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Η Τρίτη Διαθήκη  

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

πορτογαλικά-βραζιλιάνικα,. Θα ακολουθήσει: Ιαπωνικά και κινέζικα 
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Το βιβλίο της αληθινής ζωής 

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

ήταν ήδη διαθέσιμοι στα αγγλικά. 

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω μεταφράσεις.  

 

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

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

μεταφορτωθούν σε μορφή PDF δωρεάν από το διαδίκτυο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανάληψης και επιστροφής στην αγκαλιά του Πατέρα.  

 

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

2017.  

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

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

και  

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

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

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

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

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

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

ξαναμπούν στους κόλπους του Πατέρα.  

 

Anna Maria Hosta 

Ειρηνικός Χριστός στη Γη 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Πρόλογος 
Σε όλες τις εποχές ο Θεός έχει αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα ─ τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. 

Η αγνότερη και υψηλότερη μορφή επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι αυτή από πνεύμα σε 

πνεύμα. Ωστόσο, επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ήταν και δεν είναι εσωτερικά 

προετοιμασμένη γι' αυτό, ο Θεός χρησιμοποίησε μεσίτες που αποκάλυψαν τον Άγιο Λόγο Του στους 

ανθρώπους με τη μορφή νόμων, διακηρύξεων και οδηγιών: 

Στην Πρώτη Εποχή μέσω του Μωυσή, των Πατριαρχών και των Προφητών. 

Στη Δεύτερη Εποχή μέσω του Ιησού και των μαθητών και αποστόλων του. 

Στον Τρίτο Χρόνο ─ τον παρόντα χρόνο ─ από ένα πλήθος φορέων φωνής κατά τη διάρκεια των ετών 

1884 έως 1950 στο Μεξικό, όπου άνθρωποι του απλού λαού συναντιόντουσαν σε απλούς χώρους 

συνάντησης τις Κυριακές για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. 

Τα τελευταία δέκα με είκοσι χρόνια πριν από το 1950, αυτές οι θείες διδασκαλίες στενογραφήθηκαν 

και συλλέχθηκαν από τους διάφορους τόπους συνάντησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Από 

αυτές, 366 διδασκαλίες επιλέχθηκαν και δημοσιεύτηκαν το 1962 σε ένα 12τομο έργο με τίτλο Libro de la 

Vida Verdadera, στα γερμανικά Buch des Wahren Lebens. 

Κάθε μία από αυτές τις διδασκαλίες αντιπροσωπεύει μια αρμονική ενότητα θεϊκών διδασκαλιών, που 

απευθύνονταν εκείνη τη στιγμή στο ακροατήριο στο Μεξικό, αλλά ─ όπως τονίζεται αρκετές φορές σε 

αυτές ─ αποτελούν κληρονομιά για όλη την ανθρωπότητα σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. 

Όχι το γράμμα του θείου λόγου, αλλά το βαθύ, εσωτερικό νόημά του εξυψώνει τον άνθρωπο και είναι 

τροφή και βάλσαμο για την πεινασμένη ψυχή του. Ταυτόχρονα, χρησιμεύει ως οδηγός για τη 

συμπεριφορά του στην καθημερινή ζωή. 

Η ακρόαση του θείου λόγου είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την τελειότητα. Αφυπνίζει μέσα μας 

την επιθυμία της καρδιάς να εσωτερικεύσουμε αυτά που ακούσαμε και να τα εφαρμόσουμε στην 

καθημερινή μας ζωή, ώστε να εκπληρώσουμε τη θεία εντολή που μας δόθηκε ήδη πριν από 2000 

χρόνια από τον Ιησού: "Αγάπα τον Θεό πάνω απ' όλα και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου". Αυτή 

είναι η αληθινή υπηρεσία του Θεού, η οποία οδηγεί στην εσωτερική ειρήνη και συνεπώς στην ειρήνη 

στον κόσμο. 

Δεδομένου ότι μια μόνο γήινη ζωή δεν είναι γενικά αρκετή για να "γίνουμε τέλειοι σαν τον ουράνιο 

Πατέρα μας", μέσω του νόμου της μετενσάρκωσης ─ ενός νόμου της θείας αγάπης, του ελέους και της 

δικαιοσύνης ─ μας δόθηκε η δυνατότητα της σταδιακής ξεδίπλωσης της ψυχής μας και της επανόρθωσης. 

Σε πολλές διδασκαλίες, το Θείο Πνεύμα μας προειδοποιεί πόσο σημαντική είναι η αληθινή πνευματική 

προσευχή για να ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στον Θεό, να επικοινωνούμε τελικά μαζί Του από πνεύμα 

σε πνεύμα και επίσης να εναποθέτουμε τα πάντα στην καθημερινή μας ζωή στα χέρια Του. 

Στη Δεύτερη Εποχή, το Θείο Πνεύμα μας δίδαξε την προσευχή του Κυρίου μέσω του στόματος του 

Ιησού. Στη σημερινή Τρίτη Εποχή, ο Θεός μας συστήνει μια ακόμη πιο σύντομη προσευχή που περιέχει 

τα πάντα, την οποία δεν χρειάζεται καν να πούμε δυνατά, αλλά την οποία μπορούμε να απευθύνουμε 

βαθιά μέσα στην καρδιά μας ως εσωτερική λαχτάρα στον Επουράνιο Πατέρα μας: "Κύριε, ας γίνει το 

θέλημά Σου για μένα". 

Είθε η ανάγνωση και η μελέτη του τόμου ΙΧ να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη, τη σοφία 

και την παντοδυναμία του Θεού, να μας δώσει δύναμη και έμπνευση για να γίνουμε φάρος για τους 

συνανθρώπους μας σε χαλεπούς καιρούς. 
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Εισαγωγή 
Κανείς άλλος δεν θα μπορέσει να εκφράσει το βαθύ συναίσθημα και την εμπειρία της εσωτερικής και 

εξωτερικής προσωπικής μεταμόρφωσής του καλύτερα και πειστικότερα από έναν άμεσο σύγχρονο 

μάρτυρα, ο οποίος συμμετείχε ο ίδιος για πολλά χρόνια ως φορέας φωνής στις θεϊκές εκδηλώσεις στο 

Μεξικό: 

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

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

καθαρού αέρα ούτε για λίγες στιγμές. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μου να απελευθερώνεται από την αιχμαλωσία μου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρόνου. 

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

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

εμφάνισή μου γινόταν όλο και πιο αξιοθρήνητη. 

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

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

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

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

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

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

και διψούσαν για δικαιοσύνη. 

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

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

ανάκαμψη του σώματος και της ψυχής. 

Ακολούθησα το κάλεσμα του Κυρίου! Ήταν την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 1934 όταν μπήκα για 

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

ακουστεί το θείο μήνυμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ενδοσκόπηση και η βαθιά συγκέντρωση με την 
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οποία οι παρευρισκόμενοι προετοιμάστηκαν για να περιμένουν τον ερχομό της "θείας ακτίνας" που θα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αυτόν μια μεγάλη ομορφιά και ένα μεγαλείο που προκαλούσε δέος. 

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

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

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

φαινόταν να γίνεται η έμπνευση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και να αποφασίσουν να μετανοήσουν και να επανορθώσουν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

απεριόριστο δικαίωμα πάνω στα πλάσματά του; 

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

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

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

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

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

εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή. 

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

και τα διδάγματα που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών του αξέχαστου αγώνα μπροστά 

στα πλήθη που συνέρρεαν στα διάφορα σημεία συνάντησης που ήταν διάσπαρτα σε όλη τη χώρα μας, θα 

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

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

διάθεσή μου εδώ. 
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Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είχαμε κανένα άλλο βιβλίο για την 

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

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

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

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

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

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

είμαστε τίποτα. 

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

εκείνες τις ιδιαίτερες αισθήσεις που κουβαλούσα μέσα μου χρόνο με το χρόνο κατά την άσκηση της 

Αποστολής ως Μεταφορέας Λόγου. 

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

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

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

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

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

αγάπης, φωτός, δικαιοσύνης και ειρήνης. 

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

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

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

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

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

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

ανάξιων. 

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

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

Διδάσκαλος μας υπέδειξε μέσω των ανθρώπινων μεσολαβητών του". 
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Οδηγία 242  
1 Αυτή τη στιγμή που ο πόνος της ανθρωπότητας είναι πικρός και το μονοπάτι της θλιβερό, ήταν 

θέλημά Μου να σας πλησιάσω για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε την κληρονομιά σας. 

2 Γυρίστε τα πρόσωπά σας προς τα πίσω και αναλογιστείτε το μονοπάτι που αφήσατε πίσω σας, 

μπροστά στο οποίο κάποιοι τρομοκρατούνται. Αυτά είναι τα ίδια τα μονοπάτια που θα σας κάνω να 

επιστρέψετε. Αλλά όχι για να μολύνετε τον εαυτό σας εκεί, αλλά για να σώσετε εκείνους που έχουν 

παραστρατήσει. 

3 Χρησιμοποιήστε την παρουσία μου ανάμεσά σας, μαθητές, ώστε να μεταφέρετε την ειρήνη μου 

στις ψυχές σας και να την κάνετε αισθητή στους συνανθρώπους σας. 

4 Η διδασκαλία μου σε αυτή την Τρίτη Ώρα θα σας βγάλει από την πνευματική σας στασιμότητα και 

θα σας κάνει να κάνετε μεγάλα και σταθερά βήματα στο πνευματικό μονοπάτι. 

5 Σας έδωσα τη χάρη να γίνει η διακήρυξή μου μέσω της δικής σας διάνοιας, ώστε να αισθάνεστε 

αντάξιοι της Θεϊκότητάς μου, ώστε με τη γνώση ότι μπορέσατε να μεταδώσετε το Λόγο μου και ότι 

μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν γύρω του, αύριο, όταν αυτή η φωνή δεν θα ακούγεται πλέον, η καρδιά 

σας να μην απελπίζεται μπροστά στον αγώνα, επειδή γνωρίζει ότι ο Λόγος μου παραμένει αποτυπωμένος 

στην ύπαρξή σας. 

6 Φυλάξτε τον σπόρο που σας εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή. Συνειδητοποιήστε ότι ποτέ δεν 

αποκληρώνω ένα παιδί, αλλά ότι αυτό αποκληρώνεται σταδιακά από μόνο του μέσω των κακών του 

έργων. 

7 Όταν οι άνθρωποι χτυπούν την πόρτα σας έχοντας ανάγκη από εξηγήσεις και μαρτυρίες, μην 

κρύβεστε, ούτε να ρωτάτε: "Τι πρέπει να κάνω; Τι να απαντήσω;" 

8 Θα μιλάτε για Μένα με ήρεμο νου και σταθερή φωνή και θα υπερασπίζεστε το όνομά Μου με τα 

όπλα που σας έχω δώσει, τα οποία είναι το έλεος, η αγάπη, η ειλικρίνεια. 

9 Γι' αυτό έμεινα μαζί σας και έγινα γνωστός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε οι ποικίλες 

διδασκαλίες Μου να σας διαφωτίσουν και τα θαύματά Μου να αναζωπυρώσουν την πίστη σας. Το νόημα 

του Λόγου Μου σας έκανε να ξεχάσετε τον προηγούμενο θρησκευτικό φανατισμό σας, και όταν σας 

αναζητήσουν οι άνθρωποι, θα βρουν σε σας μόνο την απλότητα της αληθινής πνευματικής λατρείας. 

10 Σε ρεύματα ο λόγος μου ξεχύνεται στους διάφορους τόπους συνάθροισης όπου μπορεί να 

ακουστεί, ώστε να μην αισθάνεστε χωρίς διδασκαλία στους καιρούς του μεγαλύτερου αγώνα και των πιο 

σκληρών δοκιμασιών. Πλησιάζει όμως ο καιρός που ο λόγος μου δεν θα ακούγεται πλέον ανάμεσά σας. 

11 Μη φοβάστε να μείνετε χωρίς αυτή τη χάρη. Θυμηθείτε ότι σας προετοιμάζω για διάλογο 

πνεύματος προς πνεύμα από την Πρώτη Εποχή. 

12 Κάθε εποχή ήταν ένα νέο μάθημα για το πνεύμα σας και ένα ακόμη βήμα στο μονοπάτι της 

ανάπτυξης. 

13 Δίνω το μήνυμα της ειρήνης στον κόσμο αφήνοντας τη φωνή μου να ακουστεί μέσω πολλών 

φορέων φωνής. Και όπως πάντα, η διδασκαλία μου πρέπει να τελειοποιεί τις ψυχές σας. 

14 Αν ο άνθρωπος δεν είχε ψυχή και ήταν ένα εντελώς υλικό ον, το έργο και το πεπρωμένο του θα 

τελείωνε με την τελευταία ανάσα της ζωής. Υπάρχει όμως κάτι μέσα του που είναι άφθαρτο, γι' αυτό και 

θα αγωνιστεί, θα "ξυπνήσει" και θα στρέψει το βλέμμα του στο αιώνιο. 

15 Ο Λόγος Μου σας προετοιμάζει για να ζήσετε στον κόσμο του αύριο - σε εκείνη την εποχή που το 

μήνυμά Μου θα γίνει σταδιακά κατανοητό. Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι είχα προβλέψει τα γεγονότα 

που σας είχα ανακοινώσει πολύ νωρίτερα. 

16 Η διδασκαλία μου θα πολεμήσει και θα προκαλέσει πραγματικές μάχες στις καρδιές των 

ανθρώπων. Ενώ επιμένουν να ζουν μια εγωιστική ύπαρξη, θα τους κάνει να καταλάβουν ότι όπου δεν 

υπάρχει έλεος και αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. 

17 Οι πνευματικές μου διδασκαλίες δεν απευθύνονται μόνο σε εκείνους που ζουν καταπιεσμένοι στη 

φτώχεια και τον εξευτελισμό. Έχουν επίσης το καθήκον να βάλουν στο σωστό δρόμο τις ψυχές και τα 

μυαλά εκείνων που ηγούνται και κυβερνούν την ανθρωπότητα στους διάφορους τομείς. Ο Λόγος Μου 

στέλνει ένα κάλεσμα στα ευγενή αισθήματα που αγκαλιάζουν όλους τους ανθρώπους, γιατί έτσι θα 

κατανοήσετε το ανώτερο πεπρωμένο που υπάρχει στον καθένα σας. 
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18 Αντί να τρέφουν μίσος, εγωισμό και απαισιοδοξία στις καρδιές τους, οι άνθρωποι θα επιθυμούν να 

κάνουν το καλό και θα τρέφουν την ελπίδα της νίκης της δικαιοσύνης. Η πνευματοποίηση θα εξαπλώνεται 

όλο και περισσότερο και θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια, σχηματίζοντας έτσι μια ισχυρή 

δύναμη απέναντι στην οποία όλες οι καταστάσεις που σας οδηγούν στον πόλεμο θα διαλυθούν στο τίποτα. 

19 Δεν σας τιμωρώ, αλλά είμαι η δικαιοσύνη, και ως τέτοια την κάνω αισθητή σε όποιον παραβιάζει 

τις εντολές Μου. Διότι ο Αιώνιος σας έδωσε να γνωρίσετε τον νόμο Του, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να 

αλλάξει. 

20 Δείτε πώς ο άνθρωπος, σε μια σκληρή δοκιμασία - όταν πέφτει σε μια απροσμέτρητα βαθιά 

άβυσσο, όταν βλέπει τη γυναίκα του να κλαίει για την απώλεια των αγαπημένων της προσώπων, τα παιδιά 

χωρίς τροφή και το σπίτι βυθισμένο στη δυστυχία και τη θλίψη - θρηνεί, απογοητεύεται από την ατυχία 

του, απελπίζεται και αντί να προσευχηθεί και να μετανοήσει για την ενοχή του, επαναστατεί εναντίον 

Μου, λέγοντας: "Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να με τιμωρήσει με τέτοιο τρόπο;"."ενώ το Θείο Πνεύμα 

κλαίει ομοίως για τον πόνο των παιδιών Του, και τα δάκρυά Του είναι το αίμα της αγάπης, της 

συγχώρεσης και της ζωής. 

21 Αληθινά σας λέω, λόγω της εξέλιξης που έχει επιτύχει η ανθρωπότητα, η βελτίωση της 

κατάστασής της δεν εξαρτάται μόνο από το έλεός μου. Είναι θύμα του εαυτού της, όχι της τιμωρίας μου. 

Γιατί ο νόμος μου και το φως μου λάμπουν σε κάθε πνεύμα. 

Η δικαιοσύνη μου κατεβαίνει για να ξεριζώσει κάθε ζιζάνιο από τη ρίζα, και ακόμη και οι δυνάμεις της 

φύσης αποκαλύπτονται ως εκτελεστές αυτής της δικαιοσύνης. Τότε φαίνεται σαν όλα να συνωμοτούν για 

να εξοντώσουν τον άνθρωπο, αν και αυτό γίνεται μόνο για τον εξαγνισμό του. 

Αλλά μερικοί μπερδεύονται και λένε: "Αν πρέπει να υποφέρουμε τόσο πολύ πόνο - γιατί ερχόμαστε σ' 

αυτόν τον κόσμο;" χωρίς να σκέφτονται ότι ο πόνος και η αμαρτία δεν προέρχονται από Μένα. 

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την άγνοια του τι είναι δικαιοσύνη και τι είναι εξιλέωση. Γι' αυτό 

έρχεται πρώτα η εξέγερσή του και μετά η βλασφημία του. Μόνο αυτός που έχει μελετήσει τις οδηγίες μου 

και υπακούει στο νόμο μου δεν είναι πλέον σε θέση να εκτοξεύει κατηγορίες ενοχής στον Πατέρα του. 

22 Η πνευματική ψυχή είναι μια σπίθα που ξεπήδησε από το Θείο Πνεύμα και δοκιμάζεται μέσω 

διαφόρων γήινων σωμάτων. Εξαιτίας της ανάπτυξης που έχετε ήδη επιτύχει, είναι πιθανό το πνευματικό 

μου μήνυμα να φτάσει άμεσα σ' εσάς αυτή τη στιγμή και να γίνει κατανοητό. 

Καθώς τα πάντα εξελίσσονται, είναι φυσικό να εξελίσσεστε και εσείς. Πώς είναι δυνατόν να 

συνεχίζετε να αντιλαμβάνεστε τον Θεό σας με τόσο περιορισμένο τρόπο, όπως τον αντιλαμβάνονταν οι 

πρόγονοί σας; Δεν θα είστε πλέον σε θέση να ζείτε και να σκέφτεστε όπως εκείνοι που εργάζονταν 

σύμφωνα με τις τελετές και τις εντολές που ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν. Δεν θα είστε πλέον σε 

θέση να θεωρείτε τους εαυτούς σας ανώριμους, όπως αυτοί, για να ασχοληθείτε με αυτό που είναι 

πνευματικό. 

23 Αν και σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τη σωτηρία τους μέσω της 

ανέγερσης υλικών εκκλησιών και προσπαθούσαν να εξαγνίσουν τις ψυχές τους με την άσκηση 

εξωτερικών μορφών λατρείας, δεν πρέπει πλέον να παραμείνετε σε αυτή τη στασιμότητα του φανατισμού 

και της άγνοιας. Διότι τότε οι ικανότητες που διαθέτετε για να κατανοήσετε και να δείτε το μεγαλείο του 

Θεού σας θα χαλαρώσουν στην ύπαρξή σας. 

24 Σας είπα: Συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό της καρδιάς σας, ώστε να μπορέσετε να δείτε το άπειρο 

και το ανεξιχνίαστο - όχι με τα μάτια του σώματος, αλλά με εκείνα του πνεύματος. Τότε, ενόψει της τόσο 

μεγάλης χάρης που έχετε λάβει από το έλεός μου, δεν θα αισθάνεστε πλέον την ανάγκη να αποδεικνύετε 

την ευγνωμοσύνη σας με υλικές προσφορές. 

25 Τα συναισθήματά σας και τα έργα αγάπης θα είναι η καλύτερη και πολυτιμότερη προσφορά σας. 

26 Αν θέλετε να αποκτήσετε τη βασιλεία των ουρανών, δημιουργήστε ένα βιβλίο που να είναι 

γραμμένο με τα καλά σας έργα. Τότε θα είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τον εαυτό σας και δεν θα 

μεταφέρετε πλέον την ευθύνη σας σε άλλους ανθρώπους. 

27 Αφού σας δείξω το μονοπάτι, το οποίο είναι το ίδιο με εκείνο που σας χάραξα στο παρελθόν και 

το οποίο αποτελεί σταθερό θεμέλιο για το μέλλον σας, πρέπει να προσέχετε να μην θεσπίζετε νέους 

νόμους ή εντολές που θα μπορούσαν να φανούν ως νέες διδασκαλίες, γιατί θα απομακρύνουν τους 

ανθρώπους από το νόημα του Λόγου Μου. 
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28 Δεν πολεμώ καμία θρησκευτική κοινότητα, η καθεμία είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της. 

Επισημαίνω μόνο ό,τι είναι τέλειο. Όποιος θέλει να τελειοποιήσει τον εαυτό του πρέπει να Με 

ακολουθήσει. 

29 Έχυσα το αίμα μου για να σας διδάξω να κερδίσετε τη σωτηρία. Πλησιάζει η ώρα που και εσείς, 

την ώρα της δοκιμασίας, θα συνειδητοποιήσετε πόσο σωστά ήταν τα λόγια του Ιησού. 

30 Το φως μου αποκαλύπτεται στο πνεύμα των πλήθους που συγκεντρώνονται στη σκιά αυτών των 

απλών και ασήμαντων τόπων συνάντησης, οι οποίοι είναι σαν δέντρο για τον κουρασμένο περιπλανώμενο 

και όαση για τον διαβάτη της ερήμου. Τους διαφωτίζει και τους παρηγορεί. 

31 Με την αγάπη με την οποία σας συγχωρώ και σας διορθώνω, αποκαλύπτω τον εαυτό Μου. Όταν 

ζούσες σύμφωνα με τη θέλησή σου, παραβιάζοντας συνεχώς τον Πατέρα, δεν έκοψα το νήμα αυτής της 

αμαρτωλής ύπαρξης, δεν σου αρνήθηκα τον αέρα ή το ψωμί- δεν σε άφησα να πονάς, ούτε αγνόησα το 

παράπονό σου. Και η φύση συνέχισε να σας περιβάλλει με τη γονιμότητά της, το φως της και τις ευλογίες 

της. Έτσι κάνω τον εαυτό Μου γνωστό στους ανθρώπους και τους αποκαλύπτω τον εαυτό Μου. Κανείς 

στη γη δεν μπορεί να σας αγαπήσει με αυτή την αγάπη και κανείς δεν μπορεί να σας συγχωρήσει όπως 

εγώ. 

32 Η ψυχή σας είναι ένας σπόρος τον οποίο καλλιεργώ και τελειοποιώ από την αιωνιότητα μέχρι να 

φέρει τα πιο όμορφα άνθη και τους πιο τέλειους καρπούς. Πώς θα μπορούσα να σε αφήσω να πεθάνεις ή 

να σε εγκαταλείψω στη βία των καταιγίδων;  

33 Πώς να σας εγκαταλείψω στο δρόμο σας, όταν είμαι ο μόνος που γνωρίζει το πεπρωμένο όλων 

των πλασμάτων; 

34 Σας αποκαλύπτω πολλά πράγματα για να μάθετε στο δρόμο σας να ακούτε τον θρήνο που δεν 

περνάει από τα χείλη σας, να ανακαλύπτετε τη θλίψη που κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο και να 

θεραπεύετε τις ασθένειες που δεν βρίσκουν ανακούφιση μέσω της επιστήμης. 

35 Σήμερα, καθώς οι άποροι συναντούν το δρόμο σας, βάλτε μέσα τους κάτι από αυτό που έχετε 

λάβει. Αλλά μη χάνετε τον χρόνο σας, για να μη σας αιφνιδιάσουν οι καμπάνες της αιωνιότητας και σας 

καλέσουν στην "πνευματική κοιλάδα". Γιατί θα μετανιώσετε πικρά για την ευκαιρία που χάσατε. 

36 Εργάσου για την ειρήνη της ψυχής σου ήδη τώρα. 

37 Μαθητές, πολλές φορές ο λόγος μου ήταν επικριτικός ανάμεσά σας. Αλλά στον πυρήνα της 

ανακαλύψατε τη γλυκιά γεύση του καρπού που σας ανέδειξε για ανανέωση σε αυτή την εποχή. 

38 Σας έχω καλέσει να λογοδοτήσετε αυστηρά όταν επιμείνατε πεισματικά στην αμαρτία. Αλλά 

σύντομα ανακαλύψατε την πρόθεση του Πατέρα σας, που είναι να σας σώσει. Και έτσι η αταραξία της 

"σάρκας" έδωσε σταδιακά τη θέση της στην πνευματοποίηση. 

39 Για την αγάπη με την οποία σας έδωσα τη ζωή, οι άνθρωποι δεν δίνουν παρά ελάχιστες αποδείξεις 

ή σημάδια. Από όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, εκείνο που μοιάζει περισσότερο με τη Θεία αγάπη 

είναι η μητρική αγάπη, γιατί σε αυτήν υπάρχει ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και η επιθυμία να γίνει το παιδί 

ευτυχισμένο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει θυσία. 

40 Αλλά η αγάπη που θα μεταμορφώσει τον κόσμο θα ρέει και πάλι από τις καρδιές. Αυτή η αγάπη 

εμπνέει το Άγιο Πνεύμα μου, το οποίο θα στείλει τις ακτίνες του στην ανθρωπότητα για να την αφυπνίσει 

από τον βαθύ ύπνο της, ώστε να μπορέσει να απολαύσει αυτή τη νέα μέρα που ξυπνάει με άγρυπνες 

αισθήσεις. 

41 Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει αυτή την εποχή, θα πρέπει να εγκαταλείψει κάτι για να 

ακολουθήσει το μονοπάτι Μου. Κάποιοι θα αφήσουν τα υπάρχοντα, άλλοι θα ξεχάσουν τις ψεύτικες 

ερωτικές σχέσεις. Κάποιοι θα κατέβουν από τις υψηλές κατοικίες και τους θρόνους τους, ενώ άλλοι θα 

εγκαταλείψουν τους βωμούς τους. 

42 Τα πάθη, οι ματαιοδοξίες, οι φευγαλέες και άσκοπες απολαύσεις θα παραμείνουν. 

43 Έρχομαι με πόθο για την ψυχή σας, την οποία βοηθώ με την αγάπη Μου για να τη σώσω. Δεν έχω 

ανοίξει τις πύλες της Γης της Επαγγελίας για να εισέλθει το σώμα σας. Αυτή η αστραφτερή λευκή πόλη 

είναι το σπίτι που περιμένει, σαν ένα καινούργιο ένδυμα με τα πιο όμορφα γιορτινά ρούχα, την άφιξη του 

Χρισμένου που την έχει κερδίσει με τις αρετές του και τις νίκες του στις μεγάλες μάχες της ζωής, και αυτό 

είναι το πνεύμα σας. 
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44 Σας διδάσκω πώς να αποκτήσετε τις απαραίτητες αξίες για να φτάσετε στην αιώνια πατρίδα. Σας 

δίδαξα να προσεύχεστε για τον κόσμο με αυτή τη βαθιά και απλή προσευχή που ανεβαίνει σε Μένα σαν 

το άρωμα των λουλουδιών. Σας έδωσα ικανότητες και πνευματικά χαρίσματα για να μπορείτε να ασκείτε 

το έλεος με πολλούς τρόπους. Σας έχω προικίσει με πνευματική και ηθική δύναμη για να ζείτε με 

χαρούμενο θάρρος και να υπομένετε τις δοκιμασίες. Σας ενίσχυσα στις αποφάσεις σας για ανανέωση και 

βελτίωση, ώστε να νιώσετε την ευτυχία να αποκαλείτε τους εαυτούς σας μαθητές μου και την 

ικανοποίηση να διαδίδετε τη διδασκαλία μου με το παράδειγμά σας. 

45 Η ψυχή σας έχει προετοιμαστεί για να δεχτεί την Παρουσία μου. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, 

τόσο λιγότερο ασχολείστε με τη γήινη ζωή και τόσο περισσότερο αρχίζετε να ενδιαφέρεστε για το 

πνευματικό σας μέλλον. 

46 Τα βάσανα και τις κακοτυχίες που συναντάτε στο δρόμο σας τα βλέπετε πλέον ως μικρά εμπόδια 

που μόνο ελαφρώς πληγώνουν τα πόδια σας και όχι ως αποφασιστικά εμπόδια που σας εμποδίζουν να 

προχωρήσετε. Σήμερα κρατάτε τους λυγμούς και τα δάκρυα για τις μεγάλες κρίσεις της ζωής. 

47 Το έλεός Μου σας καθοδηγεί και γίνεστε όλο και πιο κατανοητοί. Δεν είστε πλέον εκείνοι που 

αρκούνταν να αναζωογονηθούν ακούγοντας τον Λόγο Μου χωρίς να συγκρατούν τίποτα από αυτόν και 

που ήταν προσεκτικοί μόνο όταν παρακαλούσαν τον Κύριο για υλικά αγαθά. 

48 Τώρα έρχεστε ως πραγματικοί μαθητές με επιθυμία για τον Δάσκαλο, και ως τέτοιοι Με βρίσκετε. 

Αν στο παρελθόν σας έλεγα: "Εγώ είμαι ο δρόμος", σήμερα μπορώ να σας πω: "Εγώ είμαι η σκάλα του 

ουρανού, πάνω στην οποία θα ανεβείτε σε Μένα". Γιατί τώρα, στο φως Μου, βρήκατε τον τρόπο να 

ανεβείτε, να Με πλησιάσετε και να μιλήσετε πνευματικά με τον Κύριο μέσω της προσευχής. 

49 Τώρα Με βρίσκετε μέσα σας, στον τόπο όπου πάντα κατοικούσα από τότε που υπήρχατε. 

Κοιτάξατε μέσα σας και ανακαλύψατε ένα ιερό που περιέχει έναν βωμό αγάπης, μια προσφορά 

ταπεινοφροσύνης και ένα καντήλι του οποίου τη φλόγα δεν σβήνουν ούτε οι πιο άγριες καταιγίδες: την 

πίστη. 

50 Η ψυχή σας υπήρξε αγγελιοφόρος και φορέας πνευματικών αποστολών. Από την αρχή του χρόνου 

προοριζόταν να σώσει και να ευλογήσει τους γείτονές της. 

51 Γι' αυτήν έχει παρέλθει ο καιρός που δημιούργησε την εικόνα του Θεού της για να τον αισθάνεται 

προσιτό και κοντινό, να τον αγγίζει, να τον συλλογίζεται και να του μιλάει. 

52 Εδώ και πολύ καιρό έχετε γυρίσει την πλάτη σας σε αυτές τις εικόνες, τα σχήματα και τα 

σύμβολα, επειδή έχετε καταλάβει ότι φέρετε την πραγματική εικόνα του Δημιουργού μέσα σας, αφού 

κατέχετε κάτι από κάθε μία από τις ικανότητες και τις ιδιότητες της θεότητας, όπως η ζωή, η αγάπη, το 

πνεύμα, η θέληση, η λογική, η δύναμη, η πνευματική αιωνιότητα. 

53 Αυτή τη στιγμή θα με καταλάβουν και θα με αγαπήσουν οι ψυχές σας, επίσης θα με πάρουν ως 

παράδειγμα. Το φως μου αποκαλύπτει τώρα όλα όσα ήταν ασαφή και ακατανόητα για τους ανθρώπους. 

54 Σας μίλησα μέσω της διάνοιάς σας, με την οποία το φως της θείας ακτινοβολίας Μου μεταδόθηκε 

στον ανθρώπινο λόγο. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ο φορέας της φωνής και το ακροατήριο έχουν 

προετοιμαστεί για να Με δεχτούν, έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου στη Θεία Ουσία. Αλλά όταν τα παιδιά 

Μου δεν ήξεραν πώς να σηκωθούν, ούτε προετοίμαζαν το ιερό για Μένα, η Θεία ακτίνα παρέμενε 

αιωρούμενη πάνω από τις ψυχές χωρίς να τις διαπερνά πλήρως. 

55 Θα σας αποκαλύψω και θα σας διδάξω πολλά πράγματα σε αυτές τις τελευταίες περιόδους. Η 

κληρονομιά μου θα είναι σπουδαία. Υπάρχουν ακόμη πολλά στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο που 

προορίζονται για όλους. Δεν θα επιτύχετε όλοι σας τον ίδιο βαθμό κατανόησης, ακόμη και αν ανήκετε 

στον αριθμό που έχει επισημανθεί, επειδή κάποιοι βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από άλλους. Καθώς 

το καταλαβαίνετε αυτό, μην προσπαθήσετε να πιέσετε κανέναν. Να είστε ευγενικοί και εξυπηρετικοί και 

να βοηθάτε όλους στην αποστολή τους. 

56 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεστε για τις δοκιμασίες που θα έρθουν με απρόβλεπτες μορφές. Είχατε 

μια ιδέα για το τι θα είναι με συμβολικό τρόπο μέσα από προφητικά όνειρα και πνευματικά οράματα. 

Προσέξτε και προσευχηθείτε, γιατί θα σας προειδοποιήσω. 

57 Αισθάνεστε ανάξιοι και ανώριμοι μπροστά στο Έργο Μου και στο δικό σας πεπρωμένο. Αλλά 

αληθινά σας λέω, όλες οι τραχύτητες των ατελειών σας θα λειανθούν από τη σμίλη εκείνων των 

δοκιμασιών που σας ανακοινώνω. 



 

14 

58 Τα πάντα θα μιλούν για Μένα και θα σας μιλάω μέσα από όλες τις εκδηλώσεις της φύσης. Οι 

εκκλήσεις που δεν είχαν ακουστεί προηγουμένως θα ακουστούν και θα γίνουν κατανοητές. 

Όλη η δημιουργία θα αναστατωθεί, θα τρέμει και θα κλονιστεί για να μαρτυρήσει ότι η Θεία 

Δικαιοσύνη είναι παρούσα στο σύμπαν. Αλλά αφού κριθούν, οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στους 

συνηθισμένους τους τρόπους, αλλά θα έχουν κάνει ένα βήμα προς την τελειότητα. Θα είναι η αφύπνιση 

και η αναγέννηση αυτής της ανθρωπότητας. 

59 Το φως της αρετής θα μπορέσει να λάμψει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς κανείς να το σβήσει. Η 

λογική θα επικρατήσει και η αγάπη δεν θα είναι πλέον μόνο μια λέξη, αλλά θα γίνει πράξη. Αφέντες και 

υπηρέτες θα εξαφανιστούν σταδιακά. Σε όλη τη γη θα έχω τους μαθητές Μου, και θα είναι φως, ειρήνη 

και αποκάλυψη στα έθνη. 

60 Αυτός ο κόσμος, ο οποίος έχει γίνει κόκκαλο διχόνοιας λόγω της ανθρώπινης προσπάθειας για 

εξουσία και του ανθρώπινου εγωισμού, θα μοιραστεί τελικά από όλους χωρίς να είναι ο ιδιοκτήτης του. 

Γιατί όταν ο ιδιοκτήτης όλων των δημιουργημένων πραγμάτων σας καλέσει να φύγετε, θα αφήσετε 

πρόθυμα όλα τα αγαθά σας πίσω. 

61 Η ανθρωπότητα προετοιμάζεται τώρα για αυτούς τους καιρούς του φωτός που θα έρθουν. Αν 

βρεθείτε σε μια δύσκολη δοκιμασία, μην απελπίζεστε και βεβαίως μη βλασφημείτε. Προσευχηθείτε, 

"παρακολουθήστε" και επιμείνετε. Βλασφημίες, κατάρες και βρισιές θα βγουν από τα στόματα των 

αδαών, τους οποίους θα πρέπει να συγχωρέσετε και να τους καθοδηγήσετε να σηκωθούν. 

Τότε, όταν η σιωπή έρχεται μέσα στην απελπισία των ανθρώπων, θα μιλάτε και θα ακούγεστε. Τότε θα 

δείτε πώς εκείνοι που απομακρύνθηκαν τόσο πολύ από Μένα και Με κατασυκοφάντησαν βρίσκουν 

συγχώρεση ως αποτέλεσμα της μετάνοιάς τους, όπως ο Άσωτος Υιός της παραβολής. Αλλά τότε δεν θα 

εκπλαγείτε όταν δείτε ότι αντί για τιμωρία έχουν συγχωρεθεί και χαϊδευτεί. Αντίθετα, θα κλαίτε από χαρά 

όταν βλέπετε τη γιορτή της ειρήνης και της αγάπης στον κόσμο. 

62 Όταν από την καρδιά της ανθρωπότητας ο ναός του Αγίου Πνεύματος ανυψωθεί στο άπειρο, νέες 

αποκαλύψεις θα εμφανιστούν ανάμεσά τους, οι οποίες θα είναι τόσο μεγαλύτερες όσο περισσότερο οι 

ψυχές θα εξελίσσονται προς τα πάνω. 

63 Τώρα προσπαθώ να ενώσω όλους εκείνους που Με ακούνε στους διάφορους τόπους συνάθροισης. 

Δεν είστε ενωμένοι επειδή δεν Με έχετε καταλάβει. Μόλις συμβεί αυτό, θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον, και 

όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, θα χτυπάτε σαν μια καρδιά. 

64 Η έλλειψη κατανόησης προέρχεται από το γεγονός ότι η κατανόησή σας είναι επιφανειακή και 

αδύναμη και είστε πάντα απασχολημένοι με τα αγαθά της γης. Ικανοποιείστε με το πρώτο πράγμα που 

αποκτάτε, δηλαδή λίγη γαλήνη στην καρδιά, μια στέγη, λίγη σωματική υγεία, τη ζεστασιά των συγγενών 

σας και μια χούφτα χρήματα. 

65 Δεν σας λέω να απορρίψετε τα αγαθά της γης, αλλά ούτε και να τα προτιμήσετε από τα χαρίσματα 

του Αγίου Πνεύματος. 

66 Αναζητήστε με τον τρόπο μου την ανοδική ανάπτυξη της ψυχής σας, αλλά αποφύγετε τις γήινες 

κολακείες και τιμές. Να ξέρετε ότι ανάμεσά σας δεν είναι τα ονόματα, αλλά τα έργα του λαού στο σύνολό 

του που πρέπει να αναδεικνύονται. Η μνήμη εκείνου που έσπειρε καλό σπόρο θα είναι σεβαστή, 

ευλογημένη και το παράδειγμά του θα χρησιμεύει ως πρότυπο. Αυτό θα είναι το μοναδικό του μνημόσυνο 

στη γη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 243  
1 Η φωτιά της αγάπης μου κατεβαίνει σε σας για να δώσει ζεστασιά στην καρδιά σας και να ανάψει 

μια φλόγα που καίει την ψυχή σας. Διότι η λάμπα που σας φωτίζει εσωτερικά έσβησε σε μερικούς, ενώ σε 

άλλους έχει ήδη σβήσει, και Μου παρουσιάζουν μόνο αβεβαιότητα χωρίς να γνωρίζουν. Αλλά το φως μου 

λάμπει σε όλους σας αυτή τη στιγμή. 

2 Γιατί να υποχωρήσουμε ή να καθυστερήσουμε στο μονοπάτι που έχουμε ξεκινήσει; Εμπρός, 

μαθητές! 

3 Η ανθρωπότητα περιμένει ήδη τους αγγελιοφόρους μου, τους φέροντες τα Καλά Νέα. Αυτοί οι 

απεσταλμένοι είστε εσείς, οι μάρτυρες της Παρουσίας Μου και του Λόγου Μου στην Τρίτη Εποχή. Θα 

μπορέσουν οι άνθρωποι να Με προσεγγίσουν μέσω διαφορετικών θρησκειών; Σας λέω μόνο ότι υπάρχει 

μόνο ένα μονοπάτι για την ανοδική εξέλιξη της ανθρωπότητας, και αυτό είναι αυτό που σας έδειξα στην 

Πρώτη Εποχή στο Νόμο μου - ένα μονοπάτι που σφραγίστηκε με το Αίμα μου στη Δεύτερη Εποχή, και το 

οποίο φωτίζεται αυτή τη στιγμή από το Άγιο Πνεύμα μου. 

4 Ολόκληρος ο νόμος μου συνοψίζεται σε δύο εντολές: την αγάπη του Θεού και την αγάπη του 

πλησίον. Αυτός είναι ο τρόπος. 

5 Οι θρησκείες είναι μικροί παράδρομοι που οδηγούν τις ψυχές στο αληθινό μονοπάτι στο οποίο 

μπορούν να ανεβαίνουν βήμα προς βήμα μέχρι να φτάσουν σε Μένα. Όσο οι άνθρωποι στη γη ομολογούν 

διαφορετικές θρησκείες, είναι διαιρεμένοι. Αλλά μόλις βρεθούν στο μονοπάτι της αγάπης και της 

αλήθειας, θα ενωθούν, θα γίνουν ένα με αυτό το ενιαίο φως- γιατί υπάρχει μόνο μία αλήθεια. 

6 Αλλά οι οδοιπόροι, οι προσκυνητές της γης, έχουν σταματήσει και κοιμούνται. Η αγάπη και η 

αλήθεια έχουν απομακρυνθεί από τις καρδιές Γι' αυτό, σας μίλησα και ετοίμασα αγγελιοφόρους για να 

αφυπνίσουν και να αναστήσουν με αγάπη και έλεος εκείνους που έχουν χαθεί ή κουραστεί πριν 

εξαπολυθούν οι δυνάμεις της φύσης και αφιερωθούν με τις επιβλητικές κραυγές τους στο έργο της 

ανατάραξης των ψυχών, των συναισθημάτων και της νοημοσύνης. 

7 Εναντίον της διδασκαλίας του πνεύματος θα ξεσηκωθούν οι εχθροί τους, οι οποίοι θα αρπάξουν τα 

καλύτερα όπλα τους, θα χρησιμοποιήσουν όλη τους τη δύναμη, θα αναζητήσουν μαρτυρίες εναντίον 

αυτής της αποκάλυψης. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν θα υπάρξει καμία ανθρώπινη δύναμη που να μπορεί 

να σβήσει το φως που έχει ανατείλει σε αυτή την εποχή, όπως ακριβώς οι άνθρωποι εκείνη την εποχή δεν 

μπόρεσαν να φιμώσουν τη φωνή του Χριστού, ούτε καν με την εκτέλεση στον Γολγοθά, επειδή το αίμα 

που χύθηκε εκεί από αυτούς συνέχισε να μιλάει για μια αιωνιότητα. 

8 Μη φοβάστε να σας αποκαλούν απατεώνες ή μάγους. Όλες αυτές οι προσβολές εκτοξεύτηκαν και 

στον Διδάσκαλό σας, και ήταν επίσης τα ονόματα που έδωσαν οι άπιστοι και οι καταφρονημένοι στους 

προφήτες μου και στους αποστόλους μου. Όταν όμως επικράτησε η αλήθεια του Κυρίου και των δικών 

Του, εκείνοι που βλασφημούσαν περισσότερο ήταν μετά οι πιο μετανοημένοι και θερμοί, όπως ο Παύλος. 

9 Στην αποστολικότητά μου της Τρίτης Εποχής υπάρχει επίσης εκείνη η γυναίκα που συνόδευσε τον 

Διδάσκαλο στο μονοπάτι του πόνου μέχρι τους πρόποδες του ξύλινου σταυρού, άκουσε προσβολές και 

υπέμεινε χλευασμούς. Τώρα στην Τρίτη Εποχή υπήρξε πιστή "εργάτρια", δυνατή ψυχή και στρατιώτης 

στη μάχη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο της έδωσα μια θέση στο τραπέζι μου αυτή τη στιγμή. Διότι ο 

βαθμός του αποστόλου θεμελιώνεται στην ψυχή, χωρίς διάκριση φύλου. 

10 Εργαστείτε μαζί και περπατήστε στο δρόμο της αλήθειας μέχρι να φτάσετε στη Γη της 

Επαγγελίας. 

11 Τώρα είναι η ώρα για το Ισραήλ να συνεχίσει το έργο του με ταπεινότητα, χωρίς να κάνει γνωστά 

τα έργα της αγάπης του. Το αριστερό χέρι δεν θα ξέρει τι κάνει το δεξί. Δεν πρέπει να καυχιέται κανείς ότι 

είναι μαθητής του Κυρίου, ούτε να επιδιώκεται η κολακεία. Αν αυτό ακολουθηθεί, οι πνευματικές 

στρατιές θα ενωθούν σε πραγματικούς στρατούς για να σχηματίσουν μια ενιαία θέληση, ένα ενιαίο 

μέτωπο, του οποίου ο αγώνας αποσκοπεί στην καταπολέμηση της άγνοιας, της αμαρτίας και του 

θρησκευτικού φανατισμού. 

12 Αυτός ο λαός, αυτός ο στρατός ανθρώπων και πνευματικών όντων, θα είναι οι φύλακες αυτού του 

έργου στους καιρούς που έρχονται, ώστε η διδασκαλία και ο νόμος να μην αλλοιωθούν, ώστε ο άνθρωπος 

να σταματήσει να πολεμά την αλήθεια. 
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13 Υπό τη σκιά της διδασκαλίας μου, δεν θα ανεγερθούν θρόνοι από τους οποίους οι δοξασμένοι 

άνθρωποι θα μπορούν να κυβερνούν τις ψυχές των συνανθρώπων τους. Κανείς δεν θα στεφανωθεί ούτε θα 

καλυφθεί με πορφυρό μανδύα σε μια προσπάθεια να πάρει τη θέση του Κυρίου, ούτε θα εμφανιστούν 

εξομολογητές για να κρίνουν, να συγχωρήσουν, να καταδικάσουν ή να αποφανθούν για τις πράξεις των 

ανθρώπων. Μόνο εγώ είμαι σε θέση να κρίνω μια ψυχή από ένα δίκαιο και τέλειο κριτήριο. 

14 Μπορώ να στείλω ανθρώπους να διορθώσουν, να διδάξουν και να καθοδηγήσουν, αλλά δεν θα 

στείλω κανέναν να κρίνει και να τιμωρήσει. Έστειλα ανθρώπους που υπήρξαν ποιμένες ανθρώπων, αλλά 

όχι άρχοντες ή πατέρες. Ο μόνος Πατέρας σύμφωνα με το πνεύμα είμαι Εγώ.  

15 Η πνευματοποίηση θα διεισδύσει στην ψυχή σας και θα μεταδοθεί στις μελλοντικές γενιές, οι 

οποίες θα βρουν στο σώμα τους ένα πρόθυμο όργανο για τις επιταγές της συνείδησης και μια μεγάλη 

διαύγεια για να δέχονται τις θεϊκές εμπνεύσεις. 

Από αυτές τις γενιές θα ξεπηδήσουν σπουδαίοι δάσκαλοι πνευματικής διδασκαλίας και επίσης 

σπουδαίοι επιστήμονες με λαμπρά μυαλά και υψηλή νοημοσύνη. Θα υπάρξουν πατριάρχες με 

υποδειγματική ηθική και αρετή, θα εμφανιστούν προφήτες και απόστολοι της αλήθειας. 

16 Όταν σας λέω να προετοιμαστείτε, είναι επίσης για να αφήσετε στα παιδιά σας μάρτυρες του 

παραδείγματος της υπακοής, της πνευματικότητας και της αδελφοσύνης, των έργων αγάπης προς τους 

συνανθρώπους σας. 

17 Τότε το όνομά σας θα είναι ευλογημένο και θα το θυμούνται οι επόμενες γενιές, οι οποίες θα σας 

αγαπούν για το μονοπάτι του αγώνα σας, τις καλές σας πράξεις και τα παραδείγματα που αξίζουν 

μίμησης. Πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεστε από τα παιδιά σας, όταν εσείς είστε αυτοί που 

καθαρίζετε το μονοπάτι από τα αγκάθια και τα αγκάθια για να μην πληγωθούν; Επομένως, μην περπατάτε 

αδιάφορα πάνω στα εμπόδια του μονοπατιού χωρίς να απομακρύνετε τα πατήματα. Γιατί αυτοί που 

έρχονται μετά από εσάς θα σας κατηγορούν κάθε φορά που θα συναντούν το εμπόδιο ή τα αγκάθια, και 

κάποιοι θα σας καταριούνται. 

18 Θα πρέπει να τελειοποιήσετε τους τρόπους δράσης σας στη διδασκαλία μου, ώστε όσοι έρθουν 

μετά από εσάς να δουν ότι ήσασταν σε θέση να εκπληρώσετε και να πραγματοποιήσετε αυτό που θα 

φαινόταν αδύνατο σε πολλούς. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι ο πνευματισμός δεν είναι μια φαντασίωση, 

ούτε ένα υπερβολικά προχωρημένο δόγμα, αλλά ότι εκδηλώθηκε στην ανθρωπότητα την κατάλληλη 

στιγμή, όταν οι ψυχές, λόγω της εξέλιξής τους, ήταν ικανές να τον κατανοήσουν και να τον εφαρμόσουν. 

19 Τώρα είναι η ώρα που το πνεύμα του Ηλία λάμπει σε όλο το σύμπαν, φωτίζοντας όλους τους 

κόσμους, όλα τα μονοπάτια και όλες τις ψυχές, αφυπνίζοντας όσους κοιμούνται, ανασταίνοντας τους 

νεκρούς και ανακαλύπτοντας ανάμεσα στα τεράστια πλήθη εκείνους που ανήκουν στους 144.000 

σημαδεμένους ή "σφραγισμένους" που είχαν μια αποστολή από τον Κύριο για την ανθρωπότητα από την 

αρχή του χρόνου. 

20 Έτσι λοιπόν, από τις ψυχές που σε άλλη εποχή ανήκαν στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, στο τραπέζι 

των οποίων κάθονται όσοι ανήκαν στη φυλή του Ρουβήν, σχημάτισα τις νέες οικογένειες αυτού του λαού, 

μαζί με εκείνες του Λευί ή του Ζαβουλών, διαγράφοντας έτσι τα όρια, τις οριοθετήσεις και τις διαιρέσεις. 

Υπάρχει θεία δικαιοσύνη σε αυτό. 

21 Μην προσπαθείτε να αυξήσετε τη φήμη οποιουδήποτε τόπου συνάθροισης, ακόμη και του δικού 

σας. Εργαστείτε ώστε το όνομά μου και η διδασκαλία μου να αναγνωριστούν και να τιμηθούν από τους 

συνανθρώπους σας. 

Όταν θα σας μιλήσω για τελευταία φορά το 1950, δεν θα είναι για να υποδεχτώ τους ανθρώπους 

χωρισμένους σε ομάδες ή χώρους συνάθροισης. Θα λάβω το σύνολο των "εργατών" μου χωρίς να δίνω 

σημασία στο ποιος τόπος συνάθροισης εκτέλεσε καλύτερα τις διδασκαλίες μου και ποιος ήταν εκείνος που 

δεν ήξερε πώς να υποκύψει στη θέλησή μου. 

22 Δεν θα μετρήσω τον αυξημένο ή μικρό αριθμό "εργαζομένων" που περιλαμβάνει κάθε τόπος 

συγκέντρωσης. Θα λάβω από κάθε καρδιά τον φόρο της, και από όλες θα φτιάξω μια καρδιά στην οποία 

θα χτίσω το ιερό Μου. 

23 Ο Ηλίας έχει βρεθεί στο δρόμο σας και η δύναμή του σας έχει κάνει νικητές στη μάχη ενάντια 

στους άπιστους, τους φανατικούς και τους υλιστές. 

24 Ένωσε τους ανθρώπους στον Πρώτο Χρόνο, όταν ήταν διχασμένοι από τη διχόνοια. Και στον 

παρόντα χρόνο σας έχει ενώσει και πάλι πνευματικά με το φως της αγάπης του. 



U 243 

17 

25 Θυμηθείτε ότι εκείνη την εποχή ο λαός ήταν χωρισμένος σε δύο βασίλεια, με δέκα φυλές να 

ανήκουν στο ένα μέρος και δύο στο άλλο. Το μεγαλύτερο μέρος είχε πέσει στην ειδωλολατρία και είχε 

γίνει λάτρης του Βάαλ. Τότε ο Ηλίας εμφανίστηκε ανάμεσά τους για να αποκαλύψει τη δόξα μου, την 

ύπαρξή μου και τη δύναμή μου ενώπιον των εθνών και τους μίλησε ως εξής: "Εγώ, ο Ηλίας, έρχομαι στο 

όνομα του Ιεχωβά, του Θεού σας, τον οποίο απορρίψατε και πολεμήσατε και μπροστά στα μάτια του 

οποίου στήσατε ψεύτικους θεούς και είδωλα. Έρχομαι να σας πω ότι θα δοκιμάσετε τη δύναμή τους και 

ότι εγώ, από την πλευρά μου, θα επικαλεστώ την παρουσία του Ιεχωβά, του Κυρίου μου, και ότι αυτός 

που απαντάει κατέχει τον αληθινό Θεό". 

26 Οι λάτρεις του Βάαλ συμφώνησαν, έστησαν έναν βωμό με ολοκαυτώματα, επικαλέστηκαν τον θεό 

τους και του ζήτησαν να τους στείλει φωτιά για να αποδείξει την ύπαρξη και τη δύναμή του. Για μέρες και 

νύχτες, οι ιερείς και το πλήθος επικαλούνταν τον ψεύτικο θεό τους με χορούς και γιορτές, ενώ ο βωμός 

των ολοκαυτωμάτων παρέμενε αναλλοίωτος. 

Τότε ο Ηλίας έστησε τον ξυλοσωρό του πάνω σε ένα βωμό φτιαγμένο από δώδεκα πέτρες που 

αντιπροσώπευαν τις δώδεκα φυλές του λαού του Θεού, φώναξε τον Ιεχωβά και του είπε: "Κύριε, εγώ, ο 

δούλος σου, σε παρακαλώ να αποκαλυφθείς σ' αυτούς που σε απέρριψαν, ώστε να σε λατρέψουν και να σε 

δοξάσουν ξανά". 

Τότε ο Πατέρας αποκαλύφθηκε εν μέσω καταιγίδας, από την οποία μια αστραπή έπεσε πάνω στο 

θυσιαστήριο ολοκαυτώματος του προφήτη και το έβαλε φωτιά. 

Τότε οι ειδωλολάτρες, οι παραπλανημένοι και οι άπιστοι κατάλαβαν ότι ο Ηλίας ήταν ο απεσταλμένος 

του αληθινού Θεού, ο προφήτης της φωτιάς μέσα στην οποία καταστρέφεται κάθε κακό, με το φως του 

οποίου φωτίζεται το σκοτάδι. 

27 Είναι αυτός που προετοίμασε το δρόμο για να έρθω σε σας - αυτός που εκείνη την εποχή ένωσε τις 

ψυχές που ανήκαν στις δώδεκα φυλές που σήμερα είναι σαν ογκόλιθοι, για να ρίξει στη νέα εποχή των 

ολοκαυτωμάτων τη Συμπαντική Ακτίνα της Θεϊκότητάς Μου, επειδή ήσασταν για άλλη μια φορά 

διαιρεμένοι και διασπασμένοι. Αλλά αυτό το φως επέστρεψε για να σας ενώσει αιώνια. 

28 Σήμερα σας λέω: Καλώς ήρθατε όλοι, ο "πρώτος" και ο "τελευταίος", ο μαθητής και ο μαθητής-

παιδί, ο ένθερμος και ο άπιστος. 

29 Σας προετοιμάζω όλους, γιατί ο κόσμος θα απαιτήσει από εσάς αποδείξεις για τη νέα μου 

αποκάλυψη. 

30 Υπάρχουν πολλές θρησκευτικές κοινότητες σε αυτή τη γη, αλλά καμία από αυτές δεν θα ενώσει 

τους ανθρώπους ή θα τους κάνει να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον. Η πνευματική μου διδασκαλία θα είναι 

αυτή που θα ολοκληρώσει αυτό το έργο. Μάταια ο κόσμος θα αντιταχθεί στην πρόοδο αυτού του φωτός. 

Όταν ο διωγμός των μαθητών Μου θα είναι στο πιο άγριο σημείο του, οι δυνάμεις της φύσης θα 

εξαπολυθούν, αλλά θα κατευναστούν με την προσευχή αυτών των εργατών Μου, έτσι ώστε ο κόσμος να 

βιώσει μια απόδειξη της εξουσίας που τους έχω δώσει. 

31 Μην κοιμάστε, για να μην ταραχθείτε από τον πόνο και το χάος του κόσμου, αφού σας έχω 

σηκώσει πάνω από όλα αυτά. 

32 Μην χάνετε αυτόν τον χρόνο με την πεποίθηση ότι θα έρθει ένας άλλος, καλύτερος. Γιατί η στιγμή 

που έχει καθοριστεί θα έρθει για να επιστρέψετε στην "Πνευματική Κοιλάδα". Ακόμα κι αν ζητήσετε τότε 

την παράταση της ζωής σας για να ολοκληρώσετε την αποστολή σας, θα συναντήσετε τη δικαιοσύνη του 

Πατέρα που θα σας πει ότι αυτή η ευκαιρία τελείωσε. 

33 Συνειδητοποιήστε ότι έχετε το καθήκον να υποδεχθείτε ανάμεσά σας τον κουρασμένο 

περιπλανώμενο και τον αμαρτωλό που έχει αποδυναμωθεί από τις κακίες, γιατί μέσα από το παράδειγμά 

σας, τις συμβουλές και τις οδηγίες σας θα βρουν την ανανέωσή τους. 

34 Δεν έρχομαι σε σας ως δικαστής, γιατί σας βλέπω να έρχεστε σε Μένα με την επιθυμία για 

παρηγοριά, προκειμένου να ανακουφιστείτε από τον επίγειο πόνο. Σας καθοδηγώ όμως για να κάνετε 

στους συνανθρώπους σας ό,τι έκανα εγώ σε εσάς. Θυμηθείτε: Όταν σας εμπιστεύτηκα αυτή την 

πνευματική κληρονομιά, σας είπα: δώστε στον πλησίον σας, στους άπορους. Γιατί αν για χάρη τους 

παραμελήσετε τους αγαπημένους σας, εγώ θα τους φροντίσω. 

35 Αυτή η διδασκαλία δεν πρέπει να υπερασπίζεται με δολοφονικά όπλα. Τα μόνα όπλα που σας έχω 

εμπιστευτεί για να πολεμήσετε γι' αυτό είναι τα λόγια γεμάτα φως και τα έργα αγάπης. Όποιος τα 
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χρησιμοποιεί σωστά, θα δει τις κακές προθέσεις και τις επιθέσεις που υπέστη πριν από αυτούς να 

καθίστανται άκυρες. 

36 Αν προσπαθείτε να προτρέψετε έναν αμαρτωλό στην καλοσύνη, μην το κάνετε απειλώντας τον με 

την κρίση μου, με τις δυνάμεις της φύσης ή με πόνο αν δεν ανανεωθεί, γιατί θα του εμφυσήσετε 

αποστροφή προς τη διδασκαλία μου. Δείξτε τον αληθινό Θεό, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, έλεος και 

συγχώρεση. 

37 Αλλά δεν είστε οι μόνοι που το φως του Αγίου Πνεύματος έχει πλημμυρίσει σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή. Αυτό το φως βρίσκεται μέσα και πάνω από κάθε ανθρώπινο πλάσμα, μέσα σε κάθε ψυχή. Όπως 

αυτή η περίοδος αποδείχθηκε πολύτιμη ευκαιρία για εσάς να κινηθείτε προς τα πάνω, έτσι και για τον 

κλήρο, τους ιερείς και τους ποιμένες όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων να διορθώσουν τα λάθη και να 

εκπληρώσουν το θέλημα του Πατέρα. 

38 Προσπαθήστε να είστε αρεστοί σε Μένα. Γι' αυτό πρέπει να είστε ευχάριστοι στους 

συνανθρώπους σας. Θα ακούσουν τα Καλά Νέα με προσοχή αν μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου με 

αληθινά έργα αγάπης. 

39 Μετά το 1950 δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου με αυτή τη μορφή. Αλλά σας έχω ήδη διδάξει 

πώς να επιτύχετε τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. Κάντε τους εαυτούς σας άξιους να το αξιώσετε 

μέσω της ανύψωσης και της καλής πρακτικής των διδασκαλιών μου. Δεν θα μείνετε χωρίς τις εμπνεύσεις 

μου και τις νέες αποκαλύψεις μου. 

40 Οι χώροι όπου συναντιέστε δεν πρέπει να είναι στολισμένοι με στολίδια, επειδή προσπαθείτε να 

ευχαριστήσετε το Θείο Πνεύμα μου με αυτά τα στολίδια. Η παρουσία μου θα γίνει καλύτερα αισθητή με 

απλότητα και λιτότητα. 

41 Θα προετοιμάσω ισχυρούς ανθρώπους που θα κατανοήσουν και θα ερμηνεύσουν τη διδασκαλία 

μου με αγνό τρόπο, ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για τα πλήθη και τα παιδιά να δουν σε αυτούς ένα καλό 

παράδειγμα. Για αυτόν τον λαό θα είναι σπόροι αδελφοσύνης, ένωσης και ομόνοιας. 

42 Ήταν θέλημά Μου στο τέλος αυτού του χρόνου κατά τον οποίο κάνω τον εαυτό Μου γνωστό, να 

σχηματίσετε μια οικογένεια στην οποία ο ένας θα αγαπάει τον άλλον - και ο πόνος του ενός θα γίνεται 

αισθητός από τους άλλους, όπως συμβαίνει με τους πραγματικούς αδελφούς και αδελφές. Καταλάβετε ότι 

προέρχεστε από τον ίδιο Πατέρα. Μόλις φτάσετε σε αυτό το ιδανικό, η δύναμή σας θα είναι ανυπέρβλητη. 

43 Μην κρίνετε την αξία των δικών σας χαρισμάτων και μην τα συγκρίνετε με αυτά των αδελφών 

σας. Μην λέτε ότι σε κάποιους δόθηκαν περισσότερα από άλλους. Διότι, αφού στον καθένα έχουν δοθεί 

τα χαρίσματά του και το έργο του, κάθε πλάσμα καρπώνεται σιγά-σιγά τους καρπούς της αγάπης και της 

σταθερότητάς του, καθώς και τους καρπούς των αποτυχιών και των παρεκκλίσεών του. Στα διάφορα 

καθήκοντα που εκτελείτε στο πλαίσιο του Έργου μου υπάρχει δικαιοσύνη, επανόρθωση αλλά και 

ανταμοιβή. Κανείς όμως δεν γνωρίζει αν το πέτυχε με την αξία του ή με χρέος προς τον Κύριό του. 

44 Η διδασκαλία μου θα μείνει αξέχαστη στην ψυχή σας, τόσο στη γη όσο και στην "πνευματική 

κοιλάδα". Τώρα δεν θα επαναστατήσει ποτέ ξανά στην πορεία της ανάπτυξής του, και αφού είναι σε 

επαφή με τον Πατέρα του, θα μπορεί πάντα να ακούει τη φωνή Του. Διότι Εγώ είμαι το φως του κόσμου, 

και όποιος έρθει σε Μένα δεν θα χαθεί. 

45 Έφερα την ένωση της ανθρώπινης σάρκας με την ψυχή. Έτσι δημιούργησα τον πρώτο άνθρωπο, 

στον οποίο αποκάλυψα τον Νόμο Μου από την αρχή με διάφορες αποκαλύψεις, για να τον κάνω να 

αναγνωρίσει την αγάπη που πρέπει να έχει για τον Κύριό του και τον πλησίον του. 

46 Οι διδασκαλίες μου έκαναν την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει τον εαυτό της ως κόρη του Πατέρα. 

Γι' αυτό σας λέω ότι οι πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Διότι ο Δημιουργός 

έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να σκέφτονται, να αισθάνονται και να κατανοούν. Αλλά δεν σκέφτονται 

όλοι με το πνεύμα, και ακόμη λιγότερο εκτιμούν την ίδια τους την ψυχή, επειδή αφήνουν τον εαυτό τους 

να παρασυρθεί από τα γήινα πάθη τους. Το ανθρώπινο ον πρέπει πάντα να γνωρίζει ότι είναι μέρος του 

εαυτού Μου, ότι έχει δημιουργηθεί "κατ' εικόνα και ομοίωσή Μου". 

47 Σύντομα θα γνωρίζει ότι έχει έρθει σε αυτόν τον πλανήτη περισσότερες από μία φορές, αλλά όχι 

για να πλανηθεί ή να χαθεί σε αυτόν. Τότε θα καταλάβει ότι αυτό το σώμα που κατέχει και αγαπάει τόσο 

πολύ είναι μόνο ένα εργαλείο της ψυχής με την οποία είναι ενωμένη όσο ζει σε αυτόν τον κόσμο. 

48 Ήσασταν μάρτυρες αυτού του δικού μου ερχομού, λάβατε τις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες 

μου και γίνατε μάρτυρες των εκδηλώσεών μου. 
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49 Για πολλούς σήμερα αυτές οι διδασκαλίες είναι ακατανόητες, και όμως -όταν έρθει η ώρα- θα τις 

κατανοήσουν μέσα από το Λόγο σου και τα έργα σου. Ο Λόγος Μου θα φωτίσει την ανθρώπινη σκέψη, το 

φως του θα φτάσει σε όλες τις ψυχές για να τις οδηγήσει στο μονοπάτι της αλήθειας, να τις απομακρύνει 

από το φανατισμό, να τις αφυπνίσει και να τις κάνει να ακούσουν τη φωνή του πνεύματός τους. 

50 Χρησιμοποίησα διάφορες μορφές με την πάροδο του χρόνου για να έρθω σε σας, μέχρι που τελικά 

έγινα άνθρωπος με τον Ιησού. Ο τρόπος με τον οποίο βρίσκομαι μαζί σας σήμερα είναι ο υψηλότερος και 

ταυτόχρονα ο πιο βαθύς, επειδή Με αισθάνεστε, Με αγγίζετε και Με ακούτε μέσω της πνευματικής σας 

ανύψωσης και έμπνευσης. 

51 Για να γίνω γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, περιορίζομαι ανάλογα με τη δεκτικότητα 

εκείνου μέσω του οποίου μιλάω και εκείνων που Με ακούν. Κάποιοι που Με ακούνε δεν μπορούν να Με 

καταλάβουν, ενώ άλλοι Με καταλαβαίνουν χωρίς να Με ακούνε. Εσείς που Με ακούσατε σήμερα, είστε 

οι καλεσμένοι αυτής της Τρίτης Εποχής για να κάνετε ένα βήμα προς την πνευματοποίηση. 

Σε παλαιότερες εποχές, επίσης, ο λαός ξεσηκώθηκε στο κάλεσμα των προφητών για να εγκαταλείψει 

την ειδωλολατρία του. 

Ήσασταν οι άνθρωποι που τηρούσαν την παράδοση μέχρι σήμερα. Αλλά στον πυρήνα της ύπαρξής 

σας περιμένατε την επιστροφή μου για να εγκαταλείψετε τις άχρηστες παραδόσεις και τις ανούσιες 

τελετές για χάρη της πνευματοποίησης, που είναι η εσωτερική λατρεία της ταπεινοφροσύνης, του ελέους 

και της αγάπης. 

52 Σας δίνω αυτό το μήνυμα, το οποίο πρέπει να μεταδώσετε στις θάλασσες. Ο Λόγος Μου θα 

διασχίσει τη Γηραιά Ήπειρο και θα φτάσει ακόμη και στον λαό του Ισραήλ, ο οποίος έχει πέσει σε έναν 

αδελφοκτόνο αγώνα για ένα κομμάτι γης, χωρίς να συνειδητοποιεί τη δυστυχία της ψυχής του. 

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη δοκιμασία που θα περάσει ο κόσμος. Όλοι περιμένουν την ειρήνη, 

αλλά αυτή θα έρθει σε πέρας μόνο αφού οι δυνάμεις της φύσης με μαρτυρήσουν. 

53 Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλέον φόβο για τη δικαιοσύνη μου. Ο πόλεμος ήταν σκληρός, αλλά 

η ανθρωπότητα δεν ανανεώνεται. Δεν είναι ότι τιμωρώ τις ανθρώπινες αμαρτίες με πόλεμο. Αν η 

δικαιοσύνη μου το επιτρέπει, είναι επειδή ο άνθρωπος πρέπει να εξαγνιστεί. 

54 Πολλοί είναι εκείνοι που αυτοαποκαλούνται "παιδιά του Θεού", αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που 

Τον αναγνωρίζουν στην αλήθεια, γιατί πρέπει να αναζητήσετε τη Θεότητά Μου με το πνεύμα. Όμως ήδη 

ανάμεσα σας είναι η ώρα της αφύπνισης, της αναγέννησης, της ανάστασης. 

Μετά τη σπορά θα έρθει η συγκομιδή, αλλά αυτή δεν θα είναι μόνο το προϊόν της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, αλλά και το έργο της ουράνιας δύναμής μου. Πρέπει να προετοιμαστείτε και να συνεισφέρετε, 

ώστε οι νέες γενιές να ανθίσουν και να φέρουν καλούς καρπούς. Φροντίστε να μη μειωθεί η πίστη σας, 

γιατί μετά το 1950 θα πρέπει να μαρτυρήσετε την αλήθεια της διδασκαλίας μου και να τη διακηρύξετε ως 

προφήτες. 

55 Ο μαθητής μου Ιωάννης είδε τα γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν. Κατόπιν θείας εντολής, είδε 

τι επρόκειτο να συμβεί και το έκανε γνωστό για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Είδε ότι οι σημαδεμένοι 

σώθηκαν. Ανήκετε στους σημαδεμένους και δεν θα χαθείτε, ούτε εκείνοι που καταφεύγουν σε σας ως 

έσχατη λύση. 

56 Τα χείλη σας θα είναι κήρυκες, που θα κάνουν γνωστό το λόγο μου στην ανθρωπότητα. 

57 Λαός του Ισραήλ: Σας έχω προετοιμάσει να χαϊδεύετε και να "αλείφετε" τους ασθενείς, να 

πολλαπλασιάζετε το ψωμί όσων έχουν ανάγκη και να φέρνετε ειρήνη στους συνανθρώπους σας. 

58 Έρχομαι αυτή την ημέρα για να δοκιμάσω το σπόρο σας, τι έχετε θερίσει, και να σας ρωτήσω πώς 

αναθρέψατε τα παιδιά σας, και αν έχετε προετοιμάσει το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές. 

59 Αναζητάτε το ίχνος Μου κάθε στιγμή και Μου λέτε: "Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ σε αυτή ή σε 

εκείνη την κρίσιμη στιγμή;" Σας λέω: Ο Λόγος Μου τα διδάσκει όλα αυτά. Μελετήστε το και θα βρείτε σε 

αυτό τη λύση που αναζητάτε. 

60 Το μονοπάτι που περπατάτε είναι βραχώδες. Αλλά κάθε βήμα που κάνετε, κάθε έργο που κάνετε 

μέσα στο νόμο μου, σας φέρνει πιο κοντά στο στόχο που έχει κάθε πνευματιστής. 

61 Το χρέος σας να επανορθώσετε είναι μεγάλο, και κατά συνέπεια το ίδιο και ο πόνος σας. Αλλά 

μόλις πληρώσετε τα χρέη σας και αποκτήσετε τη σωτηρία σας, θα καταλάβετε ότι ο πόνος δεν ήταν 

μάταιος και ότι το πεπρωμένο σας είναι δίκαιο. 
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62 Γιατί δεν υπηρετήσατε ο ένας τον άλλον, όπως ο δούλος τον κύριό του; Καταλάβετε ότι αυτός που 

υπηρετεί δεν είναι λιγότερος, γιατί η ταπεινοφροσύνη του τον εξυψώνει και του δίνει αξιοπρέπεια. 

Μπορείτε να εκπληρώσετε όλες τις αποστολές που σας έδωσα. Η ικανότητά σας και η δύναμή σας 

είναι επαρκείς για αυτό. 

Σας είπα να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να κάνετε το καλό χωρίς ιδιοτέλεια, να μην περιμένετε 

πληρωμή από τους συνανθρώπους σας, αφού ένα νόμισμα δεν είναι το τίμημα της αγάπης ή της θυσίας 

σας για τους άλλους. 

63 Συγχωρήστε ο ένας τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε ανακούφιση για τον εαυτό σας 

και για εκείνον που σας αδίκησε. Μην κουβαλάτε το βάρος του μίσους ή της μνησικακίας στην ψυχή σας- 

να είστε αγνοί στην καρδιά και θα έχετε ανακαλύψει το μυστικό της ειρήνης και θα ζείτε ως απόστολοι 

της αλήθειας μου. 

64 Την ημέρα αυτή θυμάστε τους ανθρώπους που σας ανήκαν στη γη: τους γονείς, τα παιδιά ή τα 

αδέλφια σας. Αλλά μερικοί Με κατηγορούν μέσα στη βαθιά τους αγωνία επειδή τους κάλεσα πίσω στην 

"πνευματική κοιλάδα". Αλλά τους λέω: Οι δεσμοί αγάπης που σας ενώνουν δεν έχουν σπάσει. Όλοι ζείτε 

μέσα σε αυτό το σύμπαν και θα πηγαίνετε από το ένα στάδιο στο άλλο μέχρι να φτάσετε στον τελικό 

προορισμό, και εκεί θα βρείτε όλοι τον εαυτό σας. Εκείνα τα όντα για τα οποία Με ρωτάτε δεν έχουν 

πεθάνει, είναι ζωντανά, και υπάρχει μεγαλύτερη διαύγεια στις ψυχές τους από ό,τι σε εσάς. Είναι 

φωτισμένοι, και μακριά από το να τους έχετε χάσει, είναι για σας ραβδί και παρηγοριά στον πόνο, μεσίτες 

και προστάτες. Ενωθείτε μαζί τους, γιατί μαζί Μου είναι ενωμένοι μέσω της αγάπης και του Πνεύματος. 

Δεν υποφέρουν και είναι ευχαριστημένοι επειδή εξελίσσονται και τελειοποιούνται για να έρθουν σε 

Μένα. 

65 Η Μαρία, η Συνήγορός σας, στέλνει τη μητρική της αγάπη, τη δύναμη της ψυχής της και την 

ειρήνη της στον κόσμο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 244  
1 Η αγάπη μου και το έλεός μου είναι ανάμεσά σας, αγαπημένε λαέ του Ισραήλ. 

2 Άνδρες και γυναίκες που σκύβετε τους λαιμούς σας μπροστά στην παρουσία του Πατέρα: Σας 

ευλογώ, ψυχές του εκλεκτού λαού του Θεού στους Τρεις Καιρούς, που σήμερα ανοίγετε τα μάτια σας για 

άλλη μια φορά για να δείτε την παρουσία μου και το φως μου. Να είστε ευλογημένοι! 

3 Εισέλθετε στον πυρήνα του Λόγου Μου: ο Χριστός αποκαλύπτεται ακριβώς μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης για να σας δώσει οδηγίες. Σας λέω όμως: Κάθε φορά που σας έχει δώσει το Λόγο 

Του, ο Ιεχωβά ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα έχουν εμπλακεί. Μην αναζητάτε τρία πρόσωπα στο Θείο 

Πνεύμα Μου, αλλά ένα Πνεύμα Δημιουργό, έναν Πατέρα, που ήρθε σε σας σε τρεις διαφορετικούς 

χρόνους και φάσεις αποκάλυψης. 

4 Αληθινά σας λέω: Πόσο πολύ έχουν μπερδέψει οι θεολόγοι την ανθρωπότητα! Αλλά σας δίνω το 

φως Μου για να σας σώσω, να σας λυτρώσω και να σας ανυψώσω, λέγοντάς σας ειλικρινά ότι δεν είναι ο 

νους σας που αποκαλύπτει αυτές τις γνώσεις στο πνεύμα, αλλά ότι το πνεύμα αποκαλύπτει την 

πνευματική και θεϊκή γνώση στον ανθρώπινο νου. Γι' αυτό, ο Κύριός σας σας λέει: Δεν θα είναι οι 

θεολόγοι, αλλά οι πνευματιστές, οι αληθινοί μαθητές του Αγίου Πνεύματος - οι ψυχές που μαθαίνουν να 

έρχονται σε επαφή με το Θείο Πνεύμα για να ακούνε τη φωνή Μου και να νιώθουν το χάδι, την 

ενθάρρυνση και το κάλεσμα του Κυρίου σας. 

5 Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή, έχω περιοριστεί σε μία μόνο ακτίνα φωτός για να σας κάνω γνωστό τον 

εαυτό Μου μέσω μίας μόνο ικανότητας κατανόησης. Σας μιλάω ως Πατέρας μέσω του δικού Μου 

"Λόγου" που έγινε άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή μαζί με το Άγιο Πνεύμα Μου, το οποίο ήταν πάντα 

μέσα Μου. Διότι εγώ ο ίδιος είμαι αυτός από τον οποίο προήλθατε όλοι σας. Γνωρίστε την αληθινή Θεία 

Τριάδα αναζητώντας ένα Πνεύμα, μια Ουσία και μια Πατρική Αγάπη. 

6 Έχετε εισέλθει στην εποχή της ανάπτυξης, της εκδήλωσης και της αποκάλυψης του Αγίου 

Πνεύματος, και κάθε αποκάλυψή μου θα αφυπνίσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει να 

προβληματιστούν. Θα υπάρξουν στιγμές σύγχυσης που θα πείτε: "Πατέρα, η λογική είναι πάντα μέσα 

σου, η αλήθεια είσαι εσύ, και είμαι πάντα ένα μικρό παιδί μπροστά σου". 

7 Σας υποδέχομαι αυτή την ημέρα μνήμης- αλλά η παράδοση που εξακολουθεί να υπάρχει μαζί σας 

θα σβήσει στους μελλοντικούς καιρούς, και η έλευση της Θεότητας και του Πνευματικού Κόσμου δεν θα 

τιμάται πλέον σε μια μόνο ημέρα. Θέλω να είστε πάντα σε επαφή μαζί Μου και με τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας. 

8 Στην Πρώτη Εποχή Μου φέρατε μια λατρεία του φόβου και όχι της αγάπης για Μένα, η οποία 

προέκυψε μόνο από το γήινο μέρος της ύπαρξής σας. Γιατί δεν είχατε ακόμη ανακαλύψει στην καρδιά του 

Πατέρα την άπειρη και τέλεια αγάπη Του για τα πλάσματά Του και βλέπατε σε Μένα μόνο έναν 

αμείλικτο, αυστηρό Πατέρα που απαιτεί δικαιοσύνη. Κατείχατε τους νόμους Μου και τους υπακούγατε 

από φόβο για τη δικαιοσύνη Μου, και περίμενα τη στιγμή που θα Με αναγνωρίζατε ως αγαπημένο και όχι 

φοβισμένο Πατέρα. 

Αλλά παρόλο που σας έδωσα μεγάλες αποδείξεις της αγάπης Μου, της ζεστασιάς Μου και της 

τρυφερότητάς Μου, συνεχίσατε να φοβάστε τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Συνεχίσατε να φοβάστε τη φωνή 

της συνείδησής σας, μέσω της οποίας ο Πατέρας σας μιλούσε αδιάκοπα. 

Εκείνη την εποχή της προετοιμασίας και της αφύπνισης της ψυχής, όταν αρχίσατε να κάνετε τα πρώτα 

σταθερά βήματα στο μονοπάτι που θα οδηγούσε το πνεύμα σας στα δικά Μου, σας έκανα να καταλάβετε 

ότι δεν ήταν το θέλημά Μου να έρθετε σε επαφή με τις ψυχές των κεκοιμημένων, επειδή δεν ήσασταν 

ακόμη προετοιμασμένοι γι' αυτό και δεν θα κάνατε καλή χρήση αυτής της χάρης. Ούτε ο πνευματικός 

κόσμος ούτε εσείς ήσασταν επαρκώς προετοιμασμένοι να έρθετε σε επαφή μεταξύ σας. Αλλά η υποψία 

της ήταν ήδη εκεί, όπως και η δυνατότητα και η χάρη. Επομένως, από τότε και μετά, εμφανίστηκαν στον 

κόσμο εκείνοι οι άνθρωποι που αναζητούσαν τη σύνδεση με τα πνευματικά όντα. 

9 Η απαγόρευση δεν πρέπει να ισχύει για πάντα. Πώς θα μπορούσε ο Πατέρας που αγαπάει τόσο 

πολύ τα παιδιά Του να απαγορεύσει την επικοινωνία μεταξύ τους; Πώς θα έπρεπε το Θείο Πνεύμα μου να 

υψώνει φραγμούς και αγεφύρωτες αποστάσεις ανάμεσα σε αδελφούς και αδελφές που αναζητούν ο ένας 

τον άλλον με θέρμη και αγάπη; Απλώς δεν ήταν ακόμη η κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό σας λυπήθηκα. 

Αλλά στην άπειρη αγάπη Μου για τον άνθρωπο, για τη δική σας ενσαρκωμένη ψυχή, έγινα άνθρωπος, σας 
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το ανακοίνωσα προφητικά εκ των προτέρων και σας ενημέρωσα γι' αυτό, ώστε ο ερχομός Μου να μην 

είναι έκπληξη και να σας βρω να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε εν αναμονή της παρουσίας Μου. 

10 Εκπλήρωσα την υπόσχεσή μου και ενσάρκωσα το πνεύμα μου. Γεννήθηκα ως άνθρωπος και 

κατοίκησα ανάμεσά σας για να ζήσω, να μεγαλώσω και να πεθάνω, και κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρόνου που εγώ, ο Πατέρας σας, ήμουν άνθρωπος, σας έδωσα εκδηλώσεις, μαθήματα και διδασκαλίες 

γεμάτες πνευματικότητα. Πολλές αποκαλύψεις έδωσα στο πνεύμα σας, οι οποίες γέμισαν μερικούς με φως 

και από τις οποίες άλλοι μπερδεύτηκαν. 

11 Σας προετοίμασα με τον ερχομό μου στη Δεύτερη Εποχή, έτσι ώστε να σηκώσετε το βλέμμα σας 

και να εξετάσετε τη Βασιλεία μου πιο προσεκτικά - έτσι ώστε εκείνη την εποχή η ψυχή σας να αισθανθεί 

ότι η Βασιλεία των Ουρανών έρχεται όλο και πιο κοντά. 

Εκείνη την εποχή συνάντησα ανάμεσα στους ανθρώπους μεγάλες λεγεώνες αόρατων ψυχών, 

ανέγγιχτων από εσάς, οι οποίες αποτελούσαν ακόμη ένα απρόσιτο μυστήριο για τις δικές σας ψυχές - αυτή 

η ζωή που αναδεχόταν και πλέκονταν ανάμεσά σας. Σας το αποκάλυψα, αποκάλυψα το μυστικό αυτών 

των εκδηλώσεων και έδειξα στον θεολόγο και τον επιστήμονα ότι η αποκάλυψή μου ήταν ανώτερη από 

τις ανακαλύψεις και τα λόγια του. 

12 Θεράπευσα τους αρρώστους που εγκαταλείφθηκαν από την επιστήμη, επειδή οι ασθένειές τους 

ήταν υπερφυσικές, επειδή ήταν πνευματικής φύσης. Ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους από τις μεγάλες 

λεγεώνες των μπερδεμένων ψυχών, και όσοι πίστεψαν σε Μένα σηκώθηκαν και ύμνησαν το όνομά Μου 

και αναγνώρισαν τη δύναμή Μου. Εκείνοι που δεν πίστευαν σε Μένα Με καταδίκασαν και απέδωσαν 

αυτές τις αποδείξεις δύναμης στο κακό και Με αντιμετώπισαν ως μαύρο μάγο. 

Άνοιξα μια πόρτα στο φως για την ανθρωπότητα, ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχουν 

αποστάσεις για την ψυχή, και τη στιγμή του θανάτου μου ως ανθρώπου, το Πνεύμα μου ξύπνησε τις ψυχές 

που κατοικούσαν στους τάφους τους. Τους έβγαλα από τους τάφους τους σαν τον Λάζαρο και τους 

έστειλα ανάμεσά σας για να μαρτυρήσουν την παρουσία και την ύπαρξή τους. 

13 Τα μάτια σας τους είδαν και οι καρδιές σας τους ένιωσαν πολύ κοντά, γιατί τους έδωσα νέα ζωή 

εκείνη τη στιγμή της δοκιμασίας, ώστε να γίνουν μάρτυρες της ένδοξης ζωής της ψυχής, της αιώνιας ζωής 

στο υπερπέραν που σας περιμένει όλους. 

Ήταν επίσης η Θέλησή Μου ότι, αφού το Σώμα Μου είχε μείνει μέσα στη γη, θα επέστρεφε σε σας με 

τη μορφή του Ιησού για να Με αποκαλύψει ξανά και ξανά μπροστά στα μάτια σας, για να αφήσει για 

πάντα ανοιχτή την πόρτα που συνδέει την "πνευματική κοιλάδα" με αυτήν που κατοικείτε σήμερα, και 

έτσι να δώσει στις ψυχές πρόσβαση στην ευλογημένη και υποσχόμενη βασιλεία Μου, ώστε να δουν ότι 

αυτή η πόρτα της αγάπης του Πατέρα, του Αγίου Πνεύματος, είναι πάντα ανοιχτή για όλους - ότι αυτή η 

πόρτα, η οποία ήταν κλειστή μόνο για ένα διάστημα επειδή οι ψυχές σας δεν ήταν σε θέση να περάσουν 

τα κατώφλια της, είχε ανοίξει από το έλεος του Κυρίου. Από εκείνη τη στιγμή, η ψυχή του ανθρώπου 

ξύπνησε στην πνευματική επικοινωνία. 

14 Αλλά δεν ήταν ακόμη η εποχή της πλήρους κατανόησης των πνευματικών αποκαλύψεων. Όμως η 

επιθυμία για αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες άρχισε να αγκαλιάζει την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι των 

διαφόρων γενεών της Δεύτερης Εποχής άρχισαν να αναζητούν το Πέρα με ζήλο, αξιοποιώντας τις 

ικανότητες και τα χαρίσματα που λανθάνουν ανάμεσά τους, και έτσι βρήκαν σταδιακά το μονοπάτι που 

τους οδήγησε στο "Πνευματικό Κλήρος". 

15 Οι άνθρωποι βίωσαν πολλά εμπόδια και απογοητεύσεις, πολλές βεβηλώσεις διαπράχθηκαν στη 

δουλειά μου και στον πνευματικό μου κόσμο. Αλλά ο Πατέρας συγχώρεσε τα πάντα, επειδή είδε τη 

λαχτάρα των ψυχών που κατοικούσαν σε αυτή τη γη να επιτύχουν την ανταλλαγή σκέψεων με τους 

πνευματικούς αδελφούς και αδελφές τους. Αλλά ενώ ένα μέρος της ανθρωπότητας λαχταρούσε την 

ανακάλυψη αυτών των αποκαλύψεων και την επικοινωνία με το υπερπέραν, ένα άλλο μέρος αντιμετώπιζε 

την πνευματική επικοινωνία με καχυποψία και αποστροφή. 

16 Αλλά η Τρίτη Εποχή έχει ανατείλει ανάμεσά σας - η εποχή κατά την οποία Εγώ, ο ίδιος ο Θεός 

σας, ο ίδιος Πατέρας που ήρθε ως Νόμος στην Πρώτη Εποχή, ο ίδιος που έγινε άνθρωπος για να διαδώσει 

το Λόγο Του ανάμεσά σας, έχω έρθει ως Άγιο Πνεύμα - όχι για να γίνω αισθητός υλικά όπως στην Πρώτη 

Εποχή, ούτε για να γίνω άνθρωπος όπως στη Δεύτερη Εποχή, αλλά για να σας προετοιμάσω μέσω της 

διάνοιας του ανθρώπου εκδηλώνοντας τον εαυτό Μου για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να είμαι σε 

θέση να το κάνω μαζί σας αργότερα από πνεύμα σε πνεύμα. Διότι ακόμη και τώρα, ενώ μιλάω ως Άγιο 
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Πνεύμα, έπρεπε να υλοποιηθώ σε βαθμό που καθορίζεται από τη θέλησή Μου, όταν μίλησα μέσω του 

ίδιου του ανθρώπου. 

17 Σύντομα θα ανατείλει μπροστά σας μια νέα εποχή, η εποχή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, 

στην οποία θα Με βρείτε - όχι μέσω τελετών, ούτε μέσω εκκλησιαστικών τελετών, ούτε μέσω της 

ικανότητας του νου, αλλά μέσα στην ίδια σας την ψυχή. 

18 Πέρασε πολύς καιρός και μαζί του οι δοκιμασίες, ο αγώνας, η εξέλιξη για την ψυχή σας, και τώρα, 

στον καιρό του Αγίου Πνεύματος, αναγεννηθήκατε ως άνθρωποι ικανοί να Με καταλάβουν. 

19 Τώρα δεν είναι πια η εποχή της απαγόρευσης της επικοινωνίας με το υπερπέραν. Δεν είναι πλέον 

η εποχή που σας προετοιμάζω μόνο και σας δίνω υποσχέσεις. Είναι η ώρα της εκπλήρωσης των 

υποσχέσεών Μου - η ώρα να σας πω ότι δεν έχετε υποδουλώσει μόνο το σώμα σας σε αυτή τη γη, αλλά 

και ότι έχετε αλυσοδέσει την ψυχή σας στις υλικές ανάγκες, παρόλο που το πραγματικό σας σπίτι είναι το 

άπειρο, είναι το σύμπαν, είναι ο πνευματικός χώρος χωρίς τέλος που σας χαρίζω. Γιατί δεν έχει σημασία 

ότι η ψυχή σας μόλις έχει ενσαρκωθεί. Ήδη από εδώ μπορείτε να κατακτήσετε τους χώρους- μπορείτε να 

αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας στον πνευματικό κόσμο και να αγκαλιάζετε ο ένας τον άλλον ως αδελφούς 

και αδελφές. 

20 Πριν το φως μου αφαιρέσει τα όρια, σας προετοίμασε ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε με το 

Θείο Πνεύμα μου καθώς και με τους αδελφούς και τις αδελφές σας στην "Πνευματική Κοιλάδα". Διότι 

δεν θέλω να είστε παιδιά της άγνοιας, αλλά να μπορείτε, ως μαθητές του Τριαδικού-Μαριανού 

Πνευματικού Έργου μου, να εισέλθετε σε αυτή τη σύνδεση με πλήρη καθαρότητα και ανύψωση. Μόνο 

όποιος δεν ξέρει πώς να προετοιμαστεί δεν θα μπορέσει να παραμείνει μέσα σε αυτό. Όποιος είναι 

μολυσμένος, επίσης δεν θα φτάσει στην ευτυχισμένη επικοινωνία για την οποία σας μιλάω. Διότι σας έχω 

ήδη πει ότι τίποτα το ακάθαρτο δεν Με φτάνει. 

21 Αν μόνο η περιέργεια σας οδηγήσει στην αναζήτηση της σύνδεσης με το υπερπέραν, δεν θα βρείτε 

την αλήθεια. Αν η επιθυμία για μεγαλοπρέπεια ή ματαιοδοξία σας οδηγήσει σε αυτό, δεν θα λάβετε την 

αληθινή εκδήλωση. Αν ο πειρασμός παρασύρει την καρδιά σας με ψεύτικες προθέσεις ή εγωιστικά 

συμφέροντα, δεν θα λάβετε επίσης τη σύνδεση με το φως του Αγίου Πνεύματός μου. Μόνο η ευλάβεια, η 

αγνή προσευχή, η αγάπη, το έλεός σας, η πνευματική σας ανύψωση θα προκαλέσουν το θαύμα της ψυχής 

σας να ανοίξει τα φτερά της, να διασχίσει τα διαστήματα και να φτάσει στα πνευματικά σπίτια - στο 

βαθμό που είναι το θέλημά μου. 

22 Αυτή είναι η χάρη και η παρηγοριά που σας χάρισε το Άγιο Πνεύμα, ώστε να βλέπετε ένα και το 

αυτό σπίτι και να πείθετε τον εαυτό σας ότι δεν υπάρχει θάνατος και αποξένωση, ότι κανένα από τα 

πλάσματά μου δεν πεθαίνει όσον αφορά την Αιώνια Ζωή. Διότι σε αυτή την "Τρίτη φορά" θα μπορέσετε 

επίσης να αγκαλιάσετε με πνευματική αγκαλιά τα όντα που έχουν φύγει από αυτή τη γήινη ζωή και τα 

οποία γνωρίσατε, τα οποία αγαπήσατε και χάσατε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι στην αιωνιότητα. 

23 Πολλοί από εσάς έχετε έρθει σε επαφή με αυτά τα όντα με τη βοήθεια των "εργατών" μου. Αλλά 

αληθινά σας λέω, ότι αυτός δεν είναι ο τέλειος τρόπος επαφής και ότι πλησιάζει ο καιρός που οι 

ενσαρκωμένες και οι ασώματες ψυχές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους από πνεύμα σε πνεύμα 

χωρίς να χρησιμοποιούν ακόμα κανένα υλικό ή ανθρώπινο μέσο, δηλαδή μέσω της έμπνευσης, μέσω του 

χαρίσματος της πνευματικής λεπτότητας, της αποκάλυψης ή της πρόγνωσης. Τα μάτια του πνεύματός σας 

θα μπορέσουν να αντιληφθούν την παρουσία του υπερπέραν, τότε η καρδιά σας θα νιώσει τις εκφράσεις 

ζωής των όντων που κατοικούν την "πνευματική κοιλάδα", και τότε η αγαλλίαση του πνεύματός σας 

καθώς και η γνώση και η αγάπη σας για τον Πατέρα θα είναι μεγάλη. 

24 Τότε θα ξέρετε ποια είναι η ζωή της ψυχής σας, ποια είναι και ποια ήταν, γνωρίζοντας τον εαυτό 

σας χωρίς να βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σε τόσο στενά όρια όπως αυτά που αντιστοιχούν στο σώμα σας. 

Διότι ο Πατέρας σας λέει: Ακόμα κι αν η ύλη του σώματός σας είναι πράγματι μικρή - πόσο παρόμοιο 

είναι το πνεύμα σας με το Θεϊκό μου Πνεύμα! 

25 Σας μιλάω για το παρόν και για το μέλλον. Σας προετοιμάζω και σας αφυπνίζω με τον λόγο μου 

μέσω αυτής της αποκάλυψης. Θα ξεκινήσετε να κάνετε το ίδιο και με άλλους ανθρώπους, μιλώντας για το 

Θεϊκό Μου Έργο - όχι μόνο για την Τρίτη Εποχή. Διότι αυτό που σας δίδαξα και σας αποκάλυψα σε αυτό 

δεν είναι όλο το Έργο Μου. Αυτά που σας δίδαξα και σας αποκάλυψα στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή 

είναι επίσης μέρος της, και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε τις διδασκαλίες και των Τριών Εποχών για να 
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είστε αληθινοί Τριαδικοί. Γιατί ήσασταν με τον Πατέρα στους Τρεις Καιρούς, στις Τρεις Εκδηλώσεις 

Του, στις Τρεις Αποκαλύψεις Του. 

26 Προετοιμαστείτε με αυτόν τον τρόπο, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ώστε αύριο να μην μπερδέψετε 

την ανθρωπότητα και να μην υπάρχει ούτε ένα ερώτημα στην καρδιά, το μυαλό ή την ψυχή των 

ανθρώπων που να σας αφήνει σιωπηλούς, αλλά ώστε με το φως του Πνεύματός μου να απαντήσετε ή να 

φωτίσετε τα πάντα, μην αφήνοντας ούτε μία ψυχή σε σύγχυση, αλλά δίνοντας σε όλη τη ζωή την εξήγηση 

για ό,τι ο άνθρωπος θεωρούσε ότι ήταν καλυμμένο από μυστήριο, σκοτάδι ή αβεβαιότητα. 

27 Είμαι το φως, η απλότητα και η αλήθεια. Δεν είναι πλέον καιρός να βλέπετε μυστικά όπου όλα 

είναι ξεκάθαρα. Αποκαλύπτω τη σοφία μου στην ψυχή καθώς προχωρά προς τα πάνω. Όσο περισσότερο 

προχωρά και πνευματικοποιείται, τόσο καλύτερα κατανοεί τις αποκαλύψεις που δεν γνώριζε, και με αυτόν 

τον τρόπο η ψυχή σας θα απολαμβάνει αιώνια τα ολοένα και νέα μαθήματα που σας αποκαλύπτει το Θείο 

Πνεύμα μου. 

28 Εσείς εδώ αυτή τη στιγμή έχετε ήδη τη βεβαιότητα ότι έχετε κατοικήσει στη γη πολλές φορές, 

επειδή πιστεύετε στη μετενσάρκωση της ψυχής. Αλλά αυτή η αποκάλυψη, όπως σας την έδωσα, θα 

συγκλονίσει τον κόσμο, θα προκαλέσει επανάσταση στους ανθρώπους, και με αυτήν θα πάρουν την 

εξήγηση πολλών μυστηρίων και την ενθάρρυνση για τις ψυχές τους, γιατί η μετενσάρκωση είναι ένας 

νόμος της αγάπης και βασίζεται στο φως μου. 

29 Δεν ξέρετε ακόμη, αγαπητοί μου άνθρωποι, πόσες φορές έχετε βρεθεί σε διαφορετικά γήινα 

σώματα σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλο που η "σάρκα" ψάχνει τον εαυτό της και αμφισβητεί την ίδια της 

την ψυχή, δεν καταφέρνετε να κοιτάξετε το παρελθόν σας, τις προηγούμενες ζωές σας. Διότι εγώ, ως 

Πατέρας, έχω απαγορεύσει αυτή τη γνώση, έχω εμποδίσει την ψυχή σας να ανακαλύψει τις προηγούμενες 

γήινες ζωές της κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, διότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί απαγόρευση 

του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται ανάμεσά σας. 

Όμως, αυτή τη στιγμή προετοιμάζετε τις επόμενες γενιές που θα έχουν ψυχές με μεγάλη ψυχική 

ανάπτυξη και που τώρα ζουν ακόμα στο υπερπέραν, όπου θα εξαγνιστούν και θα εξελιχθούν προς τα πάνω 

για να έρθουν σε αυτόν τον πλανήτη. Σίγουρα θα τους δοθεί από το Άγιο Πνεύμα η ικανότητα να 

θυμούνται τις προηγούμενες ζωές τους, να γνωρίζουν το παρελθόν τους, γιατί αυτό θα είναι χρήσιμο για 

τις ψυχές τους. 

Αν δεν σας το έχω παραχωρήσει αυτό, είναι επειδή εξακολουθώ να βρίσκω αδυναμία στην ψυχή σας 

και ακόμη περισσότερο στη γήινη φύση σας, και ξέρω ότι θα απελπίζεστε αν κοιτάξετε το παρελθόν σας. 

Εκείνος που διέπραξε πολλές παραβάσεις και προσέβαλε έτσι τον Πατέρα του δεν θα είχε αρκετή δύναμη 

για να αντέξει τη μετάνοια και τις μομφές της συνείδησής του. Και αυτός που ήταν σημαντικός θα γέμιζε 

με ματαιοδοξία - αυτός που ήταν ασήμαντος θα αισθανόταν ταπεινωμένος, και στην καρδιά του θα 

γεννιόταν η επιθυμία για εκδίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πατέρας σας, που είναι η τέλεια 

σοφία, δεν θέλησε ακόμη να σας αποκαλύψει το παρελθόν της ψυχής σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας 

στο σώμα. 

30 Αυτή η χάρη προορίζεται για τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες δεν θα πληγούν από τη γνώση του 

παρελθόντος τους. Θα είστε γι' αυτούς σαν ένα ανοιχτό βιβλίο μπροστά στα μάτια τους. Αυτές οι ψυχές 

θα είναι οι αποκαλύπτες πολλών μυστικών - αυτοί που θα φωτίσουν τη ζωή της ψυχής μέσα από τη δική 

τους ζωή στη γη - αυτοί που θα μιλήσουν σε αυτόν τον κόσμο για άλλους κόσμους και για τον τόσο ευρύ 

δρόμο, που είναι ο πνευματικός δρόμος. 

31 Προετοιμαστείτε, άνθρωποι, ώστε να κληροδοτήσετε αυτή την προετοιμασία σε εκείνους που θα 

προέλθουν από εσάς - ώστε αυτή η χάρη να συνεχιστεί στους απογόνους σας - ώστε τα σώματα που 

γεννάτε και λαμβάνετε να είναι πρόθυμα όργανα για τις ψυχές των μελλοντικών γενεών. Διότι ετοιμάζω 

επί του παρόντος έναν νέο κόσμο για αυτή την ανθρωπότητα μέσω των εαυτών σας. Είστε το σιτάρι που 

καλλιεργώ αυτή τη στιγμή και ποτίζω με τα κρυστάλλινα νερά των διδασκαλιών μου. 

32 Οι ενσαρκωμένες ψυχές και όσοι κατοικούν στην "Πνευματική Κοιλάδα" Μου αποτίουν φόρο 

τιμής αυτή τη στιγμή. Ολόκληρη η δημιουργία Μου προσφέρει τον φόρο αγάπης της. 

33 Όποιος δεν προετοιμάστηκε σήμερα για να Με δεχτεί, κουβαλάει θλίψη στην καρδιά του. Αλλά 

την πόρτα που Μου ήταν κλειστή, θα την ανοίξω με το κλειδί της αγάπης Μου. Διότι Εγώ είμαι ο 

περιπατητής της γης που επισκέπτεται τους πάντες για να αφήσει ως ίχνος των βημάτων Μου την τέλεια 

διδασκαλία Μου. 
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34 Η φωνή μου ξυπνάει αυτόν που κοιμάται και δυναμώνει αυτόν που είναι κουρασμένος, για να τον 

κάνω να καταλάβει ότι ο χρόνος που έχει είναι λίγος και είναι απαραίτητο να τον αξιοποιήσει. 

35 Ο λόγος μου έχει δοθεί σε όλους, τόσο στους μορφωμένους όσο και στους αμόρφωτους. Σε όλους 

μίλησα με τον ίδιο τρόπο - με σαφήνεια και απλότητα. Γιατί απέναντι στον πνευματικό διδακτικό λόγο 

του Θείου Διδασκάλου είστε όλοι παιδιά-μαθητές. Αλλά πόση ζωή, πόση αλήθεια και πόσες αποκαλύψεις 

έχετε ανακαλύψει σε αυτή την απλή λέξη, χωρίς να την έχετε κατανοήσει και κατανοήσει πλήρως. 

36 Μεγάλη είναι η ευθύνη εκείνων που Με άκουσαν σε αυτή την εποχή, γιατί θα αποτελέσουν σπόρο 

ανανέωσης σε αυτόν τον κόσμο και κίνητρο για τους ανθρώπους να αλλάξουν. Οι νέοι μου απόστολοι και 

"εργάτες" θα φέρουν την ανάσταση σε εκείνους που είναι νεκροί για τη ζωή της χάρης, αν και συνεχίζουν 

να ζουν σωματικά. Θα ακούσουν τη φωνή των απεσταλμένων μου όπως εκείνο το "Σήκω και περπάτα!" 

που άκουσε ο Λάζαρος. 

37 Κάποιοι έχουν προετοιμαστεί ξεδιπλώνοντας τα χαρίσματά τους και ακολουθώντας τις θείες 

οδηγίες μου και ετοιμάζονται για τη μάχη γεμάτοι θέρμη και ελπίδα. Άλλοι, ωστόσο, δείχνουν 

απελπισμένοι, επειδή δεν έχουν αξιοποιήσει τον χρόνο, δεν έχουν ακόμη προσπαθήσει. Μιλάω σε όλους 

και τους διαφωτίζω όλους, ώστε ο καθένας να μπορεί να λάβει αυτό που τον αφορά. 

38 Δεν θέλω να βλέπω κάποιους ικανοποιημένους επειδή εκπλήρωσαν καλά το καθήκον τους, επειδή 

παρουσιάζουν το χρυσό σιτάρι σε αφθονία, ενώ άλλοι κρύβουν τα άδεια χέρια τους από ντροπή, γιατί τότε 

η χαρά μου δεν μπορεί να είναι πλήρης. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη χαρά εκείνου που εκπλήρωσε το 

καθήκον του. Γιατί για να Μου παρουσιάσει τη σοδειά του, έπρεπε να δουλέψει, να κοπιάσει και συχνά να 

χύσει και δάκρυα. Αλλά είναι επίσης μέρος του καθήκοντός τους να αναζωογονήσουν και να εμπνεύσουν 

τους δειλούς, τους ψυχρούς, τους κουρασμένους, έτσι ώστε να υπάρξει πανηγυρισμός σε όλο τον λαό 

όταν ο Κύριος εμφανιστεί για να ζητήσει λογαριασμό για το αποτέλεσμα της εργασίας σας. 

39 Εργάζομαι με αγάπη τις καρδιές σας, ώστε να ξεπηδούν από αυτές έργα ελέους και αδελφοσύνης. 

40 Συνεχίστε να κινείστε πάντα προς τα εμπρός και μην σκέφτεστε όπως εκείνοι που είναι 

ικανοποιημένοι με ό,τι έχουν κάνει, επειδή νομίζουν ότι έχουν ήδη κατακτήσει τη Γη της Επαγγελίας. 

41 Βρίσκεστε στο μονοπάτι των ψυχών, το οποίο ο Θεός χάραξε από την αιωνιότητα. Δεν είναι ένα 

γήινο μονοπάτι ορατό στα ανθρώπινα μάτια. Διότι αν ήταν έτσι, τα τοπία της Χαναάν θα εξακολουθούσαν 

να είναι ο προορισμός. Αλλά απομάκρυνα τις ψυχές από εκεί για να τις διασκορπίσω σε όλο τον κύκλο 

της γης - όπως εσείς που ζούσατε στην Ανατολή σε περασμένες εποχές και τώρα εμφανίσατε στη Δύση 

χωρίς να έχετε παρεκκλίνει από το πνευματικό μονοπάτι. 

42 Για ορισμένους, ένα σύμβολο που αναπαρίσταται σε υλική μορφή εξακολουθεί να είναι 

απαραίτητο- άλλοι έχουν στη φαντασία τους τις μορφές που αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις της ψυχής. 

Μόλις επιτύχετε την αληθινή πνευματοποίηση, δεν θα έχετε πλέον καμία επιθυμία για ορατές ή αόρατες 

εικόνες ή φιγούρες για να πιστέψετε στην παρουσία του Θείου ή για να κατανοήσετε το νόημά του. 

43 Είστε οδοιπόροι, γιατί νέες γενιές θα αναδυθούν από εσάς και μέσα σε αυτές θα ενσαρκωθούν νέοι 

πνευματικοί ξενιστές. 

44 Προετοιμάζετε το δρόμο γι' αυτούς προς το παρόν, ώστε η άσκηση της θρησκείας τους, οι πράξεις 

λατρείας τους και η επικοινωνία τους μαζί Μου να είναι πιο προχωρημένες. 

45 Περπατήστε με σταθερό βήμα και θα ανεβαίνετε βήμα προς βήμα. Παραιτηθείτε από την ψευδή 

και υλιστική πρακτική της θρησκείας σας και θα δίνετε στην ψυχή σας μεγαλύτερη ανύψωση και 

ελευθερία κάθε μέρα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 245  
1 Το Πνεύμα Μου είναι ευχαριστημένο επειδή έρχεστε με πόθο για Μένα. Γιατί, την ημέρα αυτή, 

θυμάστε σε μεγαλύτερο βαθμό εκείνους που έχουν περάσει στο υπερπέραν, παρόλο που δεν υπάρχουν 

ημέρες ούτε ημερομηνίες για την ψυχή; Μην παραπλανηθείτε από τους "νεκρούς" που θρηνούν τους 

"νεκρούς" τους. Δεν είστε "νεκροί", ούτε αυτοί που σας ανήκαν ως γονείς, παιδιά, αδέρφια, συγγενείς ή 

φίλοι. Γιατί όχι και εκείνοι που σας έκαναν κακό, αν έχουν εξαγνιστεί; 

2 Ανυπομονείτε για φως, και το Έργο μου ικανοποιεί πραγματικά αυτή την επιθυμία της ψυχής σας, 

η οποία, όσο περισσότερο φωτίζεται, απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον φαινομενικό "θάνατο". 

3 Η καρδιά σας θλίβεται όταν βλέπετε τους συνανθρώπους σας να κλαίνε για τους "νεκρούς" τους 

χωρίς ελπίδα και χωρίς παρηγοριά. Προσευχηθείτε γι' αυτούς και εργαστείτε ώστε να μάθετε να φέρνετε 

στη ζωή τους "νεκρούς" αυτού του κόσμου και του άλλου. 

4 Μόλις οι άνθρωποι κατανοήσουν την πραγματικότητα αυτών των διδασκαλιών, δεν θα κλαίνε 

πλέον για τους τάφους που κρατούν κάποια λείψανα και θα μετατρέψουν το κλάμα τους σε σεβασμό για 

τους τόπους που προορίζονται να είναι τόποι ανάπαυσης για τα σώματα και σε προσευχές για τις ψυχές 

που κατοικούν στην "Πνευματική Κοιλάδα" - προσευχές που είναι μια αγκαλιά, ένας χαιρετισμός, ένα 

φιλί και ένα χάδι. 

5 Ζείτε ήδη στην "Τρίτη Εποχή" και η ανθρωπότητα εξακολουθεί να είναι πνευματικά 

καθυστερημένη. Οι πάστορες, οι θεολόγοι και οι πνευματικοί της ποιμένες της αποκαλύπτουν αρκετά λίγα 

και μερικές φορές καθόλου για την Αιώνια Ζωή. Και σ' αυτούς αποκαλύπτω τα μυστικά του Βιβλίου της 

Σοφίας Μου, και γι' αυτό σας ζητώ: Γιατί σιωπούν; Γιατί φοβούνται να ξυπνήσουν τις κοιμισμένες ψυχές 

των ανθρώπων; 

6 Εσείς που Με ακούτε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ήδη ότι βρίσκεστε εδώ για να 

επεξεργαστείτε την εξέλιξη και την πρόοδο για το μέλλον των ψυχών σας. Πόσοι όμως δεν γνωρίζουν 

αυτές τις αλήθειες ή τις ξεχνούν και ο θάνατος τους εκπλήσσει απροετοίμαστους. 

7 Θέλω οι αγνές σκέψεις να είναι η γλώσσα στην οποία επικοινωνείτε με τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας που κατοικούν στο πνευματικό, ώστε να καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον με αυτόν τον 

τρόπο, και πραγματικά, τα προτερήματά σας και τα καλά σας έργα θα τους είναι χρήσιμα- όπως ακριβώς η 

επιρροή εκείνων των παιδιών Μου, οι εμπνεύσεις τους και η προστασία τους θα είναι μια ισχυρή βοήθεια 

για εσάς στο μονοπάτι της ζωής σας, ώστε να μπορείτε να έρχεστε σε Μένα μαζί. 

8 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας και θα βιώσετε στη ζωή σας την ευεργετική παρουσία αυτών των 

όντων: το χάδι της μητέρας που άφησε το παιδί της στη γη, τη ζεστή καρδιά και τις συμβουλές του πατέρα 

που επίσης έπρεπε να φύγει από τη ζωή.  

9 Αφού σας δώσω αυτές τις οδηγίες, θα καταλάβετε την κρίση για εκείνους που αφαιρούν τη ζωή 

τους - για εκείνους που σκοτώνουν τους συνανθρώπους τους και για εκείνους που υποδαυλίζουν φονικούς 

πολέμους. "Προσέξτε" και προσευχηθείτε για όλους, από τον Κάιν μέχρι τον τελευταίο δολοφόνο, ώστε η 

κρίση τους να είναι ελαφρύτερη. 

10 Σαν σκοτεινά σύννεφα που προαναγγέλλουν καταιγίδα, λεγεώνες μπερδεμένων όντων αιωρούνται 

από πάνω σας. Προσευχηθείτε να μην γίνετε θύματα των επιρροών τους. Προσευχηθείτε ώστε αυτές οι 

σκοτεινές δυνάμεις να γίνουν φως. 

11 Μην κουράζεστε από αυτή τη ζωή, μην επαναστατείτε στα βάσανά σας, γιατί δεν ξέρετε τι χρέη 

από προηγούμενες ζωές πληρώνετε. 

12 Ζήστε με αρμονία και ειρήνη στους κόλπους της οικογένειάς σας και της κοινωνίας σας, ώστε 

πολλοί συνάνθρωποί σας να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας, που θα σας φέρουν τα όντα του φωτός. 

13 Να είστε χαρούμενοι σε αυτή την Τρίτη Ώρα, γιατί ο Λόγος μου ήρθε σε σας γεμάτος λαμπρότητα. 

14 Είναι μια στιγμή ειρήνης για κάθε ψυχή. Οι κόσμοι φωτίζονται όταν ο Πατέρας ρίχνει το φως Του 

πάνω τους. Αυτές είναι στιγμές δόξας για όλα τα ανθρώπινα όντα που είναι έτοιμα να λάβουν αυτό το θείο 

δώρο. Αυτή η χάρη έχει έρθει στον κόσμο σας, και σε αυτόν έχω δει τους "νεκρούς" να θάβουν τους 

"νεκρούς" τους, να προσφέρουν σεβασμό και λατρεία στα αγαθά της γης και υλικές προσφορές στον Θεό 

μέσω μάταιων τελετών. 

15 Το φως του Αγίου Πνεύματός μου ξεχύνεται σε όλους τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, και μέσω 

αυτού θα μπορέσουν να καταλάβουν πώς είναι η προσφορά που είναι αρεστή στον Κύριο: η ψυχή θα 
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προετοιμάζεται ως προσφορά που πρέπει να εισέλθει στην παρουσία του Δημιουργού, όταν αποβάλλει το 

σώμα της - αυτή την ύλη που, όταν βυθίζεται στη γη, αποσυντίθεται και χάνει τη μορφή της και θα είναι 

μόνο ένας μικρός σωρός ατόμων. Εκεί, όπου είναι το τέλος του ανθρώπου, αρχίζει μια ζωή που οι 

άνθρωποι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν. 

16 Οι άνθρωποι διατηρούν τις παραδόσεις και τα έθιμά τους. Είναι κατανοητό ότι έχουν μια 

ανεξίτηλη μνήμη των ανθρώπων των οποίων τα σώματα κατέβασαν στον τάφο και έλκονται από τον τόπο 

όπου έθαψαν τα λείψανά τους. Αν όμως εμβαθύνουν στο πραγματικό νόημα της υλικής ζωής, θα 

συνειδητοποιήσουν ότι όταν αυτό το σώμα διαλύεται, άτομο προς άτομο, επιστρέφει σε εκείνα τα 

βασίλεια της φύσης από τα οποία σχηματίστηκε, και η ζωή συνεχίζει να ξεδιπλώνεται. 

17 Αλλά ο άνθρωπος, ως αποτέλεσμα της έλλειψης μελέτης του πνευματικού, έχει δημιουργήσει ανά 

πάσα στιγμή μια αλυσίδα φανατικών λατρειών για το σώμα. Προσπαθεί να κάνει την υλική ζωή άφθαρτη 

και ξεχνά την ψυχή, η οποία είναι εκείνη που στην πραγματικότητα κατέχει την αιώνια ζωή. Πόσο 

απέχουν ακόμη από την κατανόηση της πνευματικής ζωής! 

18 Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι περιττό να φέρνετε δώρα σε εκείνους τους τόπους όπου μια 

ταφόπλακα που εκφράζει "θάνατο" θα έπρεπε να εκφράζει "διάλυση και ζωή"- γιατί εκεί η φύση 

βρίσκεται σε πλήρη άνθιση, υπάρχει έδαφος που είναι γόνιμο και ανεξάντλητη μήτρα πλασμάτων και 

μορφών ζωής. 

19 Όταν αυτές οι διδασκαλίες γίνουν κατανοητές, η ανθρωπότητα θα ξέρει πώς να δώσει στο υλικό τη 

θέση του και στο θείο τη δική του. Τότε η ειδωλολατρική λατρεία για τους προκατόχους θα εξαφανιστεί. 

20 Ο άνθρωπος θα γνωρίσει και θα αγαπήσει τον Δημιουργό του από πνεύμα σε πνεύμα. 

21 Οι βωμοί είναι σωροί πένθους και οι τάφοι είναι απόδειξη άγνοιας και ειδωλολατρίας. Συγχωρώ 

όλες τις παραβάσεις σας, αλλά πρέπει πραγματικά να σας αφυπνίσω. Η διδασκαλία μου θα γίνει 

κατανοητή και θα έρθει ο καιρός που οι άνθρωποι θα αντικαταστήσουν τα υλικά δώρα με υψηλές σκέψεις. 

22 Μαθητές: Όταν έχετε περάσει τη δοκιμασία της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου, αρχίζει να 

σας έρχεται μια προσευχή σαν αυτή: "Κύριε, ξέρω ότι αυτός που έφυγε από αυτόν τον κόσμο είναι μαζί 

σου, ότι ξεκίνησε μόνο το ταξίδι πριν από εμάς, ότι θα έρθει η στιγμή που θα μας επιτρέψεις να ενωθούμε 

όλοι στο ίδιο σπίτι. Δεν υπάρχουν δάκρυα στα μάτια μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι αυτοί που είναι 

νεκροί, αλλά εμείς που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο - ότι στο "Πνευματικό Βάλτο" υπάρχει πραγματική 

ισότητα και αδελφοσύνη. Γιατί ενώ εκείνοι που έχουν ήδη αποκτήσει το φως σε αφθονία προχωρούν στο 

μονοπάτι της ανοδικής ανάπτυξης και άλλοι που έχουν μόνο μια αμυδρή σπίθα για να φωτίσουν το 

μονοπάτι τους υποστηρίζονται από τους πρώτους, υπάρχει μεταξύ τους τέλεια αρμονία, βοηθητικότητα 

και έλεος". 

23 Γιατί, λοιπόν, να περιορίσετε τις αναμνήσεις σας για εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή στην 

επίγεια ύπαρξή τους; Να τους θυμάστε πνευματικά, ώστε να μην τους ενοχλείτε. Μόλις αφήσουν στην 

άκρη κάθε ανθρώπινη κλίση, θα επιστρέψουν σε σας, θα τους επιτραπεί να πλησιάσουν την καρδιά σας, 

ακόμη κι αν δεν ξέρετε με ποιον τρόπο. 

Στην πνευματική ζωή υπάρχει μόνο μία επιθυμία, μία ευχή: να προσεγγίσουμε τη θεία τελειότητα. Σας 

είπα τότε: "Ο άνθρωπος δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γίνει σαν εμένα". 

24 Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τη διδασκαλία μου, είναι επειδή δεν έχει κάνει τον κόπο να τη 

μελετήσει- γιατί είναι φως για όλους. Θα έρθει η ώρα που όλη η ανθρωπότητα θα σηκωθεί και θα πει: 

"Πιστεύω σε Σένα, στην ανάσταση για την αιώνια ζωή". 

25 Μαθητές: Αυτή η ατμόσφαιρα ειρήνης που βιώσατε, η οποία ήταν σαν ένας ανοιχτός ουρανός για 

σας, είναι πραγματικά η μήτρα της Δεύτερης Ιερουσαλήμ, στο στερέωμα της οποίας λάμπει το αστέρι που 

θα καθοδηγήσει όσους έρχονται με την επιθυμία για ειρήνη και αλήθεια. 

26 Το πνεύμα μου χαίρεται όταν σας μιλάει, και η χαρά μου στον ουρανό είναι τόσο μεγάλη όταν 

ένας μετανοημένος αμαρτωλός φτάνει σε αυτόν όσο και όταν έρχεται ένας δίκαιος. Διότι αυτός ήταν 

πάντα ολόκληρος, ενώ εκείνος χάθηκε και ξαναβρέθηκε. 

27 Μη νομίζετε ότι σωθήκατε επειδή ακούτε το Λόγο Μου και μη λέτε: "Ήμασταν χαμένοι, αλλά 

βρεθήκαμε, και ο Ουρανός είναι ασφαλής για εμάς". Όχι, πρέπει να καταλάβετε ότι ήρθα μόνο για να σας 

βάλω στο μονοπάτι που οδηγεί στο βασίλειό μου, και πρέπει να προσπαθήσετε να μην ξεφεύγετε ποτέ από 

αυτό το μονοπάτι και να προχωράτε ένα βήμα κάθε μέρα μέχρι να φτάσετε στην πόρτα πίσω από την 

οποία βρίσκεται η αιώνια πατρίδα, το λίκνο και η αληθινή πατρίδα της ψυχής, στην οποία πρέπει να 
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φτάσετε όλοι σας για να μην ξαναστραφείτε ποτέ και να απολαύσετε έτσι τους καρπούς που αποκομίσατε 

στον αγώνα της ζωής, καθώς και την ανταμοιβή που υποσχέθηκε ο Πατέρας σε όσους επιμένουν στην 

πίστη και την αγάπη. 

28 Αισθάνεστε αλυσοδεμένοι στη "σάρκα", τον κόσμο και τον πόνο. Αλλά αντί να αποθαρρύνεστε 

από αυτά, επειδή νομίζετε ότι είναι εμπόδια στην ανοδική σας ανάπτυξη, θέλω να καταλάβετε ότι αυτά τα 

εμπόδια είναι στην πραγματικότητα τα μέσα για να δοκιμάσουν την πίστη σας, την αγάπη σας και την 

επιμονή σας στο καλό. 

29 Είμαι ο Σωτήρας σας, ο Απελευθερωτής σας. Καταλάβετε, ωστόσο, ότι αν σας δίνω την αγάπη 

Μου για να σας σώσω, πρέπει να Μου δώσετε και εσείς τη δική σας. Εγώ θα έχω κάνει το δικό μου μέρος 

και εσείς το δικό σας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποκτήσετε αξίες για να Με φτάσετε, έχοντας 

επίγνωση των έργων σας και γνωρίζοντας σε Ποιον έρχεστε και γιατί. 

30 Τι αξία θα είχε για σας αν, από συμπόνια, σας έπαιρνα από αυτόν τον κόσμο και από τον πόνο και 

σας έφερνα στις ουράνιες περιοχές; Αληθινά σας λέω, δεν θα αισθανόσασταν άξιοι να κατοικήσετε σε 

αυτά, ούτε θα εκτιμούσατε αυτή τη ζωή - με μια λέξη: Δεν θα ξέρετε καν πού κατοικείτε. Γι' αυτό, σας 

λέω ότι είναι θέλημά Μου όταν φτάσετε εκεί, να γίνει με βάση τα προσόντα σας. Γιατί τότε θα είστε άξιοι 

όλων όσων σας περιβάλλουν και όλων όσων κατέχετε. 

31 Να ξέρετε ότι είμαι παρών σε κάθε σας βήμα, στις δοκιμασίες ή τις δυσκολίες σας, στις 

φιλοδοξίες, τα έργα και τις σκέψεις σας, δίνοντάς σας την αγάπη Μου, μιλώντας σας, ενισχύοντας τη 

θέλησή σας και ενθαρρύνοντας την πίστη σας. Γιατί ποιος θα μπορούσε να πλησιάσει την τελειότητα 

χωρίς τη βοήθειά μου; 

32 Ξυπνήστε! Σηκωθείτε! Σηκωθείτε στο φως και ξεκινήστε τον αγώνα! Αισθάνεστε σαν 

φυλακισμένοι; Τότε σπάστε τη φυλακή του υλισμού σας. Έχετε κατάθλιψη από τον πόνο και τη δυστυχία; 

Τότε μάθετε να ξεπερνάτε τις ανθρώπινες δυσκολίες. Αισθάνεστε ασήμαντοι σε σχέση με τους άλλους; 

Υπάρχει ένα σπουδαίο ον μέσα σας όταν η ψυχή ξεδιπλώνεται μέσω της καλοσύνης. Δεν δημιούργησα 

ψυχές που είναι προορισμένες να είναι πάντα ασήμαντες ή να ζουν πάντα στα κρυφά. Αν υπάρχουν 

σπουδαίες ψυχές στις υψηλές κατοικίες, είναι μόνο επειδή έχουν ανέβει στο μονοπάτι της αγάπης. Αλλά 

αρχικά ήταν επίσης μικρά. 

33 Μάθετε γιατί το Πνεύμα μου χαίρεται όταν μιλάει σε εκείνους που είναι ακόμα μικροί - σε 

εκείνους που κατοικούν στο σκοτάδι ή ζουν αλυσοδεμένοι στον πόνο και τη δυστυχία. Γιατί ξέρω ότι 

μέσα από την αγάπη μου η ψυχή σας ξυπνάει στο φως, πλημμυρίζει από ελπίδα, πιστεύει και αγκαλιάζει 

το ιδανικό της ανοδικής ανάπτυξης. 

34 Θέλω να σας δω όλους ευτυχισμένους, να κατοικείτε στην ειρήνη και στο φως, έτσι ώστε σιγά-

σιγά να αποκτήσετε τα πάντα - όχι μόνο μέσω της αγάπης μου αλλά και μέσω των δικών σας αρετών- 

γιατί τότε η ικανοποίηση και η ευτυχία σας θα είναι πλήρης. 

35 Για να σας βοηθήσω στην ανοδική σας εξέλιξη, η θεϊκή μου ακτίνα κατεβαίνει πάνω σας για να 

μεταμορφωθεί σε λόγια διδασκαλίας. Και σας λέω, όπως και στη Δεύτερη Εποχή, "Εγώ είμαι η οδός, η 

αλήθεια και η ζωή". Έτσι αποκαλύφθηκα στο μονοπάτι σας και σας έβγαλα από τη βρωμιά για να σας 

βάλω στο μονοπάτι της αλήθειας, της ηθικής και της πλήρους πνευματοποίησης. Έσπασα τις αλυσίδες σας 

για να Με ακολουθήσετε. 

36 Ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους στη Δεύτερη Εποχή για να σας 

αφήσει ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς να αγαπάτε και να υπηρετείτε τον Πατέρα και πώς να 

αγαπάτε τους ανθρώπους. 

Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο για να μην πιστέψετε ότι έχω έρθει μόνο για να θεραπεύσω τα βάσανά 

σας. Γιατί ήρθα επίσης για να σας διδάξω να κάνετε καλό στον πλησίον σας. Σας θυμίζω την πορεία της 

ζωής μου και το πάθος μου ως άνθρωπος, ώστε να καταλάβετε ότι ο δρόμος που σας δείχνω σήμερα είναι 

ο ίδιος με αυτόν που σας έδειξε ο Ιησούς. Είναι ο παλιός δρόμος, ο μόνος δρόμος, ο αιώνιος δρόμος. 

37 Σε πολλούς από εσάς φαίνεται προσποιητό ή αδύνατο να κάνω τον εαυτό Μου γνωστό μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας. Αλλά σε αυτές τις αμφιβολίες απαντώ ότι σε όλες τις εποχές και από την αρχή της 

ανθρωπότητας έχω γίνει γνωστός μέσω των ανθρώπων, μέσω της μετάδοσης των οποίων έχω δώσει στον 

κόσμο τις εντολές Μου, τις εμπνεύσεις Μου και τις αποκαλύψεις Μου. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι 

ότι η ανθρωπότητα έχει υλοποιηθεί, είναι αλυσοδεμένη στον κόσμο και στην ύλη και προκατειλημμένη 

από τον θρησκευτικό της φανατισμό. 
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38 Μιλάω σε όλους προς το παρόν, γιατί δεν σας ευνοώ, αφού στην αρχή έστειλα μόνο ίσες ψυχές να 

κατοικήσουν στο φλοιό της γης. 

39 Είμαι ο μόνος που γνωρίζει το πεπρωμένο όλων, ο μόνος που γνωρίζει το μονοπάτι που έχετε 

διανύσει και το μονοπάτι που έχετε ακόμα να διανύσετε. Εγώ καταλαβαίνω τα βάσανά σας και τις χαρές 

σας. Ξέρω πόσο πολύ έχετε περιπλανηθεί για να βρείτε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είναι το έλεός 

Μου που δέχεται την αγωνιώδη κραυγή εκείνου που Μου ζητάει εσωτερικά συγχώρεση για τις 

παραβάσεις του. 

40 Και ως Πατέρας, ικανοποιώ κάθε θερμό αίτημα, συλλέγω τα δάκρυά σας, θεραπεύω τις αδυναμίες 

σας, σας κάνω να νιώθετε ότι συγχωρεθήκατε και απαλλαγείτε από τους λεκέδες σας, ώστε να 

ξαναφτιάξετε τη ζωή σας. 

41 Είμαι επίσης ο μόνος που μπορεί να σας συγχωρήσει για τις προσβολές που Μου κάνατε εσείς που 

είστε παιδιά Μου. 

42 Είστε ο σπόρος που προετοιμάζω. Αν Με απορρίψατε στο παρελθόν, σας συγχώρεσα και σας 

κάθισα σήμερα στο τραπέζι Μου για να σας μεταμορφώσω σε μαθητές Μου. 

43 Βλέπω την ψυχή σας κουρασμένη από την κούραση που έχει υποστεί στον κόσμο και αναζητά το 

μονοπάτι που θα την οδηγήσει στην αληθινή ανάπαυση. Το βαθύ ίχνος του πόνου που άφησαν μέσα σας 

τα βάσανα θα σβηστεί στο βαθμό που θα βαδίζετε σε αυτό το μονοπάτι, στο οποίο η ψυχή σας θα είναι 

απασχολημένη με την άσκηση της αγάπης για τον πλησίον σας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα 

κουραστεί ποτέ. Όταν αυτός ο λαός στην παρούσα ύπαρξή του φτάσει στον τελικό στόχο της αποστολής 

του στη γη, δεν θα επιστρέψει πλέον σε αυτήν, διότι η πατρίδα του θα είναι τότε το Πνευματικό Σύμπαν 

για πάντα. 

44 Δεν είστε από αυτόν τον κόσμο, αλλά έχετε έρθει σε αυτόν για να μάθετε βαθιά μαθήματα, να 

αποκτήσετε αξία, να εξιλεωθείτε για τις ενοχές σας, να προχωρήσετε στο μονοπάτι της πνευματικής 

τελειότητας, να σπείρετε το καλό και να δώσετε μαρτυρία για Μένα. 

45 Εκείνοι που Με έχουν ακούσει αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κατανόηση των έργων 

τους και των ευθυνών τους. Όσοι δεν Με έχουν ακούσει, από την άλλη πλευρά, μπορούν να θεωρηθούν 

αδαείς. Οι πρώτοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για όλα όσα έμαθαν, έκαναν και απέφυγαν να κάνουν. 

46 Αν εξερευνούσατε τον εαυτό σας, θα ανακαλύπτατε ότι δεν σας λείπει τίποτα για να Με 

υπηρετήσετε και να φτάσετε στην κορυφή του βουνού. Είτε Με υπηρετείτε είτε όχι, θα έχετε πάντα την 

αποστολή και τα χαρίσματα. Αλλά τι τα θέλετε τα δώρα και την πληρότητα, αν δεν χρειάζεται να τα 

χρησιμοποιήσετε; Μην μοιάζετε με τον πλούσιο τσιγκούνη, του οποίου ο πλούτος μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλος, αλλά είναι άχρηστος. 

47 Όταν η ψυχή έρχεται στη γη, εμφορείται από τις καλύτερες προθέσεις να αφιερώσει την ύπαρξή 

της στον Πατέρα, να Τον ευχαριστεί σε όλα, να είναι χρήσιμη στον πλησίον της. Μόλις όμως δει τον 

εαυτό του φυλακισμένο στο σώμα, να μπαίνει σε χίλιους πειρασμούς και να δοκιμάζεται στην πορεία του 

μέσα στη ζωή, αποδυναμώνεται, ενδίδει στις παρορμήσεις της "σάρκας", υποκύπτει στους πειρασμούς, 

γίνεται εγωιστής και τελικά αγαπάει τον εαυτό του πάνω απ' όλα και μόνο για στιγμές ακούει το πνεύμα 

όπου είναι γραμμένο το πεπρωμένο και οι όρκοι. 

