όσα αναγκάστηκε να πιστέψει, ακόμη και αν δεν τα κατάλαβε, θα τα απορρίψει ο 

ίδιος. Επομένως, η διδασκαλία μου θα διαδοθεί γιατί αποπνέει φως, το οποίο οι άνθρωποι χρειάζονται. 

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου ανήκει σε εσάς, αποκαλύπτοντας την αρχή και τον σκοπό του στους 

συνανθρώπους σας. 

30 Προσέξτε να μην το αλλοιώσετε, γιατί είναι ένας θησαυρός που σας εμπιστεύτηκα και τον οποίο 

πρέπει να Μου επιστρέψετε. Η ευθύνη σας είναι μεγάλη ─ λιγότερο μεγάλη είναι εκείνη εκείνων που δεν 

έχουν ακούσει άμεσα τον Λόγο Μου. Γιατί ενώ αυτοί ενεργούν με άγνοια, εσείς ενεργείτε με απόλυτη 

βεβαιότητα, γνωρίζοντας τι μπορείτε να δεχτείτε και τι πρέπει να απορρίψετε. Όταν αισθάνεστε τον 

κίνδυνο και πέφτετε στον πειρασμό, το κάνετε με τη θέλησή σας, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι κάνετε. 

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για να φέρεστε άσχημα. 

31 Όπου το σώμα θέλει να κάνει το θέλημά του, αποδείξτε τη δύναμη και την υπεροχή της ψυχής 

σας. Σε τι θα σας ωφελούσε η απόκτηση γνώσεων αν δεν τις εφαρμόζατε; Έχετε μπροστά στα μάτια σας 

ένα βιβλίο σοφίας που σας εξηγεί τι πρέπει να κάνετε σε κάθε βήμα που κάνει η ψυχή. Αν κλείνατε 

εγωιστικά αυτό το βιβλίο και δεν χρησιμοποιούσατε τις γνώσεις του για να κυριαρχήσετε ή να σας 

καθοδηγήσετε ─ πώς θα μπορούσατε στη συνέχεια να κηρύξετε τις αλήθειες του, όταν τα έργα σας 

αποδεικνύουν το αντίθετο από αυτό που θέλετε να διδάξετε; Πώς θα μπορούσατε να χρησιμεύσετε ως 

προσωπικό για τους συνανθρώπους σας όταν πέφτετε στο δρόμο; Πώς θα σηκώσετε τους πεσόντες, όταν 

δεν έχετε αρκετή δύναμη ούτε για να σηκώσετε τον εαυτό σας; Έχετε επίγνωση: Αν θέλετε να ασκήσετε 

ευεργετική επιρροή στους συνανθρώπους σας, πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγμα. 

32 Μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια θα υπερισχύει πάντα μαζί σας. 

33 Για να φτάσετε στο τέλος αυτής της διαδρομής, θα πρέπει να ξεπεράσετε πολλά εμπόδια. Εκείνοι 

που έχουν ξεπεράσει τον πειρασμό έχουν τη μεγαλύτερη αξία. 

34 Η εργασία στους τομείς μου είναι σκληρή, αλλά γεμάτη ικανοποίηση. 

35 Μην κλείνετε τα αυτιά σας στη φωνή της συνείδησης. Διότι μπορεί να υπάρχει μια άβυσσος 

μπροστά στα πόδια σας, και όταν βρεθείτε σε μια ολισθηρή πλαγιά, είναι δύσκολο να γυρίσετε πίσω. 

36 Συγκεντρώστε το πνευματικό μάννα που κατεβαίνει επάνω σας, ώστε να σας θρέψει καθ' όλη τη 

διάρκεια της διάσχισης της ερήμου. 

37 Εδώ είναι η όαση, περιπλανώμενε. Ξεκουραστείτε για λίγα λεπτά κάτω από αυτόν τον φοίνικα και 

ανακτήστε τις χαμένες σας δυνάμεις. Να θυμάστε ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσετε και θα 

χρειαστείτε ενέργεια για να φτάσετε στο τέλος του. 

38 Τι μπορεί να σας σταματήσει στο δρόμο σας; Τι φόβους έχετε; Προσευχηθείτε και θα 

απομακρύνετε τα εμπόδια. Έχετε πίστη στην προσευχή και θα δείτε το αδύνατο να γίνεται δυνατό. 

39 Πρέπει να γίνετε ισχυρός λαός για να μπορέσετε να θριαμβεύσετε, και τίποτα δεν θα σας δώσει 

μεγαλύτερη δύναμη από την εκπλήρωση του νόμου μου. 

40 Πολλοί πειρασμοί, διωγμοί και προδοσίες θα σας βρουν. Θα υπάρξουν κάποιοι που θα 

ευχαριστηθούν να σπείρουν το μονοπάτι σας με αγκάθια. Αλλά από όλα αυτά θα βγείτε νικητές, αν Με 

εμπιστευτείτε, αν παραμείνετε ενωμένοι και αν επιμείνετε να ακολουθείτε τις οδηγίες Μου. 

41 Αυτός ο κόσμος εδώ θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, αν και τα πλήθη που σπεύδουν να 

ακούσουν τον λόγο Μου σας φαίνονται μεγάλα σήμερα, αληθινά σας λέω, θα αποδειχθούν μικρά όταν τα 

συγκρίνετε με εκείνους που θα συγκεντρωθούν μετά την αναχώρησή Μου, κατά την εποχή της μαρτυρίας 

σας. 

42 Πρέπει να σας πω, ωστόσο, ότι τα νέα για τον Νέο Λαό του Κυρίου δεν θα διαδοθούν μέχρι να 

αποδειχθείτε άξιοι, μέσω της ενότητας και της αδελφοσύνης σας, των μεγάλων θαυμάτων και των 

αποδείξεων δύναμης που επιφυλάσσω για τον λαό Μου. 

43 Δεν σας ζητώ να κάνετε θυσία, δεν σας ζητώ την ύψιστη τελειότητα, σας ζητώ μόνο την 

αμετάκλητη απόφαση να υπακούσετε στις εντολές Μου και λίγο έλεος προς εσάς και τους συνανθρώπους 

σας- τα υπόλοιπα τα κάνω εγώ. Αλλά όταν θα έχετε κάνει με ασφάλεια αυτό το βήμα, θα σας ζητήσω να 

κάνετε ένα ακόμη μεγαλύτερο, ώστε να μην μείνετε στην έρημο, γιατί αυτή δεν είναι η πατρίδα σας. 
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Ξέρετε ότι στην ανάπτυξή της η ψυχή σας θα βρει την ευλογημένη γη της υπόσχεσης, όπου κατευθύνω τα 

βήματά σας. 

44 Ποτέ μην λέτε: "Έχω αγωνιστεί πολύ, αλλά κανείς δεν έχει δει τις προσπάθειες και τις θυσίες 

μου". Μην ξεχνάτε ότι βλέπω κάθε σας βήμα και καταγράφω κάθε σας εργασία. Μην περιμένετε 

ανταμοιβές από τον κόσμο, ούτε κατανόηση ή πλήρη δικαιοσύνη από τους γείτονές σας. Εμπιστευτείτε 

Με, γιατί αληθινά σας λέω ότι ποτέ δεν θα το αφήσω σε αυτό, το οποίο είναι δίκαια δική σας ανταμοιβή. 

45 Ούτε νομίζετε ότι πρέπει απαραίτητα να πεθάνετε για να θερίσετε τη σοδειά σας ─ όχι, κάποιοι 

καρποί θα σας δοθούν ήδη σ' αυτή τη ζωή ως ανταμοιβή για τα προσόντα σας μέσα στην ανθρώπινη ζωή. 

Από την άλλη πλευρά, εκείνες οι αρετές, που είναι πνευματικές, θα παραμείνουν ανεκπλήρωτες μέχρι να 

έρθει η ώρα που θα βρεθείτε στη μέλλουσα ζωή. 

46 Ας υπάρχει φως στο μυαλό σας, ω άνθρωποι, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε και αργότερα να 

εφαρμόσετε τη θεία έμπνευση του λόγου. 

47 Αγαπητοί μαθητές! Ελάτε σε Μένα αφού έχετε καθαρίσει την καρδιά σας σαν δοχείο εξωτερικά 

και εσωτερικά για να λάβετε το Λόγο Μου. Όλα όσα προέρχονται από Μένα είναι αγνά. Και αν θέλετε να 

Με γνωρίσετε, πρέπει να προετοιμαστείτε με καθαρή καρδιά, ώστε να μπορείτε να λάβετε το πνευματικό 

περιεχόμενο του Λόγου Μου, να κατανοήσετε το νόημά του και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε. 

48 Να αγαπάτε και να σέβεστε ο ένας τον άλλον, ανεξάρτητα από την πίστη, το ιδανικό και την 

πνευματική σας κατάσταση. Εφαρμόστε την ομοφωνία, συγχωρήστε επίσης. Μην ασχολείστε με τις 

υποθέσεις των άλλων για να τους κρίνετε. Αλλά αν θέλετε να μεσολαβήσετε, κάντε το, και θα έρθει η 

μέρα που θα ενωθείτε και θα αγωνιστείτε για το ίδιο ιδανικό. 

49 Έβαλα τη φιλανθρωπία σας σε δοκιμασία. Σας έβαλα στο δρόμο των ασθενών, των θλιμμένων και 

εκείνων που κουράστηκαν από τους μεγάλους πόνους αυτής της εποχής. Έχω στείλει αμέτρητες 

δοκιμασίες στους κόλπους των οικογενειών σας, ώστε να έχετε την ευκαιρία να εφαρμόσετε τη 

διδασκαλία μου. Έχετε υποφέρει ανάμεσα στους αγαπημένους σας και με θέρμη Με ζητάτε γι' αυτούς. 

Σας λέω όμως: Ζητήστε Μου επίσης για τους ξένους, για όλους όσους συναντούν το δρόμο σας, όπως 

κάνατε για τους γονείς σας ή για τα παιδιά σας, για να ασκήσετε αληθινό έλεος. 

50 Ο πόνος έχει κάνει τις καρδιές ευαίσθητες και στην επιθυμία τους να βρουν παρηγοριά Με 

αναζητούν. Κατευθύνω τα βήματά τους και γνωρίζω την κατάλληλη στιγμή που θα ενταχθούν στο Έργο 

Μου. Υπάρχουν πολλοί που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να Με ακούσουν, και τα βήματά τους θα τους 

συγκρατήσω μέχρι να είναι έτοιμοι να δεχτούν τις αποκαλύψεις Μου. 

51 Για να πιστέψεις στο έργο μου, χρειάζεσαι πίστη. Τα πάντα σε αυτό είναι πνευματικά. Δεν σας 

έδωσα υλικές εκδηλώσεις. Σας ζήτησα μόνο να σηκωθείτε για να εισέλθετε στην Παρουσία μου και να 

νιώσετε την αγάπη μου και το έλεός μου να σας περιβάλλουν. 

52 Έχω προετοιμάσει τα μάτια του πνεύματος, τα μάτια της πίστης, ώστε να Με βλέπετε, και έχω 

διατηρήσει τα αισθήματα της καρδιάς σας καθαρά, ώστε να τα χρησιμοποιώ. Τα χαρίσματά σας είναι 

ακόμη κρυμμένα, αλλά ο Λόγος Μου θα τα ξυπνήσει, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε την αποστολή 

σας. 

53 Όλα όσα έχω τοποθετήσει στο περιβάλλον σας είναι τέλεια και ευχάριστα, και όμως βλέπω ότι δεν 

είστε ευτυχισμένοι, ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με το πεπρωμένο σας, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν 

έχετε κατανοήσει τη ζωή, ούτε έχετε καταλάβει τον πραγματικό σας σκοπό. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που 

θα απαριθμήσει τα οφέλη που σας χορηγώ, αλλά εσείς θα είστε αυτοί που, από ευγνωμοσύνη, θα 

αναγνωρίσετε την αγάπη που δείχνω στον καθένα και τα αγαθά που σας χορηγώ. 

54 Σας έστειλα να επανορθώσετε, επειδή σας αγαπώ και θέλω να σας δω αγνούς και άξιους για Μένα. 

Βρήκατε το μονοπάτι σας στρωμένο με αγκάθια, όπως ο Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή, και αυτό συμβαίνει 

επειδή θέλω να Με πάρετε ως παράδειγμα, να μάθετε να αγωνίζεστε, ώστε μετά από κάθε νίκη που 

κερδίζετε, να γίνεστε πιο δυνατοί. Έχω προετοιμάσει τα πάντα για την ευημερία σας. Τα πάντα έχουν 

δημιουργηθεί σύμφωνα με την αγάπη Μου και τη δικαιοσύνη Μου, γιατί Εγώ είμαι Πατέρας και 

αμείλικτος Κριτής που δεν υποχωρεί στις αποφάσεις Του. 

55 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, αφήστε Με να κάνω το θέλημά Μου. Υποταχθείτε στο Νόμο Μου και 

θα σας οδηγήσω στην ειρήνη και την πνευματική δόξα. Αυτό είναι το πεπρωμένο όλων των πλασμάτων 

Μου. Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε Με. 
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56 Είστε γεμάτοι χαρίσματα, έχετε ευφυΐα, θέληση και λογική για να κάνετε το έργο σας. Ο δρόμος 

της ανάπτυξής σας είναι μακρύς, επειδή συνεχίζετε να σταματάτε. Αν ακολουθούσατε τον ίσιο δρόμο, τον 

δρόμο της αυταπάρνησης και της εκπλήρωσης της αποστολής, θα ήσασταν ευτυχισμένοι, θα εκτιμούσατε 

τη ζωή, θα ξέρατε πώς να αγαπάτε, θα αναγνωρίζατε την αξία των πνευματικών σας χαρισμάτων και δεν 

θα λαχταρούσατε αυτό που κατέχουν οι άλλοι. 

57 Η δουλειά μου βασίζεται στην ελευθερία. Φωτίζω την ψυχή σας για να Με αναγνωρίσετε. Είσαι 

το προνομιούχο πλάσμα που δημιούργησα "κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου" και σε σένα τοποθέτησα τα 

δώρα της χάρης Μου. 

58 Η σκάλα στην οποία θα ανεβείτε είναι μεγάλη και δεν ξέρετε σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης 

βρίσκεστε. Το μονοπάτι που διανύετε σήμερα έχει προδιαγραφεί για εσάς σύμφωνα με την εξέλιξή σας. 

Διότι τα πάντα σχετίζονται και υπόκεινται σε αμετάβλητους και αιώνιους νόμους. 

59 Ο ναός για τον οποίο σας μιλάω στην αλληγορία είναι πνευματικός. Δεν είναι το κτίριο που 

κατασκευάζεται με πέτρες, αλλά ο ναός της αγάπης, η πίστη του ανθρώπου που θέλει να πετάξει μέχρι να 

Με φτάσει. Οι επόμενες γενιές θα χτίσουν πάνω στα καλά θεμέλια που εσείς θέτετε. 

60 Μεγάλη θα είναι η χαρά των τελευταίων όταν τους παρουσιάσω το έργο Μου, τον Λόγο Μου. 

Πόσο πολύ Με αναζήτησαν! Πόσα υπέφεραν για να Με φτάσουν! Ο στόχος τους είναι ένας: να βρουν το 

πνευματικό μονοπάτι, να φτάσουν στην πηγή όπου μπορούν να θρέψουν και να τελειοποιήσουν την ψυχή 

τους. Και τι πρόοδο θα κάνουν στον τρόπο δράσης τους! Θα μαρτυρήσουν για όσα πέρασαν από την 

επιθυμία τους για τον Λόγο Μου, και εσείς για το γεγονός ότι τους περιμένατε, γιατί σας το ανακοίνωσα 

αυτό ως προφητεία. Σας εμπιστεύτηκα ένα μέρος του Έργου Μου για την ολοκλήρωσή του, και μόλις το 

ολοκληρώσετε, θα χαμογελάσετε με ικανοποίηση που συνεργαστήκατε με τον Θεό σας. 

61 Ξεκουραστείτε, αφήστε την ψυχή σας να τραφεί. Αφήστε την καρδιά σας να χτυπάει πιο γρήγορα 

όταν νιώθει την παρουσία μου. 

62 Σας ενθαρρύνω στο μονοπάτι, ώστε να μη μένετε στάσιμοι. Εγώ είμαι Αυτός που γνωρίζει ποιος 

έχει χρησιμοποιήσει τον χρόνο και τις ευκαιρίες, ποιος έχει σπαταλήσει τον χρόνο και ποιος βαδίζει 

νωχελικά στο μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης. 

63 Θα είστε σε θέση να δώσετε λογαριασμό για την πρόοδο ή την καθυστέρησή σας μόνο όταν 

βρίσκεστε στο πνευματικό. 

64 Θα προετοιμάσω τα πάντα έτσι ώστε αυτή τη στιγμή, όταν θα ξαναζήσετε στη γη, να συναντήσετε 

τον Δάσκαλο, όπως Εκείνος κάνει τον εαυτό Του γνωστό μέσω του ανθρώπου, για να σας θυμίσει το 

καθήκον σας να αφήσετε ένα μονοπάτι καλών παραδειγμάτων, έτσι ώστε μέσω αυτών όσοι έζησαν στην 

άγνοια, στην ειδωλολατρία και στον θρησκευτικό φανατισμό, να έρθουν στο σωστό δρόμο. 

65 Θα σας προετοιμάσω έτσι ώστε τα ταπεινά σας χείλη να εκπλήξουν τους ανθρώπους με το φως, το 

βάθος και την αλήθεια των λόγων σας. Είστε οι μάρτυρές μου, οι αγγελιοφόροι μου και επίσης οι 

πρόδρομοί μου. 

66 Αν κατά καιρούς σας διορθώνω ή και σας επιπλήττω, είναι επειδή τα πάθη, οι ανεμοστρόβιλοι ή οι 

ατυχίες σκοτεινιάζουν για λίγο το φως της κατανόησής σας και σας κάνουν να πέφτετε σε εκτροπές, σε 

υλισμό ή σε ψυχρή αναισθησία. 

67 Το έλεός Μου σας οδηγεί στο μονοπάτι της σωτηρίας και έχει αφαιρέσει κάθε επίδεσμο άγνοιας 

από τα μάτια σας, ώστε να μπορείτε να δείτε τα φώτα σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Να θυμάστε ότι κάθε 

μάτι ─ αμαρτωλό ή μη ─ θα Με βλέπει. 

68 Αναρωτηθήκατε αν υπάρχει αληθινή πίστη στην καρδιά σας; Έχετε νιώσει τη ζεστασιά αυτής της 

φλόγας; 

69 Σας δίνω τώρα την απόδειξη ότι υπάρχει αληθινή πίστη: 

70 Όταν η καρδιά δεν απελπίζεται την ώρα της δοκιμασίας- όταν η ειρήνη διαπερνά την ψυχή στις 

πιο κρίσιμες στιγμές. Όποιος έχει πίστη βρίσκεται σε αρμονία μαζί Μου, γιατί Εγώ είμαι η ζωή, η υγεία 

και η σωτηρία. Όποιος αναζητά με αλήθεια αυτό το λιμάνι και αυτόν τον φάρο δεν χάνεται. 

71 Όποιος κατέχει αυτή την αρετή κάνει θαύματα πέρα από κάθε ανθρώπινη επιστήμη και μαρτυρεί 

για το πνεύμα και την ανώτερη ζωή. 

72 Ο άπιστος δεν θα σας κάνει να γίνετε ασταθείς αν πιστεύετε σε Μένα, ούτε η συκοφαντία θα 

μπορέσει να σας βλάψει. 
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73 Ενθάρρυνα την πίστη μέσα σας, σας έκανα δυνατούς μέσα από δοκιμασίες, ώστε να συνεχίσετε να 

καλείτε τα πλήθη που θα τρέφονται από την πίστη σας. 

74 Σας είπα αυτή την εποχή: Μην Με αναζητάτε στα σώματα μέσω των οποίων σας μιλάω, γιατί τότε 

θα προσβληθείτε από τις ατέλειές τους και θα αποδώσετε αυτές τις ελλείψεις στο έργο Μου. Πηγαίνετε 

στο βάθος της λέξης που λένε αυτά τα χείλη, και στο νόημά της, στην ουσία της, θα ανακαλύψετε τον 

Δάσκαλο. 

75 Μην εξιδανικεύετε εκείνους μέσω των οποίων κάνω τον εαυτό Μου γνωστό, γιατί τότε θα είναι 

αυτοί που θα καταλάβουν τη θέση που κατείχαν στην καρδιά σας οι εικόνες που ήταν ζωγραφισμένες σε 

καμβά ή τα γλυπτά που ήταν σκαλισμένα στην πέτρα, και θα συνεχίσετε να πέφτετε θύματα του υλισμού 

και του θρησκευτικού ενθουσιασμού που ο Πατέρας δεν επέτρεψε να καταλάβει πλήρως την ψυχή σας. 

76 Κρατήστε το νόημα του Λόγου, ώστε όταν δεν θα ακούτε πια αυτή τη διδασκαλία, να νιώθετε ότι 

στα βάθη της καρδιάς σας ο ουράνιος Λόγος ηχεί, αναζωογονεί και σας προσκαλεί να μπείτε σε άμεσο 

διάλογο με τον Κύριό σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 238  
1 Αγαπητοί άνθρωποι, ο Δάσκαλος σας λέει: Έρχομαι με πόθο για τον λαό Μου, για το ιερό που 

βρίσκεται στην καρδιά σας. Ήρθε η ώρα για εκείνους που την έχουν κλείσει σε Μένα να την ανοίξουν 

στην πνευματοποίηση. Όσοι την κατέστρεψαν, ας την ξαναχτίσουν και ας της δώσουν σταθερότητα. Με 

όποιον είναι στο σκοτάδι, ας φωτιστεί με το φως της πίστης. Αλλά πραγματικά, σας λέω, μη σπαταλάτε το 

χρόνο σας χτίζοντας υλικούς χώρους λατρείας, νομίζοντας ότι η αφοσίωση, η χάρη και η τέχνη που 

ξοδεύετε σε αυτούς είναι η καλύτερη λατρεία που μπορείτε να Μου προσφέρετε. 

Σας επιτρέπω μόνο να ετοιμάσετε απλά δωμάτια στα οποία μπορείτε να προστατευτείτε από την 

κακοκαιρία ή από τα αδιάκριτα βλέμματα. Δεν θα πρέπει να αποκαλείτε αυτούς τους τόπους συνάντησης, 

οι οποίοι προορίζονται μόνο για τις συγκεντρώσεις σας, "ναούς", γιατί θα μπορούσε να συμβεί να 

καταλήξουν οι αδαείς να λατρεύουν αυτούς τους τόπους σαν να ήταν ιεροί. 

2 Μην εισάγετε τελετές ή τελετουργίες στις υπηρεσίες σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσατε να 

απομακρυνθείτε από την αποστολή που σας έχω αναθέσει, η οποία είναι να διαδώσετε το έλεος και την 

αγάπη. 

3 Απλότητα και απλότητα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι αυτό που σας ζητώ. Με αυτό, θα 

έχετε την παρουσία μου γεμάτη δόξα στην ψυχή σας. 

4 Είμαι στην καρδιά και ζω στην ψυχή σας. Γιατί θα πρέπει να Με αντιπροσωπεύετε μέσω υλικών 

αντικειμένων, όταν αισθάνεστε τη Θεία Παρουσία Μου στο εσωτερικό της ύπαρξής σας; Δεν νομίζετε ότι 

αν επιδίωκα την κοσμική λάμψη, θα είχα γεννηθεί ως άνθρωπος μέσα στο ναό της Σιών αντί σε έναν 

στάβλο; Ποιο εμπόδιο θα μπορούσε να αποτρέψει τη γέννησή Μου σε εκείνο το μέρος, αφού γνωρίζετε 

ότι η Μαρία ήταν γνωστή στο Ναό, και ήταν αφοσιωμένη και υπάκουη σε όλες τις θεϊκές οδηγίες; 

5 Σκεφτείτε τον Λόγο Μου και θυμηθείτε ότι ποτέ δεν ζήτησα εξωτερική λατρεία από τους 

ανθρώπους, ότι απαιτούσα από αυτούς μόνο την αγάπη τους, την ανύψωσή τους, την πίστη τους και όλα 

όσα είναι καρπός της ψυχής τους. 

6 Για ένα διάστημα θα εξακολουθείτε να έχετε αυτά τα μέρη για να γιορτάζετε τις συναντήσεις σας. 

Διότι είναι ακόμα απαραίτητες, ώστε να ακούσετε μέσα από αυτές τον Λόγο που σας αφήνω να 

κατανοήσετε και να προσπαθήσετε να τον χρησιμοποιήσετε. Αλλά ο χρόνος που θα σας διδάξουν, ο 

χρόνος της προετοιμασίας σας θα περάσει, και τότε δεν θα τους χρειάζεστε πια. 

7 Η φλόγα της πίστης θα ανάβει όλο και περισσότερο στην ψυχή του μαθητή μου, κάθε καρδιά θα 

είναι ο βωμός μου, η αγάπη για τον πλησίον θα είναι λατρεία γι' αυτούς και θα υπάρχει ένα ιερό σε κάθε 

σπίτι. Θα κάνετε τους συνανθρώπους σας να καταλάβουν ότι μέσω της προσευχής τους η ψυχή τους 

υψώνεται πάνω από κάθε βλαβερό και κάθε γήινη δυστυχία, και θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι 

ο ναός του Κυρίου είναι παγκόσμιος, είναι άπειρος και ότι βρίσκεται παντού, τόσο στην ψυχή του 

ανθρώπου όσο και στο σώμα του, τόσο στο ορατό όσο και στο αόρατο. Θα καταλάβουν ότι όπως ακριβώς 

πέρασε ο καιρός που Μου πρόσφεραν αιματηρές θυσίες, έτσι πρέπει να περάσει και η λατρεία του Θεού 

μέσω τελετών ή εξωτερικών τελετών. Η πνευματοποίηση θα εξαγνίσει το ανθρώπινο περιβάλλον σας και 

η διδασκαλία Μου θα γίνει κατανοητή. 