48 Ο Λόγος Μου σας βοηθά να θυμάστε την πνευματική σας διαθήκη και να νικάτε τους πειρασμούς 

και τα εμπόδια. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει παρεκκλίνει ποτέ από το μονοπάτι που του έχω 

χαράξει. Αλλά σας συγχωρώ για να μάθετε να συγχωρείτε τους συνανθρώπους σας. 

49 Ποιοι είναι αυτοί που Με αγαπούν; Αληθινά σας λέω, μόνο εγώ ξέρω. Κάποιοι Με αγαπούν και 

δεν το γνωρίζουν, και κάποιοι πιστεύουν ότι Με αγαπούν και μάλιστα καυχιούνται γι' αυτό χωρίς να Με 

αγαπούν. 

50 Δεν θα είστε μόνοι μετά την αναχώρησή Μου. Θα αφήσω ανάμεσά σας τους ανθρώπους που Με 

αγαπούν, γιατί στις καρδιές τους δεν θα υπάρχει κακός σπόρος ούτε ματαιοδοξία. Σε αυτούς θα υπάρχει 

αγάπη, έλεος και ταπεινότητα. 

51 Επειδή κάποιοι Με αγαπούν περισσότερο, δεν απολαμβάνουν έτσι μεγαλύτερα δώρα - όχι. Αυτή 

τη στιγμή δίνω σε όλους την ευκαιρία να αφυπνιστούν στην αληθινή ζωή, να γίνουν όργανα των υψηλών 

συμβουλών Μου. 

52 Έστειλα το κάλεσμα σε πολλούς εκείνη την εποχή, αλλά δεν έσπευσαν όλοι. Η είδηση της 

παρουσίας Μου ανάμεσα στους ανθρώπους έφτασε σε πολλά μέρη και σε πολλές καρδιές, και μπορώ να 
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σας πω ότι η ανθρωπότητα ήταν κουφή σε αυτό το κάλεσμα. Αλλά μόλις συσσωρευτούν οι μεγάλες 

δοκιμασίες και οι δυνάμεις της φύσης υψώσουν τις κραυγές τους για δικαιοσύνη, η ανθρωπότητα θα 

ξυπνήσει από τον μακρύ ύπνο της και θα συνειδητοποιήσει ότι ήμουν πραγματικά μαζί σας. 

53 Δεν ήρθα για να σώσω μόνο έναν συγκεκριμένο λαό ή έθνος, ήρθα για χάρη όλης της 

ανθρωπότητας, για να διδάξω σε όλους την προσευχή που τους ενώνει σε μια αληθινή πνευματική 

κοινωνία με τον Δημιουργό. 

54 Κάποιοι Με ρωτούν όταν Με ακούνε να μιλάω: "Κύριε, δεν θα υψώσουμε στο μέλλον άλλα 

τραγούδια για τη Θεότητά Σου;" Σ' αυτό απαντώ: "Παιδιά, τα πουλιά δοξάζουν το Όνομά Μου με το 

κελάηδισμά τους μόλις ανατείλει η αυγή. Αν το χρειάζεστε για να εξυψώσετε την ψυχή σας, κάντε το. Αν 

όχι, υπάρχει ένα άλλο τραγούδι δοξολογίας που πηγάζει από την ψυχή και του οποίου οι ήχοι δεν 

αντηχούν στα αυτιά σας, αν και ο απόηχός του αντηχεί στο άπειρο: η προσευχή. 

55 Κανείς δεν υπερηφανεύεται για την πνευματικότητά του. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι ήδη 

περισσότερο πνεύμα παρά σάρκα και ότι μπορεί να περπατάει στο νερό χωρίς να βυθίζεται; Δεν θα είναι η 

υλική σας φύση που θα ανυψωθεί, θα βοηθήσει μόνο την ψυχή στη συγκέντρωσή της για να ξεπεράσει τις 

αποστάσεις. 

56 Το Θείο Πνεύμα Μου που κατοικεί στην καρδιά σας, σας λέει: 

57 Αγαπητοί άνθρωποι, αν υπήρχε ένας δίκαιος άνθρωπος στη γη, ο κόσμος θα σωζόταν από αυτόν 

τον δίκαιο άνθρωπο. Αλλά αυτή η δική μου Συμπαντική Ακτίνα λάμπει για να φωτίσει το μονοπάτι που 

έχει χαράξει ο Πατέρας για την ανθρωπότητα από τους πρώτους χρόνους - αυτό το μονοπάτι της ηθικής, 

της αρετής και της πνευματικότητας που σας σήκωσε ψηλά όταν πέσατε στα γόνατα μπροστά στους 

ψεύτικους θεούς από αδυναμία. 

58 Από την Πρώτη Εποχή, έγινα γνωστός στην ανθρωπότητα μέσω ανθρώπων που επιλέχθηκαν από 

το έλεός Μου. Ήταν οι προφήτες, οι εμπνευσμένοι, οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, που σας έκαναν γνωστές τις 

εντολές Μου και το θέλημά Μου. Αναγνωρίστε πώς, από την αρχή, όλοι αυτοί σας οδήγησαν στο δρόμο 

της πνευματοποίησης, διδάσκοντάς σας να προσεύχεστε στον αόρατο Πατέρα και να προετοιμάζετε την 

καρδιά σας ως ιερό, ώστε ο Κύριος να είναι παρών μαζί σας - τόσο στη γωνιά του νυχτερινού σας 

καταλύματος όσο και σε ένα βουνό, στο δρόμο ή στις όχθες ενός ποταμού. 

59 Για λίγο καιρό είχατε χάσει το δρόμο σας μέσα από τους δρόμους του υλισμού, απομακρυνθήκατε 

από τον Πατέρα, διαστρεβλώσατε την αληθινή υπηρεσία του Θεού αντικαθιστώντας την με φανατισμό και 

ειδωλολατρία, και τελικά πολλοί πέσατε στην απιστία. 

60 Αλλά νιώσατε τα βήματα του Κυρίου κοντά σας εκείνη την εποχή, τα ακούσατε σαν μακρινό ήχο 

καμπάνας και έπρεπε να ακολουθήσετε το μυστηριώδες κάλεσμα που σας πλησίαζε. Τι είδαν τα φυσικά 

σας μάτια;: Κάποιες ταπεινές αίθουσες συνάντησης, όπου συγκεντρώνονται οι νέοι μου μαθητές και 

κάποια ασήμαντα πλάσματα, από τις οποίες έρεε, σαν ανεξάντλητη πηγή, ένας λόγος αγάπης γεμάτος 

εγκαρδιότητα, σοφία και πειθώ. Από τότε, αυτός ο Λόγος υπήρξε για πολλούς ο άρτος της ζωής, το νερό 

που ξεδιψά και το βάλσαμο που απαλύνει τον πόνο. 

61 Εν όψει του θαύματος της ανανεωμένης παρουσίας μου ανάμεσα στους ανθρώπους, ο κουφός 

άκουσε, ο τυφλός είδε, η σκληρή καρδιά έγινε ευαίσθητη, η ψυχή που είναι νεκρή από τη ζωή της χάρης 

αναστήθηκε. 

62 Και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν γίνει επιμελείς "εργάτες", γνώστες μαθητές που θα μιλήσουν 

για την αλήθεια αργότερα. Αυτοί δεν θα Με αρνηθούν ξανά, δεν θα Με παρεξηγήσουν πλέον, ούτε θα 

αμφισβητήσουν ποτέ ξανά τη δύναμή Μου. 

63 Θα περπατήσετε το μονοπάτι του χαμένου σαν λαμπερή 

Γίνε φάρος. Και έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ψυχές θα βρουν το μονοπάτι της αλήθειας 

για να κάνουν άλλο ένα βήμα πιο κοντά στον Δημιουργό τους. 

64 Όσο έχετε ακόμα μια πνοή ζωής, αναζητήστε εκείνους που έχουν χάσει το δρόμο τους. Σηκώστε 

τους αδελφούς και τις αδελφές σας που έχουν σκοντάψει στον αγώνα για τη ζωή, θεραπεύστε την ψυχή, 

την καρδιά ή το σώμα των ασθενών. Κάντε το καλό και μαρτυρήστε έτσι για Μένα. Δεν έχει καμία 

σημασία αν εκείνοι που έχουν λάβει ένα όφελος δεν στρέφονται στο έργο Μου. Ο σπόρος που έχετε 

σπείρει δεν θα χαθεί ποτέ, θα φυτρώσει αύριο ή στην αιωνιότητα. 
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65 Αναγνωρίστε τη δύναμη των χαρισμάτων σας, τα οποία κανένας άνθρωπος, όσο μορφωμένος ή 

ισχυρός κι αν είναι, δεν θα μπορούσε να σας δώσει, ώστε να γίνετε πραγματικά το φως και το αλάτι του 

κόσμου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 246  
1 Αγαπητοί μαθητές: Έχετε κληθεί να εκπληρώσετε μια πνευματική αποστολή αυτή τη στιγμή. Για 

να μπορέσει η ψυχή σας να είναι άξια να λάβει αυτές τις αποστολές, έπρεπε να υποστεί μεγάλες 

δοκιμασίες και να αδειάσει πολύ πικρά δισκοπότηρα. Αλλά αυτή η λυδία λίθος σας έδωσε δύναμη, 

ανάπτυξη και εμπειρία. 

2 Είστε ίδιοι με εκείνους που προσπάθησα να διδάξω σε άλλες εποχές. Αλλά αυτή η μικρή 

κοινότητα που σχηματίζετε είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του λαού του Θεού που είναι 

διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο, τον οποίο αγαπώ όσο αγαπώ και εσάς. 

3 Όλοι έχετε την ίδια καταγωγή, όλοι διαθέτετε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και θα φτάσετε 

στον ίδιο στόχο. Αλλά σας αποκάλεσα "λαό Μου" επειδή είστε σαν μεγαλύτερα αδέλφια ανάμεσα στους 

ανθρώπους που έχουν το καθήκον να μεταφέρουν το σπόρο της αγάπης σε κάθε ψυχή. Ως παρθένος 

σπόρος βγήκατε από Μένα και θα πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα ως σπόρος που πολλαπλασιάστηκε σε 

άπειρους αριθμούς, αλλά που πρέπει να είναι εξίσου καθαρός με τον αρχικό. 

4 Έτσι θα έρθουν οι ψυχές στους κόλπους μου: μεγάλες μέσω της ανάπτυξης των χαρισμάτων τους 

και αγνές μέσω της ακεραιότητας των έργων τους. 

5 Σας έχω αναθέσει ένα μέρος της δουλειάς μου. Γιατί αν ο Πατέρας έκανε τα πάντα, δεν θα σας 

έδινε την ευκαιρία να τελειοποιηθείτε. 

6 Μέσα στους αιώνες σας έδωσα μια διδασκαλία, την οποία διεύρυνα όλο και περισσότερο, ώστε να 

διέπει την ανθρώπινη ζωή σας ως νόμος και να ενισχύει την ψυχή σας στο μονοπάτι που οδηγεί στο 

αιώνιο φως. 

7 Από τον νόμο μου, που είναι σαν δέντρο, οι άνθρωποι έκοψαν κλαδιά, που είναι οι αιρέσεις και οι 

εκκλησίες, οι οποίες, επειδή κόπηκαν από το δέντρο, έχασαν τον χυμό τους. Η σκιά τους ήταν αραιή, και 

ανάμεσα στο φύλλωμά τους δεν υπάρχουν φωλιές αγάπης, ούτε καρποί καλής γεύσης. 

8 Δεν σας αποκάλυψα τη διδασκαλία μου μόνο για να ζήσετε καλά στη γη. Είναι το μονοπάτι που 

οδηγεί την ψυχή σε ένα υψηλό μέρος, στις υψηλές περιοχές της αγάπης, της σοφίας και της αρμονίας με 

όλα τα όντα. 

9 Οι εκκλησίες δεν έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους να οδηγήσουν τις ψυχές στα κατώφλια της 

αιωνιότητας. Όταν αυτοί ξεφεύγουν από αυτόν τον κόσμο, χάνονται στο σταυροδρόμι του θανάτου, δεν 

ξέρουν τον δρόμο, σκοντάφτουν από έλλειψη φωτός και πέφτουν στον υλισμό, νοσταλγώντας τη ζωή που 

άφησαν πίσω τους. 

10 Αυτό δεν είναι το μονοπάτι που έχω χαράξει. Το μονοπάτι μου χαρακτηρίζεται από φως, από 

αποκάλυψη, από βαθιά σοφία για όλους, από έλεος και αγάπη. Για να μην απομακρυνθείτε από αυτόν, 

χρειάζονται θυσίες, παραίτηση και επιμονή στην εκπλήρωση του νόμου μου. 

11 Αλλά το Πνεύμα μου, που σας αγαπάει, έχει θέσει τον εαυτό του στο δρόμο του καθενός από τα 

παιδιά μου για να τα αφυπνίσει στο φως της αλήθειας και να τα βάλει στο μονοπάτι που θα τα κάνει να 

βρουν το δέντρο της ζωής που δίνει ευεργετική σκιά και προσφέρει καλούς καρπούς επειδή ο χυμός του 

είναι τέλειος. 

12 Αυτό σας κάνει να καταλάβετε ότι θα έρθουν καιροί που δεν θα έχετε κανέναν άλλο ποιμένα, ούτε 

κανέναν άλλο οδηγό παρά μόνο το δικό σας πνεύμα στο οποίο λάμπει το φως μου. 

13 Δεν υπάρχουν πηγές αληθινής πνευματικής γνώσης σε αυτόν τον κόσμο. Την πηγή της χάρης και 

της σοφίας θα τη βρείτε σε Μένα λόγω της ταπεινότητάς σας, στον πνευματικό σας διάλογο με τον 

Πατέρα. 

14 Αυτές οι ταπεινές και μικρές αίθουσες συνεδριάσεων, όπου εισέρχεστε για να παρακολουθήσετε 

και να απολαύσετε την εκδήλωσή μου, σας προστατεύουν από τις κακουχίες του καιρού και τα αδιάκριτα 

βλέμματα. Όμως δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ο ναός της Θεότητάς μου, γιατί προτιμώ να την αναζητώ 

στο σύμπαν που δημιούργησα, όπου κάθε ύπαρξη είναι μια προσφορά, όπου κάθε ζωή είναι ένα ιερό και 

κάθε καρδιά είναι μια λυχνία. 

15 Όπου κι αν πάτε και ό,τι κι αν δείτε, θα συναντήσετε την Παρουσία μου. Γιατί το Πνεύμα μου 

κατοικεί αιώνια στο ναό του, όπου το θείο, το πνευματικό και το υλικό ενώνονται σε τέλεια αρμονία για 

να σχηματίσουν το ιερό του Θεού. 
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16 Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που κατοικώ σε αυτόν τον ναό, αλλά μέσα σε αυτόν βρίσκονται όλα τα 

πλάσματά μου, το καθένα παίρνοντας τη θέση που του αντιστοιχεί. 

17 Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει Δάσκαλος στη γη που να μπορεί να σας διδάξει ένα πιο σύντομο 

μονοπάτι και να σας πάει πιο μακριά από αυτό, και που να μπορεί να σας δείξει έναν τόσο ευρύ ορίζοντα, 

το φως του οποίου θα σας κάνει να δείτε την αιωνιότητα. 

18 Ο άνθρωπος έχει αναπτύξει την επιστήμη του σε υψηλό βαθμό, αλλά αισθάνεται ότι τώρα φτάνει 

σε ένα όριο - όχι όμως επειδή η επιστήμη μπορεί να έχει όρια, αλλά επειδή έχω παρέμβει στην παράλογη 

πορεία του επιστήμονα για να τον κάνω να σκεφτεί το έργο του, να τον κάνω να ακούσει τη φωνή της 

συνείδησής του και να περιμένει τη διόρθωση της πορείας του. 

Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει την επιστήμη του προς όφελος των συνανθρώπων του, η φύση θα τον 

κατακλύσει με τα μυστικά της και θα είναι σαν υπηρέτης στα πόδια του. Διότι έστειλα τον άνθρωπο στη 

γη για να βασιλεύσει επάνω της και να γίνει κύριος της. 

19 Ο εξαγνισμός είναι περιεκτικός. Γιατί από το βρέφος που μόλις γεννήθηκε μέχρι εκείνον που έχει 

φτάσει σε μεγάλη ηλικία - όλοι αδειάζουν ένα δισκοπότηρο πόνου. Όλα τα στοιχεία και οι δυνάμεις 

συμμετέχουν σε μια μάχη. 

20 Λεγεώνες ψυχών κάθε είδους πολεμούν μεταξύ τους και παντού αναπνέετε μια ατμόσφαιρα 

πολέμου, πόνου και θλίψης. Να είστε δυνατοί, γιατί μόλις τελειώσει αυτή η μάχη και πιείτε τις πικρές 

ζύμες, το άδειο ποτήρι θα γεμίσει με το κρασί της ζωής, και σε όλες τις ψυχές της γης θα είναι σαν μια νέα 

γέννηση. 

21 Μεταξύ εκείνων που έμαθαν το μάθημά Μου ακούγοντάς Με αυτή την εποχή, υπάρχουν εκείνοι 

που δεν θα εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να εκτελέσουν την αποστολή τους. Αλλά άλλοι θα πρέπει 

να φύγουν για άλλους λαούς και έθνη. Σήμερα το μόνο που θέλω είναι να επιμείνετε και να ακούσετε τα 

τελευταία λόγια της διδασκαλίας Μου, έτσι ώστε εσείς οι ίδιοι να μεταφέρετε τα τελευταία Μου λόγια ως 

κληρονομιά μέσα σας. 

22 Αλίμονο στους φορείς της φωνής που κλείνουν τα χείλη τους πριν από εκείνη τη στιγμή! Αλίμονο 

σ' εκείνους που αποκρύπτουν τις αποκαλύψεις μου λόγω έλλειψης προετοιμασίας ή έμπνευσης, γιατί μετά 

η συνείδησή τους θα τους καλέσει αμείλικτα σε λογοδοσία! 

23 Μετά το 1950, δεν θα εκδηλωθώ πλέον με αυτή τη μορφή, αλλά η αποστολή σας δεν θα τελειώσει 

- αντίθετα, θα είναι η αρχή μιας ζωής γεμάτης αντιπαραθέσεις. Θα σας δείξω μια νέα μορφή επικοινωνίας, 

θα μιλήσω στην καρδιά σας, θα συνομιλήσω με την ψυχή σας, θα εμπνεύσω το μυαλό σας, και έτσι θα 

συνεχίσετε να ακούτε τη φωνή του Θείου Δασκάλου - κάθε φορά πιο τέλεια, πιο ανυψωμένη, πιο 

πνευματική. 

24 Αφού τελειώσω τον λόγο Μου ανάμεσά σας, ας μην έχει κανείς την πρόθεση να προσελκύσει την 

ακτίνα Μου για να ακούσει ξανά τον λόγο Μου, γιατί δεν ξέρει σε τι πράγμα εκθέτει τον εαυτό του. Αν οι 

άνθρωποι σε άλλους λαούς ή πατρίδες, όπου αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι γνωστές, έρθουν σε επαφή με 

τον πνευματικό κόσμο και καλέσουν το Θείο Πνεύμα μου για να το ακούσουν μέσω του ανθρώπινου νου, 

θα τους συγχωρήσω, επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά σε σας λέω: Βιαστείτε, ώστε το φως μου να τους 

φτάσει πριν από το χάος. Γιατί έρχεται μια εποχή σύγχυσης, όταν οι μορφωμένοι θα πιστεύουν ότι δεν 

ξέρουν τίποτα, όταν πολλές πεποιθήσεις θα καταστραφούν και πολλά φώτα θα σβήσουν. 

Αλλά μέσα σ' αυτόν τον ανεμοστρόβιλο, το όνομά μου θα πηγαίνει από στόμα σε στόμα. Η 

ανθρωπότητα θα στρέψει τα μάτια της προς τις γραφές με την επιθυμία για προφητείες και πίστη. Οι 

θεολόγοι, οι κληρικοί και οι επιστήμονες θα αμφισβητηθούν. Αλλά η εποχή που σας αναγγέλλω και για 

την οποία σας προετοιμάζω, είναι ακριβώς εκείνη για την οποία πρέπει να προετοιμάσετε τις νέες γενιές 

που πρέπει να συνεχίσουν την αποστολή σας, έτσι ώστε ο λαός μου να μην εκλείψει ανάμεσά σας, αλλά 

να αυξηθεί και να αυξηθεί σε αριθμό, σε καθαρή πνευματικότητα, στη γνώση και την αρετή του. 

25 Πλησιάζει η μέρα που θα σας αφήσω ως δάσκαλο, ως παράδειγμα και ως "βιβλίο". Γιατί όταν η 

διδασκαλία μου θα έχει απήχηση στην ανθρωπότητα, το βλέμμα μου θα σας αναζητήσει. 

26 Οι εποχές που Με ακούγατε χωρίς να αισθάνεστε καμία ευθύνη, που τρώγατε τα φρούτα και το 

ψωμί στο τραπέζι Μου χωρίς να αναλαμβάνετε δεσμεύσεις, και πίνατε όσο κρασί θέλατε μέχρι να το 

χύσετε, και ήσασταν ευτυχείς που βρίσκατε το βάλσαμο για τις ασθένειές σας. 

27 Τώρα έρχεστε με μια αφυπνισμένη ψυχή, τώρα αισθάνεστε την ευθύνη σας. Νοιάζεστε για τους 

ανθρώπους, υποφέρετε εξαιτίας των ασθενειών σας και υπερασπίζεστε την υπόθεσή Μου. Και 
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γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε τις τελευταίες μου εκδηλώσεις, σπεύδετε να με ακούσετε 

και να κρατήσετε τις μεταδόσεις μου στο πνεύμα σας. Καλά θα κάνετε να προετοιμαστείτε για να λάβετε 

την κρίση την τελευταία ημέρα αυτής της εκδήλωσης. 

28 Ο κόσμος θα δει το "Ισραήλ" να αναγεννάται εκ νέου από τις στάχτες του. Αλλά όχι ο 

χρηματιστής και σαρκικός Εβραίος, αλλά ο Ισραήλ σύμφωνα με το πνεύμα, το οποίο, όταν εμφανιστεί 

ανάμεσα στους ανθρώπους, θα μαρτυρήσει τη μετενσάρκωση της ψυχής, τον νόμο της αγάπης και της 

δικαιοσύνης, που θα κλονίσει θεμέλια, απόψεις και πεποιθήσεις. 

Στην αρχή θα προκαλέσετε καυγάδες και πολέμους κοσμοθεωριών. Αλλά μετά θα κάνετε αισθητή την 

ειρήνη σας, η οποία θα σας επιτρέψει να παραμείνετε ήρεμοι και ακλόνητοι ακόμη και στις στιγμές της 

μεγαλύτερης σύγκρουσης. Η σύγχυση θα περάσει, γιατί η ψυχική διαταραχή δεν διαρκεί ποτέ για πάντα, 

αφού στον πυρήνα κάθε ανθρώπου υπάρχει μια σπίθα φωτός που δεν σβήνει ποτέ. 

29 Στη συνέχεια, θα κληθείτε να εξηγήσετε αυτά που σας δίδαξα, και τότε θα δώσετε φως για να 

απομακρύνετε τη σύγχυση των συνανθρώπων σας. Τότε, όταν ο κόσμος αποκτήσει ειρήνη, η Βασιλεία 

μου θα είναι κοντά στους ανθρώπους, επειδή το έλεός μου θα είναι έτοιμο να απελευθερώσει την Έβδομη 

Σφραγίδα. 

30 Χωρίς να διακηρύσσετε ότι είστε απόστολοί μου, θα είστε. Παρόλο που είστε κύριοι, θα λέτε ότι 

είστε μαθητές. Δεν θα φοράτε ένδυμα που σας διακρίνει από τους άλλους, δεν θα κρατάτε βιβλίο στα 

χέρια σας, δεν θα χτίζετε οίκους συνάθροισης. Ούτε θα έχετε επί της γης κάποιο κέντρο ή θεμέλιο του 

έργου μου, ούτε θα είναι κάποιος άνθρωπος πάνω από τους ανθρώπους που θα πάρουν τη θέση μου. 

31 Οι ηγέτες που είχατε μέχρι τώρα είναι οι τελευταίοι. Η προσευχή, η πνευματοποίηση και η 

πρακτική της διδασκαλίας μου θα οδηγήσουν τα πλήθη στο μονοπάτι του φωτός.  

32 Η στιγμή είναι πανηγυρική όταν το νόημα του Λόγου Μου φτάνει στην καρδιά σας και αφήνει ένα 

μονοπάτι φωτός. Είναι το ίδιο με αυτό που σας ζωγράφισα κάποια άλλη στιγμή με το Αίμα της Αγάπης. 

33 Η ψυχή, στην επιθυμία της για σωτηρία, αναζητά το μονοπάτι αυτή τη στιγμή, και σε αυτό 

συναντά Εμένα, που είμαι η συγχώρεση που εξαγνίζει και η αγάπη που ανυψώνει. Αλήθεια σας λέω, αυτή 

η αγάπη είναι η δύναμη που ενώνει όλα όσα δημιουργήθηκαν από Μένα, είναι η θεϊκή πνοή που δίνει ζωή 

και δυναμώνει όλα τα όντα. 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής σας μεταμορφώνεστε όλο και περισσότερο προς την τελειότητα - 

τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, αν και σας λέω ότι η ουσία της ύπαρξής σας είναι η ψυχή, αφού το 

σώμα είναι μόνο ένα κέλυφος μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται η ψυχή. 

34 Ακόμα κι αν έχετε παραστρατήσει στην πορεία του χρόνου, επειδή ακολουθήσατε τις κλίσεις της 

σάρκας, καταλάβετε τώρα ότι έχετε βρει τώρα το σωστό δρόμο, ότι έχετε φτάσει στην ενατένιση με την 

οποία ο Πατέρας αποκαλύπτεται στον κόσμο, ώστε αυτός να επιτύχει τη σωτηρία του. Εσείς εδώ έχετε 

φτάσει μερικές φορές στο σημείο της θυσίας στην επιθυμία σας για σωτηρία, επειδή καταλαβαίνετε ότι 

αργά ή γρήγορα, αλλά αμείλικτα, θα εισέλθετε στην Πνευματική Ζωή. 

35 Αναγνωρίστε πολύ καλά ότι αυτή η ζωή εδώ, γεμάτη ομορφιές και θαύματα, είναι ένδοξη. Δεν 

μπορείτε να αρνηθείτε ότι ο άνθρωπος έχει επίσης κάνει το έργο του σε αυτό, το οποίο έχει φέρει πρόοδο 

στον τρόπο ζωής σας. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να στρέψετε τα μάτια σας προς Εμένα, να Μου πείτε ότι 

Εγώ είμαι ο Δημιουργός και Ιδιοκτήτης όλων όσων σας περιβάλλουν και ότι Εγώ είμαι το Φως που 

αποκαλύπτει την επιστήμη στους ανθρώπους. Δεν έχετε φτάσει όλοι σας σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης, 

επειδή δεν έχετε όλοι σας κατανοήσει την εποχή στην οποία ζείτε, ούτε έχετε γνώση της ζωής που ζήσατε 

πριν. 

36 Πώς θα μπορούσαν να μαντέψουν τη χάρη αυτής της εποχής εκείνοι που, τυλιγμένοι σε 

θρησκευτικό φανατισμό, στερούν από την ψυχή κάθε ελευθερία και της στερούν κάθε φυσική έκφραση;  

Κάθε ψυχή κατέχει μεγάλες ικανότητες επειδή υπήρχε πριν από τον κόσμο. Αλλά αν είναι 

περιορισμένη και εμποδίζεται να εκφράσει αυτό που κατέχει, θα πρέπει να ζήσει παρεξηγημένη και 

διαταραγμένη. Θα πρέπει να ζει με τα προαισθήματα του πνευματικού και με τις αναμνήσεις του 

παρελθόντος της, και ως αποτέλεσμα του φόβου που της ενσταλάζουν τα φανατικά δόγματα της πίστης 

για το πνευματικό, θα κρύβει και θα αποκρύπτει τα πάντα. Έτσι δεν θα μπορέσει να αισθανθεί την 

παρουσία μου, αφού ακόμη και η λέξη "πνευματική ψυχή" της φαίνεται παράξενη. Πώς θα μπορούσε να 

έχει πίστη στην ανάσταση της πνευματικής ψυχής, που είναι η μετενσάρκωση; Πώς θα μπορούσε να 

πιστέψει στις εκδηλώσεις που παρακολουθείτε σήμερα; 



U 246 

35 

37 Πλησιάζουν οι τελευταίες στιγμές που θα σας μιλήσω με αυτή τη μορφή, αλλά η ανθρωπότητα δεν 

έχει ακόμη δώσει αποδείξεις ότι αισθάνεται την παρουσία Μου. 

38 Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που έμαθαν για την εκδήλωσή μου σε αυτή την εποχή! Πόσο λίγοι είναι 

εκείνοι που όχι μόνο πιστεύουν στην εκδήλωσή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, αλλά έχουν επίσης 

τη βεβαιότητα ότι η Θεότητα μπορεί να εκδηλωθεί με άπειρες μορφές. Αλλά αν εσείς, τους οποίους 

προετοιμάζω για να γίνετε μάρτυρές μου, δεν μαρτυρήσετε την αποκάλυψή μου σε αυτή την εποχή, η 

φύση και τα στοιχεία της θα "μιλήσουν" και οι νέες γενιές θα γνωρίσουν το έργο μου, ακόμη και αν δεν 

έχουν ακούσει τον λόγο μου. 

39 Σκεφτείτε την ευθύνη σας και συνειδητοποιήστε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να αξιοποιήσετε 

τις διδασκαλίες μου, οι οποίες γνωρίζετε ότι έχουν βαθύ πνευματικό νόημα, ότι αποκαλύπτουν ένα 

μονοπάτι εξέλιξης για την τελειοποίησή σας. Κρατήστε στην καρδιά σας την εντύπωση που σας αφήνει η 

ουσία του λόγου μου και ξεχάστε ότι έγινε γνωστή μέσω ενός ανθρώπου, τα χείλη του οποίου και μόνο 

εξέφρασαν τη μεσιτεία μου. 

40 Μην δίνετε οδηγίες αν δεν τις έχετε εξασκήσει πρώτα, γιατί κανείς δεν θα σας πιστέψει. Οι 

άνθρωποι θα ζητήσουν αποδείξεις από εσάς, τις οποίες σας έχω διδάξει να δίνετε. Αυτά που μπορείτε και 

πρέπει να ξέρετε για την ψυχή μέχρι σήμερα, σας τα έχω πει. Δεν θα προσθέσετε τίποτα σε αυτά που σας 

αποκάλυψα. Πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε να είστε ψυχικά και σωματικά ανθεκτικοί. Γιατί αν 

υπάρχουν ασθένειες ανάμεσά σας μέχρι σήμερα, είναι επειδή δεν μπορέσατε να ξεπεράσετε τη δυστυχία 

και τον πόνο αυτής της ζωής λόγω έλλειψης πνευματικότητας και πίστης. 

41 Η Διδασκαλία μου διδάσκει όχι μόνο να έχετε πίστη στη δύναμη του Θεού, αλλά και ότι πρέπει να 

έχετε πίστη στον εαυτό σας. Όποιος είναι αληθινός πνευματιστής θα μπορεί να λαμβάνει την καθαρή 

αντίληψη του Κυρίου του στη νοητική του ικανότητα κάθε ώρα. Γιατί θα είναι άξιος γι' αυτό τόσο 

πνευματικά όσο και σωματικά. 

Εν κατακλείδι, σας λέω σήμερα: Προσέξτε και προσευχηθείτε, ώστε η δύναμη των σκέψεών σας, που 

στέλνονται με προσευχή στον Ουράνιο Πατέρα, να κατέβει και να απλωθεί ως θεραπευτικό βάλσαμο 

πάνω στα βάσανα αυτής της ανθρωπότητας. 

42 Αγαπημένα μου παιδιά, η θεία Παρουσία μου είναι εδώ μαζί σας - όχι ενσαρκωμένη όπως στη 

Δεύτερη Εποχή, αλλά πνευματικά. 

43 Μιλάω στο σύνολο εκείνων που Με ακούνε. Αλλά αν διεισδύσετε στον Λόγο Μου, θα νιώσετε ότι 

ο Δάσκαλος μιλάει σε κάθε ξεχωριστή καρδιά. 

44 Μην συνηθίσετε τον λόγο μου- σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνει την ψυχή σας για να 

κάνει τα βήματά της στο μονοπάτι ασφαλή. 

45 Ο Ηλίας είναι ο αόρατος βοσκός που οδηγεί τα πρόβατα στο ασφαλές εμπόδιο, όπως ακριβώς ο 

Μωυσής σας οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας στην Πρώτη Εποχή. 

46 Πότε αυτή η χαμένη ανθρωπότητα θα ακολουθήσει τα ίχνη του βοσκού της; Θα τους διαφωτίσω 

ώστε να βρουν το σωστό δρόμο. 

47 Ο δρόμος για τον οποίο μιλάω είναι αυτός της ανανέωσης, της πνευματοποίησης, της άσκησης του 

ελέους. Όποιος ακούει την αγωνιώδη φωνή του αρρώστου, την έκκληση ενός εξαντλημένου και χωρίς 

παρηγοριά, πρέπει να ανοίξει την καρδιά του και να την αισθανθεί να πάλλεται από αγάπη και συμπόνια. 

48 Επιθυμία μου είναι να επιτρέψετε στην ψυχή σας να αποκαλυφθεί στην αληθινή της ουσία, ώστε 

να αναγνωριστείτε ως απόστολοι του Έργου μου. 

49 Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω τις νέες γενιές που θα κάνουν άλλο ένα βήμα μπροστά. Τους 

προετοιμάζετε το μονοπάτι. 

50 Το πεπρωμένο σας ήταν να ακούσετε τη θεία μου διδασκαλία αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι γράφτηκε. 

Το ρολόι έδειχνε την ώρα που όλοι έπρεπε να φτάσουν για να δροσιστούν στη σκιά του πανίσχυρου 

δέντρου όπου ο Πατέρας κατοικεί περιμένοντας την επιστροφή του "άσωτου υιού" για τον οποίο έχει 

πάντα ένα βλέμμα συγχώρεσης, μια αγκαλιά καλωσορίσματος και ένα χαμόγελο αγάπης. 

51 Το φως του Θείου Πνεύματός Μου περνάει μέσα από τον εγκέφαλό σας στο βάθος της καρδιάς 

σας. Και στα χείλη σας τοποθετώ τον Λόγο Μου, ώστε να εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω 

αναθέσει. 
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52 Αυτή η λέξη δεν είναι έργο της ανθρώπινης φαντασίας. Η ανύψωση που πέτυχε η ψυχή είναι αυτή 

που την έφερε πιο κοντά σε Μένα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σταδιακά κατανοείτε το Νόμο Μου, και στο 

βαθμό που ξεδιπλώνεστε μέσα σε αυτόν, επιτυγχάνετε μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

53 Αν κάποιος δεν Με καταλαβαίνει, παρόλο που Με έχει ακούσει, είναι επειδή αναμειγνύει τις 

διδασκαλίες Μου με τις γήινες θεωρίες και ιδεολογίες του - επειδή αναμειγνύει τον πνευματισμό με 

δογματικές δοξασίες και εκκλησιαστικά έθιμα που του εμφύσησαν οι πρόγονοί του. 

54 Η διδασκαλία μου δεν σας επιβάλλει κανένα δόγμα. Η πνευματική σας ικανότητα είναι το μόνο 

πράγμα που θα σας δώσει τη γνώση της διδασκαλίας μου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 

ακολουθήσετε αυτό το ξεδίπλωμα χωρίς σταματημό μέχρι η ψυχή σας να φτάσει στην τελειότητά της. 

55 Η προσδοκία μου, που εκφράζεται στο νόμο μου και στη διδασκαλία μου, είναι οι άνθρωποι να 

γίνουν αδελφοί και αδελφές, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, κάθε 

άνθρωπος στη γη να Με αντιπροσωπεύει με την αρετή και το παράδειγμά του. 

56 Βρήκα την ανθρωπότητα διαταραγμένη σε αυτή την Τρίτη Εποχή και της έστειλα αυτή τη θεϊκή 

έμπνευση για να σωθεί. 

57 Αλλά έπρεπε να πολεμήσω τα παλιά τους έθιμα και τις μορφές λατρείας Μου, επειδή τα έκρινα ότι 

δεν είναι πλέον κατάλληλα για την εποχή αυτή, και ο αγώνας μου με τους φύλακες αυτής της 

κληρονομιάς, που δεν είναι δική μου, ήταν μεγάλος. 

58 Η διδασκαλία που σας έφερα, την οποία αποκάλεσα πνευματιστική, είναι η αιώνια που πάντα σας 

δίδασκα. Αλλά αληθινά σας λέω: Όποιος δεν το έχει νιώσει ποτέ δεν θα μπορεί να πει ότι το έχει 

καταλάβει. 

59 Μπορείτε να χαίρεστε γιατί ο ερχομός μου σηματοδοτεί για σας ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι 

της πνευματικής προόδου. 

60 Καθώς είστε ακόμα ανώριμοι και αδύναμοι, δεν είστε ικανοί να αναγνωρίσετε όλο το μεγαλείο 

που περιέχει η αποκάλυψή μου. Αλλά θα ξεδιπλωθείς με τις διδασκαλίες μου και τελικά θα γίνεις ένα 

καλό παράδειγμα για εκείνους που περιμένουν από σένα να κάνεις αναγνωρίσιμο με τη ζωή σου το 

πνευματικό μονοπάτι που οι άνθρωποι έχουν χάσει. Μην τους αφήνετε χωρίς ελπίδα και μην τους 

απογοητεύετε αν έρχεστε σε αυτούς μόνο με λόγια και χωρίς να είστε παράδειγμα, γιατί τότε δεν θα σας 

αναγνωρίσουν ως μαθητές μου. Πρέπει να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία μου με τα έργα σας. 

61 Πόσο απέχουν οι άνθρωποι από το να κατανοήσουν την πνευματική ειρήνη που πρόκειται να 

βασιλεύσει στον κόσμο! Προσπαθούν να την επιβάλουν με τη βία και τις απειλές και με τους καρπούς της 

επιστήμης τους, για τους οποίους καυχιούνται. 

62 Σε καμία περίπτωση δεν αρνούμαι την πρόοδο των ανθρώπων ούτε είμαι εναντίον της, διότι 

αποτελεί επίσης απόδειξη της πνευματικής τους ανάπτυξης. Αλλά παρ' όλα αυτά σας λέω ότι η 

υπερηφάνειά τους για τη χρήση της βίας και της γήινης δύναμης δεν είναι ευχάριστη μπροστά Μου. Διότι 

αντί να ελαφρύνουν τους σταυρούς των ανθρώπων, βεβηλώνουν έτσι τις πιο ιερές αρχές, προσβάλλουν τις 

ζωές που δεν τους ανήκουν και σπέρνουν πόνο, δάκρυα, θλίψη και αίμα αντί για ειρήνη, υγεία και 

ευημερία. Γιατί τα έργα τους αποκαλύπτουν ακριβώς το αντίθετο, παρόλο που το πηγάδι από το οποίο 

αντλούν τη γνώση τους είναι η δική μου δημιουργία, η οποία είναι ανεξάντλητη σε αγάπη, σοφία, υγεία 

και ζωή; 

63 Θέλω την ισότητα μεταξύ των παιδιών Μου, όπως έχω ήδη κηρύξει στη "Δεύτερη Εποχή". Αλλά 

όχι μόνο υλικά, όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Σας εμπνέω ισότητα από αγάπη, με την οποία σας 

κάνω να καταλάβετε ότι είστε όλοι αδελφοί και αδελφές, παιδιά του Θεού. 

64 Μη φοβάστε να φέρετε αυτές τις αποκαλύψεις στην ανθρωπότητα. Δεν θα υποστείτε μαρτυρικό 

θάνατο, επειδή οι εποχές αυτές έχουν πλέον τελειώσει, αν και θα είστε η αιτία της έρευνας. 

65 Έτσι σας προετοιμάζω μέσω της διάνοιας του ανθρώπινου όντος. Ο Λόγος Μου έχει το ίδιο νόημα 

για όλους τους φορείς της φωνής, και αν νομίζετε ότι είναι διαφορετικός για τον καθένα, τότε είναι επειδή 

προσκολλάστε στην εξωτερική μορφή και δεν κοιτάτε το νόημα. 

66 Θέλω να λαμβάνω τα έργα σας για το καλό των συνανθρώπων σας, θέλω να σας βλέπω να 

εφαρμόζετε τις διδασκαλίες μου. Πόσα θαύματα που εκπλήσσουν τους ανθρώπους μπορείς να κάνεις! 

67 Εκπληρώστε το καθήκον σας και με βάση τα προσόντα σας κατακτήστε τη "Γη της Επαγγελίας" - 

αυτή την υπόσχεση που θα είναι μια αιώνια πραγματικότητα μαζί σας. 
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68 Το παιδί έρχεται στον πατέρα του με την επιθυμία για ζεστασιά, τον κάνει έμπιστό του για να του 

ξεφορτωθεί τις ανησυχίες, τα βάσανα και τους φόβους του. Και χαίρομαι πραγματικά όταν ακούω ακόμη 

και τον πιο εσωτερικό χτύπο της καρδιάς σας. Σε αυτό σας πλησιάζω για να σας δώσω το φως των 

διδασκαλιών Μου, ώστε να μπορέσετε να αναθαρρήσετε. 

Παρόλο που δεν ρίχνω τα πλούτη της γης στα χέρια σας, ούτε θέλω να ζείτε στη μιζέρια. Τότε θα είστε 

σε θέση να παρουσιάσετε ένα αψεγάδιαστο παράδειγμα στις μελλοντικές γενιές, όταν μάθουν ότι Με 

ακολουθήσατε και ανανεωθήκατε χωρίς να επιδιώκετε εγωιστικά συμφέροντα ούτε να απομακρύνεστε 

φανατικά από τα γήινα καθήκοντά σας. 

69 Οικοδομήστε σε στέρεο έδαφος, ώστε αυτό που έχω οικοδομήσει μέσα σας για πνευματικότητα 

και ανανέωση να μην το καταστρέψουν οι άπιστοι. Αλλά δεν πρέπει να κρύψετε αυτή την αλήθεια από 

τον κόσμο από φόβο- πρέπει να την δείξετε στον κόσμο στο λαμπρό φως της ημέρας. Αυτή τη στιγμή, μην 

πηγαίνετε στις κατακόμβες για να προσευχηθείτε και να Με αγαπήσετε. Μην ντρέπεστε όταν μιλάτε ή 

μαρτυρείτε για Μένα με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν θα αναγνωρίσουν ότι Εγώ έγινα 

γνωστός σε εσάς, θα αμφιβάλλουν ότι τα πλήθη των ασθενών και των αναξιοπαθούντων θεραπεύτηκαν 

και βρήκαν ανακούφιση από τα βάσανά τους, θα αρνηθούν τα θαύματα που έκανα για να αναζωπυρώσω 

την πίστη σας. 

70 Θα σας αφήσω το βιβλίο των διδασκαλιών μου, ώστε να μπορείτε να πείτε στον κόσμο: "Ιδού, 

αυτό άφησε ο Δάσκαλος ως κληρονομιά". Και πραγματικά, πόσοι, ακούγοντας την ανάγνωση του Λόγου 

μου, θα πιστέψουν και πόσοι αμαρτωλοί θα ανανεωθούν! Προσέξτε όλες αυτές τις διδασκαλίες, ώστε οι 

δοκιμασίες στη ζωή σας να μη σας πιάσουν απροετοίμαστους. 

71 Θα συνεχίσεις να δίνεις θεραπευτικό βάλσαμο καθ' όλη τη διάρκεια της γήινης ζωής σου, ο λόγος 

σου θα είναι συμβουλές αγάπης για παιδιά, νέους και ενήλικες, και γι' αυτό, όπως και σήμερα, οι 

άνθρωποι θα σε ζητούν, θα συνεχίσουν να σου ζητούν βοήθεια. Θα σας καλέσουν οι ετοιμοθάνατοι που 

θα ζητήσουν τη βοήθειά σας, και τα λόγια σας θα είναι σαν μονοπάτι ή φάρος στην ώρα του θανάτου των 

ανθρώπινων ψυχών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 247  
1 Καλώς ήρθατε, ω άνθρωποι, που Με πλησιάζετε καθημερινά με αυξανόμενους αριθμούς. Εδώ 

είναι ο Δάσκαλος όλων των εποχών, που δίνει τη διδασκαλία της αγάπης Του σε όσους Τον περιμένουν με 

καλή θέληση. 

2 Σας δέχομαι όλους, όπως έκανα και στη Δεύτερη Εποχή, και σας μιλάω με το ίδιο πνεύμα, γιατί 

είμαι ο ίδιος Δάσκαλος. Ανάμεσά σας υπάρχουν πολλοί από εκείνους που άκουσαν τον λόγο Μου - από 

εκείνους που είδαν τα βήματά Μου στη γη και αντιμετώπισαν τα έργα Μου με αδιαφορία. Αλλά ανάμεσά 

τους, πολλοί Με άκουσαν με σεβασμό, απορρόφησαν με ανυπομονησία τα λόγια Μου και γοητεύτηκαν 

από το φως των διδασκαλιών Μου, οι οποίες τους πρόσφεραν έναν παράδεισο και έναν άγνωστο κόσμο 

αιώνιας ευδαιμονίας για την ψυχή. 

Έτσι Με δέχτηκαν οι πεινασμένοι και διψασμένοι για αγάπη, οι άρρωστοι, οι ταλαιπωρημένοι και οι 

καταπιεσμένοι. Πόσοι Με αναζήτησαν και ήρθαν σε Μένα μετά από μακρινά ταξίδια, γνωρίζοντας ότι 

σύντομα θα βρουν θεραπεία, ότι θα μπορούσα να τους θεραπεύσω, επειδή Εγώ είμαι η ζωή και η 

ανάσταση για την ψυχή. 

3 Επίσης, σε αυτό το διάστημα βρήκα καρδιές γεμάτες πίστη, οι οποίες αμέσως έσπευσαν και 

κατάλαβαν να λάβουν τον θείο λόγο μου στις ψυχές τους και θεραπεύτηκαν. 

4 Έχω ακόμη πολλά πράγματα να σας διδάξω, ώστε να γίνετε μαθητές μου. Τότε, όταν θα είστε 

έτοιμοι, θα σας στείλω στους ανθρώπους. Θα ανοίξω τους δρόμους για να μπορέσετε να σπείρετε τον 

σπόρο Μου και να είστε σε αρμονία με όλους όσους Με αγαπούν και Με αναζητούν πνευματικά. Αλλά 

οδηγήστε από το χέρι εκείνους που δεν έχουν ακόμη πάρει το μονοπάτι της πνευματοποίησης, μέχρι να 

ενωθείτε όλοι και να βαδίζετε στο ίδιο μονοπάτι. 

5 Πάντα να προχωράτε μπροστά, παιδιά μου, να αγωνίζεστε για σοφία, ώστε να βρείτε την ουσία 

της ζωής. Αγαπήστε και θα μπορέσετε να εισέλθετε στο μυστικό μου θησαυροφυλάκιο, δεν θα υπάρχουν 

άλλα μυστικά, όλα θα σας αποκαλυφθούν μόλις ανεβείτε στην κορυφή της αληθινής αγάπης. 

6 Τα παιδιά του σήμερα θα είναι οι απόστολοι του αύριο, και εσείς μπορείτε ήδη να γίνετε. Μην 

προσπαθείτε από ματαιοδοξία να αφήσετε τη μνήμη του ονόματός σας στην αδελφότητα. Πάρτε ως 

παράδειγμα τους καλούς αποστόλους, ξεπεράστε τους ακόμη και αν θέλετε, αλλά κάντε το μόνο από 

αγάπη για τους ανθρώπους. Να αγωνίζεστε για το καλό, να εργάζεστε για την ειρήνη, να δείχνετε πάντα 

το δρόμο προς την τελειότητα. 

7 Σας εμπνέω στους διαλογισμούς σας, ώστε στο όνομά Μου να παρηγορείτε τους αρρώστους και 

να διδάσκετε τους συνανθρώπους σας να επιστρέφουν σε Μένα προσπαθώντας για αρμονία, υγεία και 

ειρήνη. Φέρε σ' αυτή την τόσο αγαπημένη ανθρωπότητα το μυστικό της υγείας, πες της ότι πρέπει να 

επιστρέψει στην απλότητα, στην ειλικρίνεια, στην προσευχή και στα ελεήμονα έργα. Σε αυτά θα βρει όλα 

όσα μπορεί να επιθυμεί. 

Θα σταθώ δίπλα σας την ώρα της εκπλήρωσής σας. Σας ενθαρρύνω να ακολουθήσετε αυτό το 

μονοπάτι, όπου θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσετε, να αγκαλιάσετε και να σχηματίσετε μια οικογένεια. 

Κάθε φορά που απλώνετε το χέρι σας για να κάνετε κάτι καλό, η ακτινοβολία μου θα ρέει προς τα κάτω 

και θα αντιλαμβάνεστε ότι το περιβάλλον θα γεμίζει με υπέροχο άρωμα που θα αναδύεται από τα καλά 

σας έργα. 

8 Ευλογημένοι είναι όλοι εκείνοι που ανοίγουν το δρόμο για την ανθρωπότητα, που προετοιμάζουν 

το μέλλον της για εσάς. Σημειώστε αυτή την περίοδο χάριτος στην οποία ζείτε με έργα που θα μείνουν 

χαραγμένα στη συνείδηση των συνανθρώπων σας. Αυτά τα έργα θα είναι τα πρωτοποριακά σας βήματα, 

το πιο αποτελεσματικό κάλεσμα που μπορείτε να τους απευθύνετε και η κληρονομιά που σίγουρα θα 

διαρκέσει. 

9 Γλιτώστε τους από τον πόνο, προειδοποιήστε και διδάξτε τους με το καλό παράδειγμα, ώστε η 

ανθρωπότητα να μπει σύντομα στο σωστό δρόμο. Δεν θέλω να τους βλέπω να κλαίνε ούτε να συνεχίζουν 

να σκοντάφτουν. Είναι η αγαπημένη Μου κόρη, την οποία θέλω να σώσω. 

10 Γήινοι προσκυνητές: Βρίσκεστε στη σκιά του ισχυρού δέντρου και απολαμβάνετε τους καρπούς 

του. Ακριβώς εδώ υπάρχει μια πηγή με καθαρό και κρυστάλλινο νερό όπου μπορείτε να ξεδιψάσετε. Ό,τι 

χρειάζεστε θα το βρείτε εδώ. 
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11 Έχετε αφήσει πίσω σας τα πλήθη των ανδρών και των γυναικών που εξακολουθούν να αναζητούν 

το δέντρο και την άνοιξη. 

12 Σας έχω δει δυνατούς. Όταν η πείνα, η κούραση και η δίψα έφυγαν από εσάς, σας είπα: Στρέψτε 

τα μάτια σας προς εκείνους που χάνονται από την έλλειψη. 

13 Το αστέρι που σας καθοδηγεί και που είναι ο οδηγός σας έλαμψε πάνω από όλα. Όμως δεν 

μπόρεσαν όλοι να το δουν, και αυτοί παρασύρθηκαν. 

14 Έτσι βλέπω τις ψυχές των ανθρώπων αυτή τη στιγμή: πεινασμένοι επειδή τους έκρυψαν το ψωμί - 

ναυαγοί επειδή έχουν γίνει αδύναμοι μπροστά στα πάθη του κόσμου και δεν έχουν βρει ένα χέρι σωτηρίας 

να τους πλησιάζει. 

15 Σας προετοιμάζω ήδη ως ψαράδες ψυχών για να σώσετε με αγάπη τους συνανθρώπους σας. 

16 Να είστε στήριγμα για τους άρρωστους και τους εξαντλημένους, γιατί τώρα είστε δυνατοί. 

Θεράπευσε τις πληγές, είτε αυτές είναι της ψυχής είτε του σώματος, ρίχνοντας πάνω τους το θεραπευτικό 

μου βάλσαμο. Όταν ο διψασμένος δεν έχει πια τη δύναμη να έρθει σε Μένα, φέρνεις το νερό στα χείλη 

του. 

17 Αυτός είναι ο αιώνιος νόμος της αγάπης Μου, τον οποίο σας υπαγορεύω. Η καρδιά σας θα είναι η 

νέα κιβωτός της διαθήκης, στην οποία θα φυλάσσεται. Τότε θα είναι αυτό το εσωτερικό φως που θα 

καθοδηγεί τα βήματά σας και θα σηματοδοτεί το μονοπάτι για όσους σας ακολουθούν. 

18 Ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή είναι το μάννα που τρέφει την ψυχή σας στο ταξίδι της μέσα στη 

ζωή γεμάτη δυσκολίες, βάσανα και αγώνες, όπως ακριβώς έκανε όταν διασχίσατε την έρημο. Αλλά αυτό 

το μάννα είναι ένα μάννα αιώνιας ζωής - όχι σαν εκείνο που έτρεφε τον λαό του Ισραήλ μόνο όσο 

διαρκούσε η περιπλάνηση στην έρημο και του οποίου τα παιδιά του λαού αυτού κρατούσαν την ανάμνηση 

παίρνοντας μια χούφτα ως λείψανο. 

19 Άνδρες και γυναίκες, παραμείνετε πιστοί στις διδασκαλίες μου, ώστε ανάμεσα στους 

συνανθρώπους σας να είστε σαν ήλιοι που διαλύουν το σκοτάδι, Δώστε το καλό παράδειγμα στα παιδιά, 

ώστε στους κόλπους της οικογένειας να είναι σαν κηροπήγιο με άσβεστο φως. 

20 Ευλογημένα είναι τα αγαπημένα Μου πλάσματα στα οποία βλέπω πρόθυμη προσπάθεια και 

ταυτόχρονα πόνο, έναν βαθύ πόνο, επειδή ξέρετε ότι αυτός ο χρόνος σύντομα θα τελειώσει και είναι πολύ 

λίγο αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει από τις οδηγίες Μου. Αλλά σας λέω αληθινά, ο καιρός της χάρης δεν 

τελειώνει. Θα είμαι γύρω σας και θα φυλάω τα βήματά σας. Τα μάτια των προφητών θα Με δουν να 

περπατώ μπροστά στον εκλεκτό λαό. 

21 Είμαι άπειρη αγάπη, μεγαλειώδες έλεος, και ποτέ δεν αφήνω τα παιδιά μου ανυπεράσπιστα. Το 

Πνεύμα μου είναι πάντα μαζί σας και περιμένει την επίκληση για να σας δώσει το χάδι μου. Δεν υπήρξατε 

ποτέ ορφανοί, και αν νιώθετε εγκαταλελειμμένοι για λίγο, είναι επειδή Με αφήσατε. Αλλά τώρα βλέπω 

ότι θέλετε να νιώσετε την επίδραση της χάρης Μου. 

22 Μακάριος είναι αυτός που Με καλεί, γιατί κατεβαίνω στην καρδιά του και μένω μέσα του. Όποιος 

επιθυμεί το φως του Πνεύματός Μου θα φωτιστεί. Όποιος Με καλεί ως Πατέρα, θα Με συναντήσει ως 

Πατέρα. Όταν Με χρειάζεστε ως γιατρό, θα είμαι μαζί σας και θα νιώσετε το θεραπευτικό μου βάλσαμο. 

Σε αυτόν που θα Με καλέσει ως αδελφό, θα απλώσω το φιλεύσπλαχνο χέρι Μου για να τον καθοδηγήσω 

και να τον παρηγορήσω, και αυτός που θα Με ζητήσει ως Δάσκαλο θα λάβει διδασκαλία στην καρδιά του. 

23 Τίποτα δεν είναι αδύνατο για Μένα. Είμαι ο Παντοδύναμος, και η άπειρη αγάπη που νιώθω για τα 

πλάσματά Μου Με κάνει να χαρίζω το έλεός Μου και τη συγχώρεσή Μου στους ανθρώπους. Αυτοί δεν 

θα βλέπουν τις αδυναμίες σας, αλλά μόνο θα υψώνουν την ψυχή τους, γιατί είναι μέρος του Πνεύματός 

Μου και Μου ανήκει. Πάνω από αυτό είναι το πνεύμα, που είναι η θεϊκή σπίθα που έχω τοποθετήσει σε 

κάθε ανθρώπινο πλάσμα. 

Θα σας κάνω στύλο, γιατί τώρα χτίζω έναν νέο κόσμο, έναν κόσμο ειρήνης και φωτός. 

24 Και εσείς που, όπως οι μαθητές της Δεύτερης Εποχής, ακούτε το Λόγο Μου, Μου ζητάτε να γίνετε 

χρήσιμο όργανο για το Έργο Μου, και σας δίνω τη δύναμη και το φως για να το κάνετε. Σε όλους τους 

τρόπους σας θα Με αισθάνεστε. 

25 Θέλω να καταλάβετε τον λόγο μου εκείνης της εποχής, ο οποίος θα αποτυπωθεί στην καρδιά σας, 

και επίσης να καταλάβετε το νόημα του ερχομού μου στη Δεύτερη Εποχή. Γιατί αυτό που συνέβη εκείνη 

την εποχή ήταν το έργο της λύτρωσης της ψυχής. 
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26 Κατέβηκα ως Σωτήρας από την τελειότητα με το να γίνω άνθρωπος στη γη. Εκπλήρωσα την 

αποστολή να σώσω όλα τα πλάσματα που είχαν πέσει στην αμαρτία λόγω της ανυπακοής τους από τον 

Αδάμ. Η αδυναμία τους έκανε τις ψυχές τους να πέφτουν όλο και πιο βαθιά. Αλλά εν ευθέτω χρόνω, σε 

εκπλήρωση των ανακοινώσεων για τον ερχομό του Μεσσία, έγινα άνθρωπος για να δώσω τις οδηγίες Μου 

και να αφαιρέσω τις αλυσίδες της ψυχής και να της δώσω ανάσταση. 

27 Όλοι γνωρίζετε τι συνέβη στον Μυστικό Δείπνο. Το ψωμί και το κρασί που έδωσα στους μαθητές 

μου ήταν τροφή για ολόκληρο το σύμπαν. Συμβόλιζαν την ουσία μου και την αγάπη μου που βασιλεύει σε 

όλα τα παιδιά μου, πιστούς και άπιστους. Το φως του Πνεύματός μου δόθηκε σε όλους. 

28 Έπλυνα τα πόδια των αποστόλων Μου για να δείξω την ταπεινοφροσύνη Μου και να τους 

προσκαλέσω να ξεκινήσουν τα μονοπάτια της γης για να προετοιμάσουν κάθε καρδιά με την αγάπη Μου - 

με την απέραντη αγάπη που νιώθω για όλους, ώστε κανείς να μη χαθεί και όλοι να έρθουν σε Μένα. Όμως 

αυτή η πράξη σας διδάσκει να καθαρίζετε τον εαυτό σας από κάθε αμαρτία, αν θέλετε να ξεκινήσετε την 

εκπλήρωση της αποστολής σας. 

29 Τίποτα δεν είχα κρατήσει για τον εαυτό μου. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι εναντίον 

Μου που δεν είχα γνωρίσει εκ των προτέρων; Όλα είχαν προετοιμαστεί όπως ήταν το θέλημά Μου, και 

καθώς συνέβησαν, ήταν η πορεία που Εγώ είχα προβλέψει για να πείσω τις καρδιές. Με έσυραν στο 

σταυρό, εξέθεσαν το σώμα Μου και κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια Μου στο ξύλο. - Αυτός είναι ο 

συμβολισμός του σταυρού: 

30 Η οριζόντια ράβδος είναι η αμαρτία του κόσμου, η οποία αντιτίθεται στην κάθετη ράβδο. Ο 

τελευταίος ανεβαίνει στα ύψη και τα σηματοδοτεί. Αλλά η αμαρτία είναι πάντα το εμπόδιο για την 

ανύψωση στο θείο. 

31 Ήμουν καρφωμένος σε εκείνο το ξύλο, και όταν το πνεύμα μου είδε την ψυχρότητα των καρδιών, 

την κακία, και στη συνέχεια τη χαρά όταν είδαν αυτό το σώμα να μαρτυρεί, το πρόσωπο στρεβλώθηκε 

από τον πόνο. Τα χείλη μου είπαν τότε αυτά τα λόγια: "Συγχώρεσέ τους, Κύριε, γιατί δεν ξέρουν τι 

κάνουν". 

Τώρα, στον παρόντα χρόνο, σας συγχωρώ και πάλι, επειδή ακόμα δεν Με έχετε καταλάβει. Πόσα από 

τα πλάσματά Μου ισχυρίζονται ότι Με αγαπούν και δεν Με αγαπούν - πόσοι από αυτούς που νομίζουν ότι 

Με υπηρετούν, υπηρετούν τον πειρασμό! 

32 Και πάλι τα μάτια μου αναπαύονται στα πλήθη και αναγνωρίζουν τον έναν και τον άλλον από 

εκείνους που Με περιέβαλαν εκείνη τη στιγμή - από εκείνους που είχαν λάβει θαύματα λίγο πριν και 

παρόλα αυτά δεν ήταν σε θέση να Με αναγνωρίσουν. 

33 Δεν είδα σε αυτά τα πρόσωπα ούτε έλεος ούτε αγάπη. Γι' αυτό, είπα στον λαό: "Διψάω". Δεν ήταν 

η δίψα του σώματος, ήταν η δίψα της ψυχής που προκάλεσε την εκφορά αυτών των λόγων. Διψούσα για 

την αγάπη των ανθρώπων. Αλλά μακριά από την αγάπη, έβλεπα σ' αυτούς την ικανοποίηση, την 

ευχαρίστηση που Με έκαναν να υποφέρω μέχρι θανάτου. Τότε η γη έτρεμε, ο ήλιος σκοτείνιασε, και 

συνέβη το πνεύμα Μου να αποκολληθεί από το σώμα του Ιησού. 

34 Τα παιδιά μου είδαν το σώμα στο οποίο έπεσε όλο το βάρος της αμαρτίας και της ντροπής του 

κόσμου, και το μαρτυρικό σώμα φώναξε: "Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;". 

35 Τότε έστρεψα το βλέμμα Μου στο πονεμένο πρόσωπο της Μαρίας, στον απόστολό Μου Ιωάννη 

και στις γυναίκες που συνόδευαν τη Μαρία, και θέλοντας να αφήσω άλλη μια απόδειξη της αγάπης Μου, 

εμπιστεύτηκα τη φροντίδα και την προστασία όλων των παιδιών Μου στη Μαρία, λέγοντάς της: 

"Γυναίκα, εκεί είναι το παιδί σου", και στον Ιωάννη: "Παιδί, εκεί είναι η μητέρα σου". Ήταν η 

κληρονομιά που κληροδότησα στην ανθρωπότητα εκείνη τη στιγμή. Ο Ιωάννης ενσάρκωνε το παιδί, την 

ανθρωπότητα. Σας εμπιστεύτηκαν στη Μαρία για να μεσιτεύει, να παρηγορεί και να προστατεύει αιώνια 

όλα τα πλάσματα. 

36 Τότε στράφηκα προς αυτόν που φώναξε από φόβο και ήταν επίσης καρφωμένος σε σταυρό: τον 

Δήμα. Μπήκα στην καρδιά του και είδα τη μεγάλη του μετάνοια. Μου είπε: "Εσένα, που είσαι τέλειος, σε 

σταυρώνουν. Ελέησέ με, φτωχέ αμαρτωλέ." Τον παρηγόρησα λέγοντάς του: "Αληθινά, αληθινά, σε λίγες 

στιγμές θα είσαι μαζί Μου στον Παράδεισο". 

37 Ο φυσικός θάνατος πλησίασε τον Ιησού, και τότε είπα αυτά τα λόγια: "Πατέρα, στα χέρια σου 

παραδίδω το πνεύμα μου". 
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Σας δίδαξα να επιστρέφετε στον Πατέρα μετά την εκπλήρωση των εντολών Του. Το πνεύμα μου 

επέστρεψε στην παρουσία Του για να ενωθεί με το πνεύμα Του. 

38 Τα τελευταία μου λόγια ήταν: "Όλα ολοκληρώθηκαν". Ευλογημένη είναι η καρδιά που μπορεί να 

φτάσει στον τελικό στόχο της πορείας της ανάπτυξής της, γιατί θα την παραλάβω και θα είναι γεμάτη 

χάρη και τελειότητα. 

39 Αυτές είναι οι επτά λέξεις που ο κόσμος ακούει χρόνο με το χρόνο χωρίς να κατανοεί την 

πνευματική τους σημασία. 

40 Μαθητές και φίλοι μου, μετά τον θάνατο του Ιησού, ανέσυραν το σώμα, το ταρίχευσαν, όπως ήταν 

το έθιμο, και το τοποθέτησαν σε ταφικό θάλαμο. Κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων ημερών, το 

Πνεύμα Μου κατέβηκε στους κόσμους όπου οι ψυχές Με περίμεναν για να τους δώσω ελευθερία και να 

τους δείξω τον δρόμο. Η λύτρωση έφτασε επίσης σε εκείνα τα πλάσματα που βρίσκονταν στις σκοτεινές 

σφαίρες περιμένοντας τον Σωτήρα τους. 

41 Στη συνέχεια, εμφανίστηκα κάνοντας τον εαυτό Μου ορατό και επισκέφθηκα τη Μητέρα Μου, τη 

Μαρία Μαγδαληνή, καθώς και τους μαθητές Μου. Πριν από την Ανάληψή Μου, τους έδωσα την 

τελευταία Μου οδηγία για να τους δείξω πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται ανάμεσα στους ανθρώπους, αν 

επρόκειτο να φέρουν την άπειρη σοφία Μου, την τέλεια οδηγία, για να αφυπνίσουν όλες τις ψυχές στη 

νέα ζωή. 

42 Και σήμερα, καθώς πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, σας λέω: Να είστε αμέριμνοι μετά 

από αυτόν τον περιορισμένο χρόνο διδασκαλίας. Οι ψυχές έχουν εξελιχθεί και δεν χρειάζεται να Με 

βλέπετε με υλικά μάτια. Επίσης, δεν είναι πλέον απαραίτητο να ακούτε τον λόγο Μου από υλικά στόματα. 

Η ψυχή έχει εξελιχθεί, έχει αναστηθεί και θα λάβει πνευματικά. Θα δείξω επίσης το δρόμο σε όλους τους 

μαθητές Μου στο μέλλον. 

43 Δίνω τις οδηγίες μου σε όλα τα παιδιά μου. Ο Δάσκαλος σας λέει: Μόλις μετατρέψετε τις ψυχές 

που σας εμπιστεύτηκαν σε γόνιμα χωράφια όπου η αγάπη αποδίδει καρπούς, η ενότητα και η αδελφοσύνη 

θα βασιλεύουν ανάμεσά σας. Τότε θα μπορείτε να θεωρείτε τους εαυτούς σας μαθητές μου. 

44 Μερικές φορές σας μιλάω με εικόνες, ώστε να μπορέσετε να διεισδύσετε στις βαθιές διδασκαλίες 

αποτυπώνοντας τον Λόγο Μου στη φαντασία σας, και σας μιλάω εκτενώς, ώστε να μην υπάρχει τίποτα 

που να σας προσβάλλει ή να σας μπερδεύει. Αν δεν ήταν έτσι, θα είχατε ήδη δημιουργήσει σήματα τάξης, 

βαθμούς και κατατάξεις μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών, μεταξύ των "πρώτων" και των 

"τελευταίων" στις συνελεύσεις σας, και εν μέσω εορτασμών θα στεφανωνόσασταν με πλασματικά 

δάφνινα στεφάνια. Διότι οι άνδρες έχουν την τάση για ματαιοδοξία και επίδειξη. 

45 Σπείρετε μεταξύ σας τον σπόρο της αδελφοσύνης που καλλιέργησαν οι απόστολοί μου εκείνη την 

εποχή. Αυτός ο σπόρος ήταν το πρότυπο με το οποίο φύτεψαν εκκλησίες, χωριά και πόλεις. 

46 Τι πρέπει να ξέρετε για να διδάξετε το δόγμα μου;: Αγάπη. Είναι αδύνατον να γίνετε ιεραπόστολοι 

του Χριστού αν δεν έχετε αγάπη στην καρδιά σας. Όλοι θα φτάσετε σε Μένα, και αυτό θα γίνει μέσω της 

αγάπης. Κάποιοι θα φτάσουν νωρίτερα και άλλοι αργότερα. Εκείνοι που άργησαν περισσότερο με δική 

τους υπαιτιότητα θα πρέπει να χύσουν τα περισσότερα δάκρυα. 

Είστε όλοι σαν τα λουλούδια που δεν ανοίγουν την ίδια στιγμή για να δεχτούν το φως της νέας ημέρας. 

Αν η καρδιά σας παρέμεινε κλειστή στη θεία αγάπη, σας λέω τώρα: το παρελθόν σας έχει περάσει, τώρα η 

αιωνιότητα σας ξανακερδίζει. Κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο της προηγούμενης ζωής σας, στο οποίο 

υπάρχουν σίγουρα πολλές ατέλειες. Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν επίσης οι κενές σελίδες της 

μελλοντικής σας ζωής και της μεταμόρφωσής σας. Βλέπω και γνωρίζω τα πάντα. 

47 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι θα ενωθείτε όλοι μαζί Μου. Αλλά ο καθένας θα πρέπει να 

"κατακτήσει" τον ουρανό μόνος του. Μπορείτε να κάνετε αυτή την "κατάκτηση" εύκολα μέσω της αγάπης 

ή οδυνηρά μέσω του πόνου. Σας βοηθάω, σας παρηγορώ και σας καθοδηγώ, αλλά τα υπόλοιπα πρέπει να 

τα κάνετε μόνοι σας. Σας ενισχύω, και αυτή η δύναμη είναι η δύναμη της αγάπης, της αληθινής ενέργειας 

που κινεί το σύμπαν, τα πάντα που δημιουργήθηκαν, και χωρίς την οποία δεν θα υπήρχατε. 

Σας κρύβω το βιβλίο του παρελθόντος σας, γιατί αν βλέπατε τις σελίδες του, θα κλαίγατε από θλίψη 

και θα αρρωσταίνατε από θλίψη. Για πολλούς, η φρίκη και η θλίψη τους θα ήταν τόσο μεγάλη που θα 

θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανάξιους συγχώρεσης και λύτρωσης. Ακόμα και σε αυτά τα σκοτεινά 

θέματα η αγάπη μου λάμπει, γλιτώνοντάς σας από μια τρομερή και ατελείωτη αγωνία και δημιουργώντας 

νέους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ανανεώσετε σταδιακά την ψυχή σας μέσω αγνών έργων. 
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Ωστόσο, αν γνωρίζατε τις μελλοντικές σελίδες του βιβλίου της ζωής σας - πόσο θα χαμογελούσατε από 

ευτυχία! 

48 Μόλις εξυψωθείτε, θα θυμάστε με χαρά τα προηγούμενα βάσανά σας και θα ευχαριστείτε τον 

Πατέρα. Γιατί αυτά τα βάσανα ήταν λιγότερα από αυτά που σου άξιζαν. 

49 Εδώ είναι ο λόγος Μου που δόθηκε μέσω της διάνοιας του ανθρώπου. Για να είναι τόσο τέλειο 

όσο επιθυμείτε, πρέπει να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας και να το μοιραστείτε με τους αδελφούς και 

τις αδελφές σας, μέσω των οποίων σας μιλάω. Δώστε τους ιδεαλισμό, ψυχική ηρεμία και κίνητρο γι' αυτό. 

Το έργο σας είναι δύσκολο για την ψυχή και πολύ επαχθές για το σώμα. Το έργο μου χρειάζεται ισχυρούς 

φορείς φωνής, μόνο έτσι θα μπορέσει να κάνει τα θαύματα που απαιτεί ο άπιστος κόσμος, δηλαδή εκείνοι 

που είναι σαν τον Θωμά στην αμφιβολία τους - που πρέπει να δουν και να αγγίξουν για να πειστούν, μη 

γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν κι αυτοί να κάνουν θαύματα αν έπαιρναν λιγότερο τον Θωμά και 

περισσότερο τον Δάσκαλο που σας μιλάει ως παράδειγμα. 

50 Εσείς οι φορείς της φωνής του Λόγου Μου: Όσο το έργο σας δεν γίνεται κατανοητό και βλέπετε 

ότι δεν λαμβάνετε την προσοχή και την εκτίμηση που σας αξίζει λόγω του έργου που επιτελείτε - 

συμβιβαστείτε με αυτό, συγχωρήστε, μην χάνετε την καλοσύνη σας. Αλλά όταν αισθάνεστε το 

πνευματικό άγγιγμα του φωτός Μου που κατευθύνεται προς τη διάνοιά σας, για να βγει στη συνέχεια από 

τα χείλη σας - σκεφτείτε Με, αφεθείτε με χαρά στην αγάπη Μου, υπηρετήστε Με με άπειρη απόλαυση, 

γνωρίζοντας ότι έτσι υπηρετείτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Θα ανταμείψω την προετοιμασία σας 

γεμίζοντάς σας με χάρη εκείνες τις στιγμές. Για να τα αξίζετε όλα αυτά, πρέπει να γίνετε στοργικοί και να 

έχετε το αίσθημα της αληθινής φιλανθρωπίας στην καρδιά σας. 

51 Μη σκέφτεστε γήινες "σοφίες" ή φιλοσοφίες τη στιγμή της προετοιμασίας για την εκδήλωσή μου, 

γιατί όλα αυτά θα είναι άχρηστα μπροστά στη σοφία μου. Εγώ είμαι που σας εμπνέω στην έκστασή σας 

και σας δίνω δύναμη για την εκπλήρωση του δύσκολου έργου σας. Αν παραδοθείτε σε Μένα, τι έχετε να 

φοβηθείτε; 

52 Προσευχηθείτε, αλλά αφήστε την προσευχή σας να καθορίζεται από τις καθημερινές σας 

προθέσεις και τα έργα σας, αυτή θα είναι η καλύτερη προσευχή σας. Αλλά αν θέλετε να απευθύνετε μια 

σκέψη σε Μένα για να εκφράσετε ένα αίτημα με αυτήν, απλά πείτε Μου: "Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου 

για μένα". Με αυτό θα ζητήσετε ακόμη περισσότερα από όσα θα μπορούσατε να καταλάβετε και να 

ελπίζετε, και αυτή η απλή πρόταση, αυτή η σκέψη, θα απλοποιήσει ακόμη περισσότερο εκείνο το "Πάτερ 

ημών" για το οποίο Μου ζητήσατε σε άλλη στιγμή. 

53 Έτσι έχετε την προσευχή που ζητάει τα πάντα και που θα μιλήσει καλύτερα για σας. Ωστόσο, δεν 

θα το πουν τα χείλη σας, αλλά η καρδιά σας θα το νιώσει- γιατί το να το πεις δεν σημαίνει να το νιώσεις, 

και αν το νιώσεις, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Ξέρω πώς να ακούω τη φωνή του πνεύματος και να 

καταλαβαίνω τη γλώσσα του. 

54 Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για σας από το να το ξέρετε αυτό; Ή μήπως νομίζετε ότι εξαρτώμαι από 

εσάς για να μου πείτε τι πρέπει να κάνω; Μην ενισχύετε τον εαυτό σας στη γνώμη ότι για τις εκδηλώσεις 

Μου είναι απαραίτητοι οι κατάλληλοι χώροι, τα ειδικά ενδύματα, ακόμη και ορισμένες συμπεριφορές, 

ώστε να μπορέσω να γίνω γνωστός. Θα έρθουν μέρες που η έμπνευσή Μου θα είναι μαζί σας σε 

οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε ώρα, μπροστά σε διαφορετικά πλήθη, όπου θα εκφράζετε τις σκέψεις 

Μου με λόγια και σε γλώσσες που όλοι θα καταλαβαίνουν. 

55 Η μόνη εκκλησία στην οποία θα ηχεί αυτός ο λόγος θα είναι η καρδιά του αδελφού σας. 

Μαθαίνετε γλώσσες για να μπορείτε να μεταδώσετε τον Λόγο μου σε γλώσσες διαφορετικές από αυτή 

που μιλάτε; Σας λέω ότι θα εκφράσετε τις σκέψεις μου, που είναι ελαφρές, και ο καθένας θα τις λάβει στη 

δική του γλώσσα, όπως ακριβώς συνέβη όταν οι απόστολοί μου μιλούσαν για τη βασιλεία μου σε 

ανθρώπους διαφορετικών γλωσσών. Όσοι πιστεύουν ότι αυτά τα εκπληκτικά γεγονότα είναι αληθινά, τα 

αποκαλούν θαύματα, ενώ άλλοι τα αρνούνται επειδή τα θεωρούν αδύνατα. Αλλά σας λέω ότι είναι μικρά 

πράγματα που θα μπορείτε να κάνετε χωρίς προσπάθεια, αν είστε πραγματικά μαθητές της αγάπης μου. 

Ακολουθήστε τις παρορμήσεις της καρδιάς σας, ω φορείς της φωνής μου, χωρίς να μιμείστε κανέναν. Να 

θυμάστε ότι ο καθένας έχει ένα καθήκον να εκπληρώσει. 

56 Άνθρωποι, πολλαπλασιαστείτε, βοηθήστε με τις σκέψεις σας εκείνους που είναι όργανά μου. Στην 

έκστασή τους, σας δίνουν το πνευματικό φως, την τροφή που σας δυναμώνει και σας ευχαριστεί. 

Υπηρετούν για να μπορείτε να μάθετε. Αύριο, οι άλλοι θα κάνουν για εσάς ό,τι κάνετε εσείς γι' αυτούς 
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σήμερα. Θα μπορούσατε να πείτε ότι η εξωτερική μορφή της γλώσσας στην οποία μιλούσα στη "Δεύτερη 

Εποχή" και αυτή που χρησιμοποιώ τώρα είναι διαφορετική, και εν μέρει θα είχατε δίκιο. Διότι ο Ιησούς 

σας μίλησε τότε με τις εκφράσεις και τους ιδιωματισμούς των εθνών στα οποία ζούσε, όπως ακριβώς 

κάνω και εγώ σήμερα όσον αφορά το πνεύμα εκείνων που ακούν το Λόγο Μου. Αλλά το πνευματικό 

περιεχόμενο που μεταδίδεται από αυτόν τον Λόγο, που δόθηκε τότε και τώρα, είναι το ίδιο, είναι ένα, 

είναι αναλλοίωτο. Ωστόσο, αυτό παρέμεινε απαρατήρητο από πολλούς, των οποίων οι καρδιές είναι 

σκληρές και τα μυαλά κλειστά. 

57 Υπάρχουν πάντα εκείνοι που απομακρύνονται από τη ρίζα και προσκολλώνται στο εξωτερικό, 

όπου σφάλλουν και παραστρατούν χωρίς να το συνειδητοποιούν. Η γλώσσα που αποκαλύπτεται σε κάθε 

ένα από τα παιδιά Μου, μέσω των οποίων σας μιλάω, είναι πολύ απλή και καθαρή, αποκαλύπτει αγάπη 

και έχει πνευματικό περιεχόμενο. Αλλά μην παρασύρεστε από μελωδικές εκφράσεις που ακούγονται πολύ 

καλά στα αυτιά σας και δεν λένε τίποτα στην καρδιά σας. 

58 Αφήστε την καρδιά σας να συγκινηθεί περισσότερο από τον εγκέφαλό σας, γιατί ο τελευταίος 

είναι ο κύριος του. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο αγαπάει, τόσο πιο 

ταπεινός είναι και τόσο πιο υγιής. 

59 Αναζητήστε το έργο μου με την αγνότερη και υψηλότερη πίστη, την αγάπη και τις ιδέες σας. Μην 

την περιπλέκετε με περιττές γνώσεις και μην επισκιάζετε το μεγαλείο αυτής της Διδασκαλίας με 

εξωτερικές μορφές λατρείας. Μην ξεχνάτε ότι μέσω αυτών των πραγμάτων και άλλων που θα σας πω 

αργότερα, έχετε απομακρυνθεί από το αληθινό μονοπάτι. 

60 Τι προτιμάτε: Να Με αναζητάτε μέσα από τα αντικείμενα που δημιουργείτε για να Με 

αντιπροσωπεύσετε ή να λαμβάνετε απευθείας στην καρδιά σας το άγγιγμα της αγάπης Μου ή το κάλεσμα 

της φωνής Μου; Πνευματοποιήστε τους εαυτούς σας. Αλήθεια σας λέω, όποιος το πετύχει αυτό, θα 

αποκτήσει κάτι που αξίζει περισσότερο από όλους τους επίγειους τίτλους και διορισμούς. 

61 Θα βιώσετε θαύματα όταν συμβεί αυτό, και ακόμη και πριν από αυτό θα συμβούν απίστευτα 

γεγονότα. Εμπρός, μαθητές! Μην πτοείστε από ψυχές χωρίς φως, είτε είναι ενσαρκωμένες είτε όχι πια 

ενσαρκωμένες. Αλλά αγαπήστε τους και βοηθήστε τους, γιατί και αυτοί είναι τα πολυαγαπημένα Μου 

παιδιά που θα Με αναζητούν ακόμα, όπως ακριβώς Με αναζητήσατε. Τότε θα τους δεχτώ και θα τους 

αγκαλιάσω σαν τον "Άσωτο Υιό". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 248  
1 Η ειρήνη μου να είναι σε κάθε ψυχή. Νιώστε βαθιά αυτή την ειρήνη, έτσι ώστε το φως να 

ξεπροβάλλει, κάνοντάς σας ορατά τα αληθινά μονοπάτια, και να απομακρυνθείτε από τα σκοτεινά 

μονοπάτια που ταξιδεύετε εδώ και αιώνες, σκοντάφτοντας ανάμεσα σε αγκαθωτούς θάμνους. Με πόση 

θλίψη καλύψατε τον όμορφο πλανήτη που σας εμπιστεύτηκα για να κατοικήσετε σε αυτόν για μια στιγμή 

της αιώνιας ζωής σας. 

2 Μόνο με ειρήνη στην ψυχή σας θα μπορέσετε να Με ακολουθήσετε και να Με καταλάβετε. Η 

διδακτική ομιλία που σας δίνω απευθύνεται σε δυνατές ψυχές, σε ανθρώπους που έχουν γίνει δυνατοί 

στον πόνο και στην αγάπη, ώστε να μπορέσουν αργότερα να λάμψουν μπροστά στην ανθρωπότητα ως 

πρότυπα. 

3 Αν σκεφτείτε το παράδειγμα του Ιησού, θα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις διδασκαλίες 

μου. Αλλά αν επιμένετε να τρώτε τους πικρούς καρπούς που καλλιεργεί η ανθρωπότητα, θα καταλάβετε 

ελάχιστα ή τίποτα από τη διδασκαλία του Δασκάλου. Υπάρχουν πολλά επικίνδυνα και δηλητηριώδη 

φρούτα, επειδή υπόσχονται γλυκύτητα εξωτερικά και κρύβουν δηλητήριο στο εσωτερικό τους. 

4 Σας λέω εκ νέου: Ξεκουράστε τις ψυχές σας και ξεχάστε για μια στιγμή τα προβλήματά σας με τη 

σκέψη ότι είναι προβλήματα όλης της ανθρωπότητας, καθώς ο κόσμος περνάει μια περίοδο επανόρθωσης. 

5 Μοιάζετε με τους θάμνους που μερικές φορές έχουν κλαδιά τόσο κοκαλιάρικα και άρρωστα που 

χρειάζονται ένα επώδυνο κλάδεμα για να αφαιρεθούν τα άρρωστα μέρη τους, ώστε να μπορέσουν να 

ανακάμψουν. Όταν η δικαιοσύνη της αγάπης μου αφαιρεί από το ανθρώπινο δέντρο τα άρρωστα κλαδιά 

που βλάπτουν την καρδιά του, το ανυψώνει. Όταν ένας άνθρωπος πρόκειται να κόψει ένα άκρο του 

σώματός του, αναστενάζει, τρέμει και δειλιάζει, παρόλο που ξέρει ότι αυτό γίνεται για να αφαιρεθεί ό,τι 

είναι άρρωστο, ό,τι είναι νεκρό και απειλεί ό,τι μπορεί ακόμη να ζήσει. Τα τριαντάφυλλα, επίσης, όταν 

κλαδεύονται, χύνουν το αίμα τους σαν δάκρυα πόνου, αλλά μετά καλύπτονται με τα πιο όμορφα άνθη. Η 

Αγάπη Μου κλαδεύει με απείρως ανώτερο τρόπο το κακό στην καρδιά των παιδιών Μου, θυσιάζοντας 

μερικές φορές τον εαυτό Μου. Όταν οι άνθρωποι Με σταύρωσαν, κάλυψα τους δήμιους Μου με την 

καλοσύνη Μου και τη συγχώρεσή Μου και τους έδωσα ζωή. Με τα λόγια Μου και τη σιωπή Μου τους 

γέμισα με φως, τους υπερασπίστηκα και τους έσωσα. Έτσι περιορίζω το κακό, το αποκρούω με την αγάπη 

Μου, και υπερασπίζομαι και σώζω τον κακοποιό. Αυτή η συγχώρεση ήταν, εξακολουθεί να είναι και θα 

είναι αιώνια πηγή σωτηρίας. 

6 Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, σας σηκώνω όταν πέφτετε, επεμβαίνω όταν παραστρατάτε. 

Συνειδητοποιήστε ότι δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από Μένα. Φοβηθείτε τους εαυτούς σας! 

7 Δείχνω πάντα στα παιδιά μου τον εύκολο, όμορφο και ασφαλή τρόπο. Σας απαλλάσσω από τις 

μεγάλες, δύσκολες και θλιβερές διαδρομές με τα πόδια που δημιουργείτε στους εαυτούς σας μέσω των 

έργων σας. Αν παρεκκλίνετε ή είστε υποτονικοί και καθυστερείτε την άφιξή σας στο μονοπάτι του φωτός, 

είναι μόνο επειδή είστε πεισματάρηδες. 

8 Σας δίνω νέες αποκαλύψεις, ώστε να επιτύχετε κι εσείς νέες μεταμορφώσεις. Τίποτα και κανένας 

δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τα διδακτικά μου λόγια να φτάσουν στις ψυχές με τη μορφή γραπτών. Ο 

Λόγος Μου θα καταστρέψει όλα τα ψεύτικα που έχουν συσσωρευτεί στην ανθρώπινη ζωή. 

9 Δεν προκαλώ μια μικρή διαμάχη, αλλά έναν μεγάλο πόλεμο κοσμοθεωριών, στον οποίο θα 

λάμψουν οι εμπνευσμένοι. Θα σας δώσω τη σωστή λέξη για να ερμηνεύσετε σωστά τη διδασκαλία μου. 

10 Ελάτε στον Κύριο και μάθετε από Αυτόν, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε τις κακές 

ερμηνείες που σας έχουν διδάξει για τις γραφές των προηγούμενων εποχών. Αυτές οι λανθασμένες 

ερμηνείες, που ήταν σαν τυφλοί καθρέφτες, δεν σας άφηναν να δείτε την αλήθεια. 

11 Σας είπαν για τον Αντίχριστο, που αναφέρεται σε μια αποκάλυψη του μαθητή μου Ιωάννη. 

Λανθασμένα, έχετε εφαρμόσει αυτή την προσωπικότητα σε πολλούς συνανθρώπους σας, τόσο στο 

παρελθόν όσο και στο παρόν. Σήμερα σας λέω ότι ο Αντίχριστος, όπως τον έχει αντιληφθεί η 

ανθρωπότητα, δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει. Αντίχριστος είναι όποιος δεν αγαπάει, γιατί ο Χριστός είναι η 

αγάπη του Δημιουργού. Συνειδητοποιήστε, λοιπόν, ότι ο κόσμος σας είναι γεμάτος από αντίχριστους που 

έχουν τυφλωθεί από τον υλισμό. 

12 Σας λέω ότι είναι προτιμότερο να είστε γεμάτοι αβεβαιότητες και αρνήσεις παρά γεμάτοι ψευδείς 

πεποιθήσεις ή ψέματα που νομίζετε ότι είναι αλήθειες. Μια ειλικρινής άρνηση που πηγάζει από αμφιβολία 
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ή άγνοια σας βλάπτει λιγότερο από την ψευδή βεβαιότητα μιας αναλήθειας. Η ειλικρινής αμφιβολία που 

διψάει για κατανόηση είναι καλύτερη από τη σταθερή πίστη σε κάποιο μύθο. Η απελπισμένη 

αβεβαιότητα, που φωνάζει δυνατά για φως, είναι καλύτερη από τη φανατική ή ειδωλολατρική βεβαιότητα. 

Σήμερα, οι άπιστοι, οι απογοητευμένοι και οι πικραμένοι κυριαρχούν παντού. Είναι επαναστάτες που 

συχνά βλέπουν πιο καθαρά από τους άλλους, που δεν αντιλαμβάνονται την τελετουργική πόζα ως τέτοια, 

ούτε πείθονται από τις διαβεβαιώσεις που έχουν ακούσει από εκείνους που καθοδηγούν πνευματικά τον 

λαό. Γιατί όλες αυτές οι περίπλοκες θεωρίες δεν ικανοποιούν την καρδιά τους που διψάει για καθαρό 

νερό, το οποίο κατευνάζει το φόβο τους. Εκείνοι που θεωρείτε επαναστάτες συχνά δείχνουν περισσότερο 

φως στις ερωτήσεις τους από εκείνους που απαντούν σε αυτές επειδή θεωρούν τους εαυτούς τους 

μορφωμένους ή σημαντικούς. Αισθάνονται, βλέπουν, αισθάνονται, ακούν και κατανοούν με μεγαλύτερη 

σαφήνεια από πολλούς που αυτοαποκαλούνται δάσκαλοι στις θεϊκές διδασκαλίες. 

13 Συζητάτε επίσης για το φοβερό και τρομερό τέλος του κόσμου, το οποίο πιστεύετε ότι επίκειται 

κάθε φορά που ξεσπά πόλεμος. Και γι' αυτό σας λέω σήμερα ότι το τέλος που περιμένετε δεν θα έρθει. Τα 

λόγια Μου της Δεύτερης Εποχής αναφέρονται στον υλικοποιημένο και επιστημονικό κόσμο που δεν Με 

τιμά, δεν Με αγαπά, δεν Με αναγνωρίζει. 

14 Κυριολεκτικά πιστέψατε στον ερχομό ανθρώπων που θα αυτοαποκαλούνται "Χριστός" και τελικά 

πιστέψατε και καταλάβατε ότι αυτοί θα είναι ψεύτικοι Χριστοί. 

15 Θέλετε να πάρετε τα σύμβολα λανθασμένα και να ασχοληθείτε με αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να 

πέσετε σε σφάλμα και στο τέλος να μην ξέρετε τι να σκεφτείτε. Μην σκέφτεστε τόσο πολύ, καθαρίστε την 

ψυχή και την καρδιά σας και ελάτε σε Μένα. Θα σας δώσω το φως και θα σας αποκαλύψω ό,τι χρειάζεται 

να ξέρετε, τόσο για την υλική σας βελτίωση όσο και για την πνευματική σας άνοδο. 

16 Ποιοι είναι οι ψεύτικοι Χριστοί; Όλοι εκείνοι που διατυμπανίζουν την ανωτερότητα και την αρετή 

και ισχυρίζονται ότι διαδίδουν το καλό, αν και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. 

17 Εξακολουθείτε να μιλάτε για την τρομερή δικαιοσύνη του Θεού, για την οργή του Ιεχωβά, για το 

"οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος" της Ημέρας της Κρίσης, όταν εγώ θα είμαι ο 

εκδικητής Κριτής. Αλλά πόσες ημέρες κρίσης έχετε βιώσει κατά τη διάρκεια της ύπαρξής σας; Σε εκείνες 

τις θλιβερές στιγμές για την ψυχή σας, δεν ήμουν ο κριτής σας, αλλά ο υπερασπιστής σας. Κανένας θυμός 

δεν μπορεί να υπάρχει στο πνεύμα μου. Πώς θα μπορούσα τότε να το αποκαλύψω; Σε Μένα υπάρχει μόνο 

αρμονία. Αυτοί που παίρνουν οφθαλμόν αντί οφθαλμού και δόντι αντί δοντιού είστε εσείς. Η δικαιοσύνη 

μου είναι στοργική και εσείς οι ίδιοι ζητάτε την ευκαιρία να εξαγνιστείτε. Γιατί δεν σας τιμωρώ. 

18 Εσείς που πλανάστε, σύντομα θα σας δεχτώ και θα σας δώσω τη δύναμή Μου και το φως Μου, 

όταν Με καλέσετε. Δεν έχει σημασία ότι έχετε το σημάδι των μεγάλων αμαρτωλών στο σώμα και στην 

ψυχή σας. Θα σας κάνω να ευλογήσετε αυτούς που σας προσέβαλαν και να ευλογήσετε τον Θεό που 

σκέφτηκε ότι αυτό το θαύμα είναι δυνατό μέσα σας. Τότε θα αρχίσετε να αισθάνεστε την αγάπη του 

Χριστού στην καρδιά σας. 

Κάποιοι σκέφτονται όταν ακούν αυτές τις λέξεις: Πώς είναι δυνατόν οι μεγάλοι αμαρτωλοί να 

λαμβάνουν αυτή τη χάρη όπως και οι δίκαιοι, οι οποίοι την κατέχουν με την αξία τους; Ω άνθρωποι, 

Άνθρωποι, δεν βλέπετε πέρα από τα μάτια σας! Πάντα σας έδινα τις ευεργεσίες μου από χάρη, ακόμη και 

πριν τις αξίζετε! 

19 Ανταποκρίνομαι τόσο σε μια καθαρή σκέψη όσο και στο θλιβερό θρήνο εκείνου που Με πλησιάζει 

λερωμένος κάθε φορά που του διαφεύγει έστω και μια σπίθα ταπεινότητας ή διορατικότητας εξαιτίας της 

έλλειψης αγάπης για τους συνανθρώπους του. 

20 Είμαι ο υπερασπιστής των αδυνάτων που χύνουν δάκρυα για τη μεγάλη ανικανότητα και άγνοιά 

τους. Είμαι η θεία ελπίδα που καλεί και παρηγορεί τον κλαψιάρη, είμαι ο στοργικός Ιησούς που χαϊδεύει 

απαλά εκείνον που στενάζει μέσα στον πόνο και τη λύπη του. 

21 Είμαι ο Σωτήρας σας, ο Λυτρωτής σας. Είμαι η αλήθεια προσιτή στον άνθρωπο. 

22 Τώρα ακολουθεί μια άλλη διδασκαλία Μου, μαθητές: Αληθινά σας λέω, όταν αισθάνεστε δυνατοί, 

σπουδαίοι ή ανώτεροι, απομακρύνεστε από Μένα, επειδή η υπερηφάνειά σας στραγγαλίζει το αίσθημα 

της ταπεινότητας. Αλλά όταν αισθάνεστε μικροί, όταν συνειδητοποιείτε ότι είστε σαν άτομα μέσα στη 

δημιουργία Μου, τότε Με πλησιάζετε- γιατί λόγω της ταπεινότητάς σας Με θαυμάζετε, Με αγαπάτε και 

Με αισθάνεστε κοντά σας. Τότε σκέφτεστε όλα αυτά τα σπουδαία και ανεξιχνίαστα που ο Θεός κρατάει 
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μέσα του και που θα θέλατε να γνωρίσετε και να βιώσετε. Σας φαίνεται σαν να ακούτε τον απόηχο των 

θείων ψιθύρων στην ψυχή σας. 

23 Είμαι ο Κύριος της ψυχής σας και ο Σωτήρας της. Το σώμα σας είναι ένα από τα πολλά εργαλεία 

που σας έχουν δοθεί. Αλλά οι περισσότεροι τείνουν να Με ξεχνούν όταν ενσαρκώνονται και 

παραστρατούν, επηρεασμένοι από τη ζωή που τους περιβάλλει στη γη. Αυτό συμβαίνει όταν η ψυχή 

στερείται ακόμα αληθινής μεγαλοπρέπειας και ανύψωσης. 

Άλλοι, που δεν ξεχνούν ότι είμαι ο Κύριος και ο Πατέρας τους, δείχνουν ακόρεστοι στο να ζητούν, 

αλλά τσιγκουνευόμενοι όταν πρόκειται να δώσουν. Τους λείπει η γενναιοδωρία της ψυχής για να 

μπορέσουν να αγαπήσουν. Νομίζουν ότι καταλαβαίνουν πώς να ζητούν, αλλά δεν ξέρουν πώς να δίνουν. 

Δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια να μάθουν να ζητούν, και ακόμη λιγότερο να μάθουν να δίνουν. Το 

μόνο πράγμα που πρέπει να Μου ζητήσουν είναι να εκτελέσω το θέλημά Μου πάνω τους. Γιατί έχετε ήδη 

αναγνωρίσει ότι το Θέλημά Μου είναι δίκαιο, τέλειο και αγαπητικό. 

24 Σας λέω: "Ζητήστε και θα σας δοθεί". 

25 Πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση ή αυτό το αίτημα δεν έχει νόημα; Αληθινά σας λέω, όποιος το 

απευθύνει σε Μένα και το αισθάνεται, έχει βρει μια πηγή θαυμάτων. - Όσο για την προσφορά, δώστε ό,τι 

σας συμβουλεύει η αγάπη να δώσετε. 

26 Προσπαθείτε να φιμώσετε τις πιο αγνές αισθήσεις της ψυχής στον κόσμο μέσα από τις κατάλληλες 

απολαύσεις. Επειδή όμως το Θείο Πνεύμα είναι κρυμμένο στην ύπαρξή σας, όλοι θα πρέπει να 

υποταχθείτε σ' Αυτόν, κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι αργότερα. 

27 Οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να πολεμήσουν για πάντα τον Θεό, τον μόνο που μπορεί να σας 

ανεβάσει από την κατάσταση των ατελών όντων σας στα ύψη της τελειότητας. 

28 Θα σας δείξω το αληθινό νόημα της ζωής με τη διδασκαλία μου και θα σας διδάξω να ερμηνεύετε 

σωστά όχι μόνο τον λόγο μου αυτής της εποχής αλλά και εκείνον της προηγούμενης εποχής. Διότι μέσω 

των λανθασμένων ερμηνειών σας έχετε δημιουργήσει φανατικές λατρευτικές πράξεις σε σχέση με τα 

λόγια μου. Επομένως, ο υλισμός σας δεν σας επιτρέπει να καταλάβετε όταν σας λέω: "Ο ουρανός και η γη 

θα παρέλθουν, αλλά ο λόγος μου δεν θα παρέλθει". 

Σκέφτεστε: Είναι δυνατόν ο ουρανός να παρέλθει όπως η γη; Αυτό δείχνει την έλλειψη βαθύτερης 

κατανόησης. Ήθελα να σας πω ότι ο ουρανός που βλέπετε και η γη στην οποία κατοικείτε θα παρέλθει 

καθώς ο χρόνος περνάει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. 

δεύτερο αφήνει το σημάδι του πάνω τους, αλλά ότι η ουσία και το περιεχόμενο του Λόγου μου δεν θα 

παρέλθει, επειδή - όντας θεϊκός - είναι αιώνιος, και το θείο είναι αναλλοίωτο. 

Η γη σας και ο ουρανός σας, ωστόσο, αλλάζουν και φεύγουν ανεπαίσθητα για τους ανθρώπους, ενώ η 

αγάπη μου παραμένει αναλλοίωτη. Η αγάπη μου δεν φεύγει, γιατί όλο το σύμπαν είναι γεμάτο από αυτήν. 

29 Ο Ιησούς ήρθε για να σας διδάξει την αγάπη, όχι για να ικανοποιήσει τη ματαιόδοξη περιέργειά 

σας. αλλά πόσο λίγοι γνωρίζουν πώς να αγαπούν στο όνομά του. Κάθε φορά που κάνετε κάτι καλό, λέτε: 

"Είμαι ευγενής, είμαι γενναιόδωρος, είμαι φιλανθρωπικός- γι' αυτό και το κάνω αυτό". Σας το λέω: Αν 

κάνατε αυτά τα έργα στο όνομα του Κυρίου σας, θα ήσασταν ταπεινοί, επειδή η καλοσύνη είναι από τον 

Θεό και την έχω χαρίσει στην ψυχή σας. Επομένως, αν αποδίδετε τα καλά σας έργα στην ανθρώπινη 

καρδιά σας, αρνείστε την ψυχή σας και Εκείνον που την προίκισε με αυτές τις αρετές. Από την άλλη 

πλευρά, αν κάνεις κάτι κακό, νίπτεις τας χείρας σου όπως ο Πιλάτος, και κατηγορείς τον Πατέρα για την 

πράξη αυτή, λέγοντας: "Ήταν θέλημα Θεού, ήταν γραμμένο- ο Θεός το θέλησε, είναι πεπρωμένο". 

30 Λέτε ότι τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τη θέληση του Θεού να σας απαλλάξει από τα σφάλματά σας. 

Αλλά πραγματικά, σας λέω, κάνετε λάθος, διότι τα σφάλματά σας, η αθλιότητά σας, συμβαίνουν χωρίς τη 

θέληση του Θεού. Συνειδητοποιήστε ότι ο Παντοδύναμος δεν σας εξαναγκάζει ποτέ με τη βία, με τη 

δύναμή Του. Αυτό κάνετε με τους αδύναμους αδελφούς και αδελφές σας. Αλήθεια σας λέω, το κακό, η 

ανεντιμότητα, η έλλειψη αρμονίας είναι δικά σας- η αγάπη, η υπομονή, η ειρήνη του νου προέρχονται από 

τον Θεό. Κάθε φορά που αγαπάτε, είναι ο Δημιουργός της ψυχής σας που σας εμπνέει. Από την άλλη 

πλευρά, όταν μισείς, είσαι εσύ, είναι η αδυναμία σου που σε οδηγεί και σε καταστρέφει.  

31 Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό στη ζωή σας, να είστε σίγουροι ότι φταίτε εσείς. Αλλά μετά 

αναρωτιέσαι: Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός; Δεν υποφέρει από τις αμαρτίες μας; Δεν κλαίει όταν μας 

βλέπει να κλαίμε; Πόσο θα Του κόστιζε να μας γλιτώσει από αυτές τις πτώσεις; Σας λέω: όσο δεν 
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αγαπάτε, ο Θεός θα είναι για σας κάτι που δεν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί η μεγαλοψυχία του 

Δημιουργού σας είναι πέρα από την αντίληψή σας. 

32 Γίνετε δυνατοί, σπουδαίοι, σοφοί, μάθετε να αγαπάτε. Όταν αγαπάτε, δεν θα έχετε πλέον την 

παιδική επιθυμία να κατανοήσετε τον Θεό, γιατί τότε θα Τον βλέπετε και θα Τον αισθάνεστε, και αυτό θα 

σας είναι αρκετό. 

33 Η αγάπη μου απαντά σε αυτά τα ερωτήματα που μερικές φορές κάνετε στον εαυτό σας μέσα στα 

βάσανά σας. Σας επιτρέπω μόνο να γνωρίσετε τη γεύση του καρπού που καλλιεργήσατε, ώστε να νιώσετε 

κάτι από αυτό που κάνατε τους άλλους να νιώσουν. Αλλά σας λέω επίσης αυτό, ότι όταν κάνετε το ποτήρι 

του πόνου σας να ξεχειλίσει, και θα μπορούσα να σας απαλλάξω από τον πόνο, εξακολουθώ να επιτρέπω 

αυτά και ακόμη και τον θάνατο να είναι μέσα σας. Διότι η ψυχή είναι υπεράνω όλων αυτών των 

ασήμαντων αισθητηριακών αντιλήψεων που τη δοκιμάζουν μέσω του σώματος. 

34 Ο Ιησούς ήρθε στους ανθρώπους για να σας διδάξει πώς μια εξυψωμένη ψυχή αντέχει τα 

μαστιγωτικά χτυπήματα, τις προσβολές και τα αγκάθια, ώστε όταν "σταυρωθείς" να έχεις το θάρρος να 

σταθείς απέναντι στον δήμιο ή τον συκοφάντη, να τον αγαπήσεις και να τον ευλογήσεις. 

35 Έτσι θα αφήσετε πίσω σας τον κόσμο και το σώμα. 

36 Αλλά σήμερα, αυτό το πρωινό της χάρης, όταν ο Λόγος Μου επιστρέφει σε σας μέσω του 

ανθρώπινου νου, σας καλωσορίζω. 

37 Ανθρωπότητα, ετοιμάζεστε να τιμήσετε τη γέννηση του Ιησού. 

38 Γιορτή των Χριστουγέννων, χαρά και μνήμη. 

39 Για τους πλούσιους και ισχυρούς σημαίνει κοσμικές ικανοποιήσεις και απολαύσεις. Για εκείνους 

που ακολουθούν τον Χριστό, ο οποίος δεν είχε ούτε κρεβάτι ούτε σπίτι τη νύχτα που γεννήθηκε, είναι μια 

γιορτή στέρησης αλλά πνευματικής χαράς. 

40 Χριστιανική ανθρωπότητα, εσείς που κάνετε τις προετοιμασίες σας για να στολίσετε τους βωμούς 

σας και να φιλοξενήσετε τις γιορτές σας, αληθινά σας λέω, η καρδιά σας είναι άδεια. Δεν έχετε σκεφτεί 

ότι οι βωμοί που στήνετε και οι εικόνες με τις οποίες Με αναπαριστάτε δεν είναι παρά μια απόλαυση για 

τα μάτια σας και ένα αντίγραφο του Θείου πολύ μακριά από την πραγματικότητα; Πάντα κατοικούσα στο 

ναό της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Ομοίως, σας δίδαξα να εκπληρώνετε το καθήκον σας με κάθε αγάπη 

και αυταπάρνηση. 

41 Σήμερα βλέπω ότι αυτή η διδασκαλία έχει στερηθεί τη δύναμή της, ότι το νόημά της έχει ξεχαστεί 

από αυτόν τον χριστιανισμό. Διότι ακόμη και εκείνοι που φέρνουν δυσκολίες στις οικογένειές τους 

αποκαλούν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Αυτοί που επιδεικνύουν μεγαλοπρέπεια και δύναμη και αυτοί 

που υποδαυλίζουν πολέμους αποκαλούν επίσης τους εαυτούς τους χριστιανούς. Αλλά δεν θα 

ακολουθήσουν όλοι αυτό το παράδειγμα και αυτόν τον τρόπο, γιατί πολλοί θα αφυπνιστούν για να 

συνειδητοποιήσουν ότι το μεγαλείο της ψυχής βασίζεται στη φύση της καρδιάς, η οποία φιλοξενεί τα αγνά 

συναισθήματα που ο Θεός εμπνέει στον άνθρωπο. 

42 Έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που ήρθα στον κόσμο ως άνθρωπος. Σας το 

υπενθυμίζω μόνο για να συνειδητοποιήσετε πόσο μακριά βρίσκεστε από την εκπλήρωση των οδηγιών 

μου. Το παράδειγμά μου ως τέλειο ανθρώπινο ον ξεκίνησε από τη στιγμή της γέννησής μου, συνεχίστηκε 

σε όλη την παιδική και εφηβική μου ηλικία, μέχρι που τελείωσε με την τελευταία ανάσα στο σταυρό των 

βασανιστηρίων. Αυτή η ιστορία, γραμμένη με το αίμα μου, είναι το βιβλίο της ζωής και η αρχή της 

ανθρώπινης λύτρωσης. 

43 Έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους κάνω να καταλάβουν ότι η αγάπη του Πατέρα γι' 

αυτούς ήταν τόσο μεγάλη που τελικά περιόρισα τον εαυτό Μου για να ζήσω μαζί τους ως άνθρωπος, 

μακριά από όλες τις ιδέες περί θεότητας που είχαν οι ηγέτες του λαού που ακολουθούσαν τον Νόμο που 

τους είχε αφήσει ο Μωυσής. Πώς μπόρεσαν να συλλάβουν τον Υιό του Θεού μέσα στη φτώχεια του, ενώ 

εκείνοι ζούσαν μέσα στον πλούτο; Πώς μπόρεσαν να προσκυνήσουν τον Ιησού, τον γιο του ξυλουργού, 

ενώ αισθάνονταν προνομιούχοι; 

Η διδασκαλία μου για την αγάπη και την ταπεινότητα δεν έγινε κατανοητή από αυτούς. Η κούνια Μου 

ήταν τόσο φτωχή που κανένας τους δεν με πλησίασε, ούτε καν για να Με χαϊδέψει ή να Με κοιτάξει με 

αγάπη. Αλλά η Φύση ήταν αρκετά ενθουσιασμένη από την παρουσία Μου ως ανθρώπινο ον και μου 

άπλωσε τα χέρια της στα διάφορα βασίλειά της για να Με καλωσορίσει, ενώ το φως του Αιώνιου, που 

συμβολίζεται με ένα αστέρι, ανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία στον κόσμο. 
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44 Τώρα, σε αυτή την εποχή που δεν χρειάστηκε να γεννηθώ ως ανθρώπινο πλάσμα, ούτε να γίνω 

άνθρωπος και μετά να διωχθώ, το φως του Πνεύματός Μου που λάμπει πάνω σας θα το δει η 

ανθρωπότητα, η οποία θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει πού ρέει σήμερα ο Λόγος Μου. 

45 Σήμερα έρχομαι ως φως, ως ουσία, για να γεμίσω με ειρήνη τους ανθρώπους καλής θέλησης που 

ήξεραν πώς να τιμήσουν αυτή τη μέρα με πνευματικότητα και χαρά και που πρόσφεραν τις καρδιές τους 

σε Μένα ως δώρο. 

46 Η δυστυχία και η αθλιότητα είναι αυτό που προσφέρετε στον Κύριό σας, υπενθυμίζοντας ότι και ο 

Δάσκαλός σας ήρθε στον κόσμο για να υποφέρει. 

47 Λαμβάνω αυτή την προσφορά και ανάβω μια άσβεστη φλόγα στις καρδιές σας. Αφού 

προσφέρθηκα ως θυσία για να σας δείξω τον δρόμο για τη σωτηρία σας - μην ξεχνάτε ότι είμαι πάντα 

έτοιμος να απλώσω το φιλεύσπλαχνο χέρι Μου για να σας σώσω. 

48 Η πνευματική σας παιδική ηλικία έχει τελειώσει και πρέπει τώρα να κατανοήσετε την εξέλιξή σας. 

49 Σας έδωσα την αντικατάστασή μου, επειδή σας είπα: "Όποιος εκπληρώνει το καθήκον του ως 

μαθητής, θα είναι σαν τον Δάσκαλό του". Σπείρετε αγάπη, βάλτε ειρήνη στις καρδιές, κάντε θαύματα. 

Αναστήστε στη ζωή της χάρης, αναστήστε τους "νεκρούς" στην αλήθεια. 

50 Πνευματιστές, γίνετε ερμηνευτές και αγγελιοφόροι του Λόγου Μου. Την ημέρα αυτή χαϊδεύω 

όλους τους ανθρώπους που, σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν, τιμούν τον ερχομό μου. 

51 Κατά την έκσταση του φορέα της φωνής, η θεϊκή μου ακτίνα, η έμπνευσή μου θα κατέβει πάνω 

σας, ώστε να καταλάβετε το λόγο μου. Θέλω να σας δω ενωμένους σε μια επιθυμία: την ειρήνη μεταξύ 

της ανθρωπότητας. 

52 Μακάριος είναι εκείνος που έρχεται με πόθο για Μένα, γιατί θα έχει το φως του Θείου Πνεύματός 

Μου. Όποιος Με αναζητά, το κάνει επειδή έχει νιώσει μέσα του ότι έχει έρθει η ώρα της ανοδικής του 

εξέλιξης. 

53 Ο ανθρώπινος νους προσπαθεί να σπάσει τις αλυσίδες των δεσμών που τον κρατούσαν δεμένο. 

Σας είπα ότι τώρα είναι η ώρα για το μυαλό και την ψυχή να αναζητήσουν την ελευθερία τους. Διότι 

μπροστά τους απλώνεται ένα απείρως ευρύ πεδίο στο οποίο μπορούν να γνωρίσουν και να επιτύχουν 

περισσότερα από αυτά που η καρδιά τους έχει υποδείξει. Με αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο ον θα 

τελειοποιηθεί και θα αποκτήσει περισσότερη σοφία. Τότε η αλήθεια θα περιέχεται σε κάθε ανθρώπινη 

σκέψη. 

54 Σήμερα σας μιλάω μέσω πολλών φορέων φωνής, και μέσω αυτών αφήνω ένα εγχειρίδιο για την 

ψυχή σας, όπως ακριβώς στη Δεύτερη Εποχή άφησα σε αυτή την ανθρωπότητα μια κληρονομιά σοφίας 

και αγάπης. Διότι τα θεμέλια της διδασκαλίας Μου αποτελούνται από την αγάπη, αυτή την παγκόσμια και 

υπέρτατη δύναμη που στοχεύει να ενώσει όλα τα όντα σε μια οικογένεια. 

55 Πρέπει να κατέχετε αυτή τη θεϊκή ιδιότητα, διότι όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει 

έλεος. Ωστόσο, σας έχω γεμίσει με αγάπη, έτσι ώστε όποτε παρουσιάζεται μια ευκαιρία να ασκήσετε 

έλεος, να το κάνετε, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν υπόκειται σε μια συγκεκριμένη μορφή και δεν είναι 

στερεωμένη σε αυτήν. 

Προκειμένου να αναπτύξετε τις απαραίτητες ικανότητες γι' αυτό, σας έδωσα ένα κομμάτι του εαυτού 

Μου που ζει μέσα σας. Είναι η ψυχή σας, φωτισμένη από το Πνεύμα, που σας κάνει να καταλάβετε ότι 

προήλθατε από Μένα. 

56 Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε ότι η θεία δύναμη μπορεί να εκδηλωθεί σε όλα όσα είναι ζωή, 

γιατί ζωή είναι όλα όσα σας περιβάλλουν. Σας έδωσα εντολή να μην περιορίζετε τον Θεό σας σε μια μόνο 

μορφή. Μπορώ να πάρω όλες τις μορφές ή να μην έχω καμία, επειδή είμαι ο Δημιουργός. 

57 Όταν η νοημοσύνη σας σας οδηγήσει στην αρχή της ζωής και ανακαλύψετε πώς τα πλάσματα 

δημιουργούνται και μεταμορφώνονται, θα εκπλαγείτε όταν καταλάβετε την εξήγηση πολλών από τις 

διδασκαλίες μου. Εκεί θα ανακαλύψετε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στα πάντα, από τα όντα που είναι 

ανεπαίσθητα στο βλέμμα σας μέχρι τους μεγαλύτερους κόσμους και τα αστέρια. 

58 Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός της ζωής και των 

φυσικών δυνάμεων, ότι χρησιμοποιεί και μετασχηματίζει μόνο ό,τι έχει ήδη δημιουργηθεί. Για τον σκοπό 

αυτό τοποθέτησα τον άνθρωπο στη δημιουργία και για να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλα τα χαρίσματα και 

τις ικανότητες με τις οποίες τον έχω προικίσει. 
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59 Η δημιουργία είναι ο ίδιος ο Θεός και θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται 

τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Δημιουργού και του ανθρώπου θα καταλάβουν ότι ο άνθρωπος παίρνει 

ό,τι κάνει από τη θεία δύναμη. 

60 Ο άνθρωπος έχει μια εξέλιξη, όπως όλα όσα διαμορφώνουν τη δημιουργία. Ήταν ανώριμος στην 

αρχή. Η ευφυΐα του αντιστοιχούσε στην πρωτόγονη ζωή που ζούσε. Αλλά ο Θεός φρόντισε να εξελιχθεί 

από τον εαυτό του, να αναγνωρίσει τι είναι καλό και τι κακό, ώστε να ανακαλύψει στον εαυτό του την 

πνευματική και τη σωματική του πλευρά, επειδή στην αρχή η ψυχή του δεν μπορούσε. 

Έτσι ο άνθρωπος αναπτύχθηκε σταδιακά, γνωρίζοντας από πού ήρθε και πού πήγαινε, γνωρίζοντας τις 

ικανότητές του που έπρεπε να τον οδηγήσουν στην τελειότητα. Έτσι έφτασε σε αυτή τη στιγμή που του 

αποκάλυψα ότι μια γήινη ζωή δεν είναι αρκετή για την τελείωση της ψυχής. 

61 Μπορείτε να έχετε σαφή απόδειξη γι' αυτό όταν διαπιστώσετε ότι η εμπειρία του σημερινού 

ανθρώπου είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ανθρώπων των προηγούμενων εποχών. Γιατί η ψυχή φέρνει 

μαζί της το φως που αποκτήθηκε στους προηγούμενους τρόπους ζωής. 

Όμως εσείς αποκαλέσατε αυτή την εποχή αιώνα του φωτός λόγω της προόδου της ανθρώπινης 

επιστήμης, επειδή το θείο φως έλαμψε σε κάθε νου. 

62 Εγώ, ο Πατέρας, είμαι αυτός που σας μιλάει. Για όποιον αμφιβάλλει, κάνω τον Λόγο Μου σαφή 

και ακριβή. Αποκαλύπτεται ανάλογα με την ικανότητα του φορέα της φωνής. Ο εγκέφαλός του λαμβάνει 

τη μετάδοση της σοφίας Μου και την εκφράζει ανάλογα με την ικανότητά του. Αλλά το νόημα είναι το 

ίδιο για όλους τους πομπούς. 

63 Σας δέχομαι όλους και σας ευλογώ. 

64 Εδώ είναι ο τέλειος Κριτής ανάμεσά σας, που χτυπά τις πόρτες της ευαισθησίας σας για να σας 

κάνει να καταλάβετε τη μικρή σημασία που μπορούν να έχουν οι σκέψεις, τα λόγια και τα έργα σας 

απέναντι στην παντοδυναμία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του. Η ψυχή σας μπόρεσε να εξελιχθεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε το πνεύμα σας όχι μόνο να κρίνει τις παραβάσεις της παρούσας ύπαρξής σας, αλλά και 

να σας αποκαλύψει την αρχαία οφειλή προς τη θεία δικαιοσύνη μου. 

65 Μόλις τα συναισθήματά σας αποκτήσουν μεγαλύτερη πνευματικότητα, η μνήμη του παρελθόντος 

και η διαίσθηση θα είναι πιο ξεκάθαρα μέσα σας. Τώρα έχετε μόνο μια αόριστη ιδέα για όλα αυτά. Αλλά 

παρ' όλα αυτά σας βοηθάει να σηκώσετε το σταυρό σας με παράδοση και εμπιστοσύνη - με τη βεβαιότητα 

ότι με αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα εξαγνιστεί και θα σωθεί. 

66 Εκείνοι που χλεύαζαν τον Ιησού όταν τον έβλεπαν να αγκομαχά με τον σταυρό στους ώμους του, 

είναι εκείνοι που σήμερα έχουν σηκώσει πρόθυμα τον σταυρό τους για να ανέβουν τον λόφο. Εκείνοι που 

φώναζαν τότε, "Σταύρωσέ Τον", τώρα έχουν αφιερωθεί στο να Με υπηρετούν και να Με αγαπούν. 

67 Αυτές οι κραυγές διαπέρασαν την καρδιά Μου, αυτά τα μίση και οι βλασφημίες Με πλήγωσαν. 

Αλλά δεν τους έδωσα θάνατο, τους συγχώρεσα και τους έδωσα νέα ζωή, επειδή δεν ήξεραν τι έκαναν. 

68 Πνευματικά είμαι ακόμα καρφωμένος στο σταυρό, παρόλο που έχετε αποσυνδέσει το σώμα μου 

από το ξύλο του σταυρού. Αίμα και νερό ρέει ακόμα από την πλευρά μου και όλες οι πληγές είναι νωπές, 

επειδή ακόμα δεν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, επειδή υπάρχουν ακόμα εχθρότητες και πόλεμοι. 

69 Αληθινά, σας ευλογώ: Προετοιμαστείτε για να ακούσετε καθαρά τη φωνή της συνείδησης και για 

να διακρίνουν τα μάτια του πνεύματός σας την αλήθεια όλων όσων σας είπα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 249  
1 Αγαπητοί άνθρωποι, εδώ είναι ο "Λόγος" ανάμεσά σας, ο ίδιος που σας μίλησε στη Δεύτερη 

Εποχή, ο οποίος σήμερα εκδηλώνεται πνευματικά μέσω του ανθρώπινου νου. 

2 Αλήθεια σας λέω, η ύπαρξη του Ιησού ανάμεσα στους ανθρώπους δεν ήταν εύκολη. Από την 

παιδική μου ηλικία το ποτήρι της πικρίας έφτασε στα χείλη μου. Αυτό όμως ήρθα να κάνω: να υποφέρω 

από την αρχή ως το τέλος, να σας δείξω τον δρόμο προς τη σωτηρία και να σας διδάξω ότι αν εγώ, ο 

Κύριος της ζωής, της ειρήνης και της ευδαιμονίας, απαρνήθηκα τη δόξα μου για να υποφέρω μέσω εσάς 

στη γη, τι υπάρχει για εσάς; Τι μπορείτε να περιμένετε από τις ευτυχίες, τις απολαύσεις και τις επιτυχίες 

στον γήινο κόσμο σας; 

3 Ο χριστιανικός κόσμος εξακολουθεί να τιμά την ημέρα που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο. Αλλά 

ακόμη και τις ημέρες της μνήμης, ο βρυχηθμός του πολέμου ακούγεται και οι άνθρωποι 

αλληλοσκοτώνονται. Οι γυναίκες μένουν ανυπεράσπιστες και τα παιδιά ορφανά. Εν τω μεταξύ, η Μαρία, 

η Μητέρα, απλώνει τον μανδύα της αγάπης της σε όλη την υφήλιο. Είναι η ζεστασιά της καρδιάς, η 

αιώνια μήτρα, το σπίτι. Η τελειότερη Μητέρα του Ιησού ως άνθρωπος δίδαξε επίσης το θείο μάθημά της, 

το οποίο ξεκίνησε στη φάτνη του στάβλου και τελείωσε στο σταυρό του Γολγοθά. 

4 Ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης που αγαπούν, ευλογούν και προσεύχονται για την 

ανθρωπότητα. 

5 Πλάσματά Μου, εσείς που Με αναζητάτε χωρίς να ζητάτε τίποτα από Μένα και περιμένετε μόνο 

ό,τι σας παραχωρεί το Θέλημά Μου: όταν αισθάνεστε την αγάπη Μου και τις ευεργεσίες Μου, τις δέχεστε 

με βαθιά αγάπη, Μου εμπιστεύεστε τις σκέψεις σας και Μου λέτε ότι επιθυμείτε να τελειοποιηθείτε. 

6 Είστε σαν τα πουλιά που ψάχνουν μια φωλιά για να βρουν καταφύγιο. Πλησιάσατε ο ένας τον 

άλλον με την επιθυμία για ζεστασιά, και ο Λόγος μου σας έθρεψε και ικανοποίησε την καρδιά σας. 

7 Την ημέρα αυτή παρουσιάζετε τα έργα σας ενώπιον Μου. Αφήνετε πίσω σας τα δάκρυα και τον 

πόνο και ελπίζετε ότι το νέο έτος θα φέρει την πολυπόθητη ειρήνη στην ανθρωπότητα. 

8 Με ευχαριστείτε που Με βρήκατε, αφού υποφέρατε από έλλειψη κατανόησης και απογοητεύσεις, 

και όταν αισθάνεστε ότι σας αγαπώ, τραγουδάτε ένα ευχαριστήριο τραγούδι. 

9 Τώρα ανακαλύπτετε τον θησαυρό, την κληρονομιά που αναζητούσατε, και όταν μπήκατε στην 

ψυχή σας, μείνατε έκπληκτοι όταν ανακαλύψατε τα χαρίσματά σας, όταν είδατε ικανότητες που ήταν 

κρυμμένες και ξεχασμένες. 

10 Βρήκες σε Μένα την αγάπη που έψαχνες, τον αληθινό Δάσκαλο, τον πιστό φίλο. Όλες οι ευγενείς 

χορδές της ψυχής σας έχουν ξυπνήσει και αισθάνεστε την επιθυμία να πείτε στην ανθρωπότητα ότι το 

Πνεύμα Μου δονείται πάνω από κάθε ύπαρξη, ότι το φως Μου έχει γίνει ο Λόγος που πρέπει να ακουστεί 

από όλους και ότι το όργανο που έχω επιλέξει είναι ο άνθρωπος που, μέσω της θέλησής Μου, έχει γίνει το 

φερέφωνο της διδασκαλίας Μου. 

Αν τα καλά νέα φτάσουν στους ανθρώπους μέσω της διαμεσολάβησής σας και εισακουστείτε, θα 

χαρείτε. Αν δεν σας ακούσουν, μην ανησυχείτε, γιατί θα γίνω γνωστός με πολλούς τρόπους για να νικήσω 

την ανθρώπινη απείθεια. 

11 Στη Δεύτερη Εποχή είπα στους μαθητές Μου: "Θα ξανάρθω και θα μιλήσω στην ψυχή του 

ανθρώπου όταν γνωρίσει την αμαρτία στο απόγειό της". Αλλά τους υπέδειξα τον τρόπο με τον οποίο θα 

ερχόμουν ξανά, πνευματικά, και να 'μαι εδώ, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Μου. 

Εκείνοι οι μαθητές Με ρώτησαν: "Πώς θα σε αναγνωρίσουμε;" Και τους έδωσα τα σημάδια του 

ερχομού Μου. Αλλά τώρα βλέπετε ότι, παρόλο που αυτοί οι απόστολοι δεν βρίσκονται στη γη, έχετε 

αναγνωρίσει τη φωνή του Πατέρα σας σε εκείνους που επέλεξα αυτή την εποχή να σας μεταδώσουν τη 

διδασκαλία Μου. 

12 Όταν έφτασα στον Γολγοθά και άδειασα το ποτήρι του πόνου Μου, πολλοί από αυτούς που Με 

ακούνε σήμερα να μιλάω μέσω της μεσολάβησης ενός ανθρώπου ήταν παρόντες. Δεν καταλάβαιναν ποιος 

ήταν Εκείνος που τους μίλησε, και αυτοί είστε εσείς που αγνοήσατε τις οδηγίες Μου και Μου λέτε 

σήμερα: "Δάσκαλε, σε αγαπάμε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Αν δεν σε αναγνωρίσαμε σε άλλη εποχή 

- τώρα βλέπουμε το λάθος μας και ζητάμε τη συγχώρεσή σου. Αφήστε μας να ακολουθήσουμε άμεσα τα 

βήματά Σας". 
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13 Σας λέω όμως: Ω μαθητές, που ανοίξατε τις καρδιές σας και επιτρέπετε στο Λόγο μου να 

βλαστήσει σαν γόνιμος σπόρος, να μεγαλώσει και να καρποφορήσει - επιτρέψτε σε αυτή τη διδασκαλία να 

αφήσει όλα τα οφέλη της μέσα σας, και αυτά να είναι για το καλό των συνανθρώπων σας. 

14 Πλησιάζει ο καιρός που το ανθρώπινο πνεύμα θα αναζητήσει την αλήθεια. Τότε ο σπόρος μου θα 

σπαρθεί σε όλη την επιφάνεια της γης και απόστολοι θα εμφανιστούν παντού. 

15 Προετοιμαστείτε σήμερα, κάντε υπομονή στον αγώνα. Όλα τα βάσανά σας θα ανταμειφθούν. 

Νιώστε το χάδι Μου και τη συγχώρεσή Μου που θα ανακουφίσει τα βάσανά σας. Έτσι καθαρίζετε τους 

εαυτούς σας για να έρθετε σε Μένα καθαροί. - Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αισθάνεστε γαλήνη 

και η καρδιά σας ηρεμεί. 

16 Αφήστε πίσω τις θλίψεις σας, μην Με αναζητάτε στον δρόμο του πόνου. Ελάτε σε Μένα που είμαι 

η Αγάπη. 

17 Θέλω να σας δω δυνατούς, θέλω να σας δω να κουβαλάτε το σταυρό σας με υπομονή και να 

μοιράζετε δώρα στο δρόμο σας. Δώστε προσοχή σε κάθε σας έργο, ώστε να είστε πάντα άξιοι της ειρήνης 

που σας προσφέρω. 

18 Εσείς, παιδιά μου, τα πλήθη των ανθρώπων, εσείς που έρχεστε εδώ επιθυμώντας το φως: 

Περιμένετε τα λόγια μου, τις σκέψεις μου, για να ξεχάσετε τα βάσανά σας. 

19 Συγκεντρωθήκατε εδώ και βρήκατε το φως μου στο νόημα της διδασκαλίας μου. Όταν μιλούσατε 

ο ένας στον άλλον, καταλαβαίνατε ότι ήταν ένας και μοναδικός λόγος που σας οδήγησε να Με 

αναζητήσετε σε αυτόν τον λόγο, και ότι αυτός ο λόγος ήταν η δίψα για αλήθεια, η δίψα για αγάπη. 

20 Πολύ λίγα ήταν αυτά που έπρεπε να σας δώσω, άνθρωποι, γιατί ήδη κουβαλάτε μέσα στην ψυχή 

σας όλα όσα Μου ζητήσατε. Έπρεπε μόνο να σας καθοδηγήσω να κοιτάξετε προς το αιώνιο της ύπαρξής 

σας, ώστε εκεί να ανακαλύψετε την κληρονομιά σας και τα πλούτη σας. 

21 Μόνο το φως μου ανοίγει τα μάτια της ψυχής στην αλήθεια, μόνο αυτό φωτίζει το ατελείωτο 

μονοπάτι προς την αληθινή σοφία, το μονοπάτι προς τη σωτηρία σας. 

22 Όσο περισσότερο ψάχνετε σε αυτό το μονοπάτι, τόσο περισσότερα θα βρίσκετε, όσο περισσότερο 

σκάβετε, τόσο μεγαλύτερους θησαυρούς θα συναντάτε - θησαυρούς που ήταν κρυμμένοι, αλλά που είναι 

παρόντες στην ψυχή σας και στη ζωή που της ανήκει. 

23 Πόσα πλούτη είχατε ξεχάσει και πόσα θαύματα θα ανακαλύψετε στην πορεία! 

24 Έχετε ακόμα πολλά να μάθετε για να γίνετε δεκτικοί στις εμπνεύσεις και τις κλήσεις μου. Πόσο 

συχνά αντιλαμβάνεστε τις δονήσεις του πνευματικού χωρίς να είστε σε θέση να καταλάβετε ποιος σας 

καλεί! Αυτή η "γλώσσα" σας μπερδεύει τόσο πολύ που δεν μπορείτε να την καταλάβετε και καταλήγετε 

να αποδίδετε τις πνευματικές εκδηλώσεις σε παραισθήσεις ή σε υλικές αιτίες. 

25 Σκληρές είναι οι καρδιές σας και ανόητα τα μυαλά σας που δεν επιτρέπουν στην ψυχή να δεχτεί 

την επιρροή της αληθινής πατρίδας της. Τέτοιος δεν ήταν ο λαός του Θεού στους προηγούμενους 

χρόνους: η πνευματοποίηση καλλιεργήθηκε από εκείνους τους ανθρώπους με την απλή καρδιά και την 

ανυψωμένη ψυχή που προσπαθούσαν να εκπληρώσουν τον Θείο Νόμο και να υπακούσουν στους νόμους 

της γης. 

26 Θέλω να με νιώσουν και να με αγαπήσουν ξανά όπως τότε, αλλά με έναν πιο πνευματικό τρόπο. 

27 Αυτό ανακοινώθηκε μέσω προφητών, μέσω του Λόγου μου και μέσω ενός από τους αποστόλους 

μου. Αν ήσασταν πραγματικά σε θέση να ενώσετε όλες αυτές τις αποκαλύψεις σε μία, θα εκπλαγείτε από 

τη σαφήνεια με την οποία μιλούν για την εποχή που ζείτε και για τις εκδηλώσεις που παρακολουθείτε. 