8 Θα έρθει η αληθινή προσευχή, η υψηλή πνευματική λατρεία του Θεού που είναι ευχάριστη 

μπροστά στο θείο βλέμμα μου ─ η μετάνοια σωστά κατανοητή, η οποία είναι μετάνοια, διόρθωση και 

επανόρθωση για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν. Η αληθινή αγάπη που βασίζεται στην καθαρότητα της 

καρδιάς θα εμφανιστεί στους ανθρώπους, και οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι για την προσευχή αρκούν οι 

σύντομες στιγμές, αλλά ότι για να εκπληρώσουν το καθήκον τους να κάνουν το καλό ανάμεσα στους 

ανθρώπους, χρειάζονται όλες τις στιγμές της ζωής τους. 

9 Σκεφτείτε τις διδασκαλίες μου, ω μαθητές, ερευνήστε τις, και θα ανακαλύψετε στον πυρήνα τους 

περισσότερα, πολύ περισσότερα από όσα εκφράζουν οι λέξεις. Θα σας βοηθήσω και θα σας διαφωτίσω, 

ώστε να αναγνωρίσετε όλα όσα παρέμειναν κρυμμένα στα λόγια μου, επειδή το μυαλό του φορέα της 

φωνής δεν μπόρεσε να τα μεταφέρει. 

10 Σας καλωσορίζω σήμερα. Καθίστε στο τραπέζι μου. Καλωσορίζω τόσο αυτόν που Με αγαπάει 

όσο και αυτόν που Με απορρίπτει. Σας χαϊδεύω όλους εξίσου γιατί είστε όλοι παιδιά μου. 

11 Παρουσιάζομαι ανάμεσα στους αμαρτωλούς. Υπάρχει δίκαιος άνθρωπος στη γη; Σας προσφέρω τα 

αγαθά της Βασιλείας Μου και σας δίνω τα μέσα για να τα αποκτήσετε. Αν Μου ζητήσετε τη Βασιλεία των 
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Ουρανών Μου, θα σας τη δώσω, γιατί σας την έχω υποσχεθεί από την αρχή του χρόνου. Εσείς, τα παιδιά 

του Κυρίου, είστε οι κληρονόμοι της βασιλείας. Αλλά πόσες αρετές πρέπει να κάνετε για να πάρετε τη Γη 

της Επαγγελίας! Κάποιοι θα το επιτύχουν μέσα από έναν μακρύ και θλιβερό αγώνα, ενώ άλλοι θα κάνουν 

μεγάλα βήματα στην πορεία και σύντομα θα πλησιάσουν τη βασιλεία του φωτός. Θυμάσαι τι υποσχέθηκα 

στον Δήμα, όταν ήταν σε αγωνία, όταν είδα τη μετάνοια, την πίστη και την ταπεινοφροσύνη του; Του 

πρόσφερα να είναι μαζί Μου στον Παράδεισο εκείνη την ημέρα. 

12 Όλοι εσείς, σας ζητώ να θεωρήσετε αυτούς τους ανθρώπους εδώ ως εκπροσώπους σας: Πότε θα 

ξεσηκωθείτε μέσα σας, θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον και θα συγχωρείτε ο ένας στον άλλον τις προσβολές 

σας; Πότε θα υπάρξει επιτέλους ειρήνη στον πλανήτη σας; 

13 Η συγχώρεση, η οποία πηγάζει από την αγάπη, διδάσκει μόνο το δόγμα μου, και διαθέτει μια 

ισχυρή δύναμη να μεταβάλλει το κακό σε καλό, να μετατρέπει και να μεταμορφώνει τον αμαρτωλό σε 

ενάρετο άνθρωπο. 

14 Μάθετε να συγχωρείτε και θα έχετε την αρχή της ειρήνης στον κόσμο σας. Αν ήταν απαραίτητο 

να συγχωρήσετε χίλιες φορές, θα έπρεπε να το κάνετε χίλιες φορές. Δεν γνωρίζετε ότι η συμφιλίωση την 

κατάλληλη στιγμή θα σας σώσει από το να πιείτε ένα ποτήρι πόνο; 

15 Σας μιλάω για τον πόνο που σας αξίζει, τον οποίο πολλαπλασιάζετε όλο και περισσότερο και ο 

οποίος, όταν έρθει η ώρα, ξεχειλίζει. Δεν θα έδινα ποτέ ένα τέτοιο ποτήρι στα παιδιά Μου, αλλά με τη 

δικαιοσύνη Μου, μπορώ ακόμα να σας επιτρέψω να θερίσετε τους καρπούς της κακίας σας, της 

υπερηφάνειας και της απερισκεψίας σας, ώστε να επιστρέψετε σε Μένα μετανοημένοι. 

16 Οι άνθρωποι αμφισβήτησαν τη δύναμή μου και τη δικαιοσύνη μου όταν βεβήλωσαν με την 

επιστήμη τους το ναό της φύσης στον οποίο όλα είναι αρμονικά, και η κρίση τους θα είναι τώρα 

αμείλικτη. 

17 Οι στοιχειώδεις δυνάμεις θα απελευθερωθούν, το σύμπαν θα ταρακουνηθεί και η γη θα τρέμει. 

Τότε θα επικρατήσει τρόμος στους ανθρώπους και θα θέλουν να φύγουν, αλλά δεν θα υπάρχει διαφυγή. 

Θα θελήσουν να υποτάξουν τις απελευθερωμένες δυνάμεις και δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Διότι θα 

αισθανθούν ένοχοι και, μετανοώντας πολύ αργά για την αλαζονεία και την ανοησία τους, θα αναζητήσουν 

τον θάνατο για να αποφύγουν την τιμωρία.  

18 Εσείς, άνθρωποι, γνωρίζετε αυτές τις προφητείες και είστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβεί, αν δεν 

"αναπτυχθείτε" και δεν προσπαθήσετε να διατηρήσετε την ειρήνη που σας έχω εμπιστευθεί. 

19 Ετοιμάστε το μπαστούνι σας και το ταξιδιωτικό σας δέμα, γιατί θα σας στείλω ως προφήτες και 

αγγελιοφόρους για να προειδοποιήσετε τα έθνη. 

20 Κάποιοι θα πάνε στην ανατολή, άλλοι στη δύση και άλλοι στα άλλα σημεία και δρόμους της γης. 

21 Μη ματαιοπονείτε στη σκέψη ότι είστε οι ευνοημένοι στους οποίους έδωσα τις εντολές Μου αυτή 

τη στιγμή να σας κάνω μαθητές Μου. Αλλά σας λέω και αυτό: Μην αρκείστε στο να είστε οι καλούμενοι. 

Κερδίστε αξία για να είστε ανάμεσα στους εκλεκτούς. 

22 Απομακρύνετε από πάνω σας κάθε ματαιοδοξία, για να μη γίνετε σαν το σκουλήκι που φουσκώνει 

από την υγρασία της γης και μετά διαλύεται στο τίποτα. 

23 Μην κοιμάστε με την εμπιστοσύνη ότι σας αγαπώ πολύ για να μην σκοντάψετε. Είστε πολύ 

αγαπητοί, αλλά και πολύ δοκιμασμένοι. 

24 Τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της γης θα εξαφανιστούν και μόνο ένα μέρος θα παραμείνει για να 

αποτελέσει το καταφύγιο εκείνων που θα επιβιώσουν από το χάος. Θα γίνετε μάρτυρες της εκπλήρωσης 

πολλών προφητειών. 

25 Εσείς, άνθρωποι, εκπληρώστε τις οδηγίες Μου και Εγώ θα κάνω τα πράγματα που σας 

υποσχέθηκα να γίνουν πραγματικότητα. 

26 Προσευχηθείτε, παρακολουθήστε, σπείρετε αγάπη, σκορπίστε φως, αφήστε ίχνη ελέους και θα 

είστε ήσυχοι με τη συνείδησή σας και σε αρμονία με τον Δημιουργό. 

27 Ακούστε προσεκτικά αυτόν τον λόγο για να τον ερμηνεύσετε και να τον σπείρετε στις καρδιές των 

συνανθρώπων σας. Μην αρκείστε στην κατανόησή της: μιλήστε γι' αυτήν, δώστε το παράδειγμα και 

διδάξτε με τα έργα σας. Να είστε ευαίσθητοι, ώστε να ξέρετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να 

μιλήσετε και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μαρτυρήσουν οι πράξεις σας τη διδασκαλία μου. 

28 Σας δίνω μια γλώσσα για να διαδώσετε το Λόγο μου, και αυτή η γλώσσα είναι η πνευματική 

αγάπη που θα γίνει κατανοητή από όλους τους ανθρώπους. Είναι μια γλώσσα που αρέσει στο αυτί και 
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στην καρδιά των ανθρώπων, η οποία θα γκρεμίσει, πέτρα με πέτρα, τον πύργο της Βαβέλ που έχουν 

στήσει στις καρδιές τους. Τότε η κρίση μου θα τελειώσει, επειδή όλοι θα θεωρούν τους εαυτούς τους 

αδελφούς και αδελφές. 

29 Τα χωράφια είναι δεκτικά και γόνιμα, άνθρωποι. Προετοιμαστείτε πνευματικά και σωματικά, τότε 

θα εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσετε και να σπείρετε το σπόρο αυτής της αποκάλυψης και 

ταυτόχρονα να ανοίξετε το δρόμο για τις νέες γενιές. 

30 Σας υποσχέθηκα να στείλω πνεύματα μεγάλου φωτός να ζήσουν ανάμεσά σας. Το μόνο που 

περιμένουν είναι να έρθει η ώρα να πλησιάσουν τη γη, να ενσαρκωθούν και να εκπληρώσουν μια μεγάλη 

αποστολή αποκατάστασης. Όταν αυτά τα πνεύματα θα ζουν σε αυτόν τον κόσμο ─ τι θα έχετε να τους 

διδάξετε; Αληθινά σας λέω: Τίποτα! Γιατί θα έρθουν για να διδάξουν, όχι για να μάθουν. Θα εκπλαγείτε 

όταν θα τους ακούσετε να μιλούν για βαθιά πράγματα από την παιδική τους ηλικία, όταν θα τους δείτε να 

συνομιλούν με επιστήμονες και θεολόγους, να εκπλήσσουν τους ενήλικες με την εμπειρία τους και να 

συνιστούν το σωστό δρόμο σε παιδιά και νέους. 

31 Ευλογημένο είναι το σπίτι που δέχεται ένα από αυτά τα πνεύματα στη μήτρα του. Πόσο βαριά θα 

είναι τα βάρη της εξιλέωσης που θα επωμιστούν όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν την εκπλήρωση της 

αποστολής των αγγελιοφόρων μου! 

32 Συνειδητοποιήστε τώρα γιατί θέλω να καθαρίζετε και να ανανεώνεστε όλο και περισσότερο, ώστε 

οι καρποί σας να γίνονται όλο και πιο καθαροί από γενιά σε γενιά. 

33 Ίσως το σπίτι σας να είναι αυτό που θα δεχτεί την παρουσία αυτών των Όντων του Φωτός; Αν 

είστε προετοιμασμένοι, θα σας επιλέξω, αν δεν είστε, θα αναζητήσω κατάλληλες καρδιές και θα τις 

στείλω εκεί. 

34 Εσείς εδώ πιστεύετε στις προφητείες μου. Αλλά θα υπάρξουν πολλοί που θα απορρίψουν τα λόγια 

μου αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς απέρριψαν τις προηγούμενες αποκαλύψεις. Αλλά μην ανησυχείτε, 

γιατί όταν τα λόγια μου γίνουν πραγματικότητα, θα είναι οι πρώτοι που θα χαμηλώσουν τα πρόσωπά τους, 

ντροπιασμένοι για τη δυσπιστία τους. 

35 Κάθε θεία αποκάλυψη που έχει απορριφθεί από τους ανθρώπους θα αναγνωριστεί και θα γίνει 

πιστευτή. Όλα όσα έχουν ξεχαστεί ή αποκρυφτεί από τις εκκλησίες και τις αιρέσεις θα έρθουν στο φως. 

36 Πρέπει να διδάξετε τον κόσμο με το παράδειγμά σας να εισέρχεται με πνευματικότητα και 

σεβασμό στη διδασκαλία αυτού που αποκαλύπτεται μέσω του Πατέρα και να μην προσπαθεί να υπερβεί 

αυτό που χορηγείται μέσω Αυτού. Αγάπη, ταπεινοφροσύνη, σεβασμός ─ αυτά πρέπει να διδάξετε σε μια 

ανθρωπότητα που ανέκαθεν σκόπευε να εξερευνήσει τα μυστήρια του Κυρίου χωρίς πνευματική 

προετοιμασία. 

37 Δεν σέβεστε την κρεβατοκάμαρα των γονιών σας; Τότε σεβαστείτε ακόμη περισσότερο τα 

μυστικά του Επουράνιου Πατέρα σας. Υπάρχουν τόσα πολλά που σας έχω αποκαλύψει και σας έχω δείξει, 

που δεν τα έχετε ακόμη κατανοήσει όλα, και ήδη ζητάτε νέα μυστικά για να διεισδύσετε. 

38 Σε εσάς ─ μαθητές μιας ανώτερης επιστήμης, μιας σοφίας που ανήκει σε μια ζωή ανώτερη από 

την ανθρώπινη ζωή ─ σας λέω να μην επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, να γνωρίζετε περισσότερα από 

αυτά που σας αποκαλύπτω, γιατί τότε θα πέσετε σύντομα σε σφάλμα. Σας έχω διδάξει πολλές διδασκαλίες 

και έχω περισσότερα να σας δώσω μέσω της διαμεσολάβησης της ανθρώπινης διάνοιας. Θα μάθετε ακόμα 

πολλές νέες αποκαλύψεις και θα καταλάβετε περισσότερα από όσα φανταζόσασταν. 

39 Ο Λόγος μου, που είναι θεία διδασκαλία, θα έρχεται πάντα μαζί με δοκιμασίες και γεγονότα στη 

ζωή σας, έτσι ώστε αυτή η διδασκαλία να βρίσκει όλο και περισσότερη επιβεβαίωση στις καρδιές σας και 

να μην είστε θεωρητικοί μαθητές, αλλά μαθητές που μαρτυρούν την αλήθεια μου με τα έργα σας. 

40 Δεν συμβαίνει συχνά να καταλαβαίνετε μόνο ένα από τα λόγια μου όταν έχετε περάσει μια 

δοκιμασία; 

41 Όταν κατά καιρούς σας μίλησα για την αθανασία της ψυχής, για τις λανθασμένες ιδέες που έχετε 

για τη ζωή και το θάνατο, δεν Με καταλάβατε τη στιγμή που ακούγατε τη διδασκαλία Μου. Αλλά τότε 

μια δοκιμασία χτύπησε το σπίτι σας, είδατε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο να φεύγει από αυτόν τον κόσμο, 

και τα μάτια σας άνοιξαν στην πραγματικότητα, στο φως της αλήθειας, και Με ευχαριστήσατε που έβαλα 

τόση τελειότητα σε όλα Μου τα έργα και που σας άρπαξα από την άγνοια και το λάθος σας. 

42 Διεισδύστε στο Λόγο μου με το νου και το πνεύμα. Συγκεντρωθείτε στον πυρήνα της ύπαρξής 

σας, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία θέληση μεταξύ του πνεύματος και του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο 
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θα κατανοήσετε τη διδασκαλία μου πιο εύκολα και θα ξεπεράσετε τις δοκιμασίες με μεγαλύτερη 

ανύψωση. 

43 Μακάριοι όσοι φτωχοί στα αγαθά του κόσμου παίρνουν το ψωμί του Λόγου Μου με την επιθυμία 

να μεγαλουργήσουν, γιατί με τον τρόπο Μου θα το πετύχουν. Μακάριοι είναι εκείνοι που ─ αν και 

πλούσιοι στον κόσμο ─ αφήνουν πίσω τους τις ανέσεις τους για να μάθουν από Μένα, γιατί θα γνωρίσουν 

τον αληθινό πλούτο. 

44 Σήμερα το Πνεύμα μου κατεβαίνει στην ανθρωπότητα με μια ακτίνα φωτός, σε μια εποχή που δεν 

υπάρχει ούτε φόβος για τη δικαιοσύνη μου ούτε αγάπη για τον άλλον. 

45 Είστε ένας ταπεινός λαός, μάρτυρες της παρουσίας μου και του λόγου μου. Αλλά σε αυτόν τον 

λαό υπάρχει έλλειψη αγάπης και δεν βλέπω κανένα σεβασμό για την εκδήλωσή Μου, επειδή έχουν 

συνηθίσει σε αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές σας καλώ να λογοδοτήσετε, 

επιτιθέμενος στην αδιαφορία των καρδιών σας με τον γεμάτο δικαιοσύνη λόγο Μου. 

46 Σκεφτείτε, ω μαθητές: Αν δεν έχετε κανένα σεβασμό για αυτό το θείο έργο τώρα, δεν θα 

μπορέσετε αργότερα να γίνετε εκείνοι που βαδίζουν στο δρόμο της εκπλήρωσης του καθήκοντος ως 

υπάκουοι εργάτες στο έργο του Διδασκάλου σας. 

47 Η παρούσα στιγμή είναι μια δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Τα μεγάλα έθνη του κόσμου 

ετοιμάζονται να επιτεθούν το ένα στο άλλο σαν αιμοδιψή θηρία τυφλωμένα από το μίσος. Οι μικροί λαοί 

φοβούνται τα σημάδια του πολέμου, που σημαίνει θλίψη και καταστροφή. Τα σπίτια σκοτεινιάζουν, οι 

καρδιές χτυπούν από τρόμο και όσοι αγαπούν την ειρήνη και τη δικαιοσύνη βασανίζονται από την ιδέα 

ενός πολέμου που απειλεί την ειρήνη της ανθρωπότητας. 

48 Πόσα όνειρα προόδου γκρεμίζονται σε αυτές τις στιγμές! Πόσες ψευδαισθήσεις καταρρέουν και 

πόσες ζωές είναι ήδη καταδικασμένες σε θάνατο. Αυτή είναι η ώρα να αρχίσετε το έργο σας, να κάνετε 

αισθητή την παρουσία σας στον κόσμο, ω άνθρωποι. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να 

προσευχηθείτε. 

49 Προσευχηθείτε, κάνοντας την πίστη σας αισθητή και ενώνοντας την καρδιά σας με την καρδιά 

όλων εκείνων που Με επικαλούνται αυτή την ώρα της αγωνίας, ζητώντας να γίνει ειρήνη στον κόσμο. 

Προσευχηθείτε για όλους εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από κάθε ενεργό χρήση της ψυχής και ζουν 

μόνο για την επιδίωξη ενός υλικού στόχου που έχουν θέσει για τον εαυτό τους λόγω των αξιώσεων τους 

για εξουσία, των μίσους τους. 

50 Γεμίστε το δωμάτιο με πιο δυνατές σκέψεις. Ο καθένας από αυτούς ας είναι σαν ένα ξίφος που 

μάχεται στο αόρατο ─ εκεί όπου δονούνται οι σκέψεις των ανθρώπων ─ για να επιφέρει την καταστροφή 

των σκοτεινών δυνάμεων που απειλούν να καταλάβουν τον κόσμο. Ωστόσο, πιστέψτε στη δύναμη της 

προσευχής. Γιατί αν νομίζετε ότι χάνεται στο άπειρο, δεν θα έχει την απαραίτητη δύναμη να φτάσει στο 

μυαλό των συνανθρώπων σας. 

51 Οι σκέψεις σας πάντοτε φτάνουν σε Μένα, όσο ατελείς κι αν είναι, και ακούω τις προσευχές σας, 

ακόμη κι αν δεν έχουν την πίστη που θα έπρεπε πάντοτε να τους δίνετε. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το 

πνεύμα Μου λαμβάνει τις δονήσεις και τα συναισθήματα όλων των όντων. Όμως οι άνθρωποι που, λόγω 

του εγωισμού τους, κρατούν απόσταση ο ένας από τον άλλο, μακριά από την πνευματική ζωή, ως 

αποτέλεσμα του υλισμού στον οποίο έχουν αφήσει τον εαυτό τους να εμπλακεί στις μέρες μας, δεν είναι 

προετοιμασμένοι να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω των σκέψεών τους. Παρ' όλα αυτά, 

σας λέω ότι είναι απαραίτητο να αρχίσετε να εκπαιδεύετε το μυαλό σας. Για να το κάνετε αυτό, "μιλήστε" 

στις ψυχές, ακόμη και αν δεν λάβετε μια σαφώς αντιληπτή απάντηση από αυτές. Αύριο, όταν όλοι θα 

έχουν μάθει να δίνουν, θα λαμβάνουν όλο και περισσότερες ενδείξεις μιας πνευματικής κατανόησης που 

οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ ονειρευτεί. 

52 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι λαμβάνω κάθε σκέψη και κάθε αίτημα. Ο κόσμος, από την άλλη 

πλευρά, δεν ξέρει πώς να δέχεται την έμπνευσή Μου, ούτε έχει προετοιμαστεί για να αφήσει τις θείες 

σκέψεις Μου να λάμψουν στο μυαλό του, ούτε ακούει τη φωνή Μου όταν απαντώ στο κάλεσμά του. 

Αλλά έχω πίστη σε σας, πιστεύω σε σας, επειδή σας δημιούργησα και σας προίκισα με μια ψυχή φωτός 

που είναι μια σπίθα Μου, και με ένα πνεύμα που είναι η εικόνα Μου. 

53 Αν σας έλεγα ότι δεν περιμένω από εσάς να τελειοποιηθείτε, θα ήταν σαν να σας δήλωνα ότι 

απέτυχα στο μεγαλύτερο έργο που προέκυψε από τη Θεία Θέλησή μου, και αυτό δεν μπορεί να γίνει. 
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54 Ξέρω ότι ζείτε την εποχή που η ψυχή σας θα περάσει νικηφόρα όλους τους πειρασμούς που 

συναντά στο δρόμο της, και μετά θα ανατείλει γεμάτη φως σε μια νέα ύπαρξη. 

55 Σε αυτή την εκδήλωση που είχα μαζί σας σήμερα, σας έδωσα μόνο μια οδηγία που θα σας δώσει 

μια ιδέα για το ποια θα είναι η επικοινωνία σας με τον Πατέρα, αλλά και με τους συνανθρώπους σας μέσω 

της σκέψης στο μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχετε. Αλλά πρέπει να προσέξετε να μην 

το επιτύχετε με τη χρήση μέσων που είναι ακατάλληλα για ένα έργο τόσο θορυβώδες όσο αυτό. 

56 Μελετήστε, δράστε, επιμείνετε, και ανεπαίσθητα θα επιτύχετε τελικά τον διάλογο πνεύματος προς 

πνεύμα. 

57 Σήμερα έρχεστε κάτω από τη σκιά του δέντρου, όπου ακούτε τη φωνή που σας μιλάει για τον 

Τρίτο Χρόνο, τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. 

58 Η εξύψωσή σας αυτή την ημέρα ήταν μεγάλη, επειδή βιώσατε δοκιμασίες στην πορεία. 

59 Ο φόβος έχει κυριεύσει τις καρδιές σας τις τελευταίες ημέρες και έχετε "ξυπνήσει". Οι 

κουρασμένοι ξύπνησαν και οι αδύναμοι ξεσηκώθηκαν με επιθυμία για το "δέντρο" όπου βρίσκεται η 

δύναμη για να αντέξουν τους ανεμοστρόβιλους. 

60 Γιατί φοβάστε, άνθρωποι, παρόλο που βρίσκεστε υπό την προστασία του ελέους Μου; Για να μην 

σας λείπει η πίστη, ακολουθήστε τις οδηγίες Μου, θυμηθείτε ότι όποτε με εμπιστεύεστε, ο λόγος Μου 

είναι στο στόμα σας, το φως Μου στην κατανόησή σας. Τότε έχετε καταπλήξει τους άνδρες. Μην ξεχνάτε 

ότι κάθε φορά που η δυσπιστία σας σας χώριζε από Μένα, είδατε κάθε δύναμη να φεύγει από εσάς. 

61 Η ψυχή σας φοβάται πολύ τη δουλεία, επειδή το γνωρίζει- φοβάστε πολύ το ζυγό του Φαραώ. 

Αγαπάτε την ελευθερία στον κόσμο, και μέσω αυτής αναζητάτε την ειρήνη. Δεν θέλετε πόλεμο, αίμα και 

πόνο- προσπαθείτε να αποκτήσετε αξία για να μην πέσουν τα παιδιά σας στο χάος και προσεύχεστε να 

έχετε διαύγεια, να ανανεωθείτε και να διατηρήσετε λίγη αγνότητα. 

62 Μόνο Εγώ μπορώ να σας δώσω την ειρήνη, γιατί υπάρχει μόνο σε Μένα. 

63 Στην επιθυμία για αυτή την ειρήνη, κοιτάξτε πιο προσεκτικά τις θρησκευτικές κοινότητες και δεν 

θα τη βρείτε. Ακούστε τους διορισμένους εκπροσώπους και θα πειστείτε ότι ο λόγος τους δεν περιέχει 

καμία ουσία ειρήνης. Αναζητήστε την ειρήνη από τις βασιλικές κατοικίες μέχρι τις πιο άθλιες καλύβες, 

και δεν θα τη βρείτε, γιατί έχει φύγει από τη γη αυτή τη στιγμή. 

64 Γιατί οι καρδιές των πιστών και των απίστων αισθάνονται να πλημμυρίζουν από ειρήνη όταν 

ακούν το Λόγο μου σε αυτές τις ταπεινές αίθουσες συναντήσεων; Δεν θα μπορούσε αυτό το γεγονός από 

μόνο του να είναι αρκετό για να σας αποδείξει ότι είναι το Θεϊκό μου Πνεύμα που σας κάνει γνωστό τον 

εαυτό του; 

65 Αυτή είναι η τρίτη φορά που έρχομαι για να σας φέρω την ειρήνη μου, να σας γεμίσω με θάρρος, 

πίστη και δύναμη και να σας υπενθυμίσω ότι είστε προορισμένοι να φέρετε ευλογία και ειρήνη στις 

καρδιές των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα ήδη περιμένει και λαχταρά εκείνους που θα έρθουν να την 

προσεγγίσουν με αληθινό έλεος, και η γη είναι ήδη γόνιμη για να σπείρει τον σπόρο της αγάπης. 

Από χώρα σε χώρα η πανούκλα συνεχίζει να εξαπλώνεται, άγνωστες ασθένειες ξεσπούν χωρίς η 

επιστήμη να μπορεί να τις καταπολεμήσει. Η σύγχυση των κοσμοθεωριών και ο ηθικός εκφυλισμός έχουν 

οδηγήσει τον κόσμο στην άβυσσο. Αλλά οι αγγελιοφόροι μου δεν έχουν έρθει ακόμη για να απαλύνουν 

αυτά τα βάσανα και να φέρουν φως σε αυτά τα σκοτάδια, επειδή αργούν πολύ να προετοιμαστούν. 

66 Αν κάποιος αναβάλλει επειδή θεωρεί τον εαυτό του άπορο και τα ρούχα του τσαλακωμένα ή 

φτωχά, είναι επειδή δεν έχει πίστη και, χωρίς να το συνειδητοποιεί, βλασφημεί τη θεότητά μου. 

67 Υποκλίνεστε ακόμη μπροστά στους ισχυρούς της γης; Εξακολουθείτε να εντυπωσιάζεστε από τον 

ανθρώπινο πλούτο; Όχι, λαέ μου, το μόνο σπουδαίο και αληθινά πολύτιμο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου 

είναι η ανοδική ανάπτυξη της ψυχής, και σ' αυτό σας οδηγεί ο λόγος μου. 

68 Πόση ανάγκη έχουν όσοι ήταν μεγάλοι και ισχυροί στη γη και φτάνουν στην ουράνια πόρτα μου, 

επειδή ξέχασαν τους πνευματικούς θησαυρούς και τον δρόμο για την αιώνια ζωή! Ενώ η αλήθεια της 

βασιλείας μου αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, είναι κρυμμένη από τους μορφωμένους και τους 

μορφωμένους, επειδή θα έκαναν το ίδιο με την πνευματική σοφία που έκαναν με τη γήινη επιστήμη: Θα 

αναζητούσαν θρόνους για τη ματαιοδοξία τους και όπλα για τους καβγάδες τους σε αυτό το φως. 

69 Ποιοι είστε εσείς στους οποίους αποκάλυψα αυτό το μυστικό; Ξέρετε μόνο ότι έχετε ζήσει στο 

παρελθόν, αλλά δεν ξέρετε ποιος ήσασταν. Επομένως, δεν ξέρετε ποιοι είστε και ποιοι θα γίνετε, από πού 

προέρχεστε ή πού πηγαίνετε. Γι' αυτό ήρθα σε σας ως Δάσκαλος για να σας διδάξω όλα όσα δεν ξέρετε. 
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70 Την Πρώτη φορά ο Ιακώβ και η οικογένειά του αναγνώρισαν τον αληθινό Θεό, και όταν ο 

Πατέρας είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι διατήρησαν τον σπόρο της πίστης στη θεότητά Του, τους έστειλε να 

κατοικήσουν στους κόλπους των ειδωλολατρών και των ειδωλολατρών, για να μαρτυρήσουν εκεί την 

ύπαρξη και τη δύναμή Του. 

71 Εκεί η οικογένεια του πατριάρχη πολλαπλασιάστηκε, τα παιδιά του δημιούργησαν νέες 

οικογένειες και αυτές έγιναν φυλές. Αλλά ο βασιλιάς εκείνης της χώρας φοβόταν τους ανθρώπους που 

μεγάλωναν υπό την εξουσία του. Τους αφαίρεσε την ελευθερία τους και τους έκανε δούλους του, 

βάζοντάς τους σε αλυσίδες και επιβάλλοντάς τους δουλεία. 

72 Η δοκιμασία ήταν μεγάλη, μακροχρόνια και θλιβερή. Οι άνδρες κοπιάζανε και λυγίζανε κάτω από 

το μαστίγιο, και στις καρδιές των γυναικών υπήρχε κλάμα και πίκρα. Η ταπείνωση και η δυστυχία 

βάρυναν αυτόν τον λαό για να αποδείξει την πίστη και τη δύναμή του απέναντι στους ειδωλολάτρες. 

Αλλά ο Πατέρας, συγκινημένος από τη θλίψη του λαού Του και επειδή ήθελε να αποκαλύψει τη δύναμή 

Του στον Φαραώ, κάλεσε έναν άνδρα, τον Μωυσή, τον οποίο προετοίμασε και ενέπνευσε, για να 

ελευθερώσει τον λαό Του. Του είπε τα εξής: "Πήγαινε και αποκάλυψε τη δικαιοσύνη και τη δύναμή Μου 

ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον του λαού Μου, διότι ακόμη και οι δικοί Μου έχουν γίνει αδύναμοι, Με 

έχουν ξεχάσει και έχουν επιτρέψει στις καρδιές τους να μολυνθούν από τα έθιμα και τις πεποιθήσεις των 

ειδωλολατρών. Σε εσάς, που παραμείνατε πιστοί, δίνω αυτή την εντολή, ώστε να ανάψετε το ιδανικό της 

ελευθερίας μέσα σας και να κάνετε τον Φαραώ να αφήσει τον Ισραήλ να πάει στη Χαναάν, τη Γη της 

Επαγγελίας, για να υπηρετήσει τον Θεό του. Φρόντισε ο λαός να προσευχηθεί, να "προσέχει" και να 

συνειδητοποιήσει ότι δεν θα επιτύχει την ελευθερία του με όπλα δολοφονίας". 

73 Ο άνθρωπος αυτός εμφανίστηκε αρκετές φορές ενώπιον του Φαραώ για να απαιτήσει την 

ελευθερία του λαού, η οποία του αρνήθηκε κάθε φορά. Τότε ο Κύριος έκανε αισθητή τη δικαιοσύνη του 

και εξαπέλυσε πληγές και συμφορές στην Αίγυπτο, μέχρι που ο πόνος και η καταστροφή έφτασαν σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε ο βασιλιάς κάλεσε τον Μωυσή κοντά του και επέτρεψε σε αυτόν και τον λαό του να 

εγκαταλείψουν τη χώρα του. 

74 Όταν ο Ισραήλ βγήκε έξω επιθυμώντας την ελευθερία του, ο Φαραώ συνειδητοποίησε ότι ο 

άνθρωπος είχε πραγματικά θεϊκή εξουσία. 

75 Ο Μωυσής ενίσχυσε την πίστη του λαού του, ώστε να αντέξουν τις δυσκολίες και τα βάσανα του 

ταξιδιού. Το ταξίδι ήταν μακρύ και επικίνδυνο- πολλοί κατέρρευσαν στο δρόμο, νικημένοι από την 

εξάντληση ή το γήρας, χωρίς να μπορέσουν να δουν τη γη της υπόσχεσης. Αλλά τα παιδιά τους έφτασαν 

στη γη που ρέει γάλα και μέλι, η οποία περίμενε τον λαό του Ισραήλ. 

76 Σαν ένας νέος παράδεισος, η γη αυτή παρουσιάστηκε σε όσους την κατέκτησαν. Υπήρχε ειρήνη, 

γονιμότητα και αφθονία, πλατιές κοιλάδες, κρυστάλλινα νερά και ένας γαλήνιος ουρανός, και ότι οι 

άνθρωποι πολλαπλασιάστηκαν σε αυτό. Εκεί άνθισε η λατρεία του για τον αληθινό Θεό. 

Όμως αυτή η ειρήνη και η ευτυχία δεν κράτησε για πάντα, επειδή ο λαός αυτός, ακόμη και μέσα σε 

αυτή τη γη της ευλογίας, έπεσε σε πειρασμό, ειδωλολατρία και διχόνοια. Έχασε τη ζωτικότητά της και 

κυριαρχήθηκε και πάλι από ειδωλολατρικούς και πεινασμένους για εξουσία λαούς. Όσο προσευχόταν και 

Με αναζητούσε, ήταν δυνατή. Αλλά όταν Με ξέχασε για όλες τις απολαύσεις και τις ματαιοδοξίες της, 

έχασε τη χάρη Μου. 

77 Θυμηθείτε τη σοφία του Σολομώντα και την έμπνευση του Δαβίδ. Μεγάλη ήταν η λάμψη των 

βασιλείων τους, αλλά όταν έπεσαν στον πειρασμό, έχασαν τα πάντα. 

78 Αυτός ο λαός έγινε και πάλι φόρου υποτελής σε ξένα έθνη και αργότερα υπήκοος του 

αυτοκράτορα. Ο λαός είχε ξεχάσει τη διαθήκη του με τον Ιεχωβά και ήταν απαραίτητο να την ανανεώσει 

ο Πατέρας, ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος των προφητών, μέσω του οποίου είχε υποσχεθεί στο λαό έναν 

Σωτήρα, έναν Μεσσία. Ο Μεσσίας έγινε άνθρωπος για να σώσει όλα όσα είχαν χαθεί και να διδάξει στον 

κόσμο τον δρόμο που οδηγεί στην πνευματική πατρίδα, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αληθινή γη της 

υπόσχεσης. 

79 Ο νέος Λυτρωτής ήταν ο Χριστός, ο οποίος σας δίδαξε την πραότητα, και ο οποίος, όταν βρήκε 

τον λαό Του δούλο, τους δίδαξε να "αποδίδουν στον Καίσαρα όσα ανήκουν στον Καίσαρα, και στον Θεό 

όσα ανήκουν στον Θεό", και με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε τις ψυχές τους. 
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80 Όπως ο Μωυσής δεν μπήκε στη Γη της Επαγγελίας και είδε μόνο τη σκιώδη εικόνα της από το 

ύψος ενός βουνού, έτσι και ο Χριστός είδε από το σταυρό τη Βασιλεία των Ουρανών όπου θα περίμενε 

όλα τα παιδιά Του. 

81 Πόσο υπέφεραν όσοι Με ακολούθησαν! Μέσα από χώρες, επαρχίες και αυτοκρατορίες 

αναζητήθηκαν και καταδιώχθηκαν. Το μαστίγιο, το μαρτύριο και το ικρίωμα του αίματος σηκώθηκαν στο 

δρόμο εκείνων και πολλοί αναζήτησαν τα έγκατα της γης για να προσευχηθούν και να μιλήσουν το όνομά 

Μου χωρίς φόβο. Αλλά πόσο συχνά έτρεμε το χέρι του δήμιου μπροστά σε έναν χριστιανό όταν έβλεπε τη 

σταθερότητα και την πίστη του! Πόσες φορές ακόμη και οι άρχοντες έτρεμαν μπροστά τους ή όταν 

άκουγαν τον εμπνευσμένο λόγο των θυμάτων τους που πέθαιναν με το όνομα του Διδασκάλου τους στα 

χείλη τους. 

82 Το μονοπάτι του Ιησού ήταν αιματηρό και αυτό ήταν το μονοπάτι που ακολούθησαν οι απόστολοι 

και οι μάρτυρες. Αλλά η μάχη τελείωσε όταν τελικά έγινε φως στην ψυχή των ανθρώπων που είχαν 

νικηθεί και κατακτηθεί από τόσα θαύματα πίστης και τόσες θυσίες αγάπης. 

83 Ο λόγος μου αντήχησε στα έθνη και η διδασκαλία μου διείσδυσε στις καρδιές, και ήρθε μια εποχή 

που η ειρήνη της Βασιλείας του Θεού έγινε αισθητή στη γη. Ο Χριστός αγαπήθηκε τόσο από τους 

βασιλιάδες όσο και από τους φτωχούς και η παρουσία του έγινε αισθητή στις καρδιές. Τα έθνη ήρθαν πιο 

κοντά το ένα μετά το άλλο και πολλές εχθρότητες εξαφανίστηκαν. Τότε το όνομά μου προφέρθηκε με 

αγάπη σε όλες τις γλώσσες. 

84 Αλλά πού είναι οι άνθρωποι που νίκησαν τον Φαραώ και άντεξαν στις δοκιμασίες της ερήμου; 

Πού είναι εκείνοι που στη συνέχεια νίκησαν αυτοκρατορίες και καθεστώτα με τον θυσιαστικό τους 

θάνατο, έχοντας μόνο τον Λόγο του Ιησού ως όπλο τους; Αληθινά σας λέω, είναι στη γη. 

Αλλά για άλλη μια φορά με ξέχασαν και ο Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου παραποιήθηκαν. Τότε 

έστειλα ξανά στη γη τις ψυχές που ήταν πιστές, ταπεινές και ανιδιοτελείς, ώστε να μαρτυρήσουν τον 

ερχομό Μου και τον λόγο Μου. Ωστόσο, αυτόν τον λαό δεν τον σχημάτισα σ' αυτόν τον καιρό από μία 

μόνο φυλή, ούτε από ένα μόνο έθνος. Διότι σας είπα ότι ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, δεν είναι 

θεμελιωμένος στη σάρκα, αλλά στο Πνεύμα. 

85 Είμαι ο μόνος που μπορεί να σας διαφωτίσει για το ποιος είστε, και σας το λέω. Σας αποκαλύπτω 

τι ήρθατε να κάνετε και σας δείχνω το σημείο προς το οποίο πρέπει να κινηθείτε. Είστε ο σπόρος αυτού 

του ισχυρού λαού και έχετε έρθει σε αυτή τη ζωή για να αγωνιστείτε για να αποκτήσετε τη βασιλεία της 

ειρήνης του Πνεύματος και να φέρετε το φως στον κόσμο, όπως ακριβώς σε μια άλλη εποχή ξεπεράσατε 

τις δυσκολίες της ερήμου για να φτάσετε στη Γη της Επαγγελίας. 

86 Γι' αυτό, σας δείχνω την κληρονομιά σας και σας αποκαλύπτω τα χαρίσματά σας, ώστε να είναι τα 

εργαλεία με τα οποία καλλιεργείτε τα χωράφια και τα όπλα με τα οποία πολεμάτε. 

87 Τι φοβάστε λοιπόν; Θέλετε να συνεχίσετε να είστε σκλάβοι; "Όχι, η καρδιά σου Μου λέει. 

88 Σας ανακοίνωσα μέσω διαφόρων φορέων φωνής μεγάλο χάος στη γη. Ενώ κάποιοι πίστευαν, αν 

και ήταν ακόμα νυσταγμένοι, άλλοι αμφέβαλαν, και έτσι ήταν απαραίτητο να φτάσουν τα νέα του 

πολέμου σε αυτούς, ώστε να ξυπνήσουν. Ήταν απαραίτητο τα παιδιά τους να κληθούν στα όπλα, ώστε να 

πιστέψουν στον λόγο μου όταν θα έβλεπαν την εκπλήρωσή του. 

89 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε και μην ανησυχείτε για τους γιους σας, γιατί θα τους κάνω 

στρατιώτες της ειρήνης ανάμεσα στα πλήθη. 

90 Ο Ηλίας πηγαίνει μπροστά από εσάς και τα έθνη, ανοίγοντας το δρόμο και απελευθερώνοντας 

ψυχές μέσα από το φως της αλήθειας. 

91 Μάθετε να κρίνετε τον Λόγο μου και να τον διερευνήσετε, ώστε να ανακαλύψετε τη θεϊκή του 

ουσία. 

92 Σας κάνω δυνατούς και σας αφήνω την ευλογία μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 239  
1 Νιώστε Με, γιατί είμαι πολύ κοντά σας. Όποιος είναι πεπεισμένος για την παρουσία Μου, Με 

αισθάνεται στα ενδότερα της καρδιάς του. 

2 Ωστόσο, σας το λέω για άλλη μια φορά: κανείς δεν σας αναγκάζει να πιστέψετε, ούτε να Με 

ακολουθήσετε. Το φως της πίστης θα αναφλεγεί από μόνο του και θα αναδείξει την αγάπη σας. 

3 Είσαι το προνομιούχο πλάσμα σε αυτή τη γήινη κοιλάδα, το οποίο έχω προικίσει με το χάρισμα 

της λογικής και το οποίο έχω τοποθετήσει στο μέσον ενός απέραντου κόσμου γεμάτου έργα, πλάσματα 

και εκδηλώσεις της δύναμής Μου, που μαρτυρούν ότι Εκείνος που τους έδωσε ζωή είναι παντοδύναμος. 

4 Έχω παραχωρήσει στον άνθρωπο την ελευθερία της σκέψης από την αρχή, αλλά πάντα ήταν 

σκλάβος ─ άλλοτε μέσω του φανατισμού, άλλοτε ως σκλάβος των ψευδών πεποιθήσεων του Φαραώ και 

του αυτοκράτορα. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή είναι τυφλωμένος μπροστά στην ελευθερία 

που το πνεύμα αποκτά σήμερα και στη διαύγεια που παρουσιάζεται στα μάτια του, επειδή ο νους του δεν 

είναι συνηθισμένος σε αυτή την ελευθερία. 

5 Ο άνθρωπος είχε μειώσει τη δύναμη της κατανόησης του πνευματικού και γι' αυτό έπεσε σε 

φανατισμό, περπάτησε σε στραβά μονοπάτια και ήταν σαν σκιά της θέλησης των άλλων. 

6 Είχε χάσει την ελευθερία του, δεν ήταν πλέον κύριος του εαυτού του, ούτε των σκέψεών του. 

7 Αλλά η εποχή του φωτός έχει έρθει ─ η ώρα που πρέπει να σπάσετε τις αλυσίδες και να ανοίξετε 

τα φτερά σας για να πετάξετε ελεύθερα στο άπειρο με την επιθυμία για την αλήθεια. 

8 Η πνευματοποίηση είναι ελευθερία. Επομένως, όσοι Με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν 

κατανοήσει το νόημα αυτής της απελευθερωτικής διδασκαλίας, βλέπουν μπροστά τους να ανοίγεται μια 

πλατιά κοιλάδα στην οποία θα αγωνιστούν και θα μαρτυρήσουν ότι έχει έρθει η ώρα που ο Θεός, ο 

Παντοδύναμος Δημιουργός, ήρθε για να καθιερώσει το διάλογο μεταξύ Αυτού και του ανθρώπου. 

9 Αυτή την άμεση σύνδεση που οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν αδύνατη μεταξύ ενός Θεού που είναι 

όλη η δύναμη, η σοφία και η τελειότητα και του ανθρώπινου πλάσματος που είναι γεμάτο φτώχεια, 

άγνοια και αμαρτία, την έχω συνειδητοποιήσει. Εγώ είμαι αυτός που ήρθα σε σας. 

10 Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Κύριό 

του; Νομίζατε ότι αυτό ήταν προνόμιο μόνο των δικαίων και των προφητών ─ εκείνων που, τυφλωμένοι 

από τα ίδια τους τα οράματα, έπεσαν κάτω και στη συνέχεια ανακοίνωσαν τον ερχομό του Μεσσία ─ 

εκείνων των οποίων η προσευχή ήταν τόσο βαθιά και θερμή που έπεσαν σε έκσταση και μπόρεσαν να 

δουν το Θείο. 

11 Σήμερα υπάρχει σκληρότητα στις καρδιές, πολλή απιστία απέναντι στα πνευματικά, και οι 

άνθρωποι περιορίζονται στο να πιστεύουν μόνο σε ό,τι μπορούν να κατανοήσουν και σε ό,τι δεν 

απορρίπτουν, παρόλο που μέσα τους δεν παύουν ποτέ να αισθάνονται τη ζωή που τους περιμένει πέρα 

από το θάνατο. 

12 Σας δίνω αυτές τις οδηγίες χρησιμοποιώντας μια ανθρώπινη διάνοια σαν τη δική σας, ώστε να 

νιώσετε αυτόν τον Λόγο πολύ κοντά σας. Τι σημαίνει ότι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω ενός 

αμαρτωλού ανθρώπου, αν αυτός ξέρει πώς να προετοιμαστεί για να Με δεχτεί; 

13 Τι το παράξενο υπάρχει στο γεγονός ότι Εγώ επίσης κάνω τον εαυτό Μου γνωστό όταν σας μιλάω 

στα όνειρά σας ─ όταν παντού όπου περπατάτε και στέκεστε, όταν Με χρειάζεστε περισσότερο, αγγίζω 

την καρδιά σας με την αγάπη Μου; Υπάρχει κάτι μέσα σας που σας ανεβάζει πάνω από τον κόσμο στον 

οποίο ζείτε. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι παρά η ψυχή-πνεύμα, η οποία είναι εικόνα του Θείου; 

14 Ξυπνήστε, άνθρωποι, καταλάβετε Με. Ασχοληθείτε με τη διδασκαλία Μου και με το πνεύμα της 

ψυχής σας. 

15 Έρχομαι σε σας ως Δάσκαλος και ως Πατέρας. Κάθε οδηγία που σας δίνω σας ενισχύει για το 

έργο της ημέρας που σας περιμένει. Γιατί είναι θέλημά Μου να παραμείνετε ήρεμοι μέσα στο χάος των 

παγκόσμιων απόψεων και δογμάτων και να είστε εκείνοι που δίνουν τη σωστή ερμηνεία στη διδασκαλία 

Μου. 

16 Κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω του ανθρώπου και δεν είναι 

σίγουροι αν αυτό έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα ή με την ανθρώπινη θέληση. Αλλά σας λέω: 

ήταν ο Δάσκαλος που εξέπληξε την ανθρωπότητα ─ ο "αγνός σύζυγος" που βρήκε τις παρθένες να 

κοιμούνται και τις λάμπες τους σβηστές. 
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17 Υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες που προσπαθούν να προετοιμαστούν για την επιστροφή Μου 

χωρίς να γνωρίζουν ότι ήδη αναχωρώ. 

18 Κάλεσα τους πάντες, και η αλήθεια είναι ότι το κάλεσμά Μου και η φήμη ότι αυτή τη στιγμή 

γίνομαι γνωστός στους ανθρώπους έφτασε σε κάθε γωνιά της γης, μαζί με μαρτυρίες και αποδείξεις που 

μιλούν για Μένα: ανανεωμένοι αμαρτωλοί, μεταστραφείς άπιστοι, "νεκροί" που αναστήθηκαν, 

αθεράπευτα άρρωστοι που ανάρρωσαν και δαιμονισμένοι που απελευθερώθηκαν από το κακό τους. 

19 Αλλά συνάντησα πολλούς κουφούς, άλλους ματαιόδοξους για το γήινο κύρος τους και άλλους 

πολύ φοβισμένους για να κάνουν γνωστή την εκδήλωσή Μου ως το Πνεύμα της Αλήθειας. Δέχτηκα και 

δίδαξα όλους όσοι ήρθαν σε Μένα και εμπιστεύτηκαν την αγάπη Μου. 

20 Όταν ήρθατε σ' αυτή την πηγή, καθαριστήκατε όλοι σας από τη σκόνη που είχατε πάρει στον 

κόσμο, ώστε να είστε άξιοι να παίρνετε ψωμί από το τραπέζι και να μη μολύνετε το φύλλο του νόμου μου. 

21 Πλησιάζει η ώρα που η κρίση θα γίνει πλήρως αισθητή στον κόσμο. Κάθε έργο, κάθε λέξη και 

κάθε σκέψη θα κριθεί. Από τους ισχυρούς της γης, που κυβερνούν τα έθνη, μέχρι τους ελάχιστους ─ όλοι 

θα ζυγιστούν στη θεϊκή μου ζυγαριά. 

22 Αλλά μην συγχέετε τη δικαιοσύνη με την τιμωρία, ούτε την επανόρθωση με την τιμωρία. Γιατί 

σας επιτρέπω μόνο να θερίσετε τους καρπούς του σπόρου σας και να τους φάτε, για να μπορείτε να ξέρετε 

από τη γεύση και την επίδρασή τους αν είναι καλοί ή επιβλαβείς, αν έχετε σπείρει καλό ή κακό. 

23 Το αθώο αίμα που χύνεται από το ανθρώπινο κακούργημα, το πένθος και τα δάκρυα των χήρων 

και των ορφανών, του παράνομου που υποφέρει από τη δυστυχία και την πείνα ─ όλα αυτά φωνάζουν για 

δικαιοσύνη, και η τέλεια και στοργική αλλά αμείλικτη δικαιοσύνη μου κατεβαίνει σε όλους. 

24 Αφαιρώ τους θρόνους του ανθρώπου, την αλαζονεία του με την οποία Με προκαλεί, τη δύναμή 

του. Τον πείθω ότι είναι παιδί Μου και ότι θέλω να είναι ταπεινός, γιατί η βασιλεία Μου ανήκει στους 

ταπεινούς και θέλω να του τη δώσω ως κληρονομιά. Θυμηθείτε ότι είπα: "Είναι ευκολότερο για μια 

καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά για έναν πλούσιο να μπει στον ουρανό". 

25 Να είστε πάντα μαζί Μου και θα έχετε πάντα την ειρήνη Μου. 

26 "Εργάτες", σκεφτείτε πώς κατεβαίνω για να μαζέψω τους καρπούς που μαζέψατε από το κτήμα 

Μου. 

27 Παρόλο που κάποιοι Με βλέπουν ψυχρά, άλλοι Με ρωτούν με ενδιαφέρον, και κάποιοι Με 

ευχαριστούν γιατί η αγαλλίαση ξεχειλίζει από την καρδιά τους. 

28 Αληθινά σας λέω, η προσπάθεια που κάνετε σήμερα για να καλλιεργήσετε τα χωράφια που πριν 

ήταν άγονα, θα δώσει ειρήνη και χαρά στην ψυχή σας. 

29 Τι γαλήνη έχει βιώσει η καρδιά σας αφού αγκαλιάσατε με την αγκαλιά σας τον εξαντλημένο και 

αφού δώσατε το φως της λογικής σε εκείνον του οποίου οι πνευματικές ικανότητες διαταράχθηκαν. 

30 Σίγουρα χρειαστήκατε πολύ χρόνο για να αναπτύξετε τις ικανότητες και τα χαρίσματά σας, γιατί 

αυτή η ανάπτυξη δεν ξεκίνησε στην παρούσα υλική σας ζωή. Ούτε ο φόβος ή η έλλειψη πίστης σας 

εμποδίζει να περπατάτε με μεγαλύτερη βεβαιότητα, αν και υπάρχουν πολλές ψυχές ανάμεσά σας που 

μπορούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους πρωτότοκους ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

31 Τώρα ζείτε στην Τρίτη Εποχή, κατά την οποία έγινα γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας ─ 

μια διακήρυξη που τώρα φτάνει στο τέλος της, αλλά μετά την οποία δεν θα Με χάσετε, γιατί είμαι κοντά 

σε όλους όσους ξέρουν πώς να Με αναζητούν και να Με περιμένουν. 