28 Η διακήρυξή μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας θα είναι σύντομη. Γιατί αν παρατεινόταν, θα 

σταματούσατε, θα προσαρμοζόσασταν μόνο για να απολαύσετε τον λόγο μου και θα συνηθίζατε τελικά 

την παρουσία μου. Επομένως, η εκδήλωσή μου με αυτή τη μορφή θα τελειώσει σύντομα, και τότε θα 

βρεθείτε αναγκασμένοι να μελετήσετε αυτά που ακούσατε, να τελειοποιήσετε την προσευχή σας για να 

νιώσετε την παρουσία μου και να προετοιμαστείτε καλύτερα για να γίνετε άξιοι των θαυμάτων μου. 

29 Θέλω να αποφύγετε δύο λάθη: να κολλήσετε στη συνήθεια των λατρευτικών σας πράξεων και να 

θέλετε να προοδεύσετε πολύ γρήγορα. Προχωρήστε ακλόνητα βήμα προς βήμα προς τον στόχο που έχω 

θέσει μπροστά σας. Με αυτόν τον τρόπο θα ανεβείτε σταδιακά, θα καθαρίσετε τους λεκέδες της ψυχής 

σας και θα εξοφλήσετε τα χρέη σας. Θα έρχεστε όλο και πιο κοντά στην αιώνια ζωή, η οποία προορίζεται 

να είναι το σπίτι όλων των ψυχών όταν θα έχουν φτάσει στην κατάσταση της τελειότητας. 
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30 Όταν Με ακούτε, ω μικρά Μου παιδιά, κάποιοι προσεύχονται και Μου ζητούν συγχώρεση, άλλοι 

κλαίνε. Βλέπω δάκρυα αγάπης, μετάνοιας, φόβου - τα δέχομαι όλα. Συνειδητοποιήστε με πόσους τρόπους 

σας ακούει ο Δάσκαλός σας, ο οποίος ξέρει να ερμηνεύει όλες τις "γλώσσες". 

31 Όταν Με ακούτε, δεν θέλετε να περάσει αυτή η ώρα. "Πόση ειρήνη, τι γαλήνη, τι άπειρη 

ευδαιμονία!" λέει η ψυχή σας σε Μένα. Αλλά σας απαντώ: Θα έχετε αυτή την ειρήνη, αυτή την 

ευδαιμονία, αυτή την ευδαιμονία του να αισθάνεστε, να αγαπάτε, να γνωρίζετε και να είστε ικανοί στην 

πνευματική ζωή - όχι για μια ώρα, αλλά για όλη την αιωνιότητα. 

32 Θα σας περιμένω σε αυτή τη Γη της Επαγγελίας, και το φως Μου θα σας συνοδεύει στο μονοπάτι 

σας μέχρι να Με φτάσετε. Γιατί είμαι το φως που λάμπει κάτω για να φωτίσει το μονοπάτι σας. 

33 Στο Λόγο Μου σας έχω κάνει προφητείες που είδατε να γίνονται πραγματικότητα, έτσι ώστε όσοι 

ακούν τη μαρτυρία σας να μοιραστούν την πίστη σας. Πόση χαρά θα έχουν όσοι ζούσαν μέχρι τώρα χωρίς 

πίστη και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια τους, ανακαλύπτοντας γύρω τους την αιώνια ζωή και μέσα τους την 

ομοιότητα της ίδιας της Θεότητας! Εκείνη τη στιγμή η ύπαρξη θα αλλάξει για αυτά τα όντα, γιατί δεν θα 

ανήκουν πλέον σε εκείνους που ζητούν, αλλά σε εκείνους που ευχαριστούν. Διότι εκείνοι που ζητούν το 

κάνουν επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν αρκετά, και εκείνοι που ευχαριστούν το κάνουν επειδή είναι 

πεπεισμένοι ότι έχουν περισσότερα από όσα αξίζουν. 

34 Όταν αναλογίζεστε τα θαύματα της φύσης και συνειδητοποιείτε ότι υπήρξατε αντικείμενο της 

Θεϊκής αγάπης και του ελέους, δεν έχει ξεχυθεί ευγνωμοσύνη από τις καρδιές σας; Ποια μεγαλύτερη 

απόδειξη ευγνωμοσύνης μπορείτε να Μου δώσετε εκείνη τη στιγμή από το θαυμασμό σας, την 

ταπεινοφροσύνη σας και την ομολογία του μεγαλείου Μου; Τότε δεν ήταν ούτε πόνος, ούτε κακουχίες, 

ούτε εγωισμός που φούντωσε την καρδιά σας για Μένα. 

35 Κάθε φορά που ψιθυρίζετε μια προσευχή ευχαριστίας, συνοδεύστε την με έργα που επιβεβαιώνουν 

αυτό το συναίσθημα. 

36 Πρέπει να απομακρύνω κάθε σφάλμα από εσάς, διότι η χρονική περίοδος κατά την οποία σας 

μιλάω με αυτή τη μορφή είναι ήδη πολύ σύντομη, και όταν τελειώσει το έτος 1950, θα έχετε μεγαλύτερη 

κατανόηση του έργου μου, επειδή θα έχετε μελετήσει τη διδασκαλία μου πιο διεξοδικά με τη βοήθεια των 

σοφών συμβουλών του πνευματικού μου κόσμου. Οι φορείς της φωνής στους οποίους έχει ανατεθεί το 

έργο της μετάδοσης του θείου μηνύματος θα προετοιμαστούν με μεγαλύτερη γνώση της ευθύνης τους. 

37 Μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρω το Λόγο Μου, πρέπει να υπάρξει μια κάθαρση ανάμεσά σας 

όσον αφορά τις πράξεις λατρείας και τα έθιμα. Τότε αυτός που επιθυμεί να Με ακολουθήσει το λάβαρο 

της αλήθειας θα ξεκινήσει και θα Με ακολουθήσει, και αυτός που, από εγωισμό και επιδίωξη προσωπικού 

οφέλους, επιμένει να νοθεύει αυτό που είναι αγνό, θα αναγκαστεί να υποστεί τις συνέπειες της ανυπακοής 

του και της έλλειψης επαγρύπνησης. 

38 Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα τιμωρήσει το παιδί: θα νιώσει μόνο του την ποινή του. Κάθε 

ζιζάνιο θα ξεριζωθεί από τη ρίζα. 

39 Έχω απελευθερώσει αυτόν τον πνευματιστικό λαό, έχω φωτίσει τα "πεδία" του και έχω 

απομακρύνει τα εμπόδια και τα εμπόδια γι' αυτόν. Όμως, για τα τόσα πολλά οφέλη, φέρει επίσης μεγάλη 

ευθύνη. 

Προσέξτε, ώστε να ακούτε καθαρά τη φωνή της συνείδησής σας, η οποία θα σας υποδεικνύει τι πρέπει να 

κάνετε και θα σας προτρέπει πάντα να είστε σε εγρήγορση. 

40 Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, η οποία σας υπηρέτησε στην προετοιμασία, επειδή κάνατε 

μια προσπάθεια να σπάσετε τις αλυσίδες που σας έδεναν σε έναν φανατισμό που εμπόδιζε την πνευματική 

σας εξέλιξη, είχατε τη σταθερή θέληση να απαλλαγείτε από πολλές προκαταλήψεις. Από τότε αισθάνεστε 

πιο ελεύθεροι και πιο κοντά στην αλήθεια. Τώρα θα αισθάνεστε πιο δυνατοί για τον αγώνα. 

41 Πόσα γεγονότα θα συμβούν! Πόσοι μικροί κόσμοι που δημιούργησε ο άνθρωπος θα 

καταστραφούν! Αληθινά σας λέω, κάθε ψεύτικο μεγαλείο και κάθε εγωιστικό έργο θα πέσει στο κενό. 

42 Υπάρχουν λίγοι ανάμεσά σας που έχουν κατανοήσει τη διδασκαλία μου. Αλλά όταν έρθει η στιγμή 

της αναχώρησής Μου, θα αφήσω τους μαθητές Μου με τη γνώση και την απαραίτητη δύναμη για να 

αντιμετωπίσουν τη μάχη. Γιατί ο Δάσκαλος είναι επιεικής μαζί σας, επειδή βλέπω την προσπάθειά σας, η 

οποία, αν και μικρή, είναι ωστόσο πολύτιμη και την οποία αποδέχομαι. 

Έχετε την πεποίθηση ότι εργάζεστε για την ψυχή, ότι αυτό που σπέρνετε με δάκρυα σήμερα θα 

αποδώσει γλυκούς καρπούς αύριο. Ποιος, γνωρίζοντας αυτό, θα τολμήσει να σπαταλήσει τον χρόνο του; 
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43 Σύντομα θα δείτε τη διδασκαλία μου δημοσιευμένη σε διάφορες γλώσσες. Τότε ο λόγος μου, η 

διδασκαλία μου θα σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους από μακρινές χώρες, και παρόλο που δεν έχετε δει 

ποτέ ο ένας τον άλλον, θα αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον. Αν και υπάρχουν χώρες και θάλασσες ανάμεσά 

σας, θα ενωθείτε και θα γίνετε ένα μέσω του Έργου μου. 

44 Καθώς το έτος 1950 πλησιάζει προς το τέλος του, πολλοί από εσάς θα έχετε αβεβαιότητα και 

αμφιβολίες. Γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν για τις αποκαλύψεις μου, οι οποίοι διαθέτουν νοημοσύνη 

μεγαλύτερη από εκείνη εκείνων που πιστεύουν στην εκδήλωσή μου; Επειδή δεν είναι η ανθρώπινη γνώση 

ούτε η διάνοια που μπορεί να κρίνει την αλήθεια μου, και όταν ο άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό, 

καταλαμβάνεται από φόβο απέναντι σε κάθε τι νέο, απέναντι σε κάθε τι άγνωστο σε αυτόν, προκειμένου 

να το απορρίψει ασυνείδητα. Αλλά εσείς, οι αδύναμοι, οι αμόρφωτοι, που δεν μπορείτε να φτάσετε στο 

ύψος εκείνων που αναγνωρίζονται από τη νοημοσύνη τους, είστε αυτοί που πιστεύουν, και είστε σε θέση 

να εμβαθύνετε στα μυστήρια του πνευματικού. Γιατί; Επειδή είναι το Πνεύμα που αποκαλύπτει την 

Αιώνια Ζωή και τα θαύματά της στο νου. 

45 Η ανθρώπινη νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια δύναμη με την οποία θα πολεμήσετε τώρα, γιατί 

μέσω αυτής ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του ιδέες και αντιλήψεις για το πνευματικό που 

δεν του έχουν αποκαλυφθεί μέσω του Πνεύματος. 

46 Γι' αυτόν τον αγώνα θα είστε δυνατοί - με μια δύναμη που επίσης πηγάζει από το πνεύμα. Η 

δύναμή σας δεν θα βασίζεται ποτέ στο σώμα σας, ούτε στη δύναμη του χρήματος, ούτε σε γήινα μέσα. 

Μόνο η πίστη σας στην αλήθεια που ζει μέσα σας θα σας κάνει νικητές στον αγώνα.  

47 Ο κόσμος θα αναστατωθεί όταν ο Λόγος μου ακουστεί στα έθνη, γιατί το πνεύμα των ανθρώπων, 

που είναι προετοιμασμένο για αυτή την αποκάλυψη, θα συγκινηθεί με χαρά και ταυτόχρονα με φόβο. 

Τότε αυτός που θέλει να γνωρίσει την αλήθεια θα απελευθερωθεί από τα δεσμά των υλιστικών ιδεών του 

και θα ανανεωθεί με τους γεμάτους φως ορίζοντες που παρουσιάζονται στο βλέμμα του. Όποιος όμως 

επιμένει να σκοτεινιάζει το μυαλό του και να αγωνίζεται ενάντια σε αυτό το φως, είναι ακόμα ελεύθερος 

να το κάνει. 

48 Η αλλαγή της καρδιάς προς την πνευματικότητα θα φέρει τη φιλία και την αδελφοσύνη μεταξύ 

των εθνών. Αλλά είναι απαραίτητο να προετοιμαστείτε, γιατί η σύγκρουση θα είναι μεγάλη. Όταν οι 

άνθρωποι ξεσηκώνονται ο ένας εναντίον του άλλου σε πολέμους, δεν είναι επειδή είναι δικό μου θέλημα, 

αλλά επειδή δεν έχουν κατανοήσει τον νόμο του Θεού. 

49 Εφόσον η ανάπτυξη της ψυχής υπόκειται σε έναν δίκαιο νόμο, ο άνθρωπος εξαγνίζεται στην 

πορεία του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δίκαιος ενώπιον του Θεού μέσω του εαυτού του. 

50 Η σημερινή εποχή έχει εκπλήξει την ανθρωπότητα πολύ μακριά από το σωστό δρόμο. Ο πόλεμος, 

η πείνα, οι επιδημίες, η θλίψη και η καταστροφή είναι φωνές που μιλούν για την έλλειψη ελέους, 

πνευματικότητας και δικαιοσύνης που επικρατεί στον κόσμο. 

51 Καταλάβετε ότι σας εμπνέω στην ειρήνη. Ποτέ δεν σας παρότρυνα σε πόλεμο. 

52 Μέσα σε αυτό το χάος, σας δίδαξα και σας έβγαλα από τη δίνη των παθών για να σας αποκαλύψω 

αυτό που σας υποσχέθηκα σε άλλες εποχές - για να σας πω ότι, αν και είστε μικροί και ταπεινοί, η 

πνευματική σας προετοιμασία και η πίστη σας θα σας μεταμορφώσουν σε θαρραλέους στρατιώτες και 

ανιδιοτελείς αποστόλους του Έργου Μου. 

53 Ο κόσμος θα νιώσει την Παρουσία Μου μέσα σας, θα θυμηθεί τον Νόμο Μου που ξεχάστηκε 

σήμερα και θα γνωρίσει τις νέες αποκαλύψεις και διδασκαλίες. Η ανθρωπότητα θα Με δει σε όλη Μου τη 

δόξα όταν λάβει τη μαρτυρία των έργων αγάπης σας. 

54 Αν η πίστη σας αποδυναμωθεί μπροστά στις μεγάλες δοκιμασίες, δεν θα μπορέσετε να εμπνεύσετε 

πίστη στους συνανθρώπους σας, δεν θα μπορέσετε να θεραπεύσετε τον άρρωστο, ούτε να ταρακουνήσετε 

την καρδιά του αμαρτωλού, ούτε να παρηγορήσετε τον θλιμμένο. Θα νιώσετε προσωρινά ότι στερείστε 

αυτή τη δύναμη να φωτίζετε τους δρόμους, να ανοίγετε τις πόρτες στους αναξιοπαθούντες. Θα νιώσετε 

ανάξιοι να πάρετε τον τυφλό από το χέρι για να τον καθοδηγήσετε, και τότε η καρδιά σας θα κλάψει 

πικρά. Μόνο αν προσεύχεστε με όλη σας την εμπιστοσύνη σε Μένα, θα σας δεχτώ, θα σας ακούσω, θα 

δώσω ειρήνη στην ψυχή σας και θα ανάψω τη λάμπα της πίστης σας με το άσβεστο φως της αγάπης Μου. 

55 Ήθελα να δημιουργήσω από εσάς έναν λαό, μια οικογένεια ενωμένη με τον Νόμο μου, που να 

αγαπάει ο ένας τον άλλον, στην οποία δεν υπάρχει κακή θέληση, ώστε να χρησιμεύσετε ως παράδειγμα 

για τους συνανθρώπους σας και να αποτελέσετε το θεμέλιο του ιερού μου. 
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56 Δεν σας ζητώ τίποτα ακατόρθωτο, το μόνο που θέλω είναι να υπάρχει ειλικρίνεια στα λόγια και τα 

έργα σας. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου με ταπεινότητα και κατανόηση - αν εκφράσετε αρετή και 

απλότητα στη ζωή σας, δεν θα χρειαστεί να μιλήσετε ούτε να κάνετε προσπάθεια για να αφυπνίσετε την 

ψυχή των συνανθρώπων σας. Η μαρτυρία της έμπρακτης φιλανθρωπίας σας θα είναι τότε αρκετή. 

57 Δεν θα είστε οι μόνοι στους οποίους ανατίθεται αυτή η ευθύνη. Θα υπάρξουν νέα πλήθη 

ανθρώπων, νέοι "εργάτες" και νέοι "στρατιώτες" με την ίδια ή και περισσότερη θέρμη και αγάπη όπως 

εσείς, που θα καταφέρουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

58 Όπως δίδαξα τους δώδεκα αποστόλους της Δεύτερης Εποχής να θεραπεύουν τους ασθενείς, να 

αγαπούν τον πλησίον τους, να συγχωρούν τις προσβολές, να απελευθερώνουν τους δαιμονισμένους και να 

ανασταίνουν τους "νεκρούς" σε νέα ζωή με λόγια και έργα αγάπης, έτσι δίδαξα και εσάς, ώστε να γίνετε 

αληθινοί απόστολοι της διδασκαλίας Μου. 

59 Ξεκουράστε το μυαλό σας, εκπαιδεύστε τη λογική σας, γιατί αληθινά σας λέω, θα λάβετε από 

Μένα ανάλογα με την προετοιμασία σας, και μπορώ να σας πω: Εδώ είμαι σε εκπλήρωση της υπόσχεσής 

Μου ότι θα είμαι μαζί σας εκ νέου. 

60 Μιλήστε Μου στο πιο εσωτερικό μέρος της ύπαρξής σας, γιατί ακούω την πνευματική σας 

γλώσσα. Μου επισημαίνετε τις δυστυχίες σας, αλλά βλέπω επίσης ότι υποφέρετε όταν βλέπετε τα βάσανα 

που η ανθρωπότητα αδειάζει ως ποτήρι πικρίας αυτή τη στιγμή, επειδή ο κόσμος Με απέρριψε, έπεσε στα 

νύχια του πειρασμού και ξεσπά μέσα στην άγνοια και την αγωνία του. Πλησιάζω γεμάτος ταπεινότητα για 

να χτυπήσω τις πόρτες κάθε καρδιάς για να δώσω στους ανθρώπους παρηγοριά, ειρήνη, ψωμί για τις 

ψυχές τους. Αλλά ο άνθρωπος Με έχει ξεχάσει, Με πετάει μακριά του, επειδή δεν Με έχει αναγνωρίσει. Ο 

άνθρωπος κλαίει για το παρελθόν του, επειδή Με πιστεύει μακριά, επειδή δεν έχει ακούσει αυτόν τον 

Λόγο που σας δίνω σήμερα. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά την ύψιστη αποστολή που 

έχετε να εκπληρώσετε ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

61 Σας γέμισα με τη δύναμή μου για να αφυπνίσετε τις ψυχές, για να μεταδώσετε την ειρήνη μου, για 

να προσεύχεστε για όσους δεν ξέρουν πώς να προσευχηθούν, για να προσεύχεστε για τους συνανθρώπους 

σας, νιώθοντας τον πόνο τους. 

Είστε οι άνθρωποι που έχω αφυπνίσει και τους έχω χαρίσει να κάνουν τα πρώτα βήματα γεμάτα 

αγάπη, αδελφοσύνη και συγχώρεση. Να είστε αληθινοί μαθητές που μελετούν και ακολουθούν τις οδηγίες 

που σας έχω δώσει. Γιατί θα σας αφήσω στη γη ως μαθητές Μου. 

62 Άνθρωποι: Ανάμεσά σας υπάρχουν άπιστοι που δεν αρκούνται στο νόημα του Λόγου Μου, που 

δεν αισθάνονται αληθινή πίστη στην πνευματική Μου εκδήλωση, που Με αναζητούν στον υλισμό, σε 

ψαλμωδίες και λεκτικές προσευχές, σε τελετές και τελετουργίες, επειδή οι ψυχές τους δεν έχουν ακόμη 

δυναμώσει στην αλήθεια, και για το λόγο αυτό απομακρύνονται από Μένα. 

63 Σας έχω διδάξει πολλά πράγματα. Σας υποσχέθηκα να κατοικήσω στο ιερό που θα μου ετοιμάσετε 

στην καρδιά σας. Όμως εκείνοι που ασκούν μια υλοποιημένη λατρεία πιστεύουν ότι Με ευχαριστούν και 

εκπληρώνουν καλύτερα την αποστολή τους. Αλλά τους λέω: Σας έχω δώσει ξεκάθαρα τις οδηγίες Μου. 

Γιατί συνεχίζετε να κοιμάστε; 

Σας έχω μιλήσει πολύ, αλλά έχετε μάθει πολύ λίγα. Όταν σας έκανα μεγάλες αποκαλύψεις, 

επαναστατήσατε εναντίον τους, λέγοντας: "Αυτός ο τρόπος λατρείας του Πατέρα δεν μας αρέσει, θα 

παραμείνουμε σταθεροί στις μορφές λατρείας μας. Γιατί τη μορφή της λατρείας του Πατέρα από πνεύμα 

σε πνεύμα δεν την έχουμε μάθει". 

Σας λέω όμως: Ο χρόνος θα περάσει και θα συνεχίσετε να κοιμάστε και δεν θα έχετε το ένδοξο 

ξύπνημα που αναζωογονεί την ψυχή σας. Αύριο θα αισθάνεστε ορφανοί από Μένα, και παρόλο που είμαι 

τόσο κοντά σας, δεν θα Με αισθάνεστε γιατί δεν έχετε μάθει να Με αισθάνεστε. 

64 Θυμηθείτε, αγαπημένοι μου, ότι ο Πατέρας σας σας μιλάει ανά πάσα στιγμή. Στη Δεύτερη Εποχή, 

ο Θείος Δάσκαλος σας έδειξε τον δρόμο για να ανεβείτε και άφησε τα ίχνη του πάνω του, ώστε να 

φτάσετε στην αληθινή Πατρίδα. Στον παρόντα χρόνο, έχω φωτίσει την ψυχή σας, σας έχω προετοιμάσει 

μέσω του Λόγου Μου και της χάρης Μου, ώστε να ξεκινήσετε να εργάζεστε όπως ο Ηλίας. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορείτε να γίνετε ηγέτες των ανθρώπων. 

65 Αυτή είναι η στιγμή που έχω ενώσει και συγκεντρώσει τις δώδεκα φυλές του εκλεκτού λαού του 

Ισραήλ για να λάβουν για άλλη μια φορά τη διδασκαλία του Θεϊκού "Λόγου". Ως Δάσκαλος, έκανα τη 
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διδασκαλία Μου να ακουστεί ανάμεσά σας. Σας έχω προετοιμάσει μέσω του Λόγου Μου, σας έχω 

προσανατολίσει. Αλλά αυτή η μορφή επικοινωνίας μαζί σας θα περάσει σύντομα. 

66 "Ισραήλ, γίνε ο ηγέτης της ανθρωπότητας, δώσε της αυτό το ψωμί της αιώνιας ζωής, δείξε της 

αυτό το πνευματικό έργο, έτσι ώστε οι διάφορες θρησκείες να πνευματοποιηθούν στις διδασκαλίες μου, 

και πάνω σε αυτό το 

τρόπος με τον οποίο η βασιλεία του Θεού έρχεται σε όλους τους ανθρώπους". 

67 Σας δίνω γάλα και μέλι γιατί είστε ο λαός που έχει μια δύσκολη αποστολή να εκπληρώσει - μια 

αποστολή που δεν θα είναι ένας βαρύς σταυρός στους ώμους σας. Είστε οι άνθρωποι που Με 

αναγνώρισαν για άλλη μια φορά, και γεμάτοι πνευματικότητα θέλετε να ξεκινήσετε για να δείξετε το 

λάβαρό σας μπροστά στην ανθρωπότητα. 

68 Σας δίδαξα να ζείτε σε αρμονία μαζί Μου και να είστε ταπεινοί και απλοί σε όλες τις πράξεις και 

τις σκέψεις σας. Σας δίδαξα ότι ενώ ο άνθρωπος αναμοχλεύει τους πολέμους του για να αυτοκτονήσει, 

εσείς θα πρέπει να είστε οι στρατιώτες της Θεότητάς Μου, κρατώντας τα όπλα του φωτός στα χέρια σας 

για να πολεμήσετε το μίσος και την άγνοια του κόσμου. 

69 Αναγνωρίστε, λαέ μου, πώς στο περιβάλλον σας οι άνθρωποι αγωνίζονται μέσα στο φόβο και τον 

πόνο τους, και εσείς είστε αυτοί που καλούνται να τους φέρετε την παρηγοριά, την ενθάρρυνση και την 

αγάπη του Θείου Πνεύματός μου. 

70 Βλέπετε, όταν εκπληρώσετε την αποστολή σας με αυτόν τον τρόπο, θα νιώσετε την ειρήνη μου 

και θα αφήσετε τους ανθρώπους να μοιραστούν αυτή την ειρήνη. Παραιτηθείτε από κάθε γήινη φιλοδοξία 

και ντυθείτε με την αγάπη μου, ώστε το έλεός μου να εκδηλωθεί μέσα από εσάς σε όλη την υφήλιο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 250  
1 Ποια ψυχή που Με ακούει να μιλάω για τη Γη της Επαγγελίας δεν αισθάνεται τη λαχτάρα να ζήσει 

σε αυτήν; Ο σκοπός της διακήρυξής Μου ανάμεσά σας είναι να βοηθήσω την ψυχή σας να φτάσει στον 

κόσμο του φωτός και της αιώνιας ειρήνης, απ' όπου μπορεί να γίνει αντιληπτή η δόξα του Δημιουργού 

σας. Ανά πάσα στιγμή, έχει χαραχτεί ένας δρόμος για εσάς, ώστε να φτάσετε στις πύλες αυτής της 

αιωνιότητας, αυτής της ζωής που περιμένει την ψυχή σας. 

2 Σας συγχώρεσα και σας ελάφρυνα το βάρος της εξιλέωσης, ώστε να προχωρήσετε πιο γρήγορα, να 

καθαρίσετε τις ενοχές σας και να νιώσετε δυνατοί για να ξεκινήσετε ξανά το ταξίδι. Μεγάλη είναι η 

αποστολή και ο αγώνας που έχετε στη γη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σε αυτούς τους καιρούς των πολέμων 

και των καταστροφών, στους οποίους πρέπει να μάθετε να προσεύχεστε με τέτοια αφοσίωση, ώστε η 

ψυχή σας - αόρατη και απαραβίαστη για τους άλλους - να είναι σε θέση να σταματήσει την εξάπλωση του 

πολέμου και να απλώσει το μανδύα της ειρήνης πάνω στα έθνη. 

3 Αυτό το έθνος στο οποίο ζείτε δεν είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, γιατί αυτή η πόλη σας περιμένει στην 

πνευματική. Αλλά έχει επιλεγεί για την εκδήλωσή μου σε αυτή την εποχή, και θα είναι σαν μια πόρτα που 

θα σας οδηγήσει στη λευκή λαμπερή πόλη που είδε ο απόστολός μου Ιωάννης στην αρπαγή του. 

4 Οι ξένοι θα εισέλθουν στην πόλη σας, και θα πρέπει να τους θεωρείτε αδελφούς στο πνεύμα, 

χωρίς να τους υποτιμάτε επειδή ανήκουν σε διαφορετική φυλή. 

5 Σηκώστε τις σκέψεις σας για λίγα λεπτά και θα κάνω τον θόρυβο του πολέμου να φτάσει στην 

καρδιά σας, τους θρήνους των ανθρώπων, τον πόνο των μητέρων, το κλάμα των παιδιών, ώστε να 

καταλάβετε την αποστολή σας και να αρχίσετε να την εκπληρώνετε. Τώρα είναι μια εποχή κρίσης κατά 

την οποία βλέπετε τον πλούσιο φιλάργυρο και τον ισχυρό, ακόμη και τα εθισμένα έθνη να 

απογυμνώνονται από την εξουσία τους, καθώς και εκείνον που, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του, 

σφετερίστηκε ξένα πράγματα για να αυξήσει τον πλούτο του. Και γι' αυτόν, επίσης, έχει έρθει η μέρα που 

πρέπει να δει άλλα χέρια να του παίρνουν αυτό που κατείχε παράνομα. 

6 Εσείς, μέσα στην υλική σας φτώχεια, νομίζετε ότι απαλλάσσεστε από την κρίση Μου. Αλλά σας 

λέω ότι κάνετε λάθος, γιατί μπορείτε κι εσείς να γίνετε πλούσιοι τσιγκούνηδες, από τον πνευματικό 

πλούτο που σας παραδίδω. 

7 Σήμερα σας ζήτησα να υψώσετε τις σκέψεις σας και να προσπαθήσετε να νιώσετε τον πόνο που 

υφίστανται τα έθνη. Αλλά είδα ότι δεν είστε ακόμη σε θέση να αισθανθείτε τον πόνο των συνανθρώπων 

σας, ακόμη και αν ο αέρας που αναπνέετε είναι διαποτισμένος από αυτόν τον πόνο. Θα χρειαστεί να 

περάσετε κι εσείς αυτή τη δοκιμασία και να αδειάσετε αυτό το ποτήρι, ώστε να κατανοήσετε τον πόνο 

που βαραίνει την ανθρωπότητα; Η καρδιά σας είναι ακόμα σκληρή και τα κρυστάλλινα νερά της αγάπης 

δεν ρέουν από αυτήν. 

8 Μακάριος είναι εκείνος που ξεκινά να υπηρετεί τους συνανθρώπους του, επειδή έχει δει τις 

κακουχίες που τους βασανίζουν. Θα τον αφήσω να ξεκουραστεί στο στήθος μου αφού τελειώσει το έργο 

του. Θυμηθείτε: όταν η ζωή σας χαμογελούσε, κοιτούσατε αδιάφορα εκείνους που υπέφεραν. Και άλλοι, 

έχοντας γνωρίσει τη δυστυχία και έχοντας επιτύχει μια ένδοξη ζωή - αντί να βοηθήσουν αυτούς που 

χτυπούν την πόρτα τους, τους διώχνουν από μπροστά τους και τους λένε: "Πήγαινε στο δρόμο σου, 

υπέφερε και πάλεψε όπως υπέφερα και πάλεψα εγώ, τότε θα έχεις κι εσύ αυτό που κέρδισα εγώ με τόσο 

κόπο". 

9 Η Διδασκαλία μου σας διδάσκει: Παρόλο που έχετε αποκτήσει την ειρήνη που απολαμβάνει η 

καρδιά σας στο φως της πνευματικής σας ψυχής μέσα από μεγάλες δοκιμασίες και βάσανα, θα διανέμετε 

αυτά τα κοσμήματα στους συνανθρώπους σας χωρίς να επιδιώκετε να μάθετε αν έχουν αξία για να τα 

αποκτήσουν. 

10 Ο Λόγος Μου είχε την ίδια επίδραση πάνω σας όπως όταν έφερε τον Λάζαρο στη ζωή. Μια πνοή 

θανάτου είχε εισχωρήσει στις καρδιές σας και κατέστρεψε κάθε ελπίδα που είχατε να επιβιώσετε από τον 

πόλεμο που απειλούσε συνεχώς την ειρήνη σας. Αλλά την ίδια στιγμή που έφτασαν τα νέα για τον 

πόλεμο, μάθατε ότι η φωνή του Διδασκάλου ακούστηκε στους κόλπους μιας συγκέντρωσης απλών και 

ταπεινών καρδιών, και χωρίς να αναρωτηθείτε βαθύτερα αν αυτό ήταν αλήθεια, αν ένα τέτοιο θαύμα ήταν 

δυνατό, ήρθατε επιθυμώντας Με, γνωρίζοντας ότι Εγώ είμαι η Ειρήνη. 
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11 Όταν άκουσες αυτή τη φωνή, όλες οι χορδές της ψυχής σου ανακινήθηκαν και αναφώνησες: "Εσύ 

είσαι, Κύριε μου, που μιλάς!" Ωστόσο, η πίστη σας δεν έχει γίνει ακόμη απόλυτη, γιατί παρόλο που είστε 

μαζί Μου, εξακολουθείτε να φοβάστε, όπως εκείνοι οι μαθητές που ταξίδευαν μαζί Μου σε μια βάρκα. 

Όταν είδαν τα κύματα της θάλασσας να φουσκώνουν, φώναξαν: "Κύριε, Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε". 

12 Γιατί φοβάστε, ω λαέ, παρόλο που βρίσκεστε υπό την προστασία του ελέους μου; Γιατί δεν 

εμπιστεύεστε τη δύναμή Μου; Μην αφήσετε την προσπάθειά σας να Με ακούσετε να γίνει άχρηστη και 

άκαρπη. Σκεφτείτε ότι πολλοί έρχονται από μακρινά μέρη για να ακούσουν το Λόγο Μου. Άλλοι πρέπει 

να ξεπεράσουν τον σκεπτικισμό της οικογένειάς τους. Άλλοι πάλι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα 

γήινα έργα και τα κοσμικά τους καθήκοντα, και αυτή η θυσία δεν πρέπει να είναι άκαρπη. 

13 Να θυμάστε: Αν είστε σε θέση να εναποθέσετε όλη σας την πίστη στο Λόγο μου αντί για 

αμφιβολίες και δυσπιστία, αυτός, όταν γραφτεί στην ψυχή σας με τη φωτιά της αγάπης σας, θα σας 

φωτίζει κάθε στιγμή και θα σας ενθαρρύνει σε κάθε σας δοκιμασία. 

14 Πολύ φοβάται η ψυχή σας από τα δεσμά της δουλείας, γιατί γνωρίζει ήδη τη γεύση αυτού του 

ποτηριού του πόνου. 

15 Αγαπάτε την ειρήνη πάνω απ' όλα, και αυτή η λαχτάρα της ψυχής σας είναι αυτό που Με τράβηξε 

κοντά σας, ω άνθρωποι. Διότι ξέρετε ότι η ειρήνη είναι πλήρως συγκεντρωμένη σε Μένα. Θα ήταν μάταιο 

να τον αναζητήσετε στους διάφορους ανθρώπινους θεσμούς, στους ανθρώπους της εξουσίας ή στις πιο 

προηγμένες θεωρίες της σύγχρονης επιστήμης, γιατί η ανθρωπότητα έχει χάσει αυτόν τον θησαυρό. Αν ο 

άνθρωπος θέλει να ανακτήσει αυτό το δώρο που έχει πετάξει, πρέπει να το αναζητήσει αμετάκλητα από 

Εμένα, όπως συνέβη με εσάς. 

16 Σαφής και κατανοητή σε όλα τα παιδιά Μου είναι η διδασκαλία που σας έχω δώσει. Γιατί θέλω να 

σας προετοιμάσω να γίνετε οι αγγελιοφόροι αυτής της Καλής Ειδοποίησης που θα δείξουν στην 

ανθρωπότητα τον καλύτερο τρόπο να Με αναζητήσει για να βρει την ειρήνη. 

17 Εδώ εκπληρώθηκε ο λόγος που σας έδωσα όταν ο Ιησούς, στη Δεύτερη Εποχή, ευχαρίστησε τον 

Πατέρα του που έκρυψε τη σοφία του από τους μορφωμένους και μορφωμένους, αλλά την έδωσε και την 

αποκάλυψε στους ταπεινούς. Ναι, λαέ Μου, γιατί εκείνοι που αποκαλείτε επιστήμονες φουσκώνουν και 

θέλουν να κρατήσουν χαμηλά τους απλούς ανθρώπους διδάσκοντάς τους μόνο αυτό που θεωρούν ψίχουλα 

από το ψωμί που έχουν λάβει από Μένα. Οι φτωχοί, από την άλλη πλευρά, οι "μικροί άνθρωποι", που 

σίγουρα γνωρίζουν τις κακουχίες που φέρνει η ζωή και τις στερήσεις που τη συνοδεύουν - μόλις 

μπορέσουν να ονομάσουν κάτι δικό τους, τότε αισθάνονται ότι είναι υπερβολικό γι' αυτούς και έτσι το 

μοιράζονται με τους άλλους. Προσθέτω τώρα: Αν ο άπληστος άνθρωπος γίνει γενναιόδωρος άνθρωπος 

και ο αλαζόνας άνθρωπος γίνει ταπεινός άνθρωπος, θα λάβουν αμέσως μέρος σε όλα όσα έχω φυλάξει για 

εκείνον που ξέρει πώς να ζει ενάρετα. Γιατί η αγάπη Μου δεν είναι μερική, είναι ολοκληρωτική, είναι για 

όλα τα παιδιά Μου. 

18 Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Γιατί αν κάποιος θέλει να γίνει σοφός με τις διδασκαλίες μου, ας 

μην ξεχνάει ότι για να το επιτύχει αυτό, πρέπει πρώτα να είναι ταπεινός σαν τον Σολομώντα, τον οποίο 

έκανα βασιλιά και τόσο σοφό που το όνομά του ήταν διάσημο και πολύ σεβαστό στον κόσμο εκείνης της 

εποχής, τον οποίο κατέπληξε με τη σοφία των συμβουλών και των αποφάσεών του. Αλλά όλη η δύναμη, η 

γνώση και η δόξα του καταστράφηκαν κάτω από τη δύναμη της δικαιοσύνης Μου, όταν παραβίασε τις 

εντολές Μου. 

19 Άνθρωποι, αγωνιστείτε και εργαστείτε για την ειρήνη, όπως ακριβώς το Ισραήλ πήρε τη Γη της 

Επαγγελίας μετά από τόσες δυσκολίες και συγκρούσεις που έπρεπε να ζήσει και να ξεπεράσει. Ξέρω ότι η 

ψυχή σας Με καταλαβαίνει καλά όταν της μιλάω για το Ισραήλ, γιατί κουβαλάτε αυτόν τον σπόρο στην 

ύπαρξή σας και αυτή η ιστορία είναι γραμμένη στο πνεύμα σας. 

20 Εκεί είναι η εμπειρία, η ανάπτυξη και η γνώση του, εκεί είναι το βιβλίο που ανοίγεται στην ψυχή 

του, που του δείχνει τον νόμο και τον προφυλάσσει από την πτώση στην πλάνη. Έκανα την ψυχή σας να 

μετενσαρκωθεί σε αυτή την εποχή, μακριά από τα παλιά γήινα αγαθά που θα σας έκαναν υλιστές, όπως 

συνέβη με άλλες φυλές και λαούς, έτσι ώστε το μόνο πάθος σας να είναι να κάνετε ένα πνευματικό ρήγμα 

για την ανθρωπότητα, να της δείξετε πού να στρέψει τα βήματά της και να την οδηγήσετε στην ειρήνη του 

Βασιλείου μου της δικαιοσύνης και της αγάπης. 

21 Σήμερα έρχεστε ζητώντας έλεος, και ποιος μπορεί να πει ότι δεν το έλαβε; Οι άρρωστοι 

ανάρρωσαν, οι κουρασμένοι περιπλανώμενοι βρήκαν γαλήνη, όσοι πεινούν και διψούν για πνευματισμό 
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έσβησαν την πείνα και τη δίψα τους. Αλλά ακόμα ανάμεσα σ' αυτούς που Με ακολουθούν υπάρχουν 

κάποιοι που δεν έχουν αφυπνιστεί, που αμφιβάλλουν και απαιτούν αποδείξεις για να πιστέψουν. Τους 

δίνω ό,τι χρειάζονται σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αλλά δεν είναι γήινα αγαθά αυτά που τους δίνω. Έχω 

για τα παιδιά Μου τα αγαθά της ψυχής, και από αυτά θα δώσω ανεπιφύλακτα σε εκείνον που Μου τα 

ζητάει με τα έργα του ελέους και της αγάπης για τους συνανθρώπους του. 

22 Αναζητώ την πνευματική ψυχή, η οποία είναι μέρος της Ύπαρξής Μου, για να την καθοδηγήσω 

και να την καθοδηγήσω, θέλω να την ανυψώσω και να την κάνω να έρθει κοντά Μου, αλλά δεν Με 

αναγνωρίζουν όλοι, ούτε ξέρουν πώς να Με δεχτούν. Ο κόσμος και οι αμέτρητες δοκιμασίες του έχουν 

πικράνει την καρδιά σας και δεν έχετε πλέον τη δύναμη να σκέφτεστε την πνευματική ζωή. Αλλά σας λέω 

ότι σήμερα, αφού ο κόσμος έχει στραφεί εχθρικά εναντίον σας, πρέπει να αναζητήσετε καταφύγιο στην 

άπειρη αγάπη Μου με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη. 

23 Η διδασκαλία μου σιγά-σιγά σας διαχέεται σαν αδιάκοπες σταγόνες κρυστάλλινου νερού. Θέτει 

σταδιακά τα θεμέλια της πίστης, της ελπίδας, της εμπιστοσύνης στο Έργο που έχω συστήσει σε κάθε 

ψυχή. 

24 Οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονται εναντίον του ανθρώπου. Δεν πρέπει να φοβάστε, διότι ξέρετε 

ότι σας έχω δώσει την εξουσία να νικήσετε το κακό και να προστατεύσετε τους συνανθρώπους σας. 

Μπορείτε να διατάξετε αυτά τα στοιχεία καταστροφής να σταματήσουν και θα υπακούσουν. Αν 

παραμείνετε προσευχητικοί και άγρυπνοι, θα είστε σε θέση να κάνετε θαύματα και να καταπλήξετε τον 

κόσμο. 

25 Προσευχηθείτε ειλικρινά, επικοινωνήστε με το Πνεύμα Μου, μην αναζητάτε ένα συγκεκριμένο 

μέρος για να το κάνετε. Προσευχηθείτε κάτω από ένα δέντρο, στο δρόμο, στην κορυφή ενός βουνού ή στη 

γωνιά του υπνοδωματίου σας, και θα κατέβω να σας μιλήσω, να σας φωτίσω και να σας δώσω δύναμη.  

26 Όταν ακούσετε αυτόν τον λόγο, ανοίξτε τις καρδιές σας και αφήστε το φως του να σας 

ζωντανέψει, και αργότερα, όταν θα είστε καθαροί και προετοιμασμένοι, βγείτε στον κόσμο και διαδώστε 

τη μαρτυρία αυτού που έχετε λάβει. 

Πολλοί Μου προσφέρουν τους πρώτους καρπούς τους με χαρά, ενώ άλλοι κρύβουν φοβισμένοι τον 

σπόρο τους. Αυτοί χρησιμοποίησαν όλες τους τις δυνάμεις και παρόλα αυτά δεν έλαβαν τον πολυπόθητο 

καρπό. Αλλά βλέπω τον ζήλο τους, την αγάπη τους και τους λέω: Ελπίστε, επιμείνετε και θα θερίσετε. 

27 Προσέξτε μήπως ο κακός σπόρος ανθίσει, μήπως βλαστήσει στη γη. Εργαστείτε σήμερα, καθώς ο 

καιρός είναι ευνοϊκός για τη σπορά, και εγώ θα σας βοηθήσω στην καλλιέργεια. 

28 Έχω προορίσει το έθνος σας να είναι η εικόνα της Δεύτερης Ιερουσαλήμ. Σύντομα τα αδέλφια σας 

από διαφορετικές φυλές θα έρθουν σε αυτό, και όταν το δουν να ανθίζει, θα ξυπνήσει ο πόθος τους για 

εξουσία και θα θελήσουν να σας λεηλατήσουν. Σας προειδοποιώ και σας λέω: Ετοίμασα το έθνος σας να 

προσφέρει ειρήνη στους κουρασμένους περιπλανώμενους, ψωμί στους πεινασμένους και φως στις ψυχές. 

Δεν θέλω οι ξένοι να γίνουν αφέντες και εσείς σκλάβοι. Σας εμπνέω με αγάπη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, 

ώστε να ζήσετε εν ειρήνη. 

29 Εκμεταλλευτείτε το χρόνο και μελετήστε τη διδασκαλία Μου, γιατί ήδη πλησιάζει το έτος 1950, 

όταν θα πάψω να μιλάω με αυτό το μέσο. Επιτρέψτε Μου να σας διορθώσω και να σας φέρω βήμα προς 

βήμα στην τελειότητα. 

30 Η Μαρία προσεύχεται για σας, και ακόμη και αν δεν την βλέπετε, αισθάνεστε ότι η αγάπη και η 

παρηγοριά της κατεβαίνουν στην ύπαρξή σας ως δροσιά χάριτος. Οι θλιμμένοι έχουν τότε γεμίσει ελπίδα, 

οι αμαρτωλοί έχουν εξαγνιστεί και όλοι σας έχετε ευλογηθεί και "χριστεί" από Εκείνη. Αναζητήστε στη 

Θεία Μητέρα την παρηγοριά για τα βάσανά σας. Νομίζετε ότι μπορεί να αρνηθεί τη βοήθεια και την 

προστασία Της στα παιδιά Της, όταν στρέφονται σ' Εκείνη με αγάπη; Όχι, άνθρωποι, στο Θείο Πνεύμα 

Της θα βρείτε μόνο αγάπη, εγκαρδιότητα και έλεος. 

31 Γυναίκες του κόσμου, πάρτε τη Μαρία ως πρότυπο, θυμηθείτε την εποχή που έζησε μαζί σας ως 

ενάρετη γυναίκα και αυτοθυσιαζόμενη μητέρα, και θα νιώσετε την ψυχή σας να γεμίζει με νέο θάρρος. 

32 Και εσείς οι άνθρωποι που έχετε δημιουργηθεί κατ' εικόνα μου και περνάτε το μονοπάτι των 

δοκιμασιών και αισθάνεστε τη θεία δικαιοσύνη - εμψυχωθείτε από θάρρος, χρησιμοποιήστε τα χαρίσματά 

σας και διοικήστε τη ζωή σας με αγάπη και σοφία. 

33 Για να σας ενθαρρύνω, σας λέω: "Φάτε από αυτό το ψωμί και δεν θα 'πεθάνετε' ποτέ. Πιείτε από 

αυτό το κρυστάλλινο νερό και δεν θα διψάσετε ποτέ ξανά". 
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34 Σε αυτή την εποχή σας έγινα γνωστός με αυτή τη μορφή, για να προετοιμάσω την ψυχή σας για 

τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. Σας μιλάω εκτενώς για να αναγνωρίσετε το θείο νόημα του Λόγου 

Μου και να μην μπερδευτείτε από άλλες διδασκαλίες. 

35 Σας έκανα να μπείτε σε ένα μονοπάτι ανανέωσης, ώστε να μην αισθάνεστε ντροπή όταν βρίσκεστε 

μπροστά Μου και να αισθάνεστε άξιοι να Με ακούτε. 

36 Βλέπω στο πιο βαθύ μέρος της καρδιάς σου. Ανακαλύπτω επίσης αυτό που δεν έχετε ακόμη κάνει. 

Επομένως, μην εκπλαγείτε που μερικές φορές σας διορθώνω ακόμη και πριν κάνετε λάθος. 

37 Όταν ο Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο και του έδωσε το πεπρωμένο να γίνει τόπος εξιλέωσης, 

ήξερε ήδη ότι τα παιδιά Του θα έπεφταν θύματα αδυναμιών και παραβάσεων στην πορεία, ότι θα 

χρειαζόταν ένα σπίτι για να κάνουν το πρώτο βήμα προς την ανανέωση και την τελείωση. 

38 Όταν οι πρώτοι άνθρωποι κατοίκησαν τη γη, ο Δημιουργός έβαλε μέσα τους την αγάπη του και 

τους έδωσε ψυχή, άναψε το φως του στο πνεύμα τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα ελευθερία βούλησης. 

39 Ενώ όμως κάποιοι φρόντιζαν να παραμένουν σταθεροί στην καλοσύνη, καταπολεμώντας όλους 

τους πειρασμούς με σκοπό να παραμείνουν αγνοί, άξιοι του Κυρίου και σε αρμονία με τη συνείδησή τους, 

άλλοι, από αμαρτία σε αμαρτία και από τη μια παράβαση στην άλλη, σφυρηλάτησαν κρίκο με κρίκο μια 

αλυσίδα αμαρτιών, καθοδηγούμενοι μόνο από τη φωνή των αισθήσεων, κυριαρχούμενοι από τα πάθη τους 

και σπέρνοντας την πλάνη και τον πειρασμό στους συνανθρώπους τους. Αλλά παράλληλα με αυτές τις 

μπερδεμένες ψυχές, οι προφήτες μου έχουν επίσης έρθει ως αγγελικοί αγγελιοφόροι της Θεότητάς μου για 

να αφυπνίσουν την ανθρωπότητα, να την προειδοποιήσουν για τους κινδύνους και να της αναγγείλουν τον 

ερχομό μου.  

40 Οι ψυχές του σκότους που διασχίζουν τον δρόμο της ανθρωπότητας, την μπερδεύουν δελεάζοντάς 

την στην ειδωλολατρία, τον παγανισμό, τον φανατισμό. 

41 Οι προφήτες μου, οι αγγελιοφόροι μου, οι υπηρέτες μου έχουν πολεμήσει τη διαφθορά και το 

ψέμα, έχουν υποφέρει και πεθάνει για τους συνανθρώπους τους και έχουν δείξει με το δείκτη του χεριού 

τους τον δρόμο της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της αγάπης. 

42 Αναζητήστε τον λόγο των προφητών και θα βρείτε σ' αυτόν ότι σας προετοίμαζαν ήδη εκείνη την 

εποχή και μιλούσαν για γεγονότα που θα συνέβαιναν. Δείτε πώς ο Ιωήλ σας μίλησε για αυτούς τους 

καιρούς των πνευματικών αποκαλύψεων. Συνειδητοποιήστε ότι όλοι οι προφήτες πολέμησαν την 

ειδωλολατρία για να διδάξουν τον διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. 

43 Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, η ανθρωπότητα είχε ήδη αμαρτήσει πολύ, ο κατακλυσμός είχε 

ήδη καθαρίσει την επιφάνεια της γης. Τα Σόδομα και τα Γόμορρα είχαν καταστραφεί από τη φωτιά και η 

Βαβυλώνα είχε καταστραφεί. Απαιτούσε λογαριασμό για την ανυπακοή στο νόμο Του και το αίμα των 

προφητών Του, και έπρεπε κι Αυτός να καταδικαστεί και να σκοτωθεί - από τα ίδια Του τα παιδιά! 

44 Ο "Λόγος" έγινε άνθρωπος και πήρε σάρκα από μια παρθένα μήτρα. Μίλησε για ταπεινότητα, 

συγχώρεση, αγάπη και πνευματική ανάταση και καταδιώχθηκε και καταδικάστηκε. Παρόλο που ήταν 

Θεός, υπέφερε και πέθανε, χλευάστηκε και μαστιγώθηκε ως άνθρωπος. 

45 Οι άνθρωποι που μπόρεσαν να διεισδύσουν στα μυστικά αυτών των αποκαλύψεων ανακάλυψαν 

την αλήθεια και σήμερα υποκλίνονται μπροστά της. 

46 Αλλά σε αυτή την εποχή η σύγχυση εμφανίζεται και πάλι, και οι άνθρωποι γεμάτοι υπερηφάνεια 

για το ψεύτικο μεγαλείο τους προσπαθούν να διώξουν το όνομα του Ιησού και τη διδασκαλία Του από την 

ανθρώπινη καρδιά - γι' αυτό και το σκοτάδι - ενώ ο Πατέρας, σε εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ, 

ανοίγει μια νέα εποχή και χύνει το Πνεύμα Του σε κάθε σάρκα και κάθε ψυχή. Αφήνει τον εαυτό Του να 

ακουστεί, κάνει τον εαυτό Του απτό και ορατό αποκαλύπτοντας τον εαυτό Του με πολλούς τρόπους. 

47 Η φύση ανοίγει τη μήτρα της και εκπλήσσει τον κόσμο και την επιστήμη όταν αποκαλύπτει 

μυστικά που έχουν καταπλήξει τον άνθρωπο και είναι οι φωνές που μιλούν για μια σοφία και μια δύναμη 

που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη γνώση. Οι τάφοι διατηρούν τα νεκρά σώματα, αλλά οι ψυχές 

δραπετεύουν και ακούγονται για να μαρτυρήσουν την επιβίωση της ψυχής. 

48 Τα μάτια των ανθρώπων - τόσο στο παιδί όσο και στον έφηβο ή τον ενήλικα - διεισδύουν στο 

υλικό για να εμβαθύνουν στο υπερπέραν και να δουν την πνευματική ζωή. 

49 Ακούστε αυτά τα αδέξια και άκομψα φερέφωνα να εκφωνούν τις θεϊκές διδασκαλίες και θα 

διαπιστώσετε ότι αυτή η εκδήλωση είναι μια από τις μεγαλύτερες αυτής της εποχής, που είχε ανακοινωθεί 

πολλούς αιώνες πριν. 
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50 Ποιος δεν είχε όνειρα που ήταν πραγματικές προφητείες και τα οποία στη συνέχεια είδε να 

πραγματοποιούνται; Τώρα είναι η ώρα του φωτός, της αφύπνισης της ψυχής που κοιμόταν μέσα από την 

επιστήμη, γοητευμένη από τις υλικές ανακαλύψεις. 

51 Οι άνθρωποι ονόμασαν επίσης την εποχή αυτή εποχή του φωτός - λόγω της επιστήμης τους. Δείτε 

πώς διασχίζουν τα ύψη των ουρανών σαν πουλιά. Δείτε πώς κυβερνούν τις θάλασσες και τη γη και πώς 

ανακάλυψαν το φως για να φωτίζουν τη νύχτα. Καθημερινά ανακαλύπτουν δυνάμεις και στοιχεία για να 

τα συνδυάσουν και να δημιουργήσουν νέες εκπλήξεις για την ανθρωπότητα- αλλά αυτό το φως τους έχει 

τυφλώσει. Ο υλισμός και η ματαιοδοξία τους έχουν κάνει κουφούς στη φωνή της καρδιάς και της 

συνείδησης. 

52 Σήμερα το φως του Αγίου Πνεύματος πέφτει στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να σηκώσουν τα 

πρόσωπά τους και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός και ότι ο νόμος Του είναι ένας νόμος 

στον οποίο πρέπει όλοι να ενωθούν, ώστε τα έργα της ανθρωπότητας να είναι σπουδαία και αντάξια του 

Δημιουργού. 

53 Μην κάνετε λάθος, γιατί πριν τελειώσει η "Έκτη Σφραγίδα", θα συμβούν μεγάλα γεγονότα: Τα 

αστέρια θα δώσουν σημαντικά σημάδια, τα έθνη της γης θα στενάζουν, και από αυτόν τον πλανήτη θα 

εξαφανιστούν τρία μέρη και θα μείνει μόνο ένα, στο οποίο ο σπόρος του Αγίου Πνεύματος θα ξεπηδήσει 

ως νέα ζωή. Η ανθρωπότητα θα αρχίσει τότε μια νέα ύπαρξη, ενωμένη με ένα ενιαίο δόγμα, μια ενιαία 

γλώσσα και έναν ενιαίο δεσμό ειρήνης και αδελφοσύνης. 

54 Πόσο μακριά είστε από την εποχή που ζούσατε κάτω από το νόμο της φύσης και ακούγατε στο 

πνεύμα σας τη φωνή του Κυρίου που έλεγε στους πρώτους: "Αναπτύσσεστε και πληθύνεστε, γεμίστε τη 

γη". 

55 Τώρα η πνευματοποίηση θα σας επιτρέψει να επιστρέψετε στην απλότητα και τη φυσικότητα. 

Αλλά στην ψυχή σας έχετε το φως που συλλέξατε στο μακρύ μονοπάτι της ανάπτυξης. 

56 Το φως του Πνεύματος, που φώτισε τα πρώτα βήματα του ανθρώπου και τον συνόδευσε σε 

μονοπάτια και μονοπάτια, σε κορυφές και σε αβύσσους, θα τον κάνει να επιστρέψει στην αρχή του 

μονοπατιού. Το Πνεύμα δεν πλανάται ποτέ γιατί είναι το δικό μου φως. Τον ακούσατε ποτέ να σας λέει να 

σκοτώσετε τον συνάνθρωπό σας, να σας λέει να απορρίψετε τον πατέρα που σας γέννησε ή τη μητέρα που 

σας συνέλαβε; Τον έχετε ακούσει ποτέ να σας λέει να κάνετε αυτό που απαγορεύεται; Όχι, παιδιά μου, το 

Πνεύμα υπήρξε καλός οδηγός, σύμβουλος και κριτής, διότι εν Πνεύματι είμαι. 

57 Γι' αυτό σας έλεγα πάντα ότι όπου κι αν βρίσκεστε, είμαι μαζί σας. Γιατί, αν και είμαι 

παντοδύναμος, Με αναζητάτε σε αντικείμενα που δημιουργήσατε με τα χέρια σας; Γιατί πρέπει να 

πηγαίνετε σε ορισμένους τόπους συνάθροισης και μετά να λέτε, "Εδώ είναι ο Κύριος, γιατί αυτός είναι ο 

οίκος Του", όταν ξέρετε ότι εγώ είμαι παγκόσμιος; Γιατί επιτρέπετε στον εαυτό σας να τυφλώνεται από 

γιορτές και στολίδια, όταν ξέρετε ότι κατοικώ και γίνομαι γνωστός στη δόξα της φύσης και στο εσωτερικό 

ιερό της ψυχής σας; 

58 Μελετήστε τη διδασκαλία μου ως καλοί μαθητές και θα υπάρχει περισσότερο φως στην ψυχή σας. 

59 Καθώς ο Λόγος μου κατεβαίνει σε σας μέρα με τη μέρα, η πίστη ανάβει σε κάποιους και η 

αμφιβολία αυξάνεται σε άλλους. Κάποιοι παίρνουν αποφάσεις να διορθωθούν, και άλλοι αμφιβάλλουν αν 

είμαι πραγματικά Εγώ που περιορίζομαι σε αυτόν τον Λόγο για να πιστέψω και να ανανεωθώ. Αυτοί 

νιώθουν την επιθυμία να Με δουν για να πιστέψουν σε Μένα και να μην βασανίζονται πλέον. Επειδή 

όμως δεν Με βλέπουν με τα φυσικά τους μάτια, αναζητούν πνευματικά και υπερφυσικά φαινόμενα για να 

αναζωπυρώσουν την πίστη τους. 

60 Άλλοι κλείνουν τα μάτια τους και προσπαθούν να διαπεράσουν το αόρατο για να δουν το 

Πρόσωπό Μου, και στην προσπάθειά τους έχουν κουραστεί. Αλλά τότε, όταν το κουρασμένο μυαλό τους 

έχει αποκοιμηθεί, ενώ η ανυψωμένη ψυχή κατοικεί στους πνευματικούς χώρους, έχω κατέβει για να της 

μιλήσω, να της δώσω τη διδασκαλία Μου και να ανάψω την πίστη της. 

Ξυπνώντας από αυτόν τον βαθύ ύπνο, τόσο η ψυχή όσο και το σώμα αισθάνθηκαν ανανεωμένα και 

είδαν τη ζωή να φωτίζεται από ένα νέο φως. Τότε θυμάστε αόριστα το όνειρό σας και του λέτε: 

"Ονειρεύτηκα τον Ιησού. Ήταν όντως ο Δάσκαλος μαζί μου;" 

61 Αληθινά σας λέω, η ψυχή έχει πολλά μάτια για να Με δει. Γνωρίστε αυτό το δώρο και ξεδιπλώστε 

το. Διότι μέσω αυτού θα εκπληρωθεί ο λόγος εκείνου του προφήτη που είπε ότι θα έρθει ο καιρός που οι 

άνθρωποι θα έχουν προφητικά οράματα και όνειρα. 
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62 Σας λέω επίσης: Μελετήστε καλά αυτές τις διδασκαλίες, ώστε να μην αναζητάτε και να μην 

πιστεύετε στους ψευδοπροφήτες και τους μάντεις αυτού του κόσμου. 

63 Ανά πάσα στιγμή έχω προετοιμάσει την ψυχή σας να συνδεθεί άμεσα μαζί Μου, και σε αυτή την 

Τρίτη Ώρα θα πρέπει ήδη να έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ύψος. Αν αυτό συνέβαινε όταν ήρθα στο πνεύμα, 

δεν θα είχατε αμφιβολίες, ούτε θα θέλατε να Με αγγίξετε με τα χέρια σας. 

64 Όταν σας μιλάω για τους προηγούμενους καιρούς, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, επειδή δεν έχετε καν 

διαβάσει τις γραφές. 

65 Έχω κάνει γνωστή την τρίτη διδασκαλία Μου από το έτος 1866, και παρόλο που όλα είχαν 

προαναγγελθεί, πολλοί από εσάς αμφιβάλλατε - μερικοί από άγνοια, άλλοι από σύγχυση λόγω κακών 

ερμηνειών των Γραφών. Γι' αυτό, σήμερα, καθώς ετοίμασα την τραπεζαρία και το τραπέζι για να φάτε την 

τροφή της αιώνιας ζωής, σας βρήκα χωρίς προετοιμασία και έπρεπε να σας γνωστοποιήσω τον εαυτό Μου 

με άπειρη υπομονή εν αναμονή της ανύψωσης και της αφύπνισής σας. 

66 Ανανεωθείτε, εγκαταλείψτε τον θρησκευτικό φανατισμό σας, σταματήστε να είστε υποκριτές και 

εγωιστές και θα νιώσετε σαν νέοι άνθρωποι. Τότε δεν θα χρειάζεται πλέον να αναρωτιέστε αν είμαι εγώ 

αυτός που κατεβαίνει σε σας. Γιατί η καθαρότητα της καρδιάς σας θα κάνει την ψυχή σας να νιώσει την 

παρουσία Μου. Η πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες αρετές - αποκτήστε την. 

67 Ξανά και ξανά συναντάτε τυφλούς, κουτσούς, απελπιστικά ασθενείς. Πρέπει να τους θεραπεύσετε 

μέσω της πίστης σας και να ανάψετε το φως στις καρδιές των συνανθρώπων σας. 

68 Ανάμεσά σας υπάρχουν ήδη παραδείγματα του τι μπορείτε να πετύχετε μέσω της πίστης σας σε 

Μένα. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τα θαύματα που μπορείτε να επιτύχετε μέσω της πίστης. 

69 Μην επιτρέψετε στο έτος 1950 να σας εκπλήξει με αδυναμία στην πίστη σας. Γιατί τότε η θλίψη 

σας θα είναι μεγάλη, γιατί θα νιώθετε σαν ορφανοί. 

70 Σήμερα παρουσιάζομαι μπροστά στους "οδοιπόρους" για να τους δείξω το αληθινό μονοπάτι. Δεν 

σταματάω να κρίνω αν τα ρούχα τους είναι βασιλικά ή αξιολύπητα, αλλά αναζητώ ένα άσυλο στην καρδιά 

τους. 

71 Βοηθάω αυτόν που πέφτει στο έδαφος κυριευμένος από την κούραση να ξανασηκωθεί και τον 

κάνω να καταλάβει ότι αν έχει βλασφημήσει τον Θεό, έχει απορρίψει τη δύναμή Μου και το φως Μου. 

72 Προσευχηθείτε ώστε το μυαλό σας να μην βγει εκτός ελέγχου στις δοκιμασίες. Γιατί σε μια στιγμή 

βίας μπορεί να "τυφλωθείς" και να χάσεις ό,τι έχεις στην ψυχή σου. 

73 Τώρα μπορείτε να φανταστείτε γιατί η ανθρωπότητα έχει χάσει όλο και περισσότερο όλα όσα την 

έκαναν πνευματικά μεγάλη και ευγενική. 

74 Πήγα να σε συναντήσω γιατί είδα ότι ήσουν κοντά στο να πέσεις στην άβυσσο, έτοιμος να 

ζητήσεις να μειωθούν οι μέρες σου. Αλλά όταν ακούσατε τον λόγο Μου, σηκωθήκατε ξανά, γιατί 

καταλάβατε ότι πρέπει να ζήσετε στη γη μέχρι τη στιγμή που όρισε η Θεότητά Μου. 

75 Για να σας αποδείξω ότι τα πνευματικά σας χαρίσματα είναι και πάλι στη διάθεσή σας, σας είπα: 

Απλώστε το χέρι σας στο όνομά Μου όταν οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονται και θα δείτε ότι σας 

υπακούουν. 

76 Αυτά τα θαύματα θα αυξήσουν την πίστη σας και, όταν δεν θα το πιστεύετε, θα έχετε μετατραπεί 

σε "εργάτες" μου. 

Τότε θα λάβετε βαθύτερα μαθήματα από τον Δάσκαλό σας, ώστε να αποκτήσετε μεγάλο εξοπλισμό 

και να ξέρετε πώς να υποδεχθείτε εκείνους που θα έρθουν να σας δοκιμάσουν και εκείνους που θα σας 

καταστρέψουν. 

77 Αν ξέρετε πραγματικά πώς να μαρτυρήσετε το Λόγο Μου, θα δείτε πολλούς συνανθρώπους σας 

να Με δοξάζουν και να εκπληρώνουν την εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 251  
1 Αυτή τη στιγμή εκπλήσσεστε όταν βλέπετε τα θαύματα που μπορείτε να κάνετε μέσω των 

χαρισμάτων σας. Τότε δεν θα αισθάνεστε πια φτωχοί ή αποκληρωμένοι, γιατί σε κάθε στροφή θα έχετε 

αποδείξεις ότι σας αγαπώ και ότι έχω τα μάτια Μου επάνω σας. 

2 Τα δώρα είχαν ήδη τοποθετηθεί στην ψυχή σας τη στιγμή της δημιουργίας σας. Αλλά ήταν 

απαραίτητο να έρθω να σας διδάξω και να ταξιδέψετε μεγάλες αποστάσεις, αναπτύσσοντας όλο και 

περισσότερο, ώστε να αρχίσουν να αποκαλύπτονται αυτά τα χαρίσματα. 

3 Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται ότι ζει σε μια νέα εποχή, ότι το 

φως μιας νέας ημέρας λάμπει πάνω της. Έζησε έναν σεισμό, μια ανησυχία που την ξύπνησε από τον βαθύ 

λήθαργο στον οποίο είχαν αποκοιμηθεί τα χαρίσματα και οι ικανότητές της. 

4 Προς το παρόν ο άνθρωπος εξακολουθεί να κάνει ερωτήσεις στον εαυτό του, μόνο υποψίες έχει. 

Σύντομα όμως θα έρθει η ώρα που θα αναφωνήσει με βεβαιότητα: "Υπάρχει ο δρόμος", και θα τον 

ακολουθήσει με πίστη. 

5 Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει την πρόοδο των ψυχών αυτής της ανθρωπότητας μόλις 

ξεκινήσουν, και ποιος θα ήταν σε θέση να αλλάξει την πορεία που έχει χαράξει το φως μου; Τίποτα και 

κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πνευματική αφύπνιση των ανθρώπων, καθώς αυτοί 

ξεσηκώνονται με επιθυμία για την κληρονομιά και το μήνυμα που τους έφερε η Τρίτη Εποχή. 

6 Θα μπορούσα να σε είχα ξυπνήσει εδώ και πολύ καιρό. Ήθελα όμως να έρθω σε σας την 

κατάλληλη στιγμή, όταν θα είχατε κουραστεί από τον βαθύ ύπνο στον οποίο είχατε βυθιστεί και όταν ο 

τρόμος των αμαρτιών σας και των αέναων πολέμων σας θα σας απελευθέρωνε από τα πάθη της υλικής 

σας φύσης. 

7 Σήμερα ένας λαός, αύριο ένας άλλος, και μετά από αυτό άλλοι θα ξυπνήσουν φωτισμένοι από ένα 

εσωτερικό φως που θα τους μιλήσει σε όλους για την πνευματοποίηση. 

8 Την ώρα της αφύπνισης αυτών των λαών, θα είμαι έτοιμος να τους αποκαλυφθώ. Η φωνή του 

Πατέρα θα είναι αυτή που θα απαντήσει στο κάλεσμα των παιδιών. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν θα 

εκδηλωθώ σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, αυτή η εκδήλωση που είχα μαζί σας μέσω της 

ανθρώπινης διάνοιας έχει παραχωρηθεί μόνο σε εσάς, και μπορείτε να θεωρήσετε τους εαυτούς σας ως 

τους ανθρώπους που αφυπνίστηκαν πρώτοι στην αυγή αυτής της εποχής. 

9 Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνω γνωστός σε εσάς με αυτή τη μορφή έχει ήδη υποδειχθεί, και δεν 

υπάρχει πνευματιστής που να μην γνωρίζει το έτος και την ημέρα λήξης αυτής της περιόδου. 

10 Όταν ολοκληρώσω τη διδασκαλία Μου ανάμεσά σας, θα πρέπει να προετοιμαστείτε για να 

σκορπίσετε αυτόν τον σπόρο στους λαούς του κόσμου, με τον οποίο θα βοηθήσετε σημαντικά τους 

συνανθρώπους σας στις κρίσιμες στιγμές της αφύπνισής τους. Θα προετοιμαστούν, δεδομένης της 

βεβαιότητας των προμηνύσεών τους και της πραγματικότητας του μηνύματός Μου, για να Με δεχτούν με 

πνευματική μορφή. Όπως ακριβώς σας αποκαλύφθηκα ανάλογα με την προετοιμασία κάθε συνέλευσης 

και κάθε φωνοφόρου, έτσι και σ' αυτούς θα φανερωθώ ανάλογα με την πνευματοποίηση κάθε κοινότητας 

και την αφοσίωση που επικρατεί στις συνελεύσεις τους. 

11 Γράψτε τον λόγο μου και φυλάξτε τον, ώστε όταν έρθει η ώρα να τον κάνετε γνωστό. Διότι θα 

αποτελέσει το θεμέλιο και την αφετηρία για τις νέες εκκλησίες που θα προκύψουν στον κόσμο για 

πνευματική ζωή. 

12 Μην επιτρέψετε να αναμειχθεί το μήνυμά Μου με τις υλοποιημένες ιδέες και τα λάθη εκείνων που 

Με υπηρέτησαν ως όργανα, γιατί τότε δεν θα έχετε μεταδώσει ανόθευτο τον καρπό που σας 

εμπιστεύτηκα. Σας έχω καθοδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να γνωρίσετε τη Θεία 

Ουσία Μου, ώστε να απελευθερωθείτε από κάθε ανθρώπινη προτίμηση. 

13 Το φως του Πνεύματός Μου θα ακολουθήσει τα βήματα εκείνων που Με καταλαβαίνουν και 

ξεκινούν αύριο να ερμηνεύουν τις εντολές Μου με τη μεγαλύτερη ευσυνειδησία για την οποία είναι 

ικανοί. Γιατί θα βιώσουν στο δρόμο τους ότι ο αγώνας, οι θυσίες και οι προσπάθειές τους δεν ήταν 

μάταιες. Θα τους αιφνιδιάσω στο έργο τους και θα τους ανακοινώσω ότι σύντομα θα περιμένουν άλλες 

κοινότητες, ότι σύντομα θα μπορούν να πάνε στη σπορά γιατί ο σπόρος έχει ωριμάσει. 

14 Θα υπάρξει συναισθηματική έξαρση και δάκρυα χαράς μεταξύ των μαθητών μου όταν θα γίνουν 

μάρτυρες της εκπλήρωσης του λόγου μου. 
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15 Δεν θα χρειάζεται να χτυπάτε τις πόρτες ψάχνοντας αυτόν που θα σας ακούσει. Διότι θα 

διαπιστώσετε ότι οι συνάνθρωποί σας θα είναι αυτοί που θα σας αναζητήσουν και θα σας καλέσουν. Μου 

αρκεί να προετοιμαστείτε. Τότε θα σας δείξω τους δρόμους, θα σας πω τι να κάνετε και θα σας οδηγήσω 

σε εκείνους που θα στραφούν προς το λαό μου στην επιθυμία τους για μια μαρτυρία αγάπης, 

πνευματικότητας και ελέους. 

16 Αν, μέσω της αρμονίας σας, σχηματίσετε την κοινότητα που περιμένω από εσάς, δεν θα χρειαστεί 

να καταβάλλετε προσπάθεια για να γίνετε γνωστοί, γιατί τότε θα είναι άλλοι αυτοί που θα επιτελέσουν 

αυτό το έργο, διαδίδοντας από καρδιά σε καρδιά την είδηση ότι υπάρχει μια κοινότητα στους κόλπους της 

οποίας λάμπει το φως ενός θείου μηνύματος που είναι ψωμί πνευματικής ζωής για όλους τους ανθρώπους. 

17 Σας λέω: Εμπιστευτείτε Με, άνθρωποι. Διότι όταν εκδιωχθείτε από τους κόλπους της κοινωνίας 

σας, όταν εκδιωχθείτε από τις πόλεις όπου κατοικείτε, θα σας πάρω μακριά από τους διώκτες σας, θα σας 

πάρω στην έρημο, στην ορεινή χώρα, σε μακρινές κοιλάδες ή στις ακτές της θάλασσας, και εκεί θα σας 

θρέψω, όπως θρέψαμε τον λαό του Ισραήλ στην έρημο στέλνοντάς του το μάννα. 

18 Τώρα φέρνω ένα νέο μάννα για τον λαό Μου, το οποίο θα κατέβει σύντομα μόλις οι δοκιμασίες 

κατακλύσουν τους εκλεκτούς Μου. 

19 Οι δοκιμασίες θα έρθουν γιατί ο λόγος μου πάντα γίνεται αληθινός. Θα χρησιμεύσουν για να 

ενώσουν τον λαό μου, όπως ακριβώς ο Ισραήλ ενώθηκε στην Αίγυπτο υπό τη δουλεία του Φαραώ. 

20 Όταν έρθουν οι δοκιμασίες, μόνο όσοι Με αγαπούν θα παραμείνουν σε αυτό το μονοπάτι - οι 

θαρραλέοι και οι πιστοί. Οι ψεύτικοι, οι υποκριτές, αυτοί που φοβούνται τον κόσμο, αυτοί που δεν Με 

ακολουθούν από αγάπη, θα φύγουν. Θα Μου είναι αρκετό να δω εκείνους που ενώνονται και Με αγαπούν 

με αλήθεια, για να πω τότε στον κόσμο: αυτός είναι ο λαός Μου, αυτό είναι το σπέρμα Μου. 

21 Σας διαβεβαιώνω ότι εκείνοι από εσάς που Με ακολουθούν με όλη την πίστη της ψυχής τους δεν 

θα στερηθούν ούτε νερό ούτε ψωμί, γιατί κανείς δεν εξαπατήθηκε ποτέ στην πίστη του. 

22 Ακούω ήδη μερικούς να Με ρωτούν μέσα στην καρδιά τους: "Δάσκαλε, πότε θα γίνουν όλα αυτά;" 

Και αυτό συμβαίνει επειδή αισθάνεστε φόβο, επειδή τρέμετε όταν σας ανακοινώνω αυτές τις δοκιμασίες. 

Σας λέω όμως: Όποιος φοβάται δεν πάει στην έρημο, μένει στην πόλη όπου μπορεί να αντέξει ευκολότερα 

την καταπίεση, επειδή έχει συνηθίσει την υποτέλεια και την ταπείνωση. Αλλά αν ανοίξει τα μάτια του 

στην αλήθεια, ας γεμίσει η καρδιά του με θάρρος και πίστη- αν πάει στην έρημο, ας ξεκινήσει με επιθυμία 

για την ελευθερία της ψυχής του και την ειρήνη της καρδιάς του. 

23 Με ρωτάτε πότε θα έρθει αυτή η δοκιμασία; Σας λέω ότι για κάποιους έχει ήδη έρθει, και ότι 

αργότερα θα παρουσιαστεί σε άλλους, μέχρι να προετοιμαστείτε όλοι και να γίνετε δυνατοί. 

24 Οι δοκιμασίες έρχονται με τόσο διακριτικό τρόπο που συχνά δεν έχετε καν επίγνωση του πότε 

ήρθαν και πότε τελείωσαν. Τι θα σας συνέβαινε αν σας έλεγα την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα που 

θα τα περιμένατε; 

25 Πόσοι από εσάς ζείτε ήδη στην έρημο για την οποία σας μίλησα σήμερα, τρέφοντας με το νέο 

μάννα. Είναι εκείνοι που -εξοστρακισμένοι από την αγκαλιά της κοινωνίας- έχουν παρεξηγηθεί από τους 

συγγενείς και τους φίλους τους. Είναι εκείνοι που δεν δέχτηκαν χαιρετισμούς και τους έκλεισαν τις πόρτες 

για να εργαστούν. Είναι επίσης εκείνοι που έχουν καταδικαστεί ως αιρετικοί, προδότες και αποστάτες και 

έχουν εκδιωχθεί από το μαντρί των εκκλησιών τους. 

26 Υπέμειναν συκοφαντίες, κακές ματιές, εξευτελισμό, γελοιοποίηση και περιφρόνηση. Ωστόσο, τα 

υπέμειναν όλα αυτά με υπομονή, γνωρίζοντας ότι δεν έχασαν τίποτα και κέρδισαν τη χάρη να Με 

ακούσουν. 

27 Έπρεπε να αποσυρθούν στην "έρημο", αλλά όχι σε μια υλική έρημο, αλλά σε ένα πνευματικό 

καταφύγιο, παρόλο που συνέχισαν να ζουν φυσικά εκεί που ζούσαν πάντα. 

28 Εκεί, σε αυτό το πνευματικό καταφύγιο, βρήκαν μια γαλήνη που δεν γνώριζαν πριν, είχαν 

ικανοποιήσεις που κανείς δεν τους έδινε πριν, και αν στην αρχή ένιωθαν μοναξιά επειδή δεν μπορούσαν 

να αντιληφθούν την παρουσία Μου, σήμερα Με ευχαριστούν επειδή δεν τους έλειπε τίποτα και επειδή 

κανείς δεν τους νίκησε. 

29 Η ζωή της ευχαρίστησης που είχαν ζήσει προηγουμένως έμεινε πίσω τους, κάθε τι ψεύτικο, κάθε 

τι επιφανειακό εξαφανίστηκε. Γιατί ήρθε η ώρα να βρουν την αλήθεια και να προσκολληθούν σε αυτήν με 

όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους. 
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30 Μακάριοι οι άνθρωποι με καλή θέληση και πίστη, γιατί δεν θα γίνουν θύματα των εχθρών τους. Η 

δύναμή μου συγκρατεί το χέρι που θέλει να τους δολοφονήσει, το φως μου αιφνιδιάζει αυτόν που τους 

παραμονεύει, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν χωρίς να τους σταματήσει κανείς, γιατί η Γη της 

Επαγγελίας τους περιμένει. Σ' αυτήν ετοιμάζεται μια γιορτή για την ώρα που όλοι θα εισέλθετε σ' αυτήν. 

31 Ο Λόγος Μου άγγιξε τις χορδές πολλών καρδιών που Μου είπαν: "Κύριε, κανείς δεν μιλάει την 

αλήθεια όπως Εσύ, γιατί από τότε που σε ακολουθήσαμε σε αυτή την εποχή, έπρεπε να υπομείνουμε τις 

κρίσεις των συνανθρώπων μας, οι οποίες ήταν σαν τα πικρά βότανα που έφαγε ο λαός Σου τη νύχτα της 

απελευθέρωσης στην Αίγυπτο." 

32 Θυμηθείτε την πίστη σας, αγαπητοί άνθρωποι, και θα δείτε πώς ακόμη και αυτοί που σας 

απέρριψαν θα έρθουν να αυξήσουν τις τάξεις σας. Διότι και σε αυτούς θα απευθύνεται το κάλεσμα, και σε 

αυτούς θα προσφέρεται η ευκαιρία να απελευθερωθούν από τις υλικές και ψεύτικες ζωές τους, 

προκειμένου να γεμίσουν το κενό της ψυχής τους με τη θεϊκή ουσία που το Έργο αυτό δίνει σε αφθονία. 

33 Το κάλεσμα μπορεί να απευθύνεται σε όλους την ίδια στιγμή, αλλά δεν μπορούν όλοι να 

ανταποκριθούν την ίδια στιγμή. Κάποιοι θα είναι έτοιμοι να σπεύσουν, άλλοι δεν θα είναι σε θέση να το 

κάνουν, επειδή η ψυχή τους δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη επαρκώς για να ξεκινήσει να εκπληρώνει την 

αποστολή της. 

34 Σας το λέω αυτό για να ξέρετε - όταν σας μιλάω για τους καλεσμένους και τους εκλεκτούς - ότι σε 

κάθε εποχή υπάρχουν πολλοί καλεσμένοι και λίγοι εκλεκτοί, επειδή επιλέγω μόνο εκείνους που είναι 

έτοιμοι, και όλοι εκείνοι που κλήθηκαν και δεν ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς θα πρέπει να περιμένουν 

λίγο καιρό για να κληθούν ξανά. 

35 Δεν θυμάστε ότι σας έχω πει συχνά ότι έχω χτυπήσει τις πόρτες των καρδιών σας για πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη φορά, και ότι μόνο όταν ήσασταν ξύπνιοι και προετοιμασμένοι σπεύσατε να 

ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μου; Επομένως, μην απελπίζεστε μπροστά σε εκείνους στους οποίους φτάνει 

το μήνυμά μου και οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. 

36 Εκπληρώστε την αποστολή σας να γνωστοποιήσετε το λόγο μου και να είστε ικανοποιημένοι με 

το άμεσο ή μεταγενέστερο αποτέλεσμα της εργασίας σας. 

37 Αναζητάτε στο λόγο μου τη δύναμη που νιώθατε ότι σας λείπει για να διαχωρίσετε τους εαυτούς 

σας από το κακό που υπάρχει στη ζωή σας, επειδή επιτρέψατε στα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, τις 

παραδόσεις και τα ελαττώματα των προγόνων σας να ριζώσουν στις καρδιές σας. 

38 Τώρα έχει ξεσπάσει μια μάχη μέσα σας, επειδή η φωνή της συνείδησης ακούγεται όλο και πιο 

καθαρά. Αλλά η καρδιά σας εξακολουθεί να αντιστέκεται, επειδή με την προσκόλλησή της στις αισθήσεις 

είναι περισσότερο επιρρεπής στο σώμα παρά στην ψυχή. 

39 Ευλογώ την εσωτερική σας πάλη, γιατί είναι σημάδι ότι αισθάνεστε αγάπη για Μένα, ότι 

παραδέχεστε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στο Λόγο Μου. 

40 Υπάρχουν στιγμές που φοβάσαι ότι η "σάρκα" κερδίζει μέσα σου, επειδή η πίστη και η αγάπη σου 

είναι ακόμα αδύναμες μπροστά στον πειρασμό. Τότε έρχεστε βιαστικά να Με ακούσετε, ελπίζοντας να 

βρείτε στο Λόγο Μου τα απαραίτητα όπλα για να πολεμήσετε την αμαρτία και το σκοτάδι. Έρχεστε 

συντετριμμένοι, θλιμμένοι, ευχόμενοι να ήταν δυνατόν το βλέμμα Μου να μην σας ανακαλύψει, παρόλο 

που ξέρετε ότι δεν θα ξεφύγετε από το βλέμμα Μου ούτε για μια στιγμή. 

Αργότερα, όταν έχετε δεχτεί στην καρδιά σας την τρυφερότητα του Λόγου Μου, αφήνετε τα δάκρυα 

να κυλήσουν με μια ανεμπόδιστη διάθεση που ελαφρύνει το βάρος της ψυχής σας όλο και περισσότερο. 

Τότε, τέλος, σκέφτεσαι ότι αφού σε έχω δεχτεί με τόσο μεγάλη αγάπη, αυτό συνέβη επειδή δεν έχω 

διεισδύσει στην καρδιά σου, ούτε έχω ανακαλύψει σε αυτήν όλα όσα σε κάνουν να ντρέπεσαι μπροστά 

Μου. 

41 Ω, μικρά και αδύναμα παιδιά που δεν γνωρίζετε ακόμη τον Δάσκαλό σας! Τι θα συνέβαινε σε 

εσάς, που ζητάτε δύναμη από Μένα για να μην αμαρτάνετε πλέον, αν αντί για λόγια συγχώρεσης, 

ενθάρρυνσης, αγάπης και σοφίας, σας υποδεχόμουν με καταδίκες και κρίσεις, με μομφές, απειλές και 

τιμωρίες; Θα τελειώσει μια μέρα με το να αμφισβητήσετε αυτόν τον λόγο και στη συνέχεια να πέσετε 

ασυγκράτητα στην αγκαλιά του υλισμού. Γι' αυτό μη λέτε ότι το βλέμμα μου δεν σας ανακαλύπτει τις 

στιγμές που σας δίνω τον λόγο μου μέσω του φωνοφόρου. 

42 Ιδού αυτό το πλήθος των "εργατών", των υπηρετών σε αυτό το έργο: κι αυτοί, όπως κι εσείς, 

ήρθαν με μια καρδιά γεμάτη πόνο και απελευθερωμένα πάθη, κι αυτοί συγκλονίστηκαν από τον Λόγο 
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Μου και γνώρισαν την εσωτερική πάλη της ψυχής με τη σάρκα, και κι αυτοί νόμιζαν ότι το βλέμμα Μου 

δεν τους ανακάλυψε ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων, επειδή δεν τους επέπληξα για τις αμαρτίες τους 

στον Λόγο Μου. 

Τώρα βρίσκονται εδώ, στη γη μου, εκτελώντας ειρηνικά ένα έργο που τους ανέθεσα. Γιατί η πίστη 

μπήκε τελικά στις καρδιές τους, γιατί μετά τη μάχη υπήρχε γαλήνη στις ψυχές τους και γιατί κατάλαβαν 

ότι δεν μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από το θείο βλέμμα μου, το οποίο σε ακολουθεί όπου κι αν πας. 

43 Εξακολουθούν να μπαίνουν σε πειρασμό από τον κόσμο και τη σάρκα, και αυτό χρησιμεύει για να 

δοκιμάζουν την αγάπη, την πίστη και την αφοσίωσή τους και για να μην αποκοιμηθούν. Κάποιοι 

προκαλούν τον κόσμο, ενώ η πνευματική τους δύναμη δεν είναι ακόμη αρκετά μεγάλη για να τους σώσει 

από όλες τις πτώσεις. Αυτοί είναι εκείνοι που πέφτουν και ανασταίνονται - αυτοί που φεύγουν σήμερα και 

επιστρέφουν αύριο, έως ότου έρθει η ημέρα που δεν θα είναι πλέον αδύναμοι και θα είναι ικανοί να 

παραμείνουν στην αλήθεια μέχρι τέλους. 

44 Θα κάνω νέους "εργάτες" από εσάς που έρχεστε σήμερα εδώ θλιμμένοι επειδή δεν μπορείτε να 

ελέγξετε τις αδυναμίες σας, ακόμη και αν σας φαίνεται αδύνατο προς το παρόν να είστε χρήσιμοι σε 

κανέναν. Τότε θα δείτε ένα θαύμα να γίνεται πραγματικότητα στην ύπαρξή σας, γιατί θα γίνετε μάρτυρες 

της πνευματικής σας μεταμόρφωσης. Τότε ο αδύναμος θα αισθάνεται δυνατός και ο άπιστος θα είναι 

ένθερμος. 

45 Μακάριοι είναι εκείνοι που, όταν αμαρτάνουν, μετανοούν και κλαίνε επειδή Με προσέβαλαν. 

Μακάριοι οι πνευματικά φτωχοί, γιατί ήρθα να τους ενθαρρύνω και να τους κάνω νικητές του κόσμου, 

της αμαρτίας, του υλισμού και της κακίας. 

46 Αύριο θα πρέπει να μαρτυρήσετε το θαύμα της μεταστροφής και της ανανέωσής σας. Αύριο θα 

είστε ένα ανοιχτό βιβλίο για τους συνανθρώπους σας, και από τις σελίδες του, δηλαδή το παρελθόν σας, 

θα αντλήσετε όλο το φως της εμπειρίας και της σοφίας που αποκτήσατε στο Έργο μου, ώστε να το 

προσφέρετε στους συνανθρώπους σας ως τον ώριμο καρπό του αγώνα σας, της προετοιμασίας σας και της 

νίκης σας. 

47 Στα έθνη, στις επαρχίες και στα χωριά όπου οι άνθρωποι λαχταρούν τον ερχομό μου, όπου 

αισθάνονται την παρουσία του Λόγου μου, η μαρτυρία των "εργατών" μου θα κατέβει σαν μια 

πραγματική ουράνια δροσιά στις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων. 

48 Σας έχω ήδη πει ότι οι μάρτυρες και οι οπαδοί Μου θα απορριφθούν, θα χλευαστούν και θα 

διωχθούν, αλλά και άλλοι θα τους πιστέψουν και θα τους ευλογήσουν. Θα είναι μια άλλη μάχη που θα 

ευλογήσω επίσης. Γιατί όπου υπάρχουν μάχες, θα υπάρχουν και νίκες. 

49 Για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι της γης να πιστέψουν την αλήθεια αυτού του μηνύματος, 

προκάλεσα τα σημάδια που είχαν προφητευτεί στην αρχαιότητα να γίνουν αντιληπτά σε ολόκληρο τον 

κύκλο της γης, προφητείες που μιλούσαν για την επιστροφή Μου.  

Επομένως, όταν αυτά τα Καλά Νέα φτάσουν στα έθνη, οι άνθρωποι θα ερευνήσουν και θα εξετάσουν 

όλα όσα τους ειπώθηκαν εκείνη την εποχή, και έκπληκτοι και χαρούμενοι θα ανακαλύψουν ότι όλα όσα 

ανακοινώθηκαν και υποσχέθηκαν σχετικά με την επιστροφή Μου έχουν γίνει πιστά πραγματικότητα, όπως 

αρμόζει σε Εκείνον που έχει μόνο ένα Θέλημα, έναν Λόγο και έναν Νόμο.  

50 Σας έχω πει στις διδασκαλίες μου ότι η ζωή είναι η Via Dolorosa της ψυχής και ότι αυτό είναι το 

τέλος της ύπαρξής της στη γη. Είναι ο Γολγοθάς του στον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσετε να Με 

πάρετε ως παράδειγμα, εφαρμόζοντας τα παραδείγματά Μου στην πράξη. 

51 Ευτυχισμένες είναι οι ψυχές που φτάνουν στην κορυφή με πίστη και αρετή. Γιατί τη στιγμή που 

θα αποκολληθούν από το κέλυφος του σώματός τους, θα βιώσουν το χάδι του Πατέρα ως ανταμοιβή για 

το θάρρος και την αγάπη τους. Αυτοί είναι εκείνοι που θα εισέλθουν στην αιωνιότητα χωρίς να 

σκοντάψουν. 

52 Ο λόγος μου αυτή την εποχή θα βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν όλο το νόημα του 

νόμου μου και της διδασκαλίας μου, και η εκπλήρωση που θα τους δώσει ο άνθρωπος θα του δώσει 

ευδαιμονία - ευδαιμονία της καρδιάς και ειρήνη της ψυχής. Γιατί η ψυχή θα βρει την τέλεια ευδαιμονία 

μόνο στο σπίτι στο οποίο ανήκει. 

53 Πόσες ευκαιρίες έχετε συνεχώς για να είστε καλοί και χρήσιμοι στον πλησίον σας. Κάθε σπίτι 

είναι ένα κατάλληλο χωράφι για να σπείρω τον σπόρο μου. Κάθε πόλη και κάθε λαός είναι σαν γη που 
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διψάει για έλεος και αγάπη, και σας κάνω σπορείς για να δώσετε την παρηγοριά σας στους ανθρώπους και 

να σπείρετε την ειρήνη. 

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

να εκπληρώσετε το καθήκον της υπηρεσίας και της αγάπης προς τους συνανθρώπους σας στον κόσμο. 

55 Σας δίδαξα την τέλεια προσευχή, που είναι η αληθινή γλώσσα της ψυχής, η οποία φέρνει τον 

άνθρωπο σε άμεση επαφή μαζί Μου. 

56 Σας έδωσα το δώρο του Λόγου, που είναι η έκφραση του φωτός που υπάρχει στην ψυχή και της 

αγάπης που κρατάει την καρδιά. 

57 Άνθρωποι που ακούνε το Λόγο Μου: Μην λέτε ότι σας ζητάω πολλά, αφού ξέρω καλύτερα από 

εσάς τους ίδιους τι είστε ικανοί να κάνετε. 

58 Σήμερα αισθάνεστε αδύναμοι, αδέξιοι, ανίκανοι και ανάξιοι επειδή εξετάζετε το εσωτερικό σας 

και ανακαλύπτετε πολλές αδυναμίες, πολλές ελλείψεις που δεν σας αφήνουν να νιώσετε τον πόνο των 

άλλων. Αλλά πρώτα θα σας θεραπεύσω, θα σας κάνω να νιώσετε την ειρήνη μου, θα ενθαρρύνω την 

καρδιά σας και θα καθαρίσω το μονοπάτι σας. Τότε δεν θα έχετε πλέον φόβους, ούτε αμφιβολίες, ούτε θα 

αισθάνεστε ανίκανοι. 

59 Γι' αυτό σας άφησα να Με ακούσετε για λίγο καιρό, για να σας ενθαρρύνω σιγά-σιγά με τον λόγο 

Μου, χωρίς να σας στείλω ακόμα στις επαρχίες. Αλλά όταν οι ψυχές σας διαποτιστούν από την Ουσία 

Μου, δεν θα περιμένουν πλέον δοκιμασίες ή σημάδια για να ξεκινήσουν, γιατί θα λάβουν με έμπνευση 

αυτό που πρέπει να κάνουν. 

60 Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και καθώς προσεύχεστε, θα χύσω την ειρήνη Μου σε όλους τους λαούς 

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

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

απόδειξη; Ότι θα δείτε να πραγματοποιείται στη ζωή σας κάτι που ελπίζατε εδώ και καιρό - κάτι που για 

κάποιους είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Σε μερικούς αυτό που προσφέρω θα έρθει σύντομα, σε άλλους θα 

τους κάνω να περιμένουν. Αλλά πραγματικά, σας λέω, δεν θα υπάρξει κάποιος που δεν θα λάβει την 

απόδειξη της αγάπης Μου. Όταν αυτή η χάρη έρθει στον καθένα από εσάς, θα θυμάστε το Λόγο Μου και 

η πίστη σας θα αυξηθεί. 

62 Μην απελπίζεστε, μην χύνετε δάκρυα, μάθετε πώς να περιμένετε αυτή την ώρα ακολουθώντας τις 

οδηγίες μου, προσευχόμενοι και παρακολουθώντας. 

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

με την ειρήνη μου; Προσπαθήστε να είστε πάντα μαζί Μου μέσω της πλήρους άσκησης της Διδασκαλίας 

Μου, και θα δείτε την ειρήνη και το φως Μου να επικρατούν πάνω στις συμφορές και τις πληγές σας. 

64 Καταλάβετε ότι τα βάσανά σας δεν είναι άχρηστα, αλλά ότι έχετε το καθήκον να γίνετε ψυχικά και 

σωματικά ανθεκτικοί, ώστε να μπορέσετε να αποτελέσετε μέρος του αριθμού των σπορέων μου. 

65 Εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν παρηγοριά στους ανθρώπους, που θέλουν να αναστήσουν 

εκείνους που έχουν πέσει, που θέλουν να δώσουν δύναμη στους αδύναμους, πρέπει να φωτιστούν από το 

φως της εμπειρίας, πρέπει να χαλυβδωθούν στη μάχη και στις δοκιμασίες. Καμία εικόνα πόνου δεν πρέπει 

να τους κάνει να απελπίζονται, δεν πρέπει να φοβούνται την όποια δυσαρέσκεια του πλησίον, δεν πρέπει 

να τρέχουν μακριά από τον όποιο πόνο όταν τα χέρια τους απλώνονται με την επιθυμία για έλεος. 

66 Εκεί, ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν σκληρύνει μέσα στην κακία και τον πόνο, θα δείτε πολλούς να 

ανεβαίνουν στο φως, αναζητώντας την ανανέωση και την πνευματοποίηση. Αλλά για να φτάσει αυτή η 

έμπνευση σε αυτούς, πρέπει να τοποθετήσετε στις καρδιές τους μια πραγματική απόδειξη αδελφοσύνης, 

μια πράξη που είναι η ακτίνα φωτός που απομακρύνει το σκοτάδι από αυτόν που υποφέρει. 

67 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι ο πόνος που σας συνόδευσε με πολλούς τρόπους ήταν το καλέμι που 

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

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 252  
1 Άνθρωποι, υπήρξατε μάρτυρες της εκδήλωσής μου σε αυτή την εποχή. Είστε έτοιμοι να την 

ερμηνεύσετε και να γίνετε παράδειγμα για τους "τελευταίους". Γνωρίζετε τον λόγο για τον ερχομό μου, 

όπως γνωρίζετε και τον λόγο για την αναχώρησή μου, όταν έρθει η ώρα που έχω ορίσει. 

2 Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε από τον κόσμο, επειδή είστε μαθητές μου. Δεν είναι επειδή είστε 

ταπεινοί που γίνεστε άποροι. Μη συγχέετε την ταπεινότητα της ψυχής με τη φτώχεια του σώματος. Δεν 

χάνετε τα δικαιώματά σας ως ανθρώπινα όντα επειδή είστε πνευματιστές - το αντίθετο μάλιστα. Αυτός 

που κατανοεί την πνευματοποίηση και την εφαρμόζει στη ζωή του είναι ο ιδιοκτήτης όλων όσων τον 

περιβάλλουν και ζει και απολαμβάνει με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι αυτός που βλέπει και κατανοεί μόνο 

το υλικό. 

3 Οι πνευματοποιημένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που δικαίως φέρουν το όνομα "μαθητές του 

Χριστού" στην Τρίτη Εποχή - άνθρωποι που ξέρουν πώς να δίνουν στον Θεό ό,τι ανήκει στην ψυχή και 

στον κόσμο ό,τι ανήκει στην ύλη - άνθρωποι που κάνουν από όλους τους νόμους έναν, ο οποίος 

συνίσταται στο να αγαπούν τον Δημιουργό τους και να Τον αγαπούν στον πλησίον τους. 

4 Ένας άνθρωπος που προετοιμάζεται από τη διδασκαλία μου θα είναι σε θέση να εκτελεί 

υπεράνθρωπα έργα.  

5 Ένα φως θα ρέει από την ψυχή και το σώμα του, μια δύναμη και μια ισχύς που θα του επιτρέψει 

να πραγματοποιήσει ό,τι η νοημοσύνη από μόνη της δεν είναι σε θέση να επιτύχει.  

6 Θα φθάσετε σε αυτόν τον βαθμό ανύψωσης σύμφωνα με το θέλημά μου, αγαπημένοι μου 

άνθρωποι, γιατί τότε κάθε έργο σας θα είναι μαρτυρία της αλήθειας μου. Από τα λόγια σας, όπως και από 

τις προσευχές σας, αλλά και από τα χέρια σας, θα ρέει το θεϊκό βάλσαμο της θεραπείας, το οποίο θα είναι 

ευδαιμονία και απελευθέρωση για τους σωματικά ή ψυχικά ασθενείς- από τα λόγια σας θα πηγάζει το φως 

που φέρνει πίστη στις ψυχές, και η προσευχή σας θα είναι το μέσο με το οποίο η ψυχή θα παρασύρεται για 

να σπείρει την καλοσύνη στο δρόμο της. 

7 Αυτό είναι το μέλλον εκείνων που Με ακολουθούν και ξέρουν πώς να ερμηνεύουν και να 

ακολουθούν τις διδασκαλίες Μου. 

8 "Προσέξτε" από τώρα και στο εξής, για να μη σκοτεινιάσει ποτέ ο νους σας, ώστε στις δοκιμασίες 

που θα χρειαστεί να περάσετε να μην προδώσετε τη σημερινή σας πίστη. 

9 Πόση χαρά θα υπάρχει σε αυτόν τον λαό όταν απελευθερωθεί από τις ατέλειές του και ασκήσει 

τον λόγο μου σύμφωνα με το θέλημά μου. 

10 Τώρα έχετε ακόμα πολλά εμπόδια που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε προς την 

πνευματοποίηση. Γνωρίζετε τα εμπόδια που είναι η έλλειψη ενότητας, η τάση σας για εξωτερικές 

λατρευτικές πράξεις και η έλλειψη αληθινής αγάπης προς τον πλησίον. 

11 Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ανάμεσά σας ο δυνατός, ιδεαλιστικός και μαχητικός λαός - ο λαός στον 

οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να βρει τον σύμβουλο, τον γιατρό, τον αδελφό, τον ηγέτη. Δεν έχει 

εμφανιστεί ακόμη ο λαός ανάμεσά σας, ο οποίος με την ενότητα και την αδελφοσύνη του μοιάζει με ένα 

τεράστιο σπίτι γεμάτο ειρήνη, σεβασμό και αγάπη, στο οποίο το ψωμί του ενός είναι και των άλλων, και η 

στέγη του ενός είναι όλων. 

12 Πού βρίσκεται αυτό το παράδειγμα; Πότε αγωνιστήκατε για ένα τέτοιο ιδανικό; 

13 Δεν είναι μομφή αυτό που σας λέω, άνθρωποι, είναι ο λόγος ενός πατέρα που θέλει μόνο το καλό 

για τα παιδιά του και που, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να τους δείξει τα λάθη τους και να τους 

βοηθήσει να τα διορθώσουν. 

14 Θα μείνω για λίγο και θα σας δώσω τον λόγο μου. Θα συνεχίσω να κάνω αποκαλύψεις σε αυτήν 

και να αποκαλύπτω αυτά που είχα κρατήσει γι' αυτό το διάστημα, και με τη διδασκαλία Μου θα συνεχίσω 

να διαδίδω το απαραίτητο φως, ώστε η ανθρωπότητα να σωθεί από τη σύγχυση που πλησιάζει. 

15 Σας έχω ανακοινώσει ότι θα έρθει η ώρα που θα δείτε να εμφανίζονται πολλοί "πνευματισμοί" και 

ότι θα πρέπει να εκπαιδευτείτε για να ανακαλύψετε ποιοι βασίζονται στην αλήθεια και ποιοι στην απάτη. 

16 Θα δείτε να αναδύονται ψευδείς εκδηλώσεις που αποδίδονται σε Μένα, φήμες για Θεϊκούς 

Αγγελιοφόρους που φέρνουν μηνύματα στον κόσμο, αιρέσεις που ονομάζονται Επτά Σφραγίδες και 

πολλές συγκεχυμένες και διφορούμενες διδασκαλίες. 
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17 Όλα αυτά θα είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης πνευματικής σύγχυσης που έχει προετοιμάσει η 

ανθρωπότητα. Αλλά μην ανησυχείτε- από την άλλη πλευρά, βεβαιωθείτε ότι ζείτε με εγρήγορση και 

προσευχή, τότε δεν θα υποκύψετε στην πνευματική σύγχυση, επειδή ο Λόγος μου θα είναι φως στις 

στιγμές του μεγαλύτερου σκότους, το οποίο θα σας κάνει να δείτε την κρυστάλλινη και αιώνια αλήθεια 

μου.  

18 Καταλάβετε ότι τώρα είναι καιρός μελέτης, διδασκαλίας και αποκαλύψεων. Μην είστε 

απρόσεκτοι ή αμελείς, γιατί αργότερα θα χύσετε δάκρυα για τον χαμένο χρόνο. 

19 Αναπτύξτε τη διαίσθησή σας, ώστε η ψυχή σας να σας αποκαλύψει το έργο που έχει αναλάβει. 

Αφήστε το να εργαστεί στο Έργο Μου, επιτρέψτε του να εκπληρώσει την υπόσχεση που Μου έδωσε και η 

οποία είναι γραμμένη στο πνεύμα του. Αν Εγώ, ο Δάσκαλός σας, σας υποσχέθηκα να έρθω αυτή την 

εποχή για να φωτίσω την ύπαρξή σας μέσω του Λόγου Μου, γιατί οι μαθητές να μην τηρήσουν τον λόγο 

τους να επιστρέψουν σε Μένα; 

20 Δεν ήθελα να σας εκπλήξω με την παρουσία μου αυτή τη στιγμή. Γιατί ο λόγος Μου γράφτηκε και 

ο κόσμος γνώρισε την επιστροφή Μου. Ας μην εκπλαγεί κανείς ότι όταν τον κάλεσα να ακούσει τη 

διδασκαλία Μου, ήταν με την πρόθεση να του επιβεβαιώσω τα χαρίσματα και τα καθήκοντα που 

τοποθέτησα στην ψυχή του όταν την έστειλα στη γη. 

21 Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή Μου προς εσάς, σας έδωσα την απόδειξη ότι ο Λόγος Μου είναι 

ολοκληρωμένος πάνω από όλα τα κτιστά πράγματα, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο - όταν έρθει η ώρα να 

τελειώσει ανάμεσά σας - κανείς να μην μπορεί να πει ότι δεν το ήξερε, κανείς να πει ότι αιφνιδιάστηκε 

από αυτό, ούτε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί γι' αυτό. 

22 Μάθετε ήδη να σέβεστε το Θέλημά Μου υπακούοντας στις εντολές Μου και αγαπώντας όλα όσα 

σας παρέχω. Όποιος Με αγαπάει και κάνει το θέλημά Μου είναι παιδί Μου και μαθητής Μου. Όποιος δεν 

σέβεται το θέλημά Μου και κάνει το δικό του, είναι παιδί Μου αλλά όχι μαθητής Μου, γιατί ούτε Με 

αγαπάει ούτε Με έχει ως παράδειγμα. 

23 Στη διδασκαλία Μου σας δίνω τα πρότυπα, ώστε να μπορείτε να θριαμβεύσετε ως μαθητές αυτού 

του έργου, ώστε να μην σκοντάψετε ούτε να διαπράξετε λάθη που θα σας κάνουν αργότερα να κλαίτε 

πικρά. 

24 Σας λέω ακόμη και τώρα ότι όσοι πραγματικά σπείρουν αυτόν τον σπόρο με την εγκαρδιότητα με 

την οποία σας τον εμπιστεύτηκα, θα πορευτούν ειρηνικά. Πόρτες θα ανοίξουν σ' αυτούς που ήταν κουφοί 

στο χτύπημά τους- και παρόλο που μπορεί να αντιταχθούν, δεν θα ηττηθούν ποτέ στη μάχη, επειδή η 

αρετή τους θα τους κάνει να επιβιώσουν σε όλες τις δοκιμασίες. 

25 Όσοι, από την άλλη πλευρά, αγνοούν τη φωνή της συνείδησής τους, δεν υπακούουν στα λόγια 

Μου και Με προδίδουν, θα βρίσκονται πάντα στο έλεος των εχθρών τους, θα ζουν ειρηνικά και θα 

νιώθουν φόβο για το θάνατο.  

26 Είναι δίκαιο, ρωτώ τους μαθητές Μου, να παρουσιάσετε ένα τέλειο έργο, όπως αυτό που σας 

αποκάλυψα στην ανθρωπότητα, με τέτοιο τρόπο ώστε να κριθεί ως εκτροπή ή να θεωρηθεί ότι είναι ένα 

ακόμη από τα δόγματα και τις θεωρίες που έχουν προκύψει σε αυτούς τους καιρούς ως καρποί της 

επικρατούσας πνευματικής σύγχυσης; 

27 Θα ήταν σωστό για σας, που σας αγάπησα τόσο πολύ και σας εκπαίδευσα με τον Λόγο Μου, ώστε 

η μαρτυρία σας να είναι καθαρή, να πέσετε στα χέρια της γήινης δικαιοσύνης ως θύματα των λαθών σας ή 

να διωχθείτε και να διασκορπιστείτε επειδή οι γείτονές σας σας θεωρούν επιβλαβείς; Πιστεύετε ότι η 

διδασκαλία μου, ακολουθούμενη σωστά, θα μπορούσε να επιφέρει τέτοια γεγονότα; Όχι, μαθητές. 

Αφήστε Με να σας μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρω γιατί το κάνω. Αύριο, όταν δεν θα σας μιλάω 

πια με αυτόν τον τρόπο, θα ξέρετε γιατί σας μίλησα με αυτόν τον τρόπο και θα πείτε: "Ο Δάσκαλος ήξερε 

ακριβώς πόσες αδυναμίες θα είχαμε. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τη σοφία Του". 

28 Θέλω να έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι είναι αυτή η διδασκαλία μετά το τέλος της διακήρυξής 

μου, ώστε να την ακολουθήσετε με τον σωστό τρόπο- γιατί μέχρι τώρα, ανάμεσα στα πλήθη που έχουν 

ακούσει τον λόγο μου, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι αληθινοί πνευματιστές. Μέχρι τώρα, αυτό που 

ασκήσατε δεν ήταν πνευματισμός, αλλά μόνο η αντίληψή σας για το τι είναι το Έργο μου, η οποία όμως 

απέχει πολύ από την αληθινή πνευματικότητα. 
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29 Πρέπει να είστε δυνατοί για να παραδεχτείτε στον εαυτό σας ότι έχετε παραστρατήσει- πρέπει να 

μαζέψετε τον εαυτό σας για να βελτιώσετε τις συνήθειές σας και να αγωνιστείτε με ζήλο ώστε η αλήθεια 

και η καθαρότητα αυτής της διδασκαλίας να λάμψει ανάμεσά σας. 

30 Μη φοβάστε να αλλάξετε το εξωτερικό μέρος των μορφών λατρείας και λατρείας σας, αρκεί να μη 

διαστρεβλώσετε την ουσία των διδασκαλιών μου.  

31 Θα σας δώσω την ανταμοιβή σας, θα ανταμείψω όλα όσα κάνετε με προσπάθεια και θυσίες για τη 

βελτίωση των έργων σας με τον τρόπο που σας έχω δείξει. 

32 Πολλοί από εσάς ερευνάτε την εκδήλωσή μου για να πεισθείτε αν είναι αληθινή ή όχι. Αλλά 

συχνά το κρίνετε από την εμφάνισή του αντί να ερευνήσετε το νόημά του και καταλήγετε να κάνετε λάθος 

γι' αυτό το λόγο. 

33 Σας έχω δει να παρακολουθείτε τους φορείς της φωνής μου ακόμη και στις πιο μικρές τους 

κινήσεις, σας έχω δει να εκπλήσσεστε όταν τους βλέπατε να κλαίνε ή να είναι άνθρωποι όπως εσείς. Τότε 

η καρδιά σας έδωσε διέξοδο σε βλασφημίες και αρνήθηκε την αλήθεια της διακήρυξής μου. 

Άκουσα όταν είπατε: "Πώς μπορούν αυτοί να αποκαλούν τους εαυτούς τους "υποπόδια" ή φορείς της 

φωνής του Ιησού, αφού τους είδα αδύναμους, αξιολύπητους και ανθρώπινους όπως κάθε θνητός;" 

Αχ, εσείς οι αισθησιακές ψυχές που αναζητάτε την αλήθεια μόνο σε ό,τι μπορείτε να δείτε ή να 

αγγίξετε! Εκείνες τις ημέρες, επίσης, οι άνθρωποι Με καταδίκαζαν επειδή γεννήθηκα σε συνθήκες 

φτώχειας και προσβάλλονταν όταν έβλεπαν το σώμα Μου να αιμορραγεί στο σταυρό και τα χείλη Μου να 

θρηνούν. Φτωχά ανθρώπινα όντα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μυστήριο ή το νόημα κάθε 

πράξης Μου. 

34 Για εκείνους που αισθάνονται την παρουσία Μου στην ψυχή τους, το νόημα του Λόγου Μου, το 

φως της διδασκαλίας Μου, η ακτινοβολία της αγάπης Μου, η παρηγοριά του πνευματικού Μου ελέους 

είναι αρκετά. Αυτοί είναι εκείνοι που κλείνουν τα μάτια τους σε οτιδήποτε εξωτερικό για να Με 

αναζητήσουν με την ψυχή τους - αυτοί είναι που Με ακολουθούν πάντα. 

35 Σε εκείνους που ένιωσαν την παρουσία του Θεού στον Λόγο του Ιησού, η ουσία του θυσιαστικού 

θανάτου του Διδασκάλου παρέμεινε ως θεία σφραγίδα αγάπης, όπως ακριβώς αυτή την εποχή η ουσία του 

Λόγου Μου παρέμεινε σε εκείνους που Με αναζήτησαν στο πνεύμα. 

36 Είναι απαραίτητο να σας επαναλαμβάνω ξανά και ξανά ότι η βασιλεία μου δεν είναι αυτού του 

κόσμου; 

37 Ο Λόγος Μου αυτή τη στιγμή σας θυμίζει το παρελθόν, σας αποκαλύπτει τα μυστικά και σας 

αναγγέλλει αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα διορθώσει όλα όσα οι άνθρωποι έχουν λυγίσει και ακυρώσει, 

γιατί Εγώ, ως ο Φύλακας της Αλήθειας, έρχομαι με το σπαθί του ζήλου Μου και της δικαιοσύνης Μου για 

να γκρεμίσω όλα τα ψεύτικα, να συντρίψω την υποκρισία και το ψέμα, να διώξω και πάλι τους εμπόρους 

από το ναό της αλήθειας. 

38 Καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσετε την αλήθεια σε βιβλία, συμβουλές ή εντολές 

ανθρώπων για να επιτύχετε τη σωτηρία σας. 

39 Όλοι σας πρέπει να σωθείτε, δεν ανακαλύπτω κάποιον που βρίσκεται ήδη σε στέρεο έδαφος. Είστε 

ναυαγοί στη μέση μιας θυελλώδους νύχτας, όπου ο καθένας παλεύει για τη ζωή του χωρίς να σκέφτεται 

τον διπλανό του, επειδή η ζωή του κινδυνεύει. 

40 Αλλά αληθινά σας λέω, είμαι ο μοναδικός σας Σωτήρας, ο οποίος έρχεται για άλλη μια φορά για 

να αναζητήσει εκείνους που έχουν παραστρατήσει, επειδή έχουν απομακρυνθεί από την οδό πλοήγησης, 

που είναι ο Νόμος. Φωτίζω τον δρόμο σας, ώστε να μπορέσετε να αποβιβαστείτε σε εκείνη την 

ευλογημένη γη που σας περιμένει, γιατί κρατά στους κόλπους της άπειρους θησαυρούς για το πνεύμα.  

41 Αφήστε το Λόγο Μου, ω άνθρωποι, να κάνει την καρδιά σας αγαπητική, ώστε αύριο να αγαπάτε 

τους συνανθρώπους σας και να είστε μαζί τους στον πόνο τους, όπως ακριβώς ήμουν μαζί σας αυτές τις 

ώρες των δοκιμασιών. 

42 Βοηθήστε τα κλαδιά του δέντρου που είναι αυτή η διδασκαλία να μεγαλώσουν και να απλωθούν 

σε όλο τον κόσμο, δίνοντας καρπούς και σκιά σε κάθε πεινασμένο και κουρασμένο άνθρωπο που περπατά 

στη γη. 

43 Εγώ είμαι το δέντρο και εσείς είστε ο καρπός μέσω του οποίου η ανθρωπότητα πρέπει να Με 

αναγνωρίσει. 
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44 Αν υπάρχει γλυκύτητα και ζωή στα έργα σας, θα έχετε δώσει μια πιστή μαρτυρία σ' Αυτόν που 

σας δίδαξε και σας έδωσε το αίμα της αγάπης και της αλήθειας. 

45 Η διδασκαλία που σας έδωσα σε αυτή την Τρίτη Εποχή είναι μια Καινή Διαθήκη που θα ενωθεί με 

εκείνες των προηγούμενων εποχών, διότι αυτές οι τρεις αποτελούν μια αποκάλυψη. 

46 Το φως μου θα φωτίσει τα μυαλά των ανθρώπων που προορίζονται να ενώσουν όλες τις 

διδασκαλίες μου σε ένα ενιαίο βιβλίο. 

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

κανένα ψεγάδι σε αυτό το βιβλίο. 

48 Οι διαφορές που υπήρχαν μέχρι τώρα μεταξύ αυτού του λαού, οι διαφωνίες και οι διαφωνίες του 

θα εξαφανιστούν όταν εντρυφήσετε σε αυτό το βιβλίο και κατανοήσετε επιτέλους την αλήθεια του έργου 

μου. 

49 Σήμερα δεν έχετε επίγνωση των συνεπειών που σας επιφέρει η διχόνοιά σας. Αλλά πραγματικά, 

σας λέω, αύριο θα χύσετε δάκρυα ως αποτέλεσμα. Πόσες φορές σας έχω ζητήσει την ένωση των 

σκέψεων, των πράξεων λατρείας, των ψυχών. Πόσοι από εσάς δεν έχετε ακούσει τη θεϊκή μου συμβουλή! 

50 Σας ενέπνευσα να δημιουργήσετε έναν λαό και σας έδωσα το όνομα "Νέος Ισραήλ". Σας έδωσα 

διάφορες αποστολές και αποστολές, ώστε να μπορείτε να υπολογίζετε σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο 

ταξίδι σας και στις προσπάθειές σας, όπως συνέβη με τον Ισραήλ στην Πρώτη Εποχή, όταν διέσχισε την 

έρημο επιθυμώντας τη Γη της Επαγγελίας. Αλλά μέχρι τώρα δεν προσπαθήσατε να καταλάβετε τις 

εντολές μου, ούτε θελήσατε να μελετήσετε το παράδειγμα ενότητας που άφησε γραπτώς ο λαός αυτός - 

ένα ανεξίτηλο παράδειγμα. Γιατί ήταν η αρμονία και η ενότητά τους που τους έκανε να ξεπεράσουν τα 

χτυπήματα της μοίρας που συνάντησαν στο δρόμο τους. 

51 Μια νέα γη της υπόσχεσης σας περιμένει, αλλά είστε ακόμα μακριά από αυτήν. Διασχίζετε τώρα 

την απέραντη έρημο, έχετε αφήσει πίσω σας τη δουλεία του Φαραώ και έχετε ήδη λάβει τον Νόμο. 

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

μερικές φορές λατρεύετε το Χρυσό Μοσχάρι. 

52 Θα πρέπει να βιώσετε δοκιμασίες, αντιδράσεις και διωγμούς για να ξυπνήσετε από τον ύπνο σας. 

Τότε σίγουρα θα είστε έτοιμοι να εκπληρώσετε τις εντολές Μου και θα εμπνευστείτε για να 

παρακολουθείτε το έργο που σας έχω αποκαλύψει, όπως ακριβώς οι Ισραηλίτες δημιούργησαν τη Σκηνή 

και την Κιβωτό της Διαθήκης για να τηρούν τον Νόμο. Γιατί οι δοκιμασίες τους είχαν αφυπνίσει στο φως. 

53 Η σκηνή σας θα είναι τώρα το πνεύμα σας, και η κιβωτός της διαθήκης σας η συνείδησή σας. Εκεί 

θα είναι ο νόμος μου και θα φωτίζει τον δρόμο του λαού του Κυρίου. 

54 Στην εποχή μας, δεν έχει εμφανιστεί κανένας άνθρωπος που θα ακολουθούσε τα βήματα του 

Μωυσή στην προώθηση αυτού του λαού και στην ενθάρρυνση της πίστης του μέσω θαυμάτων. Αλλά με 

λίγη προετοιμασία θα μπορούσατε να νιώσετε την πνευματική παρουσία του Ηλία να σας καθοδηγεί, να 

σας ενθαρρύνει και να σας εμπνέει σε αυτό το ταξίδι. 

55 Τα δάκρυα έρχονται τώρα στα πλήθη που Με ακούνε. Μόνο εγώ γνωρίζω τον λόγο των λυγμών 

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

σταμάτησαν. 

56 Επιμείνετε, πλήθη, να είστε πιστοί και θα δείτε τα εμπόδια να πέφτουν. Προσευχηθείτε και 

εργαστείτε με ολοένα αυξανόμενη ειλικρίνεια, αγνότητα και τελειότητα, ώστε στην αποστολή σας να 

βρείτε την άνεση και τη δύναμη που χρειάζεστε για να υπομείνετε με υπομονή τις αντιξοότητες της ζωής. 

Αν ακολουθήσετε το δρόμο σας με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν το σκέφτεστε καθόλου, θα δείτε το 

μονοπάτι να εξομαλύνεται και τα εμπόδια να εξαφανίζονται. 

57 Είστε τα χωράφια μου, όπου προς το παρόν το σιτάρι φυτρώνει μαζί με τα ζιζάνια. Δεν είναι 

ακόμη η ώρα του θερισμού. Αλλά όταν έρθει, τα έργα του καθενός από εσάς θα κριθούν. Τότε θα αφήσω 

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

καρπούς της ενοποίησης και της πνευματοποίησης. 

58 Παρακολουθήστε και θυμηθείτε τα λόγια μου. Μην έχετε υπερβολική αυτοπεποίθηση επειδή έχετε 

λάβει από Μένα πολύ μεγάλες αναθέσεις και καθήκοντα - νομίζοντας ότι η δικαιοσύνη μου δεν μπορεί 

ποτέ να σας φτάσει. Θυμηθείτε τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, οι οποίοι ήταν σπουδαίοι μπροστά στον 

λαό τους, αποκοιμήθηκαν μέσα στο μεγαλείο τους, παραβίασαν τον νόμο και είδαν τη Θεία μου 
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δικαιοσύνη να έρχεται εναντίον τους - αδυσώπητα και σοφά - ενώ πίστευαν ότι επειδή ήταν τόσο 

αγαπητοί από τον Πατέρα, δεν θα τους ταλαιπωρούσε ποτέ. 

59 Σκεφτείτε, ω άνθρωποι, τις νέες γενιές. Σκεφτείτε τα παιδιά σας, όπως έκαναν οι πατριάρχες όταν 

προετοίμαζαν τους λαούς τους για να υποδεχθούν τον ερχομό του Μεσσία. 

60 Προσευχηθείτε για εκείνους που δεν έχουν έρθει ακόμα. Προετοιμάστε τους το δρόμο με 

φιλανθρωπία και αγάπη. Κατανοήστε ότι θα έχουν ακόμη υψηλότερες αποστολές από τις δικές σας και ότι 

θα είναι καλό αν βρουν ένα μονοπάτι πνευματοποίησης για να ακολουθήσουν. Ποιο θα είναι αυτό το 

μονοπάτι; Αυτό της ζωής σας, αυτό των έργων σας. 

61 Γιατί πρέπει πάντα να Με κάνεις να έρχομαι με μομφές; Έρχομαι σε σας από αγάπη, γιατί βλέπω 

ότι κουβαλάτε πόνο στις καρδιές σας και θέλω να σας παρηγορήσω. Γιατί θέλω να κουβαλάτε την ειρήνη 

Μου στην ψυχή σας. 

62 Μερικές φορές σας αποκαλύπτομαι ως Δικαστής, μερικές φορές εμφανίζομαι ως Πατέρας, αλλά 

πάντα εμφανίζομαι ως Δάσκαλος. Μεταξύ αυτών των τριών εκδηλώσεων, έχετε τη Θεία Ουσία, η οποία 

είναι μία: Ο Νόμος, η Αγάπη, η Σοφία. Αυτή είναι η Τριάδα που είναι παρούσα στο Πνεύμα Μου. 

63 Κλείστε τα μάτια σας και απελευθερώστε την ψυχή, ώστε να μπορέσει να βιώσει έντονα αυτές τις 

στιγμές κοινωνίας με τον Δάσκαλό της. Ας εγκατασταθεί κοντά Μου όπως εκείνοι που ακολούθησαν τον 

Δάσκαλο στη Δεύτερη Εποχή κατά μήκος επαρχιακών δρόμων, σε κοιλάδες, μέσα από χωριά, κατά μήκος 

των όχθων ποταμών και μέσα από ερήμους, ώστε να μη χάσουν ούτε μία από τις διδασκαλίες Του. Τότε 

θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τη μεταφορική έννοια με την οποία μιλάω μερικές φορές όταν 

χρησιμοποιώ υλικά πράγματα της γης για να συμβολίσω το πνευματικό σε εσάς και να το φέρω στην 

πνευματική σας εμβέλεια. Θα δείτε πώς ο Λόγος Μου φέρνει τη Βασιλεία των Ουρανών στην ψυχή σας. 

64 Ελάτε, ανθρωπότητα, για να σας διδάξω. Ή μήπως θέλετε να είναι πόνος που συνεχίζει να σας 

διδάσκει σε όλη σας τη ζωή; 

65 Ελάτε στα κτήματά μου για να σπείρετε τα χωράφια με αδελφοσύνη. Σας διαβεβαιώνω ότι τα 

εδάφη μου δεν θα σας εγκαταλείψουν όπως ο κόσμος. 

66 Εδώ είναι το μονοπάτι, ακριβώς μπροστά στην ψυχή σας, που σας προσκαλεί να το ακολουθήσετε 

και να μη σταματήσετε ποτέ ξανά. Γιατί κάθε βήμα που θα κάνετε θα είναι ένα βήμα που θα φέρνει την 

ψυχή σας πιο κοντά στο τέλειο σπίτι που σας περιμένει. 

67 Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος κατά τον οποίο θα εξακολουθώ να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να 

σας μιλάω με αυτή τη μορφή, και θέλω να μάθετε να κερδίζετε αξία, ώστε σε αυτά τα τελευταία χρόνια ο 

Λόγος Μου να αφθονεί μέσω αυτών των φορέων φωνής. 

68 Πώς μπορούν οι θεϊκές εκδηλώσεις να γίνουν ανταμοιβή για τις αρετές σας; Μέσω της πίστης σας, 

της δέσμευσής σας και της πνευματοποίησής σας - μέσω της αγάπης που βασιλεύει στους κόλπους των 

ανθρώπων, μέσω της άσκησης του ελέους, μέσω της αγάπης για την αλήθεια. 

69 Αληθινά σας λέω, αν δεν ενωθείτε όπως είναι το θέλημά Μου, η ανθρωπότητα θα σας σκορπίσει 

και θα σας διώξει από τη μέση της όταν δει ότι η ζωή σας αποκλίνει από αυτό που κηρύττετε. 

70 Τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι ανακαλύψουν ότι σε κάθε κοινότητα υπάρχει μια διαφορετική 

λατρευτική μορφή και ένας διαφορετικός τρόπος άσκησης της διδασκαλίας Μου; Δεν θα είναι σε θέση να 

καταλάβουν ότι εγώ ήμουν αυτός που σας έδωσε τις οδηγίες. 

71 Σας εμπιστεύομαι τα τρία τελευταία χρόνια της εκδήλωσής μου, ώστε να εργαστείτε για την 

ενοποίηση αυτού του λαού - μια ένωση που θα περιλαμβάνει τόσο το πνευματικό όσο και το εξωτερικό, 

έτσι ώστε το έργο σας, γεμάτο αρμονία και ομοφωνία, να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ένας Δάσκαλος 

σας δίδαξε όλους, στους διαφορετικούς τόπους συνάντησης και στα διαφορετικά μέρη της χώρας: Ο 

ΘΕΌΣ.  

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 253  
1 Η παρουσία μου σήμερα είναι αυτή ενός δικαστή. Το φως μου διεισδύει στα άδυτα της ύπαρξής 

σας. 

2 Έρχομαι να λάβω και να δώσω, να λάβω τον καρπό του καλού σπόρου και να σας δώσω νέο 

σπόρο για να φυτέψετε. 

3 Έρχεστε στην παρουσία Μου για να Με ευχαριστήσετε για τις ευεργεσίες που έχετε λάβει και για 

το καλό αποτέλεσμα των έργων σας στο πνευματικό μονοπάτι. Κάποιοι έρχονται σε Μένα μετανιωμένοι. 

Είναι εκείνοι που φέρνουν μαζί τους το βάρος κάποιας μετάνοιας και τρέμουν και γεμίζουν φόβο στη 

φωνή μου της δικαιοσύνης. Κάποιοι, όπως και άλλοι, ζητούν τη συγχώρεσή μου και προσεύχονται για να 

μην τους λείψει η τροφή στους καιρούς που έρχονται. 

4 Σήμερα αρχίζει ένας χρόνος μαζί σας, ακριβώς ο προτελευταίος της διακήρυξής μου μέσω της 

ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης, και είναι φυσικό ο λόγος μου να εκδηλωθεί απαιτώντας δικαιοσύνη 

προς τους ανθρώπους που έχουν λάβει αυτές τις διδασκαλίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

5 Με τη φωτιά της αγάπης και της δικαιοσύνης θα σας κάνω να καταλάβετε τη διδασκαλία Μου, η 

οποία είναι γραμμένη στο πνεύμα σας από την αρχή, ώστε αύριο να ξέρετε πώς να μαρτυρήσετε αυτή την 

αλήθεια. 

6 Όλα τα έργα Μου είναι γραμμένα από Μένα σε ένα βιβλίο που ονομάζεται "Ζωή". Ο αριθμός των 

σελίδων της είναι αμέτρητος, η άπειρη σοφία της δεν μπορεί να επιτευχθεί από κανέναν άλλον εκτός από 

τον Θεό, ο οποίος είναι ο συγγραφέας της. Όμως, σε κάθε σελίδα του, υπάρχει μια σύντομη περίληψη 

στην οποία ο Πατέρας έχει παρουσιάσει κάθε έργο Του με κατανοητό τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητό σε 

κάθε ικανότητα κατανόησης. 

7 Και εσείς, επίσης, γράφετε συνεχώς το βιβλίο της ζωής σας, στο οποίο θα παραμείνουν 

καταγεγραμμένα όλα τα έργα σας και όλα τα βήματά σας σε όλο το μονοπάτι της εξέλιξης. Αυτό το βιβλίο 

θα γραφτεί στην ψυχή σας και θα είναι το φως της γνώσης και της εμπειρίας με το οποίο θα φωτίσετε το 

μονοπάτι των νεότερων αδελφών σας αύριο. 

8 Δεν μπορείτε ακόμη να δείξετε το βιβλίο σας σε κανέναν, επειδή δεν γνωρίζετε καν το 

περιεχόμενό του. Σύντομα όμως θα γίνει φως στην ύπαρξή σας και θα είστε σε θέση να δείξετε στους 

συνανθρώπους σας τις σελίδες που μιλούν για το ξεδίπλωμά σας, την εξιλέωσή σας και τις εμπειρίες σας. 

Τότε θα είστε ένα ανοιχτό βιβλίο για τους ανθρώπους. Μακάριοι όσοι κάνουν την αποστολή τους δική 

τους. Θα νιώσουν ότι ανεβαίνουν τη σκάλα που είδε ο Ιακώβ στο όνειρό του, η οποία είναι το πνευματικό 

μονοπάτι που οδηγεί τα όντα στην παρουσία του Δημιουργού. 

9 Αποδεχτείτε όλες τις δοκιμασίες της ζωής σας με αγάπη, γνωρίζοντας ότι είναι μαθήματα που θα 

φωτίσουν και θα δυναμώσουν την ψυχή σας για να ταξιδέψει στο μακρύ δρόμο που έχει να διανύσει. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η κατανόησή σας, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η αγάπη σας για Εκείνον που σας 

έστειλε στο μονοπάτι του αγώνα για την τελειότητα και που πάντα στάθηκε δίπλα σας στις δοκιμασίες 

σας. 

10 Σας δοκιμάζω, σας ταλαιπωρώ και σας κρίνω. Αλλά ταυτόχρονα, σας υποστηρίζω, σας συγχωρώ 

και σας ανασταίνω. Ποτέ μια ψυχή δεν θα απογοητευτεί στην παρουσία Μου, επειδή δεν υπάρχει αδικία 

σε Μένα. 

11 Σας ευλογώ, εσείς τα πλήθη των ανθρώπων που έχετε μάθει να Με ακούτε σιωπηλά και να 

συγκρατείτε τους λυγμούς που σας αρπάζουν τα αγκάθια του μονοπατιού. Τα χείλη σου είναι σιωπηλά για 

να μην ακουστεί θρήνος- αντίθετα, η καρδιά σου Με ευλογεί. Πώς θα μπορούσε ο Πατέρας να μην σας 

ευλογήσει με τη σειρά του, ο οποίος αισθάνεται τόσο κατανοητός από τα πλάσματά του; 

12 Το φως εξαπλώνεται τώρα σε όλη την ψυχή σας. Είναι η ώρα που οι σκοτεινές σκιές 

απομακρύνονται από τους ανθρώπους που αναζητώ και ενώνω. 

13 Πολλές γενιές απαρτίζουν αυτόν τον λαό, και από κάθε μία από αυτές λαμβάνω αυτή την ημέρα 

τον φόρο τους, δηλαδή τον καρπό των κόπων τους, έτσι ώστε ο καθένας να λάβει την ανταμοιβή σύμφωνα 

με τα έργα του, τις προσπάθειες και τους στόχους του. 