32 Όταν κάποτε αποσύρθηκα στην έρημο, δεν εγκατέλειψα την ανθρωπότητα, αντίθετα τη σκέφτηκα 

και υπέφερα γι' αυτήν. Αργότερα, όταν η γη άνοιξε για να γίνει ο τάφος του σώματός Μου, δεν 

αποχωρίστηκα ούτε από τα παιδιά Μου. Γιατί πέρα από τον θάνατο που Μου έδωσες, το Πνεύμα Μου 

αναστήθηκε για να είναι σε όλους το φως της σωτηρίας. 

33 Όταν σας λέω ότι ο λόγος μου θα τελειώσει στο τέλος του 1950 και ότι ο πνευματικός μου κόσμος 

δεν θα σας μιλάει πλέον, καταλάβετε ότι τόσο ο Πατέρας όσο και οι πνευματικοί του υπηρέτες θα 

συνεχίσουν να παρακολουθούν τις ζωές σας και να μεσολαβούν για την ανθρωπότητα και για κάθε 

πλανεμένη ψυχή που έχει ανάγκη από φως. 

34 Ιδού, σας κληροδοτώ μια νέα διαθήκη που δεν θα υποστεί φθορά, επειδή την αφήνω φυλαγμένη 

στον ναό της καρδιάς σας, όπου κατοικώ. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν να Με χάσετε, αφού Με κουβαλάτε 

μέσα σας; 
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35 Θα μελετήσετε τις διδασκαλίες μου, σε μερικές από τις οποίες θα βρείτε δικαιοσύνη, σε άλλες 

σοφία και διδασκαλία, σε άλλες παρηγοριά και βάλσαμο, και σε μερικές επίσης προφητεία. Ο λόγος μου 

είναι νόμος και εντολή, είναι δρόμος και στόχος, είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί σε περιόδους αγώνα οι 

πειρασμοί θα παραμονεύουν για τα βήματά σας, και όσο μεγαλύτερη είναι η αποφασιστικότητά σας για 

ανανέωση και η αφοσίωσή σας στις διδασκαλίες μου, τόσο ισχυρότερες θα είναι οι φωνές και τα 

καλέσματα που προσπαθούν να σας παρασύρουν. Γι' αυτό, δώστε σταθερότητα στην ψυχή σας, ώστε να 

αποκτήσετε την ανδρεία και τη δύναμη των καλών στρατιωτών. 

36 Νιώστε όλα τα φιλιά μου αγάπης και ειρήνης. 

37 Αναπαυθείτε με τον Δάσκαλο, αγαπημένοι μαθητές. Αποκαταστήστε την ψυχή σας και ενισχύστε 

το σώμα σας. 

38 Ρίχνω το φως Μου σε όλους χωρίς διάκριση φυλών και τάξεων, όπως ακριβώς σε όλες τις εποχές 

και σε όλους τους λαούς έχω στείλει μεγάλα Πνεύματα να ενσαρκωθούν μέσω των οποίων η 

ανθρωπότητα έχει λάβει τα θεία Μου μηνύματα, τον Νόμο, τις προφητείες, τις αποκαλύψεις. 

39 Στην αγάπη Μου για εσάς έγινα επίσης άνθρωπος, ώστε να Με νιώθετε πολύ κοντά σας, και 

παρόλο που πολλοί δεν Με αναγνώρισαν στον Ιησού, αργότερα έγινε φως μέσα τους και κατάλαβαν το 

λάθος τους και Με αγάπησαν. 

40 Και πάλι σας δίνω τη διδασκαλία Μου. Αλλά αντί να γίνω άνθρωπος, τώρα κάνω τον εαυτό Μου 

γνωστό μέσω αυτού. 

41 Σας βρίσκω πνευματικά παραστρατημένους, αδύναμους και άρρωστους, κουρασμένους και 

αδιάφορους, μέσα σε έναν κόσμο του οποίου η επιστήμη σας έχει δώσει ένα ψεύτικο μεγαλείο. Όταν 

συνειδητοποιήσατε ότι εν μέσω των δόξων του αιώνα σας δεν είχατε ειρήνη μέσα σας και δεν γνωρίζατε 

ακόμη το πνευματικό, ούτε βρίσκατε τροφή για την καρδιά, στρέψατε τα μάτια σας στον Αιώνιο και Τον 

ρωτήσατε για το πότε θα έρθουν στη γη οι νέοι απόστολοι της ειρήνης και της αγάπης. 

42 Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ υπεύθυνους για την ειρήνη εκείνους που έχω καλέσει να Με 

ακούσουν. Διότι έχουν προετοιμαστεί από Μένα ως φύλακες. 

43 Μόλις η ανθρωπότητα υψώσει τα μάτια της προς τον Δημιουργό με την επιθυμία για συγχώρεση 

και παρηγοριά, μια από τις προφητείες της Δεύτερης Εποχής θα πραγματοποιηθεί. Τότε οι άνθρωποι θα 

αναγνωρίσουν το φως μου ως ένα σωτήριο αστέρι που θα καθοδηγήσει τα βήματά τους προς τη Νέα 

Ιερουσαλήμ, όπου θα βρουν τον Άρτο της Ζωής. 

44 Εδώ και πολύ καιρό, η μελωδική καμπάνα χτυπάει αδιάκοπα, προσκαλώντας τους ανθρώπους να 

έρθουν κοντά. 

45 Βλέπω θλίψη στις καρδιές σας γιατί έχετε αντιμετωπίσει δυσπιστία, αδιαφορία και χλευασμό που 

νιώθετε ότι έχουν τρυπήσει την καρδιά σας σαν αγκάθια και καρφιά, γιατί έχετε δεχτεί αυτόν τον πόνο 

από τους δικούς σας συγγενείς, από τους δικούς σας αδελφούς και αδελφές και επίσης από τον φίλο σας. 

46 Να είστε ήσυχοι, σας λέει ο Ιησούς, γιατί δεν είστε μόνοι. Θα χτυπήσω την πόρτα αυτών των 

καρδιών και θα χτυπήσουν τη δική σας αργότερα. Θέλω μόνο να μην τρέφετε πικρία ή μνησικακία, να 

είστε "ξύπνιοι" και προετοιμασμένοι. 

47 Η ψυχή σας προσκαλείται στο τραπέζι μου για να φάει την τροφή της αιώνιας ζωής. Εδώ, σε αυτό 

το τραπέζι, δεν υπάρχει ούτε πρώτος ούτε τελευταίος στις θέσεις τους, όλες οι θέσεις που μπορείτε να 

καταλάβετε είναι κοντά στον Κύριο. Αργότερα, όταν θα βγείτε έξω για να διδάξετε τους ανθρώπους, δεν 

θα έχετε παρά μόνο ένα μέρος στην καρδιά σας για να δεχτείτε και να αγαπήσετε τους συνανθρώπους 

σας. Αυτή η ώρα θα έρθει και θα πρέπει να ξεκινήσετε να ακολουθείτε τα μονοπάτια που οδηγούν στα 

μεγάλα έθνη της γης, καθώς και στις ασήμαντες περιοχές και τα μικρά χωριά. Θα δείτε πως παντού θα 

βρείτε την πείνα και τη δίψα της ψυχής ως κατάλληλο έδαφος για να δεχτείτε το σπόρο σας. 

48 Το έτος 1950, που προορίζεται για την αναχώρησή μου, πλησιάζει, και όταν τελειώσει, θα αρχίσει 

ο καιρός της προετοιμασίας ανάμεσά σας, ώστε να αρχίσετε να ξεκινάτε. Θα κάνω την ώρα αναγνωρίσιμη 

σε όλους. Θέλω όταν ξεκινήσετε την αποστολή σας, να έχετε φτάσει σε μια μικρή ψυχική ωριμότητα, να 

είστε δυνατοί στην πίστη και να ξέρετε πώς να διατηρείτε τον εαυτό σας στην αρετή. Στην καθημερινή 

σας εργασία θα σας βοηθά η έμπνευσή μου, την οποία θα λαμβάνετε από πνεύμα σε πνεύμα. Τότε θα 

δείτε πόσοι σας περιμένουν! 
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49 Αμέτρητο έλεος θα εκχύσω στην ανθρωπότητα σε αυτή την Τρίτη Εποχή μέσω της εκδήλωσής 

Μου και της εκδήλωσης του πνευματικού κόσμου μέσω της διάνοιάς σας. Αλλά ήδη από την Πρώτη φορά 

είχα μιλήσει μέσω του στόματος των προφητών Μου και τη Δεύτερη φορά μέσω των αποστόλων Μου. 

50 Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας εκ νέου. Έχω έρθει για να μαζέψω το ξεχασμένο φύλλο της 

διδασκαλίας που σας έδωσα κάποια άλλη στιγμή. 

51 Σας υπενθυμίζω την προηγούμενη διδασκαλία μου και σας διδάσκω να την ερμηνεύετε. 

52 Εγώ είμαι το βιβλίο που άνοιξα αυτή τη στιγμή στο έκτο κεφάλαιο για να αποκαλύψω στους 

ανθρώπους ένα ακόμη μάθημα σοφίας που πρέπει να κατέχουν για να αποκαλούνται δικαίως "παιδιά του 

φωτός". 

53 Μόνο όταν κατανοήσετε το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος θα είστε σε θέση να πείτε στον 

κόσμο με βεβαιότητα ότι ήταν η φωνή μου που ακούσατε, ότι ήταν ο Λόγος μου που σας δίδαξε, ότι το 

φως που είδατε ήταν αυτό που ακτινοβολούσε η Έκτη Σφραγίδα. 

54 Από τη μια περίοδο και το ένα στάδιο στο άλλο, εμφανίζομαι όλο και περισσότερο μπροστά στο 

πνεύμα σας. Θα μπορούσαν τα παιδιά να αγαπήσουν τον Πατέρα αν δεν Τον γνώριζαν; Καταλάβετε γιατί 

σας δείχνω την αγάπη Μου, γιατί σας κάνω να αισθάνεστε την παρουσία Μου και γιατί σας κάνω να 

ακούτε τη φωνή Μου. 

55 Μέχρι στιγμής, η κίνησή σας να Με αναζητήσετε, να βρείτε την αλήθεια, την ειρήνη, την 

ανάταση, δεν ήταν αυθόρμητη. 

56 Έπρεπε να διεισδύσετε στη μεγάλη πνευματική έρημο για να γνωρίσετε τη δίψα, τη μοναξιά, τις 

κακουχίες, τις δυστυχίες, την πείνα, την κούραση. Μόνο τότε ξεκινήσατε να αναζητήσετε το νερό που 

δίνει ζωή, να αναζητήσετε μια όαση, να αναζητήσετε εκείνο το ίχνος που θα σας οδηγήσει σε τόπους 

ειρήνης. 

57 Πόσα μαθήματα σας αποκάλυψε η έρημος της ζωής σας! Πόσα μάθατε στον αγώνα της ζωής και 

πόσο δυναμώσατε μέσα στον πόνο! Αύριο, όταν θα έχετε εισέλθει στη Γη της Επαγγελίας του Πνεύματος 

και οι πύλες της Νέας Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν για να σας δεχτούν στους κόλπους της ειρήνης, θα 

ευλογήσετε την ώρα της ανταμοιβής σας, που ήταν η διάσχισή σας από την απέραντη έρημο των 

δοκιμασιών και του εξαγνισμού. 

58 Ο Μωυσής ενίσχυσε πνευματικά τον λαό του κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης στην έρημο και 

ο Ιησούς του Ναυή έκανε τα πλήθη να εισέλθουν στη Γη της Επαγγελίας ─ μια γη που δεν ήταν παρά ένα 

σύμβολο ή ένα έμβλημα της αιώνιας και αληθινής πατρίδας που υποσχέθηκε στο πνεύμα σας. 

59 Τώρα είναι ο Ηλίας που αόρατα πηγαίνει μπροστά από τους εκατό φορές μεγαλύτερους 

ανθρώπους για να σας οδηγήσει βήμα προς βήμα στο μονοπάτι της ερήμου προς τον στόχο του 

προσκυνήματός σας, που θα είναι το σπίτι των δικαίων, των ψυχών γεμάτων αληθινή αγάπη και αληθινή 

σοφία. 

60 Ξέρετε τι θα σας φέρει πιο κοντά στην υποσχόμενη βασιλεία; Τα έργα σας της αγάπης, του ελέους 

και της ταπεινότητας. 

61 Σήμερα ο λαός μου δεν ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε πού βρίσκεται, ούτε τι πρέπει να κάνει. Αλλά 

μόλις οι Πνευματιστές εμφανιστούν σε όλο τον κόσμο, κηρύττοντας με λόγια και μαρτυρώντας με τα έργα 

τους το φως που τους εμπνέει με τη Διδασκαλία μου, θα γίνουν όλοι ένα, θα αναγνωρίσουν ο ένας τον 

άλλον και τελικά θα ενωθούν, σχηματίζοντας έτσι το νέο έθνος του Ισραήλ, το οποίο θα είναι το 

προπύργιο της πνευματοποίησης και ο αληθινός ερμηνευτής του Νόμου του Πατέρα. 

62 Με το φως Μου σημαδεύω όλους εκείνους που θα Με ακολουθήσουν αυτή την εποχή. Το φως 

μου θα ρέει από πνεύμα σε πνεύμα. 

63 Στη Δεύτερη Εποχή, ήταν το αίμα του θυσιαστικού μου θανάτου που έρεε μέσα στις καρδιές για 

να φωτίσει τις ψυχές. 

64 Στην Πρώτη Εποχή, η συμβολική πράξη του μαρκαρίσματος της πόρτας του σπιτιού με το αίμα 

ενός αθώου αρνιού ήταν η εντολή του Πατέρα για εκείνον τον λαό, τον οποίο έβαλα στο μονοπάτι των 

θείων αποκαλύψεων από εκείνη τη στιγμή και μετά. 

65 Στους Τρεις Καιρούς, ο Κύριος σημάδεψε με σίγουρο τρόπο εκείνους που πρέπει να Τον 

ακολουθήσουν, αν και σας λέω ότι η σφραγίδα της αγάπης Μου είναι για πάντα άφθαρτα αποτυπωμένη σε 

κάθε ψυχή. 
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66 Ακούστε τη διδασκαλία Μου και σκεφτείτε την, εσείς οι μαθητές που σας δόθηκε η χάρη να Με 

ακούσετε αυτή τη στιγμή. Γιατί αργότερα θα πρέπει να εξηγήσετε τις διδασκαλίες Μου στους ανθρώπους. 

67 Μη νομίζετε ότι ο λόγος μου πρέπει να ακουστεί μέσω ανθρώπινων φερέφωνων σε όλα τα έθνη. 

Όχι, μαθητές, πλησιάζει ο καιρός που η διακήρυξή Μου μέσω αυτών των φερέφωνων θα σιωπήσει. Αλλά 

ως μάρτυρας θα παραμείνει ένας λαός, μέσω των λόγων και των έργων του οποίου η ανθρωπότητα θα Με 

ακούσει. Η μαρτυρία και η εξήγηση που δίνετε για τη Διδασκαλία Μου θα είναι η προετοιμασία που θα 

λάβουν οι άνθρωποι για να ξεκινήσουν τη συζήτηση πνεύματος προς πνεύμα. 

68 Δείτε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ψάχνουν τις γραφές των περασμένων αιώνων, μελετούν 

τους προφήτες και προσπαθούν να κατανοήσουν τις υποσχέσεις που έδωσε ο Χριστός για την επιστροφή 

Του. 

69 Ακούστε τους να λένε: "Ο Κύριος είναι κοντά" ─ "Ο Κύριος είναι ήδη εδώ", ή: "Θα έρθει 

σύντομα", προσθέτοντας: "Τα σημάδια της επιστροφής Του είναι σαφή και προφανή". 

70 Κάποιοι Με αναζητούν και Με καλούν, άλλοι αισθάνονται την παρουσία Μου, άλλοι πάλι 

αισθάνονται τον ερχομό Μου στο πνεύμα. 

71 Ω, μακάρι να υπήρχε σε όλους αυτή η δίψα για γνώση, μακάρι να είχαν όλοι αυτή την επιθυμία για 

γνώση της ύψιστης αλήθειας! 

72 Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχω έρθει στον κόσμο, ότι γίνομαι γνωστός στους ανθρώπους μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας, και αφού δεν γνωρίζουν ότι ήμουν μαζί σας, μπορούν να γνωρίζουν ακόμη λιγότερο 

ότι η λήξη του Λόγου Μου είναι ήδη κοντά. 

73 Αλλά σας ξαναλέω ότι αυτός ο λαός θα βγει από την κρυψώνα του στο φως για να δει τον ερχομό 

Μου. 

74 Δεν θέλω οι άνθρωποι να ανακαλύψουν αυτόν τον λαό ακόμη και τώρα, διότι τα ασήμαντα και 

ατελή έργα τους θα ήταν στα μάτια τους ─ αντί να αφυπνίσουν την πίστη των ανθρώπων ─ η άρνηση της 

πνευματοποίησης που διακηρύσσει η διδασκαλία μου. 

75 Πώς θα σας έκρινε ο κόσμος αν έβλεπε την αχαριστία σας; Πώς θα σας έκριναν αυτοί που πεινούν 

και διψούν πνευματικά, αν έβλεπαν την αμέλεια και τον εγωισμό σας; Αλλά εξακολουθώ να σας 

εμπιστεύομαι και να συνεχίζω να σας δίνω τις οδηγίες Μου. 

76 Θα έρθουν μέρες που αγγελιοφόροι, ιεραπόστολοι και απόστολοι θα σηκωθούν από αυτόν τον λαό 

και θα σπείρουν αυτόν τον σπόρο σε φυλές, επαρχίες, χωριά, πόλεις και έθνη, και σ' αυτούς θα 

αποκαλύψω τον καλό μαθητή του Ιησού. 

77 Οι άνθρωποι με δυνατές ψυχές θα είναι αυτοί που θα φέρουν τη μαρτυρία της αλήθειας Μου. 

Τίποτα δεν θα μπορέσει να τους σταματήσει στο δρόμο τους, και θα δώσω μεγάλες αποδείξεις της 

δύναμής Μου μέσω αυτών. 

78 Λαμβάνοντας υπόψη τη μαρτυρία αγάπης από έναν από τους εργαζομένους μου, οι άνθρωποι της 

πίστης θα ξεκινήσουν, θα διαδώσουν το μήνυμά μου και θα πάνε σε άλλες χώρες για να φέρουν το φως. 

Και αυτοί θα κατακτήσουν καρδιές και έθνη με την πίστη, την αγάπη και την πνευματικότητά τους. 

79 Ο αγώνας θα είναι μεγάλος, έντονος, αλλά γόνιμος, γιατί η γη είναι γόνιμη εκείνη την εποχή. 

Προηγουμένως, θα ταρακουνηθεί, ώστε να είναι έτοιμο όταν φτάσει ο σπόρος. 

80 Σας το λέω αυτό, άνθρωποι, γιατί πριν ξεκινήσετε με τη μαρτυρία σας, πρέπει να γίνετε μάρτυρες 

του πολέμου των κοσμοθεωριών, της μάχης μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, της μάχης μεταξύ των 

δογμάτων. Θα υπάρξει η δικαιοσύνη μου, και τότε, εν μέσω μιας τόσο μεγάλης σύγχυσης, θα ακούσετε 

εκείνους που θα ρωτούν: "Πού είναι η αλήθεια; Πού είναι το φως;" 

81 Αυτές οι φοβερές ερωτήσεις θα σηματοδοτήσουν την κατάλληλη στιγμή για τον ερχομό σας, ω 

λαέ. 

82 Θα έρθετε γεμάτοι ταπεινότητα και γνώση για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, γεμάτοι 

εμπιστοσύνη στη νίκη της αλήθειας, σκεπτόμενοι όχι τη σωτηρία της ζωής σας, ούτε το να περάσετε τις 

κρίσιμες στιγμές σώοι και αβλαβείς, αλλά τις καρδιές που η διδασκαλία μου κερδίζει μέσα από τα λόγια 

και τα έργα αγάπης σας. 

83 Μη φοβάστε για τη ζωή σας, μαθητές, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή την εποχή δεν θα είναι η 

ζωή σας ή το αίμα σας με το οποίο θα δώσετε την καλύτερη μαρτυρία της αλήθειας Μου στην 

ανθρωπότητα. 
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84 Οι καιροί περνούν, οι συνήθειες αλλάζουν, οι άνθρωποι εξελίσσονται: σήμερα θα απαιτήσουν από 

εσάς αγάπη, ειλικρίνεια και εξυπηρετικότητα ως απόδειξη για να πιστέψουν στην αλήθεια της 

διδασκαλίας που θα κηρύξετε. 

85 Οι εποχές που ο διακηρυγμένος Λόγος γινόταν πιστευτός μόνο με τη θυσία της ζωής ή τη 

σφράγιση με αίμα έχουν περάσει. Γι' αυτό σας λέω ότι αντί να προετοιμάζεστε να πεθάνετε ως θύματα 

αυτών που σας διώκουν, θα πρέπει να προετοιμάζεστε να μαρτυρήσετε την αλήθεια με τη ζωή σας, με 

έργα, λόγια και παραδείγματα. 

86 Εδώ και πολύ καιρό αυτός ο λαός περπατάει κάτω από το Θείο Έλεός Μου, εμψυχωμένος από την 

ουσία του Λόγου Μου, προχωρώντας βήμα προς βήμα στο μονοπάτι. Αλλά ο Δάσκαλος, βλέποντας ότι οι 

μαθητές του δεν μπορούν ακόμη να γίνουν δάσκαλοι, τους έκρυψε από τα αδιάκριτα μάτια με τον μανδύα 

του ελέους του και τους είπε: Συγκεντρωθείτε γύρω μου, μάθετε το μάθημά μου, για να αποβάλλετε τα 

σφάλματά σας. Αφήστε τα συναισθήματά σας να εξευγενιστούν και να εξαγνιστούν εδώ, κοντά στην 

Καρδιά του Πατέρα μου, και τότε θα είστε σε θέση να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας με αγνό τρόπο. 

87 Ναι, άνθρωποι, μην αφήσετε τον κόσμο να σας διορθώσει ή να σας αφυπνίσει. Γιατί όταν οι 

άνθρωποι γίνονται δικαστές, είναι σκληροί, απάνθρωποι και ανυποχώρητοι. 

88 Η συμπόνια και το έλεος δεν υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Τι είδους δικαιοσύνη μπορείτε να 

περιμένετε από τους συνανθρώπους σας; Δεν σας απομένει τίποτε άλλο από το να προετοιμαστείτε με 

αλήθεια και πνεύμα και να εμπιστευτείτε Εμένα, τον Κύριό σας, με τον οποίο υπάρχει έλεος και επομένως 

δικαιοσύνη. 

89 Δείτε πώς σας προετοιμάζω για την εποχή μετά την εκδήλωσή Μου μέσω της διάνοιας του 

ανθρώπου, γιατί τότε θα κινηθείτε με τα δικά σας πόδια προς την πλήρη πραγμάτωση της Τρίτης Εποχής. 

Τότε θα προσεγγίσετε τον τέλειο διάλογο μεταξύ του πνεύματός μου και του δικού σας ─ έναν διάλογο 

που η ανθρωπότητα δεν έχει επιτύχει ποτέ. Δεν θα είναι η φωνή που άκουσε ο Μωυσής στο βουνό ─ μια 

ουσιαστικά ακουστική φωνή με βροντή. Ούτε θα είναι η ανθρώπινη φωνή που άκουσαν οι άνθρωποι μέσω 

του Ιησού, ούτε η μορφή που έχετε σήμερα, ακούγοντάς Με μέσω ενός ανθρώπου σε έκσταση. Διότι και 

αυτή θα παρέλθει σύντομα, όπως παρέλυσαν και εκείνες οι μορφές ή τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο 

Κύριος σε άλλες εποχές για να μιλήσει στα παιδιά Του. 

90 Τώρα η άμεση συνομιλία με τον Πατέρα σας έρχεται σε σας όταν η πνευματική σας ψυχή έχει 

μάθει να απελευθερώνεται από το σώμα της, όταν γνωρίζει και ερμηνεύει σωστά τη θεία γλώσσα, όταν η 

καρδιά της είναι πραγματικά ένα ιερό στο οποίο υπάρχει αγνός, απλός και υψηλός σεβασμός για τον Θεό. 

91 Άνθρωποι: Αυτή η χάρη της επικοινωνίας μαζί Μου από πνεύμα σε πνεύμα δεν θα είναι μόνο δική 

σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρόκειται για μια ικανότητα που ανήκει στην ψυχή του πνεύματος, η 

οποία, όταν ξεδιπλώνεται, φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό συνδέοντάς τον με το πνευματικό. 

Σήμερα, αυτή η σύνδεση εξακολουθεί να σας φαίνεται δύσκολη ή αδύνατη. Αλλά πραγματικά, σας 

λέω, όταν θα έχετε επιτύχει την προετοιμασία που σας δίνει η πνευματοποίηση, θα βιώσετε ότι αυτή η 

μορφή επαφής με τον Πατέρα και τον πνευματικό κόσμο είναι η πιο απλή και εύκολη από όλες όσες έχετε 

ασκήσει. 

92 Ο διάλογος από πνεύμα σε πνεύμα έχει ένα εκτεταμένο, άπειρο νόημα. Είναι το θεμέλιο για την 

ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων και όλων των χαρισμάτων σας. 

93 Σε αυτήν θα ανακαλύψετε το βιβλίο της αιώνιας σοφίας. Στην προσευχή θα νιώσετε να φωτίζεστε 

από μεγάλες εμπνεύσεις. Η διαίσθηση θα είναι πυξίδα στη ζωή σας και το θεραπευτικό βάλσαμο θα 

έρχεται απευθείας στα χέρια σας από το υπερπέραν. Όλα τα χαρίσματα που ήταν αδρανή μέχρι τώρα θα 

ξυπνήσουν από τον ύπνο τους και θα ανθίσουν στην καρδιά του ανθρώπου. Και όταν η πνευματοποίηση 

θα έχει γίνει πραγματικότητα ανάμεσά σας, το χέρι σας θα είναι ικανό να γίνει σαν αυτό του αποστόλου 

μου Ιωάννη- και θα γράφετε την ώρα της έμπνευσής σας όλα όσα σας υπαγορεύει η θεία φωνή μέσω του 

Πνεύματος. Σε αυτό το μήνυμα θα λάβετε όλα όσα δεν μπόρεσε να μεταφέρει ο φορέας της φωνής με τη 

μικρή του ικανότητα έκφρασης, όπως επίσης θα νιώσετε την καθαρή και φωτεινή προφητεία να φτάνει 

στη διάνοιά σας για να κάνει το μονοπάτι αναγνωρίσιμο στις γενιές που θα ακολουθήσουν εκείνους που 

θα εγκαινιάσουν την εποχή της πνευματοποίησης. 

94 Όταν έρθουν εκείνες οι στιγμές και μιλήσετε σε μεγάλα πλήθη, δεν θα λέτε ότι μιλάτε υπό την 

έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να αφήσετε τους ανθρώπους να ανακαλύψουν την αλήθεια στο 

βάθος αυτής της έμπνευσης. 
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95 Θυμηθείτε: Όταν μιλούσα στα πλήθη, υπήρχε και εκείνος που ─ έκπληκτος από τη σοφία των 

λόγων Μου ή τη δικαιοσύνη των έργων Μου ─ με πλησίαζε για να Με ρωτήσει: "Είσαι ο Υιός του Θεού, 

είσαι ο Μεσσίας;" Στο οποίο απάντησα μόνο: "Το είπατε". 

96 Αν μελετήσετε διεξοδικά τη διακήρυξή Μου, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν θα σταματήσει το 

1950, αλλά ότι θα συνεχιστεί, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος και ποτέ δεν έπαψε να φωτίζει τα 

παιδιά Του. Αλλά αυτή η μορφή διακήρυξης μέσω ενός ανθρώπινου φορέα φωνής θα σταματήσει σίγουρα 

την ώρα που έχει οριστεί από το θέλημά Μου, για να δώσει τη θέση της στην ώρα που θα γίνω γνωστός 

μέσω του πνεύματός σας. 

97 Ας μην πει κανείς ότι θα απομακρυνθώ, ούτε να πιστέψει ότι ο πνευματικός κόσμος, που έχει γίνει 

γνωστός μεταξύ αυτού του λαού, θα ησυχάσει, διότι θα απέχετε πολύ από την αλήθεια. Να ξέρετε ακόμη 

και τώρα, και να πιστεύετε αυτό που σας λέω, ότι θα είναι τις ημέρες που δεν θα ακούτε πλέον αυτή τη 

λέξη, που θα αρχίσετε να αισθάνεστε μέσα σας την παρουσία του Διδασκάλου, που θα καταλάβετε την 

προετοιμασία που πρέπει να διατηρήσετε για να γίνετε άξιοι κάθε χάρης, και που θα αναζητήσετε τον 

τρόπο να μην απομακρυνθείτε από αυτά τα ευλογημένα όντα που είναι σαν φάροι ή αστέρια που φωτίζουν 

την πορεία της ζωής σας. 

98 Σας υπόσχομαι ότι όποτε Μου δίνετε αποδείξεις της εξύψωσής σας, θα σας δίνω αποδείξεις της 

παρουσίας Μου σε κάθε σας συγκέντρωση. 

99 Προσέξτε, άνθρωποι, γιατί ακόμη και ανάμεσά σας, ανάμεσα σε αυτόν τον λαό, εκείνοι που δεν 

είναι προετοιμασμένοι, θα σηκωθούν ως ψευδοπροφήτες ─ εκείνοι που δεν μπόρεσαν να διεισδύσουν 

στον πυρήνα του Λόγου μου, και θα λένε ότι έχουν διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα, και ότι ο Πατέρας 

προστάζει αυτό ή ο Δάσκαλος εκείνο, χωρίς αυτό να είναι αλήθεια. 

100  Ξυπνήστε, μαθητές. Κανείς από εσάς που ακούτε αυτά τα λόγια δεν θα πέσει θύμα τέτοιων 

παρεκτροπών, ούτε θα επιτρέψει στο ψέμα να εμφανιστεί ανάμεσά σας ή στη ματαιοδοξία να τυφλώσει 

κάποιον. Έχω διδάξει σε όλους να διακρίνουν τους καλούς καρπούς από τους κακούς, την αλήθεια από 

την απάτη. 

101  Δώστε στους αδελφούς και τις αδελφές σας ό,τι έχετε κερδίσει χάρη στην ανάπτυξή σας και τις 

αρετές σας. Αλλά ποτέ μην προσπαθήσετε να δώσετε κάτι που δεν έχετε ακόμη επιτύχει. 

102  Σας λέω ότι όσοι προφητεύουν ψευδώς, όσοι λένε ψέματα για να γίνουν σπουδαίοι ανάμεσα 

στους αδελφούς και τις αδελφές τους ή για να αισθάνονται προφήτες χωρίς να είναι, θα αποκαλυφθούν 

αργότερα από τα πλήθη και θα πρέπει να χύσουν πολλά δάκρυα για να επανενωθούν με εκείνους που 

υπερασπίζονται και αγαπούν την αλήθεια. 

103  Σας λέω, λαέ, ξυπνήστε, γιατί έρχονται επικίνδυνοι καιροί επάνω σας! 

104  Θα σας αμφισβητούν επίσης οι συνάνθρωποί σας, οι οποίοι θα βρίσκουν τη λατρεία σας 

παράξενη. Αφού σας παρατηρήσουν, θα σας καταδικάσουν επειδή δεν έχετε βωμό, επειδή δεν έχετε 

εικόνες ή σύμβολα, τελετές ή τελετουργίες. Αλλά μην ανησυχείτε, αγαπητοί μου άνθρωποι. Θα μιλήσετε 

και θα πείτε ότι η λατρεία σας είναι πνευματική, ότι χτίζετε το ιερό ή την εκκλησία στην καρδιά σας, ότι η 

προσφορά είναι όλα εκείνα τα έργα που εκτελείτε στη ζωή σας και ότι η συνείδησή σας σας λέει αν είναι 

άξια να προσφερθούν στον Θεό και ότι η προσευχή σας είναι από πνεύμα σε πνεύμα. 

105  Αν μιλήσετε καθαρά, θα αφήσετε τους ερευνητές σας άναυδους και θα σας αφήσουν ήσυχους, 

επειδή θα καταλάβουν ότι έχετε πει την αλήθεια και ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος για να σας επιτεθούν. 

106  Εκείνοι που υπερασπίζονται τη διδασκαλία μου με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλούνται "μαθητές 

του πνευματισμού", επειδή θα επιβεβαιώνουν τα λόγια τους με τα έργα τους. Δεν θα είναι μεταξύ εκείνων 

που ισχυρίζονται κάτι και το διαψεύδουν με τα έργα τους. 

Βλέπω πολλούς που αυτοαποκαλούνται πνευματιστές και περνούν τη ζωή τους λατρεύοντας 

αντικείμενα που ονομάζουν σύμβολα. Τι θα σκεφτούν γι' αυτούς οι άνθρωποι που θα ανακαλύψουν μια 

τέτοια αντίφαση; 

Τους δίνω ακόμα χρόνο να σκεφτούν, να καθαρίσουν τις λατρευτικές τους πράξεις και να ανανεώσουν 

τη ζωή τους. Κάποιοι θα ακολουθήσουν το κάλεσμά μου, άλλοι θα επαναστατήσουν επειδή ο φανατισμός 

τους τους έχει τυφλώσει. 

107  Θα ευλογήσω εκείνους που θα απομακρυνθούν από τα λάθη τους και θα βαδίσουν στο δρόμο της 

πνευματοποίησης. Θα ευλογήσω εκείνους που απορρίπτουν τα είδωλά τους και οι οποίοι, αφού χόρεψαν 
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γύρω από το χρυσό μοσχάρι, εγκαταλείπουν την υλοποίησή τους και σηκώνουν το σταυρό της 

πνευματοποίησης. 

108  Λαέ μου, ο Δάσκαλός σας σας λέει: Προσέξτε την αθωότητα των παιδιών σας, προσευχηθείτε για 

τα μικρά. Δεν θέλω αυτές οι γενιές να κληρονομήσουν απομεινάρια του προηγούμενου φανατισμού σας. 

Να είστε οι δάσκαλοί τους. Να θυμάστε ότι το πνεύμα τους δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το σκοπό του στο 

σώμα, επειδή περιμένει να τους φέρετε πρώτα στο μονοπάτι του φωτός. 

Τι λέει ο Δάσκαλος; Ότι εσείς, οι γονείς της οικογένειας, έχετε το καθήκον να διαμορφώνετε την 

καρδιά των παιδιών σας, ώστε να χρησιμεύει ως θεμέλιο για τα έργα του Πνεύματος. 

109  Η τρυφερότητα και η ευφυΐα σας για να τα καθοδηγήσετε, η σοφία σας για να τα καθοδηγήσετε 

και να τα διορθώσετε, η αγάπη σας για να απαλύνετε τον πόνο τους θα είναι η σμίλη που θα διαμορφώσει 

και θα εξομαλύνει την ηθική και πνευματική ουσία αυτών των γενεών. 

110  Η καλύτερη και πολυτιμότερη κληρονομιά για τα παιδιά σας θα είναι αυτή που θα τους επιτρέψει 

να σχηματίσουν έναν ισχυρό λαό, μια ενωμένη, υγιή, αδελφική και ευεργετική οικογένεια. Αλλά για να 

συμβεί αυτό, πρέπει να προσπαθήσετε να τους αφήσετε ένα όμορφο παράδειγμα αγαπώντας ο ένας τον 

άλλον. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U  240 

190 

Οδηγία 240  
1 Ετοιμαστείτε, γιατί την ημέρα αυτή σας λέω: Όποιος πιστεύει στη Μαρία πρέπει να πιστεύει στην 

αγνότητά της. Γιατί επιλέχθηκε ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες για να είναι το σύμβολο της αψεγάδιαστης 

τελειότητας ως γυναίκα και ως μητέρα. Έπρεπε να είναι το παγκόσμιο πρότυπο λεπτότητας, αγάπης, 

ευγένειας και αγνότητας. 

2 Είναι το τέλειο πρότυπο για κάθε γυναίκα, γιατί το έργο όλων τους είναι δύσκολο, ευγενές και 

αυταπάρνηση μέχρι θυσίας. Η αγκαλιά της πρέπει να προστατεύει τα καλύτερα συναισθήματα, στη μήτρα 

της σχηματίζεται το ανθρώπινο ον. Η γυναίκα ξυπνάει την αγάπη στην καρδιά του παιδιού, κατευθύνει τα 

συναισθήματα του παιδιού στο δρόμο του καλού, στεγνώνει τα δάκρυά του όταν κλαίει και το παρηγορεί 

όταν υποφέρει. Είναι η Μητέρα που διδάσκει στον άνθρωπο την πρώτη προσευχή και του αποκαλύπτει 

την ύπαρξη του Δημιουργού. Η σκιά της Μητέρας συνοδεύει τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της γήινης ζωής 

του, όπως ακριβώς η Μαρία ήταν παρούσα στους πρόποδες του σταυρού κατά τον θυσιαστικό θάνατο του 

πιο αγαπημένου Υιού και δέχτηκε στην αγκαλιά της το θνητό κέλυφος Εκείνου που έδωσε τη ζωή Του 

από αγάπη για την ανθρωπότητα. 

3 Μεγάλο είναι το πνευματικό καθήκον της γυναίκας, ευαίσθητη είναι η καρδιά της, το μυαλό της, η 

μήτρα της, όλες οι νευρικές ίνες της είναι ευαίσθητες. Μόνο έτσι θα μπορέσει να εκπληρώσει την 

αποστολή της τόσο ψηλά και να πιει το ποτήρι της τόσο πικρό. 

4 Σωματικά ο άνδρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί, αλλά πνευματικά είναι το ίδιο. Είναι όλες 

ψυχές που αγωνίζονται για την τελειότητά τους. 

5 Έβαλα τη γυναίκα στο πλευρό του άνδρα για να γλυκάνει την ύπαρξή του, να τη γεμίσει με 

απόλαυση. 

6 Στη ζωή της γυναίκας, ο άνδρας είναι η ασπίδα, ο φύλακας, ο άρχοντας της. Γιατί σ' αυτόν έβαλα 

το φως μου, το νόμο μου, τη δύναμή μου. 

7 Έτσι σας ένωσα σε αυτόν τον κόσμο και σας χάραξα το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε. 

8 Γνωρίστε τον εαυτό σας, τότε μπορείτε να δώσετε παραδείγματα και διδασκαλίες στους 

συνανθρώπους σας. 

9 Αντιμετωπίζετε ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις και ζείτε μαζί τους στον ίδιο κόσμο. 

Ωστόσο, μην είστε πρόθυμοι να ξεκινήσετε να διδάσκετε αν δεν ακολουθήσετε πρώτα τη διδασκαλία μου. 

Πρώτα πεισθείτε πλήρως για όσα έχετε μάθει, ώστε να μπορείτε να γίνετε δάσκαλοι. Μην εξαπατάτε τον 

εαυτό σας και μην δημιουργείτε δυσκολίες στον εαυτό σας. 

10 Να μεταφέρετε στο πνεύμα σας τις θεμελιώδεις αποκαλύψεις μου, ώστε να σας χρησιμεύσουν ως 

πρότυπο στη ζωή σας. 

11 Με βάση αυτή την πνευματική διδασκαλία, διατηρήστε τις απαραίτητες γνώσεις για τη ζωή της 

ψυχής. Να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί θα συναντήσετε πολλές διαφορετικές απόψεις του πνευματισμού 

στο μονοπάτι σας και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ώστε να μην ακολουθήσετε ένα λάθος μονοπάτι. 

12 Κρατήστε την απαραίτητη προετοιμασία ώστε σε κάθε στιγμή της ζωής σας να είστε έτοιμοι να 

φύγετε από αυτόν τον κόσμο. 

13 Να ξέρετε ότι η ψυχή, κατά την επικείμενη παραμονή της στον πνευματικό κόσμο, δεν θα 

μπορέσει να απολαύσει την αιώνια ευδαιμονία που ονειρεύεστε. Ακριβώς όπως δεν θα υποφέρει αιώνια 

ως αποτέλεσμα των χρεών του. Γιατί γνωρίζετε τη βάση της διδασκαλίας μου, που είναι η αγάπη. 

Επομένως, ο καθένας θα λάβει ανάλογα με τις πράξεις και τη μετάνοιά του, και αυτό θα αφυπνίσει το 

ιδανικό της τελειότητας στην ψυχή σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. 

14 Ούτε πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια της υλικής ζωής η ψυχή απολαμβάνει την ευδαιμονία ή 

δέχεται την τιμωρία. 

15 Η ψυχή εξαγνίζεται και τελειοποιείται, γιατί η διαίσθησή της και η αποκάλυψή μου της λένε ότι 

προέρχεται από τη Θεότητα και πρέπει να επιστρέψει σ' Εκείνη. 

16 Γι' αυτό και δίνω στην ψυχή τόσες ευκαιρίες όσες χρειάζεται για να πετύχει την εξέλιξή της και να 

επιτύχει την αιώνια μακαριότητά της σε Μένα. 

17 Ο Πνευματισμός είναι η αποκάλυψη που σας αποκαλύπτει και σας διδάσκει όλα όσα κατέχετε και 

κουβαλάτε μέσα σας. Σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε έργο του Θεού, ότι δεν είστε απλώς ύλη, 
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ότι υπάρχει κάτι πάνω από τη "σάρκα" σας που σας ανεβάζει πάνω από το επίπεδο της φύσης που σας 

περιβάλλει και πάνω από τη βρωμιά των παθών σας. 

18 Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην πνευματικότητα, κάθε κανόνας και κάθε διδασκαλία θα αποτελεί 

μέρος του φωτός της ψυχής του. Ακόμα και αν η μνήμη του δεν συγκρατεί ούτε μια πρόταση ή μια λέξη 

της διδασκαλίας μου, θα φέρει την ουσία της μέσα του, επειδή την έχει κατανοήσει, επειδή την αισθάνεται 

και την ακολουθεί. 

19 Ο Πνευματιστής πρέπει να είναι ο αγνός χριστιανός που γνωρίζει και ακολουθεί τη διδασκαλία 

του Χριστού, του Θείου Διδασκάλου, ο οποίος λύτρωσε τους ανθρώπους στην ακούραστη προσπάθειά 

Του να τους κληροδοτήσει το δικό Του βασίλειο της αγάπης, να τους κάνει μια μεγάλη οικογένεια. 

20 Τώρα, στην Τρίτη Εποχή, φωτισμένοι από το φως του Αγίου Πνεύματος, συνειδητοποιείτε ότι η 

διδασκαλία που σας έδωσα στις τρεις εποχές είχε τις ίδιες αρχές και ότι μόνο η εξωτερική μορφή άλλαζε 

από τη μια εποχή στην άλλη. 

21 Έτσι, την Πρώτη φορά, υπήρχε τέτοια απλότητα στη ζωή σας και στην καρδιά σας, ήσασταν τόσο 

κοντά στη φύση που εκδηλώθηκα σε αρμονία με όλα αυτά. Μέσα στη λάμψη της φύσης είδατε και 

νιώσατε την Παρουσία Μου, και η ψυχή σας ήταν ενθουσιασμένη με την ενατένιση των θαυμάτων της, 

μέσα από τα οποία καταλάβατε το θέλημα του Κυρίου σας. 

22 Στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο εγωισμός είχε ήδη φυτρώσει στις καρδιές των ανθρώπων και τα 

μυαλά των ανθρώπων είχαν αφυπνιστεί στο κακό, γεννήθηκα ανάμεσά σας για να σας κάνω να 

καταλάβετε ότι αυτό που ασκείτε ως λατρεία για τη Θεότητα και τα έργα, που κάνατε ο ένας στον άλλον 

δεν ήταν αυτό που σας διέταξα να κάνετε, και επομένως δεν θα σας έφερνε τη σωτηρία σας ─ ότι αυτό 

που κάνατε ήταν μόνο μια φαινομενική εκπλήρωση του νόμου μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, αλλά 

ότι κρύβατε υποκρισία και εγωισμό στις καρδιές σας. 

23 Ήταν απαραίτητο για τον Ιησού να σας δείξει τις αρχές από τις οποίες θα έπρεπε να καθοδηγείστε 

και από τις οποίες είχατε απομακρυνθεί. 

24 Σας κατέθεσα όλη την ευγένειά Μου, την αγάπη Μου, τη σοφία Μου και το έλεός Μου και ήπια 

μαζί σας το ποτήρι του πόνου, ώστε να συγκινηθούν οι καρδιές σας και να αφυπνιστεί ο νους σας. Οι 

καρδιές έπρεπε να γεννηθούν για την καλοσύνη και ο πόνος να Με δουν να σταυρώνω για την αγάπη τους 

ήταν σαν ένα κεντρί για να τους θυμίζει ότι όλοι πρέπει να υποφέρετε για χάρη της αγάπης για να φτάσετε 

στον Πατέρα. Η υπόσχεσή Μου για όποιον θέλει να σηκώσει το σταυρό του και να Με ακολουθήσει ήταν 

η αιώνια ειρήνη, η ύψιστη ευδαιμονία που δεν έχει τέλος στο πνεύμα. 

25 Η υπόσχεσή μου αυτή τη φορά βασίζεται στο ίδιο, είναι η ίδια, αλλά θα πρέπει πραγματικά να τη 

χρησιμοποιήσετε μέχρι να εξαγνιστείτε. 

26 Από την εποχή που έγραψα τον Νόμο Μου της αγάπης και της δικαιοσύνης στο πνεύμα σας με το 

Αίμα Μου μέχρι σήμερα που ζείτε, βρίσκω τις ψυχές σας πιο ανεπτυγμένες. Οι δυνάμεις της κατανόησης 

και της αντίληψής τους είναι μεγαλύτερες, οι ικανότητες και οι δυνάμεις τους είναι έτοιμες να δεχτούν τις 

νέες αποκαλύψεις Μου. 

27 Σήμερα ξέρετε πώς να διακρίνετε από τον εαυτό σας τις ψευδείς διδασκαλίες της πίστης από τις 

αληθινές. Παρ' όλα αυτά, είναι μια περίοδος δοκιμασίας για την ψυχή, επειδή έχουν εμφανιστεί από 

παντού κοσμοθεωρίες, θεωρίες, δόγματα, θρησκείες και "επιστήμες", η δύναμη των οποίων κάνει μερικές 

φορές το μυαλό του αδύναμου αβέβαιο, που δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει. 

28 Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη, επειδή οι άνθρωποι θα κάνουν οριστικά βήματα στο πνευματικό 

μονοπάτι. 

29 Πολλά σκοτεινά μαντίλια θα πέσουν, ο φανατισμός και η ειδωλολατρία θα εξαφανιστούν, πολλά 

οράματα για την πορεία των γεγονότων θα σβήσουν και οι παραδόσεις θα ξεριζωθούν από τη ρίζα. Τότε 

όλα όσα είναι παροδικά θα εγκαταλειφθούν. 

30 Παιδιά μου, να είστε ευχαριστημένοι με την κατάστασή σας στη ζωή, μην αισθάνεστε φθόνο για 

εκείνους που ζουν καλύτερα από εσάς. Να θυμάστε ότι με την ταπεινότητα έρχεστε πιο κοντά Μου και 

Με υπηρετείτε καλύτερα. 

31 Να προσέχετε πού πηγαίνετε, πώς αντιμετωπίζετε τη ζωή και τι κάνετε με τα αγαθά που σας 

διαθέτω. 

32 Σου δίνω την αγάπη μου. Η αγάπη μου είναι μαζί σας. 
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33 Όποιος αμφισβητεί τον Χριστό όπως αποκαλύπτεται σ' αυτή την Τρίτη Εποχή, αμφισβητεί και τον 

Ιησού ως άνθρωπο στη Δεύτερη Εποχή, γιατί η αγάπη μου και η ουσία μου είναι η ίδια. Αν θέλετε να 

κατανοήσετε καλύτερα την κληρονομιά που σας άφησε τότε ο Θείος Δάσκαλος, πρέπει να προσέξετε πώς, 

καθώς η εξέλιξη της ψυχής σας το επέτρεπε σταδιακά, η σοφία μου και οι αποκαλύψεις μου 

αποκαλύφθηκαν στη ζωή σας με όλο και μεγαλύτερη σαφήνεια. 

34 Αν θέλετε να διεισδύσετε στο μυστήριο της διδασκαλίας που θέλω να μάθετε, να εξαλείψετε μέσα 

σας το φόβο του αγνώστου, να προετοιμαστείτε μέσω της πνευματοποίησης, που είναι ο σεβασμός και η 

ταπεινότητα, τότε θα σας αποκαλύψω πολλά πράγματα. Όταν τα μάτια του πνεύματός σας ανοίξουν, θα 

δείτε τον Χριστό εκεί, να περπατάει στους δρόμους του πόνου των αναξιοπαθούντων, να σηκώνει ακόμα 

τον σταυρό της αγάπης Του και να χύνει το αίμα Του πάνω σε τόσες πολλές ανάγκες αυτής της 

ανθρωπότητας. Θα δείτε τον Δάσκαλο να χύνει το έλεός Του σε όλους, θα ανακαλύψετε ότι ακόμη και 

στο πνευματικό περιβάλλεται από μαθητές που ακούν με προθυμία το λόγο Του, το κήρυγμά Του, από τις 

εμπνεύσεις του οποίου φωτίζονται για να στείλουν στη συνέχεια το φως τους σε όσους ζουν στο σκοτάδι. 

35 Έτσι θα Τον δείτε όταν μπορέσετε να διεισδύσετε στο πνευματικό. Έτσι θα γνωρίσετε λίγο 

καλύτερα τον Κύριό σας. Αν προσπαθήσετε να μάθετε τι είναι το Άγιο Πνεύμα, θα το ανακαλύψετε στο 

φως της σοφίας που πηγάζει από τον Θείο Λόγο. Εκεί θα Τον γνωρίσετε ως άπειρη νοημοσύνη, ως 

πνευματική χάρη που σας φωτίζει και ταυτόχρονα σας παρηγορεί και σας θεραπεύει. 

36 Επομένως, όταν ακούτε αυτή τη λέξη μέσω του φορέα της φωνής, πρέπει να αναζητάτε το νόημά 

της, διότι σε αυτήν βρίσκεται η ουσία της διδασκαλίας μου. 

37 Όταν θα έχετε διεισδύσει στον Λόγο που σας έδωσε ο Χριστός ως Άνθρωπος και ως Πνεύμα, θα 

έχετε τη γνώση του τι είναι ο Θεός σας, την Τριάδα των αποκαλύψεών Του, και τότε θα Τον αγαπάτε με 

αλήθεια, θα Τον πιστεύετε σε όλες τις μορφές με τις οποίες έχει έρθει σε σας. 

38 Μόλις φτάσετε σε αυτή την ανύψωση, θα μοιάζετε με εκείνα τα υψηλά πνεύματα που έρχονται 

αόρατα ως δάσκαλοι για να φωτίσουν τα μυαλά των ανθρώπων και να τους οδηγήσουν στο μονοπάτι του 

καλού. Δεν θα γίνετε γνωστοί χρησιμοποιώντας ανθρώπινα μυαλά. Αλλά θα ασκήσετε καλή επιρροή σε 

όλους όσοι προετοιμάζονται σε αυτόν τον κόσμο. Θα τους διαφωτίσετε και θα τους εμπνεύσετε. Η 

επικοινωνία σας θα γίνεται από πνεύμα σε πνεύμα, και όταν ολοκληρώσετε αυτό το έργο, θα 

παρουσιαστεί μπροστά σας ένα άλλο βήμα προς την άνοδο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι ψυχές φτάνουν 

στην αγκαλιά του Πατέρα ─ εξαγνίζονται, τελειοποιούνται, μέχρι να μπορέσουν να συγχωνευθούν με το 

αγνότερο φως του Θείου Πνεύματος. 