14 Όποιος επιθυμεί τις τιμές και τους επαίνους του κόσμου μπορεί να τις αποκτήσει εδώ, αλλά θα 

είναι βραχύβιες και άχρηστες γι' αυτόν την ημέρα της εισόδου του στον πνευματικό κόσμο. Όποιος 

κυνηγάει τα χρήματα μπορεί να πάρει την ανταμοιβή του εδώ, γιατί ήταν αυτό για το οποίο αγωνίστηκε. 
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Αλλά όταν έρθει η ώρα που θα πρέπει να αφήσει τα πάντα εδώ για να προσαρμοστεί στο επέκεινα, δεν θα 

έχει το παραμικρό δικαίωμα να διεκδικήσει κάποια ανταμοιβή για την ψυχή του, ακόμη και αν νομίζει ότι 

έχει κάνει πολλά προς όφελος της φιλανθρωπίας. 

Αντίθετα, αυτός που πάντα αρνιόταν τις κολακείες και τις χάρες, που αγαπούσε τους συνανθρώπους 

του καθαρά και ανιδιοτελώς και απέρριπτε κάθε υλική ανταμοιβή, που ήταν απασχολημένος με τη σπορά 

του καλού και που ευχαριστιόταν να εκτελεί έργα αγάπης - αυτός δεν θα σκέφτεται τις ανταμοιβές, γιατί 

δεν θα ζει για τη δική του ικανοποίηση αλλά για εκείνη του πλησίον του. Πόσο μεγάλη θα είναι η ειρήνη 

και η ευδαιμονία του, όταν βρεθεί στην αγκαλιά του Κυρίου του!  

15 Είναι απαραίτητο να αφήσουμε τα δέντρα να μεγαλώσουν για να τα αναγνωρίσουμε από τους 

καρπούς τους. Τότε θα έρθει η ώρα της κρίσης, όταν όλοι εκείνοι θα καταστραφούν στη φωτιά της 

δικαιοσύνης της αγάπης μου που έδωσαν δηλητηριώδεις καρπούς στους ανθρώπους, και μόνο εκείνοι θα 

γίνουν ιδιαίτερα σεβαστοί που παρήγαγαν καρπούς ζωής και υγείας. 

16 Παρομοίως, οι θρησκευτικές κοινότητες και όλες οι αιρέσεις που υπάρχουν στη γη θα κριθούν - με 

τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνουν μόνο όσοι αγαπούν και ακολουθούν την αλήθεια και να εξαφανιστούν 

όλοι όσοι την κρύβουν πίσω από το πέπλο του ψεύδους, του ψεύδους και της υποκρισίας. 

17 Υπάρχει μόνο ένας νόμος και, επομένως, μόνο ένας τρόπος για την εκπλήρωσή του. Αυτόν πρέπει 

να αναζητήσετε όλοι, ώστε να ενωθείτε πνευματικά. 

18 Εσείς που ακούτε τη φωνή μου κρίνετε τον εαυτό σας εσωτερικά αυτή τη στιγμή. Αναρωτιέστε αν 

το ιδανικό σας είναι υψηλό και τα έργα σας αγνά. Αναρωτηθείτε αν είστε ήδη επαρκώς προετοιμασμένοι 

ώστε μετά την αναχώρησή μου να ξέρετε πώς να παραμείνετε ανάμεσα στους ανθρώπους όπως οι 

πατριάρχες, οι προφήτες και οι απόστολοι. Αναρωτηθείτε αν έχετε ήδη πνευματοποιήσει τους εαυτούς 

σας, αν ζείτε σύμφωνα με το όνομα "πνευματιστής" που σας έδωσα για να προσδιορίσετε τους εαυτούς 

σας. 

19 Το 1948, ένας σεισμός συγκλόνισε αυτόν τον λαό. Ήταν η ώθηση της δικαιοσύνης μου που σας 

αφύπνισε, όπως πάντα όταν έχετε πέσει στον λήθαργο του φανατισμού ή της ρουτίνας. 

20 Αν είχατε προσπαθήσει να καταλάβετε το νόημα του νέου μου μηνύματος από την αρχή της 

εκδήλωσής μου σε αυτή την εποχή - πόσο πόνο, πόσες διαφωνίες και πόσες εσωτερικές μάχες θα είχατε 

γλιτώσει από τον εαυτό σας! Όμως, όπως πάντα, έχετε κλίνει προς την εξωτερική λατρεία, η οποία 

αρνείται την ελευθερία και την ανύψωση της ψυχής. Έπρεπε λοιπόν να έρθει η ώρα να θέσετε ένα όριο 

στα λάθη σας. Είστε πνευματιστές; Τότε πρέπει να το αποδείξετε στη λατρεία σας, στη ζωή σας και στις 

σχέσεις σας μεταξύ σας. 

21 Ενώ κάποιοι αφυπνίστηκαν και κατάλαβαν ποια είναι η αλήθεια και ξεκίνησαν να εργάζονται για 

την πνευματοποίηση, άλλοι, προσκολλημένοι στα έθιμά τους, προσκολλήθηκαν στα σύμβολά τους, στις 

μορφές λατρείας τους και στις συνήθειές τους, λέγοντας ότι σας έχω δείξει όλα αυτά τα σύμβολα και ότι 

επομένως είναι ο νόμος γι' αυτούς. 

22 Η διαμάχη ξέσπασε, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μεταξύ των ανθρώπων που 

διδάχθηκαν από τον Θεό. Ήδη από την Πρώτη Εποχή, σε μία από τις εντολές που υπαγόρευσε ο Θεός 

στην κορυφή του όρους Σινά, διέταξα τους ανθρώπους να μη χρησιμοποιούν καμία εικόνα που θα 

αναπαριστούσε το Θείο, και ταυτόχρονα τους έκανα να καταλάβουν ότι η αληθινή υπηρεσία του Θεού 

ήταν η εκπλήρωση του νόμου που περιοριζόταν εξ ολοκλήρου στην αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη 

προς τον πλησίον. 

23 Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι δημιούργησαν ατελείωτες παραδόσεις και καθημερινά αύξαναν τον 

φανατισμό και την ειδωλολατρία τους. Τώρα το σύμβολο δεν ήταν πια το νοηματικό είδωλο μέσω του 

οποίου έπαιρνε την εξήγηση για κάτι ανώτερο, αλλά το αντικείμενο της ειδωλολατρίας και της λατρείας. 

24 Ήταν απαραίτητο να έρθω στον κόσμο για να σας δείξω τον δρόμο από τον οποίο 

απομακρυνόσασταν όλο και περισσότερο. Αλλά όταν οι ιερείς και οι Φαρισαίοι κατάλαβαν ότι δεν είχα 

έρθει για να κηρύξω τις παραδόσεις, Με κατηγόρησαν και είπαν στο λαό ότι ο λόγος Μου ήταν ενάντια 

στο νόμο του Μωυσή. Τότε η φωνή Μου υψώθηκε για να απαντήσω στους υποκριτές εκπροσώπους του 

Νόμου ότι δεν είχα έρθει σε αντίθεση με αυτό που είχε ορίσει ο Πατέρας, αλλά για να το εκπληρώσω με 

τη ζωή Μου - ότι αυτό που ήθελα να εξαλείψω από τις καρδιές ήταν οι άχρηστες παραδόσεις και τελετές 

μέσω των οποίων είχαν ξεχάσει να εκπληρώνουν τον Νόμο, δηλαδή: να αγαπούν τον Θεό και να αγαπούν 

ο ένας τον άλλον. 
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25 Δεν νομίζετε ότι είναι σωστό σήμερα, καθώς ζείτε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος, να καθαρίσω 

από τις καρδιές σας όλα όσα έχετε εισάγει σε αυτό το έργο, τα οποία έχετε γνωρίσει ως πνευματισμό, 

όσον αφορά τις παραδόσεις και τις εξωτερικές μορφές λατρείας. 

26 Είναι αλήθεια ότι στην αρχή καθεμιάς από τις τρεις αποκαλύψεις που έδωσε ο Θεός στην 

ανθρωπότητα, σας επετράπησαν κάποια σύμβολα και πράξεις λατρείας για να διευκολυνθείτε στην 

κατανόηση και την απόκτηση των θείων διδασκαλιών, αλλά όχι για να τα κρατάτε για πάντα, και ακόμη 

λιγότερο για να τα λατρεύετε. Αυτός ήταν πάντοτε ο λόγος της πνευματικής σας στασιμότητας και ο 

λόγος για τον οποίο ήρθα ανά πάσα στιγμή για να σας απομακρύνω από το επικίνδυνο μονοπάτι και να 

σας οδηγήσω στο αληθινό μονοπάτι του φωτός. 

27 Σήμερα, δεν απορρίπτω αυτό που έχω διατάξει στο παρελθόν, αλλά σας διδάσκω να το υπακούτε 

δίνοντας στη ζωή και τα έργα σας έναν υψηλότερο βαθμό πνευματικότητας, που είναι επίσης ειλικρίνεια. 

28 Όταν πάψω να σας μιλάω με αυτή τη μορφή, δεν θα έχετε πια την επιθυμία για υλικά αντικείμενα, 

ούτε για τελετές και τυπικότητες, γιατί θα έχετε ήδη απελευθερωθεί από την ειδωλολατρία και τον υλισμό 

για να αναζητήσετε την παρουσία του Πατέρα, ο οποίος είναι επίσης Πνεύμα, με το Πνεύμα. 

29 Σύντομα θα βρεθείτε ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν κουραστεί από τις εξωτερικές αιρέσεις 

και έχουν κουραστεί από τον θρησκευτικό φανατισμό τους. Γι' αυτό σας λέω ότι το μήνυμα της 

πνευματοποίησης που θα τους μεταφέρετε θα φτάσει στις καρδιές τους σαν φρέσκια και αναζωογονητική 

δροσιά. 

30 Πιστεύετε ότι αν έρθετε σε αυτούς με φανατικές λατρείες και τρόπους δράσης που είναι αντίθετοι 

με την πνευματοποίηση, ο κόσμος θα μπορούσε τότε να σας αναγνωρίσει ως φορείς ενός θεϊκού 

μηνύματος; Αληθινά σας λέω, θα σας περάσουν για φανατικούς μιας νέας αίρεσης! 

31 Λόγω της σαφήνειας με την οποία σας μιλάω, υπάρχουν κάποιοι που Μου λένε: "Δάσκαλε, πώς 

είναι δυνατόν να απορρίπτουμε πολλές από τις τελετές που μας άφησε ως κληρονομιά ο Ρόκε Ρόχας; Σ' 

αυτό σας λέω ότι γι' αυτό σας έδωσα εκείνο το παράδειγμα από τη "Δεύτερη Εποχή", όταν έκανα τους 

ανθρώπους να καταλάβουν ότι για χάρη της τήρησης τελετουργιών, διατυπώσεων, παραδόσεων και 

εορτών, είχαν ξεχάσει τον Νόμο, που είναι το ουσιώδες. Σας υπενθύμισα αυτή την πράξη του Δασκάλου 

σας, για να καταλάβετε ότι ακόμη και σήμερα πρέπει να ξεχνάτε τις παραδόσεις και τις τελετές, ακόμη και 

αν τις έχετε μάθει από τον Ρόκε Ρόχας, όπως τις κληρονόμησε ο λαός από τον Μωυσή. 

32 Τώρα, δεν θέλω να σας πω ότι σας δίδαξαν κάτι κακό - όχι. Αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε 

σύμβολα και πράξεις που θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις θεϊκές αποκαλύψεις. Αλλά 

μόλις επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, ήταν απαραίτητο να εξαλειφθεί κάθε άχρηστη πλέον μορφή λατρείας ή 

αλληγορίας, προκειμένου να λάμψει το φως της αλήθειας. 

33 Αυτό που απαιτώ από εσάς είναι ειλικρίνεια - από τον φορέα της φωνής που μεταδίδει τον Λόγο 

Μου, ξεκινώντας από τον τελευταίο από τους "μαθητές-παιδιά". 

34 Η μεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει τους ψηφοφόρους, διότι μέσα από τα χείλη τους διακηρύσσω το 

νόμο. Αλλά δεν έχουν κατανοήσει την ευθύνη τους. Σε αυτούς λέω: Ξυπνήστε! Ακούστε τη φωνή της 

συνείδησής σας! Δες αυτόν τον λαό - αδαή, πρόθυμο για τον λόγο Μου - ντυμένο με ταπεινότητα και 

δεκτικότητα σε ό,τι του προσφέρεις. Τι θα σας συνέβαινε αν ο λαός ξεσηκωνόταν και απαιτούσε από εσάς 

προετοιμασία και πνευματοποίηση; Και πόσο λογικό και σωστό θα είχε να το κάνει, αφού αφορά την 

πίστη του, την ψυχή του, την ειρήνη στη γη και την πορεία προς την αιωνιότητα. 

35 Φωνητικοί φορείς, μεταδότες του Λόγου Μου, προφήτες της Τρίτης Εποχής: δεν είναι η 

αδεξιότητά σας, ούτε η ανωριμότητά σας, ούτε η φτώχεια σας που αποτελεί εμπόδιο στο να Με κάνω 

γνωστό στην ανθρωπότητα μέσω της διαμεσολάβησής σας- είναι η αμαρτία σας και η έλλειψη 

προετοιμασίας σας που περιορίζουν το νόημα του Λόγου Μου και κρύβουν την Αλήθεια που έχω φέρει 

για τον λαό Μου. 

36 Αληθινά σας λέω, όποιος δεν αισθάνεται ικανός να πνευματοποιήσει τον εαυτό του, καλύτερα να 

κρατάει τα χείλη του κλειστά και να μην προσθέτει την αναλήθεια στην αλήθεια. Γιατί τα πλήθη που την 

ακούνε δεν ξέρουν ακόμη πώς να ξεχωρίζουν την ήρα από το σιτάρι, δηλαδή το ψέμα από την αλήθεια, το 

περιττό από το ουσιώδες. 

37 Ο Λόγος Μου είναι αυστηρός και ξεκάθαρος. Αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτή η εκδήλωση έχει 

ένα τέλος μια μέρα, και είναι απαραίτητο το καλύτερο έργο σας να είναι το επιστέγασμα του πνευματικού 

έργου που σας έχω αναθέσει. 
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38 Να ξέρετε ότι αυτός ο λόγος που βγήκε από τα χείλη σας είναι το πνευματικό μήνυμα που 

ανατρέπει βασίλεια, αυτοκρατορίες και θρόνους, ώστε η βασιλεία των ουρανών, που είναι η βασιλεία της 

αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης, να εισέλθει στις ψυχές των ανθρώπων. 

39 Σε άλλα έθνη έχω στείλει αγγελιοφόρους του Λόγου Μου. Προσευχηθείτε γι' αυτούς και δώστε 

τους δύναμη με τις σκέψεις σας. Θα σηκώσουν σπόρους και θα ενώσουν πλήθη που, μόλις 

πνευματοποιηθούν, θα ενωθούν μαζί σας με δεσμούς αδελφοσύνης και κατανόησης. 

40 Ετοιμάζω νέους αγγελιοφόρους του Λόγου Μου που θα μεταφέρουν επίσης αυτά τα Καλά Νέα σε 

άλλες πατρίδες. Πάνω σε όλους απλώνω τον μανδύα της ειρήνης μου. 

41 Η εποχή στην οποία ζείτε είναι μια εποχή μετάβασης, εξέλιξης, δοκιμασιών, αλλαγών και 

εκπλήξεων. Ζήστε σε εγρήγορση, παρακολουθήστε και προσευχηθείτε και επιμείνετε στο νόμο μου. 

42 Σήμερα υπάρχει αγώνας, σήμερα υπάρχει αξία, σήμερα υπάρχει πόνος, αγώνας και μόχθος. Αύριο, 

όταν θα είστε όλοι μαζί Μου, όταν θα έχετε φτάσει στην τελειότητα της ψυχής, θα έχετε το σπίτι σας στην 

αγκαλιά του Πατέρα, όπου όλα τα πράγματα πηγαίνουν και όπου όλα τα πράγματα διατηρούνται που 

έχουν φτάσει στην τελειότητά τους - μια "αγκαλιά" που περιέχει σοφία, τελειότητα και δόξες που δεν 

μπορείτε να φανταστείτε εδώ. 

43 Ο Λόγος Μου είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή που οδηγεί την ψυχή σας στη γη της 

υπόσχεσης. Ελάτε σε αυτό, μην παρεκκλίνετε, αγαπημένοι άνθρωποι. 

44 Η ακτίνα του φωτός μου εγκαθίσταται στο βουνό, από όπου σας ρωτώ: Γιατί βρίσκεστε ακόμη 

στους πρόποδές του, γιατί δεν έχετε καταφέρει ακόμη να το ανεβείτε; 

45 Πολλοί Με ακούνε με μεγάλη χαρά στις καρδιές τους. Αλλά μερικοί, όταν ακούνε τον λόγο Μου, 

καταλαμβάνονται από μεγάλη θλίψη. Αυτοί είναι εκείνοι που, όπως ο Ισραήλ στην Αίγυπτο, αισθάνονται 

σαν σκλάβοι. Κουβαλούν ακόμα μαζί τους τα σημάδια από τα μαστίγια, και η πείνα τους είναι για 

ελευθερία και φως. 

46 Να ξέρετε ότι για εσάς ήρθα, γιατί σας είδα να πεινάτε και να διψάτε για δικαιοσύνη, ελευθερία 

και αγάπη. 

47 Ελάτε να ακούσετε αυτή τη φωνή, η οποία θα σας εμφυσήσει θάρρος, θα σας γεμίσει με δύναμη 

και θα σας φωτίσει, ώστε να γυρίσετε την πλάτη στον Φαραώ και να φύγετε από τα εδάφη του, όπου έχετε 

φυλακιστεί, τραυματιστεί και ταπεινωθεί. 

48 Σηκώστε τα μάτια σας και ατενίστε το θεϊκό βουνό καθώς σας καλεί να το ανεβείτε. Ελάτε σε 

αυτό, πιστέψτε ότι θα φτάσετε στην κορυφή, κάντε τα πρώτα βήματα, ανεβείτε, και σύντομα η χαρά σας 

θα είναι μεγάλη όταν θα νιώσετε ότι οι αλυσίδες που σας κρατούσαν κάτω και ο ζυγός που σας κρατούσε 

κάτω έχουν υποχωρήσει. 

49 Ω άνθρωποι όλων των εποχών! Απομακρύνετε την αχαριστία από την καρδιά σας, ώστε να 

μπορέσετε να βιώσετε πραγματικά την ειρήνη του Πατέρα σας. 

50 Με αυτόν τον τρόπο οι τυφλοί αποκτούν την όρασή τους, οι κουρασμένοι ανακτούν τις δυνάμεις 

τους, οι κουτσοί περπατούν, οι άρρωστοι αναρρώνουν, οι θλιμμένοι ψάλλουν από χαρά. 

51 Επανενώνω τον λαό μου και επιβεβαιώνω την πνευματική του αποστολή προς την ανθρωπότητα. 

Μετατρέπω τους παρίες σε ανθρώπους που είναι χρήσιμοι για τους γείτονές τους, και εκείνους που 

νόμιζαν ότι ήταν αποκληρωμένοι σε προφήτες και γιατρούς της ψυχής. 

52 Εσείς είστε αυτοί που πρέπει να μαρτυρήσετε τον ερχομό μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Ξέρω ότι 

τα έθνη και οι επαρχίες χρειάζονται τη μαρτυρία σας. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ξεκινάτε, πρέπει να 

αποδεικνύετε ότι είστε παιδιά του Φωτός. 

53 Θέλω να καταλάβετε εκ των προτέρων το πνευματικό μέγεθος της αποστολής που σας αναθέτω 

αυτή τη στιγμή. Μόνο τότε η ψυχή σας θα συνειδητοποιήσει την ευθύνη της αποστολής σας. 

54 Αλλά αν πιστεύετε ότι πρέπει να περιμένω μέχρι να σας ευχαριστήσει να προετοιμαστείτε για να 

φέρετε αυτό το μήνυμα του φωτός στον κόσμο, κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί εγώ είμαι αυτός που λυτρώνω 

τους ανθρώπους και σώζω τις ψυχές τους. Θα είστε μόνο οδοιπόροι, αναγγέλλοντες, προφήτες, υπηρέτες. 

Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, σας διδάσκω. 

55 Έχω τοποθετήσει μια ουσία στην καρδιά κάθε μαθητή. Αυτή η ουσία θα είναι παρούσα στις 

σκέψεις και τις προσευχές σας, στα λόγια σας και στα έργα αγάπης σας. 

56 Δεν θυμάστε ότι σας είπα να γίνετε η πνευματική μυρωδιά ανάμεσα στους ανθρώπους; 
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57 Τι περισσότερο μπορείτε να επιθυμείτε στη γη από το να είστε σύμβουλοι, οδηγοί και γιατροί των 

ψυχών εκείνων που έχουν ανάγκη; 

58 Το έλεος είναι ένα από τα πιο όμορφα λουλούδια της αγάπης, και είναι ακριβώς το λουλούδι που 

θέλω να ανοίξω μέσα σας για να μεταδώσετε το άρωμά του στους συνανθρώπους σας. Πραγματικά, σας 

λέω, αν έχετε το ιδανικό ή την επιθυμία να δώσετε μεγαλείο στην ψυχή σας, σας προσφέρω το μονοπάτι 

του ελέους. Σας προσφέρω αυτό το μονοπάτι, το οποίο ελάχιστα έχουν διανύσει οι άνθρωποι, για να 

μπορέσετε να ανεβείτε σε Μένα σε αυτό. 

59 Θέλω να φτάσετε στο τέλος αυτού του ταξιδιού με την ικανοποίηση ότι ήσασταν πιστοί στο να 

ακούσετε τη διδασκαλία μου. Ο Λόγος Μου σας ενδυναμώνει, ώστε να συνεχίσετε την πορεία σας με 

σταθερά βήματα μέχρι το τέλος του ταξιδιού. 

60 Πολλοί πειρασμοί και εμπόδια θα εμφανιστούν στο δρόμο σας τις τελευταίες ημέρες της 

εκδήλωσής Μου, γι' αυτό σας προειδοποιώ και σας καλώ να είστε ξύπνιοι, ώστε να μπορείτε να 

παρακολουθείτε και να προσεύχεστε. 

61 Να είστε δυνατοί, ω άνθρωποι, και η δοκιμασία θα περάσει. Γιατί αν δεν παραμείνετε υπάκουοι 

και πιστοί και δεν πέσετε σε πειρασμό, θα δημιουργήσετε για τον εαυτό σας μια ατελείωτη αλυσίδα 

δοκιμασιών που θα μπερδέψει το μυαλό πολλών και θα καταστρέψει την πίστη πολλών καρδιών. 

62 Το σχέδιο για την αποστολή σας έχει ήδη σχεδιαστεί και δεν πρέπει να παρεκκλίνετε από αυτό. 

63 Σας είπα ότι όταν θα βάλω τέλος στα λόγια Μου, θα σας δώσω αρκετό χρόνο για να 

προετοιμαστείτε, να μελετήσετε, να προβληματιστείτε και να ασκήσετε τη διδασκαλία Μου ανάμεσά σας. 

Όταν ανακαλύψω ότι ο λαός Μου έχει πνευματοποιηθεί, θα ανοίξω τα μονοπάτια από τα οποία θα πρέπει 

να βγείτε έξω και να φέρετε το μήνυμα του φωτός που σας έχω εμπιστευτεί για να το κάνετε γνωστό στην 

ανθρωπότητα. 

64 Ξεκάθαρο και απλό είναι το σχέδιο που έχω σχεδιάσει για εσάς, ώστε να μην το αλλάξετε ούτε 

στο ελάχιστο, αν θέλετε να αποκαλείστε πνευματιστές. 

65 Όποιος επιθυμεί να έχει την εξουσία να προσηλυτίζει τους συνανθρώπους του - δύναμη να 

θεραπεύει τους αρρώστους, όπως δεν έχετε βιώσει ακόμη, και τη δύναμη να κάνει θαύματα - θα είναι 

πιστός στο Νόμο μου και αφοσιωμένος στις εντολές μου, τότε δεν θα στερηθεί ποτέ τις εμπνεύσεις και τη 

δύναμη να κάνει μεγάλα έργα γεμάτα αγάπη και σοφία. 

66 Όποιος περιφρονεί τα πνευματικά χαρίσματα και τους καρπούς που προέρχονται από την καθαρή 

άσκηση της Διδασκαλίας Μου, επειδή μπαίνει περισσότερο στον πειρασμό των επαίνων και των υλικών 

ανταμοιβών, χορταίνει με ματαιοδοξίες και ψεύτικες ικανοποιήσεις που δεν τρέφουν την ψυχή. Αυτό είναι 

αυτό που αγαπάει στη γη και αυτό που έχει αναζητήσει στο έργο μου, και του επιτρέπω να το λάβει. Αλλά 

πραγματικά, σας λέω, εκείνοι που δεν πετυχαίνουν αυτό που έχω προβλέψει, που παραμένουν σε 

στασιμότητα και δεν εγκαταλείπουν τον φανατισμό τους, τις ματαιοδοξίες τους και τις υλικές τους 

επιθυμίες, θα είναι το εμπόδιο που δεν θα επιτρέψει σε εκείνους που αγαπούν τα διατάγματά Μου και 

θέλουν πραγματικά να τα υπακούσουν να προχωρήσουν. 

67 Με ποια λόγια ή προφάσεις θα Μου απαντήσουν εκείνοι που δεν υπακούν στις εντολές Μου, όταν 

τους δείξω τους ανθρώπους που παραμένουν σε στασιμότητα, παγιδευμένοι σε φανατισμούς και άχρηστες 

παραδόσεις - όταν τους δείξω τους λαούς που πρέπει να συνεχίσουν να περιμένουν την άφιξη των 

αποστόλων της Τρίτης Εποχής; 

68 Είναι η αγάπη μου που σας μιλάει - το φως μου που σας παρακολουθεί αδιάκοπα, 

προειδοποιώντας σας για να μην αποκτήσετε ένα δισκοπότηρο πόνου αντί για πνευματική πρόοδο. 

69 Σας προετοιμάζω για την ημέρα που θα σας μιλήσω για τελευταία φορά. Γιατί από εκείνη τη 

στιγμή και μετά όλα θα αλλάξουν για αυτόν τον λαό στο πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό, σας έχω πει εδώ 

και πολύ καιρό ότι δεν πρέπει να είστε παραδοσιακοί ούτε να διατηρείτε τις εξωτερικές μορφές, ότι δεν 

πρέπει να κάνετε τις λατρευτικές σας πράξεις έθιμα ή συνήθειες, τις οποίες δεν θα μπορείτε πλέον να 

ξεριζώσετε από την καρδιά σας. 

70 Πιστεύετε ότι τα πάντα πρέπει να συνεχίζονται επ' αόριστον με την ίδια μορφή; Πιστεύετε ότι θα 

είστε ενωμένοι σε αυτούς τους τόπους συνάντησης σε όλη σας τη ζωή; Όχι, άνθρωποι, είναι απαραίτητο 

όλα όσα είχατε μέχρι τώρα να εξαφανιστούν από το οπτικό σας πεδίο, ώστε να μπορέσετε να νιώσετε το 

φως της αληθινής πνευματοποίησης να εμφανιστεί. Μέχρι τώρα δεν έχετε καταλάβει ούτε το νόημα του 

μηνύματός μου ούτε τον σκοπό αυτού του έργου. 
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71 Είναι αλήθεια ότι "οι πρώτοι", λόγω έλλειψης διδασκαλίας και καθοδήγησης, δεν μπόρεσαν να 

κατανοήσουν το νόημα μιας αποκάλυψης που τους εξέπληξε. Εσείς όμως που ανήκετε στους 

"τελευταίους" - σε εκείνους που επρόκειτο να γίνουν μάρτυρες του τέλους αυτής της περιόδου - θεωρείτε 

σωστό να διατηρήσετε τα λάθη των "πρώτων" και να συνεχίσετε να αγνοείτε το νόημα αυτού του 

μηνύματος, όπως ακριβώς δεν το γνώριζαν εκείνοι που είδαν μόνο την αυγή της Τρίτης Εποχής; 

72 Όχι, μου το λέει η καρδιά σου. Σας λέω σε όλους ότι αυτή η πεποίθηση που έχετε αυτές τις 

στιγμές δεν πρέπει να σας εγκαταλείψει την ώρα των πειρασμών σας. Μην ξεχνάτε ότι σας λέω σήμερα 

ότι για την υπακοή και την ειλικρίνειά σας θα έχετε ειρήνη στα σπίτια σας και σε όλους τους δρόμους που 

θα ταξιδεύετε. 

73 Κάντε ό,τι μπορείτε για να μπείτε προετοιμασμένοι και δυνατοί στην εποχή της σύγχυσης που 

πλησιάζει. Μην αυξάνετε με τη σύγχυσή σας εκείνες που προκαλούν οι αιρέσεις, οι εκκλησίες, οι 

φιλοσοφίες και τα δόγματα, όταν έρθει η ώρα να αρνηθούν όλοι την αλήθεια. 

74 Θέλω αυτός ο λαός, που έχει διδαχθεί από Μένα σε πνευματική μορφή, να εισέλθει σε αυτή την 

εποχή ήρεμα, συνειδητά, σε εγρήγορση και ταπεινά, και η παρουσία του να είναι μια ακτίνα φωτός και 

μια ανάσα καθησυχασμού σε αυτή την καταιγίδα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 254  
1 Έρχομαι να λάβω και να δώσω, έρχομαι να σας ακούσω και να με ακούσετε. 

2 Αμέτρητες φορές έχω κάνει τον εαυτό Μου γνωστό ως Πατέρα και ως Δάσκαλο. Σήμερα είναι το 

θέλημά Μου να φανώ ως κριτής, επειδή σας εμπιστεύτηκα ένα έτος, του οποίου απαιτώ τον καρπό από 

εσάς. Στην αιωνιότητα αυτή η περίοδος είναι μόνο μια στιγμή. Αλλά τα έργα που επιτελείτε μέσα σ' αυτήν 

παραμένουν καταγεγραμμένα σ' ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφετε την ιστορία της ζωής σας. Αυτό το 

βιβλίο, γραμμένο στο πνεύμα σας, θα διατηρήσει τα ίχνη των αγώνων σας για να φτάσετε στο στόχο, και 

θα είναι αυτό που θα παρουσιάσετε στον ανώτατο δικαστή. 

3 Σήμερα Μου δείχνετε μόνο μια σελίδα που αντιπροσωπεύει μια μικρή χρονική περίοδο κατά την 

οποία κάνατε ένα βήμα προς τα εμπρός στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

4 Στο μέτρο που ανεβαίνετε, τα έργα σας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη τελειότητα, και θα 

κατανοήσετε το έργο μου περισσότερο και βαθύτερα. Γι' αυτό σας εμπνέω να εμπιστεύεστε τις υποσχέσεις 

Μου, σας ανασταίνω, σας αφυπνίζω και σας θεραπεύω. 

5 Θέλω να λάβω τον καρπό σας επειδή τον αποκτήσατε μέσα από ένα ιδανικό αγάπης, μέσα από 

προσπάθεια και με την πρόθεση να ευχαριστήσετε τον Πατέρα σας. Έχετε αγωνιστεί σε δύσκολες 

δοκιμασίες, έχετε περπατήσει πάνω σε ογκόλιθους. Τα μάτια του σώματός σας έχουν κλάψει και η ψυχή 

σας έχει επίσης αναστενάξει. 

6 Τα χείλη σας είναι σιωπηλά και η ψυχή δεν παραπονιέται εκείνη τη στιγμή, και μετατρέπετε όλη 

την πικρία που έχετε λάβει σε ελπίδα σε Μένα και συγχώρεση για τους συνανθρώπους σας. Σας ευλογώ 

για την υπακοή σας. 

7 Αισθάνεστε ότι ξυπνάτε σε μια νέα μέρα, ότι κάνετε ένα βήμα μπροστά, και από τότε το πνεύμα 

σας σας φωτίζει ακόμα περισσότερο και Με καταλαβαίνετε καλύτερα. Επίσης, μετράτε την ευθύνη σας, 

την οποία έχετε αναλάβει απέναντι στον Πατέρα και στον κόσμο, με σωστό τρόπο. 

8 Σήμερα γνωρίζετε ότι ο χρόνος είναι ένας πολύτιμος θησαυρός που δεν πρέπει να σπαταλάτε και 

ότι τα δώρα σας είναι σαν κοσμήματα που δεν πρέπει να κρύβονται. 

9 Ο καιρός του σκότους και της άγνοιας έχει τελειώσει για σας. Σήμερα, ως απόστολοι, ξέρετε τι 

λέτε, τι κάνετε και τι σκέφτεστε, και είστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσετε την αξία σας για να κερδίσετε 

το δικαίωμά σας στις παροχές μου. Ζείτε εν μέσω του φωτός, και αν κάποιος τυφλώνεται από αυτό, είναι 

λόγω έλλειψης διαύγειας στο βλέμμα του. 

10 Ρίχνω τη χάρη μου σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο καθένας τη λαμβάνει ανάλογα με την 

πνευματική του προετοιμασία και την ανύψωσή του. 

11 Λαμβάνω τώρα το αποτέλεσμα του έργου των ενσαρκωμένων όντων, επειδή η γήινη ζωή 

μετριέται σύμφωνα με το χρόνο. Όταν εισέλθετε στην πνευματική ζωή, θα συνειδητοποιήσετε ότι η 

αιωνιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί σε ώρες, ημέρες ή χρόνια, επειδή ο χρόνος δεν έχει καμία επιρροή στο 

πνευματικό. 

12 Είμαι παρών, αόρατος σε όλη την ανθρωπότητα, της οποίας η ζωή πάλλεται μέσα Μου, επειδή 

είμαι ο Πατέρας τους - ο μόνος που μπορεί να κρίνει τις ζωές και τις πράξεις τους με τέλειο τρόπο. Βλέπω 

ανθρώπους να περιπλανώνται στο χάος, να κουβαλούν τον πόλεμο στις καρδιές τους, ακόμα και στις 

ψυχές τους, να κουβαλούν το φονικό και καταστροφικό όπλο όχι μόνο στα χέρια τους αλλά και στις 

καρδιές τους, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ως ένα πραγματικά δίκοπο μαχαίρι. Κάποιοι επιτίθενται, άλλοι 

αμύνονται. Κάποιοι σπέρνουν το θάνατο, ενώ άλλοι προσκολλώνται στη ζωή. Και σαν σκιά, ο μανδύας 

των νέων διδασκαλιών απλώνεται, προχωρώντας από καρδιά σε καρδιά και από ψυχή σε ψυχή. 

Μπροστά σε αυτή την απειλή, οι άνθρωποι και τα έθνη τρέμουν και αναρωτιούνται γιατί ο 

Παντοδύναμος δεν εμποδίζει τη διάδοση αυτών των απελπιστικών διδασκαλιών. Σε αυτό ο Πατέρας 

απαντά: τους επιτρέπω να βλαστήσουν, να αναπτυχθούν, να ανθίσουν, να εξαπλωθούν και να 

καρποφορήσουν, ώστε τα δέντρα αυτά να αναγνωριστούν από την ανθρωπότητα από τους καρπούς τους. 

13 Αυτές οι διδασκαλίες, οι θεωρίες και οι κοσμοθεωρίες θα εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο, έτσι 

ώστε, αφού φάνε από όλους τους καρπούς, οι άνθρωποι να στρέψουν τα μάτια τους στο δέντρο της ζωής 

και να καταλάβουν ότι ο αληθινός καρπός -αυτός που περιέχει γλυκύτητα στη γεύση του και ζωή στην 

ουσία του- είναι αυτός που σας έχω προσφέρει στο Νόμο της Αγάπης Μου από την αρχή του χρόνου. 

14 Η ειρήνη των ανθρώπων είναι εφήμερη. Μόνο η ειρήνη που σας προσφέρω είναι αιώνια. 



U 254 

79 

15 Σας μιλάω μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και ο Λόγος Μου είναι ο ίδιος σπόρος αγάπης με 

εκείνον που πάντα έσπερνα μέσα σας. 

16 Σας έδωσα δύναμη - αλλά όχι για να μπορείτε να επιβάλλετε τη θέλησή μου στους συνανθρώπους 

σας μέσω αυτής. Ελευθέρωσα την ψυχή σας - αλλά όχι έτσι ώστε να κάνει κακή χρήση αυτής της 

ελευθερίας. Τα όπλα μου είναι η αλήθεια, η αγάπη, το έλεος, η ειρήνη και η συγχώρεση. 

17 Για να Με εκπροσωπήσετε επάξια και να γίνετε πιστοί μάρτυρές Μου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

τις διδασκαλίες Μου και να βυθιστείτε στον Λόγο Μου, ώστε να μην πέσετε σε λάθη που σας διχάζουν 

και κάνουν κάποιους να υπερασπίζονται και να προσπαθούν να διατηρήσουν τις εξωτερικές μορφές 

λατρείας και τις παραδόσεις, ενώ άλλοι αγωνίζονται για την ουσία και την πνευματικότητα της 

Διδασκαλίας Μου. Θυμηθείτε ότι στην πρώτη εντολή του Νόμου, την οποία έδωσα στην ανθρωπότητα 

μέσω του Μωυσή, είπα: "Δεν θα φτιάξετε για τον εαυτό σας κανένα είδωλο ή ομοίωμα ουράνιων 

πραγμάτων για να γονατίζετε και να λατρεύετε". Από τότε, ο δρόμος για τον άνθρωπο και ο δρόμος για 

την ψυχή έχει χαραχθεί με σαφήνεια. 

18 Ο Μωυσής δεν περιορίστηκε στη μετάδοση των Δέκα Εντολών στην ανθρωπότητα, αλλά θέσπισε 

επίσης δευτερεύοντες νόμους για την ανθρώπινη ζωή και εισήγαγε παραδόσεις, τελετές και σύμβολα στο 

πλαίσιο της πνευματικής λατρείας του Θεού, όλα σύμφωνα με τα βήματα ανάπτυξης που έκανε το 

ανθρώπινο πνεύμα εκείνη την εποχή. Όμως, ο Μεσσίας που υποσχέθηκε ήρθε και εξαφάνισε τις 

παραδόσεις, τις τελετές, τα σύμβολα και τις θυσίες, αφήνοντας μόνο τον νόμο ανέγγιχτο. Γι' αυτό, όταν οι 

Φαρισαίοι είπαν στο λαό ότι ο Ιησούς ήταν αντίθετος με τους νόμους του Μωυσή, απάντησα ότι δεν 

ήμουν αντίθετος με το νόμο, αλλά ήρθα για να τον εκπληρώσω. Αν οι διδασκαλίες Μου καταργούσαν τις 

παραδόσεις, αυτό θα συνέβαινε επειδή οι άνθρωποι, προκειμένου να τις εκπληρώσουν, είχαν ξεχάσει να 

υπακούουν στον Νόμο. 

19 Αυτή η περίπτωση έχει επαναληφθεί αυτή τη φορά, άνθρωποι. Το 1866, η Παρουσία μου 

αποκαλύφθηκε μέσω της ανθρώπινης διάνοιας από τον Ρόκε Ρόχας, ο οποίος σας την έκανε γνωστή. Αλλά 

και αυτός δημιούργησε παραδόσεις, μορφές λατρείας και σύμβολα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 

το νόημα των αποκαλύψεων. 

20 Τώρα που πλησιάζει η ώρα που δεν θα σας μιλάω πια με αυτή τη μορφή, θέλω να σβήσω από την 

καρδιά σας κάθε υλισμό και φανατισμό που μπορεί να υπάρχει μέσα στη λατρεία σας και στους τρόπους 

δράσης σας, ώστε να μπορείτε να φέρετε σωστά το όνομα: "Μαθητές του Αγίου Πνεύματος". Αλλά 

καταλάβετε: Αν εξαλείψω τις περιττές παραδόσεις και έθιμα, δεν είμαι επομένως ενάντια στο Νόμο Μου. 

Γιατί όπως και στη Δεύτερη Εποχή, προκειμένου να ακολουθήσετε τις παραδόσεις, μπορείτε να 

παραβιάσετε την αληθινή πνευματική λατρεία του Θεού και τα καθήκοντά σας απέναντι στην 

ανθρωπότητα. 

21 Αν στην αφοσίωσή σας στον Πατέρα είστε ήδη απαλλαγμένοι από κάθε υλισμό, μην είστε 

υπερήφανοι επειδή νομίζετε ότι έχετε φτάσει στην κορυφή της πνευματοποίησης, από την οποία θεωρείτε 

ανώριμους όλους όσοι ομολογούν αιρέσεις ή εκκλησίες. Διότι ενώ εσείς βλέπετε το στίγμα στο μάτι των 

συνανθρώπων σας, εγώ μπορώ να σας δείξω το δοκάρι που σέρνετε μαζί σας. 

22 Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις παραδόσεις, τις διατυπώσεις και τις τελετές. Θέλω να τους 

δείξω το φως της διδασκαλίας μου ως τόπο ανάπαυσης για την ψυχή που έχει κουραστεί από την 

αναζήτηση του φωτός. 

23 Άνθρωποι, αφήστε Με να είμαι ο κριτής σας, ακούστε τη φωνή Μου να σας μιλάει στη συνείδησή 

σας. Μην ζητάτε αμοιβή ή έπαινο από Μένα, μην αναζητάτε ανταμοιβή. Αν σας παραχωρούσα αυτές τις 

ικανοποιήσεις, θα τις χρησιμοποιούσατε άσχημα και θα αναδεικνυόσασταν σε άρχοντες. Αναζητήστε Με 

ταπεινά σαν το μικρότερο από τα παιδιά Μου. Αν μετανοήσετε, υποκλιθείτε μπροστά Μου, γιατί θα είμαι 

ο Κριτής σας και θα σας μιλήσω με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια, διορθώνοντάς σας με έλεος. Τότε 

θα αναγνωρίσετε πίσω από τα λόγια Μου τη θεϊκή υπόσχεση για κάτι που δεν είχε ποτέ προβλεφθεί, για 

κάτι πέρα από κάθε επιθυμία. 

24 Σας δίνω το δώρο του Λόγου, ώστε σαν τον ήχο των καμπανών να ξυπνήσει όσους κοιμούνται, να 

δώσει δύναμη, βάλσαμο και ζωή. 

25 Μην περιμένετε μέχρι τα ολέθρια γεγονότα να αναγκάσουν την ανθρωπότητα να επιστρέψει σε 

Μένα. Παρακολουθήστε, προσευχηθείτε και σπείρετε, και το φως και η ειρήνη του Πνεύματός Μου θα 

εξαπλωθεί από καρδιά σε καρδιά. 
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26 Αν και ο Λόγος Μου περνάει μέσα από τον εγκέφαλο και τα χείλη ενός ανθρώπου, είναι 

φτιαγμένος από φως και αγάπη. Ετοιμαστείτε, πλήθη, και επιτρέψτε Μου να γίνω γνωστός μέσω των 

φωνοφόρων Μου. Και εσείς που έχετε επιλεγεί για αυτό το υψηλό και λεπτό καθήκον - προετοιμαστείτε 

ακόμη περισσότερο. Όσοι δεν αισθάνεστε ικανοί να μεταφέρετε το Λόγο Μου με αγνότητα, 

προετοιμαστείτε. Αν δεν είναι σε θέση, καλύτερα να σιωπήσει και να σφραγίσει τα χείλη του. Αλλά να 

ξέρετε ότι η φτώχεια σας, η αδεξιότητά σας ή η μετριοφροσύνη σας δεν αποτελούν εμπόδιο στη 

διακήρυξή μου. Έχω χρησιμοποιήσει τους αδέξιους και τους αμόρφωτους για να καταπλήξω τον κόσμο. 

Αυτό στο οποίο έχω αντίρρηση είναι η ανεντιμότητα, η αμαρτία. 

27 Θέλω να γίνετε άξιοι ότι στα τελευταία χρόνια του λόγου μου η μία αποκάλυψή μου μετά την 

άλλη θα λαμβάνει χώρα και δεν θα ακούγονται παράπονα στις αίθουσες συνάθροισης. 

28 Έχω λάβει τον φόρο τιμής όλης της δημιουργίας - από τα μεγαλύτερα αστέρια μέχρι τα όντα που 

μόλις και μετά βίας γίνονται αντιληπτά από το βλέμμα σας. Τα πάντα υπόκεινται στην εξέλιξη, τα πάντα 

παίρνουν την πορεία τους, τα πάντα προχωρούν, τα πάντα μεταμορφώνονται, εξελίσσονται υψηλότερα και 

τελειοποιούνται. Τότε, όταν φτάσει στην κορυφή της τελειότητας, το πνευματικό μου χαμόγελο θα είναι 

σαν μια άπειρη αυγή σε όλο το σύμπαν, από την οποία θα έχει εξαφανιστεί κάθε ψεγάδι, κάθε δυστυχία, 

πόνος και ατέλεια. 

29 Γνωρίστε τη δικαιοσύνη μου στον πυρήνα του λόγου μου. 

30 Ο Λόγος Μου, εσείς τα πλήθη, είναι το κλειδί με το οποίο ανοίγω την καρδιά σας - αυτή την 

καρδιά που έχει χτυπήσει τόσο λίγο για Μένα. 

31 Σήμερα ξεκινάτε το δεύτερο έτος από τα τρία τελευταία που σας ανατέθηκαν για την 

προετοιμασία σας. 

32 Τι έχετε επιτύχει μέχρι στιγμής; Τίποτα αποφασιστικό. Μετά την αυτοεξέτασή σας υπό το φως της 

συνείδησής σας, καταλάβατε ότι δεν έχετε κάνει ένα βήμα προς την ενοποίηση και την πνευματοποίηση. 

33 Έχετε συνηθίσει τις επιπλήξεις μου και γι' αυτό παραμένετε σκύβοντας αδιάφορα. Αλλά μην είστε 

υπερβολικά σίγουροι, απορρίψτε την άποψη ότι θα παρατείνω τον χρόνο της εκδήλωσής Μου ανάμεσά 

σας. Γιατί αν πέσετε σε αυτό το λάθος, θα ζήσετε εξαπατημένοι και εξαπατημένοι. 

34 Ποιος τολμά να ζητήσει άλλη μια ευκαιρία - μετά από αυτές που του έχω δώσει; Μόνο οι ανόητοι 

ή οι αδαείς. Εσείς, ωστόσο, δεν αγνοείτε, αφού σας έχω μιλήσει αδιάκοπα χρόνο με το χρόνο. 

35 Γιατί σας το λέω αυτό; Επειδή βλέπω αυτή την επιθυμία και αυτή τη μυστική πρόθεση στο βάθος 

κάποιων καρδιών - μια επιθυμία και μια πρόθεση που, ακόμη και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί, ήδη 

βεβηλώνει την αλήθεια και την ειλικρίνεια του Έργου Μου. 

36 Αυτή η επιθυμία να συνεχιστεί ατελείωτα ο λόγος μου, να συνεχιστούν όλα όπως πριν, είναι 

απόδειξη ότι δεν χρησιμοποίησαν τον πολύτιμο χρόνο που τους εμπιστεύτηκαν και τώρα θέλουν άλλη μια 

φορά να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Αλλά όταν ο υποδεικνυόμενος χρόνος φτάσει στο τέλος του, κανείς 

δεν θα μπορέσει να αλλάξει μια θεϊκή απόφαση. Διότι αν είχαμε την πρόθεση να το κάνουμε αυτό, θα 

ήταν σαν να αρνιόμασταν την τελειότητα σε αυτό που ο Θεός έχει παράσχει. 

37 Μην παρακούτε τα διατάγματά Μου, ω άνθρωποι! Γιατί αν κάποιος το κάνει αυτό, θα γίνει 

μάρτυρας της δικαιοσύνης Μου και θα δει τις απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης να έρχονται πάνω σε 

αυτό το έθνος, κάνοντάς τον να δει την ανυπακοή του, αφού Με παράκουσε παρά τα λόγια Μου για 

αγάπη. 

38 Τι θλίψη και τύψεις θα υπάρξουν σε αυτές τις ψυχές όταν ξυπνήσουν από την παρεκτροπή τους 

και συνειδητοποιήσουν την πνευματική τους οπισθοδρόμηση, όταν βιώσουν ότι ο Πατέρας πρέπει ακόμα 

να τις αναστατώσει και να τις ταλαιπωρήσει μέσω των δυνάμεων της φύσης, όπως ακριβώς συνέβαινε 

στους αρχαίους! 

39 Θα εξαλείψω κάθε ακάθαρτο σπόρο από αυτόν τον λαό και θα αφήσω μόνο τον καλό σπόρο, μέσω 

του οποίου η ανθρωπότητα θα μπορεί να Με αναγνωρίσει αύριο. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν 

το μεγαλείο της αλήθειας Μου μέσα από έναν μπερδεμένο, ανυπάκουο ή φανατικό λαό; 

40 Αυτές οι ημέρες προετοιμασίας χαρακτηρίζονται από βαθύ προβληματισμό για εσάς, άνθρωποι, 

έτσι ώστε μετά από αυτή την ενδοσκόπηση και αυτή την εξέταση της συνείδησης, να μπορείτε να 

επιλέξετε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε - επισημαίνοντας ότι αυτός που κάνει το θέλημά μου 

θα μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο του με ειρήνη, και αυτός που κάνει το δικό του πρέπει να επιλέξει 

να δεχτεί τις δοκιμασίες που, όταν έρθει η ώρα, θα τον χτυπήσουν αναπόφευκτα. 
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41 Σ' αυτόν που υπακούει στις οδηγίες μου θα υπάρχει αληθινή ειρήνη, επειδή θα είναι άνθρωπος 

καλής θέλησης που υπακούει τον Πατέρα του. Σ' αυτόν που δεν υπακούει στις οδηγίες μου, δεν θα 

υπάρξει ειρήνη ούτε για μια στιγμή. Θα ακούει αδιάκοπα την επίπληξη της συνείδησής του και θα ζει σε 

συνεχή τρόμο. 

42 Δεν κρίνω κανέναν και περιορίζομαι στο να σας αποκαλύψω εγκαίρως τι μπορεί να σας συμβεί ως 

φυσική συνέπεια των έργων σας. Σας το λέω εγκαίρως επειδή σας αγαπώ και για να το αποφύγετε, για να 

αντιμετωπίσετε την αλήθεια και να μην παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. 

43 Ο ανυπάκουος είναι πάντα υπερήφανος. Αλλά ποιος είναι αυτός που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα 

να κάνει το θέλημά του ή να προκαλέσει την αλλαγή του θελήματος του πατέρα του; Ποιος πιστεύει ότι 

έχει λάβει τα δώρα που είναι μέσα του λόγω πραγματικής αξίας; Ποιος πιστεύει ότι αυτός ο λαός Μου 

είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των θείων σχεδίων Μου; 

44 Μην αφήσετε το νου σας να σκοτεινιάσει, μην σιωπήσετε τη φωνή της συνείδησης, μην 

επιτρέψετε στους πειρασμούς της σάρκας να κάνουν την ψυχή σας να παραπατήσει, γιατί αυτό θα ήταν 

πολύ θλιβερό. 

45 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να μην σας λείψει ποτέ η δύναμη. Σκεφτείτε, κρίνετε 

αυστηρά τον εαυτό σας, τότε το πνεύμα σας θα χύσει το φως του στο μυαλό και την καρδιά σας, ώστε να 

βασιλεύσει η ειρήνη ανάμεσά σας. 

46 Η διδασκαλία Μου συνεχίζει να δείχνει στην ψυχή σας το Βιβλίο της Ζωής σελίδα προς σελίδα, 

επειδή πρέπει να παραμείνει δυνατή και προετοιμασμένη μέχρι να τελειώσει αυτή η περίοδος 

διδασκαλίας. 

47 Αν πραγματικά επιθυμείτε να λειτουργήσετε όπως οι προφήτες της Πρώτης Εποχής και να γίνετε 

όπως αυτοί φάροι στο μονοπάτι της ανθρωπότητας, κινηθείτε προς την πνευματοποίηση, η οποία δεν θα 

είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί κάθε μία από αυτές τις διδασκαλίες είναι ένα μάθημα πνευματοποίησης για 

την ανθρωπότητα. 

48 Θέλω να ξέρετε ότι - ακόμη και πριν έρθουν στον κόσμο αυτές οι γενιές των πνευματοποιημένων 

ψυχών που σας ανακοίνωσα - το μήνυμα αυτό θα διαδοθεί σε όλα τα έθνη και τους λαούς, ώστε να βρουν 

τα μονοπάτια που άνοιξαν οι άνθρωποι που άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και εκείνοι που προσχώρησαν 

σε αυτόν τον λαό επειδή πίστεψαν στη μαρτυρία του. 

49 Σας παροτρύνω συνεχώς να κάνετε νέα βήματα σε αυτό το μονοπάτι, που είναι μια αιώνια 

ανάβαση. Μη σταματάτε, και αν σταματήσετε, θα είναι χρήσιμο γιατί έπρεπε να ωριμάσετε μια πρόθεση, 

να ενισχύσετε την πίστη ή να προβληματιστείτε. Αλλά συνεχίστε μετά. 

50 Πόσοι Μου λένε μέσα στην καρδιά τους: "Δάσκαλε, γιατί δεν ήρθες σε μας αυτή την εποχή ως 

άνθρωπος για να μπορέσουμε να δούμε την παρουσία σου;" Αλλά σας απαντώ με μια άλλη ερώτηση: Δεν 

γνωρίζετε ότι όταν επιθυμείτε την παρουσία Μου στον κόσμο με αυτή τη μορφή, απαιτείτε εκ νέου το 

Αίμα Μου; Δεχθείτε Με έτσι: στο πνεύμα, αόρατο μόνο στα φυσικά σας μάτια, αλλά αντιληπτό σε όλες 

τις αισθήσεις της ψυχής σας. 

Εκείνη τη στιγμή έχυσα το αίμα Μου για να σφραγίσω με αυτό την αγάπη που κήρυξα στη διδασκαλία 

Μου. Σήμερα εκχέω τη θεία ουσία σε όλους ως απόδειξη ότι η αγάπη Μου για τους ανθρώπους είναι η 

ίδια παρά την αχαριστία τους και ότι γι' αυτό τους πλησιάζω για να τους δείξω το φωτεινό μονοπάτι που 

τους οδηγεί να κατοικήσουν μαζί Μου στη βασιλεία Μου για πάντα. 

51 Άλλοι Μου λένε πνευματικά: "Αν τουλάχιστον δεν αποσύρεις ποτέ από εμάς αυτόν τον λόγο που 

μας έδωσες να ακούσουμε με τόση αγάπη". Σε αυτούς λέω ότι αν πραγματικά αξιοποιήσουν τις 

διδασκαλίες μου και προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις προθέσεις μου, δεν θα είναι οδυνηρό γι' αυτούς 

να αποκηρύξουν αυτή τη διακήρυξη όταν έρθει η ώρα να την κηρύξουν τελειωμένη. Και δεν θα είναι 

επώδυνο γι' αυτούς, επειδή η ψυχή σας θα παραμείνει διαποτισμένη από την Ουσία μου και γεμάτη με το 

Φως μου. Αν όμως δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε στη μνήμη σας κάποιες ή πολλές από τις 

διδασκαλίες μου, σε αυτή την περίπτωση διέταξα τη δημιουργία του βιβλίου που περιέχει τον λόγο μου 

αυτής της εποχής. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο θα δημιουργηθεί από τις Θείες διδασκαλίες μου, θα βρείτε 

την αληθινή Κιβωτό της Διαθήκης, την οποία οι πρώτοι πνευματιστές δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν 

και γι' αυτό έπρεπε να την αναπαραστήσουν μέσω αντικειμένων ή συμβόλων. 

52 Η αληθινή κιβωτός της διαθήκης είναι ο λόγος μου. Γιατί όποιος την ανοίξει και εισέλθει σε αυτήν 

με σεβασμό, πνευματικότητα και αγάπη, θα ανακαλύψει στο βάθος της σοφία, βαθιά αποκάλυψη, 
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προφητεία και όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Σε αυτή την κιβωτό της διαθήκης θα στραφείτε όταν ο 

λόγος μου δεν θα ακούγεται πλέον μέσω των ατελών ανθρώπινων φορέων φωνής, και θα δείτε πώς, στους 

διαλογισμούς σας, στις στιγμές της μελέτης σας ή στις στιγμές της προσευχής σας, στο πιο λεπτό σημείο 

της ύπαρξής σας, θα φτάσει ένα ανώτερο φως που θα εξηγήσει τα πάντα - μια πατρική επιρροή που θα 

σας αγκαλιάσει, και μια φωνή που δεν είναι ανθρώπινη και που θα σας μιλήσει με τον δικό της και τέλειο 

τρόπο. Θα είναι το φως της έμπνευσής μου που έρχεται σε σας σε έναν πραγματικό διάλογο από πνεύμα 

σε πνεύμα. 

53 Να είστε ευλογημένοι - εσείς που καταφέρατε να αφαιρέσετε από τις υπηρεσίες σας πολλές από 

τις περιττές και αχρείαστες τελετές που σας κληροδότησαν οι "πρώτοι" και να διατηρήσετε μόνο τα 

ουσιώδη. Αλλά συνειδητοποιήστε ότι έχετε ακόμη κάτι να καθαρίσετε και πολλά να πνευματοποιήσετε. 

54 Πόσο ευτυχισμένη θα είναι η ψυχή σας αν μπορέσει να Μου προσφέρει σε αυτή τη γη τη λατρεία 

που περιμένω από αυτήν! Αλλά όταν αναχωρήσει από εδώ προς την Πνευματική Κοιλάδα, αν αφήσει 

πίσω της οτιδήποτε που δεν θα έπρεπε να είναι αντάξιο του Έργου Μου, οι νέες γενιές, αναθεωρώντας την 

κληρονομιά που τους αφήσατε, θα ξέρουν πώς να αφαιρέσουν όλα όσα αφήσατε πίσω σας από αδικία, και 

έτσι να κάνουν το βήμα που δεν μπορέσατε να κάνετε. 

55 Σας λέω: Όσο περισσότερο εξαγνίζετε τις λατρευτικές σας πράξεις και τελειοποιείτε τη λατρεία 

σας προς τον Θεό, τόσο λιγότερο θα πρέπει να υποφέρουν όσοι έρχονται μετά από εσάς, και ότι τα 

προσόντα σας ενώπιον Μου θα είναι μεγαλύτερα, επειδή δεν εργαστήκατε για τον εαυτό σας, αλλά το 

κάνατε με γνώμονα τους συνανθρώπους σας, επειδή νιώθατε φιλανθρωπία γι' αυτούς στις καρδιές σας. 

56 Δεν έχετε βιώσει οι ίδιοι πόσο πολύ έπρεπε να παλέψετε για να καθαρίσετε αυτά που παραλάβατε 

από τους αδελφούς σας που προηγήθηκαν; Μην αφήνετε λοιπόν αυτό το επώδυνο έργο σε εκείνους που 

ακολουθούν τα βήματά σας. 

57 Στον Δεύτερο Χρόνο, η διδασκαλία μου έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ο αποχωρισμός μου 

ήταν ήδη πολύ κοντά. 

58 Οι μαθητές - γνωρίζοντας καλά ότι αυτές ήταν οι τελευταίες στιγμές που θα περνούσαν με τον 

Δάσκαλο - έδειξαν όλη τους την προσοχή για να ακούσουν έστω και τα τελευταία από αυτά τα λόγια και 

να τα κρατήσουν στις καρδιές τους. 

59 Ο θείος πόθος του Ιησού ήταν οι μαθητές του να γίνουν σπορείς της λυτρωτικής διδασκαλίας του. 

Στο αποκορύφωμα της τελευταίας του ομιλίας προς τους μαθητές, η οποία ήταν ταυτόχρονα και η 

τελευταία συνομιλία μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών, τους είπε λοιπόν σε τόνο αγάπης: "Σας δίνω 

τώρα μια νέα εντολή: αγαπάτε αλλήλους". Με το φως αυτής της ύψιστης εντολής άναψε έτσι τη 

μεγαλύτερη ελπίδα για την ανθρωπότητα. 

60 Ακόμα και τώρα που σύντομα θα τελειώσω τη διακήρυξή Μου ανάμεσά σας, βλέπω την 

αφοσίωση και την προσοχή με την οποία ακούτε τις διδασκαλίες Μου. Θα αποτυπωθούν ανεξίτηλα στο 

μυαλό των νέων μαθητών μου. 

61 Ακριβώς όπως είπα στους αποστόλους Μου τότε ότι θα είναι σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους 

στον κόσμο, ώστε να ζουν πάντα σε επαγρύπνηση, έτσι και τώρα σας λέω να προετοιμαστείτε, να 

προσέχετε και να προσεύχεστε. Διότι πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον σας, χρησιμοποιώντας όπλα 

συκοφαντίας και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για να σας μπερδέψουν. 

62 Τώρα είναι μια περίοδος αγώνα, το ξέρετε όλοι, ώστε να μην εκπλαγεί κανείς. 

63 Έχω απλοποιήσει στο έπακρο τις διδασκαλίες μου για να τις καταλάβετε και να τις κατανοήσετε, 

αναζητώντας το νόημά τους. Όταν έρθει η ώρα, θα έχετε μια εύκολη απάντηση σε κάθε ερώτηση που σας 

τίθεται. Δεν θα χρειαστεί να μιλήσετε πολύ για να πείσετε. Αν είστε πραγματικά προετοιμασμένοι, τα 

λόγια σας δεν θα είναι μόνο απλά αλλά και σύντομα. Δεν θα χρειαστεί να γνωρίζετε την επιστήμη για να 

απαντήσετε στον επιστήμονα, ούτε τη θεολογία για να απαντήσετε στον θεολόγο. Ένας λόγος φωτός 

φωτίζει τα πάντα, και θέλω λόγια φωτός να βγαίνουν από τα χείλη σας. 

64 Δεν σηκώνονται όλοι όσοι Με έχουν ακούσει αυτή την εποχή για να μαρτυρήσουν το Λόγο Μου. 

Θα προκύψουν εκείνοι που πραγματικά Με αγαπούν - εκείνοι που Με αγαπούν στον πλησίον τους και 

στρέφονται προς εκείνους που έχουν ανάγκη, στους οποίους δίνουν το έλεος και την παρηγοριά τους. 

65 Εκείνοι που κατανοούν τη διδασκαλία μου και την αισθάνονται βαθιά, θα την αγκαλιάσουν πιστά. 

Αυτοί θα είναι που θα πρέπει να αντιταχθούν σε κάθε αντίθεση, που θα πρέπει να πάρουν τα όπλα της 

αλήθειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Μέσα από δυσκολίες και σε έναν κόσμο που έχει 



U 254 

83 

απομακρυνθεί από αυτή τη δικαιοσύνη και αυτή την αλήθεια, αυτοί οι σπορείς, γεμάτοι ειρήνη και 

εμπιστοσύνη στον Θεό τους, θα διαδώσουν το πνευματικό μήνυμα της Τρίτης Εποχής σε όλο τον κόσμο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 255  
1 Έχετε εισέλθει σε μια περίοδο αγώνα, προσευχής και αξιοκρατίας. Αισθάνεστε ότι ο καιρός των 

απολαύσεων έχει πλέον τελειώσει και ότι πρέπει να επισπεύσετε τα βήματά σας, επειδή η ανθρωπότητα 

βρίσκεται σε απόγνωση και έχετε την ευθύνη να τους φέρετε τα Καλά Νέα και τη μαρτυρία της έλευσής 

μου με λόγια και έργα. 

2 Δείτε πώς οι άνθρωποι όλων των δογμάτων και αιρέσεων ψάχνουν μέσα στο χρόνο, τη ζωή και τα 

γεγονότα με την ελπίδα να ανακαλύψουν τα σημάδια που αναγγέλλουν τον ερχομό Μου. Είναι άνθρωποι 

αδαείς που δεν γνωρίζουν ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου εδώ και πολύ καιρό και ότι σύντομα αυτό το 

είδος εκδήλωσης θα τελειώσει. Αλλά σας λέω επίσης αυτό, ότι πολλοί από εκείνους που Με περιμένουν 

με τόση λαχτάρα δεν θα Με αναγνώριζαν αν έβλεπαν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνω τον εαυτό Μου, 

μάλλον θα Με απέρριπταν εντελώς. 

3 Μόνο οι μαρτυρίες θα τους φτάσουν, και μέσω αυτών θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχω 

βρεθεί ανάμεσα στα παιδιά Μου. 

4 Κι εσείς, επίσης, Με περιμένατε εσωτερικά με ανυπομονησία, αλλά ήξερα ότι θα Με 

αναγνωρίζατε και θα ήσασταν ανάμεσα στους εργάτες Μου αυτή τη στιγμή.  

5 Είθε ο κόσμος να κοροϊδεύει τον τρόπο με τον οποίο έχω γίνει γνωστός. Αλλά δεν θα γελάσουν 

μαζί Μου, αλλά με τον εαυτό τους. Διότι δεν υποψιάζονται καν, ούτε κατανοούν τι σημαίνει κάθε πλάσμα 

για τη θεότητα. 

6 Για Μένα, το πιο σωστό πράγμα που μπορώ να κάνω με τα παιδιά Μου είναι να τους κάνω γνωστό 

τον εαυτό Μου μέσω των ικανοτήτων με τις οποίες τα έχω προικίσει, χωρίς να χρησιμοποιώ τη 

δικαιολογία ότι είναι αμαρτωλοί και ότι είναι ακάθαρτοι. Τι καλύτερο κίνητρο υπάρχει για το παιδί από το 

να γνωρίσει τον Πατέρα του, να τον δει και να τον νιώσει για να τον αγαπήσει; 

7 Σε μια αρχαία προφητεία ειπώθηκε ότι κάθε μάτι, αμαρτωλό ή μη, θα Με βλέπει. Τώρα, σ' αυτό 

τον καιρό, σας το είπα: δεν ήρθα επιθυμώντας τον δίκαιο για να γίνω γνωστός μέσω της μεσολάβησής 

του, αλλά ακριβώς επιθυμώντας τον αμαρτωλό που εξαγνίστηκε στις δοκιμασίες της ζωής και σε μια 

στιγμή μετάνοιας. Γιατί είναι το παιδί που, όταν γνωρίζει ότι αγαπιέται και εκτιμάται από τον Πατέρα, 

βαδίζει εξ ολοκλήρου στο μονοπάτι της ανανέωσης και της αρετής. 

8 Ποιος από τους φορείς της φωνής μέσω των οποίων σας μίλησα είχε ιδέα για το χάρισμα που ήδη 

κατείχε και για την υπηρεσία για την οποία προοριζόταν πριν ακούσει τον Λόγο Μου; Καμία. 

Καθαρίζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους όπως σε ένα χωνευτήρι. Αλλά το δώρο τους παρέμεινε 

μυστικό μέχρι να έρθει η ώρα να το αποκαλύψουν. 

9 Αυτή είναι η αρχή ή η προετοιμασία για την ψυχή του ανθρώπου να γνωρίσει μια ανώτερη 

επικοινωνία με τον Πατέρα, και εσείς εκπλαγήκατε. Αν γνωρίζατε όλα όσα είχα να σας αποκαλύψω την 

κατάλληλη στιγμή, δεν θα ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε γιατί σας αγαπώ τόσο πολύ, ούτε τις αρετές 

που πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε τόσο μεγάλη χάρη. 

10 Το 1866 δημιουργήθηκε η πρώτη σύναξη Πνευματιστών, μαθητών αυτού του Έργου. Κάτω από το 

φως του Πνεύματός μου και καθοδηγούμενοι από τον Ηλία, αυτοί οι πρώτοι μαθητές άρχισαν να δέχονται 

τις ακτίνες του μηνύματος που τώρα λαμβάνετε σε αφθονία πριν από την ολοκλήρωσή του. 

11 Από τότε μέχρι σήμερα, πολλές κοινότητες σχηματίστηκαν ως κλαδιά που προέκυψαν από αυτόν 

τον "κορμό" που ίδρυσε ο Roque Rojas. 

12 Ένα και μόνο φως έλαμψε πάνω στα πλήθη που αποτελούν αυτόν τον λαό, και όμως, πόσες 

διαφορές υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων! Για πολλά χρόνια απολαμβάνετε την εκδήλωση 

του λόγου μου μέσα από μια απλή, σαφή και κατανοητή διδασκαλία. Όμως είναι λίγοι αυτοί που έχουν 

καταφέρει να εξηγήσουν το νόημα της πνευματικής διδασκαλίας. 

13 Έχει απομείνει μόνο ένας χρόνος μέχρι να λήξει η διακήρυξή μου με αυτή τη μορφή. Αλλά η 

πλειοψηφία των ανθρώπων εξακολουθεί να απέχει πολύ από την αλήθεια. Από τους "πρώτους" μέχρι τους 

"τελευταίους" έχω συγχωρήσει το γεγονός ότι υλοποίησα μια θεία αποκάλυψη την οποία στην αρχή δεν 

ήταν σε θέση να κατανοήσουν καθόλου. Αλλά αφού η πνευματική διδασκαλία έχει εξαπλωθεί επί πολλά 

χρόνια και ο Λόγος Μου έχει εξηγήσει αυτό το έργο κομμάτι-κομμάτι όλο και περισσότερο, βλέπω ότι 

έχει έρθει η ώρα να σας ζητήσω να αφήσετε τα συνηθισμένα σας μονοπάτια, να διεισδύσετε λίγο 
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περισσότερο στον πυρήνα της διδασκαλίας Μου και να κάνετε ένα αποφασιστικό και σταθερό βήμα στο 

μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

14 Πώς θα Με ακολουθήσετε όσο Με αναζητάτε και Με λατρεύετε μέσω συμβόλων και σχεδίων, 

εξωτερικών μορφών λατρείας και υλοποιήσεων; Μου λέτε: "Είναι η κληρονομιά των "πρώτων" και τη 

σεβόμαστε". 

Λοιπόν, άνθρωποι, τώρα σας λέω ότι αυτοί οι "πρώτοι" ήταν μόνο οι πρόδρομοί σας, ώστε να φέρετε 

στην τελειότητα αυτή τη μορφή λατρείας και αυτή τη μορφή πνευματικής επικοινωνίας που ξεκίνησαν. 

15 Μην συγχέετε τον Θείο Νόμο με τις θρησκείες ή τις μεθόδους που έχετε για να ερμηνεύετε αυτόν 

τον Νόμο. 

16 Ο νόμος είναι αιώνιος και αναλλοίωτος, οι θρησκείες, οι μορφές λατρείας και οι πράξεις 

αναπτύσσονται και αλλάζουν ανάλογα με την ηθική και πνευματική ανάπτυξη εκείνων που τις 

πρεσβεύουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η πνευματική ανάπτυξη, θα εξακολουθούσατε να λατρεύετε τον Θεό 

στα αστέρια και στις δυνάμεις της φύσης, όπως έκαναν οι πρωτόγονοι λαοί. 

17 Μη σταματάτε στο δρόμο σας να Με αγαπάτε, να Με υπηρετείτε και να Με λατρεύετε. Πάντα να 

προχωράτε μπροστά, να βελτιώνεστε όλο και περισσότερο, να προσπαθείτε για την τελειότητά σας. Αλλά 

μην αγγίζετε το νόμο, μην τον αλλάζετε, μην τον ανταλλάσσετε. Θα σας διδάσκει πάντα το ύψιστο, θα 

σας καθοδηγεί πάντα να το εκπληρώνετε τέλεια. Θα είναι παρούσα και αιώνια ως Συμπαντικός Νόμος και 

θα σας διδάξει την αληθινή αγάπη για τον Θεό και την αληθινή αγάπη για τον πλησίον σας. 

18 Μη γίνεστε θεματοφύλακες συνηθειών, μορφών λατρείας ή παραδόσεων, γιατί τότε θα 

παραμείνετε για αιώνες στον λήθαργο του δόγματος και της άγνοιας. Αντίθετα, να είστε φύλακες του 

νόμου και της αλήθειας. 

19 Σε αυτή την εποχή, μη γίνετε σαν τον εβραϊκό λαό της "Δεύτερης Εποχής", ο οποίος - επειδή ήταν 

δέσμιος της παράδοσης, συντηρητικός και φανατικός - δεν μπόρεσε να φάει το ψωμί του ουρανού που του 

έφερε ο Μεσσίας, τον οποίο περίμενε για πολλούς αιώνες. Όταν ήρθε η ώρα, δεν μπόρεσαν να Τον 

αναγνωρίσουν, επειδή η υλοποίησή τους τους εμπόδισε να δουν το φως της αλήθειας. 

20 Αυτή τη μέρα σας αφήνω μόνο δύο λέξεις, ώστε να μπορέσετε να τις κατανοήσετε βαθιά και να 

αντλήσετε όλο το νόημα από αυτές, στο βαθμό που είστε σε θέση να το κάνετε αυτό μέσω καλής 

προετοιμασίας: "Πνευματισμός" και "Πνευματοποίηση". Μόνο με αυτόν τον τρόπο -διαλογιζόμενοι, 

προσευχόμενοι και ξυπνώντας- θα μπορέσετε να καταλάβετε πώς πρέπει να είναι η αληθινή και σωστή 

λατρεία του Θεού, την οποία πρέπει να προσφέρετε στον Κύριό σας με βάση αυτή τη διδασκαλία. 

21 Ναι, άνθρωποι, για να Με αγαπάτε μέσω εξωτερικών μορφών λατρείας, για να Με αναζητάτε σε 

εικόνες και σύμβολα και για να Με λατρεύετε μέσω λειτουργιών, τελετών και εορτασμών, υπάρχουν 

πολλές εκκλησίες και πολλές αιρέσεις στις οποίες μπορείτε να ικανοποιήσετε την καρδιά σας, αν 

εξακολουθεί να διψά ή να αισθάνεται την ανάγκη για μια τέτοια λατρεία. Αλλά αν θέλετε να Με 

υπηρετήσετε μέσω αυτού του πνευματικού έργου και να Με αγαπάτε και γι' αυτό απορρίπτετε μια άλλη 

μορφή λατρείας Μου, καταλάβετε τι σημαίνει "πνευματισμός" και τι "πνευματοποίηση", έτσι ώστε αν 

θέλετε πραγματικά να γίνετε μαθητές αυτής της διδασκαλίας, να μην ανήκετε σε εκείνους που επιβάλλουν 

έθιμα, κανόνες, παραδόσεις και εξωτερικές μορφές λατρείας, γιατί τότε θα πέσετε πάλι στον υλισμό, την 

ειδωλολατρία και τον φανατισμό, και από τον πνευματισμό θα γνωρίζετε μόνο το όνομα. 

22 Σηκωθείτε όσο πιο ψηλά μπορείτε σε μια προσπάθεια να προσαρμοστείτε και να συμμορφωθείτε 

με τη διδασκαλία μου. Αλλά μην κάνετε το αντίθετο, δηλαδή μην προσαρμόζετε τη διδασκαλία μου στους 

περιορισμούς και τις ευκολίες σας, υλοποιώντας, παραμορφώνοντας ή παραποιώντας την. 

23 Ας λειτουργήσει αυτή η σημερινή διδασκαλία ως κάλεσμα αφύπνισης για όσους την έχουν 

ακούσει, ώστε να εμπνευστούν από αυτήν και να γεμίσουν με ενέργεια, θέρμη, αγάπη και πίστη για να 

σπάσουν τα δίχτυα που τους κρατούσαν για καιρό αιχμάλωτους. Ας διαμορφωθεί στο μυαλό τους η 

αληθινή αντίληψη του τι σημαίνει "πνευματισμός" και ας γεννηθεί στις καρδιές τους το ευγενές ιδανικό 

να γίνουν αληθινοί μαθητές αυτής της διδασκαλίας του φωτός και της τελειότητας. 

24 Αγαπημένοι άνθρωποι: Μόλις οι διαφορές σας εξαφανιστούν, μόλις η διχόνοια που υπάρχει 

σήμερα ανάμεσά σας δώσει τη θέση της στην αδελφοσύνη και μόλις κατανοήσετε την αποστολή σας, η 

επιθυμία θα ξεπηδήσει από την ψυχή σας και η ώθηση από την καρδιά σας για να ξεκινήσετε να σπείρετε 

τον σπόρο της πνευματοποίησης που έχετε λάβει στον Λόγο μου. 
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25 Θα έρθει η στιγμή της διαφώτισης για σας, όταν θα κατανοήσετε το μεγαλείο αυτού του Έργου με 

τη μεγαλύτερη διαύγεια, και θα ανακαλύψετε έκπληκτοι στο βάθος του θαυμάσιες αποκαλύψεις που δεν 

είχατε ποτέ φανταστεί. Τότε θα ξεκινήσετε αυθόρμητα, απλώνοντας τους εαυτούς σας στη γη και δίνοντας 

έλεος, φως και παρηγοριά καθώς πηγαίνετε. Οι κρίσεις των γειτόνων σας δεν θα σας βλάπτουν πλέον, 

ούτε η ασέβεια των μελών της οικογένειάς σας θα σας κάνει να υποφέρετε, επειδή όλα τα βάσανα της γης 

θα φαίνονται μικρά μπροστά στο μεγαλείο της αποστολής σας. 

26 Μακάριοι είναι εκείνοι που φτάνουν σε εκείνο το βαθμό πνευματικότητας που τους κάνει 

αδιαπέραστους από τον πόνο, γιατί θα προστατεύονται από τον μανδύα του ελέους μου. 

27 Η πίστη, η αγάπη και η πνευματικότητα είναι οι τρεις αρετές που θα κάνουν τους στρατιώτες και 

τους αποστόλους της Τρίτης Εποχής ανίκητους. Αυτές οι αρετές ήταν παρούσες σε όλους εκείνους τους 

υπηρέτες που από τους πρώτους χρόνους μαρτυρούσαν την ύπαρξή μου, την παρουσία μου, το νόμο μου 

και την αλήθεια μου. 

28 Ανάμεσα σε αυτούς τους υπηρέτες μπορείτε να ανακαλύψετε τους πατριάρχες, τους προφήτες, 

τους αποστόλους και τους μάρτυρες. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπήρχαν 

πολλοί άλλοι που πήραν διαφορετικούς δρόμους για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να 

μαρτυρήσουν την αλήθεια μου, αντέχοντας κάθε είδους επίθεση, χλευασμό, διωγμό και συκοφαντία. Η 

πίστη τους, η επιείκειά τους προς εκείνους που τους πλήγωναν, η συνεχής και πιστή αγάπη τους προς τους 

συνανθρώπους τους - που εμπνεόταν από τον Κύριό τους - τους έκανε να ξεπεράσουν τον πόνο, την 

αδικία και τον θάνατο. Πώς αλλιώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε την παράδοση των μαρτύρων στους 

εκτελεστές τους; Πώς θα μπορούσατε να καταλάβετε την υπομονή και την ψυχραιμία μπροστά στους 

διωγμούς όλων εκείνων που Με αγάπησαν και Με ακολούθησαν; 

29 Αν Με αγαπάτε έτσι, δεν θα μπορείτε πλέον να φοβάστε τίποτα στον κόσμο. Όσο η πίστη σας δεν 

είναι πλήρης και η αγάπη σας δεν είναι ακλόνητη, ο αγώνας θα σας εμπνέει φόβο. 

30 Τι φοβάσαι; Γιατί ρίχνεστε στη φυλακή, γιατί αφαιρείτε τη ζωή σας; Γνωρίζετε ότι εκείνες οι 

εποχές έχουν περάσει και ότι υπήρξαν πολλοί μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους για να αποδείξουν 

στους εχθρούς της αλήθειας ότι το μαρτύριο, η φυλάκιση και το ικρίωμα του αίματος - αντί να σβήσουν 

την πίστη των δούλων μου - θα άναβαν τη φωτιά της αγάπης τους και θα τους έκαναν να διαδώσουν τις 

διδασκαλίες μου με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. 

31 Φοβάστε την κρίση του γείτονά σας και φοβάστε ότι θα χάσετε την ειρήνη σας στον κόσμο. Γιατί 

δεν φοβάστε μάλλον την κρίση του Θεού σας ή δεν χάνετε την ειρήνη της ψυχής σας επειδή δεν έχετε 

εκπληρώσει την αποστολή σας; 

32 Σήμερα, αυτό που σας ζητώ για τη "Γη της Επαγγελίας" μοιάζει με πολλά. Αλλά πραγματικά σας 

λέω, μόλις βρεθείτε σε αυτήν, θα αναρωτηθείτε για το ότι βρίσκεστε εκεί, θα νιώσετε ακόμα και ανάξιοι 

και θα πείτε: "Πόσο λίγα ήταν αυτά που κάναμε για να αξίζουμε μια τόσο μεγάλη χάρη!" 

33 Με ρωτάτε μέσα στην καρδιά σας: "Δάσκαλε, μήπως μας δίνεις περισσότερα απ' όσα αξίζουμε;" 

Σε αυτό σας απαντώ: Αν ήταν να σας δώσω σύμφωνα με τα έργα σας, θα είχατε πολύ λίγα ή τίποτα. 

Πιστεύετε ότι η ζωή που έχετε, το σώμα που διαθέτετε, τα χαρίσματα που αναδεύονται στην ύπαρξή σας 

και όλα όσα σας περιβάλλουν στην ύπαρξή σας είναι μια δίκαιη ανταμοιβή για τις αρετές σας; 

34 Αλήθεια σας λέω, πάντα σας έδινα και πάντα θα σας δίνω περισσότερα από όσα δίκαια αξίζετε, 

επειδή σας αγαπώ, επειδή είμαι ο Πατέρας σας. 

35 Κλαίτε, άνθρωποι, επειδή αναγνωρίζετε την έλλειψη πίστης και αγάπης. Τότε Με ρωτάτε τι πρέπει 

να κάνετε για να Μου είστε αρεστοί και να κερδίσετε αξία μπροστά Μου. Σε αυτό απαντώ ότι πρέπει να 

υπηρετείτε τον πλησίον σας με την καλύτερη δυνατή θέληση, ότι πρέπει να κάνετε τον πόνο εκείνων που 

υποφέρουν δικό σας, ότι πρέπει να αναπτύξετε τα χαρίσματά σας και να τα τελειοποιήσετε προς όφελος 

εκείνων που έχουν ανάγκη. Γιατί αυτό που κάνετε για τους συνανθρώπους σας εξαρτάται από το τι θα 

λάβετε όταν φτάσετε στο πνευματικό πεδίο. 

36 Όσο για μένα, τι μπορείτε να μου δώσετε που δεν έχω; Έχω δύναμη, έχω ειρήνη, έχω φως, είμαι ο 

ιδιοκτήτης του σύμπαντος, με αγαπούν και με υπηρετούν. Δεν υπάρχει η παραμικρή σκιά εγωισμού στο 

πνεύμα Μου, επειδή είμαι η τελειότητα. 

Αλλά ανάμεσα στους συνανθρώπους σας που είναι παιδιά του Πνεύματός μου, πόση δυστυχία 

υπάρχει! Πόσος πόνος και σκοτάδι! Πόση δυστυχία! Γιατί δεν Με αγαπάτε μέσα σ' αυτά; Γιατί δεν Μου 

δίνετε όλη την αγάπη που έχετε μέσα σας αγαπώντας ο ένας τον άλλον; 
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37 Άνθρωποι, αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτησή σας και η ουράνια συμβουλή μου για τις 

αποφάσεις σας. 

38 Αγαπημένα παιδιά, τα οποία δέχομαι εκ μέρους της ανθρωπότητας, το τέλος της εκδήλωσής μου 

μέσω του ανθρώπινου νου πλησιάζει. Στη συνέχεια, το πνεύμα σας πρέπει να προσπαθήσει να έχει 

διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα με τη Θεϊκότητά Μου. 

39 Σήμερα ο λόγος μου είναι η υπεράσπισή σας, το κίνητρό σας. Αλλά και μετά από αυτή τη στιγμή 

της διακήρυξής μου θα είστε σε θέση να αισθανθείτε την παρουσία μου. 

40 Οι εποχές που χρειαζόσασταν έναν πνευματικό οδηγό στον κόσμο έχουν περάσει. Από τώρα και 

στο εξής, ο καθένας που ακολουθεί αυτό το μονοπάτι δεν θα έχει άλλο δρόμο από αυτόν του Νόμου μου, 

ούτε άλλο οδηγό από αυτόν της συνείδησής του. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχουν πάντα άνδρες και γυναίκες 

με μεγάλο φως και πνευματική δύναμη που, με το παράδειγμα και την έμπνευσή τους, θα βοηθούν τα 

πλήθη. 

41 Αν ήταν διαφορετικά, θα σας είχα ήδη στείλει πνεύματα σαν τον Μωυσή ή τον Ηλία στη γη, ώστε 

να σας δείχνουν τον δρόμο και να σας υπενθυμίζουν συνεχώς τον νόμο. Στέκονται επίσης δίπλα σας, σας 

προστατεύουν και σας συνοδεύουν, αλλά όχι πια με ανθρώπινη μορφή, αλλά με πνευματική. Ποιος τα 

βλέπει; Κανείς. Αλλά αν προετοιμαστείτε, θα νιώσετε από πάνω σας την παρουσία μεγάλων πνευμάτων 

που ήταν πάντα σε επαφή με την ανθρωπότητα και είχαν μεγάλες αποστολές να εκπληρώσουν σε αυτήν. 

42 Απευθυνθείτε σ' αυτούς στις προσευχές σας, και αν τους εμπιστευτείτε πραγματικά - σας λέω - δεν 

θα χαθείτε ποτέ, γιατί θα σας καθοδηγήσουν με την αγάπη και την αφοσίωση για την οποία σας έδωσαν 

τόσες αποδείξεις στον κόσμο. 

43 Σας λέω για άλλη μια φορά ότι δεν θα σας λείψουν άνθρωποι στον κόσμο που είναι προικισμένοι 

με μεγάλο φως, που θα φωτίσουν τον δρόμο σας και θα σπείρουν τη ζωή σας με αγάπη. Η ανθρωπότητα 

είχε πάντα την παρουσία αυτών των ανθρώπων στη γη, αλλά έρχονται καιροί που μεγάλες λεγεώνες 

υψηλών πνευμάτων του φωτός θα έρθουν στον κόσμο, οι οποίοι θα εξαλείψουν τον ψεύτικο κόσμο που 

δημιουργήσατε, για να αναστήσουν έναν νέο κόσμο όπου θα αναπνέει ειρήνη και θα βασιλεύει η αλήθεια. 

44 Θα υποφέρουν πολύ από την κακία των ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού 

κανένας από τους αγγελιοφόρους του Θεού δεν έχει ξεφύγει από διωγμούς, γελοιοποίηση και εχθρότητα. 

Πρέπει να έρθουν στον κόσμο και να κατοικήσουν σε αυτόν, επειδή η παρουσία τους στη γη είναι 

απαραίτητη. 

45 Θα έρθουν και θα απευθυνθούν με αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο λόγος τους, 

εμποτισμένος με τη δικαιοσύνη του Πατέρα, θα χτυπήσει την αλαζονεία και την υπερηφάνεια όλων 

εκείνων που έχουν αντικαταστήσει το ένδυμα της ταπεινότητας της ψυχής τους με τη λάμψη της 

ματαιοδοξίας, της υπεροψίας, της ψεύτικης δύναμης και της ψεύτικης δόξας. 

46 Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα σηκωθούν και θα δείξουν τους αγγελιοφόρους μου με δάχτυλα 

που τρέμουν από θυμό. Αλλά αυτό θα χρησιμεύσει για να μπορέσουν οι υπηρέτες μου να δώσουν μεγάλες 

μαρτυρίες για την αλήθεια που έχουν φέρει στον κόσμο σε κάθε δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται. 

47 Δεν ξέρετε προς το παρόν με ποιους τρόπους της ανθρώπινης ζωής θα εμφανιστούν. Αλλά σας 

λέω ότι κάποιοι θα εμφανιστούν στους κόλπους των μεγάλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Αυτοί θα 

αγωνιστούν για την ενοποίηση και την πνευματική αρμονία όλων των ανθρώπων. Άλλοι θα αναδειχθούν 

μεταξύ των επιστημόνων και θα δείξουν με τους καρπούς των εμπνεύσεών τους ότι ο πραγματικός 

απώτερος σκοπός της επιστήμης είναι η πνευματική τελείωση του ανθρώπου - και όχι η εξαθλίωση και η 

καταστροφή του. Έτσι, σε όλες τις σφαίρες της ζωής, θα έρθουν στο φως οι υπηρέτες Μου που θα φέρουν 

το νόμο Μου στις καρδιές τους και θα επιβεβαιώσουν με λόγια και έργα όλα όσα σας έχω μιλήσει αυτή 

την εποχή.  

48 Σας λέω επίσης ότι ο σπόρος μου, που είναι αυτή η διδασκαλία που έχετε λάβει, θα φέρει τους 

καρπούς του μέσα σας, και ότι αυτοί οι καρποί θα είναι οι μεγάλες ψυχές που θα ενσαρκωθούν στα παιδιά 

σας ή στα παιδιά των παιδιών σας. 

49 Αυτά είναι ήδη τα τελευταία Μου μαθήματα, και εξακολουθώ να σας μιλάω για νέες διδασκαλίες, 

κι αυτό γιατί εκπληρώνω την αποστολή Μου ως Δάσκαλος μέχρι την τελευταία στιγμή, ρίχνοντας φως σε 

κάθε ένα από τα λόγια Μου, ώστε να μην παραμείνετε στο σκοτάδι στους καιρούς της πικρίας και του 

πόνου, όταν η Θεία Δικαιοσύνη θα κάνει τον εαυτό της αισθητό όσο ποτέ άλλοτε. 

50 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για τον κόσμο, αγαπητοί μου άνθρωποι. 
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51 Ελάτε σε Μένα, Εγώ είμαι η παρηγοριά και η ειρήνη. 

52 Έχετε βιώσει πόνο και δυστυχία στη γη επειδή η ψυχή δεν έχει αναπτύξει τις ικανότητες και τα 

χαρίσματά της για να ανυψωθεί πάνω από τις ανθρώπινες δυσκολίες. 

53 Αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να είναι ένας παράδεισος αντί για μια κοιλάδα των δακρύων, αν οι 

άνθρωποι είχαν καλή θέληση. Σπέρνω αυτό το σπίτι με ευλογίες, δεν σκορπίζω αγκάθια στα μονοπάτια. Ο 

πόνος των ανθρώπων προέρχεται από τις παραβάσεις τους. Αλλά όπως ακριβώς δημιούργησαν τον πόνο, 

θα πρέπει να προσπαθήσουν να τον απομακρύνουν. 

54 Εσείς που Με ακούτε δεν είστε ένας χαμένος ή περιπλανώμενος λαός. Είστε σαν μια οικογένεια 

που έχει εγκατασταθεί στη σκιά ενός πανίσχυρου δέντρου, τα κλαδιά του οποίου σας προσφέρουν 

συνεχώς τους καρπούς τους. 

55 Σε αυτή τη σκιά αποκτάτε νέα δύναμη και περιποιείστε τις πληγές σας, γιατί θα πρέπει να 

συνεχίσετε τις περιπλανήσεις σας για να ανεβείτε το βουνό στην κορυφή. 

56 Ήδη το πνεύμα σας είναι σε θέση να ανέβει στο έκτο σκαλοπάτι της ουράνιας σκάλας, όπου θα 

βρείτε το φως που απομακρύνει κάθε λάθος και σας προσφέρει τη βοήθειά του για να φτάσετε στο έβδομο 

σκαλοπάτι. 

57 Θα εξαλείψω τη σύγχυση και τις κακές ερμηνείες που υπάρχουν ανάμεσά σας σχετικά με τις Επτά 

Σφραγίδες. Αληθινά σας λέω: Δεν ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη σφραγίδα, αλλά - αφού η ψυχή σας 

πρέπει να περάσει από την πρώτη έως την τελευταία - ζει σήμερα στην εποχή της έκτης σφραγίδας ή στην 

έκτη περίοδο της ανάπτυξης της ψυχής της. 

58 Πόσο μεγάλα ήταν τα μαθήματα και οι δοκιμασίες που έπρεπε να περάσει η ψυχή για να 

προχωρήσει από τη μια σφραγίδα στην άλλη! Πόσα πλεονεκτήματα έπρεπε να αποκτήσει! Αλλά αυτό της 

κορύφωσης, το έβδομο, εξακολουθεί να λείπει. 

59 Η δύναμη του κακού με τους πειρασμούς του θα στέκεται επίμονα στο δρόμο σας. Αλλά θα 

θυμάστε τον Δάσκαλό σας που νίκησε τον κόσμο, τον πόνο και τη σάρκα, ώστε με το παράδειγμά του να 

βγείτε νικητές από τη δοκιμασία. Αναζητήστε στο πνεύμα σας το σπαθί για να πολεμήσετε, εδώ θα βρείτε 

το αλάθητο όπλο πάντα σε ετοιμότητα. 

60 Πώς θα μπορούσε μια ψυχή να χαθεί ανεπανόρθωτα από Μένα, όταν φέρει μέσα της μια σπίθα 

από το φως Μου που δεν σβήνει ποτέ και είμαι μαζί της με κάθε τρόπο; Για όσο διαρκεί η 

επαναστατικότητά της ή η σύγχυσή της, αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θα αντέξουν ποτέ στην 

αιωνιότητά Μου.  

61 Σας απελευθέρωσα εκ νέου. Ή μήπως δεν αισθάνεστε την ψυχή σας πιο ελεύθερη αφού έχετε 

απομακρύνει το φανατικό παρελθόν της και τις προκαταλήψεις της; 

62 Εγώ είμαι η Ζωή και την έχω εκχύσει εξίσου σε όλους, αν και πάντα αναζητούσα έναν λαό ή έναν 

αριθμό ανθρώπων για να τους αποκαλύψω τον εαυτό Μου. Αυτό έγινε για να τους κάνω αγγελιοφόρους, 

προφήτες ή μάρτυρες της Θεότητάς Μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, αλλά όχι επειδή τους 

ξεχωρίζω με μεγαλύτερη αγάπη ή καλοσύνη από τους άλλους. 

63 Ενδυναμώστε τον εαυτό σας στον λόγο μου, παιδιά μου, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τους 

συνανθρώπους σας με αληθινή αγάπη και να μην είστε κριτές των αμαρτωλών, των φαύλων, των 

φανατικών, των εγωπαθών. Διότι τότε θα ακούσετε τη φωνή μου στη συνείδησή σας να σας λέει: "Ο 

καθαρός ας ρίξει τον πρώτο λίθο". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 256  
1 Η ειρήνη μου γίνεται αισθητή στις ψυχές σας, άνθρωποι, όταν ακούτε τον λόγο μου για καλή 

θέληση. 

2 Είμαι ο θεϊκός κηπουρός που φροντίζει τους κήπους στις καρδιές σας και τους ποτίζει με το 

ουράνιο νερό της αγάπης μου. Χύνω μια σταγόνα από αυτή τη θεϊκή αγάπη σε κάθε πικρία της 

ανθρωπότητας. Σας δείχνω το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία του Πατέρα. Ποτέ δεν θα ανακαλύψετε 

το τέλος αυτού του μονοπατιού, αλλά πάντα θα προοδεύετε και θα γνωρίζετε νέες δόξες. 

3 Προς το παρόν ο λόγος μου σας αλέθει και σας δίνει σχήμα. Δουλεύω την ψυχή σου με μια λεπτή 

σμίλη. Μάθετε να εργάζεστε για τον εαυτό σας και να δίνετε στον εαυτό σας όμορφες μορφές 

εκπληρώνοντας τον Νόμο μου. Στη συνέχεια θα ευλογήσω το έργο σας, ώστε να μπορέσετε να 

πραγματοποιήσετε τη μεγάλη σας αποστολή σε αυτόν τον κόσμο, να φέρετε τους συνανθρώπους σας σε 

αυτό το μονοπάτι της αγάπης. 

4 Εγώ είμαι ο Δάσκαλός σας- αλλά μη Με βλέπετε χωριστά από τον Πατέρα, γιατί εγώ είμαι ο 

Πατέρας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα 

και ο Υιός είναι ένα Πνεύμα, και αυτό το Πνεύμα είμαι Εγώ. Δείτε στις αποκαλύψεις Μου ανά τους αιώνες 

έναν Θεό που σας έχει διδάξει μέσω πολλών και διαφορετικών μαθημάτων: Ένα ενιαίο βιβλίο με πολλές 

σελίδες. 

5 Αγιάστε το όνομά μου με τα έργα σας, και θα βρείτε μέσα σας εκείνο το φως που θα σας λυτρώσει 

από τη νύχτα της άγνοιας και της αμαρτίας. 

6 Θυμάστε, άνθρωποι, ποιοι ήσασταν πριν διαμορφωθείτε από τον Λόγο μου; Θυμάστε ότι πριν 

ήσασταν ικανοί για πολλές αχάριστες πράξεις που θα ήσασταν ανίκανοι να εκτελέσετε σήμερα; Δεν 

μπορείτε να συγκρίνετε τη ζωή σας σήμερα με την προηγούμενη ζωή σας. Στο παρελθόν, ήσασταν 

μοναχικοί προσκυνητές στη γη, οι οποίοι διέσχιζαν το μονοπάτι τους χωρίς ένα φως που θα έκανε την 

ύπαρξή τους ευτυχισμένη και θα άναβε την ελπίδα σε αυτήν. Σήμερα είσαι μαθητής της διδασκαλίας μου, 

στην πηγή της αγάπης της οποίας έσβησες τη δίψα σου και έπλυνες τις πληγές σου. Η αγάπη μου βγάζει 

τα αγκάθια που έχετε στα πόδια σας, και αν ο σταυρός σας έχει καρφιά, θα τα βγάλω κι αυτά. 

7 Είμαι το φως αυτού του κόσμου και όλων των κόσμων και θέλω να ντυθείτε με αυτό το φως. Ο 

Λόγος Μου είναι θεραπευτικό βάλσαμο- θεραπευτείτε με αυτόν, ακούστε τον και εφαρμόστε τον. Κάθε 

λέξη είναι μια σταγόνα από την πηγή της ζωής. Γιατί, αν και κουβαλάτε τον Θεό μέσα σας, είστε 

άρρωστοι, υποφέρετε και κλαίτε; Εξετάστε τους εαυτούς σας και διορθώστε ό,τι υπάρχει προς διόρθωση, 

εξαγνίστε ό,τι υπάρχει προς εξαγνισμό. Σας λέω: Καθαρίστε το σκεύος τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά, δηλαδή η ψυχή σας να εναρμονιστεί στη θέληση και την προσδοκία της με το υλικό ή 

ανθρώπινο μέρος σας. 

Διαμορφώνω την εσωτερική σας εικόνα - αυτό που κρύβετε από τους ανθρώπους αλλά δεν μπορείτε 

να κρύψετε από Εμένα. Αν διαμορφώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση με τέτοιο τρόπο ώστε το πρόσωπό 

σας να είναι μια αληθινή αντανάκλαση της ψυχής, τότε η ειλικρίνεια και η αλήθεια θα εκφράζονται στις 

πράξεις σας. Ο λόγος που οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον είναι ότι δείχνουν ένα 

πρόσωπο στον κόσμο, ενώ κρύβουν το άλλο. 

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες μου και αξιοποιήστε τα χαρίσματά σας. 

9 Έχετε ήδη εξετάσει τις πληγές σας; Έχετε αφήσει το βάλσαμο που σας έδωσα να ρέει μέσα τους; 

10 Αν αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του βάλσαμού μου, θεραπεύστε τα εκ νέου. Αλλά αν 

πιστεύετε, αφήστε τα χωρίς θεραπεία και θα δείτε πώς η αγάπη μου τα θεραπεύει, και όταν τα 

αναζητήσετε, θα έχουν ήδη κλείσει. 

Σε άλλους θα παραδεχτώ ότι βρίσκουν την υγεία τους μέσω της πίστης, της προσευχής, της δύναμης 

της σκέψης. Θα έρθουν πλήθη πνευματικών όντων που θα ενώσουν τη δύναμη και τη δύναμή τους και θα 

σας "χρίσουν", και θα θεραπευτείτε με τη βοήθειά τους. 

11 Ο λόγος μου πρέπει να γίνει πραγματικότητα: "Η πίστη σας και τα προσόντα σας θα σας σώσουν". 

Γιατί μετά, όταν θα είστε υγιείς, θα σας στείλω στη μάχη για να πετύχετε το ύψιστο πράγμα στη ζωή σας: 

την αγάπη για τον πλησίον σας. 

Δεν θα σας ευχαριστούσε να είστε φως για τους άλλους; Δεν θα σας ευχαριστούσε αν τα λόγια σας 

είχαν την ουσία της αλήθειας; Δεν θα σας ευχαριστούσε να έχετε κάτι για να καθοδηγήσετε εκείνους που 
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ζητούν παρηγοριά από εσάς; Γιατί αν αυτό σας ευχαριστεί, μπορείτε να το κάνετε, γιατί πολλά εξαρτώνται 

από την καλή σας θέληση και την προσπάθειά σας να το πετύχετε. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνω εγώ. 

12 Το πνευματοποιημένο άτομο λέει: "Πόσο όμορφη είναι η ζωή!" Ο καθημερινός άνθρωπος, ο 

υλιστής λέει: "Πόσο πικρή, πόσο θλιβερή και πόσο ζοφερή είναι η ζωή!" 

Το άτομο χωρίς ανώτερο νου προσβάλλεται από τα πάντα, τα πάντα τον πληγώνουν. Αυτός που είναι 

πνευματικά ανυψωμένος δεν παρατηρεί καν τις αντιξοότητες του μονοπατιού. Όταν ένα υψηλόφρων 

μυαλό ασχολείται με τους άλλους, το κάνει για να επαινέσει τις αρετές των άλλων ή να δικαιολογήσει τα 

σφάλματά τους, ποτέ για να κρίνει ή να καταδικάσει. Το χαμηλόμυαλο μυαλό κρίνει, συκοφαντεί, διαδίδει 

τα κακώς κείμενα των άλλων και βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτό. 

13 Σε εκείνους που κρίνουν και ασχολούνται με τις υποθέσεις των συνανθρώπων τους, ρωτώ: Μήπως 

το δικό σας βάρος της αμαρτίας φαίνεται πολύ ελαφρύ, ώστε να σας ευχαριστεί να προσθέτετε σε αυτό 

των άλλων; Αν δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από το δικό σας βάρος, γιατί προσθέτετε σε αυτό το βάρος 

των συνανθρώπων σας; Γιατί, αντί να αναζητάτε κοσμήματα από τους συνανθρώπους σας για να 

απολαμβάνετε το φως τους, προτιμάτε να συναλλάσσεστε με τη βρωμιά για να λερώνετε τον εαυτό σας; 

14 Ο οίκος του Πατέρα έχει πολλές κατοικίες. Όμως εκείνοι που κατοικούν στις υψηλές πνευματικές 

περιοχές βοηθούν τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τα βάρη τους ή τους βοηθούν να τα σηκώσουν, 

χωρίς όμως να τους κρίνουν, ούτε να καμαρώνουν για τις δυστυχίες τους. 

15 Σας έχω δει να βλασφημείτε τη μια μέρα και να μετανοείτε την επόμενη. Σας έχω δει να αρνείστε 

τη διακήρυξή μου και στη συνέχεια να καταθέτετε ότι είναι αλήθεια. Σας έχω δει να συκοφαντείτε τη μια 

μέρα και να υπερασπίζεστε αυτό που συκοφαντήσατε την επόμενη. Καλό είναι να διορθώνετε τα λάθη 

σας, αλλά θα ήταν καλύτερο να μην διαπράττετε άλλο κακό, ώστε να μην χρειάζεται να το διορθώνετε. 

Σε είδα μια μέρα να δίνεις παροχές σε κάποιον που δεν τις χρειαζόταν, και σε είδα να τις αρνείσαι 

στους πραγματικά φτωχούς. Αλλά δεν θέλω να σας κατηγορήσω, ούτε να σας κρίνω, έρχομαι με το φως 

της διδασκαλίας Μου για να σας φωτίσω, ώστε να μην αμαρτάνετε πλέον. Μπορώ επίσης να σας πω ότι 

σας έχω δει χρήσιμους, γενναιόδωρους, φιλάνθρωπους και με κατανόηση, και ότι αυτά τα προσόντα έχουν 

πάντα ληφθεί υπόψη και πιστωθεί από Μένα. Καταλάβετε, ωστόσο, ότι στις καρδιές σας θα πρέπει να 

υπάρχει ήδη περισσότερο σιτάρι από ζιζάνια. 

16 Μην προσεύχεστε χωρίς συναίσθημα, κινώντας τα χείλη σας μηχανικά. Προσευχηθείτε με 

συναίσθημα, χωρίς να μιλάτε. Χρησιμοποιήστε αυτή την ευκολία με την οποία κάνατε ψεύτικους όρκους 

και ορκιστήκατε μάταια στο παρελθόν για να πείτε την αλήθεια σήμερα. 

17 Μην αφαιρείτε τίποτα ξένο. Όποιος παίρνει κάτι ξένο πρέπει να το ανταποδώσει με πόνο και 

ντροπή. Δεν σημαδεύω κανέναν, αλλά θέλω όλοι να πάρουν από τα λόγια μου αυτό που τους αφορά. 

18 Δεν θα σας κατηγορήσω ούτε θα σας καλέσω να λογοδοτήσετε για ό,τι κάνατε όταν 

ακολουθούσατε το δρόμο σας στο σκοτάδι της άγνοιας, της ανωριμότητας και της υλοποίησης. Αλλά αν 

σήμερα, όταν έχετε πλήρη γνώση του νόμου μου, επιμένετε στο παράνομο, στο ακάθαρτο, θα πρέπει να 

λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας ενώπιον του Θεού, ο οποίος θα αποδειχθεί αμείλικτος για σας στη 

συνείδησή σας. 

19 Είστε όλοι σας ο σπόρος μου, και ο Κύριος τον θερίζει. Αν ανάμεσα στον καλό σπόρο υπάρχει 

σπόρος ζιζανίων, τον παίρνω κι αυτόν με αγάπη στα χέρια μου για να τον μετατρέψω σε χρυσό σιτάρι. 

20 Βλέπω στις καρδιές τον σπόρο των ζιζανίων, του βούρκου, του εγκλήματος, του μίσους, και όμως 

σας θερίζω και σας αγαπώ. Χαϊδεύω και καθαρίζω αυτόν τον σπόρο μέχρι να λάμψει σαν σιτάρι στον 

ήλιο. 

21 Νομίζεις ότι η δύναμη της αγάπης μου δεν είναι ικανή να σε λυτρώσει; Θα σας σπείρω, αφού σας 

εξαγνίσω, στον κήπο μου, όπου θα φέρετε νέα λουλούδια και νέους καρπούς. Είναι μέρος του θεϊκού μου 

καθήκοντος να σας κάνω άξιους για μένα.  

22 Έρχομαι να χαρώ μαζί σας, να μιλήσω στην καρδιά σας. Η παρουσία μου σας δίνει δύναμη να 

εκπληρώσετε την αποστολή που σας έχω αναθέσει. 

23 Αλλά εσείς - δεν αισθάνεστε τον πόνο των ανθρώπων; Δεν αισθάνεστε θλίψη όταν βλέπετε τον 

θάνατο να παίρνει την αμαρτία αυτού του κόσμου αντί για το φως της συνείδησης; 

24 Ως μαθητές του Ιησού στην Τρίτη Εποχή, έχετε μια πολύ μεγάλη αποστολή να εκτελέσετε, αφού 

ανήκετε σε εκείνους που άκουσαν το Λόγο Μου και έμαθαν από Μένα. 
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25 Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν επίσης την επικοινωνία με το υπερπέραν μέσω της 

επιστήμης. Ξεκινήστε να μαρτυρήσετε τη διδασκαλία μου, αν δεν θέλετε να σας ταρακουνήσει. 

26 Ο επιστήμονας, που συχνά αρνείται την ύπαρξή Μου, εξερευνά τη φύση σε όλα τα μέρη της, 

εξερευνά τη γη, τις θάλασσες, το διάστημα, και σε κάθε στροφή Με συναντά, γιατί κάθε ανακάλυψη που 

κάνει μιλάει για την αγάπη με την οποία δημιούργησα όλη τη δημιουργία. 

27 Πρέπει να μιλάτε πολύ για να φτάσει το φως μου σε όλους τους συνανθρώπους σας και να 

καταλάβουν ότι όλα όσα δημιουργήθηκαν - από τα άτομα μέχρι τα μεγαλύτερα σμήνη αστεριών - 

προορίζονται να φέρουν ζωή, τροφή, ευημερία και τελειότητα. 

28 Κάντε τη διδασκαλία μου γνωστή με τέλειο τρόπο, ώστε οι αδαείς να μην της αποδίδουν ατέλειες. 

Σπείρετε καλά, τότε οι γενιές που θα έρθουν από εσάς δεν θα υποφέρουν από τα λάθη σας, ούτε θα 

θερίσουν πόνο ως κληρονομιά. 

29 Θέλω από εσάς να ξεπηδήσει ο αγνός και υγιής σπόρος που μεταφέρει ευλογίες παντού. 

30 Σπείρετε το μονοπάτι της ζωής με καλά υποδειγματικά έργα, μην παραποιείτε τις διδασκαλίες μου. 

Σε αυτό, πάρτε ως παράδειγμα τους αποστόλους μου της "Δεύτερης Εποχής", οι οποίοι ποτέ δεν έπεσαν 

σε αισθησιακές λατρείες προκειμένου να διδάξουν και να εξηγήσουν τις διδασκαλίες μου. Δεν μπορούν 

να κατηγορηθούν για την ειδωλολατρία στην οποία έπεσε στη συνέχεια η ανθρωπότητα. Τα χέρια τους 

δεν έστησαν ποτέ βωμούς, ούτε έχτισαν παλάτια για την πνευματική λατρεία του Θεού. Αλλά έφεραν τη 

διδασκαλία του Χριστού στην ανθρωπότητα, έφεραν υγεία στους ασθενείς, ελπίδα και παρηγοριά στους 

φτωχούς και τους θλιμμένους, και όπως ο Δάσκαλός τους, έδειξαν το δρόμο της σωτηρίας στους 

χαμένους. 

31 Η χριστιανική θρησκεία που γνωρίζετε σήμερα δεν είναι καν αντανάκλαση της διδασκαλίας που 

εφάρμοσαν και δίδαξαν οι απόστολοί μου! 

32 Σας ξαναλέω ότι σε αυτούς τους μαθητές μπορείτε να βρείτε τέλεια παραδείγματα 

ταπεινοφροσύνης, αγάπης, ελέους και ανύψωσης. Σφράγισαν την αλήθεια που έλεγαν τα στόματά τους με 

το αίμα τους. 

33 Η ανθρωπότητα δεν θα απαιτήσει περισσότερο αίμα από εσάς για να πιστέψει τη μαρτυρία σας, 

αλλά θα απαιτήσει ειλικρίνεια από εσάς. 

34 Η διδασκαλία μου πάντα δίδασκε τον άνθρωπο να μην είναι υλιστής. Αλλά απέχει πολύ από το να 

σας διδάσκει την περιφρόνηση για τα αγαθά της γης. Σας λέω: Αγαπήστε τη γη, τα θαύματά της, τις 

ομορφιές της, τις απολαύσεις της με την αγάπη με την οποία πρέπει να αγαπάτε όλα όσα δημιουργήθηκαν 

από Μένα. Αλλά να είστε έτοιμοι να απορρίψετε τα πάντα, αν χρειαστεί, και μην ξεχνάτε ότι η ψυχή σας 

βρίσκεται μόνο προσωρινά σε αυτή τη ζωή και πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο που άφησε, από τον 

οποίο νοσταλγεί πνευματικά την ειρήνη της. 

35 Σήμερα Με ρωτάτε από τα βάθη της καρδιάς σας αν θα πρέπει να περιφρονήσετε την υλική ζωή 

και να ξεχάσετε όλα όσα αγαπάτε στη γη για να Με υπηρετήσετε καλύτερα. Σ' αυτό σας απαντώ ότι 

όποιος πιστεύει ότι το έχω πει αυτό, βρίσκεται σε πλάνη, και ότι δεν έχει κατανοήσει τη διδασκαλία Μου. 

36 Πώς μπορείτε να νομίζετε ότι σας στερώ αυτό που σας προσφέρει η υλική ζωή, παρόλο που 

δημιούργησα τη φύση για τη συντήρηση των παιδιών Μου; Τίποτα από όσα δημιούργησα δεν μπορεί να 

είναι εναντίον σας, ώστε να το απαγορεύσω- αλλά χρησιμοποιήστε τα πάντα με μέτρο. Όταν σας είπα να 

απομακρυνθείτε από την ακολασία και τον υλισμό, αναφερόμουν πάντα σε ποταπά πάθη, βίτσια, 

ξεδιαντροπιά ή στη χρήση βλαβερών και κακών πραγμάτων. 

37 Σήμερα, καθώς δίνω λεπτομερή εξήγηση της διδασκαλίας Μου, πρέπει να σας δώσω να 

καταλάβετε ότι ό,τι κάνετε έξω από τους νόμους που διέπουν την ψυχή ή το σώμα είναι εις βάρος και των 

δύο. 

38 Η συνείδηση, η διαίσθηση και η γνώση είναι οι οδηγοί που θα σας δείξουν τον ασφαλή δρόμο και 

θα σας κάνουν να αποφύγετε τις πτώσεις. Αυτά τα φώτα ανήκουν στο πνεύμα, αλλά είναι απαραίτητο να τα 

κάνουμε να λάμπουν. Όταν αυτή η διαύγεια θα υπάρχει στον καθένα σας, θα αναφωνήσετε: "Πατέρα, ο 

σπόρος της σωτηρίας Σου φύτρωσε μέσα στην ύπαρξή μου και ο Λόγος Σου άνθισε επιτέλους στη ζωή 

μου". 

39 Σας εμπνέω με σπουδαίες σκέψεις για να κινήσω τις καρδιές σας σε σπουδαία έργα. Αλλά σας λέω 

ειλικρινά, αυτή η διδασκαλία δεν θα περιοριστεί σε αυτόν τον λαό, διότι ο πνευματισμός είναι 

παγκόσμιος. Η διδασκαλία ή η αποκάλυψη της 
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Το Άγιο Πνεύμα δεν προορίζεται μόνο για έναν λαό, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Όπως ένας 

χείμαρρος που σαρώνει τα πάντα, έτσι θα είναι και η πλημμύρα που θα σχηματίσουν οι πνευματιστικές 

μάζες των ανθρώπων - μια πλημμύρα που κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει γιατί η δύναμή της θα 

είναι ανυπέρβλητη. Και όποιος θέλει να σταθεί εμπόδιο στην πορεία του θα παρασυρθεί από το ρεύμα. 

40 Ποιος στη γη θα μπορούσε να έχει τη δύναμη να σταματήσει την ανάπτυξη των ψυχών ή την 

εκτέλεση των συμβουλών του Θεού; Κανείς. Το μόνο Ον με απόλυτη δύναμη και δικαιοσύνη είναι ο 

Πατέρας σας, και έχει ορίσει ότι κάθε ψυχή πρέπει να προοδεύει προς την τελειότητα. 

41 Αν οι θεϊκοί μου νόμοι έχουν αγνοηθεί από τους ανθρώπους για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα 

διασφαλίσω ότι η φωνή μου θα ακουστεί σαν ήχος δυνατής καμπάνας ακόμη και από εκείνους που είναι 

νεκροί από την πνευματική ζωή.  

42 Η φωνή αυτού του λαού θα αντηχήσει στις καρδιές σας σαν ήχος καμπάνας, ξυπνώντας σας και 

καλώντας σας να προσευχηθείτε και να διαλογιστείτε. Αλλά είναι απαραίτητο να ντυθείτε με ταπεινότητα 

και να γεμίσει η καρδιά σας με φιλανθρωπία, ώστε τα έργα σας να λάμψουν ως αληθινά παραδείγματα 

στην ανθρωπότητα. 

43 Σταματήστε να αγαπάτε τον εαυτό σας για να αρχίσετε να αγαπάτε τους άλλους. Μη ζητάτε τιμές 

για το όνομά σας, και φροντίστε μόνο τα έργα σας να είναι καθαρά, και θα εισέλθετε στην αθανασία. 

Αληθινά σας λέω, αυτός που σπέρνει με ταπεινότητα θα αφήσει άφθαρτο ίχνος της πορείας του στον 

κόσμο. Από την άλλη πλευρά, εκείνος που εργάζεται στα έργα μου επιθυμώντας τον θαυμασμό και τη 

δόξα του κόσμου, θα διαπιστώσει ότι τα έργα του σύντομα θα ξεχαστούν και ότι το όνομά του δεν θα 

είναι γνωστό ούτε στην τρίτη γενιά μετά από αυτόν. 

44 Σας έχω αναθέσει ένα όμορφο έργο, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο να το εκπληρώσετε. Αλλά γι' 

αυτό δεν ξεπερνά τις δυνάμεις σας, επειδή μόνο ένα μικρό μέρος αναλογεί στον καθένα σας για να το 

φέρει εις πέρας. 

45 Η λύτρωση της ανθρωπότητας δεν θα επιτευχθεί από έναν άνθρωπο, ούτε καν από έναν λαό. Θα 

είμαι Εγώ που σας έδωσα το Αίμα Του, μέσω του οποίου εξέφρασα την αγάπη Μου, και που αυτή την 

εποχή κάνει τους ανθρώπους να ξεσηκωθούν και να αναζητήσουν τον δρόμο που δίδαξε ο Χριστός. 

46 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε πάντοτε, γιατί τώρα είναι η ώρα που οι σκοτεινές και 

συγκεχυμένες δυνάμεις απελευθερώνονται, όταν οι σκοτεινές στρατιές περιβάλλουν και ενοχλούν τους 

ανθρώπους. 

47 Έχετε την πλήρη κατανόηση ότι η εκδήλωσή μου συνέβη σε σας για να θεραπεύσει την ψυχή σας, 

να την απελευθερώσει, να την ανανεώσει και να την ανεβάσει στο φως- για να της αποκαλύψω μεγάλη 

γνώση και να της εξηγήσω τα μυστήρια που δεν έχουν κατανοήσει οι άνθρωποι, και επίσης για να σας 

αποκαλύψω αυτό που ήταν κρυμμένο από εσάς. 

48 Κρατήστε το Λόγο μου γεμάτο ουσία και αιώνια ζωή, νιώστε τη δύναμή μου μέσα σας. Μην 

ανησυχείτε: Γνωρίζω τα πάντα, ακόμη και το τελευταίο από τα βάσανά σας είναι παρόν μπροστά Μου. 

49 Η δικαιοσύνη μου φροντίζει για τις υποθέσεις σας. Στεγνώνω τα δάκρυά σας, σας προσφέρω ένα 

ραβδί για να στηρίζεστε στη ζωή, και σας φιλάω στο μέτωπο για να νιώσετε χρισμένοι και αγαπημένοι 

από τον Δάσκαλό σας. 

50 Μη φοβάστε τα μικρά βότσαλα στο μονοπάτι, μάθετε να περπατάτε πάνω τους χωρίς να 

τραυματίζεστε, πράγμα που είναι το ίδιο με: να ζείτε ανυψωμένοι πάνω από την αθλιότητα της 

ανθρώπινης ζωής. 

51 Προσευχηθείτε για τα έθνη με τέτοια πίστη και συμπόνια που η επιρροή σας θα γίνει αισθητή 

στους συνανθρώπους σας και θα νιώσετε το μανδύα της αγάπης μου να σας τυλίγει όλους. 

52 Σε κάθε χρόνο που σας έδωσα για την ανάπτυξη της ψυχής σας, αποκτήσατε όλο και περισσότερο 

φως. 

53 Αυτό το φως είναι αυτό που φωτίζει τη νοημοσύνη και τα συναισθήματά σας. 

54 Ακόμη και πριν έρθετε στη γη, γνώριζα ήδη την πορεία της ζωής σας και τις κλίσεις σας, και 

προκειμένου να σας βοηθήσω στο ταξίδι της ζωής σας, τοποθέτησα στο μονοπάτι σας μια καρδιά που θα 

φώτιζε το μονοπάτι με την αγάπη της για εσάς. Αυτή η καρδιά ήταν τόσο η καρδιά ενός άνδρα όσο και 

μιας γυναίκας. Με αυτό ήθελα να σας δώσω μια βοήθεια, ώστε να γίνετε μια ράβδος πίστης, ηθικής 

δύναμης και ελέους για όσους το έχουν ανάγκη. 
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55 Φοβάστε να ανοίξετε τα χείλη σας για να μιλήσετε ανοιχτά για τον ερχομό Μου, και μέσα σας 

υπάρχει ένας αγώνας ανάμεσα στην επιθυμία να κάνετε το καλό και στο φόβο ότι θα απορριφθείτε. Τότε 

προτιμάτε να κρύβεστε με τα δώρα και τα καθήκοντά σας που έχετε λάβει από Μένα. Αλλά να θυμάστε, 

παιδιά, ότι το να κρύβετε τα χαρίσματα που διαθέτετε είναι σαν να αρνείστε Εμένα και να αρνείστε στον 

εαυτό σας την ανάπτυξή σας. 

56 Πιστέψτε Με: αν αυτός ο λαός ήταν ενωμένος και είχε ξεκινήσει γεμάτος πίστη και θάρρος να 

μεταδώσει αυτά τα Καλά Νέα με λόγια και έργα, η γνώση ότι αυτή τη στιγμή κάνω γνωστό τον εαυτό 

Μου στους ανθρώπους θα είχε ήδη φτάσει στα πέρατα της γης. 

57 Αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε αδύναμοι, σας λέω: Φάτε και πιείτε, γιατί δεν θέλω να δω πείνα 

ή δίψα ανάμεσά σας. 

58 Κάντε το Θέλημά μου και η ανταμοιβή θα έρθει γρήγορα, όταν νιώσετε την αγάπη μου μέσα σας, 

όταν προσμένετε την ειρήνη του υπερπέραν ως μια πόρτα που σας προσκαλεί να περάσετε και να δείτε το 

Πρόσωπό μου. 

59 Σας διδάσκω όλους να υψώνετε την ψυχή στην προσευχή. Κάποιοι γνωρίζουν ήδη πώς να 

ανανεώνονται μέσω αυτής της χάρης, άλλοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να το κάνουν, επειδή οι 

προηγούμενες εντυπώσεις τους έχουν αφήσει βαθιά σημάδια στο μυαλό τους, επειδή δεν έχουν ξεχάσει τα 

θρησκευτικά έθιμα και τις παραδόσεις. Όλοι τους όμως είναι προσηλωμένοι στον εξαγνισμό των 

τελετουργιών τους, στην ανανέωση και στην πνευματική ανάταση. 

60 Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν στην παρουσία μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, διότι θα 

εισέλθουν με σταθερό βήμα στην εποχή της κοινωνίας πνεύματος με πνεύμα. 

61 Με πλησιάσατε για να λάβετε την άνεση και τη ζεστασιά που χρειάζεστε ως ανάπαυλα στη ζωή 

σας, γιατί αυτό είναι σαν αμόνι που χαλυβδώνει τις ψυχές μέσα από μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά η 

εμπιστοσύνη σας στο πεπρωμένο είναι μεγάλη και ξέρετε ότι θα βγείτε από αυτό το χωνευτήρι καθαροί 

για τη μάχη. 

62 Μέρα με τη μέρα η πνευματική σας προσευχή φτάνει σε Μένα, τη γλώσσα της οποίας η γήινη 

φύση σας δεν γνωρίζει, επειδή δεν είναι λόγια που λέγονται από τα χείλη σας ούτε ιδέες που 

σχηματίζονται από το μυαλό σας. Η προσευχή του πνεύματος είναι τόσο βαθιά που είναι πέρα από τις 

ανθρώπινες ικανότητες και αισθήσεις. 

63 Με την προσευχή αυτή, το πνεύμα εισέρχεται στις περιοχές του φωτός και της ειρήνης όπου 

κατοικούν τα υψηλά πνεύματα, και εκεί διαποτίζεται με την ουσία αυτή και στη συνέχεια επιστρέφει στο 

φθαρτό σώμα του για να του μεταδώσει δύναμη.  

64 Τώρα είναι η ώρα που ο άνθρωπος απελευθερώνει την ψυχή του, που οι αλυσίδες που την έδεναν 

για καιρό σπάνε και η αληθινή ειρήνη μπαίνει στην καρδιά του. 

65 Να είστε σε εγρήγορση, ώστε να μην πολεμάτε εκείνους που, όπως εσείς, ξεκινούν να 

εκπληρώνουν αποστολές που τους έχει αναθέσει η Θεότητά μου - ώστε να αναγνωρίζετε τους αληθινούς 

προφήτες και τους ψεύτικους, και να επιβεβαιώνετε τα έργα του ενός και να καταστρέφετε τα έργα του 

άλλου. Γιατί αυτή είναι η ώρα που όλες οι δυνάμεις έχουν σηκωθεί για να πολεμήσουν. Δείτε πώς το καλό 

μάχεται ενάντια στο κακό, το φως ενάντια στο σκοτάδι, η γνώση ενάντια στην άγνοια, η ειρήνη ενάντια 

στον πόλεμο.  

66 Αυτή τη στιγμή γίνεστε δεκτικοί στο Άγιο Πνεύμα και αφυπνίζετε αυτόν που κοιμάται, ώστε να 

δει το φως που καταργεί τα όρια και τους περιορισμούς για να κάνει όλους τους ανθρώπους μια 

οικογένεια ενωμένη με αγάπη. 

67 Θέλω όλοι οι μαθητές Μου και τα "παιδιά-μαθητές" Μου να Με ακούσουν την Τελευταία Ημέρα 

για να τους παραλάβω με τη μεσολάβηση της ανθρωπότητας. Τα χέρια μου θα απλωθούν, αλλά δεν θέλω 

να είναι σαν εκείνη τη Δεύτερη φορά στο σταυρό. Θέλω να σας αγκαλιάσω με μια αγκαλιά αγάπης που θα 

τερματίσει αυτή την εκδήλωση του Θείου Πνεύματος μέσω του ανθρώπου. 

68 Έχει έρθει η ώρα που ακόμη και οι νεκροί από τη ζωή της ψυχής θα ακούσουν τον ήχο της 

δυνατής καμπάνας. 

69 Κανείς από αυτούς που έχω επιλέξει σε αυτόν τον καιρό να μην γίνει αλαζόνας επειδή πιστεύει ότι 

είναι ανώτερος από τους άλλους λόγω των πνευματικών του χαρισμάτων. Διότι δεν μπορείτε ακόμη να 

συγκρίνετε τον εαυτό σας με τον Ιωάννη - για τον οποίο είπα ότι, αν και ήταν ο μεγαλύτερος μεταξύ των 

προφητών, ήταν μικρότερος από τον ελάχιστο στη βασιλεία των ουρανών. 
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70 Ζήστε για τον Πατέρα αγαπώντας τα παιδιά Του, που είναι τα αδέλφια σας, και θα αποκτήσετε την 

αθανασία. Αν πέσετε στον εγωισμό και κλειστείτε στον εαυτό σας μέσα στην αυτο-αγάπη σας, οι σπόροι 

που αφήνετε πίσω σας δύσκολα θα ξεπεράσουν τη μνήμη σας. 

71 Να είστε ευγενικοί και ταπεινοί στην καρδιά, και θα είστε πάντα γεμάτοι από τη χάρη μου.   

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 257  
1 Έχετε παραμείνει σιωπηλοί, οι σκέψεις σας ανεβαίνουν στον Πατέρα σας. 

2 Καλώς ήρθατε, σας λέει ο Δάσκαλος. Αναζητάτε ηρεμία, γαλήνη ή άνεση και καταφέρατε να Με 

ακούσετε, γιατί Εγώ είμαι αυτός που κατέχω όλα όσα χρειάζεστε. 

3 Αν αναζητάτε το νόημα του λόγου του Ιησού - αληθινά, σας λέω, θα το βρείτε κι εσείς. 

4 Ο Λόγος του Ιησού ήταν η φωνή του Θεϊκού "Λόγου". Ο Ιησούς ήταν το όνομα του σώματος του 

Χριστού - ένα σώμα που ήταν σαν ναός για να στεγάσει το πνεύμα μου και να αποκαλύψει την αλήθεια με 

τα λόγια μου. 

5 Αλλά αν πιστεύετε σε Μένα, αν Με αγαπάτε και Με ακολουθείτε, το όνομα που Μου δίνετε από 

τα πολλά που έχετε για να Με αποκαλείτε δεν είναι σημαντικό. Το ουσιαστικό είναι να Με αισθάνεστε, αν 

και δεν απαιτώ να το κάνετε με απόλυτα τέλειο τρόπο. 

6 Ευτυχισμένος να είναι αυτός που Με αισθάνεται στην ύπαρξή του στο βαθμό που του επιτρέπει η 

πνευματική του δεκτικότητα. 

7 Για κάποιους, η καρδιά τους χτυπάει με δύναμη, άλλοι θέλουν να Μου πουν κάτι και δεν μπορούν 

να συλλάβουν μια σκέψη. Άλλοι πάλι νιώθουν την ανάγκη να κλάψουν και να αφήσουν τα μάτια τους να 

ξεχειλίσουν, και άλλοι νιώθουν να τους κυριεύει ο φόβος επειδή ξέρουν ότι ένα διεισδυτικό βλέμμα τους 

παρακολουθεί. 

8 Εκείνοι που είναι σε θέση να προετοιμαστούν και να αισθανθούν την παρουσία μου είναι εκείνοι 

που πλησιάζουν πραγματικά το πνευματικό τραπέζι για να φάνε τον άρτο της χάρης. Είναι οι ψυχές που, 

από μάθημα σε μάθημα, θα φτάσουν μια μέρα πέρα από τη διάνοια και το ανθρώπινο, για να διεισδύσουν 

στο νόημα του Λόγου μου και να βρουν εκεί το πνευματικό του περιεχόμενο. 

9 Αυτοί θα είναι εκείνοι που θα αφιερωθούν στην άσκηση του ελέους - οι ειρηνοποιοί, επειδή έχουν 

βρει την πηγή της ειρήνης και θα υποφέρουν όταν θα εξετάζουν εκείνους που ζουν μέσα σε διχόνοια και 

διαμάχες, που είναι πραγματικό σκοτάδι για την ψυχή. Θα είναι αυτοί που θα ζουν για να παρηγορούν, να 

ενθαρρύνουν, να φέρνουν φως στο σκοτεινό μυαλό, να θεραπεύουν τους σωματικά ή συναισθηματικά 

ασθενείς. 

10 Μόνο αυτός που αισθάνεται την παρουσία μου, που συλλαμβάνει το νόημα και την αγάπη του 

λόγου μου στην ψυχή του, θα μπορέσει αργότερα να νιώσει συμπόνια προς εκείνους που υποφέρουν και 

θα μπορέσει επίσης να νιώσει τον πόνο, τη γύμνια, τη φτώχεια και τις τραγωδίες των ανθρώπων. 

11 Όταν σας προσκάλεσα όλους στο τραπέζι μου και σας ζήτησα να προετοιμαστείτε για να 

απολαύσετε την παρουσία μου πνευματικά, λέω ότι όλοι σας είστε προορισμένοι να απολαύσετε την 

τροφή της βασιλείας των ουρανών, αλλά ταυτόχρονα ότι όλοι σας έχετε το καθήκον να σπείρετε με αγάπη 

τα χωράφια όπου φύτρωσε η διχόνοια και να γεμίσετε με φως κάθε μέρος όπου κρύβεται η κακία, η 

δυστυχία και η άγνοια. 

12 Αυτό το μάθημα σας δίνεται από Εκείνον που, επειδή ένιωσε άπειρη αγάπη για εσάς, άφησε τα 

πάντα πίσω του για να σας σώσει από το σκοτάδι σας, παρόλο που χρειάστηκε να γίνει άνθρωπος γι' αυτό, 

να ζήσει μια καταδιωγμένη ζωή και να επιτρέψει στον εαυτό Του να τον κοροϊδεύουν μέχρι που πέθανε 

στο σταυρό. 

13 Μαθητές: Πριν κάνετε το πρώτο σας βήμα στη γη, γνωρίζω εκ των προτέρων τη ζωή σας, τα έργα 

σας και τις σκέψεις σας. Γι' αυτό, σας δίνω ό,τι χρειάζεστε στο ταξίδι της ζωής που ξεκινάτε. 

14 Η ψυχή ξεκινά μια περίοδο δοκιμασιών μέσω του σώματός της. Αλλά έχει ήδη φωτιστεί εκ των 

προτέρων και έχει γίνει δυνατή, ώστε να μην παρασύρεται από τους πειρασμούς που της παρουσιάζει ο 

κόσμος. 

15 Μερικές φορές της ταιριάζει να κατοικεί σε ένα άτομο του οποίου η καρδιά περιέχει μεγάλη 

αταξία, και τότε της φαίνεται δύσκολο να αποκαλύψει το φως της. Αυτή η καρδιά θα είναι η λυδία λίθος 

και η δοκιμασία της στη ζωή, και αν καταφέρει να την υποτάξει και να την πείσει ότι μόνο όταν το σώμα 

και η ψυχή βρίσκονται σε αρμονία μπορεί ο άνθρωπος να βρει την ειρήνη, θα έχει περάσει τη δοκιμασία 

της και θα μπορεί να ελπίζει σε έναν ανώτερο κόσμο. 

16 Αν η καρδιά είναι αδύναμη μπροστά στα βάσανα και τις δυστυχίες της ζωής και γίνεται 

βλάσφημη, αυτό συμβαίνει επειδή η ψυχή έχει επιτρέψει στον εαυτό της να κατακτηθεί από τα βάσανα, 
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επειδή έχει βυθιστεί στο επίπεδο της ύλης και έχει κάνει δικές της όλες τις κακουχίες και τα 

μικροπράγματα, που δεν προορίζονταν γι' αυτήν. 

Όποιος συνέλθει εγκαίρως, προσευχηθεί και ενδυναμωθεί με πίστη, θα μπορέσει να νικήσει, και από 

αυτή τη δοκιμασία θα παραμείνει μαζί του ο καρπός της εμπειρίας, ώστε να μην αποτύχει ούτε να 

αποδυναμωθεί. Από την άλλη πλευρά, αυτός που για λίγο ξεχνά τον πυρήνα της ύπαρξής του και αρκείται 

να ζει και να υποφέρει για τον κόσμο, θα πέσει, θα νικηθεί από τη δύναμη της ύλης, από τις κακουχίες, 

τους πειρασμούς και την αθλιότητα της ανθρώπινης ζωής. 

17 Ω, αν μπορούσατε να ακούσετε μια σοφή, ενισχυτική και παρηγορητική διδασκαλία από το στόμα 

των γονέων σας από τα πρώτα σας βήματα στη γη - πόσο πολύ θα βοηθούσε αυτό την ψυχή να 

καθοδηγήσει το νου και την καρδιά στην ανύψωσή της προς τον Θεό σας. 

18 Μεγάλη πνευματική διδασκαλία είναι απαραίτητη για να ζήσει ο άνθρωπος σε αρμονία με τη 

φωνή της συνείδησής του. Διότι, μολονότι τα πάντα είναι διαποτισμένα από τη θεία αγάπη, σοφά 

δημιουργημένα για το όφελος και την ευτυχία του ανθρώπου, η ύλη που τον περιβάλλει στον κόσμο 

σημαίνει μια δοκιμασία για την ψυχή από τη στιγμή που κατοικεί σε έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκει 

και ενώνεται με ένα σώμα του οποίου η φύση είναι διαφορετική από τη δική της. 

19 Σε αυτό μπορείτε να δείτε τον λόγο για τον οποίο η ψυχή ξεχνάει το παρελθόν της. Από τη στιγμή 

που ενσαρκώνεται σε ένα ασυνείδητο πλάσμα που μόλις έχει γεννηθεί και συγχωνεύεται με αυτό, αρχίζει 

μια ζωή που είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό το σώμα. Από το πνεύμα, μόνο δύο ποιότητες παραμένουν 

παρούσες: η συνείδηση και η διαίσθηση- αλλά η προσωπικότητα, τα έργα που επιτελέστηκαν και το 

παρελθόν παραμένουν κρυμμένα για ένα διάστημα. Έτσι το θέλει ο Πατέρας. Τι θα γινόταν με την ψυχή 

που ήρθε από το φως μιας υψηλής πατρίδας για να ζήσει στις άθλιες συνθήκες αυτού του κόσμου, αν 

θυμόταν το παρελθόν της; Και τι ματαιοδοξία θα υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων, αν τους αποκαλυπτόταν 

το μεγαλείο που υπήρχε στην ψυχή τους σε μια άλλη ζωή;  

20 Πρέπει να ξέρετε ότι η ψυχή προετοιμάζεται διεξοδικά πριν από τη γήινη ενσάρκωσή της, καθώς 

πρόκειται να υποβληθεί σε μια μακρά και μερικές φορές σκληρή δοκιμασία. Αλλά χάρη σε αυτή την 

προετοιμασία, δεν διαταράσσεται όταν εισέρχεται σε αυτή τη ζωή. Κλείνει τα μάτια της στο παρελθόν για 

να τα ανοίξει σε μια νέα ύπαρξη, και έτσι από την πρώτη στιγμή προσαρμόζεται στον κόσμο στον οποίο 

έχει έρθει. Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή σας προσαρμόζεται μπροστά στα 

κατώφλια της πνευματικής ζωής, μόλις εγκαταλείψει το σώμα της και τον κόσμο. Καθώς δεν του έχει 

δοθεί πραγματική προετοιμασία για την επιστροφή στην πατρίδα του, είναι μπερδεμένο, τα συναισθήματα 

του υλικού σώματος εξακολουθούν να το κυριαρχούν και δεν ξέρει τι να κάνει, ούτε πού να στραφεί. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έμαθε ότι την τελευταία στιγμή πρέπει κανείς να κλείσει τα μάτια του 

και σε αυτόν τον κόσμο- γιατί μόνο τότε θα μπορέσει να τα ανοίξει ξανά στον Πνευματικό Κόσμο που 

είχε εγκαταλείψει, όπου όλο το παρελθόν της περιμένει να ενωθεί με τη νέα της εμπειρία και όλες οι 

προηγούμενες αρετές της προστίθενται στη νέα. 

21 Ένα πυκνό πέπλο τυλίγει το μυαλό της καθώς ανακτά το φως- μια πεισματική επιρροή όλων όσων 

άφησε πίσω της την εμποδίζει να νιώσει τη δόνηση του πνεύματός της- αλλά καθώς οι σκιές της 

διαλύονται για να ενωθούν με τον αληθινό πυρήνα της ύπαρξής της - πόση ταραχή, πόσος πόνος. 

22 Υπάρχει κάποιος που, έχοντας ακούσει ή διαβάσει αυτό το μήνυμα, το απορρίπτει ως άχρηστη ή 

ψευδή διδασκαλία; Σας λέω ότι μόνο εκείνος που βρίσκεται σε στάδιο ακραίου υλισμού ή τυφλής 

αμάθειας θα μπορούσε να απορρίψει αυτό το φως χωρίς η ψυχή του να συγκινηθεί βαθιά από αυτό.  

23 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν αποκαλύπτω το παρελθόν της ψυχής του στον άνθρωπο, 

αλλά παρ' όλα αυτά τον διαβεβαιώνω ότι η ψυχή του έχει ξαναζήσει, ότι ήρθε για να εκπληρώσει ένα 

υψηλό καθήκον στη γη και ότι πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της - όχι μόνο χωρίς ψεγάδι, όχι μόνο με το 

ίδιο φως που έφερε, αλλά με ένα ακόμη μεγαλύτερο φως. 

24 Ψυχές που κατοικούν στη γη: Νιώστε την Παρουσία μου, δείτε το θείο φως που ξεχύνεται πάνω 

σας. Ο Πατέρας σας έχει πολλά μέσα για να κάνει τις ακτίνες και τις εμπνεύσεις του να φτάσουν σε εσάς. 

Πέρα όμως από αυτό, σας στέλνω αυτόν τον Λόγο, τον οποίο έκανα γνωστό μέσω των ανθρώπινων 

οργάνων της διάνοιας, ώστε να φτάσει σε εσάς και να τον σκεφτείτε. Είναι το μάννα της ζωής στην έρημό 

σας, η δροσιά της χάρης στην άγονη κατάσταση της ύπαρξής σας, το βάλσαμο στον πόνο σας και το 

άπειρο φως στο σκοτάδι σας. 
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25 Σας συγκινεί, εσείς τα πλήθη των ακροατών και των μαρτύρων της εκδήλωσής μου. Ετοιμαστείτε 

να αφήσετε τα θεία μου μηνύματα να φτάσουν σε όλη την ανθρωπότητα. 

26 Το άπειρο έλεός Μου είναι έτοιμο να σας δεχτεί όλους - τόσο αυτόν που έρχεται κουρασμένος και 

κλαίγοντας, όσο και αυτόν που έρχεται χωρίς αληθινή πίστη για να Με ακούσει, καθώς και αυτόν που 

έρχεται με ανυπομονησία ως καλός μαθητής για να Μου προσφέρει τον καρπό της εκπλήρωσης της 

αποστολής του. 

27 Είμαι ο Πατέρας που αναζητά την ψυχή σας για να τη γεμίσει με φως, επειδή ζείτε σε μια εποχή 

αβεβαιότητας και σύγχυσης. 

28 Φέρνω στην ανθρωπότητα μια διδασκαλία που θα την οδηγήσει στην πραγματοποίηση έργων 

αληθινού ελέους, πνευματικής χρησιμότητας και ανύψωσης, με τα οποία οι άνθρωποι θα μνημονεύονται, 

θα ευλογούνται και θα παραδειγματίζονται από τις μελλοντικές γενιές. Μόνο το ίχνος των έργων που 

περιέχουν την αλήθεια θα είναι άφθαρτο στον κόσμο. Διότι πλησιάζει η ώρα της κρίσης, κατά την οποία 

κάθε έργο που δεν στηρίζεται σε θεμέλια αλήθειας θα καταστραφεί, και κατά την οποία δεν θα μείνει ούτε 

μια πέτρα του πάνω στην άλλη. 

29 Σε σας, μαθητές, σας λέω ότι αν θέλετε να αφήσετε ένα σπόρο στις καρδιές των συνανθρώπων 

σας, θα πρέπει να αποτελείται από τα έργα και τα παραδείγματά σας - έργα χωρίς ματαιοδοξία. Να 

γνωρίζετε πάντα ότι για να μην κάνετε τον δρόμο στραβό ή να μην τον χάσετε, πρέπει να είστε ταπεινοί 

υπηρέτες και υπάκουοι μαθητές του Χριστού, του οποίου τα έργα είναι γραμμένα στο πνεύμα σας. 

30 Εκεί τα υποδειγματικά μου έργα είναι παρόντα, αιώνια και ανεξίτηλα, παρά τις τόσες καταιγίδες 

και τους τυφώνες. 

31 Άνθρωποι, συνειδητοποιείτε ότι ο Λόγος μου σας έχει σώσει από τις ανθρώπινες δυσκολίες αυτή 

την εποχή; Τότε να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε το ίδιο με τους συνανθρώπους σας. Η καρδιά σας Μου 

λέει: "Κύριε, μας έδωσες δώρα και χάρες - πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με τους γείτονές μας;" 

Σε αυτό σας απαντώ: Παρόλο που δεν μπορείτε να δώσετε πνευματικά χαρίσματα ούτε να χορηγήσετε 

χάρες, μπορείτε να κάνετε τους συνανθρώπους σας, όταν ακούν τη διδασκαλία μου από τα χείλη σας, να 

αισθανθούν την αφύπνιση των χαρισμάτων και των ικανοτήτων τους, και ότι, μαθαίνοντας να 

επικοινωνούν με τον Πατέρα τους, λαμβάνουν με έμπνευση το έργο που έχουν να επιτελέσουν. Δεν σας 

φαίνεται το έργο σας αρκετά μεγάλο και αξιέπαινο τώρα; 

32 Πρέπει να σας πω, μαθητές: Αν ενδιαφέρεστε να έχουν τα έργα σας αξία μπροστά Μου, δεν πρέπει 

να απαιτείτε τίποτα από τους συνανθρώπους σας γι' αυτά. 

33 Το Θείο Μάννα της Τρίτης Εποχής έχει κατέβει σε αυτόν τον λαό - πώς θα μπορούσατε να 

μετατραπείτε από παιδιά του φωτός σε παιδιά του σκότους, της βεβήλωσης και της ανυπακοής; Πώς είναι 

δυνατόν, αφού διοριστήκατε διαχειριστές των αποκαλύψεών μου, να γίνετε άθλια όντα στη γη; 

34 Προσέξτε και προσευχηθείτε, σας λέω συνέχεια, για να μην πέσετε σε πειρασμό, για να μην 

κρύψετε τα δώρα σας από κανέναν, είτε από φόβο είτε από εγωισμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι κουβαλάτε 

πολλά δώρα στο ταξιδιωτικό σας δέμα που δεν σας ανήκουν. Γιατί σας τα έδωσα για να τα τοποθετήσετε 

στους συνανθρώπους σας. 

Να ξέρετε ότι όσα και αν έχετε, αν δεν δώσετε τίποτα, είναι σαν να μην έχετε τίποτα. Γι' αυτό σας έχω 

καλέσει συχνά σε λογοδοσία, γιατί παρόλο που έχετε λάβει τόσα πολλά από Μένα, έρχεστε εδώ και Μου 

δείχνετε τα χέρια σας άδεια, γιατί δεν έχουν δώσει τίποτα, γιατί δεν έχουν σπείρει τον λόγο Μου της 

αγάπης. 

35 Αληθινά σας λέω: Αν χρειάζεστε ένα κίνητρο για να εκπληρώσετε την αποστολή σας, κάντε έργα 

αληθινής φιλανθρωπίας. Γιατί στην πρακτική της διδασκαλίας Μου θα βρείτε το κίνητρο και την 

ανταμοιβή. 

36 Εκείνοι που περιμένουν έλεος από Μένα και δεν το ασκούν, αν και θα μπορούσαν να το κάνουν με 

τον τρόπο τους, δεν είχαν κανένα έλεος ούτε με τους συνανθρώπους τους ούτε με τον εαυτό τους. Είναι 

εκείνοι που έχουν αφήσει την καρδιά τους να κρυώσει, που έχουν σβήσει το λυχνάρι τους - εκείνοι που 

μοιάζουν με αδύναμα πουλάκια που έχουν πέσει από τις φωλιές τους, ή με μαραμένα φύλλα που πέφτουν 

από τα δέντρα το φθινόπωρο, για να τα παρασύρουν άσκοπα οι άνεμοι. 

37 Ίσως βρίσκετε σφάλμα στην εκδήλωσή Μου εξαιτίας του γεγονότος ότι σας τη δίνω μέσω 

αμαρτωλών πλασμάτων; Σίγουρα δεν είναι αγνά όντα. Αλλά πείτε Μου αν τα λόγια Μου μέσα από αυτά 
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τα ανθρώπινα χείλη δεν έχουν βρει κάποια απήχηση στην καρδιά σας, ή αν η γλυκύτητά τους δεν έχει 

απομακρύνει κάποια στιγμή την πικρία που κουβαλούσατε στην καρδιά σας. 

38 Εσείς, άνδρες, θυμηθείτε ότι ήρθατε εδώ με πληγωμένη καρδιά, με διαταραγμένο νου και 

σχισμένη ψυχή, και ότι αφού Με ακούσατε, σηκωθήκατε ενισχυμένοι. Ποιος σας το είχε κάνει ποτέ αυτό; 

39 Εσείς οι γυναίκες, ήρθατε με μάτια και καρδιές που είχαν κουραστεί να κλαίνε. Αλλά εκεί που 

νόμιζες ότι δεν είχες άλλα δάκρυα, άκουσες τον λόγο μου και τα μάγουλά σου πλημμύρισαν ξανά με 

δάκρυα. Αλλά τώρα ήταν δάκρυα ελπίδας και συγκίνησης. Ποιος είχε φτάσει στο βάθος της καρδιάς σας 

πριν από τη μέρα που ακούσατε τη φωνή μου; 

40 Αυτή η διδασκαλία σας απέδειξε ότι δεν είναι μια κενή λέξη, αλλά ότι είναι εμποτισμένη με θεϊκή 

ουσία. Ως εκ τούτου, είναι απλή στη μορφή της, επειδή η βαθύτητα και το νόημά της εδράζονται στη 

δήλωσή της. 

41 Όπως ήρθα για να σας παρηγορήσω στις θλίψεις σας, έτσι ήρθα και για να δώσω φως στην ψυχή 

σας. Γιατί όλες οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν απελευθερωθεί και αναστατωθεί στις αβύσσους τους, και 

είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. 

42 Ανάψτε εκ νέου το λυχνάρι σας, ξυπνήστε την αγάπη στην καρδιά σας, ασχοληθείτε με την αιώνια 

ζωή και λυπηθείτε την ψυχή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να νιώσετε συμπόνια για τον πλησίον σας και 

να αφιερώσετε ένα μέρος της ζωής σας στη δραστηριότητα της αγάπης. 

43 Φυλάξτε τον "θησαυρό" σας, μοιραστείτε τον με τους άλλους και αξιοποιήστε πάντα όλα όσα 

περιέχει. Τότε θα αναδυθεί μέσα σας μια δύναμη, μια υγεία και ένα φως που δεν έχετε ξαναζήσει ποτέ. 

Αυτή η δύναμη, το φως και η υγεία θα προέρχονται από την ψυχή και θα αντανακλώνται στο σώμα. 

44 Άνθρωποι, δεν είστε πλέον ο περιπλανώμενος που ψάχνει τυχαία για ένα φως. Το έχετε ήδη βρει. 

45 Αυτός ο Λόγος έχει κάνει το θαύμα της αναγέννησής σας στη ζωή, ήταν η δύναμη που σας 

ανέστησε και σας θεράπευσε. Ποιος θα μπορούσε να σας πείσει ότι δεν είναι από τον Θεό, παρόλο που 

έχετε βιώσει μια μεταμόρφωση στην ύπαρξή σας που μπορεί να αποδοθεί μόνο στη δύναμή μου; 

46 Έχετε τώρα μια υπέροχη ευκαιρία να βελτιώσετε τη ζωή σας, να γίνετε χρήσιμοι και να 

δημιουργήσετε μια άξια στέγη για την ψυχή σας στον πνευματικό κόσμο. Ποιος θα μπορούσε να σας 

αρπάξει αυτή την ευκαιρία; - Κανείς, εκτός αν ξεχάσετε να προσέχετε και να προσεύχεστε, και η 

απροσεξία σας θα σας οδηγήσει στον πειρασμό. 

47 Αν επιθυμείτε να παραμείνετε σε ειρήνη όταν συμβούν τα μεγάλα γεγονότα που αναγγέλλονται 

από τις διδασκαλίες μου, παραμείνετε πιστοί στις αποφάσεις σας. 

48 Θα ζήσετε για να δείτε την εποχή που οι εκπρόσωποι των μεγάλων εκκλησιών θα νιώσουν την 

παρουσία του Θείου και θα αναγνωρίσουν τον ερχομό της Νέας Εποχής. 

49 Θα τους δείτε να διαβουλεύονται μεταξύ τους, να αμφισβητούν ο ένας τον άλλον και να κάνουν 

προτάσεις, αν και η ματαιοδοξία τους τους κάνει να πιστεύουν για λίγο ότι είναι ανώτεροι ο ένας από τον 

άλλον. 

50 Αυτή η περίοδος του αγώνα θα μείνει αξέχαστη για την ψυχή σας, γιατί κατάφερε να ξεπεράσει 

τον υλισμό και να ενισχύσει την πίστη, την αγάπη, τη λαχτάρα της να ανέλθει στον Θεό στο μονοπάτι της 

πνευματοποίησης. 

51 Το μυαλό και η καρδιά του Πνευματιστή θα μοιραστούν τη χαρά του ανώτερου μέρους της 

ύπαρξής τους και όσο υπάρχει ζωή μέσα τους θα συνεργάζονται με την ψυχή στην εκτέλεση της υψηλής 

αποστολής της. Αλλά όταν έρθει η ώρα να αναπαυθούν στους κόλπους της γης, θα το κάνουν ειρηνικά και 

με την ικανοποίηση ότι ασχολήθηκαν με το έργο του Κυρίου, και οι τελευταίες σκέψεις καθώς και οι 

τελευταίοι χτύποι της καρδιάς εκείνου του ανθρώπου θα αποτυπωθούν ανεξίτηλα στην ψυχή εκείνου που 

κατοικούσε σε ένα ταπεινό, ευγενές σωματικό κέλυφος υπάκουο στις θείες εντολές. 

52 Συνειδητοποιήστε γιατί σας λέω να κάνετε το σώμα σας ένα ραβδί, ένα στήριγμα για την ψυχή 

εδώ στη γη, με το οποίο σας έκανα να καταλάβετε ότι πρέπει να αποσπάσετε από τη σάρκα σας αυτό το 

σκήπτρο και αυτή τη δύναμη με την οποία προσπάθησε να υποτάξει την ψυχή, η οποία, καθοδηγούμενη 

από τη συνείδηση, είναι ο μόνος έλεγχος και το μόνο φως στη ζωή του ανθρώπου. 

53 Σας μίλησα σύμφωνα με την ικανότητα κατανόησής σας, επειδή δεν θέλω να μην καταλάβετε το 

νόημα οποιουδήποτε από τα λόγια Μου, και σας λέω επίσης αυτό, ότι ανάλογα με την προετοιμασία κάθε 

ομάδας, πλήθους ή συνάθροισης, είναι και η μορφή με την οποία κάνω τον εαυτό Μου γνωστό. 
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54 Κάθε ψυχή έχει μια μεγάλη υποχρέωση απέναντι στον Πατέρα της. Λόγω της αγάπης Μου για 

εσάς, σας πρόσφερα αυτή τη νέα ευκαιρία στη γη για να δικαιολογηθείτε ενώπιον Μου, να επανορθώσετε 

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

55 Ω ευλογημένη Τρίτη φορά! Φέρνετε στην "Κιβωτό της Διαθήκης" σας όλα όσα χρειάζεται ο 

κόσμος για να σωθεί από τα δεσμά του. Μακάριοι όσοι χρησιμοποιούν το φως σας, γιατί θα σωθούν. 

56 Σας έχω καθοδηγήσει καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ανάπτυξης της ψυχής σας, δοκιμάζοντάς 

σας και προετοιμάζοντάς σας για την αποκάλυψη αυτής της εποχής. Δεν θα είναι οι άνθρωποι που θα 

διαμορφώσουν το νέο έθνος του Ισραήλ, αλλά Εγώ θα το διαμορφώσω, θα το εξαγνίσω, θα το αναστήσω 

και θα το στείλω ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να εκπληρώσει την αποστολή του, καθώς αυτό το έθνος 

μεγαλώνει και καταρρίπτει τα εμπόδια, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Το ίδιο έκανα και με τον 

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

57 Αυτός ο λαός εδώ έχει ως αποστολή την πνευματική αφύπνιση της ανθρωπότητας. Όταν όμως την 

εκπληρώσει και οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν τους καιρούς στους οποίους ζουν, θα δείτε να ξεπηδά 

από τις καρδιές τους μια επιθυμία για φως και από τις ψυχές τους ένα ιδανικό ανάτασης που θα 

ταρακουνήσει την ανθρώπινη ζωή στις ρίζες της και θα μεταμορφώσει τον κόσμο. 

58 Τότε η συνείδηση θα ακούγεται και θα υπακούει, όσοι καλούνται από το Πνεύμα θα γίνονται 

κατανοητοί, οι πνευματικές επιθυμίες και τα πνευματικά δικαιώματα θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

γίνονται σεβαστά, και παντού θα λάμπει η επιθυμία να γνωρίσουν τον Θεό, να Τον αισθανθούν, να Τον 

πλησιάσουν και να δουν την αλήθεια Του. 

59 Όλα αυτά θα εμφανιστούν στους ανθρώπους όταν η πείνα και η δίψα τους φέρουν στα όρια της 

αντοχής τους, όταν η υπερηφάνειά τους σπάσει και ομολογήσουν μετανιωμένοι την ενοχή τους ενώπιον 

του Κυρίου τους, όταν κατέβουν από τους θρόνους και τις λαμπρές θέσεις τους, από όπου προσπάθησαν 

να Με αρνηθούν, από όπου με έκριναν και Με αρνήθηκαν. Αυτό θα συμβεί για να μπορέσουν να 

μετανοήσουν για τα λάθη τους, να στρέψουν τα μάτια τους προς Εμένα και να Μου μιλήσουν σαν παιδιά 

σε έναν Πατέρα που τους περιμένει εδώ και πολλούς αιώνες για να τους λούσει με την αγάπη Του. 

60 Πόσο χαμηλά βυθίστηκε ο άνθρωπος στον υλισμό του, μέχρι που τελικά αρνήθηκε Εκείνον που 

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

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

61 Σε κάθε έργο που ανακαλύπτει η επιστήμη σας, η παρουσία μου είναι εκεί, σε κάθε έργο 

αποκαλύπτεται ο νόμος μου και ακούγεται η φωνή μου. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι ούτε αισθάνονται, 

ούτε βλέπουν, ούτε ακούν; Είναι απόδειξη προόδου και πολιτισμού η άρνηση της ύπαρξής μου, της 

αγάπης μου και της δικαιοσύνης μου; 

62 Τότε δεν είστε πιο προχωρημένοι από τους πρωτόγονους ανθρώπους που ήξεραν να 

ανακαλύπτουν σε κάθε φυσική δύναμη και σε κάθε φυσικό θαύμα το έργο ενός θεϊκού, ανώτερου, σοφού, 

δίκαιου και ισχυρού Όντος στο οποίο απέδιδαν κάθε τι καλό, κάθε τι που υπάρχει, και γι' αυτό το 

λάτρευαν. 

63 Μέσω της αυξανόμενης νοημοσύνης, προσπάθησαν να κατανοήσουν αυτό που αντιλαμβάνονταν 

οι φυσικές τους αισθήσεις. Τι τέλεια λατρεία θα μπορούσαν ήδη να Μου προσφέρουν; Ποια πλήρη 

κατανόηση θα μπορούσαν να έχουν για την αλήθεια; Παρ' όλα αυτά, το θαύμα τους, η πίστη τους και η 

λατρεία τους έγιναν αποδεκτά από Μένα ως τα πρώτα φρούτα ενός τεράστιου χωραφιού, το οποίο το 

Πνεύμα Μου έπρεπε να φροντίζει σε όλους τους αιώνες. 

64 Πόσες διδασκαλίες έχω δώσει στην ανθρωπότητα από τότε μέχρι σήμερα! Και πόσες αποκαλύψεις 

της έχει εμπιστευτεί η αγάπη Μου! Παρ' όλα αυτά, παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν 

φτάσει στην κορυφή της κατανόησης και η λατρεία τους για τον Θεό θα έπρεπε να είναι τέλεια, η 

εγωιστική, υπερήφανη και απάνθρωπη επιστήμη τους έχει ανέλθει για να Με αρνηθεί, και οι θρησκευτικές 

κοινότητες που υπάρχουν ζουν μέσα στον λήθαργο της ρουτίνας και των παραδόσεων. 

65 Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης βούλησης και σεβάστηκα αυτή την ευλογημένη ελευθερία που 

παραχωρήθηκε στα παιδιά μου. Αλλά έβαλα επίσης στην ύπαρξή σας το Θείο Φως του Πνεύματος, ώστε, 

καθοδηγούμενοι από αυτό, να κατευθύνετε τις ικανότητές σας στα σωστά μονοπάτια. Αλλά σας λέω: Στη 

μάχη ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα, η ψυχή υπέστη μια ήττα, μια οδυνηρή πτώση που την απομάκρυνε 

σταδιακά όλο και περισσότερο από την Πηγή της Αλήθειας, που είμαι Εγώ. 
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66 Η ήττα της δεν είναι οριστική, είναι προσωρινή- γιατί θα αναδυθεί από τα βάθη της αβύσσου της 

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

πόνος θα είναι η σωτηρία της, και τότε, όταν ακούσει τη φωνή του πνεύματός της, θα σηκωθεί δυνατή και 

λαμπερή, ένθερμη και εμπνευσμένη, και θα χρησιμοποιήσει εκ νέου τις ικανότητές της. Ωστόσο, όχι 

πλέον με αυτή την ελευθερία να τα χρησιμοποιείτε για καλό ή κακό, αλλά αφιερώνοντάς τα αποκλειστικά 

στην εκπλήρωση των θείων νόμων, που είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στο 

Πνεύμα μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 258  
1 Με φοβάστε, ω λαέ, επειδή η φωνή της δικαιοσύνης Μου σας κάνει να τρέμετε: Τη δικαιοσύνη 

Μου ή την αδικία Μου φοβάστε; Αν είναι η δικαιοσύνη Μου, να ξέρετε ότι πρέπει να συμφωνήσετε να 

δεχτείτε τη θεία κρίση για τα έργα σας. Αν πρόκειται για αδικία, κάνετε λάθος, διότι δεν θα μπορούσα να 

διαπράξω τέτοια αδικία. 

2 Έχετε ως κριτή σας τον πιο αδυσώπητο, αλλά ταυτόχρονα τον πιο στοργικό, υπομονετικό και 

κατανοητό Πατέρα - έναν κριτή που, αντί να γνωστοποιεί τις παραβάσεις σας ή να σας προδίδει στους 

οικείους σας, σας καλεί έναν προς έναν, μιλάει στην καρδιά σας, σας δοκιμάζει αν χρειάζεται και σας 

δίνει μια νέα ευκαιρία, είτε για να τελειώσετε ένα έργο είτε για να επανορθώσετε ένα λάθος. 

3 Αν η μεγαλύτερη αγάπη του Πατέρα δεν ήταν παρούσα στη θεία δικαιοσύνη, αν η δικαιοσύνη του 

δεν είχε αυτή την προέλευση, αυτή η ανθρωπότητα δεν θα υπήρχε πλέον, η αμαρτία της και οι αδιάκοπες 

παραβάσεις της θα είχαν εξαντλήσει τη θεία υπομονή- αλλά αυτό δεν συνέβη. Η ανθρωπότητα συνεχίζει 

να ζει, οι ψυχές εξακολουθούν να ενσαρκώνονται, και σε κάθε στροφή, σε κάθε ανθρώπινο έργο, 

εκδηλώνεται η δικαιοσύνη μου, η οποία είναι αγάπη και άπειρο έλεος. 

4 Για να κατανοήσουν το θέμα για το οποίο σας μιλάω, οι άνθρωποι θα πρέπει να βυθιστούν στο 

νόημα της διδασκαλίας Μου, και μέχρι τώρα ήταν απασχολημένοι με τις γήινες υποθέσεις και τους 

στόχους τους. Αλλά τώρα έρχεται η ώρα που θα αφήσουν πίσω τους για λίγο αυτό που τους απασχολεί και 

τους υποδουλώνει τόσο πολύ, για να σηκώσουν το βλέμμα τους στο στερέωμα και να Με ρωτήσουν 

εσωτερικά: "Θεέ μου, τι συμβαίνει στον κόσμο;". Τι έχει γίνει με τη ζωή μας και τι έχουμε κάνει με αυτήν 

που δεν γνωρίζουμε;" Αυτή θα είναι η στιγμή της διαφώτισης που πολλοί θα έχουν τώρα. 

5 Άλλοι θα εκπλαγούν από τον λόγο που σας έδωσα αυτή την εποχή, ο οποίος θα φτάσει στην 

καρδιά των αγγελιοφόρων Μου, των μαρτύρων Μου και των μαθητών Μου, που είστε εσείς. 

6 Οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να αρνηθούν την αλήθεια της αποκάλυψής Μου, αλλά τα 

γεγονότα, οι αποδείξεις, τα γεγονότα θα μιλήσουν και θα μαρτυρήσουν αυτή την αλήθεια, η οποία θα βγει 

από τα χείλη του λαού Μου ως το μεγάλο μήνυμα της "Τρίτης Εποχής". Και επίσης μέσω των γραπτών η 

διδασκαλία Μου θα διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, επειδή αυτό είναι ένα επιτρεπτό μέσο που έδωσα στους 

αγγελιοφόρους Μου από τους πρώτους χρόνους. Το μόνο που θέλω είναι να προσέχετε την αλήθεια μου 

και να τη μεταδίδετε στις καρδιές με τον πιο αγνό και απλό τρόπο. 

7 Μαθητές, δείτε πώς ο Δάσκαλος, ο οποίος σύντομα θα τελειώσει τον λόγο του, σας δίνει σε κάθε 

διδασκαλία ένα μάθημα πνευματικής προετοιμασίας για τον αγώνα σας. 

8 Συρρέετε για να λάβετε τη διδασκαλία μου, αφού διασχίσατε μια απέραντη έρημο με 

μεταβαλλόμενα πεπρωμένα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η ψυχή σας αισθάνθηκε ότι έφτασε η ώρα που 

ανακοινώθηκε για την επιστροφή μου, ότι άκουσε τη θεϊκή φωνή να την καλεί. 

9 Πλήθη αρρώστων, πεινασμένων, διψασμένων και κουρασμένων ανθρώπων, που έρχονται στην 

παρουσία του Δημιουργού τους, εμπνευσμένοι από το φως της ελπίδας, λαχταρώντας το ψωμί της αγάπης, 

το μάννα της ζωής. 

10 Να είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! Ξεκουραστείτε στη σκιά της ειρήνης μου, φάτε και πιείτε και θρέψτε 

τον εαυτό σας από τις ασθένειές σας. 

11 Αν συνεχίσετε να ακούτε αυτόν τον λόγο με επιμονή, αν ξεκινήσετε να επιμένετε στον αγώνα της 

ζωής, θα νιώσετε το βάρος σας να ελαφρύνεται, επειδή έχετε γίνει ισχυροί στην πίστη και τη γνώση. 

12 Όσοι αναζητούν από Μένα μόνο αγαθά ή θησαυρούς του κόσμου και δεν αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη πνευματικών χαρισμάτων, θα βιώσουν απογοήτευση, και όταν απομακρυνθούν από το μονοπάτι 

στο οποίο κλήθηκαν, θα βρουν τα χέρια τους άδεια και τις καρδιές τους έρημες. Είναι ψυχές που 

εξακολουθούν να αγαπούν το ακάθαρτο, και θα πρέπει να τους δώσω άλλο χρόνο, ώστε να μπορέσουν να 

αναπτυχθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και, όταν επιστρέψουν στο μονοπάτι Μου, να είναι πιο έτοιμες να 

Με δεχτούν. 

13 Για εκείνον που έχει έρθει με πνευματικότητα, η παρουσία μου μέσω αυτού του λόγου είναι μια 

αληθινή γιορτή φωτός, όπου η καλύτερη τροφή του πνευματικού βασιλείου προσφέρεται στην επιθυμία 

εκείνου που πεινάει για αγάπη, δικαιοσύνη, σοφία και ειρήνη. Αυτοί δεν θα μπορέσουν να 

απομακρυνθούν από το μονοπάτι μου και θα ξέρουν πώς να λάβουν τα αγαθά του κόσμου πάνω από αυτό. 
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14 Το έργο μου θα είναι το ουσιαστικό στη ζωή τους και το υλικό θα είναι το συμπλήρωμα για να 

κρατηθούν ζωντανοί και να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

15 Ω, αν μόνο όλοι σας καταλαβαίνατε ότι ο ήλιος αυτού του λόγου θα κρυφτεί σύντομα - θα 

σπεύατε να διατηρήσετε κάτι από την αξία του και το φως του στις καρδιές σας. Αλλά είστε πολύ αργοί 

για να κατανοήσετε, είστε πολύ ανθεκτικοί για να ξεδιπλώσετε το δώρο της διορατικότητας, ώστε να 

μπορέσετε ακόμη και τώρα να δείτε την εγγύτητα της Νέας Εποχής. 

16 Σίγουρα η παρουσία μου ανάμεσά σας με τη μορφή με την οποία ήμουν μαζί σας θα είναι 

σύντομη, και είναι απαραίτητο να ζήσετε το παρόν και το μέλλον, ξεχνώντας πολλά έθιμα, πεποιθήσεις, 

ιδέες και τρόπους δράσης του παρελθόντος σας, τα οποία αποτελούν μέρος του τεράστιου φορτίου που 

κουβαλούσατε μαζί σας όταν ήρθατε να ακούσετε το Λόγο μου για πρώτη φορά. 

17 Είμαι ο Σωτήρας των ψυχών, είμαι ο Υπερασπιστής της πίστης και της ζωής σας. Δεν θα 

μπορούσα να σας αφήσω βυθισμένους στις αβύσσους ή χαμένους στις ερήμους χωρίς να σας αφήσω να 

ακούσετε την παρηγορητική φωνή μου, χωρίς να σας αφήσω να δείτε το αληθινό φως που πηγάζει από το 

Πνεύμα μου. 

18 Θα αρκεστείτε μόνο στο να Με ακούτε να δίνω ειρήνη στην καρδιά σας, χωρίς να προετοιμάζεστε 

να σπείρετε το Έργο Μου στις καρδιές των συνανθρώπων σας ή να γίνετε μαθητές Μου; 

19 Αν επιθυμείτε να Μου είστε αρεστοί με το να είστε χρήσιμοι στον πλησίον σας, αφήστε τους να 

μοιράζονται και να χρησιμοποιούν τις θείες διδασκαλίες που σας δίνω κάθε φορά που παρεμβαίνω, ώστε 

να μπορείτε να μιλάτε για Μένα, για τον Νόμο Μου και τη Διδασκαλία Μου και να μην εκπλήσσεστε από 

εκείνους που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν κάθε νέο φως που εμφανίζεται, ακόμη και αν αυτό το φως είναι 

αυτό της απόλυτης αλήθειας, της σοφίας όλων των εποχών. 

20 Καταλάβετε ότι σας κάλεσα όχι μόνο για να σας παρηγορήσω στις δοκιμασίες σας, αλλά και για 

να σας διδάξω να αισθάνεστε τον πόνο των συνανθρώπων σας και να τους παρηγορείτε στα βάσανά τους. 

21 Αν θέλετε να μάθετε τι πρέπει να κάνετε ανάμεσα στους ανθρώπους, αρκεί να σκεφτείτε τι έχω 

κάνει ανάμεσά σας από την ημέρα που ακούσατε για πρώτη φορά τον Λόγο Μου. 

22 Σας συγχώρεσα, σας δέχτηκα με άπειρο έλεος και αγάπη, σας άφησα να ξεκουραστείτε από τους 

κόπους της ημέρας σας. Δεν σταμάτησα να σκέφτομαι την κοινωνική σας θέση, την 

Δεν έκρινα την τάξη ή την κάστα σας. Καθάρισα τη λέπρα της αμαρτίας σας και θεράπευσα τις ασθένειές 

σας. Έδειξα κατανόηση, συγχώρεση και καλοσύνη όταν έκρινα τις αδυναμίες σας. Σας επανέφερα στην 

αληθινή ζωή δίνοντάς σας ένα δόγμα αγάπης που σας επιτρέπει να σώζετε τον εαυτό σας σώζοντας τον 

πλησίον σας. 

23 Σε αυτά τα έργα Μου που έκανα για τον καθένα από εσάς, μπορείτε να βρείτε το καλύτερο 

παράδειγμα για να το χρησιμοποιήσετε ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ανάγκη, σώμα και ψυχή, οι οποίοι 

θα έρθουν σε σας μαζικά. 

24 Όταν μιλάω σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, μιλάω στην ανθρωπότητα. Το καθήκον σας αύριο 

είναι να απευθυνθείτε στις καρδιές των ανθρώπων και να τους μεταφέρετε αδελφικά τον Λόγο Μου που 

θα ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης.  

25 Σήμερα αισθάνεστε ότι ο πόνος σας ταλαιπώρησε, και μερικές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι 

καθαρίζετε τον εαυτό σας μέσω αυτού του ποτηριού. Πώς μπορείς να μιλάς για Μένα ενώ είσαι 

λερωμένος; Πώς θα μπορούσε να ρέει από την καρδιά σας η αγάπη που εκδηλώνεται μέσα από 

συναισθήματα ελέους και ανθρωπιάς, αν ήταν γεμάτη εγωισμό; 

26 Οι ατέλειες των παιδιών του Θεού έχουν προκαλέσει πόνο - έναν πόνο που έχει γίνει δάσκαλος για 

να δουλέψει τις καρδιές σας και να σας δείξει το μονοπάτι που έχετε χάσει. Η αγάπη μου εγκαθίσταται 

στην καρδιά σας για να απομακρύνει από αυτήν κάθε κακό, γιατί θέλω να σας δω δυνατούς, υγιείς και 

αγνούς. 

27 Ακούστε αυτή τη φωνή που αντηχεί ανάμεσά σας με αυτή τη μορφή, μην κουράζεστε να την 

ακούτε. Έχω παρατείνει την εκδήλωσή Μου με την πρόθεση να εξομαλύνω την τραχύτητα των καρδιών 

σας και, όταν δεν θα εκδηλωθώ πλέον μετά το 1950, να σας αφήσω σταθερούς στην πίστη. 

28 Οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στην επιστήμη τους, η καρδιά και το μυαλό τους είναι πλήρως 

απορροφημένα από τη ζωή που ζουν στη γη. Γι' αυτό, ανάμεσα στους ανθρώπους, επέλεξα αυτούς μέσω 

των οποίων μιλάω, απλά και χωρίς επιστήμη. Άγγιξα αυτές τις καρδιές και στη συνέχεια διείσδυσα στο 

μυαλό τους με το φως Μου για να φέρω αυτό το μήνυμα αγάπης στο λαό Μου. 
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29 Αυτό το φως φώτισε το μονοπάτι της ζωής σας, και γι' αυτό μου δώσατε τον εαυτό σας. Μετά την 

αναχώρησή Μου, θα σας αφήσω ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να μαρτυρήσετε την αλήθεια Μου, και 

ανάμεσα στους μαθητές θα εμφανιστούν οι δάσκαλοι που κηρύττουν το δόγμα της πνευματικής αγάπης με 

τα έργα τους. 

30 Οι χαρές της βασιλείας των ουρανών είναι για όλους. Εδώ στη γη θα έχετε λίγη από αυτή την 

ειρήνη και μια γεύση από την αιώνια ζωή. Να είστε καλοπροαίρετοι στη γη και δεν θα σας λείψει η 

ειρήνη μου. 

31 Πολλές σελίδες του Βιβλίου της Ζωής έχετε δει να περνούν από τότε που σας έδωσα τον Λόγο 

Μου. Κάθε μία από αυτές ήταν μια τέλεια διδασκαλία. Μερικές φορές ήταν η αγάπη του Πατέρα που σας 

μίλησε, άλλες φορές ήταν ο Δάσκαλος που σας έβαλε μπροστά στην καρέκλα του, και μερικές φορές ήταν 

ο Δικαστής που σας ξεσήκωσε. 

32 Έχετε όλοι λάβει τον λόγο μου, επομένως έχετε όλοι λάβει οδηγίες και καθήκοντα στο πνεύμα για 

να τα ακολουθήσετε. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει, άλλοι περιμένουν ακόμη την ώρα να ξεκινήσουν, άλλοι 

πάλι βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας. Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά σας που να μην έχει λάβει 

ικανότητες για να ξεδιπλωθεί. Αλλά ενώ κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνονται, αφού ακόμα 

εκδηλώνω τον εαυτό Μου με αυτή τη μορφή, άλλοι θα αρχίσουν την ψυχική τους ξεδίπλωση μόνο μετά 

την ώρα της εκδήλωσής Μου. Ωστόσο, σηκωθείτε όλοι σας ως ένα πνεύμα σε αυτούς τους καιρούς. 

33 Έχετε τα χαρίσματα να κατανοείτε το Λόγο μου, να λαμβάνετε τις εμπνεύσεις μου και τα οράματα 

που θα σας αναγγείλουν τι έρχεται. 

34 Εκείνοι που σταμάτησαν σήμερα - εκείνοι που έλαβαν δώρα για να λάβουν τη Θεϊκή Μου ακτίνα, 

ή που θα έπρεπε να επιτρέψουν στον Πνευματικό Κόσμο να εκδηλωθεί μέσω αυτών, και οι οποίοι δεν 

εκπλήρωσαν την αποστολή τους, θα αρχίσουν να την εκπληρώνουν αργότερα, αν και τους λέω ήδη ότι η 

μορφή της μετάδοσης πρέπει να αλλάξει, ώστε να μην προκαλέσουν σύγχυση στην ανθρωπότητα. 

35 Θα έρθει η μέρα που θα είστε διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο - ο ένας σε ένα έθνος, ο άλλος 

σε άλλες χώρες, και όμως όλοι θα νιώθετε ενωμένοι από την πνευματική αρμονία που σας έχω φέρει. 

36 Σας προετοιμάζω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και μέσω αυτού του δεσμού να είστε δυνατοί και 

ανίκητοι. Για το λόγο αυτό υπήρξα ο στοργικός και υπομονετικός Δάσκαλος που, μέσω του 

παραδείγματός του, δείχνει στους μαθητές το δρόμο. Προσέξτε τα βήματά σας, τα έργα σας, ακόμη και τα 

λόγια και τις σκέψεις σας. Δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα κρίνει τις ατέλειές σας, θα είναι πάντα ο 

Κύριος που θα σας διορθώνει μέσω της συνείδησής σας. 

37 Ήταν θέλημά Μου να γίνω γνωστός μέσα από αμαρτωλούς ανθρώπους για να σας δώσω 

αποδείξεις της δύναμης και της αγάπης Μου. Τώρα, μέσω του Πνεύματος, πηγαίνετε προς τον Πατέρα 

σας για να Του αποδείξετε ότι και εσείς Τον αγαπάτε. Αγωνιστείτε γι' αυτόν τον στόχο, φτάστε σ' αυτόν 

τον μεγαλειώδη διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα, χωρίς να ικανοποιείστε με τους πρώτους καρπούς που θα 

θερίσετε, αλλά μόνο όταν θα έχετε φτάσει στην τελειότητα. Κάθε ανθρώπινο ον θα έχει τότε μέσα του τον 

θεϊκό οδηγό που θα τον οδηγεί αιώνια στα μονοπάτια που προορίζονται για εκείνους που ξέρουν πώς να 

εξελίσσονται προς τα πάνω στην επιθυμία για την αγάπη του Δημιουργού τους. 

38 Το φως μου που έχει γίνει λόγος, η ζωή, οι δοκιμασίες - όλα έχουν σκοπό να σας απελευθερώσουν 

από τον υλισμό σας. Αύριο, ακόμη και η ανθρώπινη επιστήμη θα έχει πνευματικότητα, ανύψωση, ευγενείς 

στόχους και θα ξέρει πώς να μιλάει γι' αυτό που της κρύβεται φαινομενικά και που μόνο στην 

πραγματικότητα δεν κατάφερε να ανακαλύψει. Διότι δεν θα είναι η διάνοια που θα διεισδύσει στο 

μυστικό, αλλά η ψυχή, και αυτό θα συμβεί μόνο όταν έχει αποκτήσει την καθαρότητα. 

Αλλά μην ανησυχείτε, άνθρωποι, ότι εξαιτίας της στροφής προς το πνεύμα και ό,τι του ανήκει, η 

ανθρώπινη ζωή και τα γήινα καθήκοντά σας θα παραμεληθούν και ότι η υγεία και το σώμα σας θα 

υποστούν συνέπειες που δεν υποψιάζεστε ακόμη σήμερα. Γιατί όταν η ψυχή των σημερινών ανθρώπων 

σηκωθεί από τη βρωμιά μέσα στην οποία ζει σήμερα, θα νιώσει στο σώμα της μια νέα δύναμη και ένα 

άγνωστο μέχρι σήμερα φως που θα οδηγήσει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια ύπαρξη πλούσια σε 

ευημερία, ευημερία και υγεία. 

39 Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να προσεγγίζουν αδιάκοπα τις ψυχές τους με παροδικές και 

μερικές φορές ανούσιες πράξεις λατρείας; Δεν πρέπει να εξαπατάτε την ψυχή ή την καρδιά με τελετές που 

δεν έχουν ουσία ή υπόσταση αιώνιας ζωής. 
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40 Είναι απαραίτητο αυτό το φως να φτάσει σύντομα στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία 

αν είναι αρχικά η αιτία των διαφορών ή των αγώνων. Το φως και το σκοτάδι, η αλήθεια και το ψέμα, το 

καλό και το κακό πάντα συγκρούονταν. Ακριβώς όπως οι σκιές της νύχτας ξεθωριάζουν στο φως της 

ημέρας, έτσι και το κακό των ανθρώπων θα υποχωρήσει μπροστά στο μήνυμα της αγάπης μου. 

41 Σε εκείνη τη "Δεύτερη Εποχή", η έλευσή μου ως ανθρώπινο ον έγινε πιστευτή μόνο από λίγες 

καρδιές. Παρ' όλα αυτά, η ανθρωπότητα καθόρισε αργότερα τη γέννηση του Σωτήρα ως την αρχή μιας 

νέας εποχής. Ομοίως, σε αυτή τη χρονική στιγμή, η αρχή της εκδήλωσής μου σε εσάς, δηλαδή η έλευσή 

μου ως Άγιο Πνεύμα, θα καθιερωθεί αύριο ως η αρχή μιας άλλης εποχής. 

42 Ακούστε τι σας λέει ο Χριστός, η ενσάρκωση της Θεϊκής Αγάπης. 

43 Ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης, σε όσους αγαπούν την αλήθεια και σπέρνουν τους 

σπόρους της αγάπης. 

44 Είμαι "Ο Λόγος" που αναζητά τους ανθρώπους επειδή δεν μπόρεσαν να Με προσεγγίσουν. Είναι η 

αλήθεια Μου που τους αποκαλύπτω, αφού η αλήθεια είναι η βασιλεία στην οποία θα εισέλθετε όλοι 

σύμφωνα με το θέλημά Μου. 

45 Πώς θα ανακαλύψετε την αλήθεια, αν δεν σας πω πρώτα ότι απαιτούνται πολλές απαρνήσεις για 

να την ανακαλύψετε; 

46 Για να βρει κανείς την αλήθεια, μερικές φορές είναι απαραίτητο να απαρνηθεί ό,τι κατέχει, ακόμη 

και τον εαυτό του. 

47 Ο αυτάρεσκος, ο υλιστής, ο αδιάφορος δεν μπορεί να δει την αλήθεια μέχρι να καταστρέψει τα 

τείχη μέσα στα οποία ζει. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσει τα πάθη και τις αδυναμίες του για να δει το φως 

μου πρόσωπο με πρόσωπο. 

48 Ένας υλιστής αγαπά μόνο την ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι τα πάντα μέσα του 

είναι παροδικά, είναι αποφασισμένος να τα ζήσει έντονα. Στη συνέχεια, όταν τα σχέδιά του ή οι επιθυμίες 

του δεν πραγματοποιούνται ή όταν ο πόνος τον πλήττει με κάποιο τρόπο, απελπίζεται και βλασφημεί- 

προκαλεί τη μοίρα και την κατηγορεί ότι δεν του δίνει τα οφέλη που πιστεύει ότι δικαιούται. 

49 Είναι αδύναμες ψυχές μέσα σε αδάμαστα σώματα, είναι ηθικά ανώριμα όντα που δοκιμάζονται με 

πολλούς τρόπους για να καταλάβουν τη λανθασμένη εκτίμηση με την οποία αντιμετωπίζουν έργα μικρής 

αξίας στην υλοποίησή τους. 

50 Πόσο πολύ θα ήθελαν οι υλοποιημένοι να αλλάξουν το πεπρωμένο τους! Πόσο λαχταρούν να πάνε 

όλα σύμφωνα με τις ιδέες τους και τη θέλησή τους. 

51 Μπορεί κανείς να λάβει από τον Θεό όλα τα αγαθά που επιθυμεί, χωρίς να χρειάζεται να 

αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη Του ή να δυσπιστήσει στη δύναμή Του. Η αγάπη μου είναι έτοιμη να 

ακούσει όποιον θέλει να βελτιώσει την ύπαρξή του. 

52 Σας ξαναλέω: Ειρήνη στους ανθρώπους καλής θέλησης που αγαπούν την αλήθεια, γιατί κάνουν 

κάτι για να υποταχθούν στο Θείο Θέλημα. Και εκείνοι που θέτουν τον εαυτό τους υπό την προστασία μου 

πρέπει αναπόφευκτα να αισθάνονται την παρουσία μου - τόσο στην ψυχή τους όσο και στην ανθρώπινη 

ζωή τους, στους αγώνες τους, στις ανάγκες τους, στις δοκιμασίες τους. 

53 Οι άνθρωποι καλής θέλησης είναι παιδιά που υπακούουν στο νόμο του Πατέρα τους. Περπατούν 

στο σωστό μονοπάτι, και όταν υποφέρουν πολύ, σηκώνουν την ψυχή τους σε Μένα με την επιθυμία για 

συγχώρεση και ειρήνη. Γνωρίζουν ότι ο πόνος είναι συχνά αναγκαίος και, ως εκ τούτου, τον υπομένουν 

με υπομονή. Μόνο όταν αυτό γίνεται αφόρητο, ζητούν να ελαφρυνθεί το βάρος του σταυρού τους. 

"Κύριε", Μου λένε, "ξέρω ότι η ψυχή μου χρειάζεται εξαγνισμό, βάσανα, για να προχωρήσει προς τα 

πάνω. Ξέρεις καλύτερα από μένα τι χρειάζομαι. Δεν μπορείτε να μου δώσετε τίποτα που δεν χρειάζομαι. 

Ας γίνει λοιπόν το θέλημά σου για μένα". Μακάριοι όσοι σκέφτονται και προσεύχονται με αυτόν τον 

τρόπο, γιατί αναζητούν το παράδειγμα του Δασκάλου τους για να το εφαρμόσουν στις δοκιμασίες της 

ζωής τους. 

54 Είναι αλήθεια ότι κάθε πόνος, κάθε ταλαιπωρία ανανεώνει την καρδιά, ταρακουνά την ψυχή και 

την καθαρίζει από τους λεκέδες της, δίνοντάς της την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί προς τα 

πάνω. 

55 Πόσο καλό κάνει ο πόνος στην ψυχή όταν αυτό το ποτήρι πίνεται με αγάπη και υπομονή! 

56 Μεγάλη ήταν η δοκιμασία για την ψυχή σας. Είστε σαν τα χιλιάδων ετών δέντρα που χάνουν τα 

κοκαλιάρικα φύλλα τους όταν φυσάει ο άνεμος, τα μαστιγώνει και τα απογυμνώνει, ώστε αργότερα να 
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καλυφθούν με νέα φύλλα. Έτσι το δέντρο εκπληρώνει το θέλημα του Πατέρα. Με τον ίδιο τρόπο, όλοι 

σας θα πρέπει να την εκπληρώσετε επιτρέποντας στις δοκιμασίες και τα μαθήματα που σας δίνει ο 

Πατέρας σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας να σας απελευθερώσουν από τα παλιά ρούχα, τις ακαθαρσίες 

και τα κουρέλια της ψυχής, για να σας ντύσει με νέα γιορτινά ρούχα. 

57 Να ξέρετε, μαθητές, ότι ο πόνος απομακρύνει τους κακούς καρπούς από την καρδιά σας, σας δίνει 

εμπειρία και προκαλεί τη διόρθωση των λαθών σας. 

58 Με αυτόν τον τρόπο, ο Πατέρας σας σας δοκιμάζει, ώστε το μυαλό σας να γίνει φωτεινό. Αλλά αν 

δεν καταλαβαίνετε και υποφέρετε άσκοπα, επειδή δεν ανακαλύπτετε το νόημα των σοφών μου 

μαθημάτων, ο πόνος σας δεν έχει νόημα και δεν αξιολογείτε το μάθημα. 

59 Σε αυτό το διάστημα σας εξήγησα το νόημα της ζωής, στο οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε τον λόγο 

του πόνου σας, τι σημαίνει εξιλέωση και επανόρθωση και γιατί πρέπει να εξαγνιστείτε. Όταν ο λαός μου 

κατανοήσει και νιώσει τη διδασκαλία μου, θα τεθούν τα θεμέλια μιας νέας ανθρωπότητας. 

60 Σας έχει ταρακουνήσει μερικές φορές ο πόνος; Έχουν λυγίσει τα κλαδιά σας, έχουν ξεκολλήσει τα 

κοκαλιάρικα φύλλα και έχουν πέσει οι κακοί καρποί από το δέντρο σας; Σας λέω ότι το αγαθό που έχει 

αποκτήσει η ψυχή σας αξίζει ασύγκριτα περισσότερο από ό,τι εκτιμάται περισσότερο στον κόσμο. 

61 Σας δίνω παραδείγματα που μπορείτε να παρατηρήσετε καθημερινά στη φύση, όπως αυτό του 

δέντρου όταν το μαστιγώνει ο άνεμος της καταιγίδας. Γιατί η υλική φύση είναι μια εκδήλωση της θεϊκής 

φύσης, γι' αυτό και μπορείτε να βρείτε ένα μάθημα ή μια αποκάλυψη για το πνεύμα σας σε όλα όσα σας 

περιβάλλουν σε αυτή τη ζωή. 

62 Όπως το σώμα σας, για να ζήσει, χρειάζεται αέρα, ήλιο, νερό και ψωμί, έτσι και η ψυχή χρειάζεται 

το περιβάλλον διαβίωσης, το φως και την τροφή που αντιστοιχεί στη φύση της. Αν στερηθεί την 

ελευθερία να πετάξει ψηλά στην επιθυμία για την τροφή του, τότε εξασθενεί, μαραίνεται και γίνεται 

ανιαρό- όπως αν ένα παιδί αναγκαστεί να παραμένει πάντα στην κούνια του και να κλείνεται στο δωμάτιό 

του. Τα άκρα του θα χωλαίνουν, θα χλωμιάζει, οι αισθήσεις του θα αμβλύνονται και οι ικανότητές του θα 

ατροφούν. 

63 Συνειδητοποιήστε ότι η ψυχή μπορεί επίσης να είναι κουτσή! Θα μπορούσα ακόμη να σας πω ότι 

ο κόσμος είναι γεμάτος από διανοητικά κουτσούς, τυφλούς, κωφούς και άρρωστους! Η ψυχή που ζει 

φυλακισμένη και χωρίς ελευθερία ανάπτυξης είναι ένα ον που δεν αναπτύσσεται - ούτε σε σοφία, ούτε σε 

δύναμη, ούτε σε αρετή. 

64 Μην περιμένετε άγριες καταιγίδες για να σας καθαρίσουν από τις ακαθαρσίες, γιατί μπορείτε 

επίσης να περιμένετε τον ερχομό των εποχών για να σας ανανεώσουν μέσα τους, να σας καθαρίσουν και 

να σας κάνουν να ανθίσετε. 

65 Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθετε σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε σε 

άλλους, ανώτερους κόσμους της ζωής. 

66 Μάθετε, σκεφτείτε, καταλάβετε να αγωνίζεστε, να υποφέρετε και να ελπίζετε. Πάντα να αγαπάτε 

και να έχετε πίστη. Να είστε άνθρωποι της πίστης και της καλής θέλησης και θα γίνετε μεγάλες ψυχές. 

67 Αν θέλετε να αναζητήσετε την παρουσία Μου στη φύση που σας περιβάλλει, κάντε το. Ξέρω ότι 

θα Με ανακαλύψετε σε όλα, γιατί είμαι σε όλα και σε κάθε έργο Μου. 

68 Δείτε πώς γίνομαι γνωστός μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους κρύβομαι για μικρό 

χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφήσω τον θείο Λόγο Μου να κυλήσει από τα χείλη τους. Πότε θα Με 

κοιτάξετε πέρα από αυτό που ανήκει σε αυτόν τον κόσμο; Πότε θα Με ακούσετε μέσα από τις 

πνευματικές σας αισθήσεις, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου οργάνου; 

69 Ο αιώνιος διδακτικός λόγος του Θεού αντηχεί αδιάκοπα, διότι Αυτός είναι "ο Λόγος". Αλλά μόνο 

οι φωτισμένοι άνθρωποι την ακούνε άμεσα, δηλαδή από πνεύμα σε πνεύμα. 

70 Μόλις βρεθείτε σε άμεση επικοινωνία με το Θείο και με τον άνθρωπο, μόλις επιτύχετε την 

αρμονία της ύπαρξής σας, θα ακούσετε το τραγούδι στο οποίο ο άγγελος και ο άνθρωπος, ο ουρανός και ο 

κόσμος, το υπερπέραν και το γήινο βασίλειο, το πνεύμα και η ύλη ενώνονται. Όλοι θα ενωθούν σε έναν 

ύμνο αγάπης προς το Θεϊκό Ον που έδωσε ζωή στα έργα του και τα έκανε παιδιά του. Σ' αυτόν τον ύμνο 

της δοξολογίας θα ενωθείτε, μαθητές, γιατί γι' αυτό το σκοπό ήρθα στους ανθρώπους για άλλη μια φορά. 

71 Είναι απαραίτητο να εισέλθετε στο εσωτερικό σας ιερό - αυτό που δεν χτίστηκε από ανθρώπινο 

χέρι, αλλά από τον Θείο Νου. Σας λέω ότι εκεί θα γνωρίσετε την αποκάλυψη της αλήθειας, εκεί θα 

κατανοήσετε την ουσία του Αιώνιου, ώστε να το αγαπήσετε περισσότερο από όλα τα παροδικά. 



U 258 

106 

72 Τι είναι το σώμα σας; Ένα παροδικό πουλάκι που η πτήση του είναι σύντομη - ένα πουλί που 

ασυνείδητα τραγουδά την επικείμενη εξαφάνισή του. Αξιολύπητο σώμα, που μέσα στον εγωισμό του 

απαιτεί και απαιτεί πολλά για τον εαυτό του. Η ψυχή, από την άλλη πλευρά, είναι το αόρατο για τον 

κόσμο πουλί, αλλά αγνό και φωτεινό, το οποίο ανεβαίνει όλο και ψηλότερα με την πάροδο του χρόνου. 

Είναι το ον για το οποίο δεν υπάρχουν ηλικίες, χρόνια ή αιώνες. 

73 Ξέρετε ποια μέρα, ποια ώρα και ποιο έτος γεννηθήκατε. Ξέρετε όμως πότε ήρθατε στη ζωή 

πνευματικά; 

74 Σηκώστε την ψυχή, είναι η ουσία της ζωής σας, είναι το πεπρωμένο σας και ο σκοπός για τον 

οποίο δημιουργηθήκατε. Σηκωθείτε, γιατί έτσι θα έρθετε σε Μένα. Έχω πολλά να σας δώσω, πολύ 

περισσότερα από όσα έχετε συναντήσει στον κόσμο. 

75 Η αγάπη πρέπει τελικά να σας κατακτήσει, και μέσω της αγάπης θα Με γνωρίσετε. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 259  
1 Καλώς ήρθατε, μαθητές μου. Ήρθατε να ακούσετε τη διδασκαλία Μου, και ετοιμάζω το συμπόσιο 

για εσάς, ώστε να τραφείτε με την τροφή της αιώνιας ζωής. 

2 Ακόμα κι αν η "σάρκα" σας είναι αδύναμη, η ψυχή σας είναι αρκετά δυνατή για να Με υπακούσει. 

Μακάριος είναι ο μαθητής που έχει προετοιμάσει την καρδιά του και εγκαταλείπει ό,τι ανήκει στον κόσμο 

για να ακούσει τον "Λόγο". 

3 Προσφέρω στην ψυχή σου το ένδυμα της χάρης. Διότι με την πάροδο του χρόνου κάνατε κουρέλια 

από αυτά που σας έδωσα. 

4 Ο Νόμος Μου είναι η διδασκαλία που έχετε λάβει ανά πάσα στιγμή - ένας Νόμος που δεν 

υπακούσατε, και μέσω της ανυπακοής σας πέσατε σε σύγχυση. Τώρα σας φωτίζω εκ νέου με το φως του 

Αγίου Πνεύματος. 

5 Σας εμπιστεύτηκα ένα κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, για να λάμψει μπροστά στην ανθρωπότητα. 

Μην το κρύβετε και μην το στερείτε από τον εαυτό σας. 

6 Σήμερα τιμάτε τη θριαμβευτική είσοδό Μου στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Σήμερα ο άνθρωπος Μου 

παρουσιάζεται επίσης με κλαδιά φοίνικα στα υλικά του χέρια. Αλλά δεν βλέπω καμία ειρήνη στην καρδιά 

του. 

7 Εκείνη την εποχή τα πλήθη Με δέχτηκαν ψάλλοντας με την ψυχή τους Ωσαννά, επειδή γνώριζαν 

ότι η χάρη του Κυρίου ήταν μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούσαν ότι ο Υιός του Θεού ήταν μαζί 

με τους ανθρώπους. 

8 Αργότερα, όταν θυσιάστηκα στο ιερό θυσιαστήριο του σταυρού για να σας διδάξω να 

εκπληρώσετε την αποστολή σας, πολλοί αμφέβαλαν ότι ο Ιησούς θα ήταν ο Υιός του αληθινού Θεού, ο 

Αμνός του Θεού, που είχε αναγγελθεί πολύ νωρίτερα από τους προφήτες. Αλλά έτσι είναι γραμμένο ότι το 

Αρνίο θα σας φωτίσει με το αίμα του. 

9 Σήμερα έρχομαι με το Πνεύμα για να σας δώσω εκ νέου τις οδηγίες Μου, να σας 

πνευματοποιήσω, να διαλύσω το σκοτάδι με το φως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να ανανεωθείτε και να 

επιτρέψετε στις αρετές να εκδηλωθούν πλήρως. 

10 Οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη ακούσει αυτή τη λέξη, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ο ένας τον 

άλλον. Αλλά σας αποκάλεσα "Ο Ισχυρός Ισραήλ", επειδή θα ξεκινήσετε γεμάτοι με τη δύναμή μου για να 

μαρτυρήσετε την πνευματική μου παρουσία ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ώστε να φέρετε την αλήθεια 

μου και να αφαιρέσετε το δισκοπότηρο του πόνου που ο κόσμος αδειάζει αυτή τη στιγμή. 

11 Ανάμεσά σας είναι ο πεινασμένος λύκος. Πρέπει να παρακολουθείτε και να προσεύχεστε, πρέπει 

να εφαρμόζετε τη διδασκαλία μου. Όποιος υπακούει στις εντολές μου, θα νιώσει την ειρήνη μου. 

12 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σας μίλησα με κάθε σαφήνεια, ώστε να Με καταλάβετε. Σας 

έδειξα ότι αυτό το μονοπάτι είναι βατό. Όταν ο πόνος σας χτυπάει, δεν είναι ο Πατέρας που σας τον 

έστειλε. Εσείς οι ίδιοι το προκαλέσατε με την ανυπακοή σας. 

13 Συνειδητοποιήστε ότι είμαι άπειρη, μεγαλειώδης και ιερή Αγάπη, ότι αγαπώ τα πάντα. Αλλά σας 

λέω: αγαπάτε όπως σας αγαπάει ο Πατέρας, και εγώ θα συνεχίσω να σας αγαπώ πάντα. 

14 Ήρθα να σας καθαρίσω, όπως το χρυσάφι στο χωνευτήρι, ώστε να γίνετε παράδειγμα για την 

ανθρωπότητα. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου, ώστε να γίνετε ανάμεσα στους 

συνανθρώπους σας ένας πυρσός φωτός που φωτίζει όλες τις ψυχές. 

15 Είναι το πνεύμα της ψυχής σας στο οποίο θέλω να δώσω αιώνια ζωή, επειδή προήλθε από Μένα. 

Το προετοιμάζω έτσι ώστε να Με υπακούει και να μπορεί να επικοινωνεί μαζί Μου από πνεύμα σε 

πνεύμα. 

16 Δείξτε Μου τα κλαδιά των φοινίκων σας με πνευματικό τρόπο, γιατί τα υλικά κλαδιά των 

φοινίκων δεν Με φτάνουν. Ζείτε την εποχή που η ανθρωπότητα αδειάζει το δισκοπότηρο του πόνου. 

Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για να μη σας βρει και εσάς αυτό το μαρτύριο. 

17 Αυτές τις ημέρες, η ανθρωπότητα τιμά το Πάθος Μου. Αλλά αληθινά σας λέω, τώρα βρίσκεστε 

στον καιρό που θα σας αναστήσω. 

18 Μεγάλος είναι ο πόνος του Πνεύματός Μου όταν βλέπω την ανθρωπότητα να Με σταυρώνει 

ακόμα με τον φανατισμό της, την εκτροπή και την αμαρτία της. Εσείς, ωστόσο, οι εκλεκτοί άνθρωποι που 

έχετε φωτιστεί, ακολουθείτε την αληθινή Διδασκαλία Μου, η οποία θα βασιλεύει ανάμεσα στους 
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ανθρώπους για πάντα. Οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να αποκρύψουν την αγάπη μου, ούτε να 

επισκιάσουν το Θεϊκό μου Φως. Σας ενθαρρύνω και σας καθοδηγώ με τον Λόγο μου, ώστε να 

ακολουθήσετε τα βήματά μου και να εκπληρώσετε τον Νόμο μου. 

19 Αύριο θα σηκωθείτε με προσευχή στη θεότητά μου και, φωτισμένοι από τη διαίσθηση, θα γίνετε 

οδηγοί στο μονοπάτι των συνανθρώπων σας. 

20 Η αποστολή που σας έχω αναθέσει είναι μια αποστολή που πρέπει να εκπληρώνετε ανά πάσα 

στιγμή, διότι μέσω της μεσολάβησής σας η ανθρωπότητα πρέπει να λάβει το φως Μου και θα την 

ανυψώσω στη ζωή της χάρης. 

21 Ισραήλ, δεν έχουν την επιθυμία να συνεχίσουν να κοιμούνται. Γιατί αν το κάνετε αυτό, οι 

δυνάμεις της φύσης θα σας αφυπνίσουν και θα σας κατηγορήσουν για την έλλειψη εκπλήρωσης της 

μεγαλειώδους και δύσκολης αποστολής που σας έχω αναθέσει. 

22 Σας έκανα να γνωρίσετε τα χαρίσματά σας και την απεραντοσύνη των αγρών που σας 

εμπιστεύτηκα να καθαρίσετε και να καλλιεργήσετε. 

23 Είστε τα παιδιά μου που βρίσκονται κάτω από την προστασία μου, κάτω από το φύλλωμα του 

δέντρου της ζωής, και οι ψυχές σας είναι γεμάτες χαρά. Σας λέω, λαέ εκλεκτέ: Ποιος από εσάς που 

ικέτευσε το έλεός μου δεν το έλαβε; Μακάριοι όσοι από εσάς, γνωρίζοντας τις μεγάλες μου ευεργεσίες, 

ξεκίνησαν για να μαρτυρήσουν ότι ο Πατέρας είναι μαζί σας. Διότι εξαιτίας της μαρτυρίας σας, μεγάλα 

πλήθη θα ξεκινήσουν. 

24 Μαρτυρήστε ότι ήμουν μαζί σας για να έχουν οι άνθρωποι τη ζωή της χάρης στην ψυχή τους, για 

να ανακαλύψουν σε Μένα τον καλύτερο γιατρό και για να Με αναζητούν από πνεύμα σε πνεύμα. 

25 Στη Δεύτερη Εποχή, οι μαθητές μου διέδωσαν τη διδασκαλία μου, ώστε η ανθρωπότητα να τη 

μελετήσει, να τη σκεφτεί και να την εφαρμόσει. Αλλά αργότερα, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον 

πυρήνα της διδασκαλίας μου και δημιούργησε το δικό του νόμο για να καθοδηγήσει τις μάζες. Αλλά δεν 

δέχομαι αυτό που δημιούργησε ο άνθρωπος με την εκτροπή και την υλοποίησή του. Σας υπενθυμίζω μόνο 

ότι ο αληθινός μου ναός πρέπει να χτιστεί στην καρδιά και την ψυχή σας. 

26 Αυτήν την εποχή δίδαξα όσους από εσάς Με αναζητούσατε να Με νιώθετε στην καρδιά σας, να 

αποτυπώνετε τις διδασκαλίες Μου στην ίδια, ώστε να γίνετε άνθρωποι που ζουν γεμάτοι χάρη και φως. 

27 Προετοιμαστείτε και ξεκινήστε με ταπεινότητα για να φέρετε αυτό το μήνυμα ειρήνης στην 

ανθρωπότητα. Προσευχηθείτε γι' αυτούς, ώστε ο Πατέρας σας να κάνει τον νόμο Του να αναγνωρίζεται 

και να υπακούει από όλους τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να ζουν μια ζωή χάριτος και να ξέρουν 

πώς να Με αναζητούν από πνεύμα σε πνεύμα. 

28 Θυμηθείτε ότι είπα: Όταν δύο ή τρεις από εσάς συγκεντρωθούν στο όνομά Μου, θα είμαι ανάμεσά 

σας και θα αποκαλυφθώ σύμφωνα με την προετοιμασία σας. 

29 Έχω έρθει αυτή την εποχή για να δώσω στην ανθρωπότητα άλλη μια απόδειξη της αγάπης Μου, 

κάνοντας τον εαυτό Μου γνωστό ανάμεσά σας, εκλεκτοί άνθρωποι. 

30 Πρέπει να μαρτυρήσετε στους ανθρώπους και να τους διδάξετε ότι όταν προετοιμάζονται, όταν 

αφαιρούν την υλοποίησή τους, θα Με αισθάνονται και θα Με βλέπουν με το πνεύμα τους. Επομένως, σας 

μίλησα μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και αυτή η εκδήλωση μέσω των αμαρτωλών ανθρώπων ήταν η 

απόδειξη της αγάπης που σας χορήγησα, ώστε να μπορέσετε να λάβετε το Λόγο Μου και αργότερα να τον 

φέρετε στην ανθρωπότητα. 

31 Προετοιμάσου, Ισραήλ, γιατί ο χρόνος της εκδήλωσής Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας είναι 

σύντομος, και δεν θέλω να αισθάνεστε ορφανοί αύριο εξαιτίας της έλλειψης προετοιμασίας σας και να 

μιμηθείτε τα πλήθη που συγκεντρώνονται στις φανταχτερές εκκλησίες τους και ικανοποιούνται με τελετές 

και υλικά τραγούδια. 

Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη, υπάρχουν λίγοι που Με έχουν νιώσει. Αλλά ήρθα σε σας για να 

προετοιμάσω τις καρδιές σας και να φωτίσω τις ψυχές σας, για να σας δώσω το Λόγο Μου γεμάτο αγάπη, 

ώστε να νιώσετε την παρουσία Μου και να είστε ανάμεσα σε εκείνους που αύριο θα μεταδώσουν αυτή την 

αγάπη και την ειρήνη στους συνανθρώπους τους. 

32 Αν δεν προετοιμάσετε τις καρδιές σας γεμάτες αγάπη μέσω του Λόγου μου - τι θα απογίνετε εσείς, 

τι θα απογίνει ο γείτονάς σας όταν θα ζήσετε την εποχή που οι μεγάλες δοκιμασίες και οι καταιγίδες θα 

μαστιγώνουν την ανθρωπότητα; 
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Δεν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές, και αν για λίγο καιρό αυτοί οι άνθρωποι παραδίδονται στις 

απολαύσεις με την επιθυμία τους για παρηγοριά, σας λέω ειλικρινά ότι σε όλες αυτές τις απολαύσεις 

έχουν μια πάσχουσα και άρρωστη ψυχή που δεν αισθάνεται την ειρήνη Μου. Στην απόσπαση της 

προσοχής που αναζητούν, ικανοποιούν μόνο τις φυσικές τους αισθήσεις, αλλά οι ψυχές τους έχουν μόνο 

πόνο μέσα τους. 

33 Αυτή η ανθρωπότητα δεν Με έχει νιώσει, κανείς δεν έχει έρθει ακόμη να την πάρει από το χέρι και 

να της δείξει τον δρόμο. Θα την δεχθώ σαν αθώα και θα κρίνω τις παραβάσεις της με έλεος. Θα της δώσω 

την ευκαιρία να επανορθώσει. 

Αλλά εσείς, εκλεκτοί άνθρωποι, που Με ακούσατε, στους οποίους έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου - 

πώς θα αισθάνεστε μπροστά Μου όταν φτάσετε στο πνευματικό και ομολογήσετε την ανυπακοή σας σε 

Μένα; Είστε εκείνοι που έχουν χαριτωθεί από τον Πατέρα και θέλω να σας υποδεχθώ μαζί με την 

εκπλήρωση της δύσκολης αποστολής σας. Δεν θέλω να κατηγορηθείτε μπροστά Μου, θέλω να σας 

υποδεχτώ με ένα πατρικό χαμόγελο και να σας στείλω ξανά στον κόσμο ως πνεύματα φωτός, ως οδηγούς 

και προστάτες του πλησίον σας. 

34 Αληθινά σας λέω: Έχετε έρθει σε Μένα επειδή ο Ηλίας σας μάζεψε με διάφορους τρόπους, επειδή 

είστε οι εκλεκτοί που ο Ηλίας έφερε σε Μένα ως πρόβατα. Όποιος βρίσκεται μέσα στο μαντρί του Ηλία 

προστατεύεται από αυτόν. Αυτός ο ακούραστος Ποιμένας σας προστατεύει από τις δόλιες 

αναπαραστάσεις. 

35 Το Άγιο Πνεύμα σας φώτισε. Αλλά όχι μόνο εκείνοι από εσάς που έχουν τη Θεία Σφραγίδα Μου 

έχουν αυτή τη χάρη, αλλά όλοι όσοι ανεβαίνουν σε Μένα προετοιμασμένοι και καθοδηγούμενοι από τον 

Ηλία. 

36 Το φως του Αγίου Πνεύματος σας φώτισε, ώστε να είστε μαζί Μου στο πνεύμα και στην αλήθεια. 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα νιώσετε την αγάπη Μου και θα βρείτε τη σωτηρία. 

37 Δέχομαι τα πρόβατα που φέρνει ο Ηλίας μπροστά Μου. Θα συνεχίσει να αναζητά τους χαμένους, 

γιατί θα χαρίσω το έλεός Μου σε όλους τους λαούς της γης και σε όλες τις μελλοντικές γενιές. 

38 Ο Δάσκαλος σας λέει: Πιείτε από αυτή την ανεξάντλητη πηγή, κρυστάλλινο νερό, τρέφεστε με το 

ψωμί της αιώνιας ζωής, πάρτε τον καρπό της αμπέλου. Ιδού, σας έχω ετοιμάσει την καλύτερη θέση στο 

τραπέζι μου. 

39 Σε ρωτώ, Ισραήλ: Τι ζητάς για τα έθνη; Γιατί αυτό το όφελος δεν είναι μόνο για εσάς. Δείτε πώς 

τα έθνη έχουν ταλαιπωρηθεί από τις μεγάλες δοκιμασίες του πόνου. Αλλά σε σας λέω: Ισραήλ, αν 

μεσολαβήσεις και προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, το θέλημά Μου θα πραγματοποιηθεί σε όλη 

την ανθρωπότητα. 

40 Οι άνθρωποι έχουν διαστρεβλώσει τη διδασκαλία μου. Αλλά ήρθα σε σας για να σας εκπαιδεύσω 

για άλλη μια φορά με τη διδασκαλία μου, με τη σοφία μου, ώστε να γίνετε μαθητές μου και να είστε αυτοί 

που αύριο θα διδάξουν τους ανθρώπους του κόσμου και θα κάνουν αισθητή την παρουσία μου στις ψυχές 

τους. 

41 Τα έθνη ετοιμάζονται να βυθιστούν σε νέους πολέμους. Αλλά αν παρακολουθείτε και 

προσεύχεστε, θα προσφέρω και θα χαρίσω την ειρήνη Μου στην ανθρωπότητα. 

42 Έχω έρθει στο πνεύμα σε αυτή την Τρίτη Εποχή για να σας αναστήσω όπως ο Λάζαρος από τον 

τάφο του στη ζωή. Θεράπευσα τη λέπρα σας και αφαίρεσα τον πόνο σας. 

43 Σας έδωσα τις οδηγίες μου, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε την αγάπη μου στην καρδιά σας και 

έτσι να ξεκινήσετε προετοιμασμένοι να οδηγήσετε την ανθρωπότητα και να της δείξετε το δέντρο που σας 

έδωσε σκιά και έδωσε ζωή με τους καρπούς του. 

44 Προσκαλέστε τους ανθρώπους να έρθουν σε Μένα για να τους δώσω το πατρικό Μου χάδι, να 

φωτίσω τις ψυχές τους, να τους σώσω από την ατελείωτη θάλασσα του κακού, να τους δώσω γάλα και 

μέλι και να αφαιρέσω την πίκρα από τη ζωή τους. 

45 Αν μιλάτε έτσι στους συνανθρώπους σας, θα έχετε εκπληρώσει την εντολή που σας έχω δώσει ανά 

πάσα στιγμή. Ακούστε μέσα σας, αγαπημένοι άνθρωποι, τη φωνή της συνείδησης και ενισχύστε την 

απόφασή σας να Με αγαπάτε και να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. 

46 Αναζητώ την αγάπη της καρδιάς σας, ώστε να μπορέσετε να χτίσετε ένα ιερό για Μένα σε αυτήν. 

Σας αγαπώ, σας έχω στολίσει με θεία χάρη και σας έχω φωτίσει, ώστε να είστε στην υπηρεσία Μου. 
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47 Μέσα σας έχω τοποθετήσει αυτόν τον Λόγο που θα πολλαπλασιαστεί αύριο σαν καλός σπόρος. 

Γιατί όταν δεν θα Με ακούτε πλέον με αυτή τη μορφή, τα πλήθη θα στραφούν στους μαθητές Μου για να 

λάβουν τις οδηγίες που δεν μπόρεσαν να ακούσουν μέσω των φορέων της φωνής. Εσύ θα τους 

καθοδηγήσεις και εγώ θα είμαι μαζί τους. Θα είστε αφοσιωμένοι και υπάκουοι στο Νόμο Μου, έτσι ώστε 

το Έργο Μου να σας χρησιμεύσει ως προστατευτική άμυνα και να υψώσετε το λάβαρο της 

πνευματοποίησης. 

48 Ισραήλ, οι μεγάλες δοκιμασίες είναι έτοιμες να πλήξουν την ανθρωπότητα επειδή η ανθρωπότητα 

το θέλησε, επειδή η απόφαση να καταστρέψει εξακολουθεί να ζει στις καρδιές της, και επίσης επειδή 

δημιούργησε τον δικό της Θεό σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά πριν ο άνθρωπος κάνει το δικό του θέλημα, ο 

Πατέρας θα γίνει εκ νέου αισθητός ανάμεσα στην ανθρωπότητα. 

Εσείς, ο λαός μου, θα σηκωθείτε για να δείξετε ξανά την κιβωτό της σωτηρίας, που είναι ο νόμος μου, 

όπως μίλησε τότε ο Νώε στον λαό. 

49 Ετοιμαστείτε, λαέ μου, να δεχτείτε αυτούς που θα έρθουν σε σας. Δώστε τους την αγάπη Μου, 

διδάξτε τους να αγαπούν ο ένας τον άλλον, δείξτε τους τον Νόμο Μου, ανάψτε στις καρδιές τους τη 

φλόγα της πίστης και δώστε τους ειρήνη με τον Λόγο Μου, ώστε να μπορούν να τρέφονται από αυτόν 

στους δρόμους τους. Θα διδάξετε αυτά τα πλήθη να Με αναζητούν από πνεύμα σε πνεύμα. 

50 Έχετε έρθει στη γη για να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή. Γι' αυτό σας έχω προετοιμάσει μέσω 

του Λόγου μου, για να σβήσω τη δίψα της ψυχής σας με αυτό το κρυστάλλινο νερό, για να σας ενισχύσω 

και να σας θεραπεύσω. Θα σηκώνεστε με θάρρος να μιλάτε στους ανθρώπους στο όνομά μου. Θα είστε οι 

αγγελιοφόροι μου και μέσω της διαμεσολάβησής σας θα τους δώσω το φως μου. 

51 Σηκωθείτε στην προσευχή και θα είμαι μαζί σας, και μαζί με τον πνευματικό κόσμο θα αφυπνίσετε 

σταδιακά τους ανθρώπους. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε για εκείνους που δεν Με έχουν αισθανθεί 

και θρηνούν μέσα στον πόνο τους, λέγοντάς Μου: "Πατέρα, Πατέρα, γιατί δεν μας ακούς;" 

Εσείς, ωστόσο, που ξέρετε πώς να Με αναζητάτε από πνεύμα σε πνεύμα, θα διδάξετε τους 

συνανθρώπους σας να προσεύχονται και να Με αναζητούν στη σιωπή και στην ανύψωση της ψυχής τους. 

Θα κάνω τη συγχώρεσή Μου αισθητή σ' αυτούς, θα τους δώσω φως και σοφία για να εκπληρώσουν το 

νόμο Μου. 

52 Μέσω εκείνων από εσάς που Με αναγνώρισαν και είναι μαζί Μου, θα βοηθήσω εκείνους που 

χάνονται στην απέραντη θάλασσα του κακού. Τους συγχωρώ και τους ευλογώ. Εσείς, όμως, που έχετε 

λάβει αγαθά από τον Θεό και Κύριό σας, μαρτυρήστε στην ανθρωπότητα όλα όσα σας δίδαξα και σας 

αποκάλυψα, ώστε να Με αγαπήσουν και αυτοί και να αρχίσουν να εκπληρώνουν την πνευματική τους 

αποστολή. 

53 Είναι προφητευμένο ότι στην παρούσα εποχή στη γη θα εμφανιστεί ο νέος λαός του Θεού, ο "λαός 

του Ισραήλ", και ο λόγος Μου πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αλλά μη νομίζετε ότι πρόκειται για τον 

εβραϊκό λαό όταν αναφέρω τον Νέο Λαό του Ισραήλ. Γιατί ο λαός για τον οποίο σας μιλάω θα 

αποτελείται από όλες τις φυλές και όλες τις γλώσσες. Η κοινότητά της δεν θα είναι φυσική, αλλά 

πνευματική, όπως και η αποστολή της θα είναι πνευματική. 

54 Ενώ σε εκείνη την Πρώτη Εποχή ο Ισραήλ αποτελούνταν από δώδεκα φυλές, τώρα θα υπάρχουν 

δώδεκα αποστολές που θα εκτελέσει ο Νέος Λαός - δώδεκα θεϊκές αποστολές που στην αλληλεπίδρασή 

τους θα του δώσουν τη δύναμη ενός αήττητου λαού. 

55 Οι άνθρωποι δεν θα χρειαστεί να σχηματίσουν ομάδες για να σχηματίσουν τις νέες φυλές. Θα τους 

δημιουργήσω και θα αναθέσω στον καθένα από αυτούς μια διαφορετική αποστολή για να την εκτελέσουν 

ανάμεσα στους ανθρώπους. 

56 Τα χαρίσματα της διαίσθησης, της αποκάλυψης και της έμπνευσης θα ξυπνήσουν στο πνεύμα του 

Νέου Ισραήλ, γιατί μέσω αυτών θα λαμβάνει τα μηνύματά μου. 

57 Οι άνθρωποι που θα αποτελέσουν τον νέο λαό δεν θα επιλεγούν στη γη, αλλά λόγω της αγάπης 

μου θα είναι ήδη σημαδεμένοι ή σφραγισμένοι στις ψυχές τους ως εξελιγμένα όντα, ως όντα του φωτός, 

που δεν θα μπορούν να παρεκκλίνουν από το μονοπάτι που έχει χαραχθεί γι' αυτούς. 

58 Όπως στην Πρώτη Εποχή ο Ισραήλ προετοιμάστηκε και διατάχθηκε να διασχίσει την έρημο 

επιθυμώντας τη Γη της Επαγγελίας και σε κάθε φυλή ανατέθηκε διαφορετικό έργο, έτσι και σε αυτή την 

εποχή κάποιοι θα ενισχύσουν πνευματικά τους άλλους και ο καθένας θα εκπληρώσει το έργο που του 

ανατέθηκε. 
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59 Εσείς που Με ακούτε σήμερα θα είστε μόνο ένα μέρος αυτού του λαού που θα διασκορπιστεί σε 

όλη τη γη και θα είναι τόσο πολυάριθμος όσο τα αστέρια στο στερέωμα. 

60 Αυτό το σημάδι που κάποιοι από εσάς έχουν λάβει είναι μόνο ένα σύμβολο του σημείου που φέρει 

στην ψυχή του ο καθένας που εκπληρώνει ένα καθήκον μέσα στο Νέο Λαό του Ισραήλ σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή. 

61 Σας έχω πει πολλές φορές ότι η ψυχή σας είχε μέσα της όλα όσα κατείχε πριν έρθει στη γη. 

Επομένως, αυτή η πράξη που αποκαλείτε "σφράγιση" ήταν μόνο ένα σύμβολο. Χαρείτε, όμως, γιατί το 

καθήκον σας έχει ήδη οριστεί, γιατί ήδη γνωρίζετε ποια θα είναι η μοίρα σας και ο ρόλος σας στους 

κόλπους του Νέου Λαού. 

62 Θα είστε οι κήρυκες που θα διακηρύσσουν τις οδηγίες Μου στα έθνη, και θα είστε αυτοί που θα 

αποκαλύψουν στην ανθρωπότητα το θείο μήνυμα του οποίου σας έχω καταστήσει διαχειριστές. Γιατί σε 

αυτό το μήνυμα όλοι οι αγγελιοφόροι και οι σημαδεμένοι θα ενωθούν πνευματικά. Θα διακηρύξετε στην 

ανθρωπότητα την ώρα που όλα τα χαρίσματα και οι ικανότητες της ψυχής θα απελευθερωθούν και θα 

διδάξετε τον τρόπο να τα ανακαλύψετε, να τα ξεδιπλώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. 

63 Η έμπνευση, η διαίσθηση, το χάρισμα του λόγου, η θεραπεία, η προφητεία, η αποκάλυψη, ο 

πνευματικός διάλογος - αυτά είναι τα χαρίσματα τα οποία, εκχυμένα στο λαό μου, θα κάνουν όλους τους 

ανθρώπους μια νέα ανθρωπότητα. Αλλά προσευχηθείτε, έχετε πίστη, κουράγιο, ώστε να διαδώσετε την 

ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία στους συνανθρώπους σας. 

64 Οι αγγελιοφόροι μου θα εκπληρώνουν καθήκοντα παντού, στους κόλπους κάθε ιδρύματος. Η 

καρδιά τους δεν θα γνωρίζει την πνευματική αποστολή που εκπληρώνει, αλλά η πνευματική τους ψυχή θα 

έχει πλήρη επίγνωση όλων όσων κάνει. Θα δείξει στην καρδιά το πεπρωμένο που πρέπει να εκπληρώσει 

στη γη και θα αποκαλύψει στο νου όλα όσα πρέπει να συνειδητοποιήσει. 

65 Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη σας που έχετε λάβει αυτό το μήνυμα! Γιατί πρέπει να 

προετοιμαστείτε για να δώσετε μαρτυρία για όσα ακούσατε και να γίνετε παράδειγμα και διδασκαλία 

πνευματικότητας. 

66 Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μια ασάφεια ανάμεσά σας όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα χείλη σας 

για να διακηρύξετε τα καλά νέα στους ανθρώπους, και η αλήθεια και η γενναιοδωρία πρέπει να 

εκφράζονται στα έργα σας καθώς και στα λόγια και τα γραπτά σας. 

67 Τώρα σας ρωτώ: Θέλετε να είστε αυτοί που θα ηχήσουν το κάλεσμα αφύπνισης για την 

ανθρωπότητα, ξυπνώντας την με ένα κουδούνισμα του οποίου ο ήχος είναι αυτός της αλήθειας που καλεί 

τις καρδιές; Ή μήπως θέλετε να περιμένουν μέχρι να εξαφανιστεί και το τελευταίο αποτύπωμά σας στη 

γη, ώστε να είναι οι νέες γενιές που θα παραδώσουν αυτή τη μαρτυρία στους λαούς του κόσμου; 

68 Δεν έκανα λάθος όταν έστειλα τον καθένα από εσάς, ακόμη και αν μερικές φορές αμφιβάλλετε για 

τη δύναμή σας να ανταποκριθείτε σε ένα τόσο υψηλό πεπρωμένο. 

69 Αμφιβάλλετε ότι έχετε επιλεγεί και αποσταλεί, επειδή γνωρίζετε τις αδυναμίες σας. Αλλά μπορώ 

να σας πω ότι αυτές οι αδυναμίες δεν είναι στην πνευματική ψυχή που έστειλα, αλλά στη σάρκα που 

χρησιμεύει ως δοκιμασία για εσάς στη γη. 

70 Θα έρθει ο καιρός που η πνευματική ψυχή θα κερδίσει το πάνω χέρι έναντι του σώματος και το 

φως της γνώσης θα λάμψει σε κάθε νου. Τότε θα γίνετε ένα μεταξύ σας, γιατί μόνο ένας θα μείνει: Αυτό 

της υπακοής στην εντολή που είναι γραμμένη στην ψυχή σας από τον Πατέρα για να είστε άξια παιδιά του 

Νέου Λαού του Ισραήλ. 

71 Το θείο φως του Διδασκάλου εξαπλώνεται σε όλη τη γη. Στέλνω το κάλεσμα στους "εργάτες" μου 

για να καθίσετε στο τραπέζι του Κυρίου. Εκφράστε την υπακοή και την ταπεινοφροσύνη σας, ελάτε να 

θρέψετε τον εαυτό σας, ώστε να έχετε μέσα σας αγάπη, κατανόηση και έλεος. 

72 Εγώ, ο Υπέρτατος Δάσκαλος, δίνω το τέλειο παράδειγμα στους "εργάτες" μου. Προετοιμάζω τους 

μαθητές μου σε αυτή την Τρίτη Εποχή, ώστε να γίνετε καρδιές που θα εκπληρώνουν τον Νόμο και θα 

ασκούν το έλεος που σας ανήκει. 

73 Έρχομαι σε σας, αγαπημένοι μαθητές, για να σας ενθαρρύνω με την αγάπη Μου, για να Με 

νιώσετε και να Με γνωρίσετε, για να ξέρετε από ποιον ακούτε το Λόγο και να τον κατανοήσετε 

μελετώντας και ερευνώντας τον. 

74 Βυθιστείτε σε αυτό, αγαπημένοι "εργάτες", γιατί το σκοτάδι εξαπλώνεται στην ανθρωπότητα - 

μίσος, απληστία και ματαιοδοξία. Αλλά εσείς έχετε μεγάλη δύναμη, εσείς είστε αυτοί που πρέπει να 
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μιλήσετε για το Έργο μου, ώστε οι άρρωστοι, οι "λεπροί", οι άπιστοι να αναγνωρίσουν τι παραδίδει ο 

"Θεϊκός Λόγος" αυτή την εποχή. 

75 Είστε το φως του κόσμου. Όμως, αν και λάμπετε ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν γνωρίζετε ακόμη 

τον εαυτό σας, ούτε σας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. 

76 Η άπιστη ανθρωπότητα ανοίγει το στόμα της για να αρνηθεί τη δύναμή Μου, επειδή περιμένει να 

δει τις αποδείξεις και τα θαύματα που της έδωσα στη Δεύτερη Εποχή. Οι άνθρωποι τρέφουν την 

ειδωλολατρία επειδή δεν ήξεραν πώς να υψώσουν την ψυχή τους, δεν ήξεραν πώς να προσεύχονται, ούτε 

πώς να ζητούν. 

77 Όταν σας δίδαξα να ζητάτε, σας έβαλα στο μονοπάτι της αλήθειας, της ανοδικής ανάπτυξης και 

της προετοιμασίας. Σας είπα: Θα διδάξετε τους ανθρώπους να αγρυπνούν και να προσεύχονται. 

78 Σκεφτείτε, μελετήστε και θα καταλάβετε ότι ο Κύριος γίνεται γνωστός μέσα στην ταπεινότητά σας 

για να σας δώσει φως, συγχώρεση και ευλογίες, ότι ποτέ δεν σας εγκατέλειψε. Είμαι μαζί σας για να 

ελαφρύνω το σταυρό σας, για να σας δώσω παρηγοριά. 

79 Σας εμπιστεύτηκα τα χωράφια και τα γεωργικά εργαλεία, ώστε να μπορείτε να δουλέψετε τα 

χωράφια και να τα καλλιεργήσετε. 

80 Η ανθρωπότητα πεινάει και διψάει για την αλήθεια που σας εμπιστεύτηκα. Η ανθρωπότητα οδεύει 

προς το σκοτάδι, προς την άβυσσο, προς την καταστροφή. Αλλά υπάρχουν καρδιές που Με αγαπούν, από 

διαφορετικές γλώσσες, φυλές και χρώματα. Δίνω μόνο το κάλεσμα στις ψυχές χωρίς να εξετάζω τις 

διαφορές. 

81 Εσύ, Ισραήλ, είσαι αυτός που πρέπει να τους δείξεις τον δρόμο, που πρέπει να τους δώσεις τις 

οδηγίες μου. 

82 Αναγνωρίστε τη χάρη που διαθέτετε και την αξία του Λόγου Μου. Ξεκινήστε να εργάζεστε ως μια 

καρδιά, ως ένας άνθρωπος και με μια θέληση, για να αποδώσετε δικαιοσύνη στην αποστολή που σας έχω 

αναθέσει. 

83 Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να ενώνεστε και να είστε παράδειγμα ταπεινότητας. Μεταδώστε 

τον Λόγο Μου, μεταδώστε υγεία, δώστε παρηγοριά, αναστήστε τον Λάζαρο από τον τάφο του, 

αποκαταστήστε την όραση στους τυφλούς και θεραπεύστε τους κουτσούς, τότε η ανθρωπότητα θα Με 

αναγνωρίσει μέσω αυτών των πνευματικών θαυμάτων. 

84 Μετά το 1950 δεν θα Με ακούτε πια μέσω φωνητικών φορέων, και τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι 

ήταν ο Δάσκαλος, ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα, που έκανε τον εαυτό Του γνωστό μέσω της ανθρώπινης 

ικανότητας κατανόησης. 

85 Σήμερα σας δίνω τη χάρη Μου ως Πατέρας και τις οδηγίες Μου ως Δάσκαλος. Σας κάλεσα μέσω 

της μελωδικής μου καμπάνας και σας μάζεψα από διάφορα μονοπάτια για να σας κάνω ηγέτες των 

ανθρώπων σε αυτή την εποχή. Σας υπενθύμισα την αποστολή που πρέπει να εκπληρώσετε και εκπαίδευσα 

τα πνευματικά σας μάτια να Με βλέπουν μέσω συμβόλων και αριθμών. Σας έδωσα το χάρισμα του λόγου, 

ώστε να μπορείτε να μαρτυρήσετε στην ανθρωπότητα τις αποκαλύψεις που έχετε λάβει από Μένα. 

86 Είστε οι εκλεκτοί Μου και σας έχω πει: όπου κι αν πάτε, θα αφήνετε ίχνη φωτός. Ωστόσο, για να 

αφήσετε αυτό το ίχνος, πρέπει να ανανεωθείτε, πρέπει να προετοιμαστείτε. 

87 Αν ακολουθήσετε τις διδασκαλίες Μου, τι θα μπορούσατε να φοβηθείτε από τον κόσμο; Σας 

μιλάω με κάθε σαφήνεια, για να Με καταλάβετε, για να μπορέσετε να Με ακολουθήσετε. 

88 Σας διδάσκω για να δώσετε στον κόσμο λόγια αλήθειας, για να κάνετε αισθητή την παρουσία 

Μου. Προσφέρετε Μου τα λουλούδια της καρδιάς σας, αφήστε το άρωμα των καλών σας έργων να 

ανυψωθεί στο Πνεύμα Μου, γίνετε ένα καλό παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας και αύριο, όταν δεν 

θα Με ακούτε πια μέσω αυτών των φορέων φωνής, ξεκινήστε ως καλοί μαθητές Μου για να δείξετε στην 

ανθρωπότητα αυτό το μονοπάτι. 

89 Οι άνθρωποι έχουν αλλοιώσει το έργο μου και έχουν παραστρατήσει. Αλλά θα εκπαιδεύσετε τους 

εαυτούς σας και δεν θα πέσετε πια στην ειδωλολατρία. Γιατί οι εικόνες που φτιάχτηκαν από ανθρώπινα 

χέρια δεν μιλούν, δεν αισθάνονται, ούτε ακούν. Πρέπει η ουσία μου να υλοποιηθεί για να είμαι μαζί σας; 

Η αλήθεια θα υπερισχύει πάντοτε. Πάντα σας έδινα λόγια αλήθειας για να μπορείτε κι εσείς να 

μαρτυρήσετε για Μένα. 

90 Ο πειρασμός θέλει να σας στερήσει τα χαρίσματά σας σαν αρπακτικό πουλί. Αλλά ζείτε σε μια 

εποχή που έχετε ελευθερία πίστης, διότι η εποχή της καταπίεσης έχει πλέον τελειώσει, και πρέπει να 
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χρησιμοποιήσετε αυτή την ελευθερία και να μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να γίνει σκλάβος της κακίας 

και των ψεμάτων των ανθρώπων. 

91 Μεταδώστε αυτή τη διδασκαλία με αγάπη, γιατί την αγάπη είναι αυτό που σας έδωσα. Δεν 

χρησιμοποίησα το μαστίγιο για να σας κάνω να πιστέψετε σε Μένα. Γιατί αν το έκανα αυτό, δεν θα ήμουν 

πλέον ο Πατέρας σας και ο Θεός σας. 

92 Στους δρόμους και τα μονοπάτια του κόσμου έχετε συναντήσει πόνο. Τώρα συλλογιστείτε αυτό το 

μονοπάτι όπου βρίσκεται η αλήθεια μου, συλλογιστείτε τη δόξα του με το πνευματικό σας βλέμμα. Σας 

έχω εμπιστευθεί κλειδιά, χαρίσματα και δύναμη. Αξιοποιήστε όλα αυτά, ώστε η ανθρωπότητα να σας 

αναγνωρίσει ως μαθητές μου. 

93 Τώρα είναι η ώρα να προετοιμαστείτε, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε να εκπληρώνετε την 

αποστολή σας, όταν δεν θα Με ακούτε πλέον μέσω των φορέων της φωνής. Δεν θα χωρίσω ποτέ από 

εσένα. Θα σας εμπνεύσω και θα σας μιλήσω από πνεύμα σε πνεύμα, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε 

τη δύσκολη αποστολή σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 260  
1 Επιστρέφετε σε Μένα αυτή τη στιγμή για να ακούσετε τη νέα Μου διδασκαλία, για να λάβετε το 

φύλλο νόμου της Διδασκαλίας Μου που είχατε ξεχάσει και για να αναζητήσετε το βιβλίο των 

αποκαλύψεών Μου που οι άνθρωποι είχαν επίσης αποκρύψει από εσάς. 

2 Έχω ανοίξει μπροστά σας ένα άλλο κεφάλαιο του Βιβλίου της Ζωής, την Έκτη Σφραγίδα, το οποίο 

περιέχει άπειρη σοφία, την οποία σας αποκαλύπτω τώρα με απλό και κατανοητό τρόπο. Αυτή η 

αποκάλυψη σας εξηγεί τα μυστικά στα οποία δεν μπορέσατε να διεισδύσετε. 

3 Η Έκτη Σφραγίδα είναι πλήρως ανοιχτή και σας δείχνω τη μία σελίδα της μετά την άλλη. 

4 Όποτε η προετοιμασία σας ήταν μεγάλη, όταν Με ακούσατε, λάβατε μεγάλες Θεϊκές αποκαλύψεις. 

Είστε οι κληρονόμοι του Βιβλίου της Σοφίας, και γι' αυτό, όταν προετοιμαστείτε, το περιεχόμενο της 

Έκτης Σφραγίδας θα ξεχυθεί μέσα σας, ώστε να γίνετε ο μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει ότι η φωνή που 

άκουσε ήταν η φωνή Μου, και θα το μαρτυρήσετε με τα έργα σας. 

5 Αν ο Πατέρας δεν γινόταν γνωστός στα παιδιά Του, θα μπορούσε να περιμένει τέλεια κατανόηση 

και αγάπη από αυτά; Θυμηθείτε ότι με την πάροδο του χρόνου έκανα τις διδασκαλίες Μου γνωστές στο 

πνεύμα σας με όλο και μεγαλύτερη απλότητα. 

6 Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που ζείτε στην εποχή του Αγίου Πνεύματος, δεν Με αναγνωρίζετε 

ακόμη πλήρως, δεν έχετε τέλεια ιδέα για το ποιος είμαι, ούτε έχετε κατανοήσει όσα σας έχω αποκαλύψει. 

Αλλά η αγάπη σας θα σας φέρει στον στόχο του ταξιδιού της ζωής, ενθαρρυμένη από τον λόγο του 

Δασκάλου σας. 

7 Περιπλανιέστε σε μια πνευματική έρημο, φωτισμένοι από το φως ενός θεϊκού φάρου. Δεν είναι η 

καυτή άμμος που καίει τα πέλματα των ποδιών σας, ούτε οι ακτίνες του ήλιου που τραυματίζουν το δέρμα 

του προσώπου σας. Δεν είναι η έλλειψη νερού και ψωμιού που σας βασανίζει, και όμως - η ζωή που ζείτε, 

με τις θυσίες της, τις κακουχίες και τις ατυχίες της, είναι επίσης μια έρημος που διασχίζετε σιγά-σιγά, 

αλλά με τη σταθερή ελπίδα να φτάσετε στο βασίλειο της ειρήνης. 

8 Ο Ηλίας είναι ο ηγέτης που καθοδηγεί τον λαό αυτή την εποχή, του δείχνει τον δρόμο και τον 

ενθαρρύνει στον αγώνα. 

9 Αυτή η περιπλάνηση θα αφήσει πρόοδο και τελειότητα στην ψυχή σας. Συνειδητοποιήστε, 

ωστόσο, ότι αν ήσασταν μαθητευόμενοι στον Πρώτο Χρόνο, θα έχετε γίνει μαθητές στον Δεύτερο Χρόνο, 

και σε αυτόν τον χρόνο θα λάβετε την εκπαίδευση για να γίνετε δάσκαλοι. 

Πρέπει να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να ερευνούν το έργο μου, το οποίο 

κάποιοι θα θεωρήσουν επιστημονικό. Τότε θα τους αναγγείλετε πώς η πνευματική διδασκαλία θα 

μεταμορφώσει τον κόσμο και θα το μαρτυρήσετε με τα έργα της αγάπης σας για τους συνανθρώπους σας. 

10 Δεν αντιτίθεμαι στην επιστήμη του ανθρώπου, διότι η επιστήμη είναι γνώση, νόηση, φως. Αλλά η 

διδασκαλία Μου είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη γνώση. Στο Λόγο Μου σας μιλάω για το πνεύμα-ψυχή, 

για τη γνώση του πνευματικού, του Θείου, για τη γνώση μιας ανώτερης ζωής που είναι πέρα από κάθε 

ουσία και ύλη. Αληθινά σας λέω, ευλογώ την επιστήμη που οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει για το καλό της 

ανθρωπότητας. 

11 Τώρα είναι η εποχή που θα γίνει πολύς λόγος για την ψυχή και την επιστήμη. Η επιστήμη δεν είναι 

προνόμιο μόνο εκείνων που εκπαιδεύονται σωματικά για να τη μελετήσουν. Διότι είναι φως που πηγάζει 

από την ψυχή του πνεύματος, η οποία το λαμβάνει από τον Θεό. 

12 Η θεϊκή μου διδασκαλία είναι μια ανώτερη επιστήμη που σας διδάσκει να τελειοποιείτε την ψυχή. 

Γι' αυτό σας έδωσα τον εγκέφαλο και την καρδιά, για να βελτιώσετε εκεί τη σκέψη και το συναίσθημά 

σας. 

13 Η διδασκαλία που σας δίνω αυτή τη στιγμή δεν έχει όρια, είναι περιεκτική, είναι άπειρη. Σε αυτήν 

θα βρείτε την αληθινή γνώση της πνευματικής και υλικής ζωής. 

14 Σας βλέπω ικανούς να κατανοήσετε τη διδασκαλία μου και να διεισδύσετε στα μυστικά της. Μέσω 

της υλικής επιστήμης έχετε γνωρίσει τους νόμους που διέπουν την υλική δημιουργία - νόμους που 

συμπυκνώνονται στο ίδιο σας το σώμα. 

Αλλά όταν γνωρίσατε αυτό που προηγουμένως ήταν μυστήριο για σας, συνειδητοποιήσατε ότι 

βρισκόσασταν μπροστά στα κατώφλια του υπερπέραν, όπου νιώθατε την καρδιά του Πατέρα που 
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προσπαθούσε αδιάκοπα να σας επικοινωνήσει. Τι μπορεί να σας είναι άγνωστο όταν γνωρίζετε τη 

διδασκαλία μου; 

15 Γι' αυτό σας λέω ότι η διδασκαλία μου σας δίνει την ανώτερη γνώση που θα εμποδίσει την καρδιά 

σας να απελπιστεί μπροστά στους μορφωμένους αυτού του κόσμου. 

16 Για να καταλάβετε το νόημα ή τη σημασία οποιουδήποτε γεγονότος στη φύση ή στη ζωή σας, δεν 

χρειάζεται να συμβουλευτείτε τα βιβλία της επιστήμης. Θα σας αρκεί να προετοιμάσετε το μυαλό σας και 

να καθαρίσετε την καρδιά σας, ώστε η έμπνευση να ρέει από τα χείλη σας. 

17 Η αγάπη Μου για σας είναι τόσο μεγάλη που, αν και είστε ακόμα τόσο ανώριμοι, σας πρόσφερα 

το βασίλειό Μου και κατέβηκα σε σας για να σας δώσω το Αίμα Μου! 

18 Αυτός ο λαός, τον οποίο διδάσκω σήμερα, δεν θα είναι μεγαλύτερος από τους άλλους εξαιτίας 

αυτού, αλλά θα είναι πιο υπεύθυνος για όσα του έχω εμπιστευτεί και όσα του έχω αποκαλύψει. Το 

καθήκον σου είναι να κάνεις τους άλλους να μοιραστούν αυτό που κατέχεις, να τους κάνεις ίσους με σένα, 

έτσι ώστε αν και ήσουν ο πρώτος που έλαβε, να είσαι ο τελευταίος από ταπεινότητα. Μη φοβάστε ότι 

αυτοί που θα έρθουν μετά από εσάς θα σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο από εσάς. Όσο περισσότερο 

δίνετε, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι γνώσεις σας. Αν, από την άλλη πλευρά, δεν μεταδώσετε 

τίποτα από όσα έχετε λάβει από τον Πατέρα, η ψυχή σας θα παραμείνει γυμνή, η καρδιά σας άδεια και τα 

χέρια σας χωρίς δύναμη. Τότε θα έχετε χάσει τον θησαυρό και το βιβλίο θα κλείσει. Το στόμα σας θα 

παραμείνει βουβό και δεν θα μιλάει πλέον για πνευματικές διδασκαλίες και θα χάσετε το θεραπευτικό 

βάλσαμο που σας εμπιστεύτηκε ο Ιησούς. 

19 Η αποστολή σας μεταξύ των ανθρώπων είναι η αποστολή της ειρήνης και της αγάπης. Το πνεύμα 

σας είχε ήδη αυτή την αποστολή στην Πρώτη Εποχή, όταν ήσασταν παιδιά-μαθητές του Νόμου Μου, 

όταν σας χρησιμοποίησα ως όργανα για να δώσετε διδασκαλίες και παραδείγματα στους ανθρώπους όλων 

των εποχών. Στη Δεύτερη Εποχή, ήσασταν μαθητές του Ιησού, αφού ακούσατε από τα χείλη μου αυτό 

που άκουσαν οι δώδεκα απόστολοι και το διέδωσαν, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μάρτυρες. Γι' αυτό, 

μετά την αναχώρησή μου, προέκυψαν πολλοί μαθητές του Χριστού και πολλοί μάρτυρες. 

20 Άνθρωποι: Σε αυτή την εποχή που θα έρθω ως Άγιο Πνεύμα, θα σας αφήσω εκπαιδευμένους ως 

Διδασκάλους ικανούς να επικοινωνούν άμεσα με τη Θεότητα. 

21 Τα περισσότερα ανθρώπινα πλάσματα δεν θα Με ακούσουν μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, αλλά 

θα λάβουν τις οδηγίες Μου μέσω εσάς. Ήδη πλησιάζει ο καιρός που θα καταργήσω για πάντα αυτή τη 

μορφή παροχής του Λόγου Μου σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά πολλοί λαοί που δεν Με άκουσαν, θα Με 

ακούσουν μέσα από εσάς. Σήμερα η διαθήκη μου μαζί σας θα σφραγιστεί όχι με το αίμα μου, αλλά με το 

φως μου. 

22 Δεν θα χρειάζεται να ρωτάτε τους ανθρώπους τι να κάνουν, ούτε να τραυλίζετε ή να σιωπάτε στις 

ερωτήσεις τους. Κουβαλάτε μέσα σας τον Δάσκαλο που θα σας μιλήσει και θα σας εμπνεύσει. Η 

προσευχή σας θα λάβει αρκετή δύναμη και ισχύ για να κάνει θαύματα. 

23 Δείτε πώς ο κόσμος, μπροστά στις μεγάλες του ανάγκες, αναλογίζεται τις υποσχέσεις που έδωσε ο 

Ιησούς στη Δεύτερη Εποχή για την επιστροφή του στην ανθρωπότητα και μελετά τους προφήτες των 

προηγούμενων εποχών με την ελπίδα ότι τα γεγονότα που περιβάλλουν αυτή την εποχή είναι το σημάδι 

του επικείμενου ερχομού μου. 

24 Αν εσείς, ως οπαδοί του Έργου μου, αισθάνεστε κατώτεροι και περιφρονητικοί από τους 

συνανθρώπους σας, θα θεωρηθείτε ηλίθιοι και αδαείς. 

25 Είναι απλώς μια μορφή έκφρασης που χρησιμοποιώ όταν σας λέω ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου 

μέσω των αδαών. Γιατί ένας εγκέφαλος που επιτρέπει στην έμπνευσή Μου να περάσει αποκαλύπτει φως 

στην ψυχή, και το φως είναι σοφία. 

26 Σας λέω εκ νέου: Πολεμήστε! Γιατί όσο η ψυχή βρίσκεται στο μονοπάτι της ανάπτυξης, θα 

εκτίθεται σε πειρασμούς. Γι' αυτό, σας καθοδηγώ και σας δίνω δύναμη, ώστε να μπορέσετε να ξεπεράσετε 

τις κακές κλίσεις. Αν η ψυχή σας είναι δυνατή, θα δώσει δύναμη στο νου και σταθερή θέληση στην 

καρδιά για να νικήσει τις επιθυμίες της σάρκας. Αν ο άνθρωπος δεν έχει φως, η ψυχή του δεν 

αναπτύσσεται. Τότε όλες οι αντιξοότητες της ζωής επηρεάζουν την καρδιά του με δύναμη, και είναι σαν 

βάρκα που αναποδογυρίζει εν μέσω καταιγίδας. 

27 Όταν ο άνθρωπος είναι προετοιμασμένος ψυχικά, είναι σαν να φοράει μια άφθαρτη πανοπλία 

ενάντια στον ύπουλο πειρασμό. 
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28 Σας αποκάλυψα αυτές τις διδασκαλίες, ώστε όταν πέφτετε ή σκοντάφτετε για μια στιγμή στο 

μονοπάτι, να αναγνωρίζετε την παράβασή σας και να αναζητάτε ξανά το μονοπάτι της διόρθωσης. 

29 Αν είστε ταπεινοί, ο πνευματικός σας πλούτος θα αυξηθεί στη ζωή που σας περιμένει. Τότε θα 

έχετε την ειρήνη που θα σας δώσει την πιο όμορφη αίσθηση της ύπαρξής σας. Και στο πνεύμα σας θα 

γεννηθεί η λαχτάρα να υπηρετήσετε τον Πατέρα, όντας πιστός φύλακας όλων όσων δημιούργησα Εγώ, 

όντας παρηγοριά για τους πάσχοντες και ειρήνη για τους ειρηνικούς. 

30 Δεν είναι μόνο ο Λόγος Μου που σας αναγγέλλει την Παρουσία Μου σε αυτές τις στιγμές, είναι η 

ίδια σας η ψυχή που Με αισθάνεται βαθιά εν μέσω αυτής της ειρήνης που σας δίνω. 

31 Ο Δάσκαλος είναι μαζί σας. Η ψυχή σου έχει πάρει τη θέση της στο ουράνιο τραπέζι μου. Αληθινά 

σας λέω, σε αυτό το τραπέζι δεν υπάρχουν προνομιούχες θέσεις, όλοι είναι ίσοι, επειδή αγκαλιάζονται 

από το έλεός Μου. 

32 Η αγάπη μου διαπερνά την ύπαρξή σας, ώστε να αγαπάτε τον πλησίον σας όπως εγώ σας αγαπώ, 

και να μην υπάρχουν ούτε πρώτες ούτε τελευταίες θέσεις στις καρδιές σας. Αν είχατε ήδη ξεκινήσει για τα 

έθνη, τις επαρχίες και τα χωριά, θα βρίσκατε μια ανθρωπότητα χωρίς αγάπη, χωρίς έλεος, θα 

ανακαλύπτατε παντού πόνο και δυστυχία. Παντού θα βρείτε κατάλληλη γη για να σπείρετε τον σπόρο 

μου. 

33 Η ανθρωπότητα αισθάνεται την παρουσία Μου χωρίς να γνωρίζει με ποιον τρόπο έχω κάνει τον 

εαυτό Μου γνωστό, και στη φοβισμένη προσευχή της Μου λέει ότι μόνο το Αίμα Μου θα μπορέσει να τη 

σώσει, ότι αν της δώσω το ψωμί Μου δεν θα χαθεί από την πείνα και τη δίψα για αγάπη, και ότι μόνο το 

φως Μου θα φέρει λύση στις συγκρούσεις της. Η φωνή της, γεμάτη πόνο και απελπισία, Με ρωτά: "Γιατί 

δεν έρχεσαι; Γιατί δεν πλησιάζεις αυτόν που σε καλεί και σε ικετεύει μέσα στον πόνο του;" 

34 Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που Με ακούνε μέρα με τη μέρα και δέχονται την 

παρουσία του Πνεύματός Μου, το οποίο, με τη χάρη Του, μεταμορφώνει τους παρίες σε υπηρέτες της 

θεότητας. 

35 Αν ήξεραν ότι σύντομα θα αναχωρούσα ξανά, θα σας έκριναν αδίστακτα ως αχάριστους εξαιτίας 

της αδιαφορίας σας για την ανάγκη τους για παρηγοριά, για έναν πνευματικό λόγο, για μια ακτίνα φωτός. 

36 Αυτή τη στιγμή σας προετοιμάζω για την εποχή μετά την αναχώρησή Μου, έτσι ώστε να 

παραμείνετε ενωμένοι παρά τις αντιξοότητες της ζωής, επειδή ο "Λόγος" θα συνεχίσει να δονείται 

πνευματικά μέσα σας, αποκαλύπτοντάς σας μεγάλες εμπνεύσεις. Όταν έρχεστε μαζί για να μιλήσετε για 

πνευματικές εκδηλώσεις, θα λαμβάνετε θεϊκές εμπνεύσεις από Μένα, και εκείνες τις στιγμές θα νιώθετε 

τη ζεστασιά της καρδιάς του Διδασκάλου και το γλυκό βάρος του χεριού Του πάνω στο κεφάλι σας. Τότε 

θα σας φανεί σαν να ακούτε την αγαπημένη μου φωνή που θα σας δώσει την ειρήνη μου. 

37 Σας δίνω μια σταγόνα θεραπευτικού βάλσαμου, ώστε όταν διώκεστε να κάνετε θαυματουργές 

θεραπείες μεταξύ των ανθρώπων. Διότι κατά τη διάρκεια των μεγάλων επιδημιών, όταν ξεσπούν οι 

παράξενες ασθένειες που είναι άγνωστες στην επιστήμη, θα φανεί η εξουσία των μαθητών μου. 

38 Σας εμπιστεύομαι ένα κλειδί με το οποίο θα ανοίξετε την πιο σκουριασμένη κλειδαριά, δηλαδή 

την πιο ατίθαση καρδιά, ακόμα και τις πύλες των φυλακών, για να δώσετε ελευθερία στους αθώους και να 

σώσετε τους ενόχους. Θα ζείτε πάντα με ειρήνη και εμπιστοσύνη σε Μένα, γιατί όπου κι αν πάτε, θα 

προστατεύεστε από τους αγγέλους Μου. Θα κάνουν την εκπλήρωση της αποστολής σας δική τους και θα 

σας συνοδεύουν σε σπίτια, νοσοκομεία, φυλακές, πεδία διχόνοιας και πολέμου - όπου κι αν πάτε για να 

σπείρετε τον σπόρο Μου. 

39 Τότε το φως της Έκτης Σφραγίδας θα λάμψει με δύναμη, η οποία θα είναι σαν ένας παγκόσμιος 

πυρσός του οποίου οι ακτίνες θα φαίνονται από όλους, και το όνομα της Διδασκαλίας μου θα γίνει γνωστό 

στην ανθρωπότητα. 

40 Αυτή η γωνιά της γης όπου έχω γίνει γνωστός σε αυτόν τον καιρό θα είναι μια αντανάκλαση της 

Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία θα ανοίξει τις "δώδεκα πύλες" της για να δώσει πρόσβαση στους ξένους που 

θα έρθουν σε μεγάλα πλήθη για να ρωτήσουν πού ήταν ο Δάσκαλος σε αυτόν τον καιρό, για να ζητήσουν 

μαρτυρία για τα θαύματα που έκανε και τις αποδείξεις που έδωσε για να μελετήσουν το Λόγο Του και να 

παρατηρήσουν εκείνους που ήταν μαθητές Του. Πολλοί θα φέρουν τις γραφές με τις προφητείες των 

περασμένων εποχών για να διαπιστώσουν αν πραγματικά ήμουν ανάμεσά σας. 

41 Από τους μαθητές μου, κάποιοι θα παραμείνουν εκεί που είναι τώρα. Άλλοι όμως θα πρέπει να 

φύγουν για άλλες χώρες, και στο δρόμο τους ως απόστολοι και ιεραπόστολοι θα δουν τα πεδία των μαχών 
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όπου η καταστροφή και ο θάνατος έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Θα δουν τις νεκρές πόλεις, τα ερείπια και 

τη δυστυχία. Τότε θα αρχίσει ο αγώνας για να επιστρέψουν οι "νεκροί" σε μια ζωή πίστης, φωτός και 

αγάπης. Αλλά αν οι άνθρωποι αμφιβάλλουν για την ειλικρίνεια των "εργατών" Μου, θα κάνω θαύματα με 

τη μεσολάβησή τους. Τότε οι άπιστοι θα μεταστραφούν, θα κλάψουν και τα πλήθη θα πλημμυρίσουν την 

καρδιά αυτών των αγγελιοφόρων με τον πόνο τους. 

42 Δεν ξέρετε από ποιον θα κληθείτε και θα γίνετε δεκτοί. Αλλά όπου κι αν πάτε και σε όποιον κι αν 

παρουσιαστείτε, θα μιλάτε πάντα ντυμένοι με ταπεινότητα και πραότητα. Θα ερμηνεύετε τον νόμο, τις 

αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες των περασμένων εποχών και ό,τι έχει αποκαλυφθεί σε αυτή την εποχή 

από το Άγιο Πνεύμα. Θα μιλάτε μεταφορικά, αλλά να ξέρετε πώς να εξηγείτε τις μεταφορικές εκφράσεις 

και τις παραβολές μου, ώστε οι ενήλικες να καταλαβαίνουν, τα παιδιά να αφυπνίζονται και οι ηλικιωμένοι 

να μην βασανίζουν το μυαλό τους. 

43 Εκείνοι που μεταστρέφονται σε αυτόν τον Λόγο θα ενταχθούν στους "εργάτες" και θα ξεκινήσουν 

να κερδίζουν καρδιές και ψυχές για Μένα. 

44 Η αντιπαράθεση θα είναι σκληρή αλλά γόνιμη, γιατί ο πόνος θα έχει κάνει τις καρδιές γόνιμες από 

πριν. 

45 Αναγνωρίστε τις μεταμορφώσεις που θα συμβούν εξαιτίας της διδασκαλίας μου! 

46 Η υλική βία θα ακυρωθεί, η επιστήμη θα μπερδευτεί, η υπερηφάνεια θα ταπεινωθεί και τα πάθη θα 

υποταχθούν. 

47 Η ψυχή του ανθρώπου, που έχει ήδη ξεδιπλωθεί λόγω της εξέλιξής της, σύντομα θα κατανοήσει 

και θα οικειοποιηθεί τις αποκαλύψεις της Διδασκαλίας μου. Πίσω από τον υλισμό, τα συμφέροντα και τις 

ματαιοδοξίες, υπάρχει η πνευματική ψυχή που περιμένει τον ερχομό μου. 

48 Βεβαιωθείτε ότι ο σπόρος που σπέρνετε είναι τόσο αγνός όσο σας τον εμπιστεύτηκα. 

49 Θα συναντήσετε ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά από εσάς, που αισθάνονται και ζουν με 

διαφορετικό τρόπο και των οποίων τα έθιμα, οι συνθήκες, οι νόμοι, οι διδασκαλίες και οι τελετουργίες 

είναι επίσης πολύ βαθιά ριζωμένα στην καρδιά τους. 

50 Θα γίνετε μάρτυρες των αγώνων των κοσμοθεωριών και των δογμάτων, κάποιοι θα ακολουθούν 

εν μέρει το νόμο μου, ενώ άλλοι θα απομακρύνονται εντελώς από αυτές τις αρχές. Θα τους επιτρέψω να 

συγκρουστούν και να πολεμήσουν μεταξύ τους. 

51 Σε αυτή την αντιπαράθεση θα δείτε τις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες να χρησιμοποιούν 

περισσότερο τη βία και την αδικία παρά την αγάπη και το έλεος. Θα δείτε τις προσπάθειές τους να 

δεσμεύσουν τους αδύναμους στον εαυτό τους. 

52 Η αποσύνθεση θα φανεί σε όλους, επειδή η αλήθεια έχει τα δικά της όπλα για να υπερασπιστεί 

εκείνους που εμμένουν σε αυτή την ίδια την αλήθεια. Όταν όμως στους ανθρώπους τίθεται το ερώτημα: 

"Πού είναι η αλήθεια;", θα πρέπει να απαντάτε: "Στην αγάπη". 

53 Μαθητές, η χαρά σας είναι μεγάλη γιατί ο Λόγος μου είναι ακόμα μαζί σας - αυτός ο Λόγος που 

σας έδωσε ζωή, που σας στήριξε στις ώρες της δοκιμασίας και που σας έθρεψε. Όταν τον γνωρίσατε, 

βιώσατε ότι οι πληγές σας έκλεισαν και η ζωή σας μεταμορφώθηκε. 

54 Πόσες προσδοκίες που σχετίζονται με την ύλη πέθαναν στην καρδιά σας, προς μεγάλη χαρά της 

ψυχής σας, η οποία είδε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη ζωή κάνοντας καλά έργα με πνευματικό σπόρο! 

Στρέφετε τα μάτια σας στο παρελθόν και κρίνετε πώς ήσασταν πριν και πώς είστε τώρα. Παρατηρείτε την 

πνευματική πρόοδο που έχετε κάνει και Με ευχαριστείτε από τα βάθη της καρδιάς σας. 

55 Αν έχετε διαπράξει παραπτώματα, σας διόρθωσα με αγάπη χωρίς να σας προδώσω σε άλλους. 

Διότι δεν θέλω ο κόσμος να βλέπει αδυναμίες ανάμεσά σας και να σας βελτιώνει. Ο κόσμος είναι σκληρός 

και στη δικαιοσύνη του δεν υπάρχει έλεος. 

56 Επιτρέψτε στον πνευματικό μου κόσμο να σας διορθώσει. Είναι οι καλύτεροι φίλοι σας, είναι οι 

αδελφοί και οι αδελφές σας στην αγάπη που δεν διατυμπανίζουν τα έργα της αγάπης τους. Από πόσες 

αβύσσους και κινδύνους σας έχουν σώσει, από πόσες κακές αποφάσεις σας έχουν αποτρέψει. Πόσες 

φορές έκλεισαν τα χείλη σας, ώστε το πάθος της καρδιάς σας να μη βγάλει λόγια που θα μπορούσαν να 

είναι μια φράση για τον εαυτό σας! 

Αν έχετε αποτύχει σε μια κακή προσπάθεια που νομίζατε ότι ήταν καλή, τότε έχουν χαράξει ένα καλό 

μονοπάτι για εσάς. Είναι ακούραστα στο πλευρό σας ως νοσηλευτές και ως προστάτες. Και αυτοί δεν θα 
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επικοινωνούν πλέον όταν πάψω να μιλάω. Αλλά μην αποσύρετε κάθε αγάπη από αυτά τα όντα, γιατί θα 

είναι πολύ κοντά σας και θα συνεχίσουν να σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. 

57 Το έργο μου δεν θα τελειώσει επειδή δεν θα σας μιλάω πια, ούτε και ο πνευματικός μου κόσμος. 

Αντιθέτως, θα έρθει η ώρα του τέλειου διαλόγου με τον Πατέρα, όταν θα ακούσετε πνευματικά τη φωνή 

Του. 

58 Ο Λόγος Μου δεν θα ακουστεί όπως τον άκουσε ο Μωυσής στο Σινά, υλοποιημένος στη βοή μιας 

καταιγίδας, ούτε εξανθρωπισμένος όπως στη Δεύτερη Εποχή από τα χείλη του Ιησού, ούτε μέσω 

ανθρώπινων φωνητικών φορέων, όπως τον ακούσατε αυτή τη στιγμή από το Άγιο Πνεύμα. Όποιος 

προετοιμάζεται, θα επιτύχει τη συνομιλία πνεύματος με πνεύμα, η οποία δεν θα είναι προνόμιο ορισμένων 

μόνο. 

59 Είναι το πιο φυσικό πράγμα για τις ψυχές να ξέρουν πώς να επικοινωνούν και να γνωρίζουν τη 

γλώσσα του πνεύματος από το οποίο έχουν αναδυθεί. 

60 Η πνευματοποίηση θα φέρει την αφύπνιση των αδρανών χαρισμάτων ή ικανοτήτων και τη 

λεπτότητα όλων των ινών της καρδιάς. 

61 Η παρουσία μου θα είναι αισθητή. Όταν μιλάτε για το Έργο Μου, θα εμπνέεστε από Μένα και θα 

μιλάτε με προτάσεις απροσμέτρητης σοφίας που θα εκπλήσσουν ακόμη και ανθρώπους με μεγάλη γνώση. 

Εκείνοι που επιτυγχάνουν μεγάλη πρόοδο σε αυτή την επικοινωνία θα λάβουν όχι μόνο λέξεις, προτάσεις 

ή ιδέες, αλλά ολόκληρους δογματικούς λόγους γεμάτους τελειότητα. Τα χέρια σας θα μπορούν να 

γράφουν όπως αυτά των "χρυσών φτερών", όπως αυτά του Αποστόλου Ιωάννη υπό την έμπνευση του 

Αγίου Πνεύματος. 

62 Αν είστε περιτριγυρισμένοι από άπιστους, από γραμματείς και ιερείς, και αισθάνεστε γεμάτοι από 

το Πνεύμα Μου, μην πείτε σε κανέναν ότι είναι ο Πατέρας που μιλάει μέσα από το στόμα σας. Αλλά θα 

συνεχίσω να μιλάω μέσω εσάς στην ανθρωπότητα. Σε αυτή την επικοινωνία, αφήστε τα μάτια σας να 

είναι ανοιχτά και την ψυχή σας συνεπαρμένη, να εκπλήσσεται με αυτό που τα χείλη αποκαλύπτουν εκείνη 

τη στιγμή. 

63 Το χάρισμα της προφητείας μέσω της διορατικότητας θα απελευθερωθεί επίσης και θα σας 

αποκαλύψει μυστικά που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί και θα σας επιτρέψει να δείτε το μέλλον. Αλλά ο 

μάντης δεν πρέπει ποτέ να είναι δικαστής ή εκθέτης των συνανθρώπων του. 