39 Σας προετοιμάζω ήδη για το επόμενο επίπεδο που θα ανεβείτε. Δεν σας μιλάω για τους άλλους, 

γιατί δεν θα τους καταλαβαίνατε. Αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχουν επτά στάδια ή βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσετε. Σε κάθε ένα από αυτά θα βρείτε μια χάρη για την ψυχή σας που θα σας βοηθήσει να 

κάνετε το επόμενο βήμα μέχρι να φτάσετε στην παρουσία του Θεού και στην εκπλήρωση των 

υποσχέσεών Μου για όλους όσους Με ακολουθούν στον τελικό στόχο. 

40 Το μυαλό σας δεν είναι ικανό να συλλάβει όλο αυτό το μάθημα. Γιατί ακόμα, όταν σκέφτεστε ότι 

θα Με δείτε, Με φαντάζεστε ως ένα ον σαν εσάς με φυσική μορφή. Αλλά κανείς δεν περιμένει να ενωθεί 

με το υλικό του σώμα για να ζήσει αιώνια στους κόλπους Μου. Αυτή δεν είναι η "ανάσταση της σάρκας" 

για την οποία σας μίλησαν οι απόστολοι. Μόνο η ψυχή θα γνωρίσει την αιωνιότητα αφού εμφανιστεί στη 

γη σε διάφορα σώματα το ένα μετά το άλλο και στη συνέχεια διανύσει την πορεία προς το τέλος ως 

πνευματικό ον. 

41 Η Τελευταία Κρίση, όπως την έχει ερμηνεύσει η ανθρωπότητα, είναι ένα λάθος. Η κρίση μου δεν 

είναι κρίση μιας ώρας ή μιας ημέρας. Σας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά αληθινά σας λέω, τα 

νεκρά σώματα ήταν προορισμένα και ακολούθησαν το πεπρωμένο τους για να συγχωνευθούν με το 

φυσικό βασίλειο που τους αντιστοιχεί- διότι ό,τι είναι από τη γη θα επιστρέψει στη γη, όπως ακριβώς και 

το πνευματικό θα προσπαθήσει για την πατρίδα του, που είναι η μήτρα μου. Αλλά σας λέω επίσης αυτό, 

ότι κατά την κρίση σας θα είστε οι ίδιοι κριτές σας- γιατί η συνείδησή σας, η αυτογνωσία και η διαίσθηση 

θα σας πουν μέχρι ποιο σημείο είστε αξιέπαινοι και σε ποιο πνευματικό σπίτι πρέπει να κατοικήσετε. Θα 

δείτε ξεκάθαρα το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε, γιατί όταν λάβετε το φως της Θεότητάς μου, θα 

αναγνωρίσετε τις πράξεις σας και θα κρίνετε τα προσόντα σας. 

42 Στην "Πνευματική Κοιλάδα" υπάρχουν πολλά μπερδεμένα και διαταραγμένα όντα. Φέρτε τους το 

μήνυμά μου και το φως μου όταν εισέλθετε σε αυτό. 
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43 Ακόμη και τώρα μπορείτε να ασκήσετε αυτή τη μορφή ελέους μέσω της προσευχής με την οποία 

μπορείτε να συνδεθείτε μαζί τους. Η φωνή σας θα αντηχήσει εκεί που κατοικούν και θα τους ξυπνήσει 

από τον βαθύ τους ύπνο. Θα κλάψουν και θα εξαγνιστούν με τα δάκρυα της μετάνοιάς τους. Εκείνη τη 

στιγμή θα έχουν λάβει μια ακτίνα φωτός, γιατί τότε θα καταλάβουν τις ματαιοδοξίες του παρελθόντος, τα 

λάθη τους, τις αμαρτίες τους. 

44 Πόσο μεγάλος είναι ο πόνος της ψυχής όταν την αφυπνίζει η συνείδηση! Πόσο ταπεινά 

ταπεινώνεται τότε μπροστά στο βλέμμα του Ανώτατου Δικαστή! Πόσο ταπεινά ξεπηδούν από το 

εσωτερικό της ύπαρξής της οι αιτήσεις για συγχώρεση, οι όρκοι, οι ευλογίες του ονόματός μου! Τώρα η 

ψυχή συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την τελειότητα του Πατέρα, και έτσι στρέφει το βλέμμα 

της στη γη, όπου δεν ήξερε πώς να αξιοποιήσει τον χρόνο και τις δοκιμασίες που πρόσφεραν την ευκαιρία 

να πλησιάσει τον στόχο, και ζητά ένα άλλο σώμα για να εξιλεωθεί για τις παραβάσεις και να εκπληρώσει 

τα ανεκπλήρωτα καθήκοντα. 

45 Ποιος λοιπόν παρείχε δικαιοσύνη; Δεν ήταν το ίδιο το πνεύμα που έκρινε τον εαυτό του; 

46 Το Πνεύμα Μου είναι ένας καθρέφτης στον οποίο πρέπει να κοιτάξετε τον εαυτό σας και θα σας 

πει το βαθμό καθαρότητας που έχετε. 

47 Μόλις βρεθείτε στο πνευματικό, το πνεύμα σας θα σας δώσει διαφώτιση για τον εαυτό σας. Η 

μνήμη σας θα γίνει καθαρή και θα θυμηθείτε ό,τι έχετε ξεχάσει. Γιατί, λοιπόν, φοβάστε τη δικαιοσύνη 

μου, αφού δεν λαμβάνετε τίποτα περισσότερο από αυτό που σας αξίζει; Γιατί να μη φοβάστε τις δικές σας 

πράξεις τώρα; Δείτε με πόση καλοσύνη επιτρέπω στην κατανόησή σας να συλλάβει το μυστήριο της 

κρίσης σας. 

48 Παρατήστε τον φανατισμό, ο οποίος απέχει πολύ από την αλήθεια. 

Σκεφτείτε τις διδασκαλίες μου, οι οποίες περιέχουν μια διδασκαλία ειρήνης, φωτός και ευλογίας. 

49 Ακόμη και αν ξεχάσετε εκείνους που έχουν περάσει στην "πνευματική κοιλάδα" ─ ο Δάσκαλος 

δεν ξεχνάει κανέναν. 

50 Στο πνευματικό, επίσης, υπάρχουν εκείνοι που κοιμούνται, που έχουν κλείσει τα μάτια τους στο 

φως της αλήθειας, που περιφέρονται σέρνοντας αλυσίδες αυτοκατηγορίας, σύγχυσης και πόνου. 

51 Σας κάλεσα για να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε καλό όχι μόνο θεραπεύοντας τους αρρώστους 

και δείχνοντας το δρόμο στους συνανθρώπους σας που κατοικούν μαζί σας στη γη, αλλά και στα όντα που 

ζουν στο υπερπέραν. Ανάμεσά τους, επίσης, είναι οι άρρωστοι, οι χαμένοι, όσοι έχουν ανάγκη από αγάπη 

και παρηγοριά. Είναι εκείνοι που εξαγνίζονται μέσα στον πόνο για να εισέλθουν καθαρά στην παρουσία 

μου. Αλλά μπορείτε να τους βοηθήσετε με τις προσευχές σας, με το έλεος και τις γενναιόδωρες σκέψεις 

σας στην εξιλέωσή τους και να συντομεύσετε το χρόνο της ταλαιπωρίας τους. 

52 Η διδασκαλία μου για τη συμπαντική αγάπη θα ενώσει όλες τις ψυχές και θα τις φέρει πιο κοντά η 

μία στην άλλη, χωρίς να χαράξει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κόσμων της ζωής, και θα κάνει τα 

όντα να αγαπούν η μία την άλλη με πνευματική αγάπη. 

53 Λεγεώνες όντων του σκότους κατεβαίνουν στην ανθρωπότητα σαν σύννεφα καταιγίδας, 

προκαλώντας αναταραχές, προκαλώντας σύγχυση στα μυαλά και σκοτεινιάζοντας τις καρδιές. Και 

παρόλο που αυτή η ανθρωπότητα διαθέτει όπλα για να αμυνθεί απέναντι σε αυτές τις ύπουλες επιθέσεις, 

κάποιοι δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι δεν υποψιάζονται καν ότι τα διαθέτουν. 

54 Στους πολέμους, στις δολοφονίες και στα ποταπά πάθη, η επιρροή αυτών των δυνάμεων είναι 

υπαρκτή. Εσείς που ανοίξατε τα μάτια σας στο φως και γνωρίζετε τα πνευματικά όπλα της αγάπης και της 

δικαιοσύνης που σας έχω εμπιστευτεί ─ προσευχηθείτε για τον κόσμο και για τον πνευματικό κόσμο, 

συμφιλιώστε αυτούς που μισούν ο ένας τον άλλον, διδάξτε να αγαπούν, συγχωρέστε και προσευχηθείτε. 

55 Αλλά να θυμάστε επίσης ότι τα καλά έργα που κάνετε στη γη θα είναι φως που θα φωτίζει τις 

μπερδεμένες ψυχές και ότι οι προσευχές σας θα είναι βάλσαμο γι' αυτές που θα τις απαλλάσσει από τη 

σύγχυσή τους. Πολεμήστε ενάντια στους πειρασμούς και τις κακές εμπνεύσεις, ώστε να βιώσετε τη νίκη 

του φωτός. 

56 Προετοιμαστείτε, γιατί το μήνυμα που θα πρέπει να μεταφέρετε στους ανθρώπους θα τους κάνει 

να αναγνωρίσουν τις ιδιότητες και τις ικανότητές τους, μερικές από τις οποίες είναι άγνωστες, μερικές 

από τις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί. 

57 Θα διδάξετε με καλά έργα, θα αποκαταστήσετε την υγεία σε αυτόν που έχει εγκαταλειφθεί από 

την επιστήμη και θα σώσετε την ψυχή για την οποία οι άνθρωποι είχαν πει ότι ήταν καταδικασμένη σε 
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αιώνια τιμωρία. Τόσο κάποιοι όσο και άλλοι θα αναγνωρίσουν τη δόξα του έργου μου, και ένας σκοτεινός 

επίδεσμος θα πέσει από τα μάτια τους. 

58 Είναι η ώρα που θα αφήσω τον εαυτό Μου να φανεί, που θα κάνω τον εαυτό Μου αισθητό σε 

όλους και που θα μιλήσω στον κόσμο. 

59 Σας λέω σήμερα: Μακάριοι είναι εκείνοι που ακολουθούν το παράδειγμα της Μαρίας στο ταξίδι 

τους, διατηρώντας την αγνότητα στην ψυχή τους. Η Μαρία είναι η αγνότητα και η πραότητα. Όποιος την 

αγαπάει πρέπει να την έχει ως παράδειγμα σε αυτό. Δεν θα σας ωφελήσει να επαναλαμβάνετε το όνομά 

της ή να λέτε ότι την αγαπάτε, αν οι πράξεις σας δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα λόγια. 

60 Αναγνωρίστε τις αληθινές ανθρώπινες και πνευματικές αξίες, μην παρασύρεστε από την ψεύτικη 

αίγλη της γήινης δόξας. Το φως σας μπορεί ήδη να σας αποκαλύψει όλα όσα είναι ψεύτικα. 

Συνειδητοποιήστε ότι υπάρχουν πολλά έργα που επιδεικνύουν αγνότητα, αλλά περιέχουν μόνο σκοτάδι 

και σας οδηγούν σε σκοτεινά μονοπάτια που είναι λαμπερά στην όψη. 

61 Έτσι, εσείς, μέσω των οποίων Με γνωστοποιώ, καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχετε αναλάβει να 

δείξετε στη ζωή σας, στη συμπεριφορά σας και στις δοκιμασίες σας, μια άξια εκπλήρωση των λόγων που 

βγαίνουν από τα χείλη σας τις στιγμές της διακήρυξής Μου. Οι άνθρωποι έχουν τα μάτια τους στραμμένα 

πάνω σας με την προσδοκία ότι θα δείξετε ψυχική ανάταση στις πράξεις σας. Πρέπει να είστε σαν ένας 

καθαρός καθρέφτης. Γιατί αν οι πράξεις εκείνων που δεν Με έχουν ακούσει σε αυτή την εποχή και που 

αυτοαποκαλούνται υπηρέτες του Θεού δεν είναι πάντα επιτρεπτές, ο κόσμος τις παρακολουθεί χωρίς 

έκπληξη. Αλλά όταν βλέπει τις ίδιες παράνομες πράξεις σε εσάς, εκείνοι που σας παρατηρούν σίγουρα θα 

αγανακτήσουν, επειδή δεν θα καταλάβουν ότι παρόλο που έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας, μπορείτε να 

κάνετε πράξεις που είναι αντίθετες με τη διδασκαλία που έχετε λάβει. 

Ο Δάσκαλος σας λέει: Προσοχή στα σκάνδαλα από τη στιγμή που πήρατε την απόφαση να Με 

ακολουθήσετε. Θυμηθείτε ότι από εκείνη την ημέρα η ψυχή σας απέφευγε κάθε τι που θα μπορούσε να 

την βλάψει. Θα πρέπει τότε να διατηρήσετε το μονοπάτι της καλοσύνης και να νιώσετε όλη την ευθύνη 

σας. 

Αν Με υπηρετείτε, αν έχετε παραδοθεί στο θέλημά Μου, είναι επειδή Με έχετε αναγνωρίσει, επειδή 

είστε απολύτως βέβαιοι για την αλήθεια της διακήρυξής Μου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μέσα σας. 

62 Όταν σας είδα να αφοσιώνεστε στην υπηρεσία Μου με αυτόν τον τρόπο, σας είπα ότι κάνετε ένα 

μεγάλο έργο ελέους για τους συνανθρώπους σας. Σας έχω ήδη πει ότι η πνευματική εκπλήρωση της 

αποστολής δεν σας εμποδίζει να εκπληρώσετε κανένα από τα ανθρώπινα καθήκοντα. 

Ας μην προσπαθήσει κανείς να περιπλέξει την απλότητα της διδασκαλίας μου. Να μεταδώσω την 

ουσία της διδασκαλίας μου και να αφήσω τους ανθρώπους να εμπνευστούν από αυτήν. 

63 Πόσο εκπληκτικό σας φαίνεται ότι η Θεία Θέλησή Μου έχει ενωθεί με τη διάνοιά σας! Σ' αυτό 

σας λέω ότι είναι το πιο φυσικό πράγμα, αφού αφορά τον Θεό, που είναι πνεύμα, και τον άνθρωπο, που 

λόγω του πνεύματός του είναι όμοιος με τον Δημιουργό του. Θα θέλατε να διεισδύσετε σε πολλά 

μυστήρια που δεν σας επιτρέπεται ακόμη να γνωρίσετε, και σας λέω μόνο ότι δεν θα είναι η επιστήμη που 

θα σας τα αποκαλύψει, αλλά το πνεύμα λόγω της αγάπης του για τον Δημιουργό του. 

64 Αποκαλύψτε το έργο Μου με την ίδια απλότητα με την οποία σας το έδωσα, τότε οι συνάνθρωποί 

σας θα το καταλάβουν λόγω της ανάπτυξης που έχουν επιτύχει. Αν οι πράξεις σας μπορούν να 

αποκαλύψουν ότι αξίζετε τις δόξες που λαμβάνετε, το έργο σας θα είναι αξιοθαύμαστο και ο άνθρωπος θα 

πιστέψει σε Μένα μέσω εσάς. 

65 Δέχομαι την ψυχή σας μαζί Μου για να αφήσει πίσω της την κούραση και τους κόπους του 

κόσμου. 

66 Από διάφορα σημεία της γης έρχεστε ζητώντας τη διδασκαλία μου και την ειρήνη μου. Όταν 

ακούτε τον λόγο μου, αισθάνεστε την πατρική ζεστασιά και η καρδιά σας ηρεμεί. 

67 Υπάρχουν εκείνοι που ευχαρίστως θα σας ακολουθούσαν στον τόπο συγκέντρωσης όπου σας δίνω 

τον λόγο Μου, αλλά ο φόβος του κόσμου τους εμποδίζει να το κάνουν. Άλλοι, ωστόσο, σας βλέπουν με 

περιφρόνηση, ακόμη και όταν μια εσωτερική φωνή τους λέει ότι ο δρόμος που ακολουθείτε είναι σωστός 

και ότι είναι αυτός που οδηγεί στην αλήθεια ─ ακόμη και όταν ακούνε τις κραυγές των στοιχείων που 

εξαπολύονται και των έκτακτων γεγονότων που διακηρύσσουν ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει: η εποχή 

της κρίσης, ο προάγγελος της εποχής της χάριτος. 
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Έχω εκδηλωθεί σε όλα τα μέρη της γης και σε όλες τις καρδιές. Τους μιλάω μέσω της έμπνευσης, της 

διαίσθησης και των ονείρων ή των αποκαλύψεων. 

68 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τις μελλοντικές γενιές που δεν θα διχάζονται ανάμεσα στην 

αμφιβολία και την πίστη και που θα δώσουν στις μεταγραφές των βιβλίων που θα σας αφήσω την 

πραγματική τους αξία και τη σωστή τους ερμηνεία. 

69 Θα προαναγγείλουν την εκπλήρωση των προφητειών παλαιότερων εποχών. 

70 Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα του παρόντος χρόνου θα τα αφήσω υπό την ευθύνη σας, ώστε 

να τα κάνετε γνωστά σε όλους εκείνους που δεν έχουν ακούσει τον λόγο μου. Ο αληθινός σας αγώνας θα 

έρθει μόνο μετά την αναχώρησή μου. 

71 Η διδασκαλία μου, ο τρόπος λατρείας σας και οι πράξεις σας θα είναι κριτές για όλους εκείνους 

που μπορεί να έρθουν από αιρέσεις και εκκλησίες για να ερευνήσουν. Δεν θα χρειαστεί να τους δείξετε τα 

λάθη τους. Αντιθέτως, θα τους υποδεχτείτε με ειλικρίνεια και αγάπη και θα τους δείξετε το έργο μου σε 

όλα του τα μέρη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 241  
1 Σας δέχομαι, άνθρωποι που έρχεστε για να τραφείτε με τον Θείο Λόγο που είναι ο Άρτος της 

ψυχής. Έρχομαι σε σας από την αγάπη που έχω για σας. Αχ εσείς οι άνθρωποι που κινείστε μόνο προς τον 

πόνο, το αίμα και τους φόβους! Οι σκιές του υλισμού έχουν σκοτεινιάσει την όραση των ανθρώπων, και 

έτσι δεν μπορούν να δουν το δρόμο για την επανόρθωσή τους. 

2 Τουλάχιστον εσείς που Με ακούτε, χαίρεστε με το Λόγο Μου και βρίσκετε παρηγοριά σε Μένα. 

Γι' αυτό η ανθρωπότητα έχει παραπλανήσει τη διάνοια και τα συναισθήματά της, αφού αντί να προσπαθεί 

για την αλήθεια, προσπαθεί για τη σύγχυση. Οι μεγάλες ανθρώπινες νοημοσύνες σήμερα ευδοκιμούν 

μέσα στο έγκλημα, και αυτό το κάνουν ιδανικό τους. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω πει εδώ και καιρό σε εκείνους που ονομάζω μαθητές μου ότι, αν 

φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους έχω αναθέσει, το παράδειγμά τους θα έχει τέτοια επιρροή στη 

ζωή, τη σκέψη και την ομιλία των άλλων που θα μπορούν να λένε: Σήμερα χρησιμοποιώ το πνεύμα μου, 

το οποίο πριν νόμιζα ότι ήταν άχρηστο. 

3 Μαθητές: Όταν το πνεύμα του ανθρώπου ξεσηκωθεί, απελευθερωθεί και εργαστεί στα χωράφια 

που του αναλογούν, το ποτήρι του πόνου που πίνει αυτός ο κόσμος θα τελειώσει. Μόλις η 

πνευματοποίηση ανθίσει στο μυαλό και την καρδιά του ανθρώπου, θα ανθίσουν όλοι οι τρόποι της ζωής 

σας. ─ Μιλάω ακριβώς σε εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν μαθητές Μου και στους οποίους βρίσκω 

ευαισθησία όταν Με ακούνε. 

4 Λαέ μου, φροντίστε να μη χαθεί ούτε μια στιγμή της ζωής σας. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και 

να αισθάνεστε τον πόνο που δεν το έχετε κάνει στο παρελθόν. Σκεφτείτε βαθιά τις ουσιαστικές καλές και 

κακές πράξεις του παρελθόντος σας. Διότι θα σας βγουν καλοί καρποί από αυτόν τον προβληματισμό, και 

στη συνέχεια σκεφτείτε το μέλλον. Αναρωτηθείτε: "Τι έχω προετοιμάσει για τους μελλοντικούς καιρούς;" 

Θα καταλάβετε ότι έχετε κάτι να πείτε στην ανθρωπότητα, ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να την 

αφυπνίσετε από τον ύπνο που δεν την αφήνει να δει το σάβανο με το οποίο την καλύπτει σήμερα ο 

θάνατος και την απειλεί συνεχώς ─ ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να ξυπνήσει και να ακούσει τη φωνή της 

συνείδησης. 

5 Αχ, ανθρώπινες ματαιοδοξίες! Ω, εσείς οι άνθρωποι που αναζητάτε την άνθηση και τη δόξα σας 

σε αυτή τη γη! 

6 Για να λέτε λόγια που σκοτώνουν, έχετε στήσει για τον εαυτό σας έναν θρόνο από τον οποίο θα 

ακούτε τις εντολές σας για πόλεμο, για να καλείτε την καταστροφή και τον θάνατο! 

7 Τι είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη αν δεν είναι ενωμένη με την πνευματικότητα, που είναι η 

συνείδηση, η δικαιοσύνη και το έλεος; Με ποια λόγια θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να απαντήσουν στον Θεό 

που εφηύρε τα μεγάλα όπλα καταστροφής με το φως τους; Με τι σκοπεύουν να πληρώσουν το χρέος που 

δημιουργούν σήμερα; Πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν τη συγκομιδή της μεγάλης τους σποράς; 

8 Και σε όλους όσοι μιλούν για Μένα και αυτοαποκαλούνται μαθητές και υπηρέτες Μου, ρωτώ: Τι 

κάνετε αυτές τις στιγμές και τι έχετε κάνει για να προστατεύσετε τον κόσμο; 

9 Ω παιδιά που Με ακούτε αυτή τη στιγμή! Εργαστείτε στο έργο Μου της αγάπης, σπεύσατε να 

αφιερώσετε το μέρος της ζωής σας που σας ζητώ για το καλό του πλησίον σας, το οποίο θα είναι 

ταυτόχρονα και για το δικό σας καλό. 

10 Η δουλειά μου χρειάζεται στρατιώτες. Γιατί να μη χάσετε τη ζωή σας σε αυτό το πνευματικό 

μέτωπο, αφού τη δίνετε χωρίς καμία χρήση στα πεδία των μαχών; 

11 Χρησιμοποιήστε αυτό το μέρος του χρόνου που σας ζητώ, διδάσκοντας, δίνοντας διαλέξεις 

γεμάτες αγάπη και γνώση, μαλακώνοντας και αφυπνίζοντας τις καρδιές. Κοιτάξτε τη Θεϊκή μου Ύπαρξη 

καθώς αφιερώνεται στο έργο της αγάπης, της προστασίας και της σωτηρίας σας. Θυμηθείτε ότι ακόμη και 

ως άνθρωπος αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε σας. Μην αρκείστε στο να θερίζετε λίγο σπόρο. Ποιο θα είναι 

το δώρο που θα αφήσετε στα χέρια μου όταν εισέλθετε σ' αυτό που ονομάζετε Πέρα από τη Γη; Σας 

έδωσα άφθονο νερό από την πηγή Μου. Θέλεις να Μου δώσεις πίσω μόνο μερικές σταγόνες; Δώστε 

μαρτυρία με τα καλά σας έργα. 

12 Τα πνευματικά χαρίσματα που σας έχουν αποκαλυφθεί αυτή την εποχή έχουν έρθει στο φως για να 

σας βοηθήσουν να χύσετε αυτά τα κρυστάλλινα νερά στις ψυχές των συνανθρώπων σας. Μάθετε από τον 

Διδάσκαλό σας, ο οποίος πάντα σας εμφανιζόταν ως πηγή αγάπης, ως συνεχές δώρο, ως αναμμένη λάμπα 
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που φωτίζει την καρδιά αυτού που υποφέρει. Κάθε ένα από τα λόγια μου δεν είναι σαν ένας φακός φωτός 

στο μονοπάτι του οδοιπόρου που βρίσκεται στο δρόμο προς το στόχο του πεπρωμένου του; Δεν είναι αυτό 

το μήνυμα μια νέα αποκάλυψη που σας φέρνει πιο κοντά στον Θεό; 

13 Μόνο όσοι αισθάνονται και ζουν τη διδασκαλία μου και το νόμο μου θα μπορούν να 

αποκαλούνται "δάσκαλοι" στο έργο μου. Εκεί σας οδηγεί αυτή η λέξη, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε 

τα υψηλά και τα χαμηλά σε αυτήν. Γιατί το πνεύμα που θέλει να γίνει μεγάλο ενδιαφέρεται μόνο για 

μεγάλα έργα. Το μικρό πνεύμα προσπαθεί μόνο για το μικρό- και για να πιστέψει, πρέπει να διαχωριστεί 

με πόνο από τα περιττά και να ενισχυθεί στην αγάπη του Πατέρα του. 

14 Το μεγάλο πνεύμα, από την άλλη πλευρά, για χάρη του υψηλού ιδανικού του ή της αποστολής της 

αγάπης του, θυσιάζει ακόμη και αυτό που μπορεί να θεωρείτε ως το πιο αγαπητό του. 

15 Εκπλήσσεστε που οι μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής άφησαν τα πάντα για να Με 

ακολουθήσουν, σας έδωσαν τα πάντα από αγάπη για εσάς; 

16 Ο Λόγος Μου προσκαλεί όλους να επιστρέψουν στο μονοπάτι της αγάπης. Εκεί πολλοί θα 

ντρέπονται που ένιωσαν μίσος ή δυσαρέσκεια για τους συνανθρώπους τους, που δεν συνέχισαν να τους 

αγαπούν. Τότε θα τους αγκαλιάσουν ξανά με πόνο και ταυτόχρονα με τη χαρά της μετάνοιας. Τότε θα 

εμφανιστεί η πνευματοποίηση και ο γήινος άνθρωπος θα εξαφανιστεί. 