64 Αυτή θα είναι η επικοινωνία από πνεύμα σε πνεύμα με κάποιες μορφές μέσω της οποίας θα σας 

πω για άλλη μια φορά ότι το 1950, όταν τελειώσει ο λόγος μου ανάμεσά σας, το έργο μου δεν θα έχει 

τελειώσει. Το πεπρωμένο της, η αποστολή της σε ολόκληρο τον πλανήτη θα συνεχιστεί. 

65 Πρέπει να προετοιμαστείτε, και όποτε μαζευτείτε - είτε σε αυτά τα κοινοτικά κέντρα, είτε στα 

σπίτια σας, είτε στην ύπαιθρο - θα νιώθετε πνευματικά την παρουσία μου σε αυτές τις συγκεντρώσεις. 

66 Αλλά προσέξτε, γιατί θα εμφανιστούν και ψευδομαθητές, οι οποίοι θα διακηρύσσουν ότι έχουν 

άμεση επικοινωνία με τον Πατέρα και θα μεταδίδουν ψευδείς οδηγίες και εμπνεύσεις. Σας δίδαξα να 

ξεχωρίζετε την αλήθεια από την απάτη, να αναγνωρίζετε το δέντρο από τον καρπό του. 

67 Θα δοκιμάσω μερικούς και άλλους, και θα δείτε ότι οι αληθινοί μαθητές θα σταθούν στην πίστη 

τους και οι ψεύτικοι θα πέσουν από την αδυναμία τους. 

68 Όταν δώσω την τελευταία διδακτική μου ομιλία, θα δω θλίψη σε όσους δεν έχουν κάνει χρήση 

των διδασκαλιών Μου- αλλά σε όσους καταλαβαίνουν το νόημα της αναχώρησής Μου, θα δω 

ικανοποίηση λόγω της προόδου τους. 

69 Θα σας αφήσω, ως οδηγό για να Με φθάσετε, την προσευχή - όχι αυτή που προφέρουν τα χείλη, 

ούτε αυτή που λέτε με ψαλμωδίες, αλλά αυτή που διαπνέεται από αγνές σκέψεις και ευγενή 

συναισθήματα. 

70 Εάν σας αντιταχθούν για αυτές τις συμπεριφορές, μη φοβάστε. Αν καταδικαστείτε επειδή δεν 

γονατίζετε μπροστά σε βωμούς και εικόνες, μη φοβάστε ούτε αυτό. Θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσετε 

και θα πείσετε με την αλήθεια. Θα δείξετε ότι η λατρεία σας προς τον Θεό δεν είναι ούτε δημόσια ούτε 

αφορά το εξωτερικό αποτέλεσμα, αλλά εσωτερική και πνευματική. Οι άνθρωποι θα αναζητήσουν το 

λάθος σε όλα αυτά και δεν θα το βρουν. 

71 Επιμείνετε και θα δείτε τους ειδωλολάτρες να συνειδητοποιούν το λάθος τους και να 

καταστρέφουν τα είδωλά τους με τα ίδια τους τα χέρια. 
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72 Αληθινά σας λέω, πιο γρήγορα θα παρέλθει ο ουρανός και η γη, παρά ο λόγος μου δεν θα 

πραγματοποιηθεί! 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 261  
1 Ο λόγος μου είναι σαφής, η απλή του έκφραση πείθει και συγκινεί τόσο τους μορφωμένους όσο 

και τους αμόρφωτους. Μπροστά στη σαφήνειά του, κατανοήσατε με ευκολία πολλά μαθήματα που είτε 

δεν μπορούσατε να κατανοήσετε είτε δεν θέλατε να δεχτείτε. 

2 Σήμερα γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό του χωρίς να χρειάζεται 

πληθωρικότητα συναισθημάτων για να αντιληφθεί το πνευματικό μέσα από αυτά. Σήμερα γνωρίζετε ότι, 

παρά τον περιορισμένο εγκέφαλό σας, μπορείτε να σχηματίσετε μια ιδέα για το πώς η τέλεια κοινωνία 

μεταξύ Θεού και ανθρώπου θα γίνει πραγματικότητα, όπως ακριβώς έχετε πειστεί για την αλήθεια της 

εκδήλωσής μου μέσω της διάνοιας των φορέων της φωνής μου. 

3 Σε όσους Με έχουν ακούσει, έχει γίνει φως, γι' αυτό και το ψεύτικο και το ακάθαρτο δεν μπορούν 

πλέον να εισέλθουν στην καρδιά τους. 

4 Τώρα είναι η ώρα του φωτός, όταν ο άνθρωπος, εκτός από το να πιστεύει, θα καταλάβει, θα 

σκεφτεί και θα νιώσει την αλήθεια μου. 

5 Σκοπός της διδασκαλίας μου είναι να πείσω όλους ότι κανείς δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς 

βάσιμο λόγο, ότι ο λόγος αυτός είναι η θεία αγάπη και ότι το πεπρωμένο όλων των ανθρώπων είναι να 

εκπληρώσουν μια αποστολή αγάπης. 

6 Σε όλες τις εποχές, από την αρχή, οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν: "Ποιος είμαι; Σε ποιον οφείλω 

τη ζωή; Γιατί υπάρχω; Γιατί ήρθα εδώ και πού πάω;" Για ένα μέρος των αβεβαιοτήτων τους και της 

έλλειψης γνώσης, έχουν λάβει την απάντηση μέσα από τις εξηγήσεις μου και μέσα από τους 

προβληματισμούς τους σχετικά με όσα σας έχω αποκαλύψει με την πάροδο του χρόνου. Αλλά μερικοί 

πιστεύουν ότι ήδη γνωρίζουν τα πάντα- αλλά σας λέω ότι βρίσκονται σε μεγάλο σφάλμα, διότι αυτό που 

φυλάσσεται στο Βιβλίο της Σοφίας του Θεού δεν είναι δυνατόν να το ανακαλύψουν οι άνθρωποι μέχρι να 

τους αποκαλυφθεί- και υπάρχουν πολλά που περιέχονται σε αυτό το Βιβλίο της Θείας Σοφίας, το 

περιεχόμενό του είναι άπειρο. 

7 Αυτός ο κόσμος θα κάνει άλλο ένα βήμα προς την πραγμάτωση της αλήθειας. Ξαφνικά θα υποστεί 

σύγχυση, αλλά στη συνέχεια θα ηρεμήσει και θα έρθει σε συνεννόηση. 

8 Ο άνθρωπος ανέκαθεν αγωνιζόταν να αποκτήσει τη γνώση της αλήθειας. Στην αρχή απέδιδε τα 

πάντα στη φύση, αλλά αργότερα, μέσα από την παρατήρηση και τον προβληματισμό, κατέληξε να 

πιστεύει ότι δεν ήταν δυνατόν τόσα πολλά θαύματα και τέλεια έργα να γεννιούνται από το τίποτα, ότι 

πρέπει να υπάρχει μια δημιουργική δύναμη, μια νοημοσύνη και μια ανώτερη δύναμη. Αυτή η πεποίθηση 

ενίσχυσε την πίστη των ανθρώπων, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιούργησαν λατρείες και τελετές για να 

λατρεύουν Εκείνον από τον οποίο προήλθαν όλα τα πλάσματα. 

9 Νέα ερωτήματα προέκυψαν στην ανθρώπινη καρδιά: "Ποιος είναι ο Θεός; Πώς είναι; Υπάρχει 

πραγματικά ή όχι;" Οι άνθρωποι έκαναν αυτές και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την ύπαρξή Μου και την 

Ύπαρξή Μου, και πάντα απαντούσα σε κάθε κλήση και σε κάθε ερώτηση. 

10 Πολλές αποδείξεις και αποκαλύψεις είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους από τις πρώτες ημέρες 

της ανθρωπότητας - υλικές, απτές και ορατές εκδηλώσεις, ανάλογα με την αφέλεια, την άγνοια και την 

απλοϊκότητα αυτών των πλασμάτων, μέχρι που, όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, εμφανίστηκα στον κόσμο 

μέσω του Ιησού για να απαντήσω προσωπικά σε όλες τις ερωτήσεις των ανθρώπων, να διαλύσει όλες τις 

αμφιβολίες και να τους προετοιμάσει για μια εποχή που δεν θα είναι πλέον αδαή, αθώα και ανόητα μικρά 

παιδιά, αλλά, χάρη στο φως του Θείου Πνεύματος, θα γίνουν μεγάλοι μαθητές, παιδιά του Θεού, 

ανυψωμένα από την αγάπη και τη γνώση - άνθρωποι που θα γνωρίζουν τη φύση τους, το πεπρωμένο τους 

και τον λόγο της ύπαρξής τους. 

11 Έτσι, ενώ κάποιοι αναζητούσαν πάντα τη θεϊκή υποστήριξη και βοήθεια για να κερδίσουν στη 

ζωή, άλλοι, καθώς η νοημοσύνη τους αναπτυσσόταν, γίνονταν αλαζόνες, επειδή θεωρούσαν τον εαυτό 

τους ανεξάρτητο, ισχυρό και σοφό. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ικανούς να συλλάβουν δημιουργικές 

ιδέες και να είναι αυτάρκεις. 

12 Πνευματιστές και υλιστές υπήρχαν πάντα σε αυτή την ανθρωπότητα, όπως και η μάχη των 

κοσμοθεωριών μεταξύ του ενός και του άλλου, που ο καθένας αγωνίζεται να αποδείξει ότι κατέχει την 

αλήθεια. 
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13 Η πνευματική μου Παρουσία αυτή τη στιγμή συνέβη για να σας ειρηνεύσει, να σας κάνει να 

συμφιλιωθείτε, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας και να σας αποδείξει ότι δεν έχουν δίκιο ούτε 

εκείνοι που πολέμησαν για το πνευματικό ούτε εκείνοι που διακηρύσσουν ότι η μόνη αλήθεια είναι αυτή 

που περιέχεται στην υλική ζωή. Οι πρώτοι αμάρτησαν ως φανατικοί και οι δεύτεροι ως αδαείς. Δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι ο ένας, όπως και ο άλλος, έχει ένα μέρος αυτής της αλήθειας, αλλά ότι δεν έχουν 

καταλάβει πώς να τα συμφιλιώσουν, να τα συμφιλιώσουν μεταξύ τους και να τα ενώσουν με αγάπη. 

14 Σας φαίνεται αδύνατο να καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον, δεν πιστεύετε σε μια ενοποίηση τέτοιας 

μεγαλοπρέπειας. Αλλά πραγματικά, σας λέω, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η ενοποίηση θα γίνει 

πραγματικότητα. 

15 Διαφορετικά, δεν θα είχατε πια την τέλεια φύση με την οποία σας δημιούργησε ο Θεός και δεν θα 

είχατε πια το φως μου στη συνείδησή σας για να εργάζεστε με δίκαιο και ορθό τρόπο, όπως είναι όλα τα 

έργα του Πατέρα. Αλλά είναι απαραίτητο να περιμένουμε λίγο ακόμα, ώστε αυτό το φως, αυτό το θεϊκό 

μέρος που εσείς ονομάζετε πνεύμα, να περάσει μέσα από τον άνθρωπο όλη την πορεία της ελευθερίας της 

βούλησης που παρέχεται σε αυτούς, ώστε να τον εισάγει στο έργο της ανανέωσης, της αποκατάστασης 

και της πνευματικής ανοδικής ανάπτυξης. 

16 Έχετε προετοιμάσει την καρδιά σας ως ιερό για να Με δεχτείτε μέσα της. Πριν από αυτό, 

περάσατε από εξέταση της συνείδησής σας και δάκρυα μετάνοιας έτρεξαν από πολλά μάτια. 

17 Σας άκουσα όλους και σας ευλογώ όλους. 

18 Ξέρω ποιος ένιωσε πόνο επειδή ήταν αδύναμος στη δίκη, ποιος Μου είχε ορκιστεί να συγχωρήσει 

τον εχθρό του και δεν το έκανε. Αλλά όταν επέστρεψε σε Μένα για να Με ακούσει, ένιωσε αμέσως την 

επίπληξη της συνείδησής του, ομολόγησε ταπεινά την παράβασή του και Μου ζήτησε άλλη μια ευκαιρία. 

19 Να ξέρετε ότι θα σας κάνω δυνατούς, ώστε να μην πέφτετε πλέον, ότι θα σας διδάξω με άπειρη 

υπομονή και ανοχή και ότι θα δώσω σε όλους νέες ευκαιρίες να αποδείξουν την κατανόηση, την 

προσπάθεια, τη θέληση και την πρόοδό τους. 

20 Συνειδητοποιήστε ότι μια ειλικρινής μετάνοια ξεπλένει πολλούς λεκέδες, ελαφρύνει το φορτίο σας 

και δίνει ειρήνη στην καρδιά σας. Στη συνέχεια, όταν νιώσετε απαλλαγμένοι από το βάρος σας, θυμηθείτε 

ότι υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί σας που δεν προσεύχονται και υποφέρουν, ώστε να προσεύχεστε γι' 

αυτούς με την πλήρη πεποίθηση ότι το θεραπευτικό μου βάλσαμο θα χυθεί σε όλους τους ασθενείς και 

τους αναξιοπαθούντες. 

21 Δεν απαιτώ από εσάς μια προσευχή που διαρκεί ώρες, αλλά μια σύντομη και ειλικρινή προσευχή, 

απλή στη μορφή και βαθιά στην πνευματικότητά της. Αυτές οι στιγμές θα Μου είναι αρκετές για να σας 

δώσω το έλεός Μου. 

22 Η προσευχή είναι το πνευματικό μέσο που έχω εμπνεύσει για να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τη 

Θεότητά μου. Γι' αυτό, από την αρχή, εκδηλώθηκε μέσα σας ως πόθος, ως ανάγκη της ψυχής, ως 

καταφύγιο στις ώρες της επίσκεψης. 

23 Όποιος δεν γνωρίζει την αληθινή προσευχή δεν γνωρίζει τις ευλογίες που φέρνει, δεν γνωρίζει την 

πηγή της υγείας και των ευεργεσιών που περιέχονται σε αυτήν. Αισθάνεται την παρόρμηση να Με 

πλησιάσει, να Μου μιλήσει και να φέρει το αίτημά του ενώπιόν Μου- αλλά επειδή του λείπει η 

πνευματικότητα, η προσφορά του να υψώσει μόνο τις σκέψεις του του φαίνεται τόσο φτωχή γι' αυτόν, 

ώστε αμέσως ψάχνει για κάτι υλικό να Μου προσφέρει, επειδή νομίζει ότι έτσι Μου αποδίδει καλύτερο 

φόρο τιμής. 

24 Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι έχουν πέσει στην ειδωλολατρία, τον φανατισμό, τις τελετές και 

τις εξωτερικές λατρείες, με τις οποίες πνίγουν τις ψυχές τους και τους στερούν την ευλογημένη ελευθερία 

να προσεύχονται απευθείας στον Πατέρα τους. Μόνο όταν ο πόνος είναι πολύ έντονος, όταν η αγωνία 

φτάνει στα όρια της ανθρώπινης δύναμης, η ψυχή απελευθερώνεται, ξεχνά τις τυπικότητες και ανατρέπει 

τα είδωλά της για να υψωθεί και να φωνάξει από τα βάθη της καρδιάς της: "Πατέρα μου, Θεέ μου!". 

25 Μέσω της προσευχής αποκτά κανείς ειρήνη, αποκτά σοφία, αποκτά υγεία, κατανοεί τα βαθιά, ο 

νους φωτίζεται και η ψυχή ενθαρρύνεται. 

26 Αυτός που ξέρει να προσεύχεται από πνεύμα σε πνεύμα αισθάνεται παντού προστατευμένος, όχι 

όμως αυτός που αναζητά μορφές και εικόνες στις οποίες πρέπει να πάει για να νιώσει την παρουσία τους 

και να αισθανθεί ασφαλής. 
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27 Βλέπετε πώς, σε αυτή την εποχή του υλισμού, τα έθνη είναι απασχολημένα με τον πόλεμο μεταξύ 

τους; Αλλά σας λέω ότι πολλοί άνθρωποι εκεί, εν μέσω αυτών των πολεμικών γεγονότων, έχουν 

ανακαλύψει το μυστικό της προσευχής - την προσευχή που πηγάζει από την καρδιά και έρχεται σε Μένα 

ως επείγουσα κραυγή για βοήθεια, ως θρήνος, ως ικετευτική παράκληση. Όταν στη συνέχεια βίωσαν το 

ζητούμενο θαύμα στο δρόμο τους, κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλήσουν στο Θεό παρά 

μόνο στη γλώσσα της ψυχής. 

28 Μαθητές: Εσείς που σχηματίζετε μια κοινότητα, που έχετε λάβει όχι μόνο ένα μάθημα αλλά ένα 

ολόκληρο βιβλίο, θα είστε έτοιμοι να μιλήσετε για Μένα όπως κανείς δεν έχει μιλήσει πριν. 

29 Σας δίνω τώρα πολλές ευκαιρίες για να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας - χρησιμοποιήστε τις. 

Δώστε σε όλους, καθοδηγήστε όλους. Αυτό που σας έχω δώσει δεν έχει όρια, και μέσω αυτού, η καρδιά 

σας δεν θα είναι ποτέ άδεια - αντίθετα, όσο περισσότερο δίνετε, τόσο περισσότερο θα το βλέπετε να 

αυξάνεται μέσα σας. Όσο περισσότερο αγαπάτε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αρετή σας. 

30 Αφήνω την αγάπη μου ανάμεσα στους ανθρώπους μου ως μαρτυρία της παρουσίας μου. 

31 Η διακήρυξή μου είναι μαζί σας, το φως μου λάμπει στην ανθρώπινη διάνοια για να στείλω το 

μήνυμα της αγάπης μου στην ανθρωπότητα μέσω της διαμεσολάβησής της. 

32 Εσείς θα είστε οι αγγελιοφόροι στα χείλη των οποίων ο λόγος μου θα πηγαίνει από επαρχία σε 

επαρχία και από καρδιά σε καρδιά. 

33 Ο παρών χρόνος είναι αφιερωμένος στην αυτοσυγκέντρωση γι' αυτόν τον λαό, είναι για την 

εσωτερική σας εξέταση, ώστε να ξέρετε πραγματικά αν Με αγαπάτε με αγνότητα ή αν έχετε πέσει θύματα 

φανατισμού. Η ώρα είναι ευνοϊκή για να βελτιώσετε τα ελαττώματά σας. 

34 Μελετώντας τη σημασία της λέξης "πνευματοποίηση" καταλάβατε ότι είναι λάθος να θέλετε να 

αναπαραστήσετε το Θείο μέσα από μορφές που ονομάζετε σύμβολα - ένα λάθος που γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερο αν σκεφτείτε ότι τότε κρύβετε μέσα από εξωτερικές εμφανίσεις την πραγματικότητα που 

βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας. 

35 Θυμηθείτε ότι πάντα εκδηλώνω τον εαυτό Μου με νοημοσύνη, με ζωή, με αγάπη, με δύναμη, ποτέ 

με άψυχες μορφές. Ακόμα και σήμερα παρακολουθείτε μια από τις εκδηλώσεις Μου, η οποία συμβαίνει 

μέσω της διάνοιας ενός ανθρώπινου όντος. Γιατί επιμένετε να Με αναπαριστάτε με άψυχες εικόνες και 

φιγούρες; Το άτομο μέσω του οποίου εκδηλώνω τον εαυτό Μου Με αισθάνεται βαθιά και έντονα στην 

ψυχή του και ακόμη και στο σώμα του, η χαρά του είναι βαθιά και η έκστασή του τον κάνει να βλέπει με 

διαύγεια το φως που φτάνει στη διάνοιά του. 

36 Είσαι σαν αυτό το άτομο. Τότε γιατί δεν Με αισθάνεστε κι εσείς στην καρδιά σας; 

37 Σκεφτείτε αυτή τη διδασκαλία και θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει τάση 

υλοποίησης του Θείου, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματοποίηση. 

38 Προς το παρόν δεν καταλαβαίνετε όλοι σας τι σημαίνει "πνευματοποίηση", ούτε καταλαβαίνετε 

γιατί σας ζητώ να επιτύχετε αυτή την εσωτερική ανύψωση. Μπορείτε να είστε πρόθυμοι και υπάκουοι 

στις εντολές Μου, αν δεν έχετε καν συνειδητοποιήσει τι σας ζητώ να κάνετε; Κάποιοι όμως 

καταλαβαίνουν το ιδανικό που εμπνέει ο Δάσκαλος στους μαθητές του και σπεύδουν να ακολουθήσουν 

τις υποδείξεις του. 

39 Η αγάπη για τους συμβολισμούς και την τυπικότητα, καθώς και η λατρεία των εικόνων, είναι μια 

υπενθύμιση της πνευματικής νηπιακής ηλικίας της ανθρωπότητας, των πρωτόγονων εποχών, όταν οι 

άνθρωποι χρειάζονταν το εξωτερικό και το ορατό για να πιστέψουν στο θείο. 

40 Η ανθρώπινη νοημοσύνη βρισκόταν στην αρχή της ανάπτυξής της. Εκείνη την εποχή δεν θα έλεγα 

στον άνθρωπο: "Ερευνήστε και κατανοήστε αυτό που ανήκει στην ψυχή". Αλλά σήμερα, αφού ο 

άνθρωπος έχει εισέλθει σε όλα τα μονοπάτια της επιστήμης, αφού έχει αναπτύξει πολλές φιλοσοφίες, 

αφού έχει αναπτυχθεί διανοητικά σε πολλούς τομείς - δεν θα κατανοήσει τελικά τον πνευματισμό; Θα 

μπερδευτεί μπροστά στο νέο μου μήνυμα; Όχι, άνθρωποι, η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται και λαχταρά 

το δόγμα μου για τη σωτηρία. 

41 Μη φοβάστε τον αγώνα για τη διάδοση και τη σπορά αυτής της διδασκαλίας. Ήδη πολλοί λαοί 

σέβονται το ιερό δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα. Αργότερα, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν αυτή την 

ελευθερία του νου που η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει μέχρι τώρα. 
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42 Οι πόλεμοι θα συνεχιστούν στον κόσμο, η απειλή του θανάτου και της καταστροφής βαραίνει τους 

λαούς, και αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι που προσκολλώνται πεισματικά στις φιλοσοφίες και τα 

δόγματά τους δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια. 

43 Σας δίνω πνευματική ενθάρρυνση, άνθρωποι, για να μη φοβάστε την αποτυχία. Αν σας είπα ότι 

αυτό το φως που άναψα στην ψυχή σας θα διαλύσει τις σκιές, επαναλαμβάνω τώρα ότι σας είπα την 

αλήθεια. 

44 Αυτή τη στιγμή σας περιβάλλω με το φως της Θεϊκότητάς μου. Κατεβαίνω για να σας 

προετοιμάσω ως Διδασκάλους να διδάξετε τους συνανθρώπους σας με λόγια και έργα αγάπης και ελέους, 

ταπεινότητας και συγχώρεσης. Αλλά πραγματικά σας λέω, τα έργα μιλούν πάντα πιο δυνατά από τα λόγια. 

45 Ο άνθρωπος επίσης μιλάει για αγάπη προς την ανθρωπότητα, για αδελφοσύνη και ειρήνη, αλλά με 

τα έργα του αρνείται τα λόγια του. 

46 Σήμερα, αφού ο Πατέρας κατέβηκε για να σας γίνει γνωστός μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, σας 

λέω: Μην είστε ανάμεσα σε εκείνους που μιλούν για αγάπη και μεταφέρουν μίσος, που μιλούν για το 

καλό και κάνουν το αντίθετο, που μιλούν για ειρήνη και προκαλούν πολέμους. Όχι, για να μπορέσετε να 

δείτε τον λόγο μου να ανθίζει ανάμεσά σας, πρέπει να μιλάτε γι' αυτόν μέσα από έργα που προέρχονται 

από την καρδιά. 

47 Μιλήστε μέσω της ψυχής, γιατί βρίσκεστε στο απόγειο της περιόδου του Αγίου Πνεύματος. Να 

παραμένετε πάντα χαρούμενοι. Αν Με νιώσετε μακριά για λίγο, δεν θα είμαι Εγώ αυτός που έφυγε, αλλά 

εσείς, επειδή έχετε αποδυναμώσει την ψυχή σας. Γιατί ζω στην καρδιά σου για πάντα. 

48 Οι αποστάσεις και τα εμπόδια μεταξύ του Θείου Πνεύματος και της καρδιάς του ανθρώπου 

δημιουργούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά κατοικώ τόσο κοντά σας που δεν χρειάζεται να ψάξετε 

τον ορίζοντα με το βλέμμα σας για να Με δείτε. Θα είναι αρκετό αν διεισδύσετε στο εσωτερικό σας με 

αφοσίωση και περισυλλογή για να Με ανακαλύψετε στο ιερό Μου. 

49 Οι αποκαλύψεις μου αυτής της περιόδου σας φέρνουν σε πνευματική επαφή με τη θεότητά μου - 

μια οικειότητα που η ψυχή σας πάντα αναζητούσε. 

50 Ακόμη βλέπω και ακούω αυτή την ανθρωπότητα να Με κολακεύει και να Με επικαλείται με τις 

τελετές, τις ψαλμωδίες, τις προσευχές και τις διάφορες μορφές λατρείας της για να Με νιώσει κοντά της. 

Σε όλους κάνω αισθητή την παρουσία Μου, είμαι με όλους. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα που ο Κύριος 

θέλει η λατρεία των παιδιών Του να είναι τέλεια, ώστε η επικοινωνία τους με τον Πατέρα να είναι επίσης 

τέλεια. Και αυτό είναι που σας αποκάλυψε αυτή η διδασκαλία αυτή τη στιγμή. Σήμερα μάθατε από Μένα 

πώς να προσεύχεστε και πώς να επιτυγχάνετε τον διάλογο πνεύματος με πνεύμα. 

51 Για να μπορέσετε να σημειώσετε πρόοδο σε αυτό το μονοπάτι, σας ενθάρρυνα να αφήσετε στην 

άκρη κάθε τελετουργία και εξωτερική λατρεία. Κατόπιν τούτου, από τις αίθουσες συνάντησής σας 

εξαφανίστηκαν σταδιακά όλα εκείνα τα αντικείμενα με τα οποία προσπαθούσατε να αναπαραστήσετε τις 

θεϊκές ιδιότητες, καθώς επίσης και το νόημα ή η εξωτερίκευση της πνευματικής λατρείας σας προς τον 

Θεό. 

52 Η διδασκαλία μου δεν είναι μόνο για να σας δώσει δύναμη και αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού της ζωής σας στη γη- είναι για να σας διδάξει πώς να αφήσετε αυτόν τον κόσμο, να περάσετε 

τα κατώφλια του υπερπέραν και να εισέλθετε στην αιώνια πατρίδα. 

53 Όλα τα δόγματα ενισχύουν την ψυχή στο πέρασμά της από αυτόν τον κόσμο, αλλά πόσο λίγο της 

αποκαλύπτουν και την προετοιμάζουν για το μεγάλο ταξίδι στο υπερπέραν. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο πολλοί θεωρούν τον θάνατο ως ένα τέλος, χωρίς να γνωρίζουν ότι από εκεί και πέρα αντικρίζει 

κανείς τον άπειρο ορίζοντα της αληθινής ζωής. 

54 Αποκαλέσατε τις διδασκαλίες που σας έδωσα ως το Άγιο Πνεύμα αυτή την εποχή πνευματισμό, 

επειδή σας αποκάλυψε πολλά αδιαπέραστα μυστικά. Δεν είναι πλέον σύγχρονο να υπάρχει ένα πέπλο 

μεταξύ της μεταθανάτιας ζωής και του ανθρώπου. Θα σας αποκαλύψω από αυτή τη ζωή όσα μπορείτε να 

κατανοήσετε, και μόνο όσα είναι το θέλημά μου. 

55 Μη βλέπετε τον τάφο ως το τέλος, μη βλέπετε πέρα από αυτόν το κενό, το θάνατο, το σκοτάδι ή το 

τίποτα. Γιατί πέρα από τον φυσικό θάνατο υπάρχει η ζωή, το φως, τα πάντα. 

56 Πριν εισέλθετε σε αυτές τις περιοχές πρέπει να προετοιμαστείτε, και τότε, μέσω της ανύψωσης της 

ψυχής σας, θα μπορέσετε να κατοικήσετε ή να εισέλθετε στην "Πνευματική Κοιλάδα", ακόμη και τώρα 

που είστε ενσαρκωμένοι. 
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57 Μην βλέπετε στο σώμα σας μια αλυσίδα, έναν εχθρό ή έναν δήμιο, δείτε στο σώμα σας ένα 

αδύναμο πλάσμα που πρέπει να ενισχύσετε, γιατί τότε θα είναι ο υπηρέτης σας, το στήριγμά σας και το 

καλύτερο εργαλείο σας για να ολοκληρώσετε ένα έργο και να ανεβείτε στο βουνό. Πνευματοποιήστε την 

χωρίς να την αφήσετε να πέσει σε φανατισμό, ώστε να μπορείτε να αποστασιοποιηθείτε στην προσευχή 

σας και να φέρετε το θεραπευτικό βάλσαμο στους αρρώστους με τα φτερά της σκέψης. 

58 Όταν στη Δεύτερη Εποχή μίλησα στους μαθητές Μου για τη Βασιλεία Μου, εκείνοι δεν 

κατάλαβαν και Με ρώτησαν: "Πού είναι η Βασιλεία Σου, Κύριε;". Αλλά όταν πλησίασε η ημέρα της 

αναχώρησής Μου, ο λόγος Μου δεν ήταν πλέον αλληγορικός, έγινε ξεκάθαρα κατανοητός και όλοι τον 

κατάλαβαν. 

59 Ακόμα και τώρα, καθώς πλησιάζει ο καιρός που δεν θα εκδηλωθώ πλέον με αυτή τη μορφή, 

εγκατέλειψα την αλληγορική έκφραση για να σας μιλήσω απλά για τα μεγάλα πράγματα που είχα 

επιφυλάξει για εσάς. Όλα όσα σας έχω μιλήσει από το 1866 θα συνοψιστούν στις διδασκαλίες Μου αυτών 

των τριών τελευταίων ετών. 

60 Αυτός ο λόγος, που ακούσατε αυτή τη στιγμή μέσω της θεϊκής ακτίνας που φωτίζει το νου του 

ανθρώπου, υπήρξε για σας το νέο μάννα για την ψυχή σας. Ήταν επίσης σαν το θαύμα με τα ψωμιά και τα 

ψάρια που έκανε ο Ιησούς στην έρημο. 

61 Ο χρόνος στον οποίο θα σας μιλήσω είναι ήδη πολύ σύντομος. Εκπαιδευτείτε και χρησιμοποιήστε 

τον λόγο μου και τα παραδείγματά μου, ώστε με αυτά να βγείτε στην ανθρωπότητα για να μαρτυρήσετε τη 

διδασκαλία μου. Πολλές πόρτες θα ανοίξουν για εσάς, άλλες θα παραμείνουν κλειστές. 

Πλήθη ανθρώπων θα έρθουν να σας ακούσουν, και ανάμεσά τους θα υπάρχουν και "κουφοί". Εσείς 

όμως θα σπείρετε, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι σαν χώμα. Θα στείλω δροσιά και βροχή στη σπορά 

σας, και ο σπόρος θα βγει. 

62 Εκείνοι που προορίζονται να πάνε σε άλλους λαούς θα διασχίσουν τα σύνορα ως αγγελιοφόροι της 

ειρήνης. 

63 Ο κόσμος σας περιμένει ως κοιλάδα εξιλέωσης με όλους τους πόνους του, τα ελαττώματά του, τις 

ασθένειες και τις πληγές του, ώστε να τους βάλετε το βάλσαμο που σας εμπιστεύτηκα, το οποίο θεραπεύει 

όλα τα κακά. 

64 Εσείς δεν αισθάνεστε ικανοί για μεγάλες πράξεις, αλλά εγώ, μέσω της διαμεσολάβησής σας, μέσω 

ενός μικρού μέρους της αγάπης και του ελέους σας, θα επιτελέσω εκπληκτικά έργα για τα οποία θα 

αισθάνεστε ακόμη και ανάξιοι. 

65 Όταν ο λόγος μου δεν θα αντηχεί πλέον σε αυτές τις αίθουσες συνάθροισης, θα έρχεστε μαζί για 

να διαβάσετε τους διδακτικούς μου λόγους, από τους οποίους θα καταλάβετε πολλές διδασκαλίες που δεν 

μπορούσατε να καταλάβετε πριν. Οι οραματιστές θα δουν τη μορφή του Διδασκάλου που θα σας δώσει 

νέες αποκαλύψεις ως το Άγιο Πνεύμα. Εκεί, ανάμεσά σας, οι άρρωστοι θα απαλύνουν τον πόνο τους και 

οι ετοιμοθάνατοι θα ανακτήσουν τη ζωή, οι πενθούντες θα βρουν παρηγοριά και οι απελπισμένοι νέα 

ελπίδα. 

66 Εσείς θα διδάξετε με το παράδειγμα της δικής σας ζωής, εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Ήταν η 

θέλησή Μου να σας αφήσω να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο της αγάπης, ώστε αγαπώντας τους 

συνανθρώπους σας να Με αγαπήσετε Εγώ ο ίδιος. 

67 Να είστε προετοιμασμένοι μέχρι την ημέρα της τελευταίας μου διδακτικής ομιλίας, γιατί θα είναι 

σαν το τελευταίο γεύμα στη Δεύτερη Εποχή, όταν θα λάβετε τα τελευταία μου λόγια. 

68 Εκείνοι που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες Μου, ούτε προσπάθησαν για πνευματοποίηση, που 

προσκολλήθηκαν πεισματικά σε ξεπερασμένα έθιμα και παραδόσεις, θα πρέπει να χύσουν δάκρυα, και 

αργότερα, όταν διαβάσουν στο βιβλίο που σας εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή, θα συνειδητοποιήσουν τα 

λάθη τους. Στη συνέχεια, γεμάτοι πόνο και τύψεις, θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τα λάθη τους. 

69 Το φως της αγάπης μου φωτίζει τον κόσμο και τα μονοπάτια του όταν το σκοτάδι απειλεί να τα 

καλύψει. Μέρα με τη μέρα, οι ψυχές σηκώνονται σε μεγάλους αριθμούς, αφήνοντας αυτή τη ζωή χωρίς να 

ξέρουν πού πηγαίνουν. Μην τους ξεχνάς, δώσε τους το φως της προσευχής σου, του ελέους σου. Μην 

ανησυχείτε για τα όντα του φωτός, γιατί βρίσκονται ήδη στο φως και μεσολαβούν για σας. Μην 

προσεύχεστε μόνο για τους ανθρώπους, προσευχηθείτε για όλους τους πλησίον σας. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 262  
1 Το Πνεύμα Μου είναι ευχαριστημένο όταν σας βλέπει ενωμένους στην ίδια επιθυμία να 

πλησιάσετε τον Κύριο. Εδώ, στην εκδήλωση του Λόγου Μου, ξεχνάτε τη μιζέρια, τη δυσαρέσκεια, το 

φθόνο και τον πόνο. 

2 Καλά κάνεις και καθαρίζεις την καρδιά σου, γιατί ο λόγος μου θα έρθει σ' αυτήν, όταν την 

ετοιμάσεις σαν ιερό. 

3 Η ταπεινότητα και η απλότητα είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στην πνευματική σας λατρεία 

προς τον Θεό, έτσι ώστε τα υλικά και τα επιδεικτικά να μην σας αποσπούν την προσοχή από το ουσιώδες, 

που είναι η αγάπη προς τον Πατέρα σας και το έλεος προς τον πλησίον σας. Όταν είστε έτοιμοι να ζήσετε 

αυτές τις στιγμές ανύψωσης, τότε η σκέψη σας έχει προσαρμοστεί στη θεϊκή σκέψη. 

4 Σχηματίστε έναν ενωμένο, αδελφικό λαό που αγαπά την αλήθεια και τις καλές πράξεις, που 

χαίρεται με την άφιξη νέων αδελφών, που τους καλωσορίζει με χαμόγελο στα χείλη, με αληθινή 

φιλανθρωπία στην καρδιά του και προσευχή στο πνεύμα του. Θα τους δώσετε ό,τι έχετε συσσωρεύσει 

κατά τη διάρκεια του χρόνου που Με ακούσατε. Θα τους δείξετε το αληθινό μονοπάτι που έχω χαράξει 

για εσάς και θα χαρούν με τη σκέψη ότι Με παίρνετε ως παράδειγμα. Δεν έχει σημασία ότι οι γνώσεις σας 

δεν είναι ακόμη πολύ βαθιές. Αν η φιλανθρωπία σας είναι μεγάλη, θα κάνετε αληθινά θαύματα. 

5 Η αποστολή αυτή δεν θα φανεί ποτέ δύσκολη, αν αυτός που την εκτελεί φωτίζει τα έργα του με 

αγάπη. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιον που το εκτελεί απλώς ως καθήκον, μπορεί να φανεί ως βαρύς 

σταυρός. 

6 Μην αποθαρρύνεστε αν νομίζετε ότι είστε ακόμα πολύ ατελής για να εκτελέσετε μια τόσο λεπτή 

αποστολή. Η καλή θέληση τα ξεπερνά όλα. 

7 Σας διδάσκω τώρα έναν συγκεκριμένο τρόπο να προετοιμάζετε τον εαυτό σας, έτσι ώστε οι 

καθημερινές σας εργασίες να εμπνέονται από ευγενή συναισθήματα, και έτσι οι επισκέψεις και οι 

δυσκολίες να μη σας σταματήσουν ούτε να σας κάνουν να υποχωρήσετε: Όταν ανοίγετε τα μάτια σας στο 

φως μιας νέας ημέρας, προσευχηθείτε, πλησιάστε Με μέσα από τη σκέψη σας, στη συνέχεια διαμορφώστε 

το καθημερινό σας σχέδιο εμπνευσμένο από το φως Μου, και τώρα σηκωθείτε στον αγώνα της ζωής. Με 

τον τρόπο αυτό, αναλάβετε να είστε δυνατοί και να μην παραβιάσετε την υπακοή και την πίστη ούτε για 

μια στιγμή. 

8 Αληθινά σας λέω, σύντομα η σταθερότητα σας και το αποτέλεσμα των έργων σας θα σας 

καταπλήξει. 

9 Φροντίστε οι πράξεις σας να περιέχουν ειλικρίνεια και αγνότητα, και μη φοβάστε να 

γελοιοποιηθείτε από τους συνανθρώπους σας. Γιατί εκείνη τη στιγμή της απερισκεψίας δεν θα ξέρουν τι 

κάνουν. 

10 Βλέπω ότι φοβάστε τις υποτιμητικές κρίσεις και επικρίσεις. Δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν. Αλλά 

αν η συνείδησή σας δεν σας κατηγορεί, θα συγχωρήσω εκείνους που μπορεί να σας έχουν προσβάλει και 

θα κάνω το φως της αλήθειας να λάμψει στο μυαλό τους. 

11 Να έχετε πραγματική γνώση του τι είναι το έλεος, πώς να το αισθάνεστε και πώς να το δίνετε, 

ώστε να είναι πιο δυνατό και να το κάνετε χωρίς επίδειξη. Πάντα "να μην γνωρίζει η αριστερά σου τι 

κάνει η δεξιά σου", δηλαδή να μην δίνεις με επίδειξη, γιατί θα καταστρέψεις κάθε έργο ελέους. 

12 Ήθελα να σχηματίσω με κάθε μία από αυτές τις κοινότητες μια αληθινή οικογένεια στην οποία 

όλοι σας θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον, στην οποία θα στέκεστε ο ένας δίπλα στον άλλον στα βάσανά σας 

και στις ανάγκες σας, ώστε να μάθετε μεταξύ σας να ασκείτε έλεος. Όταν αυτό το συναίσθημα ξεδιπλωθεί 

και ωριμάσει στις καρδιές σας, θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε το μονοπάτι του αγώνα για να προσφέρετε 

τους καλούς καρπούς του σε όσους έχουν ανάγκη από αγάπη και φως, οι οποίοι θα διασχίσουν το δρόμο 

σας κατά χιλιάδες. 

13 Θα έρθει η μέρα που δεν θα είστε πλέον μέρος αυτού του πλήθους μαθητών που συγκεντρώνονται 

σήμερα για να ακούσουν τη διδασκαλία μου. Αλλά παρόλο που είστε διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη 

της γης, θα παραμείνετε ενωμένοι στο πνεύμα στον αγώνα και στην εκτέλεση της αποστολής σας. Κανείς 

δεν θα μπορέσει να σπάσει αυτούς τους δεσμούς πνευματικής συντροφικότητας. 



U 262 

126 

14 Να είστε ευλογημένοι επειδή είστε σε αρμονία με τον Πατέρα σας. Ούτε μια ακάθαρτη σκέψη δεν 

έχει ενοχλήσει το μυαλό σας αυτή την ώρα της κοινωνίας με τον Θεό σας. Όλα ήταν αρμονικά, και μέσα 

σε αυτά ακούσατε το λόγο μου στους κόλπους της φύσης, μακριά από κάθε τόπο συγκέντρωσης. 

15 Ιδού η δόξα αυτού που σας περιβάλλει: τα ψηλά βουνά που είναι βωμοί συνεχούς προσκύνησης 

στον Δημιουργό- το άστρο του ήλιου ως ένα απροσμέτρητα μεγάλο λυχνάρι που φωτίζει τις ζωές των 

ανθρώπων- το αρμονικό τραγούδι των πουλιών που στέλνουν προς τον Πατέρα τα τραγούδια τους, τα 

οποία μοιάζουν με τραγούδια ικεσίας, και μέσα σε αυτή τη δόξα η ψυχή σας σε έκσταση από τη συναυλία 

του θείου Λόγου. 

16 Το Πνεύμα της Παρηγοριάς Μου είναι μαζί σας, το Φως Μου ξεχύνεται σε ακτίνες, και 

ταυτόχρονα λαμβάνω από τις καρδιές σας την προσφορά που φέρατε για Μένα. 

17 Επομένως, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ανύψωσης και πνευματικότητας, θα δείτε τα 

μεγαλύτερα θαύματα να γίνονται πραγματικότητα ανάμεσά σας. Ζητήστε, ζητήστε για τους ασθενείς, για 

τους άπορους, για τους απόντες, για τους χαμένους, γιατί τότε θα λάβουν άφθονα. 

18 Αγαπημένοι άνθρωποι που αναζητούν την καλύτερη προσφορά για να παρουσιαστούν μπροστά 

Μου με: Έχετε καθαρίσει τον εαυτό σας και έχετε ξεπλύνει τις παραβάσεις που σας υποδεικνύει η 

συνείδησή σας, και έχοντας μετανοήσει για τις αμαρτίες σας, προετοιμάζετε το ιερό για να κοινωνήσετε 

μαζί Μου. 

19 Προσέξτε και προσευχηθείτε, σας διδάσκει ο Δάσκαλος, ώστε να είστε δυνατοί μπροστά στον 

πειρασμό και να μην αμαρτάνετε πλέον. Προσευχηθείτε για τον εαυτό σας και για όσους δεν ξέρουν πώς 

να προσευχηθούν. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να προσεύχεστε καθημερινά; Σχετικά με τις πολλές 

ώρες για να υψώσετε την ψυχή σας σε Μένα; Όχι, παιδιά, πέντε λεπτά είναι αρκετά. Αυτός ο σύντομος 

χρόνος της αγάπης, της παράδοσης σε Μένα, είναι ο χρόνος που χρειάζεστε για να Μου προσφέρετε την 

παράδοσή σας και την υπακοή σας στα εκ των προτέρων σχέδιά Μου για την ημέρα που ζείτε. Θα σας 

παρηγορήσω στις ανάγκες σας, θα σας ενθαρρύνω στο έργο σας και θα σας φωτίσω για την ευημερία των 

επιχειρήσεών σας. 

20 Κάθε φορά που χρειάζεστε έναν έμπιστο, έναν καλό φίλο, απευθυνθείτε σε Μένα και θέστε 

ενώπιόν Μου τα βάσανα που μπορεί να υπάρχουν στην καρδιά σας, και Εγώ θα σας συμβουλεύσω τον 

καλύτερο τρόπο - τη λύση που αναζητάτε. Αν η ψυχή σας βαρύνεται από βάρη, είναι επειδή έχετε 

αμαρτήσει. Θα σας δεχθώ και θα είμαι καλοπροαίρετος στην κρίση μου, θα ενισχύσω την απόφασή σας 

να διορθωθείτε και θα σας δώσω πίσω τη δύναμη που χάσατε. 

21 Μόνο αν ακολουθήσετε τις διδασκαλίες μου, θα παραμείνετε στη χάρη και θα διατηρήσετε την 

ψυχική και σωματική σας υγεία. Η εμπειρία που θα αποκτήσετε θα είναι φως που θα συσσωρεύετε σιγά-

σιγά στην ψυχή σας. 

22 Η κρίση Μου και ο νόμος Μου είναι αδυσώπητοι, και αν πρέπει να πληρώσετε το χρέος σας αυτή 

τη στιγμή, κάντε το με αγάπη και υπομονή. Αλλά όταν εξαντληθείτε, θα σας βοηθήσω να σηκώσετε το 

σταυρό σας, ώστε να αποκτήσετε νέα δύναμη για να συνεχίσετε να αγωνίζεστε. 

23 Αν ξέρετε ότι το πεπρωμένο σας είναι γραμμένο, ότι οι δοκιμασίες μόνο αλέθουν την καρδιά και 

λυγίζουν τη σαρκική φύση - γιατί επαναστατείτε; 

24 Η ψυχή σας είναι προικισμένη με μεγάλη δύναμη, και οι δοκιμασίες που σας στέλνω δεν είναι 

μεγαλύτερες από την ενδυνάμωση και την ενέργεια που διαθέτετε. Πρόκειται για παροχές που σας 

βοηθούν να αποκτήσετε αξία και να σας σώσουν. 

25 Το Πατρικό μου Πνεύμα υποφέρει όταν βλέπει τον πόνο της ανθρωπότητας. Δεν τους έχω 

τιμωρήσει. Οι νόμοι μου της αγάπης και της δικαιοσύνης, εφαρμοσμένοι, φέρνουν μόνο ευημερία και 

ειρήνη. 

26 Μέσω του ανθρώπου, οι δυνάμεις της καταστροφής έχουν εξαπολυθεί. Ο πόλεμος έχει σπείρει 

τους σπόρους του σε όλες τις καρδιές. Πόσο πόνο έχει βιώσει η ανθρωπότητα! Πόση εγκατάλειψη, 

δυστυχία, ορφάνια και θλίψη άφησε στο πέρασμά της! Νομίζετε ότι οι ψυχές όσων έπεσαν στη μάχη 

έχουν χαθεί ή ότι δεν υπάρχει πλέον εκείνο το κομμάτι της ζωής, η αιωνιότητα, που κατοικεί στον 

άνθρωπο; 

27 Όχι, άνθρωποι: η ψυχή επιβιώνει από τον πόλεμο και τον θάνατο. Αυτό το κομμάτι του δικού μου 

πνεύματος αναδύθηκε από τα πεδία του πόνου και αναζητά έναν νέο ορίζοντα στο μονοπάτι μου για να 

συνεχίσει να ζει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. 
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28 Και σ' εκείνους που παρέμειναν στη γη και είδαν τις πατρίδες τους να καταστρέφονται, τα 

χωράφια τους να ρημάζουν, την πανούκλα και την πείνα, τις αρχές της ηθικής και της καλοσύνης να 

καταπατώνται, διατήρησα το κουράγιο τους να ζήσουν και τους πρόσεχα όλους. 

29 Στους καιρούς που έρχονται θα τους χρησιμοποιήσω για να μεταφέρουν το φως του Λόγου Μου 

σε άλλους λαούς. Θα τους αναθέσω μια μεγάλη πνευματική αποστολή. 

30 Έμαθαν να προσεύχονται όπως σας έχω διδάξει. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δυστυχία σε 

αυτές τις ψυχές, αλλά μεγαλείο ψυχής επειδή Με αγάπησαν εν μέσω της δοκιμασίας τους, Με κατάλαβαν 

και Μου υπάκουσαν. Καθαρίστηκαν μέσα στον πόνο. 

31 Άνθρωποι, ενώστε την προσευχή σας με την προσευχή αυτών των ψυχών. Δεν εξαγνίστηκες μέσα 

στον πόνο, το χωνευτήρι σου ήταν η ειρήνη που σου πρόσφερα αυτή τη στιγμή με τα λόγια της αγάπης 

μου. Μόλις προετοιμαστείτε - κάποιοι από τον πόνο και άλλοι από την αγάπη - θα κινηθείτε μαζί, θα 

ενωθείτε, και μαζί, ακολουθώντας τις διδασκαλίες μου, θα κατανοήσετε το Λόγο μου. Θα πιείτε αυτό το 

ποτήρι της αγάπης και θα επιβεβαιώσετε ότι όλα όσα έχετε λάβει ήταν ευεργετικά. Θα προωθήσω το έργο 

μου και θα σας δείξω τον τελικό στόχο, το αποτέλεσμά του. Πάνω στα πνευματικά και ηθικά ερείπια που 

παρουσιάζει η ανθρωπότητα, θα οικοδομήσω έναν ολόκληρο και ισχυρό κόσμο. 

32 Η κρίση σας δεν έχει έρθει ακόμα, λαέ, και όπως τα άλλα έθνη σήκωσαν το βάρος της κρίσης 

Μου, έτσι θα την λάβετε ανάλογα με τα έργα σας στον χρόνο που θα σας υποδειχθεί. 

33 Τους καλωσορίζω όλους, τόσο αυτόν που έρχεται ανυπόμονα να Με ακούσει, όσο και αυτόν που 

μπαίνει για να εξερευνήσει, ή αυτόν που, με πολλή αυταρέσκεια, αρνείται όλα όσα έχει ακούσει και 

έρχεται μόνο από περιέργεια. 

34 Αληθινά σας λέω, η ακτινοβολία μου ήταν πάντα και θα είναι πάντα - παλαιότερα με έναν τρόπο, 

σήμερα με έναν άλλο, αύριο με έναν άλλο, και έτσι για μια αιωνιότητα. 

35 Μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών υπάρχει ένας δεσμός που δεν μπορεί ποτέ να σπάσει, και 

αυτός ο δεσμός είναι η αιτία της συζήτησης μεταξύ του Θείου Πνεύματος και όλων σας. 

36 Μακάριος είναι αυτός που αναζητά την αλήθεια, γιατί είναι αυτός που διψάει για αγάπη, φως και 

καλοσύνη. Αναζητήστε και θα βρείτε, αναζητήστε την αλήθεια και θα σας έρθει. Συνεχίστε να σκέφτεστε, 

συνεχίστε να ρωτάτε το Βιβλίο της Θείας Σοφίας, και θα σας απαντήσει, γιατί ο Πατέρας ποτέ δεν έμεινε 

σιωπηλός ή αδιάφορος σε αυτόν που Τον ρωτάει με θέρμη. 

37 Πόσοι από αυτούς που αναζητούν την αλήθεια στα βιβλία, στους μορφωμένους και στις διάφορες 

επιστήμες, θα την ανακαλύψουν τελικά μέσα τους, αφού έχω τοποθετήσει έναν σπόρο της Αιώνιας 

Αλήθειας στο εσωτερικό κάθε ανθρώπινου όντος; 

38 Εδώ είναι το φως μου που λάμπει σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο και γίνεται λέξη. Γιατί θεωρείτε 

αυτή την εκδήλωση αδύνατη; Πιστεύετε ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να είναι πιο ικανά από τον Θεό, 

αν καταφέρουν να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως μέσω της επιστήμης τους; 

39 Αληθινά σας λέω, αν δεν γνωρίζετε τις ικανότητες με τις οποίες είναι προικισμένη η ψυχή του 

ανθρώπου, θα Με γνωρίσετε ακόμα λιγότερο. 

40 Γίνομαι γνωστός μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας, επειδή ο εγκέφαλος είναι η 

"συσκευή" που δημιούργησε τέλεια ο Δημιουργός, ώστε η νοημοσύνη, η οποία είναι το φως της ψυχής, να 

μπορεί να εκδηλωθεί σε αυτόν. 

41 Αυτή η "συσκευή" είναι ένα μοντέλο που δεν μπορείτε ποτέ να μιμηθείτε με όλη την επιστήμη 

σας. Θα χρησιμοποιήσετε τη μορφή και την κατασκευή του ως πρότυπο για τις δημιουργίες σας, αλλά 

ποτέ δεν θα φτάσετε την τελειότητα που έχουν τα έργα του Πατέρα σας. Γιατί τότε αμφιβάλλετε ότι 

μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που δημιούργησα; 

42 Σας ξαναλέω ότι δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας. Γιατί αν γνωρίζατε τον εαυτό σας πνευματικά, όχι 

μόνο θα επιβεβαιώνατε αυτή τη θεϊκή εκδήλωση μέσω της διάνοιάς σας, αλλά θα καταλαβαίνατε ότι σας 

περιμένουν ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις. Αν γνωρίζατε τον εαυτό σας, δεν θα παραπονιόσασταν ότι δεν 

σας καταλαβαίνουν οι συνάνθρωποί σας, γιατί δεν γνωρίζετε ούτε τον εαυτό σας. Γνωρίστε τον εαυτό 

σας, ώστε να μην είστε μια αιώνια ερώτηση προς τον εαυτό σας - ώστε να μην ψάχνετε παντού για την 

απάντηση που κουβαλάτε μέσα σας. 

43 Όλη η διδασκαλία μου έχει σκοπό να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε όλα όσα περιέχει η ύπαρξή 

σας, γιατί από αυτή τη γνώση γεννιέται το φως για να βρείτε το μονοπάτι που οδηγεί στο Αιώνιο, στο 

Τέλειο, στο Θεό. 
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44 Η διδασκαλία μου στοχεύει να δημιουργήσει μέσα σας μια ύπαρξη που είναι ανώτερη από όλα 

όσα υπάρχουν στον κόσμο - μια ύπαρξη που είναι γενναιοδωρία, φως και ομορφιά ψυχής, αρετή, σοφία 

και δύναμη. Πόσο μεγάλη θα είναι τότε η ευδαιμονία και η εσωτερική σας γαλήνη! Το πνεύμα σας θα σας 

πει: "Αυτή είναι η αληθινή ουσία της ύπαρξής σας". 

Πόσο διαφορετική θα είναι η συμπεριφορά εκείνων που έχουν αποβάλει από την καρδιά τους κάθε 

καλό σπόρο και έχουν αφιερώσει την ύπαρξή τους σε μια εγωιστική ζωή, μια υλιστική και φαύλη ζωή. 

Μόλις φτάσουν να κοιτάξουν μέσα τους, μόλις συνομιλήσουν για μια στιγμή με τη συνείδησή τους, θα 

δουν τον εαυτό τους σε αυτόν τον καθρέφτη που ποτέ δεν θαμπώνει, που ποτέ δεν ψεύδεται, και θα 

τρομοκρατηθούν από το τέρας που κουβαλούν μέσα τους και που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ως δικό 

τους έργο. 

45 Ω άπιστοι! Ελάτε και ακούστε Με συχνά, ο Λόγος Μου θα νικήσει τις αμφιβολίες σας. Αν έχετε 

την εντύπωση ότι η έκφραση του Λόγου Μου δεν είναι η ίδια με εκείνη που είχα κάποτε, σας λέω να μην 

προσκολληθείτε στη μορφή, στο εξωτερικό, αλλά να αναζητήσετε την ουσία, η οποία είναι η ίδια. Η 

ουσία, το νόημα, είναι πάντα ένα, επειδή το Θείο είναι αιώνιο και αμετάβλητο- αλλά η μορφή με την 

οποία η αποκάλυψη έρχεται σε σας, ή μέσω της οποίας σας γνωστοποιώ ένα άλλο μέρος της αλήθειας, 

εμφανίζεται πάντα σύμφωνα με τη δεκτικότητα ή την ανάπτυξη που έχετε επιτύχει. 

46 Μεγάλο μέρος της διδασκαλίας μου ήταν για να ανακαλύψετε τον εαυτό σας, να γνωρίσετε τον 

εαυτό σας, ώστε να μην πέφτετε πλέον στην πορεία και να μην φωνάζετε για έλεος όταν νιώθετε χαμένοι 

ή δυστυχισμένοι. 

47 Γιατί να χύνετε δάκρυα όταν κουβαλάτε τόσα πολλά πλούτη και κρυμμένους θησαυρούς μέσα 

σας; Ένας από τους στόχους της ζωής σας, τον οποίο είχατε ξεχάσει εδώ και καιρό, είναι ο εξής: Πρέπει 

να γνωρίσετε τον εαυτό σας για να ανακαλύψετε όλα όσα κρύβει η ψυχή σας. 

48 Ρωτήστε, εξερευνήστε, διερευνήστε, και όσο περισσότερο διεισδύετε στην ύπαρξή σας, τόσο 

μεγαλύτερους θησαυρούς και εκπλήξεις θα ανακαλύψετε. 

49 Εσείς τα πλήθη, ελάτε μαζί μου, θα σας σώσω. Όταν ο κόσμος σας κουράζει, όταν οι συνάνθρωποί 

σας σας κρίνουν λάθος, όταν οι αγαπημένοι σας δεν σας καταλαβαίνουν, ελάτε σε Μένα και θα σας 

δεχτώ. Θα σου αποδείξω ότι γνωρίζω όλα όσα σου συνέβησαν. 

50 Έλα, για να σε αναστήσω στην αληθινή ζωή και να σου θυμίσω ότι δημιουργήθηκες για να δίνεις. 

Αλλά όσο δεν ξέρετε τι κουβαλάτε μέσα σας, θα είναι αδύνατο να το δώσετε σε αυτόν που το χρειάζεται. 

51 Δείτε πώς όλα όσα σας περιβάλλουν εκπληρώνουν την αποστολή της προσφοράς. Τα στοιχεία, τα 

αστέρια, τα όντα, τα φυτά, τα λουλούδια και τα πουλιά - τα πάντα, από το μεγαλύτερο έως το μη 

αντιληπτό, έχουν την ικανότητα και το πεπρωμένο να δώσουν. Γιατί κάνετε μια εξαίρεση, παρόλο που 

είστε προικισμένοι με τη θεία χάρη να αγαπάτε; 

52 Πόσο περισσότερο πρέπει να αυξάνετε στη σοφία, στην αγάπη, στην αρετή και στην ικανότητα, 

ώστε να γίνετε φως στο δρόμο των νεότερων αδελφών σας! Τι υψηλό και όμορφο πεπρωμένο σας έχει 

δώσει ο Πατέρας σας!  

53 Νιώστε την ειρήνη μου και κουβαλήστε την στα βάθη της καρδιάς σας. Μην αφήσετε κανέναν να 

σας στερήσει την ειρήνη μου. Είναι ένας θησαυρός - ο μεγαλύτερος που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. 

54 Ούτε η εξουσία ούτε η επιστήμη μπόρεσαν να σας δώσουν ειρήνη. Ωστόσο, σας λέω να μην 

απελπίζεστε αν δεν το βρείτε. Διότι δεν θα αργήσετε να καταλάβετε ότι η ειρήνη βρίσκεται πραγματικά 

μέσα στους ανθρώπους καλής θέλησης για να αγαπούν, να υπηρετούν και να υπακούουν στους νόμους 

που υπαγορεύει ο Θεός. 

55 Ακούστε τη διδασκαλία μου, η οποία σας διδάσκει τον πιο πρακτικό, απλό και εύκολο τρόπο για 

να εκπληρώσετε το Νόμο. Καταλάβετε ότι ο Θεός σας, τα έργα Του και η ζωή Του είναι απλά και 

ξεκάθαρα, ότι είναι η άγνοια και η ανωριμότητά σας που κάνει αυτό που είναι απλό να σας φαίνεται 

περίπλοκο και αυτό που είναι προφανές να σας φαίνεται μυστηριώδες. 

56 Ο Θεός δεν είναι περίπλοκος, μυστηριώδης, ούτε χωρίς τάξη στη δημιουργία του, διότι αυτό που 

είναι τέλειο είναι απλό. Τα πλάσματα, από την άλλη πλευρά, στα διάφορα στάδιά τους, είναι τόσο πιο 

περίπλοκα, όσο πιο ατελή είναι. 

57 Προσπαθήστε να Με γνωρίσετε, να διεισδύσετε στο νόημα του πνευματικού μέχρι να μπορέσετε 

να έχετε μια αληθινή ιδέα για τον Πατέρα σας. Ακόμα κι αν η γνώση σας για Μένα είναι μικρή, θα είναι 

ωστόσο ακριβής. 
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58 Όταν έχετε μια πραγματική αντίληψη της ύπαρξής μου, της ουσίας μου, της δύναμής μου και της 

δικαιοσύνης μου, θα είστε σε θέση, όταν έρθει η ώρα, να δώσετε στους συνανθρώπους σας μια αληθινή 

αντίληψη για το τι είναι ο Πατέρας σας. 

59 Τότε θα δείτε πώς αυτός ο Θεός που οι άνθρωποι φαντάζονταν μακρινό, απρόσιτο, μυστηριώδες 

και ακατανόητο θα εξαφανιστεί, έτσι ώστε στη θέση Του να εμφανιστεί ο αληθινός Θεός, του οποίου η 

καρδιά είναι αιώνια ανοιχτή στα παιδιά Του, ο οποίος είναι παρών σε κάθε τόπο και σε κάθε στιγμή. 

60 Μόλις Με γνωρίσετε πραγματικά - γιατί ακόμη η αντίληψή σας για Μένα είναι περισσότερο 

ανθρώπινη παρά πνευματική και η πίστη σας μικρή - θα Με αγαπήσετε βαθύτερα από ό,τι σήμερα. Μόλις 

Με αγαπήσετε πιο τέλεια, θα είστε ακούραστοι στο να μεταφέρετε το φως όπου συναντάτε το σκοτάδι. Η 

συμπόνια σας για όλους εκείνους που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Πατέρα θα είναι ειλικρινής - για 

εκείνους που, νομίζοντας ότι Με αγαπούν και Με γνωρίζουν, στην πραγματικότητα δεν Με γνωρίζουν 

πραγματικά, ούτε Με αγαπούν με αγνότητα. 

61 Στη Δεύτερη Εποχή, Μου άρεσε να περιπλανιέμαι στα χωράφια, όπου οι εργάτες της γεωργίας, 

όταν Με έβλεπαν να περνάω, ερχόντουσαν να Με δεχτούν και Μου μιλούσαν με την καρδιά τους. Το 

Πνεύμα μου χάρηκε που τους είδε αγνούς και απλούς. 

Έμπαινα στα σπίτια, μερικές φορές τη στιγμή που οι γονείς κάθονταν στο τραπέζι με τα μικρά παιδιά 

τους. Όταν άκουσαν το κάλεσμά Μου, ήρθαν σε Μένα με χαρά, Με κάλεσαν να φάω μαζί τους, Μου 

άνοιξαν τις καρδιές τους για να Μου ζητήσουν κάποιο δώρο χάρης. Τους ευλόγησα όλους και όταν 

ξανασυναντήθηκα με τους μαθητές Μου, τους είπα: Αυτές οι οικογένειες είναι μια αντανάκλαση της 

Βασιλείας των Ουρανών, και αυτά τα σπίτια είναι σαν ιερά. 

62 Περιστασιακά, όταν ήμουν μόνος, με ανακάλυπταν παιδιά που ερχόντουσαν σε Μένα για να Μου 

κρατήσουν μικρά λουλούδια, να Μου πουν κάποια μικρή θλίψη και να Με φιλήσουν. 

63 Οι μητέρες ανησύχησαν όταν βρήκαν τα μικρά τους στην αγκαλιά μου να ακούνε τα λόγια μου. Οι 

μαθητές, θεωρώντας ότι αυτό σήμαινε έλλειψη σεβασμού προς τον Δάσκαλο, προσπάθησαν να τους 

απομακρύνουν από την παρουσία Μου. Τότε έπρεπε να τους πω: "Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε Μένα- 

γιατί για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να έχετε την αγνότητα, την απλότητα και την 

απλότητα των παιδιών". 

64 Χάρηκα με αυτή την αθωότητα και την αμεροληψία, όπως ακριβώς χαίρεται κανείς με τη θέα ενός 

μπουμπουκιού λουλουδιού που μόλις ανοίγει. 

65 Είναι κι αυτές ανθισμένες ψυχές, υποσχέσεις για το μέλλον, ζωές που αρχίζουν να λάμπουν. 

66 Αγαπώ τις ψυχές γιατί είναι μπουμπούκια που πρέπει να ανθίσουν για να γίνουν ζωή προς δόξα 

του Πατέρα. 

67 Σε μια συγκεκριμένη περίσταση ήμουν καλεσμένος σε έναν γάμο μαζί με τη Μαρία, τη γήινη 

μητέρα μου. Ήθελα να είμαι με τα παιδιά μου σε αυτή τη σημαντική στιγμή στη ζωή των δύο ανθρώπων 

που ενώνονται από αγάπη. Ήθελα να δω τη χαρά αυτών των καρδιών και να βιώσω μαζί τους τη γιορτή 

τους, κάνοντάς σας να καταλάβετε ότι δεν είμαι αδιάφορος σε καμία από τις σωτήριες χαρές σας και ότι η 

παρουσία Μου δεν πρέπει να λείπει από καμία από τις σημαντικές ή σπουδαίες στιγμές της ζωής σας, και 

η Μαρία, η στοργική Μητέρα και Συνήγορός σας, έδωσε επίσης απόδειξη για το ποιο είναι το καθήκον 

της απέναντι σε αυτή την ανθρωπότητα, όταν ζήτησε από τον Ιησού, χρησιμοποιώντας τη δύναμή Του, να 

αυξήσει το κρασί της γιορτής, το οποίο τελείωνε για λίγο. Παραχώρησα αυτό το θαύμα για χάρη αυτής 

της ευλογημένης μεσιτείας, για χάρη της καρδιάς αυτής της γυναίκας, της οποίας η πίστη στη δύναμή μου 

και η έμπνευση να ζητάει είναι ένα τέλειο παράδειγμα για εσάς. 

68 Επιτρέψτε Μου να αναφέρω - έστω και εν συντομία - αυτά τα περιστατικά. Μην πείτε, ωστόσο, 

ότι είναι απολύτως απαραίτητο να επιστρέψω στον κόσμο. Γιατί τότε πρέπει να σας πω ότι όλα όσα βίωσα 

και μίλησα είναι γραμμένα και υπάρχουν στο πνεύμα σας. Από την άλλη πλευρά, θα αναγνωρίσετε ότι 

αυτή η ζωή, υπέροχη σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της, είναι ένα βαθύ και άπειρο εγχειρίδιο που σας 

μιλάει αιώνια από Εμένα. 

69 Παρατηρήστε το, νιώστε το, και θα ανακαλύψετε σε αυτό τον Δάσκαλο, τον Πατέρα και τον 

Κριτή, θα ακούσετε τη φωνή που ήδη εδώ σας μιλάει για μια άλλη, ανώτερη, πιο φωτεινή και πιο τέλεια 

ζωή. 
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70 Μαθητές: Σας ανέβασα από το χώμα της γης, στο οποίο βρίσκεστε πεσμένοι, νικημένοι από τον 

πόνο, σε μια ζωή γεμάτη ελπίδες και συνειδητοποιήσεις. Σας έκανα να νιώσετε τη δύναμή μου στις 

δοκιμασίες σας, σας δίδαξα να μην αμφιβάλλετε, να μην απελπίζεστε, ακόμη και στα μεγαλύτερα βάσανα. 

71 Σήμερα γνωρίζετε ότι όλη η ανθρωπότητα πίνει σήμερα το ποτήρι του πόνου, ότι δεν είστε οι 

μόνοι που υποφέρουν, ούτε οι μόνοι που χύνουν δάκρυα ή που αδειάζουν το ποτήρι του πόνου με 

μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό Με ευχαριστείτε και στρέφετε τις σκέψεις σας στους συνανθρώπους σας και 

ξεχνάτε λίγο τον εαυτό σας. 

72 Όλοι κουβαλάτε μια πληγή στην καρδιά σας. Ποιος θα μπορούσε να διεισδύσει στο εσωτερικό σας 

όπως εγώ; Γνωρίζω τα βάσανά σας, τη θλίψη και την κατάθλιψή σας μπροστά στην τόση αδικία και 

αχαριστία που βασιλεύει στον κόσμο σας. Γνωρίζω την εξάντληση εκείνων που έζησαν και μόχθησαν 

πολύ καιρό στη γη και που η ύπαρξή τους είναι σαν βαρύ φορτίο γι' αυτούς. Γνωρίζω την απελπισία 

εκείνων που έχουν μείνει μόνοι τους σε αυτή τη ζωή. Σε όλους σας λέω: "Ζητήστε, και θα σας δοθεί", 

γιατί ήρθα να σας δώσω ό,τι χρειάζεστε από Μένα, είτε πρόκειται για συντροφικότητα, είτε για ψυχική 

γαλήνη, είτε για θεραπεία, είτε για καθήκοντα, είτε για φως. 

73 Μην ντρέπεστε να κλαίτε μπροστά Μου, άνδρες, γιατί τα δάκρυα δεν είναι μόνο για τα παιδιά και 

τις γυναίκες. Μακάριοι είναι αυτοί που κλαίνε μπροστά Μου, γιατί το χέρι Μου θα στεγνώσει τα δάκρυά 

τους και ο παρηγορητικός Μου λόγος θα κατέβει στην καρδιά τους. Όποιος έρχεται σε Μένα αδύναμος, 

θα γίνει μετά δυνατός απέναντι στους συνανθρώπους του, επειδή ήξερε πώς να γίνει δυνατός με τη 

δύναμη του Πατέρα του. 

74 Να ξέρετε ότι δεν περιορίζομαι στο να αισθάνομαι τις δοκιμασίες σας, αλλά ότι θέλω να τις 

απομακρύνω. Αλλά είναι απαραίτητο όχι μόνο να το ξέρετε αυτό, αλλά να έχετε αγάπη και πίστη στο 

νόμο Μου, να ξέρετε πώς να ζητάτε και να προσεύχεστε και να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 263  
1 Είθε η ειρήνη του Πνεύματός μου να είναι μέσα σας αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, κατά την 

οποία το Θείο Φως σας φωτίζει και ενισχύει την ψυχή σας. 

2 Μακάριοι όσοι ονειρεύονται έναν παράδεισο ειρήνης και αρμονίας. 

3 Μακάριοι είναι εκείνοι που περιφρονούν τις ασήμαντες, τις ματαιοδοξίες και τα πάθη, τα οποία 

δεν φέρνουν κανένα καλό στον άνθρωπο και ακόμη λιγότερο στην ψυχή του, και τα αντιμετώπισαν με 

αδιαφορία. 

4 Μακάριοι είναι εκείνοι που εγκατέλειψαν τις φανατικές λατρευτικές πράξεις που δεν οδηγούν 

πουθενά και εγκατέλειψαν τις αρχαίες και λανθασμένες πεποιθήσεις για να αγκαλιάσουν την απόλυτη, 

γυμνή και καθαρή αλήθεια. 

5 Ευλογώ εκείνους που απορρίπτουν τα εξωτερικά για να δοθούν στην πνευματική ενατένιση, την 

αγάπη και την εσωτερική ειρήνη, επειδή αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι ο κόσμος δεν δίνει 

ειρήνη, ότι μπορείτε να τη βρείτε μέσα σας. 

6 Μακάριοι όσοι από εσάς δεν φοβηθήκατε από την αλήθεια και δεν εξοργιστήκατε από αυτήν, γιατί 

αληθινά σας λέω, το φως θα πέσει σαν καταρράκτης στην ψυχή σας για να ικανοποιήσει την επιθυμία σας 

για φως για πάντα. 

7 Απλώνω τον μανδύα της ειρήνης Μου πάνω από εσάς που είστε συγκεντρωμένοι στον ένα ή τον 

άλλο τόπο και που είστε συνεπαρμένοι από την επιθυμία για τον Θεϊκό Δάσκαλο. Όταν έρχεστε σε Μένα, 

προσευχηθείτε, προσευχηθείτε στους μαθητές Μου, γιατί αν και δεν έχετε δει ακόμη να 

πραγματοποιούνται όλα όσα σας έχω προφητεύσει, θα τα δείτε. 

8 Συνεχίστε να προσεύχεστε για να υποχωρήσει το βάρος της άγνοιας του ανθρώπου, καθώς και η 

ματαιοδοξία εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι μορφωμένοι επειδή έχουν συσσωρεύσει τις γνώσεις 

άλλων ανθρώπων και δεν γνωρίζουν ότι ο αληθινά μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι αυτός που προσπαθεί 

να ανακαλύψει τον καλύτερο τρόπο να καταστρέψει, να κυβερνήσει, να εξοντώσει, αλλά αυτός που 

ανατέλλει για να μπορέσει να δημιουργήσει, να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο αρμονική, εμπνεόμενος 

από την αγάπη για τον Θεό όλων των δημιουργημένων πραγμάτων και από την αγάπη για όλα τα 

πλάσματα. 

9 Σας λέω, μαθητές, να μην αναζητάτε την αλήθεια στο ψέμα, να αναζητάτε την αλήθεια στην 

ταπεινή ψυχή, στην καρδιά που υψώνεται από την αγάπη για τον πλησίον, στην απλότητα και την 

καθαρότητα της ζωής. 

10 Στη σοφία βρίσκεται το θεραπευτικό βάλσαμο και η παρηγοριά που λαχταρά η καρδιά σας. Γι' 

αυτό σας υποσχέθηκα κάποτε το Πνεύμα της Αλήθειας ως το Πνεύμα της Παρηγοριάς.  

11 Αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε πίστη για να μην σταματήσουμε στο δρόμο ούτε να νιώσουμε 

φόβο μπροστά στις δοκιμασίες. 

12 Η πίστη είναι σαν ένας φάρος που φωτίζει το μονοπάτι σας μέσα στη ζωή μέχρι να φτάσετε στο 

ασφαλές λιμάνι της αιωνιότητας. 

13 Η πίστη δεν πρέπει να είναι αυτή των χλιαρών και άτολμων ψυχών που κάνουν ένα βήμα μπροστά 

σήμερα και ένα πίσω αύριο, που δεν θέλουν να παλέψουν με τον πόνο τους και να πιστέψουν στη νίκη του 

Πνεύματος αποκλειστικά και μόνο λόγω του ελέους του Πατέρα. 

14 Πίστη είναι αυτό που αισθάνεται η ψυχή η οποία, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι μέσα της, αγαπά 

τον Κύριό της και χαίρεται να Τον αισθάνεται μέσα της και να αγαπά τους συνανθρώπους της. Είναι τόσο 

μεγάλη η πίστη της στη δικαιοσύνη του Πατέρα που δεν περιμένει από τους γείτονές της να την 

αγαπήσουν, που συγχωρεί τις προσβολές και τις παραβάσεις, αλλά πιστεύει ότι αύριο θα γεμίσει με φως, 

επειδή πέτυχε τον εξαγνισμό της με τις δικές της υπηρεσίες. 

15 Όποιος έχει πίστη έχει ειρήνη, έχει αγάπη και καλοσύνη μέσα του. 

16 Είναι πλούσιος στο πνεύμα και ακόμη και σε υλικά πράγματα- αλλά σε αληθινό πλούτο, όχι σε 

αυτόν που νομίζετε.  

17 Οι άνθρωποι φεύγουν φοβισμένοι από τη δυστυχία και μέσα στον τρόμο τους πέφτουν ξανά και 

ξανά σε αβύσσους και κακουχίες. Δεν σκέφτονται τα κατάλληλα μέσα για να σωθούν από αυτά τα νύχια. 

Όμως αυτός που φεύγει από τη δυστυχία του κόσμου είναι ένας εγωιστής που ρίχνει, καταπιέζει, διαλύει 

και βυθίζει στην καταστροφή όλους όσοι διασταυρώνονται με το πέρασμά του. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό 
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του, έχει ως μοναδικό ιδεώδες και στόχο την ασφάλεια και τη διατήρησή του. Οι άλλοι δεν είναι αδέλφια 

του, είναι όλοι ξένοι γι' αυτόν. Δεν έχει πίστη, δεν γνωρίζει αυτό το φως, δεν εμπιστεύεται την αλήθεια 

γιατί δεν ήθελε να τη γνωρίσει. 

18 Αλλά τι κάνατε με αυτούς τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα, που σας έστειλα για να σας 

υπενθυμίσω τον δρόμο Μου, τον δρόμο της πίστης, που είναι αυτός της σοφίας, της αγάπης και της 

ειρήνης; 

19 Δεν θέλατε να μάθετε για τα καθήκοντά τους και τους πολεμούσατε με την υποκριτική πίστη που 

έχετε λόγω των θεωριών και των δογμάτων σας. 

20 Τα μάτια σας δεν ήθελαν να αντικρίσουν το φως που σας έφερε ο καθένας από τους 

απεσταλμένους μου ως μήνυμα αγάπης, είτε τους αποκαλείτε προφήτες, μάντεις, φωτισμένους 

ανθρώπους, γιατρούς, φιλοσόφους, επιστήμονες ή ποιμένες. 

21 Αυτοί οι άνθρωποι σκόρπισαν φως, αλλά εσείς δεν θέλατε να αναγνωρίσετε το φως τους, σας 

προηγήθηκαν, αλλά δεν θέλατε να ακολουθήσετε τα βήματά τους- σας άφησαν ως παράδειγμα το 

μονοπάτι της θυσίας, του πόνου, του ελέους, αλλά φοβηθήκατε να ακολουθήσετε το παράδειγμά τους 

χωρίς να γνωρίζετε ότι ο πόνος εκείνων που Με ακολουθούν είναι χαρά του Πνεύματος, ένα μονοπάτι 

γεμάτο λουλούδια και ένας ορίζοντας γεμάτος υποσχέσεις. 

22 Αλλά δεν ήρθαν για να μυρίσουν το άρωμα των λουλουδιών της γης, ούτε για να μεθύσουν με τις 

πρόσκαιρες απολαύσεις του κόσμου- γιατί ο πόθος της ψυχής τους δεν ήταν πλέον για το ακάθαρτο, αλλά 

για το υψηλό. 

23 Υπέφεραν, αλλά δεν ζητούσαν να παρηγορηθούν, γιατί ήξεραν ότι είχαν έρθει για να 

παρηγορηθούν. Δεν περίμεναν τίποτα από τον κόσμο, γιατί μετά τη μάχη περίμεναν τη χαρά να δουν την 

ανάσταση των ψυχών στην πίστη και τη ζωή - όλων εκείνων που είχαν απομακρυνθεί από την αλήθεια. 

24 Ποια είναι αυτά τα όντα για τα οποία σας μιλάω; Σας λέω, είναι όλοι εκείνοι που σας έφεραν 

μηνύματα φωτός, αγάπης, ελπίδας, υγείας, πίστης, σωτηρίας - άσχετα με το όνομα που είχαν ή με ποιο 

μέσο τους είδατε να εμφανίζονται ή τι τίτλο έφεραν στη γη.  

25 Μπορείτε κι εσείς να τους μοιάσετε, παίρνοντας ως παράδειγμα τα σπουδαία παραδείγματα που 

σας δίνω συνεχώς μέσω των απεσταλμένων Μου. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε την έλλειψη κατανόησης 

των έργων σας από τους άλλους ως δικαιολογία. Μην λέτε ότι εκείνοι που σας έφεραν το μήνυμα της 

αγάπης μόνο έσπειραν και ποτέ δεν θέρισαν. Όχι, άνθρωποι, η συγκομιδή της ψυχής δεν έρχεται γρήγορα 

αν σκεφτείτε ότι η "σάρκα" είναι άγονη γη που πρέπει συνεχώς να γίνεται καρποφόρα μέσω της αγάπης 

μέχρι να φέρει καρπούς. 

26 Τι να σας πω για τους σημερινούς μελετητές σας, για εκείνους που αμφισβητούν τη φύση και τις 

δυνάμεις και τα στοιχεία της και έτσι κάνουν το καλό να φαίνεται ως κάτι κακό; Θα βιώσουν μεγάλο πόνο 

επειδή έσπασαν και έφαγαν έναν άγουρο καρπό από το δέντρο της επιστήμης - έναν καρπό που θα 

μπορούσαν να ωριμάσουν μόνο με αγάπη.  

27 Μόνο η αγάπη μου μπορεί να σε σώσει! Κοιτάξτε, δεν έχει απομείνει ούτε ίχνος αγάπης στους 

ανθρώπους. Προσευχηθείτε, αλλά με αληθινή πίστη στη δύναμη της προσευχής, με πίστη τόσο μεγάλη 

που ξεπερνά τη βία των όπλων με τα οποία οι συνάνθρωποί σας πολεμούν στη ζωή και καταστρέφουν την 

ειρήνη του πλησίον τους. 

28 Εσείς που έχετε αφαιρέσει αυτές τις μορφές και τις εικόνες από τα μάτια σας που 

χρησιμοποιούσατε για να προσεύχεστε, μπορείτε να ασκήσετε αληθινή προσευχή, επειδή δεν περιορίζετε 

πλέον τον Θεό σε έναν γέροντα, ούτε επιτρέπετε στη φαντασία σας να δίνει ανθρώπινη μορφή σε αυτό 

που δεν έχει μορφή, επειδή είναι θεϊκό. 

29 Όταν το σώμα σας παραμείνει στη γη και η ψυχή σας ανεβεί στα ουράνια σπίτια, όταν περάσετε 

αυτό που ονομάζετε θάνατο και ανεβείτε στο άπειρο, θα συνειδητοποιήσετε πόσες ψευδείς ιδέες έχει 

δημιουργήσει ο νους σας, και τότε θα νιώσετε το ψέμα να φεύγει από την ψυχή σας σαν να ήταν μια 

παρωπίδα που πέφτει από τα μάτια σας και τα αφήνει να δουν το φως της αλήθειας. 

30 Πόσοι ελπίζουν να φτάσουν στον υψηλότερο ουρανό για να συναντήσουν τη Μαρία, την οποία 

φαντάζονται πάντα με ανθρώπινη μορφή ως τη γυναίκα που ήταν στον κόσμο, ως Μητέρα του 

ενσαρκωμένου Χριστού, και την οποία φαντάζονται ως βασίλισσα σε θρόνο, όμορφη και ισχυρή. Αλλά 

σας λέω ότι δεν πρέπει πλέον να δίνετε μορφή στο Θείο στο μυαλό σας. Η Μαρία, η Πνευματική σας 

Μητέρα, υπάρχει, αλλά δεν έχει ούτε τη μορφή γυναίκας ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Είναι η ιερή και 
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στοργική τρυφερότητα της οποίας το έλεος εκτείνεται στο άπειρο. Βασιλεύει στις ψυχές, αλλά η βασιλεία 

της είναι αυτή της ταπεινοφροσύνης, του ελέους και της αγνότητας. Αλλά δεν έχει θρόνο, όπως 

φαντάζονται οι άνθρωποι. Είναι όμορφη, αλλά με μια ομορφιά που δεν μπορείς να φανταστείς ούτε με το 

πιο όμορφο πρόσωπο. Η ομορφιά της είναι παραδεισένια, και ποτέ δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε το 

παραδεισένιο. 

31 Σας λέω: Αν επιθυμείτε να πλησιάσετε λίγο περισσότερο την αλήθεια και να βυθιστείτε στην 

ενατένισή της, επιμείνετε στο να απομακρύνετε από τα μάτια και το μυαλό σας όλα τα σχήματα που 

είχατε δημιουργήσει προσπαθώντας να δώσετε μορφή στο Θείο. 

32 Όταν σταδιακά καταλάβετε ότι ο Θείος Δάσκαλος έχει ακόμη πολλά να διδάξει και να διορθώσει, 

θα επιτρέψετε στην αλήθεια μου να διεισδύσει στο μυαλό σας, και τότε θα δείτε έναν νέο ορίζοντα να 

εμφανίζεται μπροστά στην ψυχή σας, προσφέροντάς σας χωράφια, κοιλάδες, μονοπάτια και βουνά για να 

περιπλανηθείτε, να μάθετε, να γνωρίσετε νέα πράγματα και να αναπτυχθείτε υψηλότερα στην ψυχή. 

33 Το φως μου είναι σε κάθε πνεύμα. Βρίσκεστε τώρα στην εποχή που το Πνεύμα μου θα εκχυθεί 

πάνω στους ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέω ότι σύντομα όλοι σας θα νιώσετε την παρουσία μου - τόσο οι 

μορφωμένοι όσο και οι αδαείς, τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί, τόσο οι ισχυροί όσο και οι φτωχοί. 

34 Και οι μεν και οι δε θα τρέμουν μπροστά στην αλήθεια του ζωντανού και αληθινού Θεού. 

35 Εδώ έχετε ένα νέο μάθημα, μαθητές, για να το σκεφτείτε βαθιά. Καταλάβετε ότι δεν ήρθα μόνο 

για να σας κάνω να ακούσετε λόγια που ευχαριστούν τα αυτιά σας ή χαϊδεύουν την καρδιά σας. 

Καταλάβετε ότι ο σκοπός του Κυρίου είναι να σας απομακρύνει από το σκοτάδι για να σας δείξει το φως 

της αλήθειας. 

36 Είμαι το αιώνιο φως, η αιώνια ειρήνη και η αιώνια ευδαιμονία, και εφόσον είστε παιδιά Μου, είναι 

θέλημά Μου και καθήκον Μου να σας κάνω κοινωνούς της δόξας Μου, και γι' αυτό σας διδάσκω τον 

Νόμο ως το μονοπάτι που οδηγεί την ψυχή στα ύψη αυτού του βασιλείου. 

37 Οι ευκαιρίες για να εκπληρώσετε το νόμο και να κερδίσετε αξία υπάρχουν κάθε μέρα, κάθε ώρα. 

Μην τους αφήσετε να περάσουν, μην τους αφήσετε να περάσουν, γιατί μετά δεν μπορείτε να τους 

ανακτήσετε. Προετοιμαστείτε για μια καλή μέρα, και σας λέω, όταν έρθει η νύχτα, ο ύπνος σας θα είναι 

ήρεμος και ήπιος. Ζήστε μια ενάρετη ζωή, και η πνευματική σας εξέλιξη θα διαρκέσει για πάντα. 

38 Αγαπητοί μαθητές, σε δύο περιπτώσεις έχω βρεθεί με ανθρώπους: ο ένας με ανθρώπινη μορφή και 

ο άλλος με πνευματική μορφή. Ήρθε η ώρα να κατανοήσετε τις διδασκαλίες Μου. 

39 Γιατί συνήθως έρχεστε κλαίγοντας και παραπονούμενοι; Όταν ήμουν στον κόσμο, δεν ζούσα 

ανάμεσα σε ανέσεις και απολαύσεις, ούτε είχα ένα σκήπτρο γήινης εξουσίας. Υπέφερα, αγωνίστηκα και 

δεν επαναστάτησα καν ενάντια στον πόνο Μου. Ήρθα να σηκώσω τον σταυρό Μου και να εκπληρώσω 

την αποστολή που ελεύθερα επέβαλα στον εαυτό Μου. 

40 Έπρεπε να σας διδάξω πώς η ψυχή που εκτελεί το θέλημα του Πατέρα, μόλις ολοκληρώσει το 

έργο της, πετάει ψηλά με πόθο για το Άπειρο, αφήνοντας πίσω της όλα όσα είναι υλικά για να αγωνιστεί 

προς την ουράνια περιοχή. 

41 Στη δυστυχία ή στις κακουχίες σας αναρωτιέστε συχνά γιατί ο Πατέρας σας δεν σας δίνει όλα όσα 

επιθυμείτε, αφού σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη επιθυμείτε μόνο δώρα χάριτος για το καλό σας. Σας 

λέω όμως: Αν σας έδινα ό,τι επιθυμείτε και σας χάριζα κάθε ευδαιμονία που λαχταράτε στη γη, θα το 

μετανιώνατε αργότερα, γιατί θα πείθατε τον εαυτό σας για τη στασιμότητά σας. 

Ναι, μαθητές, αν τα είχατε όλα αυτά, θα τα σπαταλούσατε, δεν θα τα διατηρούσατε, γιατί δεν σας 

κόστισε ούτε κόπο ούτε δουλειά για να τα αποκτήσετε. Αν, από την άλλη πλευρά, λάβετε αυτό που ζητάτε 

σήμερα, χωρίς να το κερδίσετε, με βάση την αξία, θα δείτε με πόση αγάπη θα το κρατήσετε. 

42 Πότε θα γίνει κατανοητός ο λόγος μου; Πότε θα την αφήσετε να ανθίσει στην καρδιά σας και να 

καρποφορήσει στην ψυχή σας; Σκέψου Με όπως σκέφτομαι κι Εγώ εσένα. Ποιος αισθάνεται μόνος στον 

κόσμο; Ποιος λέει ότι είναι ορφανός; Όταν προετοιμαστείτε, δεν θα λέτε πλέον ότι είστε μόνοι, γιατί 

παντού θα νιώθετε τη βοήθειά Μου. 

Αναζητήστε το φως του δρόμου μου και δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Μη δεσμεύεστε από το φως 

της επιστήμης ή της ανθρώπινης γνώσης, γιατί το φως της διάνοιας είναι πολύ αδύναμο για να οδηγήσει 

μια ψυχή στην παρουσία του Θεού. 
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43 Αληθινά σας λέω, αυτό που μπορεί να σας ανυψώσει είναι η αγάπη, επειδή η σοφία, το 

συναίσθημα και η ανύψωση είναι έμφυτα σε αυτήν. Η αγάπη είναι η σύνοψη όλων των ιδιοτήτων της 

Θεότητας, και ο Θεός έχει ανάψει αυτή τη φλόγα σε κάθε πνευματικό πλάσμα. 

44 Πόσα μαθήματα σας έδωσα για να μάθετε να αγαπάτε! Πόσες ευκαιρίες, ζωές και μετενσαρκώσεις 

σας έχει παραχωρήσει το Θείο Έλεος! Το μάθημα επαναλαμβανόταν όσο συχνά χρειαζόταν μέχρι να γίνει 

μάθημα. Μόλις εκπληρωθεί, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί, διότι δεν μπορεί να ξεχαστεί. 

45 Αν μάθαινες γρήγορα τα μαθήματά μου, δεν θα χρειαζόταν πλέον να υποφέρεις, ούτε να κλαίς για 

τα λάθη σου. Ένα ον που χρησιμοποιεί τα μαθήματα που έλαβε στη γη μπορεί να επιστρέψει στον κόσμο, 

αλλά θα το κάνει πάντα με μεγαλύτερη ωριμότητα και υπό καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μεταξύ της 

μιας ζωής και της επόμενης θα έχει πάντα μια αναζωογονητική παύση, απαραίτητη για να σκεφτεί και να 

ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει το έργο της νέας ημέρας. 

46 Κάποιος Μου λέει μέσα στην καρδιά του: "Πατέρα, αυτή η μέρα είναι δουλειά ή ανάπαυση για να 

μας στείλεις πάλι έξω να αναζητήσουμε νέο μόχθο στον κόσμο; Πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό;" 

47 Αχ, μικρή μου, συγχωρώ την άγνοιά σου και σου λέω ότι δεν έχω προβλέψει τίποτα άδικο ούτε 

ατελές στο ταξίδι της ζωής που πρέπει να διανύσεις. Το πνεύμα της ψυχής είναι ακούραστο. Μόνο όταν 

ζει μέσα στην ύλη αισθάνεται τον αντίκτυπο της κόπωσης που του μεταδίδει το σώμα. Αλλά όταν 

επιστρέφει στην πνευματική ελευθερία και το πνευματικό φως, αποβάλλει την κούραση και γίνεται ξανά 

ακούραστη. 

48 Να είστε δυνατοί ενάντια στους πειρασμούς του κόσμου και της σάρκας. Θυμηθείτε το 

παράδειγμά μου όταν περνάτε μια δοκιμασία. 

49 Με ρωτάτε πώς ήταν δυνατόν ο Ιησούς να συγκινηθεί από τους πειρασμούς του κόσμου; Σας 

απαντώ ότι δεν ήταν κατώτεροι πειρασμοί αυτοί που άγγιξαν την καρδιά του Δασκάλου σας. 

50 Το σώμα που είχα στον κόσμο ήταν ανθρώπινο και ευαίσθητο, ήταν το όργανο του Πνεύματός 

μου για να δώσω τα μαθήματά μου στην ανθρωπότητα. Γνώριζε τη δοκιμασία που το περίμενε, επειδή το 

Πνεύμα μου του την αποκάλυψε, και το σώμα αυτό υπέφερε εξαιτίας του πόνου που το περίμενε. 

51 Ήθελα αυτό το σώμα να σας δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά της αληθινής ανθρωπιάς, ώστε να 

πειστείτε ότι ο πόνος μου ήταν αληθινός και ο θυσιαστικός θάνατός μου ως ανθρώπινο ον ήταν αληθινός. 

52 Αν δεν ήταν έτσι, ο θυσιαστικός μου θάνατος δεν θα είχε καμία αξία για τους ανθρώπους. Ως εκ 

τούτου, ο Ιησούς επικαλέστηκε τρεις φορές τη δύναμη του Πνεύματός μου, η οποία τον ώθησε να σταθεί 

στη δύσκολη δοκιμασία. Η πρώτη φορά ήταν στην έρημο, η δεύτερη φορά στον κήπο της Γεσθημανή, η 

τρίτη φορά στο σταυρό. 

53 Ήταν απαραίτητο να γίνω άνθρωπος και να θυσιάσω τη σάρκα Μου και το αίμα Μου σε σας, ώστε 

ο πόνος που θα προκαλούσε η ανθρωπότητα να τους κάνει εντύπωση. Αλλά αν είχα έρθει με "πνεύμα" - τι 

θυσιαστικό θάνατο θα είχα υποστεί μέσω εσάς; Τι θα μπορούσα να απαρνηθώ και τι πόνο θα μπορούσες 

να Με κάνεις να νιώσω; 

54 Το Θείο Πνεύμα είναι αθάνατο, ο πόνος δεν Τον αγγίζει. Η "σάρκα", ωστόσο, είναι ευαίσθητη 

στον πόνο, είναι περιορισμένη στις ικανότητές της, είναι θνητή από τη φύση της. Γι' αυτό επέλεξα αυτό το 

μέσο για να αποκαλυφθώ στον κόσμο και να του προσφέρω τον πραγματικό θυσιαστικό θάνατό Μου, με 

αντάλλαγμα να του δείξω τον δρόμο για τη σωτηρία του. 

55 Πάρτε Εμένα ως παράδειγμα σε αυτό το Πάθος, όσο είστε αμαρτωλοί, και θυμηθείτε αυτό το 

Αίμα, ώστε, μετανοώντας για τις παραβάσεις σας, να εξαγνιστείτε σε αυτό το παράδειγμα άπειρης αγάπης 

που σας έδωσα. 

56 Όσο είστε άνθρωποι, να με θυμάστε πάνω στο σταυρό, πώς συγχώρεσα, ευλόγησα και θεράπευσα 

τους δήμιούς Μου, ώστε σε όλο το δύσκολο ταξίδι της ζωής σας να ευλογείτε κι εσείς εκείνους που σας 

αδικούν και να κάνετε κάθε δυνατό καλό σε εκείνους που σας έκαναν κακό. Όποιος ενεργεί με αυτόν τον 

τρόπο είναι μαθητής Μου, και πραγματικά του λέω ότι ο πόνος του θα είναι πάντα σύντομος, γιατί θα τον 

κάνω να νιώσει τη δύναμή Μου στις στιγμές της δοκιμασίας του. 

57 Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που επιθυμούν να διδάξουν τους συνανθρώπους τους με τα παραδείγματα 

του Διδασκάλου. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ αυτού του λαού, ο οποίος στην πλειονότητα των κοινοτήτων 

διδάσκει με λόγια που δεν έχουν δύναμη, επειδή δεν επιβεβαιώνονται από έργα και παραδείγματα. 
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58 Τώρα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την εξήγηση της διδασκαλίας Μου, η οποία θα δουλέψει 

την καρδιά σας σιγά-σιγά μέχρι να προετοιμαστεί για να φέρει εις πέρας την αποστολή που έχω αναθέσει 

στο πνεύμα σας. 

59 Μη φοβάστε να ακολουθήσετε τα βήματά Μου, δεν θα ζητήσω από κανέναν να περάσει τα ίδια 

βάσανα που υπέστην στον κόσμο, ούτε να κάνει τη θυσία Μου με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, πρέπει να σας 

πω ότι μόνο αυτό το σώμα θα μπορούσε να αδειάσει ένα δισκοπότηρο πόνου, όπως του πρόσφερε το 

πνεύμα μου, άλλος άνθρωπος δεν θα το είχε αντέξει. Γιατί το σώμα μου αντλούσε ζωτικότητα από την 

αρετή και δυνάμωνε μέσα στην αγνότητα Εκείνης που πρόσφερε τη μήτρα της για να το δεχτεί: Μαίρη. 

60 Συγκεντρωθείτε, άνθρωποι, και επωφεληθείτε από αυτή την ευλογημένη σιωπή στην οποία 

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

πνευματοποίησης, ο σπόρος μου βλασταίνει στις πιο κρυφές από τις καρδιές σας. 

61 Μακάριοι είστε εσείς που αξιοποιείτε τους τελευταίους χρόνους της εκδήλωσής μου με αυτή τη 

μορφή, γνωρίζοντας ότι δεν θα λάβετε ξανά αυτή τη χάρη. 

62 Η εποχή της εκδήλωσής μου ήταν μια εποχή ευλογιών. Έδωσα δώρα στους αποκληρωμένους, 

ανέστησα τους ηττημένους στον αγώνα της ζωής και έδωσα μια νέα ευκαιρία σε αμαρτωλούς και παρίες. 

63 Ήταν ευτυχισμένες στιγμές που θα θυμόμαστε με νοσταλγία όταν τελειώσουν. Διότι, αν και ο 

λόγος μου ακούστηκε μέσω του φορέα της φωνής, οι καρδιές ένιωσαν την παρουσία μου και οι ψυχές 

γέμισαν με τη θεϊκή μου ουσία. 

64 Εσείς τα πλήθη των ανθρώπων, διατηρήστε πάντα την πνευματικότητα που επιδεικνύετε αυτή την 

ευλογημένη ώρα. Ας είναι πάντα παρούσα στις συναντήσεις σας, στις στιγμές της προσευχής σας και σε 

κάθε έργο σας. 

65 Πιείτε από αυτό το κρασί, φάτε από αυτό το ψωμί μέχρι να χορτάσετε. Διότι η διακήρυξή μου θα 

περάσει, αφού βρίσκεστε στην τελική φάση αυτής της περιόδου προετοιμασίας. 

66 Ο μαθητής που προετοιμάζει πραγματικά τον εαυτό του θα έχει πάντα τη μαρτυρία στα χείλη του 

και θα του είναι αδύνατο να αποκρύψει την αλήθεια που κληρονόμησε από τον Δάσκαλό του. Το φως θα 

είναι μέσα του και ολόκληρη η ύπαρξή του θα είναι μια ζωντανή μαρτυρία του Λόγου και των έργων που 

σας αποκάλυψα. 

67 Όποιος κρύψει τον Λόγο Μου και τα δώρα που του εμπιστεύτηκα στην καρδιά του, δεν θα βιώσει 

την ευτυχία που έχασε μαζί του. Γιατί το να σπέρνεις στα χωράφια Μου, το να αγωνίζεσαι και να 

υποφέρεις είναι καλή ευχαρίστηση και ευτυχία για την ψυχή. 

68 Ο αγώνας δεν χρειάζεται να είναι πάντα εύκολος. Θα υπάρξουν ημέρες ή στιγμές πικρής 

δοκιμασίας. Αλλά ακόμη και σ' αυτά η ψυχή θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ταπεινότητα και αγάπη στο 

θέλημα του Πατέρα, γιατί με αυτή την πραότητα θα αποκαλύψω την ειρήνη Μου στους καλούς μαθητές, 

στους πιστούς μάρτυρες. 

69 Πιστεύετε ότι για τους αποστόλους μου της Δεύτερης Εποχής ο δρόμος ήταν ευκολότερος και ο 

αγώνας ευκολότερος; Όχι, οι άνθρωποι, όπως ο Δάσκαλός τους, είχαν και αυτοί το Πάθος τους και τον 

Γολγοθά τους. Αλλά σε όλα τα βάσανά τους ύψωναν τις ψυχές τους γεμάτες ειρήνη, γνωρίζοντας ότι όλα 

όσα υπέφεραν ήταν από αγάπη για τους συνανθρώπους τους, αυτούς που επιθυμούν την αλήθεια. 

70 Αν ρωτούσατε αυτούς τους οπαδούς της διδασκαλίας μου αν έγιναν αδύναμοι ή αν ένιωθαν φόβο 

από τους διώκτες και τους εκτελεστές τους, θα σας έλεγαν ότι η πίστη τους δεν κλονίστηκε ούτε στιγμή, 

ότι η εμπιστοσύνη τους στη θεία δύναμη ήταν απόλυτη και ότι εξαιτίας αυτής της πίστης αδιαφορούσαν 

για τις απώλειες, τους χλευασμούς, τις δοκιμασίες, ακόμη και για τον θάνατο. 

71 Αυτό είναι το μονοπάτι μπροστά σας, η ζωντανή μαρτυρία ότι δεν είναι αδύνατο για τον άνθρωπο 

να ακολουθήσει τα βήματα του Ιησού και να γίνει σαν κι Αυτόν στη δύναμη, στην αγάπη, στη δύναμη, 

στο έλεος. 

72 Δεν εννοώ να σας πω ότι για να γίνετε μαθητές μου πρέπει απαραίτητα να υποστείτε διωγμούς και 

έναν αγώνα θανάτου όπως εκείνοι οι μάρτυρες. Σας δίνω να καταλάβετε ότι για να αγαπήσετε τον 

πλησίον σας πρέπει να αφήσετε στην άκρη την αγάπη που νιώθετε για τον εαυτό σας, ότι σε ορισμένες 

στιγμές πρέπει να ξεχάσετε τα δικά σας για να σκεφτείτε τους άλλους. Γιατί μόνο από την αληθινή αγάπη 

μπορούν να προκύψουν αθάνατες πράξεις που αξίζουν να παραμείνουν ως παράδειγμα για τους άλλους, 

όπως εκείνες των μαθητών, των αγγελιοφόρων του Θείου Λόγου, που έδωσαν τα πάντα στον ζήλο τους να 

διαδώσουν τα Καλά Νέα, στην επιθυμία τους να φέρουν το φως του Δασκάλου τους στις καρδιές. 
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73 Ήταν το παράδειγμα που είχαν λάβει από κοντά, και προσπάθησαν με όλη τη δύναμη που ήταν 

ικανοί να του μοιάσουν. Ποιος από εσάς βαδίζει στο δρόμο της παραίτησης, της πραότητας και του 

ελέους; Ο δρόμος είναι ανοιχτός, το μονοπάτι σας περιμένει, στην άκρη του μονοπατιού βρίσκονται τα 

χωράφια που διψούν για νερό και πεινάνε για σπόρο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 264  
1 Αγαπημένοι μου άνθρωποι, ανακαλύπτω μέσα σας το αγωνιστικό πνεύμα που θέλει να τηρεί το 

νόμο μου, που επιδιώκει να εμπνέεται από το λόγο μου και να αφήνει ένα μονοπάτι φωτός στο μονοπάτι 

της ανθρωπότητας. 

2 Για να πολλαπλασιαστεί αυτός ο λαός, όπως πολλαπλασιάστηκε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο, και για 

να τον ακολουθήσουν και άλλες κοινότητες, πρέπει να αποδείξετε την αληθινή υπακοή στο Νόμο Μου. 

Σας ενθαρρύνω, ώστε να συνεχίσετε το πνευματικό έργο της ημέρας που σας έχω αναθέσει ως έργο, με το 

οποίο σας λέω ότι όποιος έχει αφήσει τον λόγο μου να διεισδύσει στην καρδιά του, τον έχει καταλάβει και 

τον έχει κατανοήσει, δύσκολα αποτυγχάνει. 

3 Δεν απαιτώ όλο το χρόνο σας για να εκτελέσετε αυτή την αποστολή, Μου αρκεί αν αφιερώσετε 

λίγα λεπτά της ημέρας στη μελέτη του Λόγου Μου, αν κάνετε μια καλή δουλειά ή αν με κάποιο τρόπο 

κάνετε ένα βήμα μπροστά στο πνευματικό μονοπάτι. 

4 Είστε σαν ένας καθρέφτης που θέλει να αντανακλά το έλεός μου και την αγάπη μου, αλλά που 

είναι θολός και δεν επιτρέπει στο φως και την αλήθεια να αντανακλάται. Καθαρίστε το και θα δείτε το 

πνεύμα μου να αντανακλάται στο δικό σας. 

5 Όταν Μου πείτε από τα βάθη της καρδιάς σας: "Δάσκαλε, είμαι υπηρέτης σου, είμαι έτοιμος να 

υπακούσω στο θέλημά σου", αυτή θα είναι η στιγμή που θα αρχίσω πραγματικά να εκδηλώνω τον εαυτό 

Μου μέσα σας. 

6 Παρά την καλή σας θέληση, η καρδιά σας κοιμάται ακόμη σήμερα στην αγάπη μου και δεν έχετε 

ακόμη καταλάβει ότι η εκπλήρωση της αποστολής σας πρέπει να εμπνέεται από την αγάπη μου. Ο 

μαθητής που κινείται από αυτή τη δύναμη θα είναι απόστολος στη ζωή του, θα είναι ικανός για μεγάλα 

έργα, επειδή δεν θα φοβάται τίποτα, τίποτα δεν θα τον αποδυναμώνει. 

7 Όταν μιλάτε για ειρήνη, να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας. Όταν μιλάτε για Μένα και το Έργο 

Μου, γνωρίστε Με πρώτα, ώστε να μην αμαυρώσετε ποτέ την αλήθεια. Μην θεωρείτε τους εαυτούς σας 

μοναδικούς κατόχους της, γιατί θα αμαρτάνετε από άγνοια και από φανατισμό. Θέλω, όταν κηρύττετε με 

διδασκαλίες που περιέχουν αλήθεια, να ξέρετε ταυτόχρονα πώς να ανακαλύπτετε την αλήθεια στους 

συνανθρώπους σας. Μερικά θα έχουν πολύ φως, άλλα μόνο μια σπίθα. Αλλά σε όλους αυτούς θα 

ανακαλύψετε την Παρουσία μου, γιατί είναι όλοι τους παιδιά μου. 

8 Να ευχαριστείτε τον Πατέρα σας και να χαίρεστε γιατί έχετε γίνει μάρτυρες του χρόνου της 

αποκατάστασης. Αποκαταστήστε τους εαυτούς σας αύριο, όταν, ήδη στον πνευματικό κόσμο, θα 

αναλογίζεστε τους καρπούς των έργων σας στη γη. Ναι, μαθητές, αυτή η κοιλάδα των δακρύων και της 

εξιλέωσης θα μεταμορφωθεί σε μια χώρα ειρήνης και πνευματικής προόδου. 

9 Μέχρι σήμερα, η ανθρωπότητα δεν έχει χτίσει ακόμη τον αληθινό ναό για να αγαπάει τον Κύριό 

της. Καθιέρωσε πολλές μορφές λατρείας, πολλές τελετές και ίδρυσε πολλές θρησκευτικές κοινότητες. 

Αλλά ο ναός του πνεύματος, του οποίου τα θεμέλια είναι αμετακίνητα, δεν έχει ακόμη οικοδομηθεί. 

10 Μόλις αυτό το ιερό χτιστεί πάνω στον ακλόνητο και αιώνιο βράχο της αγάπης, της αλήθειας και 

της δικαιοσύνης, όλες οι διαφορές πίστης σας θα εξατμιστούν και θα δείτε τους πολέμους σας να 

εξαφανίζονται. 

11 Μόνο μέσα στην αλήθεια μου θα μπορέσετε να ανακαλύψετε την κληρονομιά σας. Αν όμως 

απέχετε πολύ από αυτό, θα πρέπει να ξεχάσετε τον εαυτό σας μέχρι να γίνετε αδέρφια. 

12 Εσείς, οι πνευματικοί μου άνθρωποι, θα έχετε το καθήκον να είστε αδελφικοί προς όλους, ώστε να 

διδάξετε την ύψιστη εντολή μου της αγάπης με το παράδειγμά σας. 

13 Δεν ξέρετε ακόμη πώς θα εργαστείτε, ούτε πόσο μακριά θα φτάσει η δύναμη του πνεύματός σας. 

Αλλά Εγώ ξέρω πολύ καλά και σας λέω: Μην ανησυχείτε, εμπιστευτείτε Με, το φως Μου θα σας δείξει το 

ρήγμα και η φωνή Μου θα σας υποδείξει την ώρα να ξεκινήσετε το έργο της ημέρας. 

14 Η ψυχή σας Με έχει ήδη ακούσει και έχει ξυπνήσει, γι' αυτό δεν θα σας αφήσω να κοιμηθείτε 

τώρα. Λαχταρά να πετάξει ψηλά μέσα από αγνά συναισθήματα, επειδή αισθάνεται την αγάπη Μου στο 

πεπρωμένο του. Αφήστε την να εκπληρώσει το καθήκον της, δώστε της ελευθερία για την αποστολή της 

και μην ακούτε τη φωνή της όταν σας κάνει να αισθάνεστε ότι η ώρα αυτή της ανήκει για κάποιο 

σπουδαίο έργο. 
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15 Εκείνοι που ήδη αφοσιώνονται στη μελέτη των αποκαλύψεών μου - εκείνοι που αφιερώνουν 

χρόνο για να σκεφτούν τον Λόγο μου - θα είναι εκείνοι που θα βρουν το μονοπάτι πιο βατό και τον 

σταυρό πιο εύκολο. Ο Λόγος θα βγαίνει από τα χείλη τους σαν ρεύμα, και το θεραπευτικό βάλσαμο θα 

είναι θαυματουργό στα πνευματικά τους χέρια. 

16 Μακάριοι όσοι Με ακούν και χρησιμοποιούν τις οδηγίες Μου, γιατί θα έχουν μεγάλη 

ικανοποίηση, χαρές και θριάμβους στις ψυχές τους. 

17 Οι καλοί μαθητές θα πρέπει να είναι ταπεινοί και τα έργα της αγάπης τους θα είναι αυτά που θα 

λένε ποιοι είναι. Όχι όπως μερικά από τα "παιδιά-μαθητές" μου, που, χωρίς να έχουν ιδέα τι σημαίνει 

αποστολή μέσα στο Έργο μου, καυχιούνται ότι ανήκουν στους εκλεκτούς μου και θέλουν ο κόσμος να δει 

το σημάδι της σφραγίδας μου στα μέτωπά τους. 

18 Αυτή η ανθρωπότητα - διαισθητική και αφυπνισμένη - θα ανακαλύψει πολύ σύντομα αυτούς που 

πραγματικά κηρύττουν και αυτούς που μόνο προσποιούνται. 

19 Αφού μίλησα σε όλους σας, είναι απόδειξη ότι θέλω όλοι σας να κατέχετε το φως. 

20 Η ευθύνη σας δεν περιορίζεται στο να δείξετε το σωστό δρόμο σε αυτόν που δεν τον έχει 

περπατήσει ποτέ. Να ξέρετε ότι οι "εργάτες" που έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι θα πρέπει να 

διασχίσουν το δρόμο σας. Θα πρέπει να τους συμβουλέψετε για να τους κάνετε να επιστρέψουν στο 

"εμπόδιο". 

21 Προσέχετε, όλοι σας, αυτό που σας έχω εμπιστευτεί. Περπατήστε με ταπεινότητα και σύνεση και 

θα είστε νικητές. Όταν αδειάζετε το ποτήρι του πόνου, κάντε το με υπομονή και σύντομα θα περάσει. 

22 Αν υποψιάζεστε ή γνωρίζετε ότι η κρίση είναι μαζί σας και ότι έχει έρθει η ώρα των μεγάλων 

δοκιμασιών, υψώστε την ψυχή σας, αυξήστε την πίστη σας και ενθαρρύνετε την καρδιά σας. 

23 Αν μέχρι τώρα νιώθατε σαν εξόριστοι, αν νιώθετε μακριά από την Πατρίδα ή το σπίτι του Πατέρα, 

μην ανησυχείτε. Οι αρετές σας θα σας φέρουν στην Πατρίδα που η ψυχή σας λαχταρούσε, και από την 

άλλη πλευρά, τα έργα σας θα έχουν προκαλέσει την προσέγγιση της ειρήνης στη γη, αν αγαπάτε τον 

Επουράνιο Πατέρα σας αγαπώντας και συγχωρώντας τους συνανθρώπους σας. 

24 Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ευδαιμονία της ψυχής που έχει προχωρήσει σε αυτή τη ζωή 

γεμάτη δοκιμασίες και έρχεται στην παρουσία του Κυρίου της. Με τη μεγαλειώδη πνευματική γλώσσα 

λέει στον Πατέρα της: "Νίκησα, Κύριε, νίκησα μέσα από το φως που έδωσες στην ψυχή μου, μέσα από 

την αγάπη που μου αποκάλυψες. Πολύ μεγάλες ήταν οι δοκιμασίες μου, πολύ δυνατές οι καταιγίδες που 

με μαστίγωναν.Αλλά με τη δύναμή σου θριάμβευσα μέσα από όλα αυτά, και εδώ είμαι τώρα μαζί σου". 

25 Αυτή η φλόγα της αγάπης άναβε τις δοκιμασίες, γιατί διαφορετικά η ζωή της ψυχής θα 

στερούνταν μαθημάτων, όλες οι ικανότητές της θα συνέχιζαν να βρίσκονται σε αδράνεια μέσα της. 

26 Βλέπω θλίψη σε πολλούς από τους μαθητές Μου επειδή υποψιάζεστε ότι το κάλεσμά Μου δεν θα 

αργήσει να έρθει και ότι η ψυχή σας, όταν φύγει από αυτή τη γη, δεν θα έχει την τύχη να την δει ειρηνικά. 

Αλλά σας λέω και αυτό: Μην ανησυχείτε, γιατί η ψυχή σας θα χαρεί τότε από το πνευματικό βασίλειο από 

το οποίο ήρθε εδώ, όταν δει τους καιρούς της ειρήνης να έρχονται σε αυτόν τον κόσμο. 

27 Ήδη πλησιάζει ο καιρός που ο Λόγος μου της Ζωής θα ανθίσει στις καρδιές των ανθρώπων, που 

μέρα με τη μέρα θα βλέπετε τον Λόγο μου να εκπληρώνεται, και τότε, όταν δεν θα ανήκετε πλέον σε 

αυτόν τον κόσμο, θα βλέπετε τα πάντα από τον πνευματικό κόσμο και θα μαρτυρείτε γι' αυτά με πλήρη 

διαύγεια και πλήρη κατανόηση. 

28 Σβήστε τη δίψα σας για γνώση, και σε κάθε σας βήμα θα 

θα εκπλαγείτε στην πορεία της ζωής σας, και αν ο σταυρός σας είναι βαρύς, θα μάθετε να κάνετε την 

ύπαρξη διασκεδαστική και εύκολη. 

29 Ως μαθητές γεμάτοι αρετή, υψωθείτε ώστε η διδασκαλία μου να κατέβει στο πνεύμα σας. Τότε θα 

βρείτε σε αυτήν όλη τη δύναμη που χρειάζεστε για να είστε νικητές στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. 

30 Ήδη έχω συγκεντρώσει στον αχυρώνα Μου τις πρώτες σοδειές από την εκπλήρωση της 

αποστολής σας ως σπορείς στο χωράφι Μου, και με το Λόγο Μου σας ενθάρρυνα ώστε να συνεχίσετε να 

σκορπάτε το σπόρο. Μην απελπίζεστε αν κάποιες καρδιές δεν ανταποκριθούν αμέσως στο μήνυμά σας. 

Να ξέρετε ότι όπως υπάρχουν ψυχές που αφυπνίζονται, υπάρχουν και εκείνες που θα καθυστερήσουν. 

31 Βλέπω ήδη τα μεγάλα πλήθη να έρχονται στην πηγή της χάρης, που είναι η διδασκαλία μου, για να 

ξεπλύνουν τους λεκέδες τους, να απαλλαγούν από τα ακάθαρτα ενδύματά τους και να ντυθούν με το φως 

μου. 
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32 Ποιος από εκείνους που έχουν ακούσει το Λόγο Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν 

γνωρίζει ότι στο τέλος του έτους 1950 θα τερματίσω αυτή τη μορφή διακήρυξης; Κανείς. Τόσο στις 

μεγάλες όσο και στις μικρές κοινότητες, στους τόπους συνάντησης των πόλεων και σε εκείνους των 

χωριών - μέσω όλων των φορέων φωνής εξέφρασα τη θέλησή Μου να τερματίσω αυτό το στάδιο των 

διακηρύξεων μέσω της ανθρώπινης διάνοιας εκείνη την ημερομηνία. 

33 Μια νέα μέρα θα είναι η στιγμή για τους Πνευματιστές που δεν θα Με ακούνε πλέον με αυτή τη 

μορφή, αλλά θα Με δέχονται και θα Με αισθάνονται στην πιο μεγαλειώδη ψυχή τους. 

34 Τότε, όταν δεν θα Με ακούτε πια μέσω του φορέα της φωνής, θα σκεφτείτε βαθιά τη διδασκαλία 

Μου και θα κατανοήσετε πολλά από τα μαθήματα που δεν μπορείτε τώρα να εξηγήσετε στον εαυτό σας. 

Επομένως, όταν θα σας ρωτήσουν εκείνοι που δεν Με έχουν ακούσει - όταν θα σας ρωτήσουν για τον 

λόγο του ερχομού Μου και της εκδήλωσής Μου, θα είστε σε θέση να τους πείτε με σαφή λόγια ότι η 

επιστροφή Μου είχε τον ίδιο λόγο με εκείνον που Με άφησε να έρθω στον κόσμο ως άνθρωπος εκείνη 

την εποχή: για να σας φέρει στο μονοπάτι της αλήθειας, του νόμου, από το οποίο είχατε απομακρυνθεί, 

επειδή προσπαθήσατε να αντικαταστήσετε την αληθινή εκπλήρωση του νόμου με παραδόσεις, τελετές και 

ειδωλολατρικές λατρείες, και αυτό δεν είναι το αληθινό μονοπάτι, αν και μερικές φορές έχει την καλή 

πρόθεση να λατρεύει τον Πατέρα και να είναι αρεστό σ' Αυτόν. 

35 Ακριβώς όπως κάποτε δόθηκαν λανθασμένες ερμηνείες στις θείες οδηγίες, έτσι και η διδασκαλία 

μου παραποιήθηκε αυτή τη στιγμή- και έτσι κατέστη αναγκαίο να έρθει ξανά ο Δάσκαλος για να σας 

βοηθήσει να απελευθερωθείτε από τα λάθη σας, γιατί πολύ λίγοι καταφέρνουν από μόνοι τους να 

απελευθερωθούν από τις παρεκκλίσεις τους. 

36 Παρόλο που σας υποσχέθηκα ακόμη και τότε ότι θα επιστρέψω, πρέπει επίσης να σας πω αυτό, ότι 

το έκανα επειδή ήξερα ότι θα έρθει μια εποχή που η ανθρωπότητα θα είναι πολύ μακριά από την 

πεποίθηση ότι βαδίζει στο δρόμο των διδασκαλιών Μου- και αυτή είναι η εποχή για την οποία 

ανακοίνωσα την επιστροφή Μου. 

37 Εκπλήρωσα τον λόγο μου προς εσάς: Έχω έρθει με πνεύμα, όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα εκείνη 

την εποχή, όταν η μορφή μου εθεάθη για τελευταία φορά από τους αποστόλους μου. Έγινα γνωστός μόνο 

μέσω αυτών των φορέων φωνής, γιατί δεν θα μπορούσατε να νιώσετε την παρουσία Μου στο πνεύμα, 

ούτε θα λαμβάνατε την έμπνευσή Μου. 

38 Η εκδήλωσή μου στη σφαίρα του πνεύματός σας και ακόμη και των αισθήσεών σας κατέστη 

αναγκαία, η οποία θα λειτουργούσε ως προπομπός της εκδήλωσης από πνεύμα σε πνεύμα. Γι' αυτό, έκανα 

τον εαυτό Μου γνωστό προσωρινά μέσω εκείνων των φορέων φωνής, μέσω των οποίων υπέδειξα την 

ημέρα της τελευταίας Μου εκδήλωσης. 

39 Αυτή ήταν η προσωρινή μορφή που επέλεξα για να σας μιλήσω πριν έρθει η ώρα του πνευματικού 

διαλόγου μεταξύ των παιδιών και του Πατέρα - προσωρινή, γιατί δεν ήρθα ούτε ως ανθρώπινη ύπαρξη, 

ορατή και ψηλαφητή όπως εκείνες τις ημέρες, ούτε εντελώς πνευματικά, αλλά διαμεσολαβημένος μέσω 

των οργάνων της διάνοιας που φωτίστηκαν από Μένα. 

40 Αυτού του είδους η εκδήλωση χρησίμευσε για να σας εμφυσήσει εμπιστοσύνη στην Παρουσία 

Μου. Χάρισα κάτι παρόμοιο στους αποστόλους Μου στη Δεύτερη Εποχή, όταν, μετά τον θυσιαστικό 

θάνατό Μου, φανερώθηκα σ' αυτούς με μια μορφή, ένα σώμα, που δεν ήταν ούτε θεϊκό ούτε πλήρως 

ανθρώπινο, αλλά ωστόσο ορατό και ψηλαφητό και, ως εκ τούτου, ικανό να εμπνεύσει εμπιστοσύνη ακόμη 

και στους πιο δύσπιστους. 

41 Πόσο θα θέλατε να είχατε την παρουσία μου και τότε, όπως την είχαν εκείνοι οι περιπλανώμενοι 

του Εμμαούς, και πόσο θα θέλατε να είχατε ακούσει τον λόγο που άκουσαν οι απόστολοι με αυτόν τον 

τρόπο! Αλλά ήταν μια διαφορετική εποχή, και ως εκ τούτου διαφορετικά μαθήματα. 

42 Πιστέψτε Με ότι αυτή η μορφή με την οποία Με ακούτε τώρα είναι πιο προχωρημένη από εκείνη, 

επειδή αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στην ύπαρξή σας, πηγάζει από το όργανο του νου, το πνεύμα, την ψυχή, 

ενώ εκείνη που είδαν και άκουσαν οι μαθητές Μου ήταν έξω από αυτήν και αποκαλύφθηκε μόνο στις 

αισθήσεις τους. 

43 Σήμερα δεν χρειάζεται να ανοίξετε τα μάτια σας για να δείτε σε Μένα μια ανθρώπινη μορφή, ούτε 

να λάβετε μια φρατζόλα ψωμί από το χέρι Μου για να πιστέψετε στην παρουσία Μου, ούτε χρειάζεται να 

βάλετε τα δάχτυλά σας στις πληγές Μου για να πιστέψετε ότι υπάρχω. 
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44 Ρωτάτε πώς έβλεπαν τότε την ανθρώπινη μορφή Μου, και ένας από τους μαθητές Μου μπόρεσε 

ακόμη και να Με αγγίξει, παρόλο που δεν ανήκα πλέον στον ανθρώπινο κόσμο; - Έχετε ακόμη πολλά να 

μάθετε από Μένα για να αναγνωρίσετε την αλήθεια όλων όσων σας έχω θέσει ενώπιον σας. Αλλά όλα τα 

μυστήρια θα διαλευκανθούν εν ευθέτω χρόνω. Προς το παρόν χρειάζεται να ξέρετε μόνο ότι μεταξύ της 

θείας φύσης και της ανθρώπινης φύσης υπάρχουν πολλές άλλες, τις οποίες ο Κύριος χρησιμοποιεί για 

τους υψηλούς σκοπούς Του. 

45 Ο Χριστός ήταν πολύ μπροστά από την εποχή Του στις αποκαλύψεις και τις διδασκαλίες Του, έτσι 

ώστε όταν θα ερχόταν η εποχή που ο άνθρωπος θα αφυπνιζόταν προς το πνευματικό και θα ενδιαφερόταν 

για όλα όσα σχετίζονται με την ανώτερη αυτή ζωή, θα ανακάλυπτε σε κάθε στροφή στον Ιησού τον 

Δάσκαλο που αποκάλυψε, είπε και κληροδότησε τα πάντα στα παιδιά Του. 

46 Προσευχηθείτε και σκεφτείτε το λόγο μου, γιατί έρχονται ημέρες εργασίας και αγώνα γι' αυτόν το 

λαό που είχε αυτή την εκδήλωση του Διδασκάλου του, του οποίου τη μαρτυρία πρέπει να διαδώσουν σε 

όλο τον κόσμο. 

47 Λαέ του Ισραήλ, αγαπημένοι μαθητές: έχετε προετοιμαστεί ως φύλακες της ανθρωπότητας. 

Φυλάτε τις πύλες της ευλογημένης πόλης της Νέας Ιερουσαλήμ - τις δώδεκα πνευματικές πύλες από τις 

οποίες θα εισέλθει ο ξένος με την επιθυμία του φωτός. 

48 Ευλογημένες οι δώδεκα φυλές! Πόσες ευλογίες έχετε λάβει, πόσα προνόμια! Έχω κατέβει σε σας 

ανά πάσα στιγμή για να σας μιλήσω από πνεύμα σε πνεύμα. Σας ρώτησα τις φιλοδοξίες σας και Μου 

απαντήσατε: "Επιθυμία μας είναι να σωθεί η ανθρωπότητα". 

Νομίζετε ότι έχετε ήδη σωθεί, ότι θα μπορέσετε να νικήσετε τις αντιξοότητες της ζωής, και βλέπετε 

γύρω σας μια εξαθλιωμένη, αδαή και υλοποιημένη ανθρωπότητα που δεν φιλοδοξεί να εξελιχθεί 

υψηλότερα, και υποφέρετε για χάρη της. Προσεύχεστε και Μου ζητάτε να αποκτήσετε τα πνευματικά 

χαρίσματα για να σωθείτε. Αλλά σας λέω: Θα σώσω όλες τις ψυχές. Τα καλά νέα θα τους φτάσουν. 

Μόνο ένας μικρός αριθμός έχει ακούσει το λόγο μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας. Δεν θα 

γνωρίσουν όλοι αυτή τη φάση του Έργου μου, αλλά αναζητώ τον πνευματικό διάλογο σε κάθε ανθρώπινο 

ον αυτή τη στιγμή. 

Ο Λόγος Μου ξεχύνεται με πολλές μορφές: μέσω της συνείδησης, μέσω δοκιμασιών που μαρτυρούν 

για Μένα, μέσω των δυνάμεων της φύσης ή μέσω των πνευματικών μου παιδιών. Ο λόγος μου είναι 

παγκόσμιος. Όποιος προετοιμάζεται, θα ακούσει τη φωνή μου. 

49 Η διδασκαλία μου σας διδάσκει την τέλεια αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη. Σας έδειξα την αγάπη 

μου ως Πατέρας, ως φίλος και ως αδελφός. Θέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο, να 

αισθάνεστε αληθινή φιλανθρωπία για τους συνανθρώπους σας, να σηκώνετε αυτόν που πέφτει, να 

συγχωρείτε πάντα. Η Ζωή Μου, η οποία ήταν τόσο κοντά σας στη Δεύτερη Εποχή, είναι ένα διδακτικό 

παράδειγμα, ώστε όλοι να μπορούν να το πάρουν ως παράδειγμα. Το μάθημα που σας έδωσα είναι για 

τους ανθρώπους όλων των εποχών. 

50 Δώστε πίσω στην ψυχή σας όλη τη χάρη με την οποία ήταν αρχικά προικισμένη και την οποία 

αφήσατε κουρελιασμένη στην πορεία του χρόνου στην πορεία σας. Θέλω να γίνετε ο ναός μέσα στον 

οποίο μπορώ να κατοικώ αιώνια. 

51 Ω αγαπημένο Ισραήλ! Ελάτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους, προετοιμάστε το δρόμο τους, 

ενισχύστε την πίστη τους, γεμίστε τις καρδιές τους με ελπίδα. Πώς θα μπορούσατε να αντιστρέψετε την 

πορεία αυτού του κόσμου που είναι γεμάτος σύγχυση, όταν βλέπει σε σας τα δικά του λάθη και ατέλειες; 

Εσύ, μικρό μου παιδί, μίλα εσωτερικά στον εαυτό σου, εξέτασε τον εαυτό σου, κυβέρνησε με αγάπη το 

σωματικό κέλυφος που σου έδωσα, κατεύθυνε τα βήματά του και διαμόρφωσε από ψυχή και ύλη ένα 

σώμα και μια θέληση. Υποταχθείτε στο νόμο. Χρησιμοποιήστε την ελευθερία της βούλησης για να 

αγαπάτε χωρίς όρια και να δημιουργήσετε μια χρήσιμη και αρμονική ύπαρξη. Υπακούστε στους νόμους 

του πνεύματος και στους νόμους του φυσικού κόσμου, γιατί έχω διατάξει και τους δύο και είναι τέλειοι. 

52 Εγώ, ο Πατέρας, σας κοιτούσα πάντα με εύνοια και έχω προετοιμάσει και παράσχει τα πάντα ώστε 

να αποκτήσετε όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Πρόσφερα στην ψυχή σας το ψωμί των αγγέλων και στο 

σώμα σας τους καρπούς της φύσης που δημιούργησα. Είχατε την ευκαιρία να έρθετε στη γη για να 

ολοκληρώσετε το έργο που ξεκινήσατε για να τελειοποιήσετε την ψυχή σας. Δεν αναγνωρίζετε την αγάπη 

Μου σε όλα αυτά; Δεν έχετε διεισδύσει στον εαυτό σας για να δείτε ότι είστε σαν κι εμένα; Σας έδωσα τα 

πάντα επειδή σας αγαπώ και θέλω να είστε μαζί Μου στην τελειότητα. 
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53 Απορρίψτε την αμαρτία από τον εαυτό σας, μην παρασύρεστε από ψεύτικες υποσχέσεις, ακόμη 

και αν αντιλαμβάνεστε ότι οι γήινες απολαύσεις είναι ευχάριστες για την καρδιά σας. 

Αν και ο δρόμος μου είναι σπαρμένος με αγκάθια - επιλέξτε αυτό το μονοπάτι, γιατί αυτό είναι που 

οδηγεί στην ειρήνη. Έχω βάλσαμο για κάθε πληγή, ενώ ο κόσμος δεν έχει ούτε αγάπη ούτε έλεος για σας. 

54 Η ανθρωπότητα χτίζει έναν σταυρό για Μένα. Η έλλειψη πίστης τους πληγώνει συνεχώς το Θείο 

Πνεύμα Μου. Αλλά θα κρύψω όλες τις πληγές Μου κάτω από τον μανδύα της συγχώρεσης και θα 

καταπνίξω τους θρήνους Μου, ώστε να μην απελπίζεστε. 

55 Παρακολουθήστε στους πρόποδες του Σταυρού της Τρίτης Εποχής. Το ποτήρι μου είναι πολύ 

πικρό. Θα Μου ζητήσετε μια σταγόνα από αυτό το ποτήρι για να γνωρίσετε τη γεύση του. Αλλά σας το 

λέω ήδη σήμερα: αν η ζωή σας είναι ήδη πολύ θλιβερή, αν ζείτε μια ζωή εξιλέωσης, καλύτερα να 

γλυκαίνετε τις μέρες σας, να χαμογελάτε από αγάπη, να χαίρεστε με την ενατένιση των αποκαλύψεών 

Μου που σας ανακοινώνουν ότι μετά από αυτό το διάστημα θα έρθει η ειρήνη, ότι όλα θα ανανεωθούν και 

ότι η χάρη και η αρετή θα είναι οι δυνάμεις που θα κινούν τον άνθρωπο. 