17 Θα σας πω περισσότερα για τις μεγάλες ψυχές: δεν είναι ευαίσθητες στις προσβολές, ούτε 

αδύναμες στα χτυπήματα. Κοιτάζουν με ψυχραιμία τέτοιες αθλιότητες και με οίκτο αυτούς που τις 

εκτελούν. Είναι υπεράνω αυτών των μικροπράξεων και κοιτάζουν μόνο το σπουδαίο. 

18 Όλοι σας θα πρέπει να περάσετε από μεγάλες δοκιμασίες. Πρέπει να είστε πολύ δυνατοί για να 

μην απελπίζεστε και να αποφεύγετε έτσι τη ντροπή της αδυναμίας σας. 

Εσείς που ακούσατε αυτόν τον λόγο και ήρθατε σε αυτό το τραπέζι γεμάτο καλό φαγητό και τρέφεστε 

με τη σοφία μου ─ να είστε δυνατοί και να ενθαρρύνετε τους συνανθρώπους σας με την αγάπη σας. 

19 Όποιος κάνει το καλό είναι απόστολος του Χριστού. Αλλά δεν θα χρειάζεται τίτλους που να τον 

πιστοποιούν ως τέτοιο, ούτε θα είναι απαραίτητο να καυχιέται. 

20 Τι Μου λέτε όταν σας αποκαλύπτω τα θλιβερά γεγονότα του μέλλοντος; Τι θα μπορούσατε να 

προσφέρετε στους αμύητους που έρχονται σε σας για παρηγοριά; 

21 Σας λέω μόνο: Σπείρετε τον σπόρο μου. Αυτή η διδασκαλία είναι η κληρονομιά σας. Αν ξέρετε 

πώς να διεισδύσετε στα βάθη της ψυχής σας, θα βρείτε εκεί τον Μεσσία που επιστρέφει αδιάκοπα στην 

καρδιά σας για να τη φωτίσει με το φως του. 

22 Αυτοί που θα έρθουν αύριο για να μάθουν για τον ερχομό μου μπορούν να χωριστούν σε δύο 

ομάδες: Κάποιοι που έρχονται αμφισβητώντας και φεύγουν πιστεύοντας και μετανιωμένοι, επειδή η 

αγάπη του λόγου μου τους άγγιξε. Και οι άλλοι που έρχονται δυσπιστώντας και θα παραμείνουν εξίσου 

δυσαρεστημένοι επειδή είναι περισσότερο σώμα παρά ψυχή, περισσότερο περιορισμός παρά στοχασμός. 

Αλλά σε εσάς που έχετε ονομαστεί νέοι μαθητές μου και που έχετε σημαδευτεί από το Άγιο Πνεύμα, σας 

λέω: πότε θα αρχίσετε να φωτίζετε τον κόσμο με το παράδειγμα των έργων της αγάπης σας; 

23 Ακούστε: Όταν ήμουν μαζί σας στη γη, οι άνθρωποι ήρθαν σε Μένα σε πλήθος ─ άνθρωποι σε 

υψηλές θέσεις, γεμάτοι ματαιοδοξία, άρχοντες που Με αναζητούσαν κρυφά για να Με ακούσουν. Κάποιοι 

Με θαύμασαν, αλλά από φόβο δεν το ομολόγησαν ανοιχτά- άλλοι Με απέρριψαν. Πλήθη ανθρώπων 

ήρθαν σε Μένα, αποτελούμενα από άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ακούγοντάς Με το πρωί, το απόγευμα 

και τη νύχτα, και πάντα έβρισκαν τον Δάσκαλο έτοιμο να τους δώσει τον Λόγο του Θεού. Έβλεπαν ότι ο 

Δάσκαλος ξεχνούσε τον εαυτό του και δεν μπορούσε να εξηγήσει ποια ώρα έπαιρνε τροφή, για να μην 

εξασθενίσει το σώμα του και αμβλυνθεί η φωνή του. Ο λόγος ήταν ότι δεν γνώριζαν ότι ο Ιησούς έπαιρνε 

δύναμη από το ίδιο Του το πνεύμα και έβρισκε τροφή μέσα Του. 

24 Με τον ίδιο τρόπο, θα μάθετε κι εσείς μια μέρα ότι εκείνος που, εμπνευσμένος από τη Θεία 

Αγάπη, αφιερώνει την ύπαρξή του στο έργο της παρηγοριάς, της υποστήριξης και της αγάπης προς τους 

συνανθρώπους του, θα βρει στην ίδια του την ψυχή μια άγνωστη δύναμη και τροφή που θα τον συντηρεί 

χωρίς να κουράζεται ούτε στιγμή στον αγώνα. 

25 Με αυτόν τον τρόπο θα εκδηλωθώ σε εκείνον τον λαό που είναι ο ίδιος όπως και σήμερα και που 

αύριο θα σχηματίσει μια κοινότητα σε όλο τον κόσμο: τον λαό του Θεού. 

26 Μάθετε από Μένα και χρησιμοποιήστε τα χαρίσματά σας, ώστε να πληρώσετε το μεγάλο χρέος 

που οφείλετε στον εαυτό σας και στην ανθρωπότητα. Αποδεχτείτε την εξιλέωσή σας πρόθυμα και μην 
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επιθυμείτε να πληρώσετε αυτό το χρέος με κάτι που σας ευχαριστεί και δεν είναι δύσκολο. Γιατί συχνά θα 

πρέπει να κάνετε θυσίες ή απαρνήσεις. 

27 Δεν σας ζητώ τη ζωή σας, αλλά μόνο λίγες ώρες, μόνο ένα μέρος του χρόνου σας. 

28 Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς, για να είναι μαζί σας, άφησε τη Μητέρα Του ─ την πιο αγαπητή Μητέρα 

που ήταν το μόνο πράγμα που είχε στη γη. Έφυγε από κοντά της εν ζωή και ήταν στην αγκαλιά της μόνο 

όταν τον πήραν άψυχο από το σταυρό. Δεν ζητώ τόσα πολλά από εσάς, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος από 

αυτά που σας έδωσα και σας δίδαξα. 

29 Δώστε τη ζωή σας παρηγορώντας τους θλιμμένους, θεραπεύοντας τους ασθενείς και σώζοντας 

τους χαμένους, αλλά μην αφήσετε τον εαυτό σας να σκοτωθεί μόνο και μόνο για να δείξετε ότι είστε 

έτοιμοι να πεθάνετε για Μένα. 

30 Στις διδασκαλίες μου δεν θα υπάρχουν κατήγοροι ή κατήγοροι, ούτε οι προσβεβλημένοι ούτε οι 

προσβεβλημένοι. Σε αυτήν θα υπάρχουν μόνο εκείνοι που προσπαθούν να εξελιχθούν προς τα πάνω μέσω 

της πρακτικής των διδασκαλιών μου. 

31 Έχετε τα πάντα για να Με φτάσετε: Ο κόσμος είναι ένα σχολείο, η ζωή είναι ένα βιβλίο, η 

έμπνευσή μου είναι ένα φως. Ο Δάσκαλος είμαι Εγώ, οι άνθρωποι είναι οι μαθητές Μου. Γι' αυτό, σας 

καλώ αδιάκοπα και σας λέω: Όλοι σας θα βρείτε μια θέση στην αγάπη Μου. 

32 Μην Με αφήνετε μόνο στις διδασκαλίες Μου, μην ψυχραίνεστε μπροστά σε αυτή την αγάπη που 

σας δείχνω. Να θυμάστε ότι κάποια ανθρώπινα χείλη σας φωτίζουν με τον λόγο του Πνεύματός Μου. 

33 Όταν λέτε στη γη ότι σας έφερα θρησκείες με τη διδασκαλία Μου, με το νόμο Μου, σας λέω ότι 

στα μάτια Μου υπάρχει μόνο μία λατρεία, που είναι η αγάπη, η αγάπη για τον Πατέρα, για τον πλησίον ή 

τον συνάνθρωπο και για όλα όσα έχουν προέλθει από τον Δημιουργό. 

34 Αυτή η θεία υπέρτατη εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον θα είναι ο νόμος που θα ενώνει όλους 

τους ανθρώπους, που θα τους φωτίζει να αισθάνονται ότι είναι αδελφοί και αδελφές, να προστατεύουν ο 

ένας τον άλλον, να συμπαραστέκονται ο ένας στον άλλον, να προστατεύουν ο ένας τον άλλον από τους 

πειρασμούς και να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον χωρίς να προσβάλλονται από τις διαφορές φυλής ή 

θρησκείας. 

35 Φανταστείτε έναν τέτοιο κόσμο και θα τον φανταστείτε ειρηνικό, ως μια οικογένεια που διέπεται 

από τους νόμους της αγάπης, του σεβασμού και της δικαιοσύνης. 

36 Αυτές οι προφητείες θα επαληθευτούν, γιατί ο κόσμος σας δεν είναι καταδικασμένος να είναι 

αιώνια μια κοιλάδα σκοταδιού και αμαρτιών. 

37 Η αρετή θα λάμψει στις καρδιές των ανθρώπων όπως τα λουλούδια στους κήπους. Διότι σας λέω: 

Τα λουλούδια με την ομορφιά τους μοιάζουν με τις ιδέες και τις εμπνεύσεις που προέρχονται από τον Θεό 

για να σώσουν τους αμαρτωλούς. 

38 Πλησιάστε, αυτός είναι ο δρόμος σας, εδώ είναι ψωμί για τους φτωχούς και παρηγοριά για τους 

θλιμμένους. Ελάτε και μη φοβάστε τίποτα. 

39 Ευλογημένος λαός του Ισραήλ, ο Πατέρας σας λέει: Ακούστε τη φωνή της συνείδησής σας, 

εκπαιδεύστε τη διάνοιά σας, γιατί θα αφήσω το Λόγο Μου γραμμένο ανεξίτηλα στον καθένα σας. 

Ακούστε τον ζωντανό Λόγο που ξεχειλίζω σήμερα, ο οποίος ρέει από την πηγή της σοφίας που είναι το 

Πνεύμα μου. 

40 Έχω ανοίξει όλα τα μονοπάτια, ώστε όλα τα παιδιά Μου να έρθουν σε Μένα. Τώρα είναι η ώρα 

της αφύπνισης, όταν θα δείξω ξεκάθαρα το Λόγο Μου των περασμένων εποχών και τις νέες αποκαλύψεις 

που θα σας δώσω, οι οποίες είναι η ολοκλήρωση, το τρίτο μέρος του βιβλίου του οποίου θα είστε οι 

ιδιοκτήτες. 

41 Απομάκρυνα από κοντά σας το πέπλο που έκρυβε το μεγαλείο της διδασκαλίας μου. Σας έδωσα 

τον σπόρο στη Δεύτερη Εποχή για να τον σπείρετε, να τον καλλιεργήσετε και να τον παρουσιάσετε την 

κατάλληλη στιγμή. 

42 Ωστόσο, ζήτησα τον καρπό από τους εντεταλμένους σπορείς, και μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα συγκομίσατε ελάχιστους καρπούς. Σας το είχα ήδη πει: Νέες γενιές θα έρθουν στη γη και θα 

λάβουν το τελευταίο μου μήνυμα. Τους προετοιμάζω αυτή τη στιγμή και σας λέω: Ήρθε η ώρα που 

εγκαινίασα αυτή τη νέα εποχή. 

43 Ο Πρόδρομος εγκαινίασε τους πρώτους εργάτες του Έργου μου και στη συνέχεια ο Δάσκαλος 

άνοιξε το Βιβλίο για να δείξει όλο το περιεχόμενό του, που είναι φως, σοφία, σωτηρία για την 



U 241 

199 

ανθρωπότητα. Έτσι ήρθε για εσάς αυτή η στιγμή της χάρης. Ένωσα άνδρες και γυναίκες διαφορετικών 

δογμάτων και κοσμοθεωριών. Διείσδυσα στις καρδιές τους και είδα μόνο πικρία και απογοήτευση. Και 

όταν άκουσαν τον λόγο μου, δεν τον απέρριψαν, δεν έκλεισαν τις καρδιές τους, δεν τον αμφισβήτησαν, 

αλλά τον δέχτηκαν με αγάπη και σεβασμό. 

44 Φρόντισα να αφοσιωθούν στη μελέτη όλων των εκδηλώσεων της Θεότητάς μου και τις βρήκαν 

αξιόπιστες, γεμάτες μεγάλο νόημα, και οι καρδιές τους ενθαρρύνθηκαν. Αλλά ήρθε η στιγμή που τους 

είπα: "Σας χάιδεψα, απολαύσατε τα χάδια μου, αλλά τώρα είναι ώρα να πολεμήσουμε". Και τα χείλη, που 

πριν ήταν αμήχανα και σιωπηλά, μίλησαν με τον Θείο Λόγο. Εγώ ο ίδιος εξέπεμψα τον λόγο μου μέσω 

αυτών, και αυτοί έγιναν οι φορείς της φωνής μου. 

Άλλους, τους οποίους συνάντησα γεμάτους πίστη, τους έκανα εκκλησιαστικούς ηγέτες και τους είπα: 

Να αντλείτε καρδιές και να σχηματίζετε εκκλησίες από αυτές. Οπλιστείτε με δύναμη ψυχής, γιατί θα 

συγκρουστείτε με τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Θα παλέψετε με άπιστους, γιατί ο σπόρος του Θωμά 

έχει ποτιστεί και έχει φυτρώσει στις καρδιές. Αλλά θα ξεριζώσω αυτόν τον σπόρο από τη ρίζα και θα σας 

βοηθήσω στο έργο σας. Ο καθένας από εσάς θα είναι σαν πυρσός που φωτίζει το δρόμο των 

συνανθρώπων σας. 

Όταν τελειώσει ο χρόνος της εκδήλωσής Μου και επικοινωνείτε μαζί Μου μόνο από πνεύμα σε 

πνεύμα, θα συνεχίσετε να διδάσκετε. Και οι άνθρωποι θα αναρωτιούνται και θα ρωτούν πού έχετε μάθει. 

Τότε θα τους δείξετε το βιβλίο της καρδιάς σας στο οποίο είναι χαραγμένη η διδασκαλία μου και από το 

οποίο θα ξεπηδούν νέες εμπνεύσεις. 

45 Θα αγωνιστώ να σας αφήσω προετοιμασμένους για την εποχή μετά την αναχώρησή μου. Για το 

σκοπό αυτό όρισα μια μακρά χρονική περίοδο, έτσι ώστε να έχετε πολλές ευκαιρίες να κατανοήσετε το 

Έργο μου. 

Ωστόσο, δεν ήμουν ορατός στα υλικά μάτια. Σας είπα πράγματι ότι αυτή τη στιγμή κάθε μάτι θα Με 

δει ─ το μάτι του αμαρτωλού και του μη αμαρτωλού ─ αλλά δεν χρειάζεται να είναι τα μάτια του 

σώματος, αλλά είναι το πνευματικό βλέμμα που Με βλέπει, φωτισμένο από το πνεύμα και την ψυχή ως 

ιερό που Με αισθάνεται. 

46 Έχω προετοιμάσει "εργάτες" σε πολλούς τομείς για να αποκαλύψω το Έργο μου. Πόσες στιγμές 

ευτυχίας είχε η ψυχή σας όσο ακούγατε τη διδασκαλία Μου! Πόσο ενθουσιασμένοι ήσασταν από τα 

θαύματα που σας χάρισα! Για να Με αναγνωρίσετε, σας έδωσα αμέτρητες αποδείξεις, γιατί θέλω, μόλις 

είστε έτοιμοι, να δεχτείτε εκείνους που προορίζονται από Μένα να γνωρίσουν αυτή τη διδασκαλία. Θα 

αγωνιστείτε σαν μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές για τις καρδιές που υποφέρουν, για να τις βοηθήσετε 

και να τις υποστηρίξετε. Φέρτε τα αδέσποτα πρόβατα πίσω στο εμπόδιο, ανακουφίστε τον πόνο, σώστε 

τους συνανθρώπους σας. 

47 Θα σας βοηθήσω με τον σταυρό σας όταν είστε εξαντλημένοι, και θα σας διδάξω να ανεβαίνετε το 

βουνό της εκπλήρωσης της αποστολής. Τι θα μπορούσατε να περιμένετε αν δεν εκπληρώνατε. Πώς θα 

μπορούσατε να νιώσετε δύναμη, πώς θα μπορούσατε να ζήσετε, αν αφού Με ακούσετε δεν μαρτυρούσατε 

αυτές τις διδασκαλίες; 

48 Να είστε δυνατοί, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, και η ευλογία μου θα πέσει πάνω σας σαν δροσιά 

για να σας ενθαρρύνει πάντα. 

49 Όταν αισθάνεστε τις χαρές της ζωής, αποδίδετε αυτή την ευχαρίστηση στον κόσμο. Σας λέω όμως: 

Θέλω να σε δω ευτυχισμένη. Γι' αυτό σας στέλνω αυτές τις στιγμές ευτυχίας. Γιατί όταν το παιδί 

χαμογελά, χαμογελά και ο Πατέρας. Αναζητήστε τις υγιείς χαρές που δεν ενοχλούν την ψυχή και θα Με 

βρείτε μέσα τους. Αλλά να είστε ευτυχισμένοι αν μπορείτε να χαμογελάτε μέσα στα βάσανά σας! 

50 Το πατρικό μου βλέμμα αναπαύεται στις καρδιές σας, αγαπημένα μου παιδιά, και βλέπω την 

αφοσίωσή σας. Έχετε ξεχάσει ό,τι ανήκει στην υλική σας ζωή και τρέφεστε με τα λόγια Μου για να 

γεμίσετε με την ουσία της και να νιώσετε την Παρουσία Μου βαθιά μέσα σας. Σας αποκαλύπτω τον εαυτό 

Μου επειδή σας αγαπώ και θέλω να καταλάβετε τη λαχτάρα Μου. 

Γεμάτοι ευγνωμοσύνη, Μου δείχνετε ταπεινά την καρδιά σας και Μου λέτε: "Δάσκαλε, διάβασε μέσα 

της σαν σε ανοιχτό βιβλίο και δούλεψε μέσα μας το θέλημά Σου. Θα συμφωνήσουμε με αυτό που θα 

πρέπει να διατάξετε πάνω μας". 

51 Βλέπω την πίστη και την εμπιστοσύνη σας στη Θεότητά Μου. Ξέρετε ότι σας αγαπώ και σας 

χαρίζω όλα όσα είναι δίκαια και για το καλό σας. Επομένως, έχετε πίστη και ζητήστε Μου βοήθεια. 
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Είναι μια περίοδος επανόρθωσης στην οποία ζείτε, στην οποία δεν θα έχετε τέλειες χαρές ούτε διαρκή 

ειρήνη. Αυτή η γη δεν είναι η πατρίδα σας. Είστε προσωρινοί κάτοικοι της, και ανάλογα με τα προσόντα 

σας επεξεργάζεστε μια καλύτερη, ανώτερη ζωή από αυτήν. 

52 Στη γη, όταν θα είστε έτοιμοι, θα νιώσετε την ειρήνη του Πνεύματός Μου ─ εκείνη την ειρήνη 

που έχετε απολαύσει και που ο υπόλοιπος κόσμος δεν γνωρίζει ─ εκείνη την ευγένεια που αποπνέει ο 

Λόγος Μου ─ εκείνη τη δόξα που έχετε βιώσει όταν είστε ανεβασμένοι σε κοινωνία μαζί Μου. 

Ο κόσμος δεν έχει αυτό το κίνητρο, αλλά το χρειάζεται, το περιμένει γιατί ξέρει ότι πρέπει να έρθει, 

και μερικοί προετοιμάζονται γιατί υποψιάζονται ότι πλησιάζει η ώρα που θα έρθω σε αυτούς. 

Σας λέω όμως: Όλοι σας θα αποκτήσετε αυτή την ειρήνη, όλοι σας θα γνωρίσετε το φως της αλήθειας. 

Ο Λόγος Μου θα διαδοθεί και θα πάει από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι και από το ένα έθνος στο 

άλλο μέσω των "εργατών" Μου. Αλλά είδα σ' αυτούς και στο λαό την αργή τους πρόοδο, τη δειλία τους, 

και γι' αυτό το Έργο Μου δεν έχει ξεπεράσει τα στενά όρια στα οποία το έχουν περιορίσει, και αυτό δεν 

είναι το Θέλημά Μου. 

53 "Εργάτες", σας ζήτησα να ενωθείτε, ώστε να σχηματίσετε ένα πνεύμα, ένα νου και μια καρδιά, 

ώστε όπου κι αν βρίσκονται οι συνάνθρωποί σας, να ακούνε τον ίδιο λόγο από εσάς, την ίδια μαρτυρία σε 

όλους, και να βλέπουν τη Θεία Αγάπη Μου να αντανακλάται μέσα σας. 

54 Σας δίδαξα την αγάπη, την υπομονή, την ταπεινότητα, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε την 

αποστολή σας σαν έναν απαλό σταυρό. Το έργο της ανανέωσης, του εξαγνισμού και της πνευματοποίησης 

της ανθρωπότητας είναι ένα έργο που απαιτεί χρόνο. Η μία γενιά θα μεταδώσει στην επόμενη το ίδιο 

αγωνιστικό πνεύμα και την ίδια πνευματική ανύψωση, μέχρις ότου ο κόσμος τελειοποιηθεί με την πάροδο 

του χρόνου και φτάσει στην εκπλήρωση του καθήκοντός του. 

55 Μη φοβάστε το αύριο. Ούτε να φοβάστε μήπως πάτε πολύ μακριά και χάσετε το δρόμο. Το 

μονοπάτι είναι τόσο φαρδύ που δεν θα φτάσετε σύντομα στο τέλος του. Είμαι μαζί σας σε κάθε σας βήμα, 

μπροστά σας και πίσω σας, στα δεξιά σας και στα αριστερά σας. Η δύναμη του Πνεύματός μου σας 

ντύνει- αυτή η εσωτερική δύναμη που σας ενθαρρύνει να αγωνίζεστε ακούραστα δεν θα σας 

εγκαταλείψει. Κάποιοι από εσάς έχετε κοπιάσει χρόνο με το χρόνο και έχετε δει την αυγή κάθε ημέρας 

σαν την πρώτη κατά την οποία εργαστήκατε για το Έργο μου. 

56 Αναζητήστε όλη την τελειότητα σε Μένα, αλλά μην απαιτείτε απόλυτη δικαιοσύνη και τελειότητα 

από τους "εργάτες". Είναι ανθρώπινα όντα και κινδυνεύουν να γίνουν αδύναμα. Και αυτοί αγωνίζονται 

για τη σωτηρία τους. 

Αυτή την τελειότητα που η ψυχή σας λαχταρά να δει ─ αναζητήστε την από τις ψυχές που κατοικούν 

σε υψηλά πνευματικά πεδία, όπου όλα είναι αγάπη, ομορφιά και φως. 

57 Η καρδιά σας εξαγνίζεται με την εκπλήρωση της αποστολής. Ο καθένας προχωρά ανάλογα με την 

αγάπη του, τη δέσμευσή του και την επιθυμία του να Με υπηρετήσει. Ο Λόγος Μου ήταν ο ίδιος για 

όλους, και όμως έχω ανακαλύψει "εργάτες" που κάνουν μεγάλα βήματα προς την πνευματοποίηση και 

άλλους που έχουν μείνει πίσω στην ανάπτυξή τους. 

58 Για να γνωρίσετε την ουσία των διδασκαλιών μου, πρέπει να τις ακολουθήσετε. Αν ακούτε μόνο 

τις διδασκαλίες μου και μετά τις ξεχνάτε, δεν θα μπορέσετε να τις διατηρήσετε, ούτε θα μπορέσετε να 

μεταδώσετε αυτή τη νόστιμη ουσία που περιέχουν οι διδασκαλίες μου. Είναι τόσο απλό που μπορείτε να 

το εξασκήσετε από την πρώτη στιγμή που θα το ακούσετε. Η αγάπη είναι ο πρώτος νόμος που σας έκανα 

γνωστό, και από αυτόν πηγάζουν όλοι οι άλλοι νόμοι και οι εντολές. 

59 Σας είπα ότι τους δημιούργησα όλους ίσους και τους αγαπώ όλους. Γιατί δεν αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον χωρίς διάκριση φυλής, τάξης ή θρησκείας; Γιατί αγαπάτε κάποιους και αγνοείτε άλλους; Μην 

αγαπάτε μόνο αυτούς που σας κάνουν καλό, αναζητήστε όλους και δημιουργήστε δεσμούς αγάπης μαζί 

τους. Ασκήστε τη συμπαντική αγάπη που αγκαλιάζει τους πάντες και αγαπήστε τους γήινους και 

πνευματικούς αδελφούς και αδελφές σας. Το Έργο μου τοποθετεί όλες τις ψυχές στο ίδιο επίπεδο. Θέλω 

να σας δω όλους να σχηματίζετε την οικογένειά μου που αγαπάει ο ένας τον άλλον και δημιουργεί 

παγκόσμια ειρήνη, που συμμαχεί με τη Θεότητά μου, ώστε ο καθένας από εσάς να είναι εκπρόσωπός μου 

όπου κι αν βρίσκεται. 

60 Προετοιμαστείτε, ώστε ο καθένας από εσάς να γίνει καρπός του Μεγάλου Δέντρου, και ο καρπός 

αυτός να πολλαπλασιαστεί απεριόριστα. 
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61 Προσευχηθείτε για τον κόσμο και αφήστε αυτή την προσευχή να είναι σαν μανδύας που 

προστατεύει την ανθρωπότητα, σαν αντίδοτο στον πόλεμο που πλησιάζει συνεχώς και καταστρέφει τον 

άνθρωπο. 

62 Ευλογώ όλα τα πλάσματά μου και τα αφήνω ενωμένα στην απλωμένη αγκαλιά μου. 

63 Ελάτε σε Μένα, εσείς που χύνετε δάκρυα, Εγώ είμαι η Παρηγοριά. Η αγάπη σας πλησιάζει, γιατί 

είστε τα πλάσματα που, μέσα στην ερημιά τους, χρειάζονται το χάδι του Πατέρα για να αναστηθούν. 

64 Όλοι σας κουβαλάτε ένα σταυρό στους ώμους σας, ώστε να γίνετε σαν τον Δάσκαλο. Αλλά δεν 

θέλω να δω αυτόν τον σταυρό να γίνεται ένα δυσβάσταχτο ή επαχθές βάρος εξαιτίας της έλλειψης 

κατανόησης και ανύψωσης που έχετε. 

65 Οι αντιξοότητες της ζωής μαστιγώνουν τη ζωή σας σαν ανεμοστρόβιλοι. Αλλά η αγάπη για τον 

Πατέρα και η εμπιστοσύνη που Του έχετε δείξει, σας δίνουν ψυχική γαλήνη στις δοκιμασίες και σας 

επιτρέπουν να βγείτε νικητές. 

66 Όποιος εμπιστεύεται πραγματικά σε Μένα δεν θα εξαπατηθεί ποτέ. 

67 Ο πόνος κάνει τη σκληρή καρδιά ευαίσθητη, θα κάνει το κρυστάλλινο νερό να αναβλύζει από τους 

βράχους. Οι δοκιμασίες κρατούν την ψυχή ξύπνια. 

68 Ξεκινήσατε με πόθο για τον λόγο μου, επειδή γνωρίζετε τη φωνή του Θείου Ποιμένα, στα χνάρια 

του οποίου έρχεστε εδώ και πολύ καιρό. 

69 Δεν ήταν ο εξαναγκασμός που σας ώθησε να Με ακολουθήσετε σε αυτό το μονοπάτι, ούτε ο 

φόβος, αλλά η επιθυμία να είστε χρήσιμοι στον πλησίον σας για να είστε αρεστοί στον Κύριο. 

70 Έτσι οι νέοι μαθητές προετοιμάζονται για να γίνουν οι δάδες που φωτίζουν τον κόσμο. Μακάριοι 

είναι εκείνοι που Με καταλαβαίνουν και πιστεύουν στο Λόγο Μου, γιατί δεν θα αισθάνονται ούτε πείνα 

ούτε δίψα στις ψυχές τους. 

71 Δεν θέλω η καρδιά σας να γεμίσει με ματαιοδοξία και αυταρέσκεια αύριο, όταν θα δει τα θαύματα 

που έγιναν πραγματικότητα μέσω των δώρων σας. Αλλά ούτε και θέλω να σας βλέπω άτολμους, γιατί τότε 

δεν θα εμπνέετε εμπιστοσύνη στους συνανθρώπους σας. Να είστε πεπεισμένοι για αυτά που λέτε και 

κάνετε. 

72 Πρέπει να ενισχύσετε την προετοιμασία σας και να τελειοποιήσετε την προσέγγισή σας, ώστε να 

σας αναγνωρίσουν μετά την αναχώρησή μου. 

73 Σε όλους σας έχω εμπιστευθεί το χάρισμα της θεραπείας, με το οποίο μπορείτε να κάνετε θαύματα 

στους σωματικά και ψυχικά ασθενείς. 

74 Θα αναζητήσετε τον ίδιο τον καταφρονεμένο μέσα στο βούρκο για να του προσφέρετε ένα χέρι 

σωτηρίας. Αν νομίζετε ότι ο σπόρος μου δεν θα φυτρώσει εκεί, κάνετε λάθος. Μπορώ να σας αποδείξω 

ότι λουλούδια λευκά σαν το χιόνι μπορούν να ξεπηδήσουν από τον βούρκο. Όσο πιο διεφθαρμένη είναι 

μια ψυχή, τόσο περισσότερη αγάπη χρειάζεται για να την αναζητήσει, και όταν νιώσει το χάδι ή το 

θεραπευτικό βάλσαμο, θα νιώσει μια ακτίνα φωτός να τη διαπερνά και θα είναι από τις πιο φλογερές. Η 

ευγνωμοσύνη της θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί θα συγχωρεθεί η ενοχή της, η οποία ήταν επίσης πολύ 

μεγάλη. 

75 Αυτά θα τα αναζητήσετε, όπως πάντα σας αναζητούσα. Μην ξεχνάτε ότι οι δίκαιοι είναι ήδη μαζί 

Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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 Ο ερχομός του Κυρίου πριν από 2000 χρόνια και σήμερα3 

 Νόμος της εξέλιξης13 

 Thomas23 

Προετοιμασία για την εποχή μετά το 195025 
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 Ευθύνη των καλεσμένων της τρίτης εποχής47 
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 Ο λόγος του Κυρίου αποκρύφθηκε ή παραποιήθηκε27 

 Πόνος και κάθαρση44 

 Είναι το σύμπαν ο θεϊκός ναός;  55 

 Μεξικό, το έθνος της τρίτης εποχής62 

Οδηγία 210 

 Βρισκόμαστε στο δρόμο προς την παγκόσμια αρμονία2 

 Αληθινή πνευματικότητα9 

 Ο λόγος για τον γραπτό θείο λόγο16 

 Το σώμα του Ιησού34 

 Τα λάθος ιδανικά προκαλούν πόλεμο και καταστροφή42 

Προκαλώντας τη φύση, μετασχηματίζοντας 

 την πάμε στον δικαστή45 

Οδηγία 211 

Η σοφία και η θεία αγάπη μετατρέπονται σε λέξεις 

 σε αυτή την έκτη σφραγίδα1 

Φωτιά του θανάτου9  Φωτιά της ζωής11 

 Η δύναμη δεν αποκτάται μέσω της δύναμης22 

Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο μόνος όπου ο Κύριος εμφανίζεται28 

 Γνώση της πνευματικής ζωής48 
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 Η αλήθεια φωτίζει55 

 Αρμονία μεταξύ σώματος και νου68 

Ο Ιούδας είναι ένα σύμβολο για τον άνθρωπο αυτού του κόσμου70 

 Οι ψευδείς αξίες του χρήματος77 

 Η "Εβδομάδα των Παθών" και το βαθύ νόημά της81 

Οδηγία 212 

 Η πνευματική ουσία του Θείου Πάθους2 

Όλοι οι άνθρωποι αγνοούν το πνευματικό τους παρελθόν 14 

 Η μεταφορική σημασία των τριών χρόνων19 

 Οι δειλοί όσον αφορά τη νέα έλευση του Κυρίου21 

 Η δύναμη της αγάπης46 

 Η αιτία των μετενσαρκώσεων57 

Το μάθημα της Μαρίας της Μαγδαληνής65 

Οδηγία 213 

 " Κυριακή της Ανάστασης3 

Πεπρωμένο σημαίνει αποστολή του πνεύματος15 

 Σημασία του "Δόξα και Ανάσταση " 18 

 Μετενσάρκωση για μάθηση και επανόρθωση24 

Πνευματική λατρεία32 

 Ο πνευματικός Ισραήλ και η εξαϋλωμένη φυλή των Εβραίων37 

 Πνευματικότητα και πνευματική πρόοδος42 

 Ο φόβος των υλοποιημένων όντων52 

 Χάρη στην πνευματικότητα, τα όρια αίρονται61 

Ο ερχομός του Θεού σε αυτή την εποχή άρχισε 1866 έως 195069 Οδηγία 214 

 Αιτία και αποτέλεσμα της εκδήλωσης του Τρίτου Χρόνου1 

Συγχωρήστε και ευλογήστε15 

Ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχθεί τις συνέπειες των λαθών του 

 υποφέρουν ενάντια στη φύση20 

Λεγεώνες πνευματικών όντων μας περιβάλλουν, αναζητώντας 

μετά τον προσανατολισμό (βλέπε U 219, 55) 25 

Προετοιμασία του πνευματικού Ισραήλ για την αποστολή του38 

Ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να αναπληρώσει αυτό που έχασε45 

 Τι είναι ο πνευματισμός57 

 Η έλευση της Βασιλείας της Ειρήνης69 

Οδηγία 215 

 Η θεία υπόσχεση και η ανθρώπινη ανταπόκριση1 

 1866 και 195030 

Ο πνευματικός Ισραήλ είναι διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο21 

 Πνευματική εργασία με φαινομενικά υλική αιτία32 

Τα χαρίσματα στους μαθητές δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί36 
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 Μετά το 1950 θα εκδηλωθούν τα πνευματικά χαρίσματα39 

Το μονοπάτι προς την αλήθεια44 

 Όλοι θα ενωθούν στη θεία καταγωγή μας62 

 Οι επτά αρετές69 

Οδηγία 216 

 Προετοιμασία του μαθητή για την αποστολή του1 

Παραγγελία για την καταγραφή των θεϊκών λόγων14 

 Οι προφητείες πρέπει να γίνουν γνωστές16 

 Θα υπάρξει μεταμόρφωση και αλλαγή στον κόσμο27 

 Λίγοι περίμεναν ότι ο Κύριος θα ερχόταν ξανά με το Πνεύμα30 

 Απάντηση στις συζητήσεις για τη θεότητα41 

 Ο πόνος εξαγνίζει55 

Οδηγία 217 

 Θεία διδασκαλία ανά τους αιώνες1 

Roque Rojas, ο απεσταλμένος της Τρίτης Εποχής13 

Το πνεύμα του ανθρώπου είναι η εικόνα του Θεού17 

 

 Ο υπερήφανος και αυτός που ζει στο εξωτερικό19 

 Το σύμπαν είναι η τέλεια κατοικία65 

Οδηγία 218 

 Αγάπη αντί για ματαιοδοξία3 

 Οι τρεις διαθήκες6 

 Η ανθρωπότητα μιμείται τον άσωτο υιό15 

 Το γιατί των εξετάσεων21 

 Επικοινωνία μέχρι το 195022 

 Κάτι για τα δώρα29 

 Όλα τα πνεύματα πρέπει να επιστρέψουν στην τελειότητα39 

Τα πνεύματα-φύλακές μας μας συνοδεύουν40 

 Η επιστήμη στην υπηρεσία του αγαθού47 

Οδηγία 219 

 Το παράδειγμα του Σίμωνα του Κυρηναίου (βλ. Μάρκος 15:21) 2 

 Η μεταφορική έννοια του "ουράνιου τραγουδιού " 13 

 Αρμονία μέσω της πνευματικότητας16 
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Το προβλεπόμενο χάος είναι η συνέπεια 

 των δικών μας έργων24 

Ο Δάσκαλος θα μιλήσει μέσω των προετοιμασμένων μαθητών του29 

 Πρώτη φορά31 

 Δεύτερη φορά32 

 Τρίτη φορά34 

 Προϋποθέσεις για τις μετενσαρκώσεις39 

Αποστολές και χαρίσματα των μαθητών41 

 Ζούμε στην Έκτη Σφραγίδα52 

Συμμαχία μεταξύ πνευμάτων σε όλους τους κόσμους (βλ. U 214, 25) 55 

 Η πνευματική ζωή61 

Οδηγία 220 

 Η υπόσχεση της Δεύτερης Εποχής εκπληρώνεται2 

 Η Θεία Τριάδα στον άνθρωπο11 

 Τα στάδια της εξέλιξης του νου16 

 Τι περιλαμβάνει η πνευματικότητα  29 

 Οι εσφαλμένες ερμηνείες καταργούνται32 

 

 Προετοιμασία για την εκπλήρωση42 

 Τι είναι το Πνεύμα;  59 

Σημασία του "Πολλοί καλούνται, αλλά λίγοι 

 επιλέγονται " 63 

 Πνευματική εξέλιξη70 

Οδηγία 221 

Το πνεύμα της Μαρίας είναι η ενσάρκωση της 

 Θεϊκή τρυφερότητα2 

Μέρος του πνευματικού Ισραήλ ενσαρκώνεται στο Μεξικό11 

 Οι γραφές παραποιήθηκαν14 

Ο Τρίτος Χρόνος μας υπενθυμίζει το μοναδικό μονοπάτι του φωτός16 

Το πεπρωμένο του Ισραήλ μέσω του Πνεύματος28 

 Το πνευματικό προνόμιο της μετενσάρκωσης54 

Το πνεύμα της αλήθειας θα θριαμβεύσει στο τέλος59 

Οδηγία 222 
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 Πλησιάζουν μεγάλες δοκιμασίες2 

 Μέσα στο χάος, ο πνευματισμός θα επικρατήσει10 

 Η αγάπη είναι η αρχή της δημιουργίας22 

Οι ερωτήσεις και η αναζήτηση των ανθρώπων στο 

 Θρησκευτικές κοινότητες και αιρέσεις29 

Αυτή η κοιλάδα των δακρύων γίνεται η κοιλάδα της ειρήνης39 

Πολλοί αυτοαποκαλούνται χριστιανοί44 

Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει λόγους για την ειδωλολατρία του47 

Οδηγία 223 

Η ανθρωπότητα πρέπει να αγωνιστεί για τη σωτηρία της1 

 Τα χαρίσματα εκδηλώνονται ανάλογα με την ανάπτυξή μας7 

 Στις νέες ενσαρκώσεις τελειοποιούμε τα χαρίσματά μας10 

Η ανάπτυξη των πνευματικών χαρισμάτων εξαρτάται από την  

 Προετοιμασία από14 

 Όλοι προορίζονται για αιώνια ζωή18 

Ο θείος νόμος δεν αφορά μόνο το σώμα, 

 αλλά για το πνεύμα22 

 Η υλική ζωή είναι επίσης μέρος της αιώνιας ζωής26 

 

 Πνευματική λατρεία35 

 Προφητείες για το μέλλον του έργου της Τρίτης Εποχής51 

 Η Μεγάλη Αποστολή του Μεξικού56 

 Η πνευματική σκάλα72 

Οδηγία 224 

 Το πνευματικό επίτευγμα του μαθητή μεταμορφώνει τον κόσμο3 

 Το βιβλίο της ζωής12 

 Το προπύργιο της πίστης και της αγάπης25 

 Το μήνυμα του Πνευματικού Κόσμου31 

 Το μεγαλείο της αγάπης34 

 Το Γιατί του Περιορισμένου Χρόνου των Θεϊκών Εκδηλώσεων64 

 Ειρήνη του μυαλού αντί για περίπλοκες θρησκείες74 

Οδηγία 225 

 Η πορεία προς την τρίτη θεϊκή εκδήλωση3 
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Μέσα από τον πόνο φτάνουμε στο μονοπάτι 

 της τελειότητας8 

Η "Παγκόσμια Διδασκαλία" της αγάπης αγκαλιάζει όλους21 

 Κάθε χαμένη ευκαιρία προκαλεί πόνο στο μυαλό35 

 Οι τρεις εποχές χαρακτηρίστηκαν44 

 Λέξεις που απευθύνονται σε γυναίκες46 

 Μαρία, η θεία τρυφερότητα, ενσαρκώνεται στον Δεύτερο Χρόνο48 

Οδηγία 226 

 Οι τρεις πνευματικές εποχές και τα μαθήματά τους3 

 Τα οράματα του Ιωάννη, του βλέποντος μαθητή7 

 Πνευματική ανάπτυξη μέσω μετενσαρκώσεων11 

Απελευθέρωση μέσω πνευματικής προετοιμασίας12 

 1866, έναρξη της Τρίτης Εποχής26 

 Το μήνυμα της Τρίτης Εποχής27 

 Στον Θεό δεν υπάρχει οργή33 

 Εξέλιξη των μορφών λατρείας στο πέρασμα των αιώνων60 

Οδηγία 227 (1949) 

Οι άνθρωποι πριν από την εναλλακτική λύση1 

 

 Η δύναμη του πνεύματος πάνω στο σώμα της28 

Το μεγαλείο του Θεού φανερώνεται με την ταπεινοφροσύνη38 

 Ο Θεός δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο40 

Η θεία σοφία εκδηλώνεται στη συνείδηση, 

 όχι μόνο στην ευφυΐα58 

Ελευθερία της βούλησης, έτσι ώστε τα πλεονεκτήματα να είναι νόμιμα61 

Η τελειότητα της δημιουργίας θα αποκαλυφθεί μόνο στους  

Αποκαλύπτοντας το πνευματοποιημένο67 

 Οι πόλεμοι δεν είναι απαραίτητοι70 

Σύγχυση του μυαλού και σύγχυση του 

 ανθρώπινο μυαλό71 

 Ο θείος λόγος θα τυπωθεί77 

Οδηγία 228 

 Επεξήγηση του τι είναι η Μαρία1 
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 Το θεϊκό δέλεαρ περιέχει φως6 

 Από τον υλισμό στον πνευματισμό15 

 Η ζωή του πνεύματος υπερισχύει της ύλης21 

Οι μελλοντικές γενιές θα κατανοήσουν τη σημασία 

να κατανοήσουμε τον Χριστό28 

Λίγα λόγια προς τους πλούσιους του κόσμου47 

 Ορισμένες αιτίες μετενσαρκώσεων σε αυτόν τον πλανήτη54 

 Λόγια προς τον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο55 

Έλλειψη εκπλήρωσης του καθήκοντος απέναντι στους συνανθρώπους που έχουν παρεκκλίνει58 

Πρόσκληση για πνευματική συνειδητοποίηση, γιατί ο χρόνος πιέζει60 

 Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την πνευματική μας εξέλιξη69 

Οδηγία 229 

 Οι μαθητές του Αγίου Πνεύματος1 

 Το αφυπνισμένο πνεύμα και η ατίθαση ύλη25 

 Όχι παραίτηση, αλλά γνώση34 

Υπενθύμιση για την περίοδο μετά το 195040 

 Η αληθινή λατρεία τιμά την αρμονία με όλους53 

 Η αλαζονεία του ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη55 

Πνευματικές και υλικές μορφές λατρείας58 

 Η αγάπη πρέπει να είναι καθολική, χωρίς περιορισμούς62 

 

 Οι πολυάριθμες δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης66 

Η προετοιμασία της υποσχόμενης Βασιλείας της Ειρήνης71 

Οδηγία 230 

Για να φτάσει κανείς στο βασίλειο της ειρήνης, δεν πρέπει να 

 Επιθυμεί την πτώση του ενός και τη νίκη του άλλου6 

 Η Έκτη Σφραγίδα φωτίζει όλους εξίσου8 

 Θεία μηνύματα μέσω των ονείρων15 

 Οι θρησκείες δεν ακολούθησαν το θεϊκό παράδειγμα23 

 Αρχές ειρήνης και ενοποίησης των εθνών32 

 Τα πάντα προχωρούν προς την τελειότητα43 

Αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται να είναι αιώνιος47 

 Το πεπρωμένο του πνεύματος50 
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 Οι κίνδυνοι για το πνεύμα64 

Η πνευματικότητα δεν είναι πνευματισμός67 

Οδηγία 231 

Ο λόγος για την επιστροφή του Θεού σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο2 

 Η ανάγκη για αξιοκρατία και οι εξετάσεις12 

Δεν είναι το πνεύμα του άπιστου που είναι το  

 Θεία αρνείται15 

 Η σωστή σχέση μεταξύ πνεύματος και περιβλήματος18 

 Ο Θεός θα έχει τον τελευταίο λόγο20 

 Το δώρο της γνώσης και η ευθύνη της21 

 Κάλεσμα στους επιστήμονες που έχουν χάσει το δρόμο τους25 

 Η πορεία προς τη Βασιλεία της Ειρήνης και τα ανθρώπινα εμπόδια28 

 Προφητεία για το φωτισμένο μέλλον αυτού του πλανήτη30 

Το αποκορύφωμα του θεϊκού έργου δεν θα είναι 

 επίδραση του ανθρώπου35 

Οδηγία 232 

 Η Αποστολή του Μαθητή της Τρίτης Εποχής1 

 Προετοιμασία για την επανόρθωση και τις εξετάσεις13 

 Το θεϊκό φως μας κάνει να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά26 

 Η ανθρωπότητα που αμφιβάλλει σήμερα θα πιστέψει αύριο31 

 Κάλεσμα στην πνευματική ένωση33 

 

 Η ανθρώπινη ζωή είναι μια ευκαιρία37 

 Η συνείδηση είναι μέρος του Θεού σε κάθε άνθρωπο41 

 Τα βάσανα θα είναι ένα "μέχρι εδώ" από την άποψη της κακίας44 

 Προφητεία για την έναρξη της εποχής της ειρήνης49 

 Η "Τριάδα " 52 

Οδηγία 233 

 Το φωτεινό πεπρωμένο του πνεύματος2 

 Η συνείδηση είναι ο οδηγός8 

 Η ουσία είναι επίσης απαραίτητη12 

 Επιστήμη και πνευματικότητα25 

 Προσευχή με το Πνεύμα44 
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Οδηγία 234 

Η εποχή του πνευματισμού είναι η εποχή της απελευθέρωσης 

 και δράση7 

Η επισημότητα των τελετών δεν είναι πνευματικότητα30 

 Ο τρόπος για να ζούμε ειρηνικά43 

 Η επικοινωνία από νου σε νου45 

Το να υπηρετείς τον πλησίον σου σε κάνει άξιο59 

Οδηγία 235 

 Επαγρύπνηση κατά των συγχύσεων και των αποπλανήσεων4 

 Το 1950, αυτή η μορφή επικοινωνίας7 

 Ο σκοπός του θείου μηνύματος σε αυτή την εποχή15 

 Σχέσεις μεταξύ άνδρα και γυναίκας17 

Δολοφόνοι του σώματος και του πνεύματος37 

Υπάρχουν πολλοί υποκριτές και επαναστάτες στην ανθρωπότητα39 

 Η υπόσχεση για επιστροφή εκπληρώνεται54 

 Είμαστε τα ίδια πνεύματα προηγούμενων εποχών63 

Έχουν περάσει σχεδόν 2000 χρόνια και σήμερα υπάρχουν 

 το ίδιο φαινόμενο65 

 Ο Δάσκαλος δεν τέλεσε ποτέ τελετές75 

Το ποτήρι της πίκρας θα πιει για κάποιο χρονικό διάστημα 76 

 

Το νόημα της Αποκάλυψης 20: Οι πνευματικά νεκροί γίνονται  

 Αναστήστε στη ζωή79 

 Η εποχή του Θείου Πνεύματος81 

Οδηγία 236 

 Ο Θεός εκδηλώνεται ξεκάθαρα στις δοκιμασίες5 

Το τέλος των μετενσαρκώσεων σε αυτόν τον κόσμο10 

 Σημασία του Πνευματισμού20 

 Το πνευματικό θα επικρατήσει32 

1 Σεπτεμβρίου 1866, έναρξη της τρίτης περιόδου48 

Μωυσής, ο Αγγελιοφόρος της Πρώτης Εποχής60 

Ο Ιησούς, ο Αγγελιοφόρος της Δεύτερης Εποχής62 

Ο Ηλίας, ο Αγγελιοφόρος της Τρίτης Εποχής65 
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 Προφητεία για την αληθινή βασιλεία της ειρήνης72 

Οδηγία 237 

Ο δρόμος και η αποστολή του Ισραήλ μέσω του Πνεύματος1 

 Τι περιμένει την ανθρωπότητα11 

Πώς είναι η μετά θάνατον ζωή;  24 

Το μήνυμα αυτής της Τρίτης Εποχής θα φέρει την ανθρωπότητα 

 επίσης shake28 

 Η ευθύνη του μαθητή της τρίτης φοράς30 

 Ο πόνος ευαισθητοποιεί50 

 Η αληθινή πίστη68 

Οδηγία 238 

 Υλικοί και πνευματικοί ναοί1 

Μέσω της αξίας θα επιτύχουμε την υποσχεθείσα 

 Reach11 

 Η βεβήλωση της φύσης και η αδυσώπητη κρίση της16 

 Τα τρία τέταρτα της γης θα εξαφανιστούν24 

 Η παγκόσμια γλώσσα είναι η πνευματική αγάπη28 

 Πνεύματα μεγάλου φωτός θα ενσαρκωθούν ανάμεσά μας30 

Επικοινωνία στη σκέψη και την προσευχή με 

 το Θείο Πνεύμα51 

 Η Θεία Ειρήνη62 

 

 Η πραγματική αξία της ζωής είναι η αύξηση67 

 Η τολμηρή ιστορία του Ισραήλ70 

Ο Ισραήλ στο Πνεύμα84 

Οδηγία 239 

Η πνευματοποίηση είναι ελευθερία4 

 Η πραγματικότητα της επικοινωνίας με τον Θεό9 

 Η αληθινή δικαιοσύνη22 

 Η Τρίτη Διαθήκη είναι μέσα μας34 

 Προετοιμασία για την εκπλήρωση46 

 Ζούμε στην Έκτη Σφραγίδα52 

Η "Γη της Επαγγελίας" είναι ένα σύμβολο της αιωνιότητας57 
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 Ο νέος πνευματικός λαός του Ισραήλ σημαδεύτηκε61 

 Θεία δικαιοσύνη και ανθρώπινη σκληρότητα87 

 Η χάρη της επικοινωνίας από πνεύμα σε πνεύμα89 

 Επίσης, τα πνευματικά όντα θα επικοινωνούν άμεσα97 

 Ψεύτικοι μαθητές106 

 Τα καλά παραδείγματα για τη νεολαία108 

Οδηγία 240 

Ο τρόπος της γυναίκας και ο τρόπος του άνδρα1 

 Προετοιμασία σε κάθε στιγμή12 

 Η σημασία του πνευματισμού17 

 Ο δρόμος του Πνεύματος38 

 Διακήρυξη για την Ανάσταση και τη Δευτέρα Κρίση40 

Τα μπερδεμένα όντα στο υπερπέραν ελπίζουν για μας 

πνευματικές προσευχές43 

 Η μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι54 

 Αιώνια τιμωρία δεν υπάρχει57 

Λόγοι προς τους Φωνητικούς Φορείς61 

 Η Τρίτη Διαθήκη68 

Οδηγία 241 

 Η πνευματοποίηση θα σώσει την ανθρωπότητα3 

Χαρακτηριστικά των Μεγάλων Πνευματικών Όντων17 

 Η πνευματική τροφή23 

 

 Όχι θρησκείες, αλλά αγάπη33 

 Ο προφητευμένος κόσμος της ειρήνης35 

 Η έναρξη της Τρίτης Εποχής το 186643 

 Οι υγιείς απολαύσεις δεν μπερδεύουν το μυαλό49 

 Αυτός ο κόσμος δεν είναι το σπίτι μας51 

 Πνευματική πρόοδος σύμφωνα με τη φιλοδοξία να υπηρετείς57 

 Τι συμπαντική αγάπη περικλείει59 



 

 

Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950 

Λογοτεχνία 
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El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
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Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
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