56 Προετοιμάζω όλα τα έθνη, όλα τα σπίτια και τις καρδιές για να τους στείλω το μήνυμά μου της 

ειρήνης και της ένωσης. Μετά την τελευταία μάχη που θα δώσει η ανθρωπότητα, η Βασιλεία Μου θα 

πλησιάσει την ψυχή του ανθρώπου για να εγκατασταθεί σε αυτήν για πάντα. Σας αφήνω ως μαχητές του 

καλού ενάντια στο κακό, ώστε να καταστρέψετε κάθε στοιχείο πολέμου, κάθε σπόρο κακίας ή ασθένειας. 

Στάσου στο πλευρό των ανθρώπων σε αυτή την εποχή της κρίσης και ξεδίπλωσε όλη σου την αγάπη για 

να ανακουφίσεις τον πόνο τους. 

57 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έδωσα το Λόγο Μου μέσω πολλών φορέων φωνής. 

Αποκαλύφθηκε πάντα με την ίδια ουσία, το νόημά της είναι το ίδιο. Χρησιμοποίησα αμόρφωτους, απλούς 

άνδρες και γυναίκες, τους οποίους χρησιμοποίησα ως όργανα για να μεταδώσω τον αναζωογονητικό, 

στοργικό και σοφό Λόγο Μου. 

Μετά την αναχώρησή μου, όταν θα έχετε ενώσει τις διδασκαλίες μου και θα έχετε εξερευνήσει κάθε 

έμπνευσή μου, θα αναγνωρίσετε το τέλειο και θα απομακρύνετε το ατελές. Μην αποδίδετε σε Μένα 

εκείνο το μέρος που αναλογεί στον φορέα της φωνής. Θα σας διαφωτίσω ώστε να μπορέσετε να ενώσετε 

σε ένα βιβλίο τα τρία μέρη που έχω δώσει στους τρεις χρόνους και που αποτελούν ένα έργο. Γι' αυτό, σας 

μιλάω ξανά και ξανά για τον Μωυσή, τον Αγγελιοφόρο της Πρώτης Εποχής. Αναβιώνω τη μνήμη του 

Ιησού και των πράξεών του και ενώνω με αυτήν την εκδήλωσή μου της Τρίτης Εποχής ως Άγιο Πνεύμα. 

58 Κάθε φορά που θα είστε ειρηνικοί και ενωμένοι, ω μαθητές, θα σας δίνω τις αποκαλύψεις Μου. 

Τα πρόσωπά σας θα αντανακλούν τότε την ψυχή γεμάτη ειλικρίνεια. Θα σας αφήσω στην κατοχή όλων 

των δώρων σας, και από το υπερπέραν θα ακολουθώ τα βήματά σας, θα βλέπω τις πράξεις σας, γιατί θα 

είμαι πολύ κοντά σας στο ναό και στο σπίτι της καρδιάς σας. 

59 Βλέπω ότι απομακρύνετε τα παιδιά επειδή νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν τον Λόγο Μου. Αλλά 

δεν θυμάστε ότι σας έχω πει ότι σε αυτά τα μικρά σώματα κατοικούν μεγάλες ψυχές που γνωρίζουν πολλά 

πράγματα για Μένα. Μην κλείνετε τα μάτια τους στο φως αυτού του Έργου, παρόλο που λαχταρούν να 

γίνουν μάρτυρες της εκπλήρωσης των προφητειών. Το έργο σας θα επιβεβαιωθεί μέσω αυτών. 

Αυτός ο κόσμος δεν θα σταματήσει την εξέλιξή του προς την πνευματοποίηση. Σας καλώ σε 

διαφορετικές ηλικίες, επειδή η πνευματική ψυχή δεν έχει ηλικία, δεν έχει φύλο, η ουσία της είναι αιώνια, 

είναι παρόμοια με Μένα. Να χαίρεστε με το φως αυτών των ψυχών και να προσεύχεστε από τα πρώτα 

τους βήματα για την εκπλήρωση της επίγειας αποστολής τους. 

60 Η προσευχή σας αυτή την ημέρα είναι μια έκκληση για ειρήνη στον κόσμο. Μεταμορφώνομαι σε 

αγγελιοφόρο σας. Για κάθε καλή πράξη που θα κάνω, για κάθε συγχώρεσή σου θα συγχωρήσω ένα έθνος. 

Ο σπόρος σας θα πολλαπλασιαστεί από Μένα στην αιωνιότητα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 265  
1 Μαθητές, ελάτε στην καρέκλα μου και σκεφτείτε τις διδασκαλίες μου. Θα δείτε πώς, μέσα από τον 

προβληματισμό σας, θα ανακαλύψετε το νόημα που περιέχει αυτή η λέξη, το οποίο θα σας αποκαλύψει το 

αληθινό νόημα της ζωής σας. 

2 Αν οι άνθρωποι είχαν αναγνωρίσει από την αρχή και σε όλες τις εποχές ότι ο σκοπός του ήταν η 

τελείωση της ψυχής, η ύπαρξή τους θα ήταν διαφορετική και τα έργα τους διαφορετικά. Αλλά ο 

άνθρωπος, από τα πρώτα του βήματα, θεώρησε τον εαυτό του ιδιοκτήτη αυτού που είχε τεθεί στη διάθεσή 

του μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και χρησιμοποίησε όλα όσα του είχαν εμπιστευθεί για ευγενή 

έργα για ανέντιμους σκοπούς. 

3 Δείτε πώς αυτός ο κόσμος προσπαθεί να ανακαλύψει μόνο τη δόξα και τη δύναμη του γήινου με 

την επιστήμη του, χωρίς να νοιάζεται για την τελειότητα της ψυχής του. Αλλά αν η ψυχή δεν αναπτύξει 

τις ικανότητές της, ούτε εφαρμόσει τις αρετές που υπάρχουν μέσα της, δεν θα μπορέσει να έχει αγάπη ή 

αισθήματα αληθινού ελέους στη ζωή της. 

4 Πολλοί θέλουν να απελευθερώσουν την ψυχή τους από αυτή την υλιστική, διεφθαρμένη και 

εγωιστική ζωή που επικρατεί στον κόσμο. Αλλά δεν μπορούν να απελευθερωθούν, επειδή ο αγώνας της 

ζωής είναι τόσο περίπλοκος, πικρός και δύσκολος γι' αυτούς, ώστε ακόμη και η ψυχή είναι δεμένη με τις 

ανησυχίες και τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. 

5 Αν η ύπαρξή σας στη γη ήταν ευκολότερη, ο αγώνας της ζωής θα ήταν επίσης λιγότερος και θα 

είχατε την ελευθερία και το χρόνο για την ψυχή σας να ασχοληθεί με την εκπλήρωση των καθηκόντων 

που της αναλογούν. 

6 Δεν εναπόκειται σε εσάς, μικροί μου μαθητές, να επιφέρετε τη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας, 

γιατί αυτό είναι ένα έργο πέρα από τις δυνάμεις σας. Αλλά εσείς θα διαδώσετε αυτό το θείο μήνυμα που 

πρέπει να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τα μεγάλα λάθη στα οποία έχουν ζήσει. 

7 Αυτό το έργο της σποράς του πνευματικού σπόρου σε τέτοια ξερά χωράφια απαιτεί πίστη, αγάπη 

και προσπάθεια, όπως όλα τα μεγάλα έργα. Γι' αυτό, σας λέω ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλετε ούτε στιγμή 

για την πραγματοποίηση των Θείων σχεδίων Μου, γιατί αν αμφιβάλλετε, δεν θα πετύχετε τίποτα 

αποτελεσματικό. Το καθήκον σας είναι να εργαστείτε ως μέλη αυτής της ένωσης μαθητών που ετοιμάζω 

επί του παρόντος. 

8 Μην νομίζετε ότι είστε οι ιδρυτές αυτού του πνευματικού έργου. Καταλάβετε ότι είστε οι 

συνεχιστές άλλων, προγενέστερων προσπαθειών, άλλων έργων που επιτελέστηκαν από τους αδελφούς 

σας σε παλαιότερες εποχές. 

9 Γι' αυτό σας είπα ότι η διδασκαλία που σας έφερα σήμερα είναι η ίδια με πριν και ήταν πάντα η 

ίδια - ότι αν ανακαλύψετε κάποια διαφορά σ' αυτήν, αυτή αφορά μόνο την εξωτερική μορφή. Διότι η 

μορφή με την οποία σας έδωσα τη διδασκαλία Μου σε κάθε εποχή ήταν ανάλογα με την πνευματική 

ανάπτυξη που είχε επιτύχει η ανθρωπότητα, αλλά και ανάλογα με τους ανθρώπους στους οποίους 

απευθυνόμουν. 

10 Το πεπρωμένο σας ήταν να Με δεχτείτε αυτή τη στιγμή. Η αποστολή σας δεν θα είναι λιγότερο 

σημαντική από εκείνη που εμπιστεύτηκα στους αγγελιοφόρους και τους αποστόλους Μου των 

περασμένων εποχών. Ο Λόγος Μου μαζί με την καθαρότητα των έργων σας θα είναι ο καρποφόρος 

σπόρος που προορίζεται να ανθίσει στις καρδιές των ανθρώπων. 

11 Θα μπορούσατε, με τα λόγια μου και το παράδειγμά σας, να αλλάξετε τις ζωές ανθρώπων και 

εθνών που για πολλούς αιώνες ζούσαν μια ύπαρξη μακριά από το πνευματικό; 

12 Καταλάβετε ότι πρέπει να προετοιμαστείτε εκ των προτέρων μέχρι να είστε έτοιμοι να γίνετε 

δάσκαλοι σε αυτή τη διδασκαλία, και μπορείτε να πάρετε τους συνανθρώπους σας από το χέρι με αγάπη, 

σαν να ήταν μικρά παιδιά, για να τους καθοδηγήσετε βήμα προς βήμα από το πρώτο μάθημα στο 

τελευταίο. 

13 Μην αφήσετε κανέναν να σπαταλήσει έναν τόσο πολύτιμο χρόνο όπως το παρόν, ούτε να 

περιμένει το μέλλον να εκπληρώσει την αποστολή του, χωρίς να έχει κάνει σωστή χρήση του παρόντος, 

το οποίο προς το παρόν είναι αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, ώστε να μην απελπίζεστε όταν 

έρθει η ώρα της μάχης. Η εμπιστοσύνη σας σε αυτό που πρόκειται να κηρύξετε πρέπει να είναι πλήρης 
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και πρέπει να διώξετε τον φόβο ότι οι συμβουλές σας θα ακυρωθούν με ευκολία από τους εκκεντρικούς 

και τους υλιστές. 

14 Όποιος φοβάται, το κάνει επειδή δεν είναι απόλυτα πεπεισμένος για την αλήθεια Μου, και γι' 

αυτόν είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί, μέχρι η φλόγα της πίστης να φουντώσει από την καρδιά του. 

15 Όταν ο μαθητής έχει αποκτήσει τη χάρη να είναι Δάσκαλος, η παρουσία του και τα λόγια του θα 

είναι στοργικά, φιλικά, πειστικά. Θα ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη από την 

πρώτη στιγμή. Ο λόγος του θα αποδείξει ότι έχει πραγματικά γνώση αυτών που λέει, ότι έχει απόλυτη 

πεποίθηση για αυτά που διδάσκει και ότι ένα ανώτερο φως τον φωτίζει. Όταν ο καλός μαθητής βρεθεί να 

δέχεται επίθεση από τους αντιπάλους του, θα τους περιμένει με ηρεμία, επειδή η καρδιά του δεν φοβάται 

τίποτα και επειδή η εμπιστοσύνη του σε Εκείνον που τον δίδαξε είναι πλήρης. 

16 Αληθινά σας λέω, όποιος θέλει να Με ακολουθήσει για να γίνει μαθητής Μου πρέπει να βγάλει το 

ένδυμα της υποκρισίας και να ντυθεί με την ειλικρίνεια και την αλήθεια που είδε στον Δάσκαλο, γιατί 

Εγώ είμαι η αλήθεια. 

17 Είναι απαραίτητο να εμφανιστούν οι σπορείς της αλήθειας στη γη και να διαδώσουν το βάλσαμό 

μου παντού, ώστε οι κουφοί να ακούσουν και οι τυφλοί να δουν το φως του μηνύματός μου. 

18 Ο Θεός θέλει μόνο το καλό για τα πλάσματά του. Μακάριοι είναι όλοι όσοι συνεργάζονται για την 

πραγματοποίηση αυτού του αγαθού. 

19 Ο απόηχος του λόγου μου και αυτού που κάνετε έχει γίνει γνωστός σε πολλά μέρη - πιο μακριά 

απ' ό,τι πιστεύετε. Και παρόλο που οι σκεπτικιστές άνθρωποι στους οποίους έφτασε η είδηση της 

εκδήλωσής μου δεν μπορούν να πιστέψουν σε μια διδασκαλία που θα μετατρέψει αυτόν τον κόσμο της 

διαμάχης σε μια αδελφική οικογένεια, ας μην σας ανησυχεί αυτή η δυσπιστία, ούτε πόσα χρόνια πρέπει να 

περάσουν μέχρι να μεταστραφούν. Πολεμήστε, εργαστείτε γι' αυτό το έργο, γιατί έτσι θα δημιουργήσετε 

σταδιακά έναν κόσμο αρμονίας και ο σπόρος θα εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. 

20 Άνθρωποι, η παρούσα περίοδος είναι περίοδος δοκιμασίας για εσάς - χρησιμοποιήστε την. Δεν θα 

σας ωφελήσει να μετανοήσετε αργότερα και να πείτε: "Κύριε, συγχώρεσε την αδυναμία μου". Σας λέω ότι 

δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε την ευκαιρία που χάσατε, αλλά μόνο με έργα και μαρτυρίες του νόμου 

μου. 

21 Σας αφήνω αυτή την πατρική συμβουλή, ώστε να αναλογιστείτε όλα όσα σας είπα, και όπως ο 

Πατέρας σας στους Ουρανούς σχεδίασε για τον εαυτό Του ένα σχέδιο αγάπης, ζωής και διδασκαλίας για 

τα πλάσματά Του, έτσι και εσείς, εμπνεόμενοι από Εκείνον, θα πρέπει να σχεδιάσετε για τον εαυτό σας 

ένα σχέδιο αγάπης, ταπεινοφροσύνης, υπακοής, επιμονής και λύτρωσης. 

22 Ο άνθρωπος ασχολήθηκε περισσότερο με την ανθρώπινη παρά με την πνευματική του ζωή, παρόλο 

που συχνά είχε επίγνωση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι παροδική και η πνευματική αιώνια. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο, αν και έχει προοδεύσει στον πολιτισμό και την επιστήμη του, έχει μείνει στάσιμος 

πνευματικά και έχει βυθιστεί στον ύπνο των θρησκειών του. 

23 Κοιτάξτε τη μία θρησκεία μετά την άλλη και θα δείτε ότι καμία από αυτές δεν παρουσιάζει 

στοιχεία ανάπτυξης, εξέλιξης ή τελειότητας. Κάθε μία από αυτές διακηρύσσεται ως η ύψιστη αλήθεια, 

αλλά επειδή εκείνοι που την πρεσβεύουν νομίζουν ότι τα βρίσκουν και τα γνωρίζουν όλα σε αυτήν, δεν 

καταβάλλουν καμία προσπάθεια να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα παραπέρα. 

24 Οι θείες αποκαλύψεις, ο νόμος του Θεού, η διδασκαλία μου και οι διακηρύξεις μου σας έκαναν να 

καταλάβετε από την αρχή ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον που υπόκειται στην εξέλιξη. Γιατί τότε καμία από 

τις ομολογίες σας δεν επιβεβαιώνει και δεν επαληθεύει αυτή την αλήθεια; Σας λέω: Μόνο εκείνη η 

διδασκαλία που αφυπνίζει την ψυχή, που ανάβει το φως μέσα της, που την καλλιεργεί και της 

αποκαλύπτει αυτό που κρύβει μέσα της, που την ανασηκώνει κάθε φορά που σκοντάφτει και την κάνει να 

προχωράει χωρίς σταματημό - μόνο αυτή η διδασκαλία είναι εμπνευσμένη από την αλήθεια. Αλλά δεν 

είναι αυτό ακριβώς που σας αποκάλυψε η διδασκαλία μου ανά πάσα στιγμή; Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μείνατε στάσιμοι πνευματικά, επειδή ενδιαφερόσασταν περισσότερο για ό,τι αφορά τη ζωή σας 

στη γη παρά για ό,τι αφορά την ψυχή σας. Αλλά για να μην εγκαταλείψετε εντελώς το πνευματικό, έχετε 

διαμορφώσει τις θρησκείες σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζουν στο ελάχιστο την 

ολοκλήρωση του έργου και των καθηκόντων σας στη γη. Στη συνέχεια, όταν ακολουθείτε αυτή τη 

θρησκευτική παράδοση, νομίζετε ότι αποδίδετε δικαιοσύνη στο Θεό, προσπαθείτε να ηρεμήσετε τη 

συνείδησή σας και πιστεύετε ότι εξασφαλίζετε την είσοδό σας στο βασίλειο των ουρανών. 



U 265 

144 

25 Τι άγνοια, ανθρωπότητα! Πότε επιτέλους θα ξυπνήσετε στην πραγματικότητα; Δεν καταλαβαίνετε 

ότι όταν ακολουθείτε τα θρησκευτικά σας έθιμα, δεν Μου δίνετε τίποτα, και η ψυχή σας επίσης φεύγει 

άδεια; 

26 Αν αφήσετε τις εκκλησίες σας και πείτε: "Τώρα εκπλήρωσα το καθήκον μου προς τον Θεό", έχετε 

πέσει σε μεγάλο σφάλμα, γιατί νομίζετε ότι Μου δώσατε κάτι, αν και πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να 

Μου δώσετε τίποτα, αλλά ότι μπορείτε να λάβετε πολλά από Μένα και να δώσετε πολλά στον εαυτό σας. 

27 Νομίζετε ότι η εκπλήρωση του Νόμου περιορίζεται στο να πηγαίνετε σε αυτούς τους τόπους, και 

αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο λάθος. Για τα μέρη αυτά θα πρέπει να είναι το σχολείο όπου ο μαθητής θα 

πρέπει να μάθει για αργότερα. Επιστρέφοντας στην καθημερινή ζωή, θα πρέπει να εφαρμόσει το μάθημα 

που έμαθε στην πράξη, που είναι η πραγματική εκπλήρωση του Νόμου. 

28 Βλέπετε πόσες διχόνοιες υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πόσες τραγωδίες μεταξύ συζύγων, πόση 

ανηθικότητα και κακία, πόσοι πόλεμοι μεταξύ των εθνών; Όλα έχουν την αιτία τους στην εγκατάλειψη 

και την απομάκρυνσή σας από τους θεϊκούς νόμους. 

29 Οι άνθρωποι στερούνται πνευματικής εκπαίδευσης, στερούνται της γνώσης της ανάπτυξής τους. 

30 Ο διαπεραστικός πόνος που πέφτει σε αυτόν τον κόσμο με πολλές μορφές είναι το αποτέλεσμα 

των λαθών που διαπράττουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται τη δικαιοσύνη μου - κάποιοι 

τυφλωμένοι από τη φιλοδοξία και άλλοι από το μίσος. 

31 Ποιος θα μπορέσει να εξαλείψει το κακό από τους ανθρώπους; Κάποιος υπεράνθρωπος πόνος ή 

κάποια απείρως θλιβερή δοκιμασία; Όχι, άνθρωποι. Ο πόνος θα το σταματήσει μόνο για λίγο. Αλλά αυτή 

η σύντομη χρονική περίοδος θα χρησιμεύσει στους ανθρώπους για να σκεφτούν, να αγανακτήσουν και να 

ηρεμήσουν ξανά, και τότε θα νιώσουν τη μόνη δύναμη, το μόνο φως που μπορεί να τους σώσει, που είναι 

ο νόμος μου. 

32 Μαθητές, καταλάβετε το νόημα της αποκάλυψης που σας έδωσα. Σκεφτείτε τη σημασία αυτού του 

μηνύματος για τις ψυχές των ανθρώπων. Τότε θα καταλάβετε γιατί ήρθα να σας μιλήσω και γιατί η 

εκδήλωσή Μου έλαβε χώρα ανάμεσά σας για κάποιο χρονικό διάστημα. 

33 Ω, μακάρι να ξέρατε όλοι σας ότι όταν αναφέρω τις θρησκείες σας και τις μορφές λατρείας που 

πρέπει να ακολουθείτε, δεν προσπαθώ να σας κρίνω ή να σας πληγώσω! Μακάρι να καταλαβαίνατε τη 

θεία επιθυμία του Διδασκάλου να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να εφαρμόζετε τη διδασκαλία του 

Πνεύματος στην ανθρώπινη ζωή σας! Αλλά ξέρω ότι η καρδιά σας είναι ακόμα σκληρή και ότι θα διώξετε 

τους νέους αγγελιοφόρους Μου και θα κοροϊδέψετε τις νέες αποκαλύψεις Μου, όπως ακριβώς κάνατε και 

στο παρελθόν. 

34 Παρ' όλα αυτά, το φως μου θα λάμψει σαν αστραπή από την Ανατολή στη Δύση και θα 

ελευθερώσει ψυχές. 

35 Προσευχηθείτε, μαθητές, και η προσευχή σας ας είναι η ένδειξη ότι έχετε κατανοήσει αυτή τη 

διδασκαλία, ώστε αύριο να εκφράσετε τη γνώση που αποκτήσατε μέσω του διδακτικού μου λόγου με τα 

έργα σας. 

36 Πρέπει να αγωνιστείτε για να κατανοήσετε το έργο που σας έχω αναθέσει, γιατί αυτό θα είναι το 

μόνο πράγμα με το οποίο θα καταφέρετε να αποδείξετε ότι οι μαρτυρίες σας περιέχουν ουσία και αλήθεια. 

37 Καταλάβετε επίσης ότι αν η γνώση σας στη διδασκαλία μου δεν είναι επαρκής, η πίστη και οι 

πεποιθήσεις σας θα κινδυνεύσουν όταν οι εχθροί του φωτός μέσα σας πολεμήσουν το έργο μου. 

38 Σας είπα ότι θα δείτε πνευματιστές να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, παρόλο που δεν έχουν 

ακούσει αυτή τη λέξη, και ότι αν παρατηρήσετε τους τρόπους δράσης τους και ακούσετε τα λόγια τους, θα 

εκπλαγείτε όταν αναγνωρίσετε τη διαίσθηση και την ξεκάθαρη ιδέα που έχουν για τον πνευματισμό. Αλλά 

σας ανακοινώνω επίσης αυτό, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εμφανιστούν ομάδες και αιρέσεις που θα 

αυτοαποκαλούνται πνευματιστές, αν και η ζωή και τα έργα τους θα είναι η άρνηση της πνευματικότητας. 

Θα έρθουν σε αντίθεση μαζί σας και θα αναζητήσουν τις ατέλειές σας για να σας απορρίψουν και να σας 

αποκαλέσουν απατεώνες. 

Αν και αμφιβάλλετε, ακόμη και μεταξύ σας - μεταξύ εκείνων που έχουν τραφεί από αυτόν τον λόγο - 

θα υπάρξουν εκείνοι που θα ξεσηκωθούν εναντίον των αδελφών τους και θα πάρουν τα όπλα της 

εξέγερσης και της πλάνης. 

39 Τι όπλα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε εναντίον αυτών των δυνάμεων, αν η πίστη σας δεν 

είναι σταθερή και η γνώση σας δεν είναι μεγάλη; 
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40 Μη νομίζετε ότι αγωνιώ να σας δώσω όπλα για να υπερασπιστείτε την πίστη σας ενάντια στην 

εχθρότητα. Δεν θέλω να διαφωνήσετε μαζί τους, πολύ περισσότερο να τους απορρίψετε και να τους 

κλείσετε τις πόρτες σας. Το θέλημά μου είναι να παραμείνετε ήρεμοι στις θέσεις σας, ώστε να μην 

εκπλαγείτε ποτέ και ώστε όποιος έρθει να σας αναζητήσει να σας βρει να προσεύχεστε και να μελετάτε το 

Λόγο μου. 

41 Η ειλικρίνεια των έργων σας θα είναι το καλύτερο όπλο που θα πρέπει να πάρετε εναντίον εκείνων 

που θέλουν να σας καταστρέψουν. 

42 Θέλω σταθερούς στρατιώτες στις τάξεις μου, θαρραλέους στρατιώτες που ξέρουν να 

υπερασπίζονται την αλήθεια, όχι λεγεώνες φανατικών που στην άγνοιά τους βεβηλώνουν το έργο μου αντί 

να το τιμούν. Δεν θέλω πλήθη ανθρώπων με μικρή πίστη που χάνουν το θάρρος τους μπροστά στη μάχη 

και φεύγουν επειδή θεωρούν ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν. 

43 Εξετάστε τους εαυτούς σας και αν, αφού Με ακούσατε για τόσο καιρό, αισθάνεστε ανίκανοι να 

πολεμήσετε, αυτό θα σας κάνει να καταλάβετε ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον λόγο Μου, ότι δεν έχετε 

κατανοήσει τον σκοπό του καλέσματός Μου και ότι κοιμόσασταν χωρίς να ακούσετε το κάλεσμα 

αφύπνισης που ακούγεται αδιάκοπα στη διακήρυξή Μου. 

44 Δεν σας λέω ότι είστε χαμένοι και ότι πρέπει αναπόφευκτα να ηττηθείτε από τους διώκτες σας. 

Όχι, αντιθέτως, σας λέω ότι ο καιρός είναι ακόμη ευνοϊκός για να εξετάσετε διεξοδικά τα έργα σας, είτε 

αυτά είναι πνευματικής είτε ανθρώπινης φύσης - να παρατηρήσετε προσεκτικά τις πράξεις σας, ώστε να 

ανακαλύψετε όλα όσα είναι λανθασμένα, ψεύτικα και ανάξια του Έργου μου. Μόλις καταφέρετε να 

χαρακτηρίζονται οι πράξεις σας από ειλικρίνεια και αγνότητα, δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Γιατί ο 

αληθινός πνευματισμός θα σας βάλει στο δρόμο της εκπλήρωσης όλων των νόμων, και γι' αυτό το λόγο 

κανείς δεν θα μπορεί να σας καταδικάσει. 

45 Πρέπει να ξέρετε ότι τα όπλα της πίστης δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να υπερασπιστείτε 

τους εαυτούς σας, αλλά ότι η ευθύνη σας θα υπερβαίνει τους εαυτούς σας. Διότι στον καθένα από εσάς 

έχει ανατεθεί ένα πλήθος για το οποίο πρέπει να παρακολουθεί, να προσεύχεται και να αγωνίζεται μέχρι 

να το σώσει από τις δοκιμασίες. 

46 Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να Με ακούτε σε πολλές ακόμα πρωινές διαβάσεις και να 

ενισχύετε τις γνώσεις και την πίστη σας. Τότε θα νιώσετε μέσα σας μια άγνωστη δύναμη και μια 

απέραντη αυτοπεποίθηση. Αυτή η αυτοπεποίθηση και αυτή η ηρεμία μπροστά στον αγώνα θα σας δοθεί 

από την πίστη, και η γνώση θα δώσει αξία σε ό,τι έχετε βρει στο Λόγο Μου. 

47 Θέλω να δημιουργήσετε έναν λαό ειρήνης. Γι' αυτό σας τυλίγω με τον μανδύα της αγάπης μου. 

48 Αγαπημένοι άνθρωποι: Σήμερα Μου μιλήσατε στη γλώσσα του Πνεύματος και σας απάντησα με 

την ειρήνη Μου. 

49 Όταν σκέφτεστε ότι σύντομα δεν θα ακούτε πια αυτόν τον Λόγο που ήταν η άμυνά σας, γεμίζετε 

με θλίψη και σκέφτεστε ότι ο ερχομός Μου αυτή τη στιγμή, ενώ φαινομενικά ήταν μακρύς, στην 

πραγματικότητα ήταν σύντομος. Αλλά σας ρωτώ: Πώς ονομάζετε την "επιστροφή μου"; Είναι η περίοδος 

που καλύπτει τα έτη μεταξύ 1866 και 1950, τα οποία σηματοδοτούν την εποχή που σας δίνω τον Λόγο 

Μου; 

50 Αλήθεια σας λέω, αυτή η εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της κατανόησης ήταν μόνο η 

προετοιμασία για να εισέλθετε στην εποχή του διαλόγου Πνεύματος προς Πνεύμα, όταν θα έχετε την 

επιστροφή Μου πλήρως στο "πνεύμα πάνω στο σύννεφο", όπως ανακοινώθηκε στους μαθητές Μου στη 

Βηθανία. 

51 Πάρτε αυτή τη διδασκαλία που σας δίνω μέσω του φορέα της φωνής ως προετοιμασία για εκείνη 

τη στιγμή που δεν θα είναι πλέον η διάνοια που θα λαμβάνει το φως του Δασκάλου, αλλά το πνεύμα σας. 

52 Αυτή είναι η νέα υπόσχεση και ο νέος στόχος για εσάς. Μην ξεχνάτε ότι το μήνυμα που λάβατε 

μέσω του φορέα της φωνής δόθηκε μέσω ενός ανθρώπινου όντος και ότι όσο πνευματικός και αν είναι, 

δεν είναι εντελώς απαλλαγμένος από ατέλειες και ακαθαρσίες. Έτσι, μπορείτε τώρα να φανταστείτε την 

τελειότητα με την οποία θα λαμβάνετε τη συναυλία του Λόγου μου όταν φτάνει στο πνεύμα σας 

απευθείας, χωρίς την ανάγκη πομπών, χωρίς να χρειάζεται να περάσει πρώτα από την ακοή ή τον 

εγκέφαλό σας. Θα φτάσει πρώτα στο πνεύμα, και το πνεύμα θα αναλάβει το καθήκον να φωτίσει την ψυχή 

και να εξευγενίσει την καρδιά. 
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53 Εδώ και πολύ καιρό έχετε ακούσει αυτή τη διδασκαλία στην οποία έπρεπε να αναζητήσετε το 

νόημα για να τραφείτε με κάτι θεϊκό. Αύριο, όταν θα είστε σε θέση να λαμβάνετε έμπνευση από πνεύμα 

σε πνεύμα, η ψυχή σας δεν θα δέχεται πλέον ανθρώπινα λόγια, αλλά θεϊκή ουσία, και θα έχετε το καθήκον 

να μεταδώσετε αυτή την ουσία σε σκέψεις, σε λόγια και σε έργα, ώστε να γίνετε οι μεσάζοντες μεταξύ 

του Κυρίου σας και της ανθρωπότητας. 

54 Καταλάβετε, μαθητές, ότι αυτή η περίοδος της διακήρυξης από τους φορείς της φωνής μου έχει 

σκοπό να σας διδάξει να κατανοήσετε τη θεία γλώσσα. Αυτό ήταν το βασικό μάθημα του Δασκάλου προς 

τους μαθητές του. 

55 Όσο ακούτε αυτόν τον Λόγο, σήμερα έχετε την αίσθηση της Παρουσίας Μου, γι' αυτό και 

φοβάστε την ημέρα που δεν θα τον ακούτε πλέον. Σας λέω όμως: Αν επικοινωνείτε μαζί Μου από πνεύμα 

σε πνεύμα, η παρουσία Μου θα γίνεται αισθητή από τους μαθητές Μου με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια 

και καθαρότητα. 

56 Μεγάλη θα είναι η ευχαρίστηση εκείνων που Με αισθάνονται έτσι στην καρδιά τους. Ποτέ δεν θα 

πουν: "Ο Κύριος θα φύγει σύντομα" ή "Πλησιάζει η μέρα που ο Κύριος θα μας αφήσει χωρίς τον Λόγο 

Του". Όχι, τότε οι μαθητές θα γνωρίζουν ότι ο Πατέρας ήταν πάντα με τα παιδιά Του, ότι ποτέ δεν έφυγε, 

ότι ήταν οι άνθρωποι που δεν ήξεραν πάντα πώς να είναι μαζί Μου. 

57 Σήμερα, λέτε: "Ο Θεός είναι μέσα μας", αλλά το λέτε χωρίς να το αισθάνεστε ή να το 

καταλαβαίνετε, επειδή η υλοποίησή σας σας εμποδίζει να αισθανθείτε την Παρουσία μου στην ύπαρξή 

σας. Αλλά μόλις η πνευματοποίηση γίνει μέρος της ζωής σας, θα βιώσετε την αλήθεια της Παρουσίας μου 

σε κάθε άνθρωπο. Η φωνή Μου θα αντηχεί στις συνειδήσεις, ο εσωτερικός κριτής θα ακούγεται και η 

ζεστασιά του Πατέρα θα γίνεται αισθητή. 

58 Σας διδάσκω πολλά πράγματα και σας προετοιμάζω για να μπορέσετε να υποδεχτείτε τον ερχομό 

της νέας εποχής με χαρά. Αλλά ακόμα βλέπω θλίψη σε πολλές καρδιές καθώς πλησιάζει η ημέρα της 

τελευταίας Μου κουβέντας. Εκείνοι που κλαίνε και βαρύνονται από θλίψη είναι εκείνοι που Με άκουσαν 

αλλά δεν Με κατάλαβαν, και που δεν θα είναι προετοιμασμένοι στην ώρα της δοκιμασίας. 

59 Πάντα σας έλεγα: Αναζητήστε το θείο νόημα στον πυρήνα αυτών των λέξεων που οι φορείς της 

φωνής προφέρουν μέσα στην έκστασή τους. Αν αρκεστείτε στην εξωτερική μορφή αυτών των 

εκφράσεων, θα δώσετε θεϊκό χαρακτήρα σε πολλά λόγια που προέρχονται από τον άνθρωπο, και τότε θα 

βρεθείτε στο δρόμο για να πέσετε σε έναν νέο φανατισμό και ειδωλολατρία. 

60 Πρέπει να καταλάβετε ότι είστε προορισμένοι να φέρετε τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα, ότι 

είστε στο δρόμο για να διδάξετε τους συνανθρώπους σας με την αγάπη, την υπομονή και το έλεος με τα 

οποία σας δίδαξα, επαναλαμβάνοντας τα μαθήματα όταν χρειάζεται και γυρίζοντας πίσω όταν είναι 

απαραίτητο να ανακαλέσετε τις πρώτες σελίδες. 

61 Θυμηθείτε πώς σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την πνευματική ζωή πριν από την ύπαρξη του 

ανθρώπου - για την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη, για τις πρώτες εντολές Μου και τις πρώτες 

αποκαλύψεις Μου. Θυμηθείτε πόσες φορές σας έχω μιλήσει για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα στους 

αιώνες, για τις επιτυχίες και τις παρεκκλίσεις της, για την ανοδική της εξέλιξη και την παρακμή της - για 

τους φωτισμένους των οποίων τα ονόματα διατηρούνται με σεβασμό λόγω των μεγάλων και ευγενών 

παραδειγμάτων που σας άφησαν, καθώς και για τα ονόματα άλλων, των οποίων η διαφθορά έγραψε 

ανεξίτηλα την ιστορία της ανθρωπότητας, για να μην συμπεριφερθείτε όπως αυτοί. 

62 Σας υπενθύμισα τα ονόματα των αγγελιοφόρων μου μέσω των οποίων λάβατε μηνύματα, εντολές, 

προφητείες και διδασκαλίες. 

63 Έτσι έχω ενώσει το περιεχόμενο όλων των προηγούμενων διδασκαλιών σε μια ενιαία διδασκαλία. 

64 Ο Πνευματισμός είναι η κληρονομιά στην οποία οι τρεις Διαθήκες ενώνονται σε ένα ενιαίο 

πνευματικό βιβλίο. 

65 Όλες οι διδασκαλίες μου αποσκοπούν στο να σας προετοιμάσουν για τον αγώνα μετά το 1950 - 

μια εποχή κατά την οποία δεν θα ακούτε πλέον τον πνευματικό κόσμο μέσω των "φορέων δώρων". Και 

αυτή έχει περιορίσει το χρόνο της για αυτή τη μορφή εκδήλωσης. Αλλά αυτά τα ευλογημένα όντα, οι 

φύλακες άγγελοι, οι σύμβουλοι, οι παρηγορητές και οι προστάτες αυτού του λαού σας έχουν προετοιμάσει 

έτσι ώστε μετά από αυτό το διάστημα να συνεχίσετε να τους θυμάστε, να αισθάνεστε την παρουσία τους 

και να λαμβάνετε τη βοήθειά τους. 
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66 Για ποιο λόγο ήρθε ο πνευματικός κόσμος αυτή τη στιγμή; - Να εξηγήσω τη Διδασκαλία μου 

μέσω του λόγου και των έργων της, να σας διδάξω να ερμηνεύετε τις αποκαλύψεις μου και να σας 

βοηθήσω να κατανοήσετε το νόημά τους. 

67 Ποτέ δεν σας έδωσαν περιττές διδασκαλίες, ποτέ δεν σας αποκάλυψαν αυτό που δεν ήταν ακόμη 

καιρός να μάθετε, ποτέ δεν ήρθαν για να προκαλέσουν την περιέργειά σας ή να σας εμφυσήσουν 

μυστηριώδεις επιστήμες ή ικανότητες. Η αποστολή τους ήταν διαφορετική, το μεγαλείο της ψυχής τους 

και το φως τους δεν μπορούσαν να τους επιτρέψουν να πέσουν σε συνηθισμένες υλοποιήσεις, επειδή 

είχαν κάνει το νόμο της αγάπης το ιδανικό του πνεύματός τους. 

68 Αυτός ο πνευματικός κόσμος ήρθε κατόπιν θείας εντολής για να επικοινωνήσει για μικρό χρονικό 

διάστημα με ανθρώπινο τρόπο, για να αφήσει την εντύπωση της γενναιόδωρης αδελφοσύνης του, τη 

μαρτυρία της ύπαρξής του και την απόδειξη της παρουσίας του ανάμεσα στους ανθρώπους. 

69 Σας είπαν ότι όταν δεν θα σας μιλούν πλέον με ανθρώπινα χείλη, δεν θα απομακρυνθούν από 

κοντά σας - το αντίθετο μάλιστα. Επιθυμούν την ευαισθησία σας για να μπορέσετε να νιώσετε την 

παρουσία τους ακόμη πιο κοντά στις επόμενες ημέρες. 

70 Αν εσείς, άνθρωποι, μάθετε να χρησιμοποιείτε τα χαρίσματά σας, αν πραγματικά συντονιστείτε με 

τον πνευματικό κόσμο - πραγματικά, σας λέω, θα αφήσετε ένα μονοπάτι από θαύματα στο πέρασμά σας. 

71 Είναι απαραίτητο να εμφανιστούν αυτή την εποχή οι σκληρόκαρδοι από αυτά τα πλήθη, οι καλοί 

προφήτες, οι καλοί σύμβουλοι - εκείνοι που με τη ζωή και τα λόγια τους ξέρουν πώς να οδηγήσουν τους 

ανθρώπους στο μονοπάτι που έχει χαραχθεί από Μένα - εκείνοι που ξέρουν πώς να διατηρούν τις σελίδες 

των οδηγιών Μου πεντακάθαρες. 

72 Ποιοι είναι αυτοί οι ισχυρογνώμονες για τους οποίους σας μιλάω; Σας λέω μόνο ότι επί του 

παρόντος τους προετοιμάζω με τον λόγο Μου, έτσι ώστε όταν έρθει το τέλος αυτής της εκδήλωσης, να 

μπορέσουν να σηκωθούν και να ενθαρρύνουν τον λαό, και μέσω της πίστης τους να μην επιτρέψουν στα 

πλήθη να διασκορπιστούν. 

73 Ο λόγος που βγαίνει από τα χείλη τους θα σας θυμίζει πάντα ότι σας άφησα ως μάρτυρες της 

επικοινωνίας Μου με τους ανθρώπους και θα σας λένε αδιάκοπα ότι είστε προορισμένοι να διακηρύξετε 

στην ανθρωπότητα ότι έχω έρθει με το Πνεύμα. 

74 Δεν θα έρθω πια να γίνω άνθρωπος ή να υλοποιηθώ ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν θα έρθω πια 

να ενσαρκωθώ σε αυτή τη γη. Θα μιλήσετε γι' αυτό στους συνανθρώπους σας, είναι μέρος του σταυρού 

σας. Αλλά ξέρω ότι θα μπορέσετε να το αντέξετε. 

75 Να είστε ήσυχοι, γιατί σας έχω ήδη πει ότι αυτό που έκανε ο Κυρηναίος για τον Ιησού όταν τον 

είδε εξαντλημένο από το βάρος του σταυρού, το κάνω σήμερα για όλους όσους χρειάζονται τη βοήθειά 

Μου, συνοδεύοντάς τους βήμα προς βήμα στην κορυφή του βουνού που είναι η ζωή σας, όπου θα 

ανυψωθείτε στο σταυρό του πεπρωμένου σας. 

76 Τότε θα βιώσετε πόσο ικανοποιητικό είναι να ολοκληρώνετε ένα έργο επιτρέποντας στην καρδιά 

σας να ανοίξει εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς άνοιξε η πλευρά του Δασκάλου για να χύσει αίμα που 

μιλούσε για αγάπη, ζωή, συγχώρεση. 

77 Αυτή είναι η διδασκαλία που σπέρνω αυτή τη στιγμή στην καρδιά των πνευματιστών 

Τριαδικομαριανών. 

78 "Πνευματικοί άνθρωποι" επειδή δέχονται το φως του Θείου Πνεύματος- "Τριαδικοί" επειδή 

αναγνωρίζετε τον Θεό στις τρεις φάσεις της αποκάλυψης με τις οποίες έχει γίνει γνωστός στην 

ανθρωπότητα- και "Μαριανοί" επειδή αναγνωρίζετε αυτή τη Θεία τρυφερότητα ως τη σκάλα που σας 

οδηγεί στον Πατέρα, ως τον Συνήγορο που σας ενισχύει, σας παρηγορεί και σας εξαγνίζει, 

απομακρύνοντας την αλαζονεία σας και μεταμορφώνοντάς σας σε παιδιά γεμάτα πραότητα και 

ταπεινοφροσύνη ενώπιον του Κυρίου. 

79 Μην ξεχνάτε αυτή την πιο τρυφερή αγάπη, γιατί δεν είστε πάντα επαρκώς προετοιμασμένοι για να 

Με φτάσετε. Αλλά αν την εμπιστευτείτε, σύντομα θα νιώσετε τη βοήθειά Της. 

80 Θυμηθείτε: "Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών". 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 266  
1 Εγώ είμαι ο Δάσκαλος. Ελάτε να απολαύσετε τον διδακτικό λόγο της αιώνιας διδασκαλίας. Ακόμα 

και όταν δεν γίνομαι γνωστός μέσω αυτών των εγκεφάλων, ο διδακτικός Μου λόγος είναι παρών. 

2 Σε σας δίνω το Λόγο Μου μόνο για σύντομες στιγμές, επειδή είστε τόσο ανώριμοι που δεν θα 

μπορούσατε να αντέξετε να ακούσετε την αιώνια διδασκαλία που αντηχεί αδιάκοπα στο άπειρο και μιλάει 

σε όλα τα όντα, σε όλες τις ψυχές στους διαφορετικούς κόσμους της ζωής τους. 

3 Σας λέω μόνο την αλήθεια. Γιατί πολλοί αμφιβάλλουν για αυτά που σας αποκαλύπτω; Είστε 

επίσης μια αλήθεια. Πώς γίνεται, παρόλο που πιστεύετε στην αλήθεια σας και στην ύπαρξή σας, να μην 

πιστεύετε στη δική μου; Δεν ξέρετε ότι η αλήθεια είναι μία; 

4 Εδώ σας δίνω μια σύντομη, μικρή διδακτική ομιλία για να μπορέσετε να την αντιληφθείτε, να την 

καταλάβετε. Αλλά ακόμη και σε αυτή τη μορφή την κρατάτε μόνο για μικρό χρονικό διάστημα για να την 

ξεχάσετε στη συνέχεια. 

5 Εκεί, στο πνευματικό βασίλειο, όπου το φως της αλήθειας είναι πάντα αναμμένο, ο διδακτικός μου 

λόγος είναι αιώνιος, και όσοι τον ακούνε δεν κουράζονται ποτέ να τον ακούνε, επειδή γι' αυτούς η 

διδασκαλία μου είναι η ζωή τους, όπως ακριβώς για σας είναι ο αέρας που αναπνέετε. Αλίμονο σ' αυτούς 

που ζουν εδώ στον κόσμο χωρίς τον διδακτικό μου λόγο στην ψυχή τους, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι 

έτοιμοι να τον ακούσουν! Πόσοι είναι μεταξύ αυτών που, ελλείψει βοήθειας, πέφτουν μέσα από σβησμένη 

ελπίδα - χωρίς ιδέες του Θεού στην καρδιά τους, χαμένοι, τυφλοί, κουφοί. Αλλά σας ρωτώ: Πού πάνε 

εκείνοι που έχουν διαγράψει από την ύπαρξή τους τις θεϊκές εντολές που είναι ο δρόμος και το φως της 

ψυχής; 

6 Καημένα πλάσματα που ναυαγούν επειδή το πλοίο τους έχει αποπροσανατολιστεί και δεν μπορούν 

να ανακαλύψουν το φως του φάρου. 

7 Σας αναζητώ και σας δίνω το φως μου, για να μπείτε στο μονοπάτι και να καταλάβετε από αυτό 

ποια είναι η διδασκαλία που σας δίνει αδιάκοπα ο Δάσκαλος μέσα στη ζωή. 

8 Τι νόημα έχει για κάποιον να είναι σωματικά δυνατός αν δεν είναι ψυχικά δυνατός; 

9 Σας φέρνω πιο κοντά στην πραγματικότητα, την αλήθεια, από την οποία είχατε απομακρυνθεί. 

Γιατί όταν απορρίψατε την ανώτερη ζωή, που είναι αυτή του πνεύματος, δώσατε τον εαυτό σας στην 

κατώτερη ζωή, που είναι αυτή του υλικού κόσμου. 

10 Επιστρέψτε στο μονοπάτι της αληθινής ζωής και θα βρεθείτε και πάλι κοντά στην αληθινή σας 

ύπαρξη. Το μονοπάτι για το οποίο σας μιλάω είναι αυτό που θα βρείτε όταν ισορροπήσετε το πνευματικό 

με το φυσικό, όταν γνωρίσετε την αλήθεια που κουβαλάτε μέσα σας. Γιατί τότε το ανώτερο μέρος της 

ύπαρξής σας, που είναι το πνεύμα, θα πει: "Εγώ είμαι αυτός που φέρνει το φως, που γνωρίζει τον δρόμο, 

που κατέχει τον νόμο. Επομένως, εγώ θα είμαι αυτός που θα καθορίζω και θα κυβερνώ τις ενέργειες του 

σώματός μου". Όταν μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, είναι επειδή το φως έλαμψε μέσα στην ύπαρξή σας και η 

αντανάκλασή του έφτασε στην ανθρώπινη καρδιά. 

11 Αχ, μακάρι το σώμα σας να μπορούσε να απορροφήσει αυτά που η πνευματική σας ψυχή 

λαμβάνει λόγω της οραματικής της ικανότητας! Γιατί η πνευματική ψυχή δεν παύει ποτέ να βλέπει, ακόμη 

και αν το σώμα, λόγω της υλοποίησής του, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από αυτήν. Πότε θα ξέρετε πώς να 

ερμηνεύετε το πνεύμα της ψυχής σας; 

12 Ακούστε τον λόγο μου, ασπαστείτε τη διδασκαλία μου που σας διδάσκει να πολεμάτε και να 

νικάτε τις αντιξοότητες, να μην τρέχετε μακριά από τις δοκιμασίες, να μην απελπίζεστε μπροστά στη 

θυσία. 

13 Το λέω στους μαθητές μου όλη την ώρα: Μη φοβάστε, καταλάβετε ότι σας έχω δώσει τη δύναμη 

του πνεύματος για να είστε νικητές σε όλες τις δοκιμασίες. Η δύναμη του πνεύματος είναι υψηλότερη από 

εκείνη του σώματος. Αλλά αν η πυκνή ομίχλη των ανθρώπινων προβλημάτων σας δεν σας κάνει να 

βλέπετε τίποτα, διαλύστε και διαλύστε αυτή την ομίχλη μέσα από το φως της πίστης. Τότε, πέρα από αυτή 

την ομίχλη, θα αντικρίσετε έναν ορίζοντα που ενώνεται με το άπειρο και σας καλεί να προχωρήσετε και 

να γεμίσετε ειρήνη. 

14 Εκείνοι που μαθαίνουν να ξεπερνούν τα δικά τους προβλήματα, θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια 

εκείνα των συνανθρώπων τους για να τους βοηθήσουν στον αγώνα τους. 
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15 Να ξέρετε ότι αυτή η ζωή είναι μια μάχη, αλλά ότι είστε προορισμένοι να νικήσετε. Γιατί το φως 

μου, που βρίσκεται μέσα στον καθένα σας, δεν θα νικηθεί ποτέ από τις σκοτεινές δυνάμεις του κακού. 

16 Πρέπει να είστε νικητές, γιατί μόνο με τη νίκη σας θα λάβετε την αποκάλυψη των μυστηρίων που 

θα σας αποκαλυφθούν σε αυτή τη ζωή και στην πνευματική. 

17 Πολεμώντας τους ανθρώπους ανά τους αιώνες: Θα έρθει η ώρα που δεν θα αγωνίζεστε πλέον με 

αυτόν τον τρόπο. Οι "ομίχλες", οι θλίψεις, τα προβλήματα και οι δοκιμασίες θα τελειώσουν - τόσο οι 

δικές σας όσο και των άλλων. 

18 Μην ανησυχείτε όταν σας λέω ότι πρέπει να βοηθήσετε τον πλησίον σας στο θλιβερό μονοπάτι 

της ζωής του. Οι δυνατές ψυχές μπορούν να σηκώσουν το σταυρό τους και το σταυρό των άλλων και να 

βοηθήσουν ευχαρίστως τις μικρές και αδύναμες ψυχές. Ψάχνουν πάντα για πληγές για να επουλωθούν. 

19 Ευλογημένος ο λόγος εκείνου που, όταν μιλάει στους πάσχοντες, θεραπεύει τις πληγές, τις κλείνει 

και τις κάνει να ξεχαστούν. Αυτός γνωρίζει το έργο του βάλσαμου που έχω τοποθετήσει στην καρδιά του. 

20 Δυνατός είναι εκείνος που, όταν βρεθεί περικυκλωμένος από δυσκολίες ή κινδύνους, εκλιπαρεί τη 

δύναμη του πνεύματός του, ξεπερνά το φόβο της ψυχής που είναι επικεντρωμένη στο σώμα, αγωνίζεται, 

νικά και θριαμβεύει, επειδή η πίστη τον έκανε να γνωρίζει τι είναι ικανό να κάνει το πνεύμα. 

21 Ήθελα να σας πω ότι, όπου σας καλεί ο αγώνας, θα πρέπει να τοποθετηθείτε με απόλυτη 

εμπιστοσύνη ότι η σοφία, η δικαιοσύνη και η πίστη θα ξεπερνούν πάντα τις δυσκολίες και τα ακάθαρτα 

πάθη που στέκονται στο δρόμο τους. 

22 Γνωρίζετε το χρόνο που χρειάστηκε για να ξεδιπλωθούν τα χαρίσματά σας; Σας λέω ότι 

βρίσκονται μέσα σας από τη στιγμή που το πνεύμα ζωντάνεψε. Πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά του 

πνεύματος όταν θα μπορεί να πει στο σώμα και στον κόσμο: Σας κατέκτησα! 

23 Μαθητές, σας έδωσα όλες τις διδασκαλίες που χρειάζεται η ψυχή για την ανάπτυξή της. 

24 Μακάριοι όσοι αναγνωρίζουν την αλήθεια, γιατί γρήγορα θα βρουν "τον δρόμο". Άλλοι 

απορρίπτουν πάντα τις θεϊκές διδασκαλίες επειδή τα έργα τους φαίνονται ανώτερα από τα δικά μου. 

25 Σας αγαπώ όλους. Είμαι ο βοσκός που καλεί τα πρόβατά του, που τα ενώνει και τα μετράει και 

θέλει περισσότερα κάθε μέρα - που τα τρέφει και τα χαϊδεύει, τα φροντίζει και χαίρεται όταν βλέπει ότι 

είναι πολλά, αν και μερικές φορές κλαίει όταν βλέπει ότι δεν είναι όλα υπάκουα. 

26 Αυτές είναι οι καρδιές σας: πολλοί από εσάς έρχονται σε Μένα, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που Με 

ακολουθούν πραγματικά.  

27 Ιδού οι φορείς της φωνής, μέσω των χειλιών των οποίων σας δίνω το Λόγο Μου: Έχουν σηκώσει 

το σταυρό της αποστολής τους. Γνωρίζουν ότι πολλοί αμφισβητούν το χάρισμά τους, αλλά συνεχίζουν με 

πραότητα το δρόμο τους. Θυμούνται ότι οι άνθρωποι στη Δεύτερη Εποχή Με αμφισβήτησαν επίσης, όταν 

είπαν ότι δεν ήμουν ο Μεσσίας, ότι δεν ήμουν ο Χριστός. Θυμούνται ότι με έφεραν στο σταυρό εκείνοι 

που δεν δέχονταν την αλήθεια. Ως εκ τούτου, σήκωσαν το σταυρό της αποστολής τους με παράδοση. 

28 Άνθρωποι, ήμουν μαζί σας, ο μανδύας της αγάπης Μου έχει απλωθεί πέρα από τον τόπο 

συγκέντρωσης όπου Με ακούτε. Όλοι σας ανεξαιρέτως είστε γεμάτοι από το Πνεύμα Μου και την αγάπη 

Μου. 

29 Ο Λόγος Μου είναι ένας ήσυχος τόπος ειρήνης. Αναζητήστε το όταν αισθάνεστε κουρασμένοι, 

λυπημένοι, κουρασμένοι ή άρρωστοι. Σε αυτό θα βρείτε ενθάρρυνση, υγεία και πίστη για να ζήσετε και να 

αγωνιστείτε. 

30 Θέλω να είστε ένθερμοι, ταπεινοί και υπάκουοι στο θέλημά μου και να μην είστε ποτέ σαν 

εκείνους που δοκιμάζουν τη δύναμή μου ή δυσπιστούν στη δικαιοσύνη μου. Γιατί ξέρετε ότι όποιος το 

κάνει αυτό υποβάλλει τον εαυτό του σε δίκη. 

31 Είτε πιστεύετε είτε δεν θέλετε να πιστέψετε ότι εκδηλώνομαι με αυτή τη μορφή: Ακούστε με 

σεβασμό και ευγένεια μέχρι να πειστείτε πλήρως ότι αυτό που υπάρχει στον πυρήνα αυτής της εκδήλωσης 

είναι αλήθεια ή ψέμα. 

32 Αν ξέρατε πόσα δάκρυα μετάνοιας έχουν χυθεί από εκείνους που έχουν αρνηθεί την αλήθεια 

αυτής της εκδήλωσης, που έχουν βλασφημήσει εκείνους που πιστεύουν στον λόγο που ακούτε, και 

εκείνους που έχουν χλευάσει τους φορείς της φωνής μου. Σήμερα δεν ξέρουν με ποια λόγια θα μπορούσαν 

να σβήσουν αυτές τις προσβλητικές και ασεβείς φράσεις που βγήκαν από τα χείλη τους, ούτε ξέρουν με 

ποια έργα θα μπορούσαν να συμφιλιώσουν τον Δάσκαλό τους. 
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33 Θέλω να μάθετε να μην είστε απρόσεκτοι στις κρίσεις σας, ούτε να αφήνετε τις πρώτες σας 

εντυπώσεις να σας καθορίζουν βιαστικά. Σας δίνω αυτή την υπόδειξη, ώστε όταν ερμηνεύετε το Λόγο 

μου, αλλά και όταν πρέπει να κρίνετε δόγματα, θρησκείες, φιλοσοφίες, λατρείες, πνευματικές 

αποκαλύψεις ή επιστήμες, να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που γνωρίζετε δεν είναι το σύνολο της ύπαρξης 

και ότι η αλήθεια που γνωρίζετε είναι μόνο ένα ελάχιστο μέρος της απόλυτης αλήθειας, η οποία 

αποκαλύπτεται εδώ με έναν τρόπο, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί με πολλούς άλλους τρόπους, άγνωστους 

σε εσάς. 

34 Θα σας εξηγήσω γιατί σας μίλησα με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ο λόγος είναι ότι μεταξύ αυτού 

του πλήθους υπάρχει μια καρδιά που Με ρωτάει επίμονα γιατί, παρόλο που μιλάω τόσο πολύ σε αυτόν 

τον λαό, και αυτός ο λόγος προέρχεται από τον "Λόγο", δεν έχω επιτύχει την πλήρη ανανέωση, ούτε την 

πνευματοποίηση αυτών των πλήθους. 

Σ' αυτό του απάντησα με λεπτομερείς οδηγίες, προσθέτοντας ότι αν το ήθελα αυτό με την καθαρή Μου 

δύναμη θα μετέτρεπα σε μια στιγμή όλους αυτούς τους αμαρτωλούς σε αγγέλους, αλλά ότι αυτό το έργο 

δεν θα συνεπαγόταν καμία αξία στα μάτια Μου και ότι αυτός ο λόγος έγινε ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο με 

σοφό και εξαιρετικά υπομονετικό τρόπο, προκειμένου να αλέσει τις καρδιές αυτού του λαού μέχρι να 

ξεπηδήσει από μέσα τους πίστη, αγάπη και μετάνοια. 

35 Οι άνθρωποι καταστρέφουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας βία. Πιστεύετε ότι η βία τους είναι 

ανώτερη από τη δύναμή μου; Ωστόσο, η θέλησή μου είναι να αναγνωρίσουν οι ίδιοι τα λάθη τους, να τα 

διορθώσουν και στη συνέχεια να ανοικοδομήσουν όλα όσα κατέστρεψαν και βεβήλωσαν, ώστε τα 

προσόντα τους να είναι αληθινά στα μάτια μου. 

36 Είστε ακόμα ένας μικρός λαός. Ωστόσο, δεν θεώρησα ότι ο μικρός αριθμός που έχει συγκεντρωθεί 

γύρω από την εκδήλωσή Μου μέχρι σήμερα είναι αποφασιστικός. Η απόδειξη γι' αυτό είναι το πλήθος 

των διδασκαλιών και των αποκαλύψεων που σας έχω δώσει. 

37 Μετά το 1950, όταν δεν θα λαμβάνετε πλέον τον Λόγο Μου με αυτή τη μορφή, θα υπάρχει ένα 

φαινομενικό κενό στις καρδιές σας, θα υπάρχουν κάποιες πρωινές αφιερώσεις σιωπής, θλίψης. Αλλά μετά 

από αυτό, θα νιώσετε και πάλι δυνατοί και θα ομολογήσετε ότι όλα σχεδιάστηκαν από Μένα με σοφία και 

ότι σας έκανα να ανεβείτε σε μεγάλα ύψη στις τελευταίες διδασκαλίες Μου, με αποκορύφωμα την 

τελευταία και πιο αξέχαστη που έχω να σας δώσω. 

38 Ποιος θα μπορούσε να σβήσει το λυχνάρι σας ή να μαραζώσει την πνευματική προσφορά που 

Μου προσφέρετε, όταν αυτή δεν είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι; Ποιος θα τολμήσει να σβήσει τη 

σφραγίδα που έχετε αποτυπώσει στην ψυχή σας από την αιωνιότητα; Η πίστη έχει ριζώσει βαθιά στην 

καρδιά σας και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να φωτίζει τα πάντα γύρω σας. 

39 Τότε, μετά τους αγώνες σας, μετά τις μεγάλες δοκιμασίες στις οποίες σας υπέβαλα, θα έρθει μια 

ανάπαυλα και θα λάβετε την ανταμοιβή σας. Δεν σας υποσχέθηκα άλλον Παρηγορητή, διότι Αυτός που 

σας ανήγγειλα είναι ανάμεσά σας. Αυτός είναι που μίλησε σήμερα μέσω της μεσολάβησής σας και 

κατέβηκε σε κάθε άνθρωπο για να σας βοηθήσει στις δοκιμασίες σας. Είναι το Πνεύμα Μου που 

αποκαλύφθηκε σε αυτή την εποχή και στον Πνευματικό Κόσμο, ο οποίος αποτελείται από αγγέλους που 

σας συνοδεύουν στο ταξίδι σας μέσα στη ζωή, που σας προστατεύουν στις μεγάλες μάχες σας, σας 

θεραπεύουν και σας παρηγορούν. 

Ολόκληρη η λεγεώνα των όντων με μεγάλη αρετή έχει ενωθεί μαζί Μου για να σας παρηγορήσει σε 

αυτή την ώρα της δοκιμασίας που περνάτε, όπως ανακοινώθηκε. Θεωρήστε τους εαυτούς σας πολύ 

τυχερούς γιατί έχετε επιλεγεί ανάμεσα στα πολυάριθμα ανθρώπινα όντα που κατοικούν τη γη για να 

διεισδύσετε σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτό το Έργο, και να αποκτήσετε τα μεγάλα του δώρα. 

40 Θα σας αφήσω προετοιμασμένους για την εκπλήρωση της αποστολής σας ως μαθητές μου, και 

σύντομα θα δείτε να γίνονται πραγματικότητα όσα σας ανακοίνωσα κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών 

μου. Θα υπάρξουν πολλά γεγονότα στον κόσμο που θα μιλούν για την παρουσία Μου στο πνεύμα, και οι 

άνθρωποι θα αισθάνονται πόσο κοντά τους είμαι. Γιατί όταν η εκδήλωσή Μου μέσω του ανθρώπου 

τελειώσει, θα συνεχίσω να περιμένω την προετοιμασία τους, την αληθινή λατρεία τους, για να βασιλεύσω 

στην ψυχή όλων των παιδιών Μου. Εκεί θα είναι ο ναός, εκεί θα αποκαλυφθεί ο Νόμος και τα χαρίσματα 

του Πνεύματος, και θα λάβω τη λατρεία και την αγάπη σας. 

41 Πολύ καιρό πριν σας είπα ότι θα έδινα τον λόγο Μου σε διαφορετικά έθνη, ότι η ακτίνα Μου θα 

εκδηλωνόταν και σε άλλους λαούς μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, και στην πραγματικότητα είναι το 
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θέλημά Μου να ξέρετε ότι έχω μιλήσει εκεί στους κόλπους μικρών κοινοτήτων μέσω ανδρών και 

γυναικών. Όταν Με άκουσαν, κάποιοι Με πήραν ως Δάσκαλο, άλλοι μόνο ως ένα ανώτερο πνευματικό 

ον. Αλλά εκπλήρωσα τον λόγο Μου. 

42 Όταν μίλησα και είπα ότι είμαι ο Δάσκαλος, κάποιοι πίστεψαν και άλλοι αμφέβαλαν. Αλλά όταν 

αντιλήφθηκαν το νόημα και τη σοφία που αποκάλυπταν τα λόγια Μου, που ειπώθηκαν μέσω απλών και 

ταπεινών πλασμάτων, αναρωτήθηκαν αν αυτή η εκδήλωση του Πνεύματός Μου ήταν δυνατή. 

43 Έχω επίσης καθορίσει εκεί την ώρα κατά την οποία αυτή η διακήρυξη θα έχει το τέλος της, και 

όταν φτάσετε με τη μαρτυρία σας σε εκείνα τα σημεία της γης όπου ακούστηκε ο Λόγος Μου, θα τους 

επιβεβαιώσετε την αλήθεια αυτών των διακηρύξεων. Όταν αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες που 

αμφιβάλλουν σήμερα θα ακούσουν την ξεκάθαρη μαρτυρία σας, θα διαπιστώσουν ότι ήμουν μαζί τους. 

44 Πόσο λίγες κοινότητες βρήκα προετοιμασμένες! Ωστόσο, ήμουν παρών, φωτίζοντας κάθε ψυχή 

και δίνοντας μαρτυρία για Μένα, έτσι ώστε κάποιοι να διδάσκουν άλλους και να είναι οδηγοί τους. 

45 Όταν δέχεστε έναν επισκέπτη, έναν ξένο, ο οποίος σας μιλάει για την εκδήλωσή μου, για τον λόγο 

μου που έλαβε και στην πατρίδα του, μην τον απορρίπτετε. Αντίθετα, σας διατάζω να τον δεχτείτε, ώστε 

μαζί να διαπιστώσετε με χαρά ότι ο λόγος μου έγινε πραγματικότητα και ότι όλοι όσοι παρακολουθούσαν 

και προσεύχονταν εν αναμονή της επιστροφής μου με δέχτηκαν αυτή τη στιγμή. Σας κάλεσα όλους για να 

γίνετε μαθητές Μου. 

46 Έτσι σας δίνω ενδείξεις εκ των προτέρων, ώστε να μην εκπλαγείτε όταν κάποιος σας πει ότι 

ακόμη και έξω από αυτό το έθνος η Θεία Ακτίνα Μου έχει γίνει λόγια για να ταΐσει τους πεινασμένους. 

Να ξέρετε ότι η αγάπη Μου αγκαλιάζει τους πάντες και ότι το έργο Μου της αποκατάστασης είναι 

παγκόσμιο, έτσι ώστε να καταλάβετε ότι δεν έχω περιοριστεί στο να χορηγώ χάρες μόνο στο έθνος σας, 

αλλά ότι όλοι αποτελούν την οικογένειά Μου, την οποία θέλω να ενώσω και να οδηγήσω σε ένα σημείο: 

την πνευματοποίηση. 

47 Με τις οδηγίες που σας έδωσα σε αυτή την εποχή, έχω ενώσει τις αποκαλύψεις των προηγούμενων 

εποχών σε μία. Πάρτε τη διδασκαλία από το καθένα από αυτά και θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι 

στις προφητείες και τη διδασκαλία του Διδασκάλου με τις αποκαλύψεις του έχετε τη σύνοψη ολόκληρου 

του Νόμου και ότι σας δείχνουν το δρόμο που οδηγεί στην πνευματοποίηση. 

48 Έχουν περάσει αιώνες και αιώνες, αλλά μόνο σήμερα καταλαβαίνετε τον σκοπό του νόμου και της 

ζωής. 

49 Αν σας έχω χαρίσει πολλά "θαύματα" στο μονοπάτι σας - όπως αποκαλείτε τα έργα Μου - είναι 

για να ζωντανέψω την πίστη σας, και αν σας έχω πλουτίσει με ευεργεσίες, είναι με την πρόθεση να 

καταλάβετε ότι υπάρχει ειρήνη μόνο στο μονοπάτι της καλοσύνης. Τα θαύματα ενθάρρυναν τους 

ανθρώπους να διασχίσουν τη νέα έρημο. 

50 Εν μέσω αυτής της ειρήνης, έχετε προετοιμαστεί για να είστε δυνατοί όταν έρθει η ώρα της μάχης. 

Σας δίδαξα να προσεύχεστε από πνεύμα σε πνεύμα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσευχή ως 

όπλο, ως ασπίδα, ως μέσο έμπνευσης, ως προπύργιο και παρηγοριά. 

51 Με ρωτήσατε όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές, αν όταν δίδαξα στους αποστόλους Μου την 

προσευχή του Πάτερ Ημών, τους έδωσα μια προσευχή για όλες τις εποχές, και σας λέω ότι όταν μίλησα 

αυτή την προσευχή, το έκανα με την πρόθεση να τους διδάξω έναν υψηλό τρόπο να μιλούν στον Πατέρα, 

μια επίκληση που θα περιείχε αγάπη, ταπεινότητα, πίστη, σεβασμό, παράδοση, εμπιστοσύνη. 

52 Εκείνοι ενήργησαν άσχημα που αρκέστηκαν να επαναλάβουν τα λόγια μου μηχανικά, καθώς και 

εκείνοι που δεν χρησιμοποίησαν αυτή την προσευχή ως πρότυπο για τις δικές τους προσευχές. 

53 Όταν σας λέω σήμερα να υψώσετε την ψυχή σας, δεν σβήνω από την καρδιά σας αυτό το πρότυπο 

προσευχής, αυτή την τέλεια προσευχή. Το μόνο που θέλω είναι, αντί να Μου μιλάτε με τα χείλη σας, να 

το κάνετε με τις σκέψεις σας, και αντί να περιορίζεστε στην επανάληψη των φράσεων που συνθέτουν 

αυτή την προσευχή τη μία μετά την άλλη, να εμπνέεστε από αυτές, ώστε οι σκέψεις που σχηματίζετε στο 

πνεύμα σας, όπως το Πάτερ ημών, να εκφράζουν αγάπη, ταπεινότητα, πίστη, σεβασμό, παράδοση και 

εμπιστοσύνη στον Πατέρα. 

54 Προς το παρόν, καθήκον σας είναι να σκεφτείτε και να μελετήσετε αυτά που μόλις σας είπα και να 

μην προσπαθήσετε να τα διδάξετε σε κανέναν μέχρι να μπορέσετε να τα εξηγήσετε σωστά. 
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Σκεφτείτε: Αν καταλαβαίνατε ότι μια πνευματιστική διδασκαλία έχει καταργήσει την προσευχή που ο 

Χριστός δίδαξε στον κόσμο, θα κρινόσασταν ως αιρετικοί, και αυτή η διδασκαλία θα θεωρούνταν 

αντίθετη με τις διδασκαλίες του Θείου Διδασκάλου. 

55 Αν, από την άλλη πλευρά, περιμένετε μέχρι να καθαρίσουν οι σκέψεις σας και τα λόγια να βγουν 

ρευστά από τα χείλη σας, θα πείσετε εύκολα ακόμη και εκείνους που, χωρίς να έχουν κατανοήσει τις 

διδασκαλίες μου, επαναλαμβάνουν τα λόγια μου, τα οποία έχουν κάνει συνήθεια, ρουτίνα, μια άχρηστη 

πρακτική, επειδή ποτέ δεν μπήκαν στον κόπο να σκεφτούν τα όμορφα και βαθιά λόγια που τα χείλη τους 

προφέρουν χωρίς να τα κατανοεί το μυαλό τους. 

56 Μαθητές: Στην προσευχή από πνεύμα σε πνεύμα, που είναι ο στόχος των διδασκαλιών μου, 

ολόκληρη η ύπαρξή σας επικεντρώνεται σε αυτή την πράξη για να μιλήσετε στον Δημιουργό - με μια 

φωνή που πηγάζει από ολόκληρη την ύπαρξή σας, χρησιμοποιώντας το πνεύμα ως αγγελιοφόρο και ως 

διερμηνέα. 

57 Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να προσφέρετε στον Πατέρα σας έναν αληθινό φόρο 

λατρείας, αγάπης, εκτίμησης, ταπεινοφροσύνης και σεβασμού. 

58 Δεν θα είναι η επιστήμη, ούτε οι διδασκαλίες αυτών των καιρών, που θα σας οδηγήσουν στην 

ειρήνη και θα σας δείξουν το δρόμο προς την πνευματοποίηση. Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει ένα φως 

από τον ουρανό για να φωτίσει τα μυαλά σας και να αποκαλύψει το αληθινό μονοπάτι. 

59 Η επιστήμη, όπως την έχει συλλάβει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει την ανθρώπινη 

καρδιά ευαίσθητη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αισθάνεται και να βλέπει το πνευματικό. 

60 Πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αισθανθούν την Παρουσία Μου μέσω της 

επιστήμης, αν είχαν την πρόθεση να Με αναζητήσουν στο βάθος της. Αλλά παρόλο που Με βλέπουν σε 

κάθε θαύμα που ανακαλύπτουν, Με αρνούνται σαν να είναι τυφλοί. 

61 Η φύση, την οποία ο άνθρωπος εξερευνά με προθυμία, μιλά αδιάκοπα για Μένα, αποκαλύπτοντας 

τη δύναμή Μου, την αγάπη Μου και τη δικαιοσύνη Μου. Ο άνθρωπος προσπαθεί μόνο να γνωρίζει και να 

συσσωρεύει δύναμη, χωρίς να σκέφτεται ότι η αγάπη πρέπει να είναι η έμπνευση και η προέλευση όλων 

των έργων του, όπως συνέβη με τα έργα του Δημιουργού. 

62 Αναγνωρίζετε πώς η φύση, τα στοιχεία της και οι δυνάμεις της μιλούν για Μένα; Γιατί θα 

προσπαθήσει να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων στην αλήθεια. Από τον κόρφο της θα ξεπηδήσουν 

αμέτρητα μαθήματα που περιέχονται σε αυτόν μέχρι σήμερα. Οι εκκλήσεις για δικαιοσύνη θα αντηχούν 

από το εσωτερικό της, θα υπάρξουν δονήσεις στους χώρους του κόσμου, και οι κόσμοι που περιφέρονται 

μακριά θα της μεταφέρουν επίσης μηνύματα. 

63 Όταν όλα αυτά συμβούν και ο επιστήμονας με όλη του τη δύναμη αισθανθεί πολύ ανίκανος και 

μικρός για να σταματήσει τις καταστροφικές δυνάμεις που φέρνουν παντού κρίσεις, θα αναδιπλωθεί, 

τρομοκρατημένος από το έργο του, και τελικά θα αναφωνήσει: "Κύριε, είσαι Εσύ, είναι η παρουσία Σου, 

είναι η φωνή Σου, είναι η δικαιοσύνη Σου που τώρα αποκαλύπτεται!" 

64 Είναι μια ημέρα κρίσης, φόβου και μετάνοιας για πολλούς. 

65 Ο πόνος θα είναι τόσο μεγάλος που θα προκαλέσει σκοτάδι στους ανθρώπους, σαν να τους 

σκεπάζει ένας μαύρος μανδύας θλίψης και κατήφειας. Τότε η προσευχή θα ξεφύγει από τις ψυχές των 

ανθρώπων. Αυτή η προσευχή θα είναι η αγωνιώδης ικεσία του "Άσωτου Υιού" που πέφτει εξαντλημένος 

και άρρωστος στις πύλες του οίκου του Πατέρα. 

66 Ευλογημένη να είναι εκείνη η στιγμή που οι άνθρωποι ανοίγουν επιτέλους τα μάτια του πνεύματός 

τους στο φως της αλήθειας. Γιατί το παρελθόν τους θα συγχωρεθεί και ένας νέος ήλιος θα λάμψει στη ζωή 

τους, μεταμορφώνοντας, ανανεώνοντας, εξευγενίζοντάς τους! 

67 Με τι σεβασμό θα βαδίσει ο άνθρωπος στα μονοπάτια της επιστήμης όταν θα έχει αδειάσει το 

ποτήρι του πόνου μέχρι τον πάτο! Και πόσο ευγενείς θα είναι οι προθέσεις και τα ιδανικά που θα τον 

εμπνέουν όταν εξερευνά τα μυστικά της φύσης! 

68 Μετά το σκοτάδι, το φως θα εμφανιστεί και πάλι, και σε αυτή τη φωτεινότητα οι άνθρωποι θα 

βλέπουν τη ζωή μέσα από μια πιο πνευματική και ανώτερη αίσθηση. Ο επίδεσμος του θρησκευτικού 

φανατισμού θα πέσει και η ανθρωπότητα θα νιώσει την παρουσία μου. Αυτή η διδασκαλία, αφού 

απορριφθεί και διωχθεί, θα εκληφθεί ως αληθινή θεία αποκάλυψη και θα διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, 

ενισχύοντας τους ανθρώπους στο δρόμο του φωτός, της πίστης, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. 
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69 Γιατί αμφιβάλλετε για μια τόσο μεγάλη ευδαιμονία που σας ανακοινώνω; Πρέπει όλα όσα 

συναντάτε να συμβαίνουν για να κάνουν την ύπαρξή σας επ' άπειρον χειρότερη ή θλιβερή; Όχι, άνθρωποι, 

όπως ακριβώς σας προβλέπω τις ημέρες της θλίψης, του πόνου, της πίκρας και της δυστυχίας, έτσι σας 

προφητεύω και τις ημέρες που το φως θα επιστρέψει στα μυαλά, η ειρήνη στις καρδιές, η δύναμη της 

αγάπης στις ψυχές. 

70 Έχετε συνηθίσει τόσο πολύ να δέχεστε το ένα κακό μετά το άλλο και τη μία ατυχία μετά την άλλη, 

ώστε να μην περιμένετε πια τίποτα καλό, να μην πιστεύετε πια σε ευνοϊκές αλλαγές, επειδή έχετε χάσει 

την πίστη σας. Αλλά αν έχετε τη ζωντανή ελπίδα ότι η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στο μονοπάτι της 

καλοσύνης, της αδελφοσύνης, συμβάλλετε σε αυτό με την εκπλήρωση της αποστολής σας, χωρίς να 

περιμένετε να σας διδάξουν άλλοι πώς να το κάνετε εσείς οι ίδιοι. 

71 Είμαι ο Ιατρός σας, αγαπημένοι μου άνθρωποι, Αληθινά σας λέω, κανείς δεν νοιάζεται για την 

υγεία σας όπως εγώ, και κανείς δεν αισθάνεται τον πόνο σας όπως τον αισθάνομαι εγώ. 

72 Θέλετε να νιώσετε το θεραπευτικό Μου βάλσαμο να ρέει μέσα στο σώμα και την ψυχή σας αυτή 

τη στιγμή; Τότε πηγαίνετε στην προσευχή, υψωθείτε σε Μένα, καθαρίστε την καρδιά και το μυαλό σας, 

και θα νιώσετε το βάλσαμο του καλύτερου γιατρού. 

73 Σας είπα ότι μετά από αυτή τη ζωή, όταν περάσετε το μακρύ ταξίδι της ψυχής, όταν διασχίσετε 

την έρημο των δοκιμασιών και ανεβείτε στον Γολγοθά σας, θα βρεθείτε στη λαμπρή πόλη, την αληθινή 

Αιώνια Πόλη του Πνεύματος που πάντα σας περίμενε. Εκεί δεν θα νιώσετε πια πόνο, γιατί σε εκείνο το 

μέρος κατοικούν μόνο οι ψυχές που έχουν φτάσει στην τελειότητα. Μην ξεχνάτε ότι ο πόνος, η αρρώστια, 

οι κακουχίες και οι δυστυχίες είναι ίδιον των ατελών ψυχών που υποφέρουν για να εξιλεωθούν ή να 

μάθουν. 

74 Γιατί δεν ενώνεστε εδώ ως αδελφοί και αδελφές, ώστε να δημιουργήσετε, αν όχι μια λαμπρή πόλη, 

τουλάχιστον ένα λαμπρό πνευματικό σπίτι όπου θα μπορείτε να δεχθείτε τον Πατέρα σας; Θα πήγαινα 

από καρδιά σε καρδιά ενθαρρύνοντάς σας, θεραπεύοντάς σας, χαϊδεύοντάς σας. Τότε δεν θα λέγατε ότι 

πίνετε το αίμα μου, αλλά τη θεϊκή μου ουσία. 

75 Σας αγαπώ, ανθρωπότητα, και γι' αυτό δεν θα πάψω ποτέ να "προσέχω" τα παιδιά σας. Όταν 

κατοικούσα ανάμεσα στους ανθρώπους, αποσύρθηκα στην έρημο για να προσευχηθώ, για να σκεφτώ 

εκείνους που αγάπησα τόσο πολύ και για τους οποίους ανέλαβα τον θυσιαστικό θάνατο για να τους σώσω. 

Σήμερα σας λέω ότι ακόμη και στο αόρατο - όπου δεν μπορείτε ακόμη να διεισδύσετε - ανακαλύπτω τη 

μοναξιά της ερήμου, από όπου προσεύχομαι, μεσιτεύω και σκέφτομαι εσάς - εσάς που, αφού σας σώσω, 

θα σας φέρω στη Βασιλεία Μου. 

76 Άνδρες! Μην ντρέπεστε να κλαίτε, γιατί το κλάμα είναι επίσης δώρο. Προσευχηθείτε, όλοι σας, 

γίνετε σαν μικρά παιδιά μπροστά Μου, αφήστε τα δάκρυα να κυλήσουν, αφήστε τον πόνο να εξαφανιστεί 

και τη χαρά να εισέλθει. 

77 Γυναίκες, μητέρες, παρθένες, κοριτσάκια, είμαι μαζί σας και δίνω το χάδι μου σε κάθε καρδιά. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 267  
1 Αγαπημένα παιδιά, εσείς που ενώνετε τις ψυχές σας για να περιμένετε την παρουσία μου ανάμεσά 

σας - να είστε ευλογημένοι. 

2 Αναζητάτε τον καρπό του δέντρου της ζωής, και εγώ δίνω τον καρπό στον καθένα σας. 

3 Η λάμψη της αγάπης μου είναι η ανάσα του αέρα που κινεί ελαφρά αυτά τα δέντρα. 

4 Η ζωή, μαθητή, είναι το πιο όμορφο και ουσιαστικό βιβλίο που έχει κληροδοτήσει ο Δημιουργός 

στα παιδιά Του. Αλλά είναι απαραίτητο να μάθουμε να το διαβάζουμε για να ανακαλύψουμε πόσες 

ομορφιές και θαύματα περιέχει. Ποιος καλύτερος από εμένα, τον Θεϊκό Δάσκαλο, μπορεί να σας δείξει 

σελίδα προς σελίδα και μάθημα προς μάθημα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου; 

5 Για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε ανοιχτή από τη μία πλευρά, επειδή η αδιαφορία σας Με 

εμπόδιζε να σας προσφέρω ένα νέο μάθημα. Στεκόσουν ακίνητος. Αλλά ήρθε η ώρα που έστρεψες τα 

μάτια σου στο βιβλίο που μιλούσε για τη ζωή, την αιωνιότητα και το φως και είδες τον Δάσκαλο να 

γυρίζει την ήδη γνωστή σελίδα για να σου δείξει μια νέα διδασκαλία. 

6 Η γνώση που σας δίνει αυτό το βιβλίο σας αποδεικνύει ότι το παρελθόν σας δεν ήταν άγονο για 

την ψυχή σας. Γιατί τώρα, φωτισμένοι από το φως της γνώσης, ανακαλύπτετε τον λόγο για πολλές 

διδασκαλίες, βρίσκετε το νόημα της ζωής και την ουσία του Θεού που υπάρχει σε όλα όσα έχουν 

δημιουργηθεί. 

7 Ευλογημένες είναι οι ψυχές που, στο μακρύ ταξίδι τους, έχουν ήδη διασχίσει τις απέραντες 

ερήμους των δοκιμασιών που έζησαν, τα σταυροδρόμια του μονοπατιού, και που έχουν αφήσει πίσω τους 

τα σκοτεινά δάση με τις ενέδρες και τους κινδύνους τους. Εκείνοι που έχουν περάσει από τις μεγάλες 

δοκιμασίες θα είναι εκείνοι που θα κατανοήσουν το λόγο μου με τη μεγαλύτερη σαφήνεια και που 

δύσκολα θα μπορέσουν να πέσουν σε άβυσσο. 

8 Το βιβλίο που υπάρχει στον καθένα σας είναι επίσης σπουδαίο. Καταλαβαίνεις για ποιο βιβλίο 

σου μιλάω; Εκείνο που αναφέρεται στο παρελθόν σας, σε όλα όσα έχει βιώσει η ψυχή σας, και του οποίου 

η ιστορία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Μόλις βρεθείτε "στην αγκαλιά μου", θα χαίρεστε που θα την 

περάσετε για άλλη μια φορά μπροστά από τα πνευματικά σας μάτια και θα δείτε πόσο πολύ αγωνιστήκατε 

για να ανεβείτε στο βουνό της τελειότητάς σας. 

9 Τώρα ζείτε μια εποχή πόνου και είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσετε το νόημά του, γιατί έτσι 

θα καταλάβετε τελικά ότι η επίδραση του πόνου στους αμαρτωλούς είναι εξαγνιστική. Αργότερα, θα 

μάθετε όλοι ότι έχω προορίσει ένα ένδυμα για κάθε ένα από τα παιδιά Μου, αλλά για να το αποκτήσετε, 

είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το "σκεύος" μέσα και έξω, μέχρι να γίνει καθαρό. Ξέρετε τι είναι αυτό το 

ένδυμα; Θα σας πω: αυτό το ένδυμα είναι η αλήθεια. 

10 Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι ικανός να γίνει μαθητής μου ή ότι δεν είναι αρκετά δυνατός για 

να μεταφέρει το μήνυμά μου στους ανθρώπους, προβάλλοντας την αντίρρηση ότι δεν έχει εμπειρία, ότι 

έχει βιώσει πολύ λίγη εμπειρία ή ότι δεν έχει κατανοήσει τους συνανθρώπους του; 

11 Όχι, παιδιά μου, δεν ζήσατε πολύ λίγο, ούτε αυτό που ζήσατε είναι πολύ λίγο. Η αμφιβολία και η 

έλλειψη εμπιστοσύνης προέρχονται από το κέλυφος του σώματος, από την καρδιά που απελπίζεται επειδή 

δεν γνωρίζει τη δύναμη και το φως που έχει συσσωρεύσει η πνευματική ψυχή της στο μονοπάτι της 

εξέλιξης. 

12 Τι γνωρίζετε για το παρελθόν σας και πόσο πίσω βρίσκεται η καταγωγή σας; Τι ξέρετε για το από 

πού έρχεστε, τα μονοπάτια που έχετε ήδη διανύσει και πού κατευθύνεστε; 

13 Ας μη νομίζει κανείς ότι είναι ανώριμος ή αδαής, αφού φτάσει σε αυτή την Τρίτη Ώρα, πόσο 

μάλλον εσείς που σας αποκάλεσα "πρωτότοκους". 

14 Γιατί φοβάστε το μέλλον; Θέλετε να αφήσετε όλη την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει η ψυχή σας 

στο παρελθόν αναξιοποίητη; Θέλετε να εγκαταλείψετε τον σπόρο χωρίς να θερίσετε τη σοδειά; Όχι, 

μαθητές. Να θυμάστε ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο του, αλλά μπορεί να καθυστερήσει 

την ώρα της νίκης του και να αυξήσει τα βάσανα που υπάρχουν σε κάθε δρόμο. 

15 Όσο δεν είστε πεπεισμένοι γι' αυτή την αλήθεια, δεν θα σας στείλω στις επαρχίες και στα έθνη με 

τα Καλά Νέα, γιατί τότε δεν θα έχετε δύναμη πειθούς στα λόγια σας και ο κόσμος δεν θα μπορεί να σας 

αναγνωρίσει ως αγγελιοφόρους του Χριστού. 
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16 Προς το παρόν σας φέρνω πιο κοντά στην απλή, πνευματική και απλή λατρεία του Θεού, ώστε 

αντί να ασχολείστε με εξωτερικές πράξεις λατρείας και να χάνετε έτσι χρόνο, να περιοριστείτε στο να 

αποδίδετε δικαιοσύνη στο ουσιώδες, που είναι η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, όπως σας έχω πει 

συχνά. 

17 Έχετε ήδη ζήσει την πνευματική παιδική και νεανική ηλικία, και σήμερα στέκεστε μπροστά στα 

κατώφλια μιας νέας εποχής στην οποία θα φτάσετε στην ωριμότητα που είναι η πληρότητα. 

18 Λίγοι είναι εκείνοι που Με ακούνε, λίγοι λοιπόν είναι εκείνοι που το βιώνουν. Ιδού αυτή η 

ανθρωπότητα που ζει στην εποχή του φωτός και σκοντάφτει και πέφτει σαν να περπατάει στο σκοτάδι. 

Εξετάστε το ποτήρι τους, δείτε τις πληγές τους, νιώστε την ερημιά τους, γίνετε γνωστοί στο πνεύμα τους 

από μακριά, και αν έχετε έλεος και αγάπη για τους συνανθρώπους σας, κλάψτε με θλίψη και θα νιώσετε 

γεμάτοι συμπόνια. Τότε μια ευγενική και γενναιόδωρη παρόρμηση θα ξεπηδήσει από την καρδιά σας, η 

οποία θα σας κινητοποιήσει να γίνετε ακούραστοι σπορείς αγάπης, βάλσαμου και φωτός. Αλλά αν 

συνεχίσετε να κρύβεστε φοβισμένοι από το βλέμμα του κόσμου, νομίζετε ότι η καρδιά σας θα γίνει τότε 

ευαίσθητη και θα εξαγνιστεί με το αίσθημα της συμπόνιας για τον πλησίον σας; 

19 Θέλετε να κερδίσετε ψυχές για τον εαυτό σας; Τότε έλα με το βάλσαμο του λόγου μου και το 

χρίσμα του ελέους σου. 

20 Μην προσπαθείτε να αποδείξετε σε κανέναν ότι οι πεποιθήσεις ή οι τελετές του είναι ατελείς, γιατί 

το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Πηγαίνετε στο θλιμμένο άτομο, αναζητήστε την αιτία του πόνου του 

και παρηγορήστε το. Τότε θα βιώσετε μια ειλικρινή ομολογία που θα βγει από τα χείλη του, λέγοντάς σας 

ότι είστε φορείς της αλήθειας. 

21 Αλήθεια σας λέω, είμαι κι εγώ πιο κοντά στα παιδιά μου στις στιγμές του πόνου, στις στιγμές της 

πίκρας, από ό,τι ακόμη και στις τελετές και τις τελετές που γιορτάζουν προς τιμήν μου. Γιατί από τον 

βαθύ πόνο πηγάζει η επίκληση γεμάτη ειλικρίνεια, ενώ στην τελετή έρχεται η παράδοση, η δύναμη της 

συνήθειας, της ρουτίνας, ακόμη και της ματαιοδοξίας. 

22 Έχει έρθει η ώρα που όλοι σας θα ακούσετε εκ νέου τον λόγο μου, ο οποίος σας μιλάει με πλήρη 

σαφήνεια. Γιατί το καθήκον μου είναι να σας σώσω, αλλά όχι να αποκαλύψω τα λάθη σας. 

23 Είναι απαραίτητο τα πάντα να επιστρέψουν στην αρχική τους αλήθεια, και γι' αυτό θα ξεσπάσει η 

μάχη των κοσμοθεωριών μεταξύ των ανθρώπων. Εν μέσω του υλισμού που επικρατεί σε αυτόν τον 

κόσμο, θα εμφανιστούν άνθρωποι με μεγάλες εμπνεύσεις, και αυτά τα φώτα θα είναι τα πρώτα σημάδια 

της έλευσης του πνευματισμού στη γη. 

24 Μάντεις, προφήτες, φωτισμένοι και εμπνευσμένοι - όλοι αυτοί θα διακηρύξουν την παρουσία μου 

στο πνεύμα στην ανθρωπότητα. Θα έχουν το καθήκον να θέσουν τα θεμέλια για την ανέγερση του ναού 

του Κυρίου - του ναού που σχηματίζεται από καρδιές, όχι από πέτρες, μέσα στον οποίο καίει η φλόγα της 

πίστης. 

25 Αυτός ο ναός θα είναι ένδοξος, και από αυτόν θα βλέπετε το ιερό που η παντοδυναμία μου 

δημιούργησε από την αρχή, έτσι ώστε όλα τα παιδιά μου να κατοικούν σε αυτό. 

26 Σήμερα, όταν βλέπετε τόση σκληρότητα στις καρδιές, όταν βλέπετε τη ρίζα των παραδόσεων και 

του φανατισμού στις καρδιές των ανθρώπων, ίσως η ανανέωσή τους, η μεταμόρφωσή τους, να σας 

φαίνεται αδύνατη, και να καρποφορεί το δόγμα της πνευματοποίησης. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι εφόσον 

όλοι προορίζονται να έρθουν σε Μένα για να κατοικήσουν στο φως και να γνωρίσουν την αλήθεια, το 

θέλημά Μου θα συνεχίσει να εκπληρώνεται, γιατί διαφορετικά, αντί να σωθείτε, θα έπρεπε να χαθείτε. 

Σκεφτείτε αυτό και θα καταλάβετε ότι το κακό μέσα σας, που είναι οι ατέλειές σας, αν και είναι μόνιμο, 

θα περάσει. 

27 Μεγάλη είναι η δοκιμασία που βαραίνει την ανθρωπότητα. Η διαίσθησή σας σας λέει ότι ο κόσμος 

βρίσκεται υπό τη Θεία κρίση μου, ότι η αλαζονεία του ανθρώπου έχει πληγεί από τον Πατέρα και ότι η 

δύναμη αυτής της κρίσης αυξάνεται καθημερινά. Αλλά δείτε πώς ο άνθρωπος δεν εγκαταλείπει την 

αλαζονεία του, δεν ομολογεί τις παραβάσεις του, δεν μετανοεί για τα κακουργήματα που διέπραξε, με μια 

λέξη, δεν υποκλίνεται στη θεία δικαιοσύνη. Οι ίδιοι παρατείνουν τον χρόνο των δεινών και παρασύρουν 

πολλούς αθώους ανθρώπους μαζί τους στην καταστροφή. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η περίοδος της 

ταλαιπωρίας; Μέχρι οι άνθρωποι να ανοίξουν τα μάτια τους στην αλήθεια και να υποκλιθούν στη μόνη 

υπάρχουσα δύναμη, που είμαι Εγώ. 
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28 Άνθρωποι, δεν αισθάνεστε ευτυχείς που γνωρίζετε τον λόγο για ό,τι συμβαίνει γύρω σας και που 

βρήκατε τα μέσα να συμβάλλετε στη σωτηρία και την ειρήνη των συνανθρώπων σας; 

29 Αν βιώνετε αυτή την ευτυχία, είναι επειδή έχετε κατανοήσει το Λόγο μου και ξέρετε πώς να 

εκτελείτε τη δύσκολη αποστολή σας με αγάπη. 

30 Από το 1866 έως το 1950, ο Λόγος μου, αυτό το φως του Πνεύματος, αντηχεί ανάμεσά σας με την 

ίδια μορφή που το βιώνετε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πολλοί φορείς της φωνής έχουν 

ξεδιπλώσει τα χαρίσματά τους, άνδρες και γυναίκες έχουν προετοιμαστεί, οι οποίοι έχουν σχηματίσει τον 

πυρήνα της ομάδας των υπηρετών μου, των "εργατών" μου. 

31 Μέσα από τα μυαλά των εκλεκτών μου, το πνεύμα μου έγινε γνωστό. Αλλά θα μπορούσατε να 

πιστέψετε ότι αυτά τα πλάσματα μέσω των οποίων μίλησε ο Δάσκαλος έχουν πλήρη επίγνωση αυτού που 

βγήκε από τα χείλη τους; Σας λέω, παρόλο που αισθάνονται ότι είναι κάτι άπειρο που έχει κατέβει στο 

μυαλό τους, δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν το μεγαλείο, το μέγεθος αυτού που 

τα χείλη τους έχουν πει χωρίς να το γνωρίζουν. 

32 Μετά το 1950, δηλαδή μετά την αναχώρησή μου, αυτός ο λαός θα κάνει γνωστό το έργο μου στην 

ανθρωπότητα, αλλά όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη θέληση, αλλά σύμφωνα με τη δική μου θέληση. Οι 

φορείς φωνής μέσω των οποίων μίλησα δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν τι βγήκε από το στόμα τους τη 

στιγμή που εξέφρασαν την ακτινοβολία μου. Αύριο θα εκπλαγούν όταν ανακαλύψουν την εκπλήρωση των 

προφητειών Μου, όλων όσων ανακοίνωσα μέσω αυτών. Τότε εκείνοι που ήταν πάντα ένθερμοι θα 

αγκαλιάσουν την αποστολή τους με ακόμη μεγαλύτερη αγάπη, και εκείνοι που μερικές φορές δεν είχαν 

πίστη θα γονατίσουν μετανοημένοι επειδή αμφέβαλαν για στιγμές. Η πίστη τους θα ανάψει και θα είναι 

πιστοί σε Μένα μέχρι το τέλος. 

33 Κάποιος μέσα στο πλήθος που Με ακούει Με ρωτά: "Δάσκαλε, είναι δυνατόν κάποιος που είναι ο 

φορέας της φωνής Σου και στο όργανο κατανόησης του οποίου στηρίζεται η ακτίνα Σου, να αμφιβάλλει 

ότι Εσύ είσαι αυτός που γνωστοποιείς τον εαυτό σου μέσω της μεσολάβησής του; 

Σε αυτό σας απαντώ: Ναι, υπάρχουν εκείνοι που έχουν ζήσει με αμφιβολίες, παρόλο που είναι φορείς 

της φωνής μου και έχουν αμφιβάλει ακόμη και τη στιγμή της εκδήλωσης. Παρ' όλα αυτά, πόσο μεγάλος 

ήταν ο λόγος, το φως, η αλήθεια και η παρηγοριά που έδωσαν αυτά τα αδέξια χείλη, τα οποία 

μεταμορφώθηκαν τη στιγμή που χύθηκε μέσα τους η έμπνευση. 

34 Γιατί νομίζετε ότι η διδασκαλία ήταν σπουδαία, όταν έριξα τον εαυτό Μου σε αυτές; Επειδή έχουν 

βασανιστεί περισσότερο, αυτοί που έχουν προσπαθήσει περισσότερο σε πολλές περιπτώσεις να σηκωθούν 

για να βρουν τον καλύτερο τρόπο να Με ευχαριστήσουν - επειδή είναι αυτοί που Με προσεγγίζουν με 

περισσότερη αγνότητα και προσπαθούν πάντα να γίνουν αντάξιοι του αξιώματος που κατέχουν. 

35 Πόσο συχνά η αμφιβολία τους πηγάζει από την ταπεινότητά τους, επειδή είναι αυτοί που, από τη 

στιγμή που τους αφιέρωσα για αυτή την υπηρεσία, ένιωθαν σύγχυση και αναρωτιόντουσαν: Είναι δυνατόν 

εγώ, ένα μικρό πλάσμα, ένας ανάξιος αμαρτωλός, ένα ασήμαντο ον, να επιλέγομαι από τον Θεό για ένα 

τόσο μεγάλο έργο; 

36 Πέρα από αυτή την αμφιβολία, αναγνωρίζετε την αγάπη και τον σεβασμό των μικρών Μου 

παιδιών; Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν, και γιατί παρ' όλα αυτά Εγώ γίνομαι γνωστός 

μέσω της μετάδοσής τους; 

37 Πόσο συχνά ο φορέας της φωνής, ο οποίος πιστεύει στην παρουσία μου, αρκείται ήδη σε αυτό και 

δεν βάζει στην προετοιμασία του το απαραίτητο συναίσθημα για να εμπνευστεί, από το οποίο προκύπτει η 

ψυχρή ή μονότονη έκφρασή του, όπως ακριβώς αυτός που έχει επιτρέψει στον εαυτό του να κυριαρχηθεί 

από τη ματαιοδοξία ήταν πάντα ο φτωχότερος στην ουσία και ο λιγότερο φωτεινός. 

38 Είχατε την πιο τέλεια, την πιο ολοκληρωμένη εκδήλωσή Μου μέσα από εκείνους τους φορείς 

φωνής που, σε μια ολοκληρωτική παράδοση στον Δάσκαλό τους, σε μια έκσταση πίστης, αγάπης και 

ταπεινότητας προς Αυτόν, έχουν απορρίψει τον κόσμο και το σωματικό κέλυφος με το ιδανικό να είναι 

χρήσιμοι, με μια σκέψη στραμμένη προς τους αδελφούς και τις αδελφές τους που έχουν ανάγκη από φως. 

Πόσο λίγοι μπόρεσαν να προετοιμαστούν και να Με δεχτούν με αυτόν τον τρόπο! 

39 Δεν ανακαλύψατε μια μεταμόρφωση στον εμπνευσμένο φορέα της φωνής; Δεν είχατε την 

πνευματική αίσθηση του θεϊκού φωτός να λάμπει μέσα από αυτά τα χείλη στις υψηλότερες στιγμές του 

διδακτικού λόγου; Αυτές είναι οι ώρες κατά τις οποίες γράφτηκαν οι πιο ένδοξες σελίδες της Τρίτης 

Διαθήκης. 
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40 Να είστε ευλογημένοι - εσείς που ενώνετε τις ψυχές σας σε περιόδους δοκιμασίας. Από τον πρώτο 

μέχρι τον τελευταίο, όλοι σας έχετε ταλαιπωρηθεί για να μην κοιμάστε και να μην πέφτετε σε πειρασμό. 

41 Ήδη πλησιάζει η ώρα που θα σας δώσω την τελευταία Μου οδηγία, και πρέπει να είστε 

προετοιμασμένοι για εκείνη την ημέρα, γιατί τότε θα απαιτήσω από εσάς την πρώτη σας συγκομιδή, και 

ταυτόχρονα θα σας δώσω τον σπόρο και την οδηγία, ώστε να συνεχίσετε να καλλιεργείτε τα χωράφια 

Μου. 

42 Ενώ κάποιοι καταλαβαίνουν το νόημα των δοκιμασιών και ευλογούν το θέλημά μου, άλλοι δεν 

γνωρίζουν τον λόγο τους και επαναστατούν εναντίον τους. 

43 Θυμηθείτε ότι σας ανακοίνωσα εδώ και καιρό αυτές τις ημέρες που θα εξαπολύονται 

ανεμοστρόβιλοι και θα επικρατεί χάος στους κόλπους του λαού σας. 

44 Υπήρχαν πολύ λίγοι στους οποίους ο λόγος μου παρέμεινε παρών και οι οποίοι "φύλαγαν", 

πράγμα που τους έκανε σαν τις σοφές παρθένες της παραβολής μου. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέχασαν 

τις προφητείες μου και επέτρεψαν στον εαυτό τους να αιφνιδιαστεί, επιτρέποντας έτσι στον αποτροπιασμό 

να τους κυριεύσει. 

45 Αυτός είναι ο θυελλώδης άνεμος που ανήγγειλα, όπως και ο Βαπτιστής, στον οποίο ενσαρκώθηκε 

ο Ηλίας, και ο οποίος θα ερχόταν για να γκρεμίσει κάθε κακό δέντρο και να ξεριζώσει από τα καλά 

δέντρα τα κοκαλιάρικα φύλλα ή τους άγουρους καρπούς. 

46 "Θα περάσει αυτή η σύγχυση;" Με ρωτάτε φοβισμένα, και σας λέω: Ναι. Αλλά πριν από αυτό θα 

έχετε πολλά να πολεμήσετε και να κλάψετε. 

47 Σε εκείνους που επιθυμούν πραγματικά τη νίκη του φωτός και της ένωσης, σας λέω να 

παραμείνετε στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου Μου και στην εφαρμογή όσων σας δίδαξα, ώστε να 

μη γίνει το δικό σας θέλημα, αλλά το δικό Μου. Τότε θα θριαμβεύσετε πραγματικά. 

48 Θα δώσω τη νίκη σε εκείνους που αγωνίζονται για την πνευματοποίηση, που απομακρύνουν από 

τις καρδιές τους ακόμη και το τελευταίο ίχνος υλισμού και ειδωλολατρίας - σε εκείνους που υπακούουν 

στο θέλημά μου και ερμηνεύουν σωστά τη Διδασκαλία μου. Θα ενθαρρύνω κάποιους όπως και άλλους, 

και έτσι, προβληματιζόμενοι και προετοιμαζόμενοι, θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να 

μιλήσουν και να πουν: "Αυτό είναι το έργο του Πατέρα, αυτός είναι ο πνευματισμός". 

49 Θα εκδηλωθώ ανάμεσά τους ακριβώς τις στιγμές της μελέτης και του διαλογισμού τους και θα 

τους χαρίσω νέες αποκαλύψεις ως κίνητρο για να επιμείνουν στο μονοπάτι της πνευματοποίησης. 

50 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής Μου, εκτελέσατε διάφορα καθήκοντα, μερικά από αυτά μέσα σε 

αυτούς τους τόπους συνάθροισης και άλλα όπου σας ζητήθηκε: Σε κάθε ένα από αυτά τα καθήκοντα 

έδωσα διαφορετικό όνομα, και έτσι υπήρξαν ηγέτες, φορείς φωνής, φορείς δώρων και άλλα καθήκοντα. 

51 Θέλω όταν η δική μου εκδήλωση και αυτή του πνευματικού κόσμου τελειώσει στο τέλος του 

1950, οι χαρακτηρισμοί που είχατε μέχρι τότε να εξαφανιστούν μεταξύ σας και να πλησιάσετε ο ένας τον 

άλλον, ώστε κανείς να μη θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο και κανείς να μη νιώθει κατώτερος. 

52 Σε αυτό το διάστημα δεν θα χρειάζεστε πλέον απαραίτητα αυτά τα ονόματα. Δεν θα σας σέβονται 

ή θα σας αγαπούν λιγότερο επειδή δεν κατέχετε πλέον επίσημα αυτά τα αξιώματα. Το ουσιαστικό είναι να 

παραμείνετε στην αλήθεια και τα έργα αγάπης σας να αξίζουν την ευγνωμοσύνη των συνανθρώπων σας. 

53 Σε όλους τους ανθρώπους λέω ότι ο υψηλότερος και ομορφότερος τίτλος που κατέχει ο άνθρωπος 

είναι αυτός του "παιδιού του Θεού", αν και είναι απαραίτητο να τον κερδίσει. 

Αυτός είναι ο σκοπός του Νόμου και των διδασκαλιών: να σας εμπνεύσει τη γνώση της αλήθειας Μου, 

ώστε να γίνετε άξια παιδιά του Θεϊκού Πατέρα που είναι η ύψιστη τελειότητα. 

54 Με αυτόν τον λόγο σας ενθαρρύνω να προχωρήσετε με επιμονή στο μονοπάτι που έχω χαράξει για 

εσάς. 

55 Έτσι σας παρηγορώ σε αυτή την ώρα της δοκιμασίας, για να μην απελπίζεστε ούτε να αφήσετε 

την πίστη σας να σβήσει. 

56 Αφήστε σε Μένα, μέσω της προσευχής σας, το πλήθος των παθών, των ανησυχιών, των επιθυμιών 

και των αιτημάτων που κρατάει η καρδιά σας. 

57 Τα γνωρίζω όλα αυτά, όλα έρχονται σε Μένα. Αλλά θα σας δώσω σύμφωνα με το θέλημά Μου, 

και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. 

58 Αν στέλνω τη δροσιά στα λουλούδια, πώς να μην στείλω τη λάμψη Μου στην ψυχή σας; 
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59 Εδώ είμαι μαζί σας στην ουσία και σας αποκαλύπτω το νέο μήνυμα. 

60 Σας διδάσκω αυτή την εποχή την πνευματοποίηση που θα αντικαταστήσει την ψεύτικη αγάπη για 

την οποία Με διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι. 

61 Σας δίνω την ευκαιρία να Με αγαπάτε αληθινά, υπηρετώντας σας και αγαπώντας σας, ώστε το 

παράδειγμά Μου να σας διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να σας δείχνει ότι δεν είναι 

απαραίτητο να δώσετε ένα νόμισμα για να ασκήσετε έλεος, γιατί σας κάνει να καταλάβετε ότι αυτός που 

θεωρεί τον εαυτό του φτωχότερο έχει έναν ανεξάντλητο πλούτο αγαθών να προσφέρει στους 

συνανθρώπους του. 

62 Αυτό το τόσο μεγάλο χωράφι, στο οποίο μπορείτε να σπείρετε τον σπόρο της αγάπης, έχει λάβει 

το όνομα "πνευματική γεωργική γη", στην οποία σας καλώ όλους να εργαστείτε, ώστε να δείτε τα 

χαρίσματά σας να αναδεικνύονται καθώς τα ξεδιπλώνετε στην πράξη του καλού. 

63 Σας έχω προικίσει με έμπνευση, με θεραπευτικό βάλσαμο, με διαίσθηση, με ψυχική δύναμη και 

ειρήνη. Αλλά έχω επίσης κατανείμει μεταξύ των ακροατών μου διάφορα καθήκοντα. Κάποιοι έχουν λάβει 

το καθήκον να λαμβάνουν το φως μου στο μυαλό τους και να το μεταδίδουν μέσω του Λόγου. Σε άλλους 

έχει δοθεί το χάρισμα να δέχονται τον πνευματικό κόσμο μέσω του νου. Άλλοι πάλι έχουν τη δυνατότητα 

να βλέπουν κάτι από το υπερπέραν και το μέλλον μέσω του χαρίσματος της διορατικότητας, δηλαδή μέσω 

της πνευματικής όρασης. 

64 Κάποιοι έχουν επίσης λάβει το χάρισμα της διάκρισης και άλλοι το χάρισμα του λόγου. 

65 Από τότε που ξεκίνησε η διακήρυξή Μου μέσω της ανθρώπινης διάνοιας, ήθελα να 

χρησιμοποιήσετε τα χαρίσματά σας και να ξεκινήσετε την πνευματική σας αποστολή, ώστε όταν θα 

ερχόταν η ημέρα της αναχώρησής Μου, να έχετε ήδη διανύσει ένα μέρος της διαδρομής και να μην 

αισθάνεστε πολύ αδύναμοι για να ξεκινήσετε την εκπλήρωση μιας τόσο δύσκολης αποστολής. 

66 Ορισμένοι μπόρεσαν να ερμηνεύσουν σωστά τη θεία επιθυμία και προσπάθησαν να την 

εκπληρώσουν. Υπάρχουν όμως και εκείνοι - και αυτοί είναι η πλειοψηφία - που έχουν παρεξηγήσει το 

νόημα αυτού του έργου. 

67 Αυτά είναι τα λάθη για τα οποία επιπλήττω αυτόν τον λαό, επειδή δεν θέλω να κοροϊδεύουν τους 

ανθρώπους που έχουν διδαχθεί για τόσο πολύ καιρό. 

68 Γιατί να Με υλοποιήσετε απαριθμώντας ένα προς ένα τα σφάλματά σας που έχουν διαπραχθεί και 

διαπράττονται στις πράξεις λατρείας σας; Η συνείδησή σας και οι συμβουλές του πνευματικού κόσμου 

είναι αρκετές, ώστε να μην σας λείπει η διόρθωση και η διδασκαλία. 

69 Σας λέω ότι εκείνοι που αγαπούν το Έργο μου πιο ανιδιοτελώς θα είναι εκείνοι που θα 

εγκαταλείψουν πιο γρήγορα τις λατρευτικές πρακτικές που εμπνέουν τις αισθήσεις τους και θα 

διορθώσουν πιο εύκολα τα λάθη τους, επειδή πάντα λαχταρούσαν την πνευματική βελτίωση και δεν είναι 

θυσία γι' αυτούς να καταργήσουν τις συνήθεις πρακτικές τους, επειδή γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο 

κάνουν ένα βήμα μπροστά. Από την άλλη πλευρά, αυτός που προσπάθησε να δημιουργήσει μια 

προσωπικότητα μέσα στο Έργο μου, ένα βιοπορισμό ή μια κολακεία για τη ματαιοδοξία του μέσω 

λατρευτικών μορφών, λατρευτικών πρακτικών και τελετών, θα πρέπει να παλέψει πολύ με τον εαυτό του 

για να μπορέσει να εγκαταλείψει αυτό που γι' αυτόν είναι το πνευματικό Έργο χωρίς να είναι αυτό. Γιατί 

στο έργο μου μπορείτε να παραδεχτείτε μόνο ό,τι είναι καθαρό, ό,τι είναι υψηλό, ό,τι είναι τέλειο. Όλα 

εκείνα, ωστόσο, που περιέχουν ανεντιμότητα, υλοποίηση και ψευτιά, είναι έργο του ανθρώπου. 

70 Πότε θα καταλάβετε το νόημα και τον σκοπό αυτού του έργου; Πότε θα καταλάβετε ότι επειδή 

είναι δικό μου και σας το εμπιστεύτηκαν, πρέπει να το σεβαστείτε όπως είναι χωρίς να προσθέσετε τίποτα 

δικό σας σε αυτό; 

71 Ω αγαπημένοι άνθρωποι! Σας έβγαλα από τη βρωμιά στο φως. Αλλά υπάρχουν πολλοί που είναι 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν να ζουν στο σκοτάδι. Αυτές θα πρέπει να εκπλαγούν από τις δοκιμασίες 

που ήδη διαφαίνονται στο βάθος. 

72 Ως Πατέρας και ως Δάσκαλος, έχω εκπληρώσει το καθήκον Μου ανάμεσά σας. Εναπόκειται στους 

ανθρώπους να προσεύχονται, να διαλογίζονται και να ενεργούν σύμφωνα με το θείο θέλημα. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 



U 268 

159 

Οδηγία 268  
1 Αγαπητοί μαθητές: Αν ο Λόγος Μου δεν ακούγεται πλέον την ημέρα που έχω ορίσει, προσέξτε να 

μην αποκοιμηθείτε με την εκπλήρωση της αποστολής σας, επειδή οι ικανότητές σας ξυπνούν πολύ αργά. 

Έχετε επίγνωση ότι από την ημέρα που δεν θα Με ακούτε πλέον, αρχίζει για σας μια νέα εξέλιξη, χάρη 

στην οποία θα επιτύχετε τον διάλογο από πνεύμα σε πνεύμα. 

2 Η ευαισθησία σας θα πρέπει να είναι υψηλότερη κάθε μέρα, ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε την 

Παρουσία μου στην έμπνευσή σας και σύντομα να γεμίζετε το κενό που θα αφήσει μέσα σας η απουσία 

του Λόγου μου. 

3 Αν κάποιοι πέσουν θύματα αυτής της αδυναμίας για την οποία σας μιλάω, θυμηθείτε αυτή την 

οδηγία, ώστε να αφιερώσετε αμέσως τον εαυτό σας στην προσευχή. Προσευχόμενοι, θα θυμάστε τα λόγια 

μου, τα οποία θα διατηρηθούν στην ψυχή σας. Τότε, με χαρά, θα δείτε τα δώρα σας να επανεμφανίζονται 

που νομίζατε ότι είχατε χάσει για πάντα. 

4 Να είστε ήσυχοι, γιατί αν προσεύχεστε αληθινά, θα απαλλαγείτε από κάθε πειρασμό. 

5 Άνθρωποι: Όταν θα έχετε θριαμβεύσει στις δοκιμασίες που σας στερούν την ελευθερία της ψυχής, 

μη δημιουργήσετε για τον εαυτό σας μια νέα δοκιμασία με την ανυπακοή σας που μπορεί να σταματήσει 

την ανύψωση της ψυχής σας. 

6 Σκεφτείτε ότι η ώρα της μαρτυρίας σας πλησιάζει τώρα και ότι πρέπει επομένως να 

προετοιμαστείτε προσεκτικά για να γίνετε αληθινοί μάρτυρές μου. 

7 Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει ότι ήμουν ανάμεσά σας, ότι έγινα γνωστός πνευματικά στους 

κόλπους μιας ταπεινής συνέλευσης ανδρών και γυναικών. Όταν έρθουν να γνωρίσουν το μήνυμά Μου, θα 

είναι επειδή ο Λόγος Μου δεν θα ακούγεται πια από τα χείλη των φορέων της φωνής Μου. 

8 Δεν είναι το θέλημά Μου να Με ακούσουν όλοι οι λαοί με αυτή τη μορφή, γιατί δεν είναι όλοι 

έτοιμοι να Με δεχτούν με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι ευκολότερο γι' αυτούς να λάβουν το μήνυμα μέσω 

εκείνων που έγιναν μάρτυρες της νέας αποκάλυψής Μου και να πιστέψουν στη μαρτυρία τους, παρά αν 

είχαν δει τον φορέα της φωνής σε έκσταση καθώς παρέδιδε το Λόγο Μου. 

9 Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή που περιμένει αυτόν τον λαό: να μιλήσει με ειλικρίνεια και 

πνευματικότητα για τη διδασκαλία, τα μαθήματα και τις οδηγίες που έλαβε πνευματικά από τον Δάσκαλο. 

10 Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων ο νους έχει ξεχάσει τα μαθήματά μου, επειδή έχουν αφιερωθεί 

μόνο στην εκπαίδευση του νου. Είναι οι λαοί που λατρεύουν την επιστήμη. Άλλοι, των οποίων οι 

υλιστικές διδασκαλίες έχουν κάνει το πνεύμα σκλάβο του κόσμου, είναι εκείνοι που ονειρεύονται τη 

γήινη δύναμη. Υπάρχουν επίσης λαοί που, αν και θρησκευόμενοι, δεν έχουν τον χριστιανικό σπόρο που 

αποτελεί τη βάση για την πνευματοποίηση που σας διδάσκω αυτή την εποχή. 

11 Όλοι αυτοί οι λαοί είναι σαν μεγάλα χωράφια που ο Κύριος εμπιστεύεται στους εργάτες του. Αλλά 

πριν το νέο μου μήνυμα φτάσει στον κόσμο, κάθε λαός και έθνος θα έχει μια προετοιμασία. Κάποιοι θα 

πληγούν από τον πόλεμο, άλλοι από τη σύγκρουση των κοσμοθεωριών. Αλλά αν τότε νοσταλγούν το φως, 

την αλήθεια και την ειρήνη, αυτή θα είναι η κατάλληλη ώρα για να έρθουν οι σπορείς μου και να 

σκορπίσουν με αγάπη και έλεος τον θείο σπόρο που τους έχει ανατεθεί. 

12 Υπάρχουν επίσης λαοί που πρέπει πρώτα να γνωρίσουν τι ήταν ο ερχομός μου στη Δεύτερη Εποχή 

και τι αποκάλυψε ο Λόγος και τα έργα μου, ώστε να μπορέσουν να λάβουν το νέο μου μήνυμα ως 

αποκάλυψη της Τρίτης Εποχής. 

13 Εποχές αγώνα, σύγχυσης και εξαγνισμού θα περάσουν από την ανθρωπότητα πριν έρθει το φως 

της πνευματοποίησης και της αληθινής ελευθερίας της λατρείας και της πίστης. 

14 Ισραήλ: Εορτάζετε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Μέσα στους 

αιώνες διατηρήσατε στις καρδιές σας τα παραδείγματά μου, και αυτό σας βοήθησε να ανακαλύψετε 

σήμερα, καθώς ζείτε στην εποχή του φωτός, το άπειρο περιεχόμενο αυτών των διδασκαλιών. 

15 Η γη δεν διατηρεί κανένα ίχνος του τρόπου ζωής μου, επειδή έσβησα κάθε ίχνος του. Ήθελα το 

ίχνος μου να παραμείνει αποτυπωμένο στο πνεύμα των παιδιών μου, ώστε αυτό το μονοπάτι της αγάπης, 

του φωτός και της θυσίας να λάμπει στο πιο αγνό κάθε ανθρώπινο ον. 

16 Το Αίμα σφράγισε το Έργο Μου σε αυτόν τον κόσμο, ώστε η μνήμη του να είναι ανεξίτηλη, και 

τώρα βλέπετε: έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που ήμουν ανάμεσά σας, και θυμάστε το 
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Πάθος Μου σαν να ήταν χθες. Σας ευλογώ, γιατί μαζί σας επαληθεύεται ο λόγος που λέει ότι "ούτε ένας 

σπόρος δεν χάνεται, γιατί αργά ή γρήγορα πρέπει να βλαστήσει". 

17 Το πλήθος Με υποδέχτηκε χαρούμενο, όταν μπήκα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Από τα χωριά και 

τα σοκάκια ήρθαν μαζικά - άνδρες, γυναίκες και παιδιά - για να παρακολουθήσουν την είσοδο του 

Διδασκάλου στην πόλη. Ήταν εκείνοι που είχαν λάβει το θαύμα και την απόδειξη της δύναμης του Υιού 

του Θεού. - Οι τυφλοί που τώρα έβλεπαν, οι βουβοί που τώρα μπορούσαν να ψάλλουν ωσαννάδες, οι 

κουτσοί που είχαν αφήσει τα κρεβάτια τους και είχαν έρθει βιαστικά να δουν τον Κύριο στο Πάσχα. 

18 Ήξερα ότι αυτός ο θρίαμβος ήταν παροδικός, είχα ήδη προβλέψει στους μαθητές μου τι θα 

συνέβαινε μετά. Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από την αρχή του αγώνα Μου, και σήμερα, από μακρινή 

απόσταση από εκείνα τα γεγονότα, σας λέω ότι το φως της αλήθειας Μου συνεχίζει να μάχεται ενάντια 

στο σκοτάδι της άγνοιας, της αμαρτίας και της απάτης, και γι' αυτό πρέπει να προσθέσω ότι ο τελικός 

Μου θρίαμβος δεν έχει έρθει ακόμα. 

19 Πώς μπορείτε να πιστέψετε ότι η είσοδος στην Ιερουσαλήμ σήμαινε τη νίκη της υπόθεσής Μου, 

όταν υπήρχαν μόνο λίγοι που μεταστράφηκαν και πολλοί που δεν αναγνώριζαν ποιος ήμουν; 

20 Και ακόμη και αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταστραφεί στα λόγια μου, δεν θα έπρεπε να 

ακολουθήσουν πολλές γενιές; 

21 Εκείνη η στιγμή της αγαλλίασης, εκείνη η σύντομη, θριαμβευτική είσοδος ήταν μόνο το σύμβολο 

της νίκης του φωτός, της καλοσύνης, της αλήθειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης - της ημέρας που 

πρέπει να έρθει και στην οποία είστε όλοι καλεσμένοι. Να ξέρετε ότι αν έστω και ένα από τα παιδιά μου 

βρισκόταν τότε εκτός της Νέας Ιερουσαλήμ, δεν θα υπήρχε καμία γιορτή, γιατί ο Θεός δεν θα μπορούσε 

τότε να μιλάει για θρίαμβο, δεν θα μπορούσε να γιορτάζει τη νίκη, αν η δύναμή Του δεν είχε καταφέρει 

να σώσει και το τελευταίο από τα παιδιά Του. 

22 Τώρα, αυτή τη στιγμή, εσείς που νιώσατε την Παρουσία Μου και ακούσατε το Λόγο Μου, 

προετοιμάστε και στολίστε την ψυχή σας, ώστε να μπορέσω να μπω στην καρδιά σας σαν να ήταν η πόλη 

που Με δέχεται. Σας ευλογώ για την προετοιμασία σας και σας λέω να προσπαθήσετε για την 

πνευματοποίηση, αλλά να μην θεωρήσετε τον εορτασμό σας σαν να ήταν ήδη πραγματικά ο εορτασμός 

της νίκης της αλήθειας. 

23 Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας περιόδου αγώνα, μιας τελικής νίκης για τη σωτηρία, την 

απελευθέρωση και την ανύψωση της ψυχής σας. 

24 Ενωθείτε όλοι σας για να τραγουδήσετε έναν ύμνο που θα είναι έκφραση χαράς, ελπίδας για νίκη 

και αρμονίας μεταξύ σας. 

25 Άνθρωποι, είστε οι εκλεκτοί αυτής της εποχής, ώστε μέσω εσάς ο Λόγος μου να κατέβει ως 

δρόσος χάριτος πάνω στην ανθρωπότητα. Σηκωθείτε και αγωνιστείτε για την πρόοδό σας, έτσι ώστε όταν 

η αποστολή σας και ο αγώνας σας τελειώσουν, να έρθετε στην παρουσία μου και να ενωθείτε με τον 

Δάσκαλο σε εκείνο το τραγούδι του θριάμβου, ο απόηχος του οποίου θα αντηχεί για πάντα. 

26 Μόνο ο άνθρωπος Με ενσαρκώνει στη γη, επειδή δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του 

Πνεύματός Μου. Αλλά για να μπορέσετε να πείτε ότι είστε εκπρόσωποί Μου, πρέπει να ζείτε σε διαρκή 

προετοιμασία ακολουθώντας το Νόμο Μου. Αν θέλετε να γίνετε μαθητές μου, σηκώστε το σταυρό σας 

και ακολουθήστε με. Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή σας θα τελειοποιηθεί. Ποιος θα μπορούσε να σας κάνει 

να αποδυναμωθεί η αποφασιστικότητά σας, αν πιστεύετε σε Μένα; 

27 Δοκίμασα την ταπεινότητά σας, την αγάπη σας και την ευγένειά σας για να σας κάνω να 

γνωρίσετε το εσωτερικό σας. Σας γνωρίζω, αλλά είναι απαραίτητο να μάθετε τι είστε ικανοί να κάνετε, 

και μόνο οι δοκιμασίες θα σας δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσετε τον εαυτό σας. 

28 Με ρωτάτε συχνά: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ζωή και γιατί πρέπει να υποφέρουμε τόσο πολύ; 

Και σας απαντώ: Η ψυχή πρέπει να ανέλθει με τα δικά της προσόντα από το χαμηλότερο επίπεδο της ζωής 

στην κορυφή της τελειότητας. 

Όλα τα όντα υπόκεινται στο νόμο της εξέλιξης. Σας λέω επίσης ότι η ψυχή σας κάνει επανόρθωση 

αυτή τη στιγμή που η κρίση μου στο Σύμπαν έχει αποκαλύψει όλες τις παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί - 

όχι μόνο στον κόσμο σας, αλλά σε όλους τους κόσμους της ζωής όπου κατοικούν τα παιδιά μου. 

Αλλά μην κλαίτε, μάλλον ευχαριστήστε Με. Γιατί μετά από αυτό το διάστημα, όταν η ψυχή θα 

καθαριστεί, θα είστε πιο κοντά σε Μένα και θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για να εκπληρώσετε το 
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νόμο, επειδή θα έχετε επιστρέψει στο μονοπάτι. Είμαι μαζί σας ως φορέας του σταυρού, για να μην 

απελπίζεστε στη δοκιμασία. 

29 Αυτή τη στιγμή θυμάστε το Πάθος μου, αισθάνεστε ότι αυτός ο θυσιαστικός θάνατος 

ανανεώνεται. Κάθε στιγμή που το σκέφτεστε και παίρνετε αποφάσεις για να ξεπεράσετε την αδυναμία της 

σάρκας και να ανυψωθείτε πάνω από τις δυσκολίες αυτού του κόσμου, σας λέω: Πρόσεχε, γιατί είσαι 

ακόμα αδύναμος. Στη Δεύτερη Εποχή Με ακολούθησαν μεγάλα πλήθη, ισχυριζόμενα ότι Με αγαπούν και 

Μου είναι πιστοί. Αλλά όταν ο κόσμος καταδίκασε τις πράξεις Μου, εξέδωσε την κρίση του και 

καταδίωξε εκείνους που Με ακολούθησαν, οι ίδιες ψυχές τις οποίες είχα πλημμυρίσει με την αγάπη Μου 

Με αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν από Μένα. 

30 Σήμερα Μου λέτε ότι Με αγαπάτε και ότι πιστεύετε στο Λόγο Μου. Ωστόσο, γνωρίζω ότι πολλοί 

από εσάς, αν υποβληθείτε σε μεγάλες δοκιμασίες, θα Με εγκαταλείψετε. Το πεπρωμένο σας, ωστόσο, 

είναι να αγωνιστείτε μέχρι να φτάσετε στην ανύψωση της ψυχής που είναι η υψηλότερη ευτυχία. 

31 Εδώ είμαι ανάμεσά σας, χτυπώντας την καρδιά σας. Νομίζετε ότι η ειρήνη Μου είναι πλήρης, 

όταν σας βλέπω μπλεγμένους σε συνεχείς εχθρότητες; Γι' αυτό έχω έρθει ως ο Μεγάλος Πολεμιστής για 

να πολεμήσω το σκοτάδι και το κακό, και μαζί Μου έχουν έρθει και τα Πνεύματα του Καλού, ο 

Πνευματικός Κόσμος, για να ολοκληρώσουν το Έργο Μου. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η μάχη; Μέχρι να 

σωθούν όλα τα παιδιά Μου. Αλλά δεν έφερα πόνο μαζί Μου, θέλω μόνο να σας μεταμορφώσω μέσω της 

αγάπης. 

32 Όταν εκείνοι που έχουν μελετήσει το Λόγο Μου από περασμένες εποχές γίνονται μάρτυρες της 

εκδήλωσής Μου αυτή τη στιγμή που επέστρεψα στην ανθρωπότητα, Με ευχαριστούν γιατί τους έδωσα τη 

δυνατότητα να είναι μάρτυρες αυτών των διδασκαλιών. Αλλά σε όλους λέω: Όπως με είδατε να 

εμφανίζομαι γεμάτος δόξα, έτσι θα με δείτε να αναχωρώ ξανά στο τέλος του 1950. Θα ανεβαίνετε 

καθημερινά σε αυτό το επίπεδο για να ενωθείτε με τον Δάσκαλό σας. 

33 Αργότερα θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τον κόσμο, και τότε θα δείτε κληρικούς και πάστορες 

αιρέσεων και εκκλησιών να ξεσηκώνονται για να σας πολεμήσουν. Ανάμεσά τους θα υπάρχουν κάποιοι 

που θα αναζητούν μόνο την αλήθεια, και όταν γνωρίσουν τον Λόγο Μου, η πίστη τους θα αναφλεγεί και 

θα πιστέψουν σε Μένα. 

34 Όταν Με γνωρίσετε, θα κρίνετε πόσο στοργικός είναι ο Πατέρας, πόσο σοφός ως Δάσκαλος και 

πόσο γενναιόδωρος και δίκαιος ως Κριτής. 

35 Αγαπητοί άνθρωποι, ο κόσμος απαιτεί από εσάς έργα τελειότητας, αφού είστε μαθητές του Θείου 

Διδασκάλου. Ακολουθήστε τις εντολές μου, ώστε ο Δάσκαλος αυτός να μην κριθεί άσχημα. 

36 Όταν πλησιάζει η στιγμή της εκδήλωσής μου 

η καρδιά σας επιταχύνεται. Για κάποιους είναι από χαρά, για άλλους από φόβο. Αλλά όλοι σας αισθάνεστε 

τη θεϊκή μου παρουσία. 

37 Έρχομαι μόνο για να σας φέρω σε ασφάλεια, να σας δώσω νέα ζωή, να σας προσφέρω ένα ραβδί 

για να στηρίζεστε σε όλη την περιπλάνησή σας. 

38 Σας μιλάει εκείνος που, παλεύοντας με τον θάνατο πάνω στον σταυρό, κακοποιημένος και 

βασανισμένος από τους δήμιους, ύψωσε τα μάτια του στο άπειρο και είπε: "Πάτερ, συγχώρεσέ τους, διότι 

δεν γνωρίζουν τι κάνουν". 

39 Σε αυτή τη θεία συγχώρεση συμπεριέλαβα όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, γιατί 

μπορούσα να δω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Μπορώ να σας πω με αλήθεια 

και πνεύμα ότι σας έχω επίσης δει εκείνη την ευλογημένη ώρα που ακούτε τον νέο Μου Λόγο αυτή τη 

στιγμή. 

40 Σήμερα ήρθα για να σας βγάλω από την πνευματική σας στασιμότητα. Για πολύ καιρό αυτή η 

ανθρωπότητα κοιμάται βαθιά στο στρατόπεδο του θρησκευτικού φανατισμού, των ειδωλολατρειών, των 

ψευδών μορφών λατρείας και του υλισμού, με τα οποία ήθελε να αντικαταστήσει την άσκηση της αγάπης 

μεταξύ μας, του ελέους, της συγχώρεσης και ό,τι απορρέει από αυτόν τον μοναδικό νόμο. 

41 Στο νόημα αυτής της λέξης περιέχονται όλα όσα χρειάζεται ο κόσμος για να ανανεωθεί, να 

επιστρέψει στον αληθινό δρόμο και να ξεσηκωθεί για την αγάπη προς Εμένα. Τι θα απογίνει αυτός ο λαός 

αν δεν ακούσει προσεκτικά και δεν κατανοήσει σωστά το μάθημα που του έφερα στην Τρίτη Εποχή; Την 

περιμένουν μεγάλες δοκιμασίες αν δεν δυναμώσει στον Λόγο Μου και αν δεν βρει καταφύγιο στη θεία 

κιβωτό του ελέους Μου. 
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42 Νομίζετε ότι Με ευχαριστεί να σας βλέπω να υποφέρετε δυστυχίες και να πίνετε χολή και ξύδι στη 

γη; Όχι, άνθρωποι. Δεν θέλω η ζωή να σας αντιμετωπίζει ως εγκληματίες ή εξόριστους, αλλά ως παιδιά 

του Θεού που αξίζουν με κάθε τρόπο. 

43 Βλέπω ότι έχετε συνηθίσει στη δόξα του Λόγου μου και στη συγχώρεση που απορρέει από αυτόν, 

χωρίς να θέλετε να συνειδητοποιήσετε ότι πλησιάζει η ώρα των δοκιμασιών και ότι δεν θέλατε να 

προετοιμαστείτε για να την αντιμετωπίσετε. 

44 Ισχυρίζεστε ότι είστε ταπεινοί, αλλά στον Πατέρα δείχνετε αχάριστοι και υπερήφανοι. Είναι αυτό 

το παράδειγμα που θέλετε να δώσετε στον κόσμο ως μάρτυρες της αλήθειας μου; Πάρτε όλα αυτά 

κατάκαρδα και εξετάστε τη συμπεριφορά σας, ώστε να μην κρίνετε σκληρά τον λόγο μου. 

45 Ο καιρός είναι ευνοϊκός για την αξία, αγαπητοί μου άνθρωποι. Στα έργα μου μπορείτε να βρείτε τα 

απαραίτητα παραδείγματα για να διορθώσετε τους τρόπους δράσης σας και να τους εμπλουτίσετε με το 

φως που αποπνέει ο Δάσκαλός σας σε κάθε διδασκαλία του. 

46 Πες Μου: Σε έχω απομακρύνει όταν έχεις παρανομήσει; Σας άφησα πίσω, σας εγκατέλειψα, όταν 

κάποιο εμπόδιο σας σταμάτησε; Έχω δείξει τον εαυτό Μου άγριο μαζί σας όταν, νικημένος από τον πόνο, 

έχετε πέσει; Ωστόσο, βλέπω ότι εκείνοι τους οποίους ονομάζω μαθητές Μου με τόση αγάπη 

εγκαταλείπουν τους συνανθρώπους τους στις αντιξοότητες, απορρίπτουν αυτόν που παρεκκλίνει από το 

σωστό δρόμο αντί να τον τραβήξουν με αγάπη κοντά τους και να τον βοηθήσουν να διορθώσει τους 

δρόμους του, και μερικές φορές γίνονται δικαστές όταν παρεμβαίνουν σε πράγματα που δεν τους αναλογεί 

να κρίνουν. Ανταποκρίνεται αυτό στη διδασκαλία μου; Όχι, πείτε Μου τη συνείδησή σας, γιατί θέλω να 

κρίνετε τον εαυτό σας με ακρίβεια, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε τις πολλές τραχύτητες που 

ταλαιπωρούν τα συναισθήματά σας και να αρχίσετε να γίνεστε μαθητές Μου. 

47 Θέλετε να διδάξετε τη Διδασκαλία Μου, παρόλο που η καρδιά σας είναι γεμάτη πάθη, αδυναμίες 

και ανθρώπινη αθλιότητα; Θυμηθείτε ότι σας έχω πει συχνά ότι ένας τυφλός δεν μπορεί να οδηγήσει έναν 

άλλο τυφλό χωρίς τον κίνδυνο να σκοντάψουν και οι δύο ή να πέσουν στην άβυσσο. 

48 Αυτή είναι η φωνή που βγαίνει από την Έκτη Σφραγίδα - το Βιβλίο του Θεού, το προτελευταίο 

κεφάλαιο του οποίου έχει ανοίξει για να ξεχυθεί με σοφία σε κάθε ψυχή και νου. 

49 Αυτό το φως είναι η νέα αυγή κάτω από την οποία τα παιδιά του Θεού θα έχουν πνευματική 

συνοχή στην Τρίτη Εποχή, αφού τελειώσει η μεγάλη δοκιμασία που εξαγνίζει και ανανεώνει τον κόσμο. 

Επομένως, έπρεπε να είμαι λεπτομερής όταν έδωσα το μήνυμά Μου σε αυτόν τον λαό. Γιατί θέλω να είναι 

δυνατοί στον αγώνα. Γι' αυτό τους κάλεσα να λογοδοτήσουν και τους έκρινα. Δεν θέλω να είναι ο κόσμος 

που διορθώνει τις ατέλειές του. Διότι δεν θα το στείλω για να μάθει, αλλά για να διδάξει. 

50 Άνθρωποι, ξαφνιαστήκατε για λίγες στιγμές πριν το φως μου γίνει λέξεις στα χείλη του φορέα της 

φωνής; Είχες λόγο να είσαι, ευλογώ την προαίσθησή σου. 

51 Η ειρήνη μου μαζί σας, λαέ του Ισραήλ - ο λαός που φέρει στο πνεύμα του τον Νόμο που σας 

έδωσε ο Ιεχωβά μέσω του Μωυσή- στο πνεύμα του οποίου είναι γραμμένος ο Λόγος του Ιησού και που 

τώρα λαμβάνει την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Αληθινά σας λέω, είστε παιδιά του φωτός, και για 

κανέναν λόγο δεν θα μπορέσετε να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι. 

52 Αυτό το πνεύμα που αισθάνεστε να ξεχύνεται στο μυαλό σας σαν φως είναι ο Πατέρας - Αυτός 

που σας αποκάλυψε τον Νόμο που σας λέει: "Εγώ είμαι ο Ιεχωβά, ο οποίος δημιούργησα τον ουρανό και 

τη γη και όλα τα κτιστά πράγματα". Αυτό το Πνεύμα που γεμίζει το μυαλό σας με έμπνευση και βάζει 

λόγια σοφίας στα χείλη σας είναι αυτό του Διδασκάλου που έκανε δυνατά έργα στη γη και σας 

κληροδότησε τη διδασκαλία της αγάπης. 

53 Σήμερα έρχομαι στους ανθρώπους για να αποκαλυφθώ μέσα από το πνεύμα τους. Έρχομαι με το 

φως που φωτίζει το νου, με την ακτινοβολία που μόνο η καρδιά είναι σε θέση να αισθανθεί, με την ουσία 

που είναι ψωμί για την ψυχή. 

54 Είναι η ώρα της αφύπνισης, της πνευματικής πληρότητας, όταν όλοι θα γίνετε στρατιώτες, όλοι θα 

γίνετε "εργάτες", όλοι θα γίνετε μαθητές. 

55 Στο παρελθόν, αρκούσασταν να τρώτε το ψωμί του Λόγου Μου. Με αναζητήσατε για να κάνετε 

την καρδιά σας πιο αγαπητική και να ανακτήσετε την ειρήνη σας, χωρίς να σκέφτεστε ότι κάθε ψυχή 

φέρνει ένα μήνυμα για να το κάνει γνωστό και έναν πλούτο αγαθών για να τον διανείμει στους άπορους 

συνανθρώπους της. 
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56 Ο λόγος μου αυτή τη στιγμή θέλει να σας βγάλει από την απομόνωση μιας εγωιστικής, 

αποτραβηγμένης και άγονης ζωής, να σας ανοίξει δρόμους φωτός και να σας προσφέρει χωράφια για να 

σπείρετε. Γνωρίζω ότι, παρόλο που μπορεί να φαίνεστε αμόρφωτοι, αδαείς και φτωχοί, πνευματικά 

διαθέτετε έναν πλούτο εμπειριών που σας έχει δώσει η μακρά πορεία της εξέλιξής σας. 

57 Μια αχτίδα φωτός θα πρέπει να περιβάλλει το λαό μου όταν θα ξεκινήσει ως απόστολος για να 

διαδώσει τη γνώση που του έχω αποκαλύψει. Μέχρι τότε, θα έχετε ήδη γνωρίσει τη δύναμη του Λόγου 

Μου και θα έχετε πλήρη γνώση των χαρισμάτων σας που ήταν για καιρό κρυμμένα μέσα σας, 

περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να Μου τα αποκαλύψετε. 

58 Πόσες διδασκαλίες, πόσες μορφές λατρείας του Θεού και πόσες νέες ιδέες για την πνευματική και 

την ανθρώπινη ζωή θα βρείτε. Αν ξέρετε πώς να τα διαπερνάτε και να τα κρίνετε, το καθένα θα σας δείξει 

ένα καλό και σωστό μέρος και ένα άλλο, λανθασμένο μέρος, μακριά από την αλήθεια, που είναι η 

δικαιοσύνη, η αγάπη και η τελειότητα. 

59 Όπου ανακαλύπτετε λάθη, άγνοια ή κακό, διαδώστε την ουσία της διδασκαλίας μου, η οποία, 

επειδή είναι δική μου, δεν πρέπει να περιέχει κανένα μείγμα με ακαθαρσίες ή λάθη. 

60 Η διδασκαλία μου είναι απόλυτη, ολοκληρωμένη και τέλεια. 

61 Εκείνος που έχει πλήρη πεποίθηση για την αλήθεια μου δεν θα προσθέσει ποτέ στο έργο μου ξένες 

λειτουργίες που βλέπει σε άλλους, επειδή αναγνωρίζει ότι η διδασκαλία μου περιέχει όλα όσα θα 

μπορούσε να βρει από καλό και αληθινό σε άλλες διδασκαλίες. 

62 Όλες οι διδασκαλίες μου, όσο απλές κι αν είναι, είναι σελίδες γνώσης για το πνεύμα σας, το οποίο 

σύντομα θα συγκεντρώσει τον λόγο μου για να τον φέρει στην ανθρωπότητα ως σπόρο ζωής. 

63 Δεν ξέρετε ακόμη πώς να απευθύνετε το κάλεσμα στους συνανθρώπους σας, ώστε να ακουστεί 

από όλους. Σας λέω να μην γίνετε ανυπόμονοι. Γιατί όταν δω ότι είσαι δυνατός, θα σου ετοιμάσω τον 

δρόμο και θα σου δώσω τα μέσα. 

64 Μακάριοι είστε εσείς που, όταν προσεύχεστε, αναζητάτε τη Μαρία ως Συνήγορο και Μεσίτρια. 

Γιατί πνευματικά είναι η Μητέρα σας - αυτή που άφησα στους πρόποδες του σταυρού για να μεσιτεύει για 

όλους τους ανθρώπους και για να την αγαπάτε και να βρίσκετε παρηγοριά στους κόλπους της. 

65 Η Μαρία ήρθε από τη Θεία Μήτρα για να γίνει άνθρωπος στον κόσμο και να εκπληρώσει την 

αποστολή της ως γυναίκα και ως μητέρα. 

66 Μόνο από ένα αγνό λουλούδι όπως αυτή θα μπορούσε να βγει ο καρπός που θα έδινε λύτρωση 

στην ανθρωπότητα - ο καρπός που υποσχέθηκε ο Πατέρας στους πατριάρχες των πρώτων χρόνων, στους 

οποίους έδωσαν το όνομα "Μεσσίας". 

67 Όταν η πνευματική ψυχή της Μαρίας εκπλήρωσε την αποστολή της αγάπης, της πραότητας και 

της θυσίας στη γη, επέστρεψε στη μήτρα της τελειότητας από την οποία προήλθε. Γιατί η Μαρία δεν είναι 

ένα ον που υπόκειται στην εξέλιξη όπως οι άλλες ψυχές. Η Μαρία είναι μια θεϊκή έκφραση, είναι η 

πραότητα του Θεού. 

68 Αυτή η διδασκαλία ανάβει φως σε όσους δεν μπόρεσαν να δουν την αλήθεια αυτής της 

αποκάλυψης. 

69 Ο Πνευματισμός ανοίγει ένα απείρως ευρύ πεδίο προόδου για το νου και την καρδιά, ώστε να 

μπορείτε να εξελιχθείτε προς τα πάνω στο μονοπάτι της σοφίας. 

70 Εσείς, άνθρωποι, που, ακούγοντας το λόγο μου, εισέρχεστε σε αυτόν τον κόσμο του πνεύματος, 

αρχίζετε ήδη να βλέπετε με διαύγεια αυτό που βλέπατε μόνο καλυμμένο με μυστήριο και αίνιγμα. 

71 Σε αυτή την εποχή δεν θα είστε πλέον άνθρωποι τυφλής πίστης - μιας πίστης που δεν σκέφτεται 

ούτε ερευνά. Η ψυχή σας έχει μεγαλώσει και θέλει να μάθει, θέλει να κατανοήσει, και εκεί είδα ότι ο 

καιρός είναι ευνοϊκός για να σας στείλω το φως μου ως το πνεύμα της αλήθειας, για να ξεκαθαρίσει και 

να εξηγήσει όλα τα μυστικά, όπως σας είχα υποσχεθεί μέσω του Ιησού. 

72 Αύριο, όταν θα έχετε κατανοήσει τα ουσιώδη σημεία της Διδασκαλίας Μου και θα είστε σε θέση 

να δώσετε εξηγήσεις για όλα αυτά σε όποιον το ζητήσει, θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο κόσμος, που 

απομάκρυνε το Όνομά Μου από την καρδιά του, τυφλωμένος από τη ματαιότητα των γήινων δόξων του 

και από τους θριάμβους της επιστήμης του, θα στρέψει τα μάτια του πίσω σε Μένα, επειδή αναγνωρίζει τη 

Διδασκαλία του Χριστού ως το κλειδί που ανοίγει τις πύλες της αλήθειας. 

73 Αλλά αυτή η νέα ανθρωπότητα, πνευματικά ανεπτυγμένη και αφυπνισμένη, θα απαιτήσει την 

εξήγηση των αποκαλύψεων, τη διαλεύκανση των μυστηρίων, την ερμηνεία όσων έχετε λάβει μεταφορικά, 
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και θέλω να είναι αυτός ο απλός λαός που θα εξηγεί το νόημα του Λόγου Μου και θα διδάσκει ταπεινά 

όσα τους έχω αποκαλύψει. Σας είπα ότι θα είναι αυτός ο λαός που θα ερμηνεύσει σωστά και τις αρχαίες 

Γραφές; Γιατί αν ξέρει να εξηγεί το παρελθόν, θα ξέρει να παρουσιάζει το παρόν με τέτοια απλότητα που 

θα εκπλήξει πολλούς. 

74 Η μωσαϊκή θρησκεία, ο χριστιανισμός, ο πνευματισμός - αυτά είναι τρία διαφορετικά μαθήματα 

για μια και μόνη διδασκαλία: αυτή της αγάπης. 

75 Μικρός είναι ο αριθμός εκείνων που θα βγουν μπροστά για να σκορπίσουν αυτόν τον σπόρο. 

Αλλά γιατί να μην είναι επαρκείς, αφού ο αριθμός των μαθητών μου στη Δεύτερη Εποχή ήταν επίσης 

μικρός, και παρόλα αυτά έκαναν την ανθρωπότητα να γνωρίσει το Λόγο του Ιησού; 

    76 Ενισχύστε την ψυχή σας στη διδασκαλία μου, ω νέοι μαθητές μου, και λαχταρήστε να γίνετε άξιοι 

να αποσταλείτε αύριο στα έθνη. Γιατί η λαχτάρα σας θα είναι απόδειξη αγάπης, πίστης και καλής 

θέλησης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 269  
1 Λαέ του Ισραήλ, που έχετε χαραγμένο στις ψυχές σας τον Νόμο του Ιεχωβά και τις οδηγίες του 

Ιησού - λάβετε τον Λόγο Μου, τον οποίο σας δίνω μέσω της μεσολάβησης ενός ανθρώπου. Ανοίξτε τα 

μάτια σας και δείτε τα γεγονότα αυτής της εποχής, ώστε να ξέρετε ότι έχω έρθει μια άλλη φορά για να σας 

γνωρίσω τον εαυτό Μου. Ακούστε το Λόγο Μου και μελετήστε τον, κάντε το νόημά του δικό σας, ώστε 

μαζί με τις δύο προηγούμενες Διαθήκες να δημιουργήσετε ένα ενιαίο βιβλίο στο οποίο θα μπορείτε να 

μελετάτε για πάντα. 

2 Χαϊδεύω την καρδιά σας, μέσα από τις δοκιμασίες την προετοιμάζω για τους καιρούς που 

έρχονται. Γιατί μετά την αναχώρησή μου θα παραμείνετε στη θέση μου. 

Θυμηθήκατε τα Πάθη μου σε αυτές τις πρωινές λατρευτικές εκδηλώσεις, θυμηθήκατε και 

προβληματιστήκατε για τη συμπεριφορά αυτού του Διδασκάλου χωρίς να απεικονίσετε αυτά τα ιερά 

γεγονότα. Έχετε ξαναζήσει εκείνες τις ημέρες, επειδή είστε οι ίδιες ψυχές που, εκείνη την εποχή, 

εκπλαγήκατε και μείνατε έκπληκτοι βλέποντας τη ζωή μου από την αρχή ως το τέλος. Εκπλαγήκατε από 

την ταπεινότητά μου, σκεφτήκατε τη γέννησή μου στους κόλπους μιας φτωχής οικογένειας που δεν είχε 

καν τη δική της στέγη. Σας δίδαξα μόνο να ζείτε με την εκπλήρωση των θεϊκών νόμων. 

Πολλοί από εσάς καταλάβατε το νόημα των λόγων μου και των έργων μου μόνο όταν πέρασε καιρός, 

όταν με θυμηθήκατε και τα παραδείγματά μου ήταν σαν ένα ανοιχτό βιβλίο στη ζωή σας. 

Σήμερα επιστρέψατε στη γη και για άλλη μια φορά είμαι πολύ κοντά σας. Αμφισβητήσατε αυτόν τον 

λόγο που σας δίνω με τη μεσολάβηση των ανθρώπων. Με ρωτήσατε αποδοκιμαστικά γιατί επέλεξα αυτό 

το μέσο και γιατί το Έργο Μου ξεδιπλώθηκε με αυτή τη μορφή, μακριά από κάθε εκκλησία. 

Σας λέω όμως: Κατέβηκα στους κόλπους του λαού του Ισραήλ, η πλειοψηφία του οποίου βρίσκεται στο 

σπίτι του σε αυτό το έθνος. Οι υπόλοιποι είναι διασκορπισμένοι στα έθνη, σταλμένοι από Μένα, και σ' 

αυτούς έχω γίνει γνωστός πνευματικά. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί Μου που παρέμειναν πιστοί σε Μένα. Η 

καρδιά τους δεν έχει μολυνθεί και το πνεύμα τους μπορεί να δέχεται τις εμπνεύσεις Μου. Μέσω της 

διαμεσολάβησής τους δίνω σήμερα στον κόσμο έναν μεγάλο θησαυρό σοφίας.  

3 Η φωνή μου δεν παύει να καλεί τις καρδιές. Το φως μου αποκαλύπτεται στο πνεύμα και του δίνει 

δύναμη να αφυπνίσει και να προσελκύσει κάθε ψυχή. Δεν θα επιτρέψω σε αυτή την ανθρωπότητα που 

αγαπώ τόσο πολύ να παρασυρθεί στον υλισμό της. Οι δοκιμασίες θα το σταματήσουν, και όταν ο Λόγος 

Μου φτάσει σ' αυτό, τα χαρίσματα των ανθρώπων θα ξυπνήσουν, οι καρδιές τους θα γίνουν ευαίσθητες 

και η πορεία τους θα χαραχθεί. Τότε θα ξέρουν πώς να Με επικαλούνται, θα αναζητούν το θεραπευτικό 

βάλσαμο από Μένα και θα μεταμορφώνονται σε μαθητές Μου. 

4 Θα δημιουργήσω μια πνευματική ατμόσφαιρα ευεξίας στο περιβάλλον σας, η οποία θα σας 

περιβάλλει και όλα θα είναι ευνοϊκά για την πνευματική σας ανάταση. Κάντε υπομονή με τους άπιστους 

και θα βιώσετε ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι εκδηλώσεις Μου θα εκλαμβάνονται ως αλήθειες 

και ο Λόγος Μου θα εκτιμάται. 

5 Πόσο πολύ σας αγαπώ, ανθρώπινα όντα, και πόσο λαχταρώ να επιτύχετε την αδελφοσύνη και την 

ομόνοιά σας! 

6 Να είστε ακούραστοι, νέοι μαθητές, όταν μιλάτε γι' αυτή την αλήθεια. Ανεκπαίδευτα χείλη, εσείς 

που δεν λέτε το λόγο μου από φόβο, ανοίξτε τον εαυτό σας τη στιγμή της απόφασής σας. Ένας μόνο λόγος 

που λέγεται στο όνομά μου μπορεί να σώσει έναν αμαρτωλό, να κλείσει χάσματα, να σταματήσει αυτούς 

που έχουν γίνει επαναστάτες στο κακό. Γνωρίζετε τη δύναμη του λόγου μου; Γνωρίζετε τη δύναμη της 

εξουσίας σας; Μιλήστε μέσα από υποδειγματικές πράξεις και αποδώστε δικαιοσύνη σε εκείνο το μέρος 

του έργου Μου που σας έχω αναθέσει. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ. 

7 Βλέπω σε εσάς τους μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής. Ανάμεσά σας υπάρχουν εκείνοι που 

ενσαρκώνουν τον Ιωάννη, τον Πέτρο, τον Θωμά και τον Ιούδα. Παρόλο που αυτοί ήταν αμόρφωτοι, 

μιλούσαν αξιοθαύμαστα δόγματα και έκαναν θαύματα, έχοντας Εμένα ως παράδειγμα. 

8 Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να βλέπουν. Μακάριος είναι εκείνος που δεν Μου 

ζήτησε το δώρο της διορατικότητας για να πιστέψει. Γιατί αυτός Με είδε με τα μάτια της πίστης του, 

γνώρισε την καλή γεύση του καρπού του Λόγου Μου και τρέφεται με αυτόν. Ευλογώ επίσης εκείνους 

που, έχοντας λάβει αυτό το πολύτιμο δώρο ως καθήκον, ξέρουν πώς να δίνουν μαρτυρία για Μένα. 
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9 Θα μαζέψω τους καρπούς της σποράς σας. Ακόμα και το μικρότερο που Μου προσφέρετε, θα το 

πολλαπλασιάσω, γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. 

10 Το βιβλίο που ήταν σφραγισμένο στον ουρανό έχει ανοίξει στο έκτο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο 

των Επτά Σφραγίδων, το οποίο περιέχει σοφία και κρίση και αποσφραγίστηκε λόγω της αγάπης μου για 

εσάς, για να σας αποκαλύψω τις βαθιές διδασκαλίες του. 

11 Ο άνθρωπος έζησε στη γη για πέντε χρονικές περιόδους, ενθαρρυμένος από τη θεϊκή πνοή του 

πνεύματος. Παρ' όλα αυτά, δεν κατανοούσε το πνευματικό νόημα της ζωής, τον σκοπό της ύπαρξής του, 

το πεπρωμένο του και τον πυρήνα της ύπαρξής του. Τα πάντα ήταν ένα αδιαπέραστο μυστήριο για το 

μυαλό και την ψυχή του, ένα σφραγισμένο βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο δεν μπορούσε να 

ερμηνεύσει. Διαισθανόταν αόριστα την πνευματική ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζει πραγματικά τη σκάλα 

ανάπτυξης που φέρνει τα όντα πιο κοντά στο Θεό. Δεν γνώριζε την πολύ υψηλή αποστολή του στη γη και 

τις αρετές και τα χαρίσματα που ανήκουν στο πνεύμα του, ώστε να είναι νικητής στις μάχες, να ξεπεράσει 

τις ανθρώπινες δυσκολίες και να τελειοποιηθεί πνευματικά για να κατοικήσει στο Αιώνιο Φως. 

12 Ήταν απαραίτητο να ανοίξει το θεϊκό βιβλίο και να μελετήσουν οι άνθρωποι το περιεχόμενό του, 

ώστε να μπορέσουν να σωθούν από το σκοτάδι της άγνοιας, που είναι η πηγή όλων των κακών που 

υπάρχουν στον κόσμο. Ποιος θα μπορούσε να ανοίξει αυτό το βιβλίο; Ο θεολόγος, ο επιστήμονας ή ο 

φιλόσοφος; Όχι, κανείς, ούτε καν οι δίκαιες ψυχές δεν μπορούσαν να σας αποκαλύψουν το περιεχόμενό 

του, γιατί αυτό που φύλαγε το βιβλίο ήταν η σοφία του Θεού. 

13 Μόνο ο Χριστός, "ο Λόγος", Αυτός μόνο, η Θεία Αγάπη μπορούσε να το κάνει- αλλά ακόμη και 

τότε ήταν απαραίτητο να περιμένουμε μέχρι οι άνθρωποι να είναι σε θέση να λάβουν το Θείο μήνυμα 

χωρίς να τυφλωθούν από τη λάμψη της πνευματικής Μου Παρουσίας. Έτσι, η ανθρωπότητα έπρεπε να 

περάσει από πέντε στάδια δοκιμασιών, διδασκαλιών, εμπειριών και εξέλιξης προκειμένου να φτάσει στην 

κατάλληλη εξέλιξη που θα της επέτρεπε να γνωρίσει τα μυστικά που το Βιβλίο της Σοφίας του Θεού 

φύλαγε για την ανθρωπότητα. 

14 Ο Νόμος του Θεού, ο θείος Λόγος Του που δόθηκε μέσω του Χριστού και όλα τα μηνύματα των 

προφητών, των αγγελιοφόρων και των απεσταλμένων ήταν ο σπόρος που στήριξε την πίστη της 

ανθρωπότητας σε μια θεία υπόσχεση που ανακοίνωνε πάντοτε φως, σωτηρία και δικαιοσύνη για όλους 

τους ανθρώπους. 

15 Τώρα είναι η αναμενόμενη ώρα για τη Μεγάλη Αποκάλυψη, μέσω της οποίας θα καταλάβετε όλα 

όσα σας έχω αποκαλύψει ανά τους αιώνες και θα μάθετε ποιος είναι ο Πατέρας σας, ποιοι είστε εσείς οι 

ίδιοι και ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής σας. 

16 Τώρα είναι η ώρα που, λόγω της πνευματικής ανάπτυξης που έχετε επιτύχει, των δοκιμασιών που 

έχετε ζήσει και της εμπειρίας που έχετε αποκτήσει, μπορείτε να λάβετε από το Πνεύμα μου για σας το 

φως της σοφίας που φυλάσσεται στους θησαυρούς μου περιμένοντας τον εξοπλισμό σας. Και αφού η 

ανθρωπότητα έχει φτάσει στον απαραίτητο βαθμό εξέλιξης για να λάβει το μήνυμά μου, της έστειλα την 

πρώτη ακτίνα του φωτός μου, που είναι αυτή, η οποία έκανε τους αμόρφωτους και απλούς να μιλούν 

εκστασιασμένοι, χρησιμεύοντας ως φορείς φωνής για τη μεσολάβησή μου. 

17 Αυτή η ακτίνα φωτός ήταν μόνο προπαρασκευαστική, είναι σαν το φως της αυγής που αναγγέλλει 

τη νέα ημέρα. Αργότερα, το φως μου θα σας φτάσει πλήρως, θα φωτίσει την ύπαρξή σας και θα 

απομακρύνει και την τελευταία σκιά της άγνοιας, της αμαρτίας και της δυστυχίας. 

18 Αυτή η εποχή, την αυγή της οποίας θαυμάζετε στο Άπειρο, είναι η έκτη εποχή που ανατέλλει στην 

πνευματική ζωή της ανθρωπότητας - η εποχή του Φωτός, των Αποκαλύψεων, της εκπλήρωσης αρχαίων 

προφητειών και ξεχασμένων υποσχέσεων. Είναι η Έκτη Σφραγίδα, η οποία, όταν απελευθερωθεί, θα χύσει 

το περιεχόμενο της σοφίας της στην ψυχή σας σε ένα μήνυμα γεμάτο δικαιοσύνη, διαφώτιση και 

αποκάλυψη. 

19 Για σας είναι η έκτη περίοδος, είναι η "Τρίτη φορά" κατά την οποία σας μίλησα από μεγαλύτερη 

εγγύτητα από ό,τι στην "Πρώτη φορά" κατά την οποία έκανα την Παρουσία Μου και τον Λόγο Μου 

αισθητή σε πολλές μορφές, καθώς και στη Δεύτερη φορά κατά την οποία άφησα τον "Λόγο Μου" να γίνει 

άνθρωπος για να μιλήσει στην καρδιά σας. 

20 Σήμερα κάνω τον Εαυτό Μου να ακούγεται για άλλη μια φορά. Αλλά δεν είναι πλέον οι αισθήσεις 

στις οποίες εκδηλώνω τον εαυτό Μου, ούτε καν η καρδιά σας στην οποία μιλάω - είναι η πνευματική σας 
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ψυχή στην οποία κάνω τον εαυτό Μου γνωστό για να της διδάξω το μονοπάτι της ανόδου που οδηγεί στο 

βασίλειο του φωτός, το αιώνιο και ευτυχισμένο βασίλειο του πνεύματος. 

21 Τι περιέχει η Έκτη Σφραγίδα του Βιβλίου του Θεού στους κόλπους της, όπου είναι γραμμένα τα 

ονόματα και τα πεπρωμένα σας; Περιέχει διδασκαλίες, πολύ μεγάλες δοκιμασίες, αποκαλύψεις σοφίας. 

22 Ποιο είναι το καθήκον των υπηρετών μου σε αυτή την περίοδο; Να προσεύχεστε, να διαλογίζεστε, 

να ανανεώνεστε, να σπέρνετε την ενότητα, την ειρήνη και το πνευματικό φως, να αναπτύσσετε τις 

δυνατότητες και τις ικανότητές σας, να αγωνίζεστε για την ανύψωσή σας- να εξαλείφετε την άγνοια, τη 

φαυλότητα, τον φανατισμό - με μια λέξη, το κακό που εκδηλώνεται με τόσες πολλές μορφές μεταξύ των 

ανθρώπων. 

Μόλις οι άνθρωποι πάψουν να μισούν, να σκοτώνουν και να προδίδουν ο ένας τον άλλον, μόλις η 

συγχώρεση και το έλεος εξαπλωθούν από καρδιά σε καρδιά και από έθνος σε έθνος, και το αίμα και τα 

δάκρυα πάψουν να ρέουν, τότε θα έρθει η μεγάλη σιωπή που είναι ο λόγος του πνεύματος προς το πνεύμα. 

Τότε θα απελευθερώσω την τελευταία σφραγίδα, την έβδομη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι θα 

αγαπούν ο ένας τον άλλον, όπως σας δίδαξα όταν ήρθα στη γη. 

23 Αυτά είναι με σύντομους και απλούς όρους - όπως ο "Λόγος" του Θεού πάντα γινόταν γνωστός - 

μερικά από αυτά που θέλετε να ξέρετε για την Έβδομη Σφραγίδα του Βιβλίου της Σοφίας και της Θείας 

Δικαιοσύνης. 

24 Ακούσατε και τώρα θα καταλάβετε, γιατί αργότερα θα πρέπει να προφητεύσετε, να αποκαλύψετε 

και να διδάξετε. 

25 Το Θεϊκό Δέντρο απλώνει τα κλαδιά του σε επαρχίες και πόλεις και δίνει σκιά στους 

κουρασμένους περιπλανώμενους. Έτσι έπρεπε να συμβεί αυτή τη στιγμή να σας αφήσω να ακούσετε το 

Λόγο Μου σε διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα, αφού τώρα έρχομαι με το Πνεύμα. 

26 Αυτή η περιοχή όπου ακούτε τώρα το Λόγο Μου έπρεπε να προετοιμαστεί για να μπορέσετε να 

Με δεχτείτε. Οι δοκιμασίες, ο πόνος και η πικρία ήταν αυτά που σταμάτησαν τα βήματά σας και σας 

έκαναν να ανοίξετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα. Αυτός ο πόνος όργωσε το ξερό χώμα της καρδιάς 

σας και τα δάκρυα το πότισαν. Κατόπιν τούτου, προετοιμαστείτε εν αναμονή του σπόρου που είναι ο 

Λόγος μου. 

27 Τώρα ξέρετε σε τι σας έχω καλέσει: Θέλω να γίνετε εργάτες στα χωράφια Μου και να σκορπίσετε 

αυτόν τον σπόρο παντού. 

28 Αγαπημένοι "εργάτες": Ξυπνήστε! Κοιτάξτε! Ο ήλιος έχει ανατείλει στον ορίζοντα, σας καλεί να 

εργαστείτε. 

29 Εγώ είμαι αυτός ο ήλιος, και ο ερχομός μου αυτή τη στιγμή ήταν μια νέα αυγή για εσάς. 

30 Ας μην αμφιβάλλει κανείς αν μπορεί να είναι χρήσιμος στην περιουσία Μου ή όχι. Αφού σας 

κάλεσα, να θυμάστε ότι δεν μπορώ να κάνω λάθος. 

31 Δεν είναι ένα έργο πέρα από τις δυνάμεις σας που σας εμπιστεύτηκα. Αλλά σας λέω ότι όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός σας και η ενότητά σας, τόσο μικρότερος θα είναι ο σταυρός σας. 

32 Πριν η ψυχή σας σταλεί σε αυτόν τον πλανήτη, της έδειξαν τα "χωράφια", της είπαν ότι η 

αποστολή της ήταν να σπείρει την ειρήνη, ότι το μήνυμά της ήταν πνευματικό, και η ψυχή σας 

ανυπομονούσε γι' αυτό και υποσχέθηκε να είναι πιστή και υπάκουη στην αποστολή της. 

33 Γιατί φοβάστε να σπείρετε τώρα; Γιατί αισθάνεστε τώρα ανάξιοι ή ανίκανοι να κάνετε το έργο που 

τόσο ενθουσίασε την ψυχή σας όταν της ανατέθηκε; Επειδή επιτρέψατε στα πάθη να εμποδίσουν το δρόμο 

σας και έτσι αρνηθήκατε τη διέλευση της ψυχής, προσπαθώντας να δικαιολογήσετε την 

αναποφασιστικότητά της με παιδαριώδεις λόγους. 

34 Μην έρχεστε με άδεια χέρια στο "Παραμύθι" από το οποίο ήρθατε. Ξέρω ότι ο πόνος σας θα ήταν 

τότε πολύ μεγάλος. 

35 Τι πρέπει να κάνετε για να κάνετε το πρώτο σίγουρο βήμα; Σκεφτείτε βαθιά το Λόγο μου και στη 

συνέχεια προσευχηθείτε με όλη σας την πίστη και όλα σας τα συναισθήματα. Από αυτή την προετοιμασία 

θα αναδυθεί σταδιακά μια εσωτερική δύναμη που θα αρχίσει έναν αδιάκοπο αγώνα με το σωματικό της 

περίβλημα. Η πνευματική ψυχή θα αντιταχθεί στο υλικό σώμα και θα προσπαθήσει να κάνει τη φωνή της 

συνείδησης να ακουστεί και να φιμώσει τη φωνή της σάρκας. 



U 269 

168 

36 Με αυτόν τον τρόπο, η πνευματική ψυχή θα μπορέσει σταδιακά να πάρει τη θέση της στην 

ανθρώπινη ζωή, και μόλις γυρίσετε το βλέμμα σας πίσω, θα δείτε εκείνα τα εμπόδια που σας εμπόδισαν 

να σηκώσετε το σταυρό σας για να Με ακολουθήσετε πολύ μακριά. 

37 Η διδασκαλία μου δεν σας ενθαρρύνει, μικρά μου παιδιά, ο λόγος μου δεν σας αφυπνίζει στην 

πραγματικότητα, δεν αισθάνεστε αναζωογονημένοι στην ψυχή σας; 

38 Προσέξτε ότι ο Λόγος μου δεν περιείχε ούτε μια μομφή ή μομφή για εσάς, σας νουθετούσε μόνο 

με προτάσεις γεμάτες φως να εκπληρώσετε την πνευματική αποστολή που φέρατε μαζί σας στη γη, 

κάνοντάς σας να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να κάνετε λάθος χρήση της ελευθερίας της βούλησής σας- ότι 

ούτε η ψυχή πρέπει να παρεμβαίνει στα καθήκοντα του σώματος, ούτε το τελευταίο πρέπει να εμποδίζει 

την ψυχή στην αποστολή της. 

39 Μόνο η διδασκαλία μου θα μπορέσει να σας δώσει το πρότυπο για να επιτύχετε αυτή την αρμονία 

μεταξύ ψυχής και σώματος και τον μόνο τρόπο για να κάνετε άξια έργα στον κόσμο του Πατέρα σας - 

έργα μαθητών στο δρόμο προς το να γίνετε δάσκαλοι. 

40 Πότε θα νικήσετε σε αυτή την εσωτερική πάλη; 

41 Κάποιοι δεν έχουν καν αρχίσει τη μάχη, άλλοι βρίσκονται στη μέση της, άλλοι πάλι - πολύ λίγοι - 

έχουν νικήσει τη σάρκα. Αλλά βλέπω επίσης και άλλους που έχουν αρχίσει να αγωνίζονται, αλλά έχουν 

αφήσει τους εαυτούς τους να νικηθούν από τους εχθρούς που κουβαλούσαν μέσα τους, και που τώρα 

περπατούν σε μονοπάτια που δεν είναι δικά μου. 

42 Θα συνεχίσω να τους αναζητώ, εξακολουθώ να θέλω να ανακαλύψουν μόνοι τους πού βρίσκεται η 

αλήθεια και η ουσία της ζωής και πού τα προσχήματα, η λάμψη, η απάτη. Ξέρω ότι όταν επιστρέψουν σε 

Μένα κουρελιασμένοι, με ματωμένη καρδιά και κακοποιημένες ψυχές, δεν θα χρειαστεί πλέον να τους 

εξηγήσω τίποτα, επειδή έχουν εξαπατήσει τον εαυτό τους. 

43 Πότε θα σταματήσετε να είστε πεισματάρικα και θρασύδειλα παιδάκια; 

44 Ελάτε στο τραπέζι μου, και ενώ αναζωογονείστε με τη γεύση του λόγου μου, αφήστε την ψυχή 

σας να γεμίσει με φως. Θα βιώσετε ότι, σύμφωνα με το διδακτικό μου λόγο, θα νιώσετε την ψυχή σας πιο 

δυνατή και τη "σάρκα" πιο εύκαμπτη και πρόθυμη. 

45 Η διδασκαλία μου χάνει όλο το νόημά της αν δεν την εφαρμόσετε. Γνωρίζετε πολύ καλά, 

αγαπημένοι μαθητές, ότι ο σκοπός του Νόμου Μου και της Διδασκαλίας Μου είναι να κάνετε το καλό, 

και ότι, επομένως, όποιος τους έχει μόνο στη μνήμη του ή στα χείλη του, χωρίς να τους εφαρμόζει στα 

έργα του, ενεργεί αντίθετα προς το καθήκον του. 

46 Πριν ξεκινήσετε να διδάσκετε τις αρχές της ζωής μου και να εκθέτετε το περιεχόμενό τους, πρέπει 

να αρχίσετε να ακολουθείτε τη διδασκαλία που σας αποκάλυψα, αγαπώντας τον πλησίον σας, ζώντας μια 

ζωή στραμμένη προς το πνευματικό, και σπέρνοντας το μονοπάτι σας με αγαπητική δραστηριότητα και 

φως. Αν δεν το κάνετε αυτό, σας λέω ήδη ότι δεν έχετε καταλάβει τον πνευματισμό. Σας αποκαλύπτει την 

αληθινή σας φύση, μέσω αυτής μπορείτε να σχηματίσετε μια σαφή ιδέα για τον Πατέρα σας και να 

αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. 

47 Είναι αλήθεια ότι για να επιτύχετε την πνευματικότητα χρειάζεται κάποια παραίτηση, προσπάθεια 

και θυσία. Όταν όμως η λαχτάρα για μια ανώτερη ύπαρξη έχει ξυπνήσει μέσα σας, όταν η αγάπη αρχίζει 

να λάμπει στην ύπαρξή σας ή όταν η επιθυμία για το πνευματικό έχει ξεκινήσει, θα είναι χαρά για σας, 

αντί για θυσία ή παραίτηση, να απαλλαγείτε από όλα όσα έχετε μέσα σας που είναι άχρηστα, επιβλαβή ή 

κακά. 

48 Όταν Με άκουσες, η ψυχή σου ξύπνησε. Γιατί δεν ήταν η συνηθισμένη λειτουργία ούτε ο Λόγος 

που επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο που ακούσατε. Η διδασκαλία μου εντυπωσίασε την ψυχή σας, γι' 

αυτό και ερχόσασταν πάντα με την επιθυμία να μάθετε τι θα πω, τι θα αποκαλύψω. Αλλά ας μη νομίζει 

κανείς ότι ακούγοντάς Με ή μαθαίνοντας το Λόγο Μου έχει ήδη εκπληρώσει το καθήκον του. 

49 Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου που ήμουν άνθρωπος εν Χριστώ, συνόδευα πάντοτε τον 

Λόγο Μου με έργα αγάπης που παρέμειναν καταγεγραμμένα σε κάθε πνεύμα, ώστε όποιος επιθυμούσε να 

ακολουθήσει τα βήματά Μου να Με παίρνει ως παράδειγμα στο φως του Λόγου και στην αλήθεια των 

έργων. 

50 Ακούστε Με καλά τώρα, άνθρωποι, και υπακούστε στο Λόγο Μου άξια και αληθινά. Βλέπω ότι 

κουβαλάτε θλίψη στις καρδιές σας επειδή προβλέπετε ότι δεν θα τηρήσουν όλα αυτά τα πλήθη τον Νόμο 
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που έχω γράψει στην ψυχή σας. Αλλά σας λέω ότι σήμερα, όπως και στην "Πρώτη Εποχή", οι άνθρωποι 

θα διχαστούν. 

51 Σας έχω μιλήσει πολλά και έχω χαράξει ένα ενιαίο μονοπάτι για όλους. Γι' αυτό σας λέω: Αν 

κάποια από τα παιδιά Μου Με παρακούσουν, η κρίση θα κηρυχθεί πάνω σε αυτόν τον λαό, όταν φτάσει η 

ημέρα που έχει οριστεί από το θέλημα του Πατέρα σας για να τερματιστεί αυτή η εκδήλωση. 

Έχω έρθει σε σας αυτή την εποχή ως απελευθερωτής, δείχνοντάς σας το δρόμο μέσα από την έρημο, 

το πνευματικό "έργο της ημέρας" του αγώνα για την απελευθέρωση και τη σωτηρία, και στο τέλος σας 

υπόσχομαι τη νέα γη της υπόσχεσης, που είναι ειρήνη, φως και ευδαιμονία για το πνεύμα. 

Μακάριοι είναι εκείνοι που ξεκινούν και Με ακολουθούν σε αυτό το ταξίδι στην επιθυμία τους για 

απελευθέρωση και πνευματοποίηση, γιατί δεν θα νιώσουν ποτέ εγκαταλελειμμένοι ούτε αδύναμοι στις 

δοκιμασίες που θα τους φέρει η απέραντη έρημος. 

Αλίμονο σ' εκείνους, από την άλλη πλευρά, που παραβιάζουν την πίστη, που αγαπούν τα πράγματα 

του κόσμου περισσότερο από τα πνευματικά - σ' εκείνους που συνεχίζουν να κρατούν τα είδωλά τους και 

τις παραδόσεις τους! Νομίζοντας ότι Με υπηρετούν, θα είναι υπήκοοι του "Φαραώ", που είναι η "σάρκα", 

ο υλισμός, η ειδωλολατρία. 

Όποιος θέλει να φτάσει στη Γη της Επαγγελίας, στην Πατρίδα του Πνεύματος, πρέπει να αφήσει ίχνη 

καλοσύνης κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του στον κόσμο. Ελάτε σε αυτό το μονοπάτι και μη 

φοβάστε. Γιατί αν εναποθέσετε την ελπίδα σας σε Μένα, είναι αδύνατο να πλανηθείτε. Αν φοβάστε ή δεν 

έχετε αυτοπεποίθηση, τότε η πίστη σας δεν είναι απόλυτη, και σας λέω ότι όποιος θέλει να Με 

ακολουθήσει πρέπει να είναι πεπεισμένος για την αλήθεια Μου. 

52 Σας ευλογώ όλους, σας συγχωρώ, σας ενώνω με την αγάπη μου. 

53 Κρίνετε τους εαυτούς σας έτσι ώστε στη συνείδησή σας να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο πέλμα 

κάθε βήματος σας. 

54 Εξετάστε την πίστη σας καθώς και τους τρόπους δράσης σας, ώστε να ξέρετε αν είστε άξιοι να 

αποκαλείστε πνευματιστές ή αν θα πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα για να φέρετε αυτό το όνομα. 

55 Πολλοί από εσάς αποκαλείτε τους εαυτούς σας πνευματιστές επειδή πιστεύετε στην παρουσία μου 

κατά την εκδήλωσή μου μέσω του ανθρώπινου νου και επειδή είστε συχνά παρόντες για να ακούσετε το 

λόγο μου. Αλλά θέλω να γίνετε πνευματιστές μέσω 

Πρακτική της καλοσύνης, μέσω της γνώσης της ουσίας της ζωής, μέσω της αγάπης σας για τον πλησίον 

σας, μέσω της λατρείας σας μέσω μιας γενναιόδωρης, γόνιμης και ενάρετης ύπαρξης. 

56 Επιτρέψτε στο Λόγο μου να σας αφυπνίσει και να σας εξυψώσει, να αποκαλύψει μπροστά σας όλα 

τα χαρίσματα, τις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αρετές που η πνευματική σας ψυχή κρύβει μέσα της. 

Γιατί είστε ανάμεσα σ' αυτούς που, αν και έχουν κληρονομιά μέσα τους, θεωρούν τους εαυτούς τους 

φτωχούς εξαιτίας της άγνοιάς τους. 

Όταν ο Κύριός σας είδε ότι ζούσατε εθισμένοι στην υλική ζωή, παρόλο που σας είχε προικίσει με 

πνευματικό φως και χάρη, ήρθε σε σας για να σας αφυπνίσει και να σας πει ότι δεν είναι σωστό να 

υποφέρετε από πνευματική πείνα και δίψα, παρόλο που η θεία πηγή της σοφίας είναι προσιτή σε σας, για 

να την προσεγγίσετε μέσω του μονοπατιού της πνευματοποίησης. Γιατί με την έναρξη αυτής της εποχής, 

είναι σαν να ξεκινάτε κι εσείς ένα ταξίδι. 

Αλλά πραγματικά σας λέω, ότι όλα όσα έχει συλλέξει η ψυχή σας στο παρελθόν της είναι φως 

εμπειρίας και ατσάλι για να αντέξει τις δοκιμασίες και τα μαθήματα που φέρνει ο Τρίτος Χρόνος. 

57 Σας τραβάω κοντά Μου για να μάθετε τα μαθήματά Μου. Να είστε όλοι σας ευπρόσδεκτοι 

μπροστά στην Καρέκλα Μου, να είστε ευλογημένοι, εσείς που επιμένετε. Η παρουσία σας στο Λόγο μου 

έχει μεγάλη σημασία, είναι η επιθυμία σας να έρθετε πιο κοντά Μου. 

Μόνο εγώ θα μπορέσω να σας αποκαλύψω τα χαρίσματα που διαθέτετε και να σας κάνω να νιώσετε 

την ευθύνη που έχετε απέναντι στους συνανθρώπους σας. 

Τώρα είναι η ώρα της κρίσης, η ώρα της πληρωμής κάθε χρέους, η ώρα της επανόρθωσης. 

58 Το θεϊκό μου έργο είναι το φως που, όταν ακτινοβολεί τους ανθρώπους, τους φωτίζει μέσω του 

πνεύματος. Σε μερικούς το θείο μήνυμα θα έρθει άμεσα με τη μορφή έμπνευσης, σε άλλους μέσω του 

Λόγου μέσω των μαθητών μου, σε άλλους με τη μορφή συγγραμμάτων των οποίων οι σελίδες περιέχουν 

το νόημα των διδασκαλιών μου. 
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59 Βήμα-βήμα και σιγά-σιγά, οι άνθρωποι θα αφυπνιστούν στη ζωή του Πνεύματος. Θα είναι σαν μια 

νέα ύπαρξη γι' αυτούς, σαν να ξεκινούν μια νέα ζωή γεμάτη υποσχέσεις, γεμάτη θαυμάσιες εκπλήξεις και 

φωτισμένη από το φως του μεγαλύτερου ιδανικού: του Θεού. 

60 Ναι, αγαπητοί άνθρωποι, ο Θεός είναι το ιδανικό των ψυχών όταν πρέπει να σηκωθούν. Διότι το 

να λέμε "Θεός" σημαίνει τελειότητα, αρμονία, σοφία, ευδαιμονία, φως, άπειρη ειρήνη, αγάπη, αιωνιότητα. 

Όταν η ψυχή έχει ξεφύγει από το χωνευτήρι των δοκιμασιών, όταν έχει παλέψει με τη "σάρκα" και με 

τον κόσμο μέσα στην απέραντη θάλασσα των παθών, σταματά για μια στιγμή για να αναλογιστεί όλα όσα 

συνέβησαν - όπως ένας ναυαγός που, αφού παλεύει απεγνωσμένα με τα κύματα, φτάνει τελικά στην ξηρά, 

προσκολλημένος σε ένα κομμάτι ξύλο, το σύμβολο της πίστης και της ελπίδας του, και, ατενίζοντας την 

ακόμα φουρτουνιασμένη θάλασσα, αναφωνεί: "Το πλοίο βυθίστηκε, αλλά εγώ σώθηκα! Ευλογημένος ο 

Κύριος του Ουρανού!" 

Τέτοια είναι η μοίρα της ψυχής που - σαν ναυαγός μετά την καταιγίδα - σταματά, συλλογίζεται, 

αναλογίζεται τα πάθη της, βλέπει τις γήινες δόξες και τις ματαιοδοξίες της να βυθίζονται στο παρελθόν 

σαν το ναυαγισμένο πλοίο του ναυαγού. Αλλά όταν βλέπει το φως της πίστης να ανατέλλει μέσα του, 

αναφωνεί με χαρά: "Πατέρα, σε ευχαριστώ, γιατί παρά τα τόσο μεγάλα βάσανα δεν σε ξέχασα!". 

61 Αυτή είναι η ώρα της αφύπνισης της ψυχής και η στιγμή που αρχίζει η ανύψωσή της. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 270  
1 Μακάριοι είναι εκείνοι που είναι προετοιμασμένοι την τελευταία ημέρα της εκδήλωσής Μου. 

Γιατί αληθινά, σας λέω, η ψυχή τους θα λάβει μέρος στο νέο μου δείπνο. Εκεί, καθώς θα λαμβάνετε για 

τελευταία φορά αυτό το αόρατο, αληθινό ψωμί χωρίς προζύμι, η ψυχή σας θα δυναμώσει, θα γεμίσει με 

πνευματικότητα και φως, μέσω του οποίου σύντομα θα κατανοήσει το νόημα αυτής της Διδασκαλίας. 

2 Τι επισημότητα επικρατεί σε αυτή την τελευταία ώρα! Πόσο φως λάμπει σε αυτόν τον λαό! 

3 Η Βασιλεία των Ουρανών θα πλησιάσει την ψυχή σας με την αιώνια πρόσκλησή της να 

κατοικήσει μέσα της. Τα μεγάλα, τα ισχυρά πνεύματα, τα πνεύματα του φωτός, οι αληθινοί σοφοί του 

πνευματικού κόσμου, θα είναι παρόντες εκείνες τις στιγμές. 

4 Οι ανιχνευτές, οι προφήτες που μετέφεραν τα θεία μηνύματα στη γη σε άλλες εποχές, θα είναι 

επίσης παρόντες. Γιατί ο λόγος μου ήταν για όλες τις ψυχές, είτε είναι ενσαρκωμένες είτε ελεύθερες από 

την ύλη. 

5 Αυτές οι οντότητες θα είναι εκπρόσωποι των άπειρων κόσμων ζωής που υπάρχουν στο σύμπαν και 

θα παρευρίσκονται στην τελευταία μου εκδήλωση που υπάρχει με αυτή τη μορφή αυτή τη στιγμή. 

6 Τι θα δουν ανάμεσα σε αυτόν τον λαό; Τι θα ανακαλύψουν; Μόνο εγώ ξέρω. Αλλά σας προτρέπω 

να "προσέχετε" και να προσεύχεστε, ώστε να είστε από εκείνους που κάθονται στο τραπέζι - από εκείνους 

που τρώνε και κλαίνε μαζί με τον Δάσκαλο, από εκείνους που τρώνε και πίνουν το ψωμί και το κρασί του 

ουρανού. 

Μην έρχεστε στο τραπέζι, ενώ διαπράττετε προδοσίες, γιατί τότε θα είστε μαζί Μου μόνο 

φαινομενικά. Γιατί στην πραγματικότητα, η συνείδησή σας δεν θα σας επιτρέψει να απολαύσετε την 

παρουσία του Πατέρα σας. 

7 Ξέρετε γιατί σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο; Επειδή ξέρω τι θα συμβεί, επειδή σας γνωρίζω 

απόλυτα και ξέρω ποιος θα Με αρνηθεί, και ποιος θα Μου είναι πιστός επειδή έχει μελετήσει τον Λόγο 

Μου, και ποιος θα παραστρατήσει επειδή δεν έχει κατανοήσει ποτέ την ουσία του Έργου Μου. 

8 Ενώ κάποιοι ενδιαφέρονταν μόνο για το νόημα του λόγου μου και επιθυμούσαν πάντα την πρόοδο 

και την ανάπτυξη της ψυχής τους, άλλοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για την εξωτερική λατρεία. Ομοίως, 

ενώ οι πρώτοι δέχονταν με χαρά διδασκαλίες για την πνευματικότητα, οι δεύτεροι ενοχλούνταν όταν 

αναφέρονταν τα λάθη τους. 

9 Μόνο Εγώ ξέρω ποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει σε Μένα εξαιτίας όλων αυτών που θα έπρεπε να 

είχαν γίνει γνωστά μέσω των φορέων της φωνής Μου και αυτών που αποκρύφτηκαν.  

10 Καταλάβετε, άνθρωποι: Σε αυτή την "Τρίτη Εποχή", εσείς, ως μάρτυρες που έχετε βιώσει αυτή τη 

θεϊκή εκδήλωση, έχετε το καθήκον να διαδώσετε αυτό το μήνυμα αρκετά πιστά και αληθινά. Έχετε κληθεί 

και επιλεγεί να φέρετε τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα, να διδάξετε στους συνανθρώπους σας το 

πνευματικό μονοπάτι - το μόνο που σας οδηγεί στην ειρήνη, στο αληθινό φως και στην αγκαλιάζουσα 

αδελφοσύνη.  

11 Έχει περάσει πολύς καιρός που αφιέρωσα για να σας διδάξω. Επειδή όμως εκείνοι που ήρθαν 

τελευταίοι Με άκουσαν ελάχιστα, αφήνω τον Λόγο Μου γραμμένο γι' αυτούς, ώστε να αναζητήσουν σ' 

αυτόν το θείο νόημα και να φτάσουν όλοι στην ίδια κατανόηση και στην ίδια πνευματοποίηση. 

12 Αν ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι, μην έχετε άλλο ιδανικό από αυτό της τελειότητας της ψυχής 

σας - μια τελειότητα που μπορείτε να επιτύχετε εφαρμόζοντας τη διδασκαλία μου, ζώντας τις διδασκαλίες 

μου, αφιερώνοντας την ύπαρξή σας στην υπηρεσία του πλησίον σας, στους θεϊκούς και ανθρώπινους 

νόμους, με αδιάκοπη αφοσίωση στο καθήκον. 

13 Έχετε ήδη παλέψει πολύ για την υλική σας ζωή. Τώρα ήρθε η ώρα να εργαστείτε υπέρ της ψυχής. 

14 Και οι δύο προσπάθειες είναι διαφορετικές ως προς τη φύση τους. Γιατί ενώ ο ανθρώπινος αγώνας 

είναι εγωιστικός, γιατί εργάζεται για τον εαυτό του, ο πνευματικός αγώνας πρέπει να είναι απολύτως 

ανιδιοτελής, πρέπει να σπείρετε το μονοπάτι σας με αγάπη και έλεος χωρίς να περιμένετε ανταμοιβές. 

15 Προσπαθήστε να διεισδύσετε και να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταλάβετε ότι στην άσκηση μιας υψηλής, αγνής και πνευματικής ζωής υπάρχουν μεγαλύτερες 

ικανοποιήσεις, οι μεγαλύτερες χαρές, οι αληθινοί και αιώνιοι θρίαμβοι. 
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16 Όταν η ψυχή ανυψωθεί πάνω από την υλοποίηση του κόσμου και πάνω από την αταξία του 

σώματος, θα δει τη ζωή μέσα από το φως της αλήθειας. Μόνο τότε θα ανακαλύψει τι είναι αληθινό και τι 

ψεύτικο. 

17 Μου είναι ευχάριστο όταν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή των παιδιών Μου και Με γεμίζει χαρά όταν 

η ανθρώπινη καρδιά βιώνει χαρά. Θέλω μόνο να προσπαθείτε για το αληθινό, για το οποίο σας δίνω τα 

μέσα στο Λόγο Μου. 

18 Αληθινά σας λέω: Μακάριοι όσοι δεν έχουν συνηθίσει τον λόγο μου. Μακάριοι όσοι υπακούουν 

στα διατάγματά μου και τα σέβονται. Γιατί αυτοί θα είναι που θα μαρτυρήσουν το έργο Μου. Θα είναι 

αυτοί που θα ανταποκρίνονται με αγάπη στην αγάπη που τους δείχνω στον Λόγο μου. Είναι αυτοί που θα 

έχουν συμπόνια και ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους φορείς της φωνής που δίνουν τη ζωή τους όλο και 

περισσότερο σε αυτόν τον λαό. 

19 Αλλά πόσοι έχουν συνηθίσει στην εκδήλωσή μου! Είναι παρόντες στις διδασκαλίες μου σαν 

κάποιος που παρακολουθεί μια ιεροτελεστία ή εκπληρώνει μια παράδοση, και αυτή δεν είναι η 

συμπεριφορά που περιμένω από τους ανθρώπους μου. 

20 Δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να κατανοήσετε όλοι σας το έργο μου με πνευματικό τρόπο. 

Προσέξτε ότι ενώ κάποιοι από τους "εργάτες" μου γίνονται ταπεινοί και φιλανθρωπικοί στο βαθμό που 

τους χορηγώ παροχές, άλλοι γίνονται υπερήφανοι και εγωιστές, νομίζοντας ότι γίνονται όλο και πιο 

ανώτεροι από τους αδελφούς και τις αδελφές τους. 

21 Οι πρώτοι εργάζονται στη σιωπή, στην ταπείνωση, στην πνευματική εσωστρέφεια. Οι τελευταίοι 

δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι αν δεν ζουν περιτριγυρισμένοι από κολακείες, επαίνους και τιμές 

και αν δεν απολαμβάνουν την ταπείνωση των μικρών και αδύναμων αδελφών τους. Αυτοί δεν είναι 

μαθητές Μου, γιατί ποτέ τα διδακτικά Μου παραδείγματα, η διδασκαλία Μου ή οι αποκαλύψεις Μου δεν 

τους δίδαξαν τέτοιες συμπεριφορές. 

22 Σε όσους από εσάς έχετε δημιουργήσει ένα τέτοιο βάθρο, σας λέω με αγάπη ότι πρέπει να 

κατέβετε από αυτό - από πεποίθηση, από μετάνοια - αν δεν θέλετε να σας σπρώξουν αύριο κάτω οι ίδιοι 

που σας σήκωσαν σήμερα, όπως συνέβαινε πάντα με τους ανθρώπους που κάθισαν σε ένα θρόνο ψεύτικης 

εξουσίας για να ταπεινώσουν τους γείτονές τους από αυτόν. 

23 Σε όσους από εσάς εργαστήκατε ταπεινά, σπέρνοντας τον ευλογημένο σπόρο της πνευματικής 

φιλανθρωπίας με αγάπη - σας λέω να συνεχίσετε να σπέρνετε, να συνεχίσετε να μαζεύετε τα δάκρυα 

εκείνων που υποφέρουν, να συνεχίσετε να φέρνετε φως στα μονοπάτια του σκότους, της άγνοιας, της 

κακίας και της σύγχυσης. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτή είναι η αποστολή του "εργάτη" του Ιησού. 

24 Θέλω ο ένας και ο άλλος να είναι ενωμένοι στο έργο μου - ενωμένοι με την πίστη, ενωμένοι στην 

πνευματικότητα, περπατώντας στο ίδιο μονοπάτι υπό το βάρος του ίδιου σταυρού. 

25 Μην διακηρύσσετε στον κόσμο ότι είστε δάσκαλοι στην πνευματοποίηση, μην λέτε καν ότι είστε 

μαθητές. Φροντίστε όμως τα έργα σας να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο πιστά στην αλήθεια μου, 

τότε θα σας μαρτυρήσουν. 

26 Καλέστε Με με το πνεύμα στις δύσκολες ώρες της ζωής σας στις μεγάλες δοκιμασίες, χωρίς να 

τραβήξετε εξωτερικά την προσοχή κανενός, και θα κάνω αισθητή την παρουσία και τη δύναμή Μου. 

27 Τα εδάφη μου είναι άπειρα. Πώς μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτά περιορίζονται σε εκείνους 

τους τόπους συγκέντρωσης όπου ακούτε τον λόγο μου; 

28 Τα πεδία εργασίας μου βρίσκονται σε όλη τη γη, όπου σύμφωνα με τη θέλησή μου κατοικεί ένα 

ανθρώπινο ον ή υπάρχει μια ψυχή. Η γη μου εκτείνεται πέρα από αυτόν τον κόσμο και φτάνει σε όλους 

τους κόσμους της ζωής όπου υπάρχει επιθυμία για φως, για ειρήνη, για πνευματική καλλιέργεια, για 

εξαγνισμό και τελείωση. 

29 Αφήστε τη φαντασία σας να επεκταθεί, αφήστε το μυαλό σας να σπάσει τον κύκλο στον οποίο 

έχει κλειστεί, και αφήστε την ψυχή σας να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες με τις οποίες την έχει 

υποτάξει το σώμα, ώστε να μπορέσει να δει το Άπειρο και να χορτάσει από το Αιώνιο. 

30 Πλησιάζει ο καιρός που οι άνθρωποι θα έρθουν σε σας για να διερευνήσουν αυτή τη διδασκαλία. 

Τότε δεν θα υπάρχει καμία αξία στο να τους δείξετε τον Λόγο Μου για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, 

αφού, προερχόμενος από Εμένα, είναι καθαρός και τέλειος στο νόημά του. Θα υπάρξει αξία αν, 

ψάχνοντάς σας, ανακαλύψουν στο λαό μου μια απλή και αγνή ζωή - άνδρες και γυναίκες που ξέρουν να 

αφιερώνουν ένα μέρος του χρόνου τους στην άσκηση του ελέους, που αφήνουν ένα ίχνος παρηγοριάς και 
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φωτός στο μονοπάτι της ζωής τους. Αυτή θα είναι η ζωντανή μαρτυρία που θα δώσετε στον κόσμο - μια 

μαρτυρία που θα δίνεται με έργα, όχι με λόγια. 

31 Είναι αλήθεια ότι το χάρισμα του λόγου θα ανθίσει στα χείλη σας για να συγκινήσει την καρδιά 

των συνανθρώπων σας. Αλλά ας είναι τα έργα που επιβεβαιώνουν κάθε σας λέξη. 

32 Νομίζετε ότι οι μαθητές μου της Δεύτερης Εποχής αρκούνταν να επαναλαμβάνουν αυτά που είχαν 

ακούσει από τον Δάσκαλό τους; Όχι, άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι το φως ξεχύθηκε άφθονο στο λόγο που 

βγήκε από τα χείλη τους. Αλλά τα έργα τους, οι πράξεις τους ήταν τόσο πολυάριθμες όσο και τα λόγια 

τους. Ως εκ τούτου, ο σπόρος τους ήταν γόνιμος και παραγωγικός. 

33 Γι' αυτό σας λέω: Ξεκουράστε τις ψυχές σας στο Λόγο Μου, ω λαέ. Μπορείτε ακόμα να 

απολαύσετε αυτή τη χάρη για μικρό χρονικό διάστημα. Κάντε τις καρδιές σας σεντούκι, στο οποίο θα 

φυλάξετε όλη την ουσία των διδασκαλιών μου, και η ψυχή σας θα είναι η κιβωτός στην οποία θα 

φυλάσσεται η σοφία μου. 

34 Ήδη πλησιάζει η μέρα που αυτά τα αηδόνια δεν θα κελαηδούν πια στα κλαδιά αυτού του δέντρου, 

και δεν θέλω να χύνετε δάκρυα αργότερα εξαιτίας των ανεκμετάλλευτων χρόνων. 

35 Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει αυτή η περίοδος των εκδηλώσεων, θα σας έχω δώσει όλα όσα 

χρειάζεστε για το πνευματικό σας ταξίδι. Τίποτα δεν θα λείπει. 

36 Σας έχω εφοδιάσει με όπλα φωτός, ώστε να μπορέσετε να σταθείτε όρθιοι σε αυτή την εποχή που 

σας έχω προαναγγείλει, όταν, όπως σας έχω ήδη πει, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν την 

πίστη στον εαυτό τους, όταν η αγάπη για τον Θεό θα πολεμηθεί όπως ποτέ άλλοτε. Αλλά σας αφήνω αυτό 

το Ψωμί της Ζωής, ώστε να φέρετε βάλσαμο σε όσους πεινούν για φως, για να θεραπεύσετε τον πόνο του 

σώματος και της ψυχής - τη δύναμη να σταματήσετε όσους ξεφεύγουν από το αληθινό μονοπάτι. 

37 Προετοιμαστείτε, ώστε αυτοί οι καιροί να μην σας εκπλήξουν. Γιατί αν κοιμάστε, θα ξυπνήσετε 

από τον ύπνο σας από οδυνηρά γεγονότα. Τότε δεν θα είστε σε θέση να σκέφτεστε τους άλλους, θα 

σκέφτεστε τον εαυτό σας, το πολύ τα παιδιά σας, τους γονείς σας, τους συζύγους ή τα αδέλφια σας. Θέλω 

όμως να ξεχάσετε τον εαυτό σας, αυτό που είστε και αυτό που κατέχετε, ώστε η ψυχή σας να αφοσιωθεί 

στο ύψιστο καθήκον της, που είναι να αγαπάει τον Θεό μέσα στον πλησίον της. 

38 Θέλω να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας σαν να τους γνωρίζατε, και γι' αυτό αρκεί να ξέρετε ότι 

υπάρχουν. 

39 Ενωθείτε για να σχηματίσετε έναν ισχυρό λαό, τον Νέο Ισραήλ, που ξέρει πώς να πορεύεται μέσα 

από διωγμούς, επισκέψεις και αντιθέσεις, ακολουθώντας βήμα προς βήμα το φωτεινό μονοπάτι του 

Νόμου μου, ωθούμενος από τη θεία υπόσχεση της ειρήνης μου. 

40 Είστε, τόσο στο πνεύμα όσο και στο αίμα, ένας λαός που αγωνίζεται για την ειρήνη και την 

ελευθερία, ο οποίος έχει βιώσει πολλή καταπίεση, πειρασμούς και ταπεινώσεις. Αληθινά σας λέω, μέσα 

από αυτό το ποτήρι του πόνου, το τόσο πικρό, η ψυχή σας έχει εξαγνιστεί και χαλυβδωθεί. 

41 Μην αφήσετε το ιδανικό του φωτός, της ελευθερίας και της ειρήνης να πεθάνει. Πρέπει να 

καταλάβετε ότι αυτό το πνευματικό μονοπάτι που σας υποδεικνύω θα φέρει τους ανθρώπους της πίστης 

και της καλής θέλησης με ασφάλεια στον προορισμό τους. 

42 Όταν η δικαιοσύνη μου εκδηλωθεί πλήρως στον κόσμο, θα σας βοηθήσει να μαρτυρήσετε, να 

προσηλυτίσετε και να ισοπεδώσετε τα μονοπάτια. 

43 Η δίψα για την αλήθεια θα γίνει πολύ μεγάλη στην ανθρωπότητα και πρέπει να της δοθούν τα 

κρυστάλλινα νερά της διδασκαλίας μου, ώστε να μη χαθεί. Να γνωρίζετε πάντα ότι οι άνθρωποι αυτής της 

εποχής δεν μπορούν πλέον να εξαπατηθούν λόγω της πνευματικής τους εξέλιξης, ότι ο κόσμος πρόκειται 

να ανοίξει πλήρως τα μάτια του στο φως για να πει: "Αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το κακό, αυτό 

είναι το φως και αυτό είναι το σκοτάδι", και ότι δεν επιθυμεί πλέον να περπατά σε στραβά μονοπάτια, 

ούτε να χάνεται σε τελετές και παραδόσεις. 

44 Ο μακρύς δρόμος της εμπειρίας, της ελεύθερης βούλησης, της ανυπακοής και του κακού έχει ήδη 

διανυθεί από την ανθρωπότητα και πλησιάζει στον στόχο της, όπου θα φτάσει μπερδεμένη, αλλά όπου θα 

βιώσει επίσης το φως που ανατέλλει μέσα της. 

45 Το πνεύμα θα πολεμήσει σαν κοφτερό ξίφος του φωτός ενάντια στο σκοτάδι και θα εμποδίσει την 

ψυχή να πέσει σε σύγχυση, και όταν ηρεμήσει και μπορέσει να κοιτάξει και να κρίνει το παρελθόν της, 

μια σειρά από οράματα θα περάσουν από το μυαλό της και θα την ενθαρρύνουν να μην γυρίσει ποτέ ξανά 

πίσω. 
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46 Ο Λόγος Μου θα λάμπει σε αυτές τις στιγμές σαν φάρος σε θυελλώδεις νύχτες και θα φωτίζει το 

δρόμο των χαμένων. 

47 Θα ήταν σωστό αν μέχρι τότε δεν είχατε αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό; 

48 Γνωρίζετε ότι δεν είστε απολύτως απαραίτητοι για την πνευματική σωτηρία της ανθρωπότητας. 

Αλλά τι θα γινόταν τότε με την αποστολή σας; 

49 Μπορώ να κάνω τα πάντα χωρίς εσένα. Αλλά τι θα μπορούσατε να Μου απαντήσετε αν σας 

καλούσα; 

50 Μαθητές: Αφού προσευχηθείτε, σκεφτείτε την ευθύνη σας και μετρήστε το εύρος της αποστολής 

σας. Το γνωρίζετε πολύ καλά, διότι σας έχω μιλήσει γι' αυτό εκτενώς. 

51 Έρχομαι σε σας για να σας ενθαρρύνω με λόγια αγάπης και σοφίας. Βρίσκεστε στις παραμονές 

μεγάλων γεγονότων. Σας ανακοίνωσα ότι ο κόσμος θα συγκλονιστεί το 1950. Αυτά τα γεγονότα θα 

σηματοδοτήσουν το τελευταίο έτος της διακήρυξής μου και την αναχώρησή μου, έτσι ώστε οι άνθρωποι, 

αν ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την αλήθεια της διακήρυξής μου και τις συνθήκες που την 

περιβάλλουν, να ανακαλύψουν ότι τόσο στην αρχή της διακήρυξής μου το 1866 όσο και προς το τέλος της 

το 1950, ο ουρανός, η φύση και η ανθρώπινη ζωή συγκλονίστηκαν. 

52 Σκεφτείτε τον κόσμο αύριο, αγαπημένοι μου άνθρωποι, τους ανθρώπους που θα αναζητούν με 

αγωνία σημάδια της παρουσίας Μου. Να θυμάστε ότι παραμένετε πιστός μάρτυρας όλων όσων είδατε και 

ακούσατε από Μένα. 

53 Όπως οι οδηγίες μου ήταν λεπτομερείς, έτσι θα πρέπει να είναι και η μαρτυρία σας, έτσι ώστε να 

μην αφήσετε την παραμικρή αμφιβολία ή λάθος σε κανέναν από τους συνανθρώπους σας. 

54 Εντυπωσιάστε βαθιά στις καρδιές σας ότι δεν θα προσπαθήσετε να πείσετε τους συνανθρώπους 

σας με εξωτερικές και εντυπωσιακές πράξεις, αλλά με την πνευματική ουσία της διδασκαλίας μου. 

Θα μπορούσατε πράγματι να εντυπωσιάσετε εκείνους που, επιθυμώντας παρηγοριά, έρχονται εδώ με 

το βάρος του πόνου τους και οι οποίοι, στη λαχτάρα τους να βρουν ανακούφιση από τον πόνο τους, δεν θα 

δώσουν καν προσοχή στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν το βάλσαμο. Αλλά να θυμάστε ότι θα ανοίξουν 

τα μάτια τους και θα καταλάβουν ότι το βάλσαμο που έλαβαν οι "εργάτες" από Μένα δεν τους δόθηκε σε 

όλη του την καθαρότητα. Αληθινά σας λέω, ο σπόρος που σπέρνεται με αυτόν τον τρόπο θα αποδώσει 

πολλούς κουφούς καρπούς. 

55 Ο "εργάτης" που βασίζει το έργο του στην άσκηση μιας αληθινής φιλανθρωπίας, σωστά 

κατανοητής - ο οποίος, εκτός από το να ανακουφίζει τις ασθένειες του σώματος, ανάβει το φως της πίστης 

στον Θεό και μεταδίδει πνευματική γνώση - αυτός που ξεχνά τον εαυτό του και αφιερώνει λίγες στιγμές 

στην υπηρεσία του πλησίον του, θα κάνει τον πνευματισμό αισθητό στους συνανθρώπους του, θα κάνει 

αισθητή την παρουσία μου μέσω των έργων του, και κατά συνέπεια το χωράφι του θα είναι καρποφόρο 

και η σοδειά του καλή και άφθονη. 

56 Πρέπει να υπενθυμίσω στην ψυχή σας την αποστολή που της έχει ανατεθεί, για να μην εξαπατάτε 

τον εαυτό σας, για να μελετάτε εκ των προτέρων τις προθέσεις σας, τον σκοπό των έργων σας και για να 

καταλαβαίνετε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα που θα λάβετε. 

57 Είστε μαθητές μου και πρέπει να ζείτε ξύπνιοι, ώστε να ακούτε τη φωνή της συνείδησης πριν 

εκτελέσετε ένα έργο. Τότε θα καθορίσετε τον στόχο που θέλετε να πετύχετε πέρα από αυτή τη ζωή, 

γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να συσσωρεύετε αξίες εδώ μόνο για να γίνετε άξιοι να κατοικήσετε σε κόσμους 

του φωτός. 

Τι σημασία έχει αν οι άλλοι φτάνουν πριν από εσάς με τη βοήθειά σας. Η αξία σας θα είναι ακόμη 

μεγαλύτερη, γιατί αυτό σημαίνει ότι σκεφτήκατε περισσότερο αυτούς παρά τον εαυτό σας. 

58 Η ζωή του πνευματιστή είναι δύσκολη. Διότι όποιος, αφού λάβει τη διδασκαλία, τρέφει αισθήματα 

μίσους, εγωισμού, υποκρισίας ή κακίας, δεν θα μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του σωστά μαθητή αυτής 

της διδασκαλίας. 

59 Στον πνευματιστή πρέπει να υπάρχει ειρήνη, πίστη, φιλανθρωπία, συγχώρεση, χαμόγελο, 

κατανόηση, ανοχή και τρυφερότητα που να εφαρμόζονται ως βάλσαμο σε όσους υποφέρουν. Από την 

άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπάρχει θέρμη, δύναμη και αυστηρότητα στην καρδιά του απέναντι σε 

εκείνους που αλλάζουν την αλήθεια, την κρύβουν ή την προδίδουν. 

60 Σας δίνω καθαρό σπόρο και σας προσφέρω έτοιμα χωράφια για να τον σπείρετε. Επομένως, δεν 

υπάρχει κανένας λόγος να Μου παρουσιάσετε κακούς καρπούς όταν επιστρέψετε. 
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61 Χρησιμοποιήστε τον λόγο μου και σκεφτείτε τον σοβαρά και θα τον νιώσετε να γίνεται ένα λεπτό 

καλέμι που θα εισχωρήσει στην κρυμμένη ύπαρξή σας και θα αρχίσει ένα έργο εξομάλυνσης στην καρδιά 

σας. 

62 Καταλάβετε, άνθρωποι, ότι το κάλεσμά μου έγινε για να γνωστοποιήσω επίσης το καθήκον που 

πρέπει να εκπληρώσετε στη γη. Το πνεύμα σας γνώριζε ήδη για ποιο λόγο στάλθηκε, αλλά έλειπε ακόμη 

να λάβει και η υλική σας φύση αυτή την αποκάλυψη, ώστε να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το πνεύμα 

και να σχηματίσουν και οι δύο μια ενιαία ύπαρξη και μια ενιαία βούληση. 

63 Αφού ακούσατε αυτές τις αποκαλύψεις - θα μπορούσε κάποιος από εσάς να αρνηθεί την αποστολή 

του; Θα μπορούσε το πνεύμα σας να δραπετεύσει και να αρνηθεί να πολεμήσει; Θα ήταν παιδαριώδες να 

ξεφύγετε από το πεπρωμένο σας και να ξεφύγετε από τον εαυτό σας. Ποιο μέρος θα μπορούσατε να 

ανακαλύψετε σε αυτόν τον κόσμο ή σε άλλους κόσμους στο οποίο δεν θα έφτανε η φωνή μου; Καμία. 

Γιατί η φωνή μου είναι το φως σας. Εξάλλου, ποιος θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτή την εποχή των 

δοκιμασιών; Σε κάθε μέρος που θα αποσυρθείτε, ο εξαγνισμός θα σας ακολουθήσει. 

64 Αλήθεια σας λέω, θα μπορέσετε να βρείτε ασφάλεια και ειρήνη μόνο στην εφαρμογή και τήρηση 

του νόμου που σας έχω εμπιστευθεί. Τα προσόντα που αποκτά η ψυχή σας στο μονοπάτι της αγάπης, τα 

οποία είναι το έλεος και η αδελφοσύνη, θα αντανακλώνται στην ανθρώπινη ζωή σας ως ειρήνη, ηρεμία, 

αυτοπεποίθηση και υγεία. 

65 Στην Πρώτη Εποχή, οι άνθρωποι έκαναν διαθήκη με τον Κύριό τους και ορκίστηκαν να 

εκπληρώσουν τον Νόμο. Σήμερα δεν θέλω να ορκιστείτε - θέλω η παρόρμησή σας να Με ακολουθήσετε 

να είναι αυθόρμητη, η εκπλήρωσή σας να είναι από αγάπη. 

66 Έχω δει όλες τις εκκλησίες να συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή και να σχηματίζουν ένα πλήθος 

για να τιμήσουν την ημερομηνία κατά την οποία αυτός ο λαός ορκίστηκε υπακοή και ένωση μαζί Μου. 

Αλλά σας ρωτώ: Κρατήσατε τον όρκο σας; Ήσασταν υπάκουοι στις οδηγίες Μου και ενωθήκατε; Όχι, 

άνθρωποι, δεν τηρήσατε τον όρκο σας, ο όρκος σας ήταν άκυρος. Γιατί λοιπόν τιμάτε αυτή την 

ημερομηνία; Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να σας δω να χωρίζεστε σωματικά, ακόμη και αν δεν θα 

ενωθείτε ποτέ για να τιμήσετε αυτές τις παραδόσεις, αλλά αντίθετα να σας δω πνευματικά ενωμένους, να 

σας δω να εφαρμόζετε τη διδασκαλία μου και να υπακούτε στο λόγο μου με τον ίδιο τρόπο. Τότε θα είστε 

ενωμένοι στο Έργο μου, και η ένωσή σας θα είναι ισχυρή από αγάπη και ειλικρίνεια, χωρίς την ανάγκη να 

εκπληρώσετε μόνο και μόνο επειδή κουβαλάτε στην ψυχή σας το βάρος ενός όρκου. 

67 Θέλω όταν ο Νέος Λαός του Ισραήλ σηκωθεί για να Με ακολουθήσει, η διαθήκη του θα είναι της 

αγάπης και της πίστης. 

68 Καταλαβαίνετε γιατί καταργώ όλες τις παραδόσεις σας; Γιατί προσπαθώντας να τους 

ακολουθήσετε ξεχνάτε το πραγματικό νόημα της ζωής σας, που είναι να ακολουθείτε το νόμο της αγάπης. 

69 Σας λέω ότι αν δεν ενωθείτε, ούτε συγχωρήσετε τους εαυτούς σας πριν τελειώσει η διακήρυξή μου 

σε αυτόν τον καιρό, δεν ξέρετε τις δοκιμασίες που θα σας ταρακουνήσουν και θα σας θυμίσουν το λάθος 

και την ασυμφωνία σας. 

70 Βλέπω ότι έχετε συνηθίσει στο Λόγο Μου και ότι κλείνετε τα αυτιά σας όταν σας μιλάω με 

επιτιμητικό ή επιτιμητικό τόνο, εμπιστευόμενοι ότι λίγο αργότερα θα σας συγχωρήσω και θα σας μιλήσω 

με άπειρη αγάπη. 

71 Αχ, άνθρωποι, δεν θέλατε να κρατήσετε τον σπόρο και επιθυμείτε μόνο την απόλαυση να φάτε τον 

καρπό! Τι θα απογίνετε όταν δεν θα έχετε τον λόγο μου; Θα επινοήσετε τότε κάποια μορφή για να 

γεμίσετε το κενό σας; 

Όχι, άνθρωποι, μην προσπαθήσετε να εξαπατήσετε τον εαυτό σας, μάλλον κρατήστε τον λόγο μου 

στην καρδιά σας ήδη από τώρα, συσσωρεύστε τον, και όταν δεν θα έχετε πια τη διακήρυξή μου, θα είστε 

κάτοχοι ενός ανεξάντλητου θησαυρού σοφίας, μιας πηγής υγείας και ειρήνης, ενός ανεξάντλητου 

πηγαδιού ευλογιών. 

72 Ο Λόγος Μου γίνεται όλο και πιο σαφής καθώς πλησιάζει η προαναγγελθείσα ημέρα που δεν θα 

τον ακούτε πλέον. Κάποιοι από τους φορείς της φωνής Μου έχουν φτάσει στην ωριμότητα, και ως 

ανταμοιβή για την προετοιμασία τους και την προετοιμασία του λαού, ξεχύνω το Λόγο Μου γεμάτο 

σαφήνεια και απλότητα. 

73 Παλαιότερα, ήταν απαραίτητο να σας μιλήσω με μεταφορική έννοια, επειδή οι φορείς της φωνής 

ήταν σε θέση να μιλήσουν για τις βαθιές διδασκαλίες της αλήθειας μου μόνο με αυτή τη μορφή. Πίσω από 
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κάθε παραβολή ή εικόνα υπήρχε κάτι θεϊκό ή μυστηριώδες που ο φορέας της φωνής δεν ήταν σε θέση να 

εκφράσει. 

Αργότερα, όταν η πνευματοποίησή του και η ανύψωσή του έκαναν το έργο του κατανοητό γι' αυτόν, η 

μεταφορική έννοια εξαφανίστηκε από τα χείλη του, επειδή η διάνοιά του ήταν πλέον ικανή να εκφράσει 

το υψηλό σε μια απλή γλώσσα, εντός της εμβέλειας όλων των οργάνων της διάνοιας και όλων των ψυχών. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 271  
1 Σας ευλογώ, άνθρωποι, και μέσα από εσάς ευλογώ τις μελλοντικές γενιές. 

2 Βλέπω ότι έχετε μολυνθεί από τις ασθένειες του κόσμου, ότι έχετε αρρωστήσει όπως όλα τα 

αδύναμα όντα. Αλλά θα σας καθαρίσω γιατί σας περιμένει μια μεγάλη, ευγενής και δύσκολη πνευματική 

αποστολή για να την εκπληρώσετε. 

3 Στο Λόγο Μου σας αποκάλεσα "Ισραήλ", και όταν ακούσατε αυτό το όνομα, τρέμψατε κάτω από 

το βάρος μιας ευθύνης που ποτέ δεν φανταστήκατε ότι θα φέρετε. 

4 Αυτό το Όνομα σας έκανε να αφυπνιστείτε, και από τότε σταματήσατε να τρέφεστε με ανήθικες, 

βλαβερές ή κακές ικανοποιήσεις, προκειμένου να συντηρείτε την καρδιά και την ψυχή με ουσιαστική, 

υγιή, αγνή τροφή. 

5 Τα κατώτερα πάθη αντικαθιστάτε σταδιακά με την αληθινή αγάπη, τις άσκοπες απολαύσεις 

εγκαταλείπετε για ψυχικές ικανοποιήσεις, και όλα αυτά, που είναι ανανέωση και εξαγνισμός, έχουν δώσει 

ευαισθησία στην καρδιά σας και έχουν επιτρέψει στις λανθάνουσες ικανότητες της πνευματικής ψυχής να 

αρχίσουν να αποκαλύπτονται στη ζωή σας. 

6 Όταν ο λόγος μου έφτασε στο μυαλό σας, σαν μια ακτίνα ηλίου που φωτίζει ένα εξοχικό κτήμα, 

ομολογήσατε τελικά ότι η ψυχή σας μπορεί να τρέφεται μόνο με την αγάπη για τον Πατέρα και για τους 

συνανθρώπους σας. 

7 Έτσι, σταδιακά, το φως διεισδύει σε αυτόν τον λαό που προορίζεται να εγκαινιάσει την εποχή της 

πνευματοποίησης. Επομένως, σας λέω ότι μόλις κερδίσετε αυτή τη μάχη εναντίον του εαυτού σας, δεν θα 

υποχωρήσετε ούτε ένα βήμα, δεν θα υποχωρήσετε. 

8 Όταν δεν θα αρχίσετε πια να αισθάνεστε τον δικό σας πόνο και αντ' αυτού θα αισθάνεστε τον πόνο 

των άλλων, θα κάνετε άλλο ένα βήμα στο μονοπάτι της διδασκαλίας μου. 

9 Τώρα είναι οι καιροί που αναγγέλθηκαν στην ανθρωπότητα από τους προφήτες, όταν ο πόνος θα 

γίνει πολύ σκληρός, για να περάσει και να μετατραπεί σιγά σιγά σε ειρήνη. 

10 Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει τίποτα για τον ερχομό Μου και την παρουσία Μου ως 

το Πνεύμα της Παρηγοριάς, αλλά μέσα τους υποψιάζονται κάτι και Με περιμένουν. 

11 Αυτοί οι άνθρωποι εδώ ξεκίνησαν για να δώσουν στους ανθρώπους τη βεβαιότητα της νέας μου 

αποκάλυψης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ρίχνω το φως Μου στις ψυχές σας. 

12 Όχι πια αστάθεια, άνθρωποι, όχι πια αμφιβολίες ούτε ανυπακοή! Αφήστε την πίστη και την 

εμπιστοσύνη να κυριαρχήσουν σε όλο σας το είναι. 

13 Μην αποφεύγετε τις δοκιμασίες της ζωής, γιατί είναι μαθήματα που πρέπει να μάθετε. Να ξέρετε 

ότι έχετε σταλεί αυτή τη στιγμή για να εξαγνίσετε την ψυχή σας στην εκτέλεση μιας υψηλής, ευγενούς και 

πολύτιμης αποστολής. 

14 Μην αναβάλλετε την εκπλήρωση της αποστολής σας λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια 

σήμερα για να Με ακολουθήσετε - ότι προτιμάτε να περιμένετε μέχρι ο αυριανός ήλιος να φωτίσει 

πλήρως το μονοπάτι σας και μετά να ξεκινήσετε να πολεμήσετε. 

15 Δείτε πώς το φως του Θείου Πνεύματος λάμπει αδιάκοπα στην ψυχή σας, ώστε να μην σας αφήνει 

να πέσετε ή να κοιμηθείτε. 

16 Μερικές φορές, στη σιωπή των διαλογισμών σας, σας εκπλήσσω ρωτώντας σας γιατί υπάρχουν 

τόσο μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στην ανθρωπότητα. Αλλά σας λέω ότι η ερώτησή σας προέρχεται 

από το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε το πνευματικό σας παρελθόν και επομένως δεν γνωρίζετε τα χρέη που 

οφείλετε στους συνανθρώπους σας. 

17 Όταν ολοκληρωθεί η βεβαιότητα της ευθύνης σας απέναντι στους λαούς της γης, θα σηκώσετε το 

σταυρό σας με μεγάλη αγάπη και θα ανεβείτε με χαρά στο βουνό της πνευματικής σας ανάβασης. 

18 Το παρελθόν της ψυχής σας μπορεί να έχει διαγραφεί από τη μνήμη σας, οι προηγούμενες 

υπάρξεις σας μπορεί να έχουν ξεφύγει από το μυαλό σας, αλλά το Βιβλίο της Ζωής, στο οποίο τα πάντα 

είναι γραμμένα από τον Θεό, δεν επιτρέπει σε τίποτα να βυθιστεί στο παρελθόν, τίποτα δεν διαγράφεται 

ούτε ξεχνιέται. Εκεί τα πάντα είναι παρόντα και αιώνια ζωντανά. 

19 Τέτοια είναι η δικαιοσύνη του Πατέρα: τέλεια, στοργική. 

20 Όταν ο άνθρωπος παρεκκλίνει και βυθίζεται στη βρωμιά του κόσμου, ο Κύριος δείχνει το έλεός 

του και σώζει την ψυχή. Αν νομίζετε ότι τα έργα σας στη γη σας έχουν χαλάσει ανεπανόρθωτα για την 
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αιώνια ζωή, ο Αιώνιος Κριτής σας δίνει μια νέα ευκαιρία να επανορθώσετε τα λάθη σας και έτσι, με 

προσπάθεια, θέληση και επιμονή στο καλό, να επιτύχετε τη σωτηρία. 

21 Τώρα που έχετε αυτή την ευλογημένη ευκαιρία, μπορείτε να αναλογιστείτε όλα αυτά και να 

κάνετε μια προσπάθεια να εκπληρώσετε την αποστολή σας, έτσι ώστε - όταν επιστρέψετε σε αυτό το 

"Παραμύθι" από το οποίο οι ψυχές αναχωρούν για να κατοικήσουν στον υλικό κόσμο - να φτάσετε χωρίς 

ανεκπλήρωτες εντολές και αποστολές και αντ' αυτού να βιώσετε την αληθινή ευδαιμονία του να έχετε 

θριαμβεύσει πάνω από την αθλιότητα και την αμηχανία του περιβλήματος του σώματος στο οποίο έχετε 

ζήσει. 

22 Η ψυχή σας είναι ξύπνια όσο ποτέ άλλοτε. Γι' αυτό σας λέω ότι είστε υπεύθυνοι για τα βήματα 

που θα κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί η χρονική περίοδος κατά την οποία σας έδωσα τις διδασκαλίες Μου 

ήταν πολύ μεγάλη και ο Λόγος με τον οποίο σας έδωσα τα μαθήματά Μου ήταν πολύ λεπτομερής. 

23 Μην ξεχνάτε ότι ο πειρασμός σας παγιδεύει περισσότερο στις πιο επίσημες στιγμές και στις ώρες 

με τις μεγαλύτερες συνέπειες, η καρδιά λιποθυμά και το θάρρος βυθίζεται, προκύπτουν αμφιβολίες, 

αβεβαιότητες και αναποφάσεις. 

24 Εμπνευστείτε από την καθαρότητα του έργου μου, αναρωτηθείτε τι είναι πιο ευχάριστο για τον 

Πατέρα σας, τι κάνετε καλά και τι κάνετε άσχημα. 

25 Μελετήστε τα δικά σας έργα προτού κρίνετε τα έργα των άλλων, και θα δείτε να εμφανίζονται 

αμέτρητες ατέλειες που τα μάτια σας έχουν παραβλέψει λόγω έλλειψης μελέτης και αγάπης. 

26 Διώξτε από ανάμεσά σας κάθε είδους φανατισμό, ειδωλολατρία, δεισιδαιμονία, υλισμό και 

περιττές, άχρηστες τελετουργίες. Θα είναι σαν να καθαρίζετε το έδαφος από τα ζιζάνια και στη συνέχεια 

να το σπέρνετε με όμορφο σιτάρι. 

27 Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που έχετε ακόμα για να ακούσετε τη διδασκαλία μου, ώστε να σας 

γεμίσει με φως και χάρη, ώστε να κάνετε το σταθερό βήμα προς την πνευματικότητα - ένα βήμα που δεν 

κάνατε, επειδή συνεχίσατε σε μια λατρεία υλισμού και πλάνης. 

28 Μέχρι σήμερα σας έλειπε η πίστη για να απαλλαγείτε από τα σχήματα, τις τελετές και τα σύμβολά 

σας και να Με αναζητήσετε πνευματικά στο Άπειρο. Δεν είχατε το θάρρος να γίνετε πνευματικοί και 

επινοήσατε ένα είδος εικονικής πνευματικότητας, πίσω από την οποία κρύβετε την υλιστική σας διάθεση 

και τα λάθη σας. 

29 Δεν θέλω να είστε υποκριτές, αλλά ειλικρινείς και αληθινοί. Γι' αυτό σας μιλάω με τη μεγαλύτερη 

δυνατή σαφήνεια, ώστε να καθαρίσετε σε βάθος τη ζωή σας και να δείξετε στον κόσμο την αλήθεια αυτού 

του Έργου. Αποκαλείτε τους εαυτούς σας πνευματιστές; Τότε να είναι πραγματικά έτσι. Μη μιλάτε για τη 

διδασκαλία Μου όσο κάνετε το εντελώς αντίθετο από αυτήν, γιατί τότε μόνο θα μπερδεύετε τους 

ανθρώπους με τα έργα σας. 

30 Πάνω απ' όλα, να έχετε τη γνώση του τι είναι το Έργο μου - τι σημαίνει ο Νόμος μου, ποιο είναι 

το καθήκον σας και πώς πρέπει να το εκτελέσετε, έτσι ώστε - αν δεν έχετε κάποιον οδηγό στο μονοπάτι 

σας που να είναι άξιος να κατευθύνει τα βήματά σας - να μπορείτε να καθοδηγηθείτε από τη συνείδησή 

σας και από τη γνώση που αποκτήσατε στη Διδασκαλία μου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να 

θεωρήσετε κανέναν υπεύθυνο για τυχόν παραλήψεις ή λάθη. 

31 Σας λέω επίσης: Αν αυτός που καθοδηγεί τα πνευματικά σας βήματα με τις συμβουλές του βαδίζει 

σύμφωνα με το νόμο Μου, θα τον ακολουθήσετε πιστά, επειδή έχει καταστήσει τον εαυτό του άξιο της 

εμπιστοσύνης σας. 

32 Όταν έρθει η ώρα να καλέσω αυτόν τον λαό σε λογοδοσία, η φωνή μου θα φτάσει σε κάθε ψυχή 

με την ίδια δικαιοσύνη, αφού ο λόγος μου έχει ακουστεί από όλους με τον ίδιο τρόπο. Τότε κανείς δεν θα 

πει: "Κύριε, κάλεσε σε λογοδοσία αυτούς που ξέρουν περισσότερα, και συγχώρεσε εμάς που κάναμε μόνο 

ό,τι μας είπαν να κάνουμε". 

33 Πιστεύετε ότι ένα παιδί, μπροστά στο κακό παράδειγμα ενός επίγειου πατέρα που είναι κακός ή 

μοχθηρός, διαπράττει λάθος αν δεν ακολουθήσει τον τρόπο ζωής του; Ή πιστεύετε ότι το παιδί είναι 

υποχρεωμένο να ακολουθήσει τα βήματα των γονέων του; 

34 Αληθινά σας λέω, αφήστε τη συνείδηση και τη λογική να είναι οι οδηγοί σας στο σωστό δρόμο.  

35 Αλλά επειδή απομακρύνεστε από τον κακό δρόμο που σας χάραξαν εκείνοι που έχουν καθήκον να 

σας καθοδηγήσουν στη ζωή, δεν πρέπει να τους αγνοήσετε ή να πάψετε να τους αγαπάτε - το αντίθετο 

μάλιστα. Από τον τόπο όπου βρίσκετε τη σωτηρία, θα πρέπει να κάνετε τα πάντα από την πλευρά σας για 
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να βοηθήσετε εκείνους που έχουν παραστρατήσει. Αυτό σημαίνει ότι το έλεος και η αγάπη σας δεν πρέπει 

να αλλάζουν ποτέ. 

36 Προσπαθήστε να κατανοήσετε πλήρως τον λόγο μου, αγαπημένοι μαθητές, ώστε να μην 

βασανίζεστε από αμφιβολίες όταν οι δοκιμασίες σας αιφνιδιάζουν. 

37 Ο υλισμός στέκεται στο δρόμο της ανάπτυξης της ψυχής ως ένα τεράστιο εμπόδιο. Η 

ανθρωπότητα έχει σταματήσει μπροστά σε αυτό το τείχος. 

38 Βρίσκεστε σε έναν κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος μπόρεσε να αναπτύξει τις διανοητικές του 

ικανότητες για την εφαρμογή της επιστήμης που σχετίζεται με την ύλη. Όμως η κρίση του για την ύπαρξη 

του πνευματικού εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, η γνώση του για όλα όσα δεν ανήκουν εξ 

ολοκλήρου στην ύλη είναι καθυστερημένη. 

39 Αυτός ο αιώνας στον οποίο ζείτε παρουσιάζει δύο όψεις: η μία είναι η ανάπτυξη του νου και η 

άλλη η πνευματική στασιμότητα. 

40 Πράγματι, το θείο φως λάμπει στις ικανότητες της διάνοιας και από αυτές πηγάζει η μεγάλη μου 

έμπνευση, οι καρποί της οποίας εκπλήσσουν την ανθρωπότητα- διότι η διάνοια απαιτεί τώρα ελευθερία 

και επέκταση της γνώσης. Ο άνθρωπος βυθίζεται στη μελέτη της φύσης, ερευνά, ανακαλύπτει, χαίρεται, 

αναρωτιέται, αλλά ποτέ δεν μένει αναποφάσιστος. Αλλά κάθε φορά που του γεννιέται η σκέψη να 

αποσαφηνίσει τη σχέση με το πνευματικό, με την αλήθεια που βρίσκεται πέρα από τη γνωστή σε αυτόν 

ύλη, φοβάται, φοβάται να προχωρήσει στο άγνωστο, σε αυτό που θεωρεί απαγορευμένο, σε αυτό που 

(κατά τη γνώμη του) ανήκει μόνο σε υψηλά όντα που αξίζουν την έρευνα των μυστηρίων του Θεού. 

41 Εκεί αποδείχθηκε αδύναμος και ανόητος, ανίκανος να ξεπεράσει με τη δύναμη της θέλησης τις 

προκαταλήψεις που τον κρατούν χαμηλά. Εκεί αποδείχθηκε ότι είναι έρμαιο διαστρεβλωμένων 

ερμηνειών. 

42 Η ανάπτυξη της ανθρώπινης νοημοσύνης δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ αν δεν αναπτυχθεί και στο 

επίπεδο της ψυχής. Συνειδητοποιήστε πόσο μεγάλη είναι η καθυστέρηση της ψυχής σας, επειδή έχετε 

αφιερωθεί μόνο στη γνώση της γήινης ζωής. 

43 Ο άνθρωπος είναι έρμαιο της θέλησης των άλλων, θύμα ξορκιών, καταδικών και απειλών. Αλλά τι 

έχει επιτευχθεί; Ότι εγκαταλείπει όλες τις επιθυμίες του να κατανοήσει και να αποκτήσει την υψηλότερη 

γνώση που υποτίθεται ότι κατέχει ο άνθρωπος- ότι εμποδίζει τον εαυτό του να μπορέσει να αποσαφηνίσει 

αυτό που παράλογα θεωρούσε πάντα μυστικό: την Πνευματική Ζωή. 

44 Πιστεύετε ότι η ζωή της ψυχής θα είναι για πάντα ένα μυστήριο για τον άνθρωπο στη γη; Αν το 

πιστεύετε αυτό, κάνετε μεγάλο λάθος. Αλήθεια σας λέω, όσο δεν γνωρίζετε την καταγωγή σας και δεν 

ξέρετε τίποτα από αυτά που σχετίζονται με το πνεύμα, θα είστε απλά πλάσματα που θα κατοικούν σε έναν 

άθλιο κόσμο ανάμεσα σε φυτά και ζώα, παρά την πρόοδο των επιστημών σας. Θα συνεχίσετε να πολεμάτε 

ο ένας τον άλλον στους πολέμους σας και ο πόνος θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις ζωές σας. 

45 Αν δεν ανακαλύψετε αυτό που κουβαλάτε στην ύπαρξή σας, ούτε ανακαλύψετε στον πλησίον σας 

τον πνευματικό αδελφό που κατοικεί σε όλους - μπορείτε πραγματικά να αγαπήσετε τον εαυτό σας; Όχι, 

παιδιά των ανθρώπων, ακόμα κι αν λέτε ότι Με γνωρίζετε και Με ακολουθείτε. Αν πάρετε τη διδασκαλία 

Μου επιφανειακά, η πίστη σας, η γνώση σας και η αγάπη σας θα είναι ψεύτικες. 

46 Σήμερα το φως μου κατεβαίνει σε κάθε όργανο του νου με τρόπο λαμπερό και εμπνευσμένο. Όταν 

εκδηλώνεται μέσω αυτών των φορέων φωνής στον ανθρώπινο λόγο, έχει γίνει η Διδασκαλία Μου για 

εκείνον που την έχει ακούσει. Επειδή όμως όλα αυτά στοχεύουν στην ανύψωση της ψυχής σας, τα 

ονόμασα "πνευματισμό". Ποτέ όμως μην μένετε σε ονόματα ή ορισμούς. Αυτό που είναι σημαντικό στη 

διδασκαλία μου είναι το νόημα και η αλήθεια που περιέχει. 

47 Τώρα είναι μια ευνοϊκή στιγμή που το φως του Λόγου μου, η ανώτερη ηθική και η σοφία της 

πνευματοποίησης πέφτουν στις καρδιές - σαν μια αναζωογονητική και ευεργετική βροχή μετά από τη 

μακρά ξηρασία της ερήμου από την οποία περάσατε. 

48 Αυτή η Διδασκαλία είναι τέλεια, όπως ο Λόγος μου που εκφράστηκε στη Δεύτερη Εποχή ήταν 

τέλειος και όπως είναι κάθε έμπνευσή μου. Η τελειότητα δεν θα ήταν δυνατή αν προερχόταν από τα 

όργανα του νου μέσω των οποίων δίνεται. Αλλά προέρχεται από το Θείο Πνεύμα που την ενέπνευσε. 

49 Αυτή η διδασκαλία είναι απλή, όπως όλα τα αγνά και θεϊκά, και γι' αυτό είναι εύκολο να 

κατανοηθεί. Αλλά μερικές φορές θα σας φαίνεται δύσκολο να το εφαρμόσετε. Οι προσπάθειες της ψυχής 
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σας απαιτούν προσπάθεια, παραίτηση ή θυσία από την πλευρά του σώματός σας, και αν δεν έχετε 

πνευματική εκπαίδευση ή πειθαρχία, πρέπει να υποφέρετε. 

50 Από την αρχή του χρόνου, υπάρχει ο αγώνας μεταξύ της ψυχής και της σάρκας για να 

καταλάβουμε τι είναι σωστό, τι είναι επιτρεπτό, τι είναι καλό, για να ζήσουμε μια ζωή σύμφωνη με τον 

νόμο που έδωσε ο Θεός. Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, σας φαίνεται ότι μια παράξενη και κακόβουλη 

δύναμη σας βάζει συνεχώς στον πειρασμό να γυρίσετε την πλάτη στη μάχη και σας καλεί να 

χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη βούλησή σας και να συνεχίσετε στο δρόμο του υλισμού. Σας λέω ότι δεν 

υπάρχει μεγαλύτερος πειρασμός από την αδυναμία του σώματός σας: ευαίσθητο σε ό,τι το περιβάλλει, 

αρκετά αδύναμο για να υποκύψει, εύκολο να πέσει και να παρασυρθεί. Όποιος όμως έχει μάθει να 

κυριαρχεί στις ορμές, τα πάθη και τις αδυναμίες του σώματος, έχει νικήσει τον πειρασμό που κουβαλάει 

μέσα του. 

51 Τι καινούργιο σας διδάσκει ο πνευματισμός, αφού η διδασκαλία της αγάπης που έφερε ο Ιησούς 

στη Δεύτερη Εποχή σας έδειξε το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε; Σας έκανε να καταλάβετε αυτόν 

τον Λόγο, σας τον εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια και σας έδωσε οδηγίες να τον εφαρμόσετε πνευματικά. 

52 Η διδασκαλία του Ιησού ήταν τέλεια επειδή σας αποκαλύφθηκε μέσω του ενσαρκωμένου "Λόγου" 

στον οποίο ο Θεός έκρυψε τον εαυτό Του. Αυτός ο Λόγος που μίλησε στον κόσμο με τον Ιησού είναι ο 

ίδιος Λόγος που τώρα σας μιλάει στο Πνεύμα και σας είπε να εφαρμόσετε στη ζωή σας αυτή τη 

διδασκαλία, αυτά τα έργα και τα παραδείγματα που άφησα πίσω μου όταν έζησα ανάμεσά σας, ότι επειδή 

θεωρείτε τους εαυτούς σας πολύ εξελιγμένους και ζείτε σε μια εποχή πολύ μακριά από εκείνη, δεν πρέπει 

να πιστεύετε ότι ο Λόγος μου δεν είναι σύγχρονος. Στον πνευματισμό μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να 

εφαρμόσετε τη διδασκαλία μου και τα παραδείγματά μου στην εποχή στην οποία ζείτε και στην ανάπτυξη 

που έχετε. 

53 Ο σημερινός Λόγος διαφέρει από εκείνον του Ιησού της Δεύτερης Εποχής επειδή δίνεται μέσω 

ανθρώπινων φωνητικών φορέων και αυτά τα όργανα κατανόησης είναι περιορισμένα στην ικανότητά τους 

να λαμβάνουν. Αλλά η σημασία της λέξης που βγαίνει από τα χείλη τους είναι τέλεια. 

54 Ας μη δει κανείς στα ανθρώπινα σώματα που χρησιμοποιώ την παρουσία του Θείου, ούτε στην 

ανθρώπινη φωνή τους τη φωνή του Θεού. Ο Θεός δεν έχει ούτε μορφή ούτε έκφραση ανθρώπινης φωνής 

όπως εσείς. Επομένως, αυτός που ακούει τον Λόγο Μου δεν θα βρει τον Θεό στην εξωτερική έκφραση 

του ανθρώπινου λόγου, αλλά στο νόημά του. Αυτό έχω αποκαλύψει σε όλες τις εκκλησίες. 

55 Ο Δάσκαλος είναι και πάλι μαζί με τους μαθητές Του για να τους υπενθυμίσει εκείνες τις θείες 

διδασκαλίες που έφερε στην ανθρωπότητα στη Δεύτερη Εποχή ως μήνυμα αγάπης και ειρήνης. 

56 Επέστρεψα επειδή οι σημερινές γενιές δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον Λόγο μου ως κανόνα και 

νόμο της ζωής τους και είναι απαραίτητο να τους διδάξω τον τρόπο μέσα από νέα μαθήματα που τους 

εξηγούν αυτό που δεν είχαν καταλάβει. 

57 Ο άνθρωπος ακολουθεί πεισματικά το δρόμο του, ακολουθώντας τις παρορμήσεις της ελεύθερης 

βούλησής του, μακριά από πολλές πραγματικότητες της ζωής. 

58 Θα ήταν καιρός να μην υπήρχαν πλέον αυτοκρατορίες ή ισχυροί λαοί στη γη για να καταπιέζουν 

τους αδύναμους, και όμως υπάρχουν ως απόδειξη ότι οι πρωτόγονες τάσεις εξακολουθούν να επικρατούν 

στον άνθρωπο να ληστεύει τους αδύναμους με κατάχρηση εξουσίας και να κατακτά με τη βία. 

59 Είναι αλήθεια ότι τοποθέτησα τον άνθρωπο στη γη για να γίνει κύριος και να κυβερνήσει σε 

αυτήν, για να βασιλεύσει σε έναν κόσμο ειρήνης, κατανόησης και αρμονίας, όπου θα είναι ένας πρίγκιπας 

υπάκουος και πιστός στον Βασιλιά που είναι ο Δημιουργός του. 

60 Αλλά η κυριαρχία που έχουν εγκαθιδρύσει οι άνθρωποι στη γη είναι διαφορετική - μια κυριαρχία 

ψεύτικου μεγαλείου, ματαιοδοξίας, ψεύτικης δόξας. Ως εκ τούτου, ο κόσμος δεν συγκαταλέγει στα 

μεγαλύτερα πλούτη του τους πνευματικούς θησαυρούς, όπως η ειρήνη, η σοφία και η πνευματική 

ανύψωση. 

61 Η ανθρωπότητα λαχταρά λίγη ειρήνη, αλλά ποτέ δεν την αναζητά με τα μέσα που διαθέτει για την 

επίτευξή της, όπως η σύνεση, η συγχώρεση, το έλεος, η συμφιλίωση και η αγάπη. 

62 Τώρα σας αναγγέλλω μια μεγάλη, σκληρή μάχη μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν την εγκαθίδρυση 

της Βασιλείας της Ειρήνης και εκείνων που μάχονται για να υπερασπιστούν ή να αυξήσουν τη δύναμη της 

γήινης κυριαρχίας τους. 
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63 Είναι η μάχη μεταξύ πνεύματος και ύλης, η αρχαία μάχη μεταξύ του αιώνιου και του πρόσκαιρου, 

το πνεύμα σε αντίθεση με το υλικό. Ποιος θα νικήσει ποιον; Κάποιοι λένε: το πνεύμα, άλλοι λένε: το 

υλικό. Σας λέω: κανένας δεν θα νικήσει. 

64 Αυτή η μάχη δεν έχει να κάνει με τη νίκη του πνεύματος και την ταπείνωση της "σάρκας". Γιατί 

αν ήταν έτσι, η νίκη της θα ήταν ψεύτικη. Η τελική νίκη θα είναι και για τους δύο, όταν το σώμα και η 

ψυχή περπατήσουν μαζί, σε αρμονία και εκπληρώνοντας και οι δύο το πεπρωμένο τους κάτω από ένα 

ιδανικό στο μονοπάτι της δικαιοσύνης και της αγάπης, που είναι το μονοπάτι που χαράζει ο Νόμος μου. 

Πόσο κακό κάνουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους με τους δολοφονικούς πολέμους τους! Μέρες, μήνες και 

χρόνια περνούν χωρίς λίγη γαλήνη στις καρδιές τους, ζώντας σε συνεχή φόβο, υπό την απειλή των ίδιων 

τους των αδελφών τους που έχουν γίνει εχθροί. Είναι αυτό το να ζεις για ένα υψηλό ιδεώδες, ή 

τουλάχιστον να αγωνίζεσαι γι' αυτό; Όχι, άνθρωποι: οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους για τους 

στόχους της ανθρώπινης δύναμης, οι οποίοι αξίζουν πολύ λιγότερο από τη ζωή τους. Αλλά δεν θέλουν να 

αναγνωρίσουν την αξία μιας ζωής, δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι η ύπαρξη ενός ανθρώπινου όντος είναι 

ιερή και ότι μόνο Εκείνος που το δημιούργησε μπορεί να το διαθέσει. 

65 Ο ίδιος κόσμος στον οποίο ζείτε σήμερα υπήρξε πεδίο μάχης για πολύ καιρό. Αλλά ο άνθρωπος 

δεν αρκέστηκε στην τεράστια εμπειρία που του κληροδότησαν οι πρόγονοί του - μια πικρή και οδυνηρή 

εμπειρία που βρίσκεται μπροστά στους ανθρώπους αυτής της εποχής σαν ένα βιβλίο που ανοίγει η 

συνείδηση. Αλλά η καρδιά του ανθρώπου είναι πολύ σκληρή για να δεχτεί τον καρπό της εμπειρίας που 

είναι σαν κληρονομιά φωτός. Τα μόνα πράγματα που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους ήταν το 

μίσος, η υπερηφάνεια, η μνησικακία, η απληστία, η αλαζονεία και η εκδίκηση που τους κληροδοτήθηκαν 

με αίμα. 

66 Θα χρειαστεί η γη να βαφτεί κόκκινη από το αίμα πολλών αθώων και στη συνέχεια να γίνει μαύρη 

από τη θλίψη όσων επιβιώσουν. 

67 Όλες οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν από ανθρώπους πάνω σε θεμέλια υπερηφάνειας και 

αλαζονείας κατέρρευσαν επειδή τα φαινομενικά στέρεα θεμέλιά τους ήταν ψεύτικα και δεν μπορούσαν να 

αντέξουν τη δικαιοσύνη μου. 

68 Αυτές οι δυνάμεις που καταπλήσσουν τους ανθρώπους σήμερα, σύντομα θα τις δείτε να 

καταρρέουν, και όταν οι άλλοι σηκωθούν μετά από αυτές, θα πέσουν κι αυτοί το ίδιο. 

69 Όταν οι άνθρωποι ενώσουν τους λαούς τους και αυτοκυβερνηθούν πνευματικά και ανθρώπινα με 

τους νόμους της αγάπης και της δικαιοσύνης που τους έχει αποκαλύψει ο Πατέρας από την αρχή του 

χρόνου, τότε θα έχουν θέσει τα γερά θεμέλια για ένα βασίλειο ειρήνης στο οποίο, για πρώτη φορά στον 

κόσμο, θα υπάρχει αρμονία, αδελφοσύνη, πραγματική πρόοδος, άνθιση της ψυχής και του ανθρώπου, 

σοφία, γνώση και ευημερία. 

70 Αγαπητοί άνθρωποι, εστιάστε τις σκέψεις σας σε αυτό το πρωινό της χάρης και ακούστε τα 

συναισθήματά σας, ώστε να γνωρίζετε πόση δύναμη έχει η πίστη σας σε σχέση με τη διδασκαλία που 

λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. 

71 Αν αισθάνεστε προετοιμασμένοι, αρκετά δυνατοί για να εργαστείτε για το Έργο Μου, ξεκινήστε 

και κάντε γνωστό το Λόγο Μου, ο οποίος θα είναι το σταθερό θεμέλιο ενός νέου κόσμου, αυτού του 

βασιλείου της ειρήνης και της αλήθειας που σας έχω ανακοινώσει. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 272  
1 Σε ευλογώ, Ισραήλ, και μέσα σε σένα ευλογώ τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Είστε οι 

αγαπημένοι Μου μαθητές που έχετε βιώσει τις αποκαλύψεις Μου και τις εντολές Μου ανά πάσα στιγμή. 

Σας έστειλα σε μια νέα μετενσάρκωση στη γη. Αλλά πριν από αυτό σας προετοίμασα και σας 

προειδοποίησα λέγοντάς σας σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Σας μίλησα 

για τον υλισμό τους και την αφηρημάδα τους, και αναρωτηθήκατε αν μπορείτε να εκπληρώσετε την 

αποστολή σας και πώς θα επιτρέψετε στο λόγο μου, που είναι λεπτή ουσία, που είναι τρυφερότητα και 

φως, να διεισδύσει σε αυτές τις καρδιές που είναι σκληρές σαν βράχοι. 

Ο Δάσκαλος σας δίδαξε να αγωνίζεστε, σας έκανε "εργάτες" και σας έδωσε καρδιές σαν χωράφια για 

να τα προετοιμάσετε, να τα καλλιεργήσετε και να τα κάνετε καρποφόρα. 

2 Όταν ακούσατε το Λόγο Μου μέσω ανθρώπου και σας αποκάλεσα Ισραήλ, η ψυχή σας έτρεμε. Το 

εύθραυστο σώμα σας δεν γνώριζε αυτές τις αποκαλύψεις, αλλά η πνευματική ψυχή γνωρίζει και γνωρίζει 

την αποστολή της. Σας λέω: Είστε προορισμένοι να συνεργαστείτε στο Έργο μου και πρέπει να προσέχετε 

τα βήματά σας. Μην κατεβαίνετε, μην υλοποιείστε, μην ανακατεύεστε με τα πλήθη, γιατί δεν είστε 

ανώτεροι από τους συνανθρώπους σας. Εργαστείτε σιωπηλά, ώστε να σας διακρίνει μόνο η αγάπη και το 

έλεος προς τον πλησίον σας. 

3 Η παρουσία σας θα διαλύσει το σκοτάδι, και αν κλείσετε τα χείλη σας επειδή δεν θα βρείτε την 

κατάλληλη ευκαιρία να μιλήσετε για τη διδασκαλία μου, το πνεύμα της ψυχής σας θα μιλήσει, και έτσι θα 

δημιουργήσετε φως και δικαιοσύνη μεταξύ των συνανθρώπων σας. 

4 Σε αυτή την ώρα του πόνου ήρθα να σας παρηγορήσω. Όλες οι ψυχές γνωρίζουν ότι θα έρθει η 

ημέρα της απελευθέρωσής τους και περιμένουν να δουν τον Σωτήρα τους. Δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο 

θα έρθει, αλλά περιμένουν και συμβουλεύονται την κρυμμένη θεία σοφία. 

5 Εσείς, λαέ, έχετε την επιβεβαίωση όλων όσων έχουν προφητευτεί, και θα φέρετε αυτό το φως 

στους ανθρώπους. Πείτε τους ότι τους αγαπώ και ότι σε κάθε στιγμή της ζωής που τους δίνω, 

αποκαλύπτω το έλεος και τη δύναμή Μου. Βοηθήστε τους να τελειοποιηθούν, πείτε τους να Με 

αναζητούν με αγνότητα, να Με αναζητούν πνευματικά. Θα επικοινωνήσω μαζί τους μόλις εσείς, οι 

εργάτες μου, προετοιμάσετε τις καρδιές τους. Θα σας διανείμω και θα τοποθετήσω το Πνεύμα Μου μέσα 

σας για να αφήσω τον Λόγο Μου να φτάσει σε ανθρώπους όλων των φυλών και δογμάτων. Γιατί οδηγώ 

τους ανθρώπους σε έναν στόχο, στη μόνη αλήθεια. 

6 Οι άνθρωποι σκοντάφτουν στους ογκόλιθους του δρόμου, θρηνούν και υποφέρουν. Αλλά όλα 

αυτά υπακούουν στο Νόμο της Εξιλέωσης και στη Δικαιοσύνη που ήρθε να τους μεταμορφώσει, όπως 

είναι το Θέλημά Μου. Θέλω τα παιδιά μου να Με αγαπούν ως Πατέρα και να πνευματοποιηθούν, ώστε να 

μπορούν να ζουν ειρηνικά. 

7 Όταν μια μεγάλη δοκιμασία χτυπάει την καρδιά σας, Με ρωτάτε επαναστατικά: "Είναι γραμμένο 

στο πεπρωμένο μου ότι πρέπει να αδειάσω αυτό το ποτήρι του πόνου; Είναι η εξιλέωσή μου; Είναι 

πραγματικά το θέλημά σου, Πάτερ;" Εγώ όμως σας λέω: "Τίποτα δεν κινείται χωρίς τη θέλησή μου". 

Υπάρχουν πολλές δοκιμασίες στο πεπρωμένο σας που θα πρέπει να υπομείνετε. Κάποιες θα είναι οι 

συνέπειες των παραβιάσεων του Νόμου Μου, άλλες θα περάσουν από το Πνεύμα Μου στο δικό σας. 

Ωστόσο, όλα είναι δίκαια, ακόμη και αν τα θεωρείτε περιττά. Αν παρακολουθήσετε και μελετήσετε, θα 

μιλήσουν για την τελειότητά μου και την αγάπη μου. Διατηρήστε την ελπίδα και την πίστη ακόμα και στις 

μέρες της μεγαλύτερης πικρίας και εμπιστευθείτε ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, ότι ο ήλιος της 

αγάπης μου θα ακτινοβολήσει την ψυχή και το σώμα σας και ότι η λογική και η διαίσθησή σας θα είναι 

καθαρές και θα οδηγηθείτε σε έναν καλό στόχο. Τότε, όταν φτάσετε στο τέλος του ταξιδιού της ζωής σας, 

θα υπάρχει ειρήνη μέσα σας και χαρά στον Πατέρα. Μετά από κάθε δοκιμασία θα γνωρίζετε τη δύναμή 

σας και θα λαμβάνω τους καρπούς της ανάλογα με την αγάπη που Μου δείχνετε. 

8 Ανθρωπότητα, καλωσορίστε την Τρίτη Εποχή, όταν οι άνθρωποι θα βρουν την πνευματική σοφία. 

Είναι η εποχή που θα Με νιώσετε μέσω της πίστης, της διαίσθησης και της πνευματοποίησης. Μην 

περιμένετε την παρουσία Μου με ανθρώπινη μορφή και μην αναζητάτε τις πληγές Μου για να σκάψετε τα 

δάχτυλά σας σε αυτές προκειμένου να πιστέψετε σε Μένα. 

9 Τα πάντα θα είναι πνευματικά αυτή τη στιγμή. 
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10 Ήρθε η ώρα να Με καταλάβετε και να Με νιώσετε ως Πνεύμα, εγκαταλείποντας όλο τον υλισμό 

σας. 

11 Αλίμονο στους λαούς που προσκολλώνται πεισματικά στην ειδωλολατρία τους, στον φανατισμό 

τους και στην παράδοσή τους! Δεν θα μπορέσουν να δουν το φως μου, ούτε θα νιώσουν την απέραντη 

ευδαιμονία της αφύπνισης της ψυχής. 

12 Είναι αλήθεια ότι η διδασκαλία μου θα συγκλονίσει τον κόσμο. Αλλά όταν η μάχη τελειώσει, η 

αληθινή ειρήνη θα γίνει αισθητή στη γη - αυτή που πηγάζει από το πνεύμα μου. Μόνο οι ανόητοι, οι 

πεισματάρηδες και οι σκληρόκαρδοι θα συνεχίσουν να υποφέρουν. 

13 Ένας αόρατος κόσμος αιωρείται και ζει πάνω από την ανθρωπότητα, ένας κόσμος φωτεινών όντων 

με επικεφαλής τον Ηλία, ο οποίος καθοδηγεί και καθορίζει τα πάντα. 

14 Μακάριοι είναι εκείνοι που αποδεικνύονται δεκτικοί σε αυτή την ουράνια επιρροή. 

15 Σε όλους τους λαούς της γης υπάρχουν άνθρωποι των οποίων το πνεύμα έχει σταλεί για να 

βοηθήσει τον πνευματικό κόσμο στο έργο του. Τι θα τους συμβεί αν αφήσουν την καρδιά τους να 

μετατραπεί σε βράχο αδιαπέραστο από τις πνευματικές εμπνεύσεις; Θα έπρεπε να πιουν ένα πολύ πικρό 

ποτήρι για να επιστρέψουν στο μονοπάτι από το οποίο έφυγαν. 

16 Για Μένα, η μετάνοια ενός ανθρώπου, η ανανέωσή του και η σωτηρία του δεν μπορεί να είναι 

αδύνατη. Τότε δεν θα ήμουν παντοδύναμος και ο άνθρωπος θα ήταν ισχυρότερος από Μένα. Θεωρείτε τη 

δύναμή Μου κατώτερη από τη δύναμη που έχει το κακό στον άνθρωπο; Θεωρείτε ότι το σκοτάδι στον 

άνθρωπο είναι ανώτερο από το θεϊκό φως; Ποτέ! πες Μου την καρδιά σου. 

17 Θυμηθείτε: Το καθήκον Μου, αφού σας έδωσα την ύπαρξη, είναι να σας οδηγήσω στην 

τελειότητα και να σας ενώσω όλους σε μια πνευματική οικογένεια- και μην ξεχνάτε ότι το Θέλημά Μου 

εκπληρώνεται πάνω απ' όλα. 

18 Εγώ, ο Θείος Σπορέας, τοποθετώ τον σπόρο της αγάπης μου ανεπαίσθητα σε κάθε ψυχή. Μόνο 

εγώ ξέρω πότε θα φυτρώσει αυτός ο σπόρος σε όλη την ανθρωπότητα, και μόνο εγώ μπορώ να περιμένω 

με άπειρη υπομονή τους καρπούς των έργων μου. 

19 Χρησιμοποιήστε το νόημα αυτής της διδασκαλίας και αρχίστε να σπέρνετε την αρμονία στους 

κόλπους των οικογενειών σας. Στη συνέχεια, εξασφαλίστε την αρμονία μεταξύ των κοινοτήτων που 

απαρτίζουν το λαό σας. Στη συνέχεια, όταν ενωθούν με πνευματικούς δεσμούς, αφήστε την ειρήνη και 

την ευτυχία σας να ακτινοβολούν προς τα έξω από τη μέση σας. 

20 Όταν αρχίσετε να μετράτε τον αγώνα που θα χρειαστεί για να προσηλυτιστεί όλη η ανθρωπότητα, 

και όταν αναλογιστείτε την έκταση της αμαρτίας που υπάρχει και τη δυστυχία που υπάρχει παντού, 

αναπόφευκτα θα νιώσετε κατάθλιψη στους συλλογισμούς σας. Αλλά ποιος σας είπε ότι μόνο εσείς πρέπει 

να σώσετε τον κόσμο; Αρκεί να κάνετε καλά το κομμάτι που ανήκει στον καθένα σας, και αφήστε τους 

άλλους να κάνουν το δικό τους, και θα δείτε πώς, μέρα με τη μέρα και βήμα με βήμα, με τη βοήθεια του 

Πατέρα σας, θα γίνετε μάρτυρες της εκπλήρωσης του λόγου μου. 

21 Ήταν γραφτό να ζήσετε στη γη αυτές τις δύσκολες στιγμές για την ανθρωπότητα - είναι οι 

απαρχές της Τρίτης Εποχής. Αλλά μην παραπονιέστε για τη μοίρα σας, γιατί αυτό θα ήταν μομφή για 

Μένα. Θυμηθείτε ότι ο καθένας από εσάς - αναφέρομαι εδώ στην πνευματική σας ψυχή - έχει βρεθεί 

αρκετές φορές στη γη και ότι σε κάποιες από αυτές τις υπάρξεις έχετε απολαύσει όλα όσα λαχταρά η 

ανθρώπινη καρδιά. 

22 Να είστε βέβαιοι ότι όσοι υποφέρουν περισσότερο αυτή τη στιγμή έχουν προηγουμένως αδειάσει 

το ποτήρι της απόλαυσης, των ανθρώπινων ικανοποιήσεων και των δόξων του κόσμου μέχρι τον πάτο, 

απομακρυνόμενοι έτσι από το πνευματικό μονοπάτι και μολύνοντας τον εαυτό τους. 

23 Έπρεπε να έρθει η ώρα της εξιλέωσης και του εξαγνισμού, ακόμη και αν έπρεπε να περάσουν 

αιώνες στον κόσμο και η ψυχή σας έπρεπε να περιμένει μέχρι εκείνη την ώρα. Αλλά αυτή η στιγμή έχει 

έρθει τώρα, είναι σήμερα. Κατανοήστε το, βιώστε το και χρησιμοποιήστε το. 

24 Λάβετε το φως του Πνεύματος του Παρηγορητή - εκείνου που έπρεπε να έρθει σύμφωνα με την 

υπόσχεσή μου που δόθηκε στους ανθρώπους. 

25 Τώρα καταλάβετε γιατί η παρουσία μου σε αόρατη μορφή εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση. 

Σήμερα δεν είμαι ο Χριστός που ήρθε με σάρκα και οστά, αλλά ο Χριστός εν Πνεύματι που χύνει φως, 

αγάπη, σοφία και παρηγοριά σε όλους όσους υποφέρουν. 

26 Η αγάπη φωτίζει εκ νέου τη ζωή σας, ανθρωπότητα. Σας δείχνω το πνευματικό μονοπάτι και σας 

αποκαλύπτω την αλήθεια που υπάρχει μέσα σας, ώστε να γνωρίσετε το Θείο Φως. Δεν γνωρίζετε ότι 
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κάνετε λάθος όταν πιστεύετε ότι είστε μεγαλύτεροι από ό,τι είστε; Πιστεύετε στον εαυτό σας σύμφωνα με 

τη "σάρκα", σύμφωνα με το ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζετε όμως ότι αυτή η πεποίθηση είναι 

λανθασμένη, επειδή ο άνθρωπος είναι παροδικός; Σας δίδαξα να βασίζετε την πίστη και την πρόοδό σας 

στις αξίες της πνευματικής σας ψυχής, γιατί αυτές είναι σταθερές και αιώνιες. 

27 Έχετε πιστέψει ότι είστε μόνο ύλη και ότι υπάρχει μόνο αυτός ο κόσμος, και γι' αυτό χύνετε τόσα 

δάκρυα στη ζωή σας, και ο αγώνας σας στη ζωή είναι φοβισμένος και απελπισμένος. 

28 Ο υλισμός σας έχει μετατρέψει την Εδέμ που εμπιστεύτηκα στον άνθρωπο σε κόλαση. 

29 Λάθος είναι η ζωή που ζουν οι άνθρωποι, λάθος οι απολαύσεις τους, η εξουσία και ο πλούτος 

τους, λάθος η μάθηση και η επιστήμη τους. 

30 Πλούσιοι και φτωχοί, όλοι σας ασχολείστε με τα χρήματα, η κατοχή των οποίων είναι απατηλή. 

Ανησυχείτε για πόνους και ασθένειες και ανατριχιάζετε στη σκέψη του θανάτου. Κάποιοι φοβούνται να 

χάσουν αυτό που έχουν και άλλοι λαχταρούν να αποκτήσουν αυτό που δεν είχαν ποτέ. Κάποιοι έχουν τα 

πάντα σε αφθονία, ενώ σε άλλους λείπουν τα πάντα. Όμως όλες αυτές οι προσπάθειες, τα πάθη, οι 

ανάγκες και οι φιλόδοξοι στόχοι αφορούν μόνο την υλική ζωή, την πείνα του σώματος, τα κατώτερα 

πάθη, τις ανθρώπινες επιθυμίες, σαν να μην έχει ο άνθρωπος πραγματικά ψυχή. 

31 Ο κόσμος και η ύλη νίκησαν προσωρινά την ψυχή, την οδήγησαν σταδιακά πίσω στη δουλεία και 

τελικά ματαίωσαν την αποστολή της στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί δεν συνειδητοποιείτε σταδιακά ότι η 

πείνα, η δυστυχία, ο πόνος και η αγωνία που καταδυναστεύουν τη ζωή σας δεν είναι παρά η πιστή 

αντανάκλαση της δυστυχίας και του πόνου της ψυχής σας; 

32 Ήταν απολύτως απαραίτητο να σας αποκαλύψω την αλήθεια που βρίσκεται μέσα σας και που δεν 

θέλατε να δείτε. Αλλά τώρα έχω έρθει, τώρα είμαι μαζί σας, και βασικά θα σας διδάξω να ακούσετε το 

μήνυμα του πνεύματός σας που είχατε συγκρατήσει για πολύ καιρό. 

33 Σύντομα θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι η ζωή που είναι σκληρή με εσάς τους ανθρώπους, 

αλλά ότι εσείς είστε σκληροί με τον εαυτό σας. Υποφέρετε και κάνετε τους γύρω σας να υποφέρουν από 

την έλλειψη κατανόησης. Νιώθετε μοναξιά, βλέπετε ότι κανείς δεν σας αγαπάει και γίνεστε εγωιστές και 

σκληρόκαρδοι.  

34 Τότε άφησέ Με να ακούσω τη φωνή Μου να σου λέει να σηκωθείς, ώστε τα συναισθήματά σου να 

εξευγενιστούν, να μην κοιτάς την ευτέλεια και τις ακαθαρσίες, αλλά τις δυστυχίες και τις κακουχίες, τις 

οποίες πρέπει να συγχωρείς και να ανακουφίζεις. 

35 Ανυψώστε το νου και το βλέμμα σας στον Αιώνιο, για να γεμίσετε με αγνές σκέψεις. 

36 Στο άπειρο, που είναι ο ζωτικός χώρος της ψυχής, δονείται το φως, οι υψηλές σκέψεις και η 

αιώνια ειρήνη. Πετάξτε ψηλά μέχρι τότε και δυναμώστε τους εαυτούς σας σε αυτές τις περιοχές. Όσο δεν 

ανεβαίνετε, θα συνεχίσετε να αρρωσταίνετε, θα συνεχίσετε να μαλώνετε χωρίς να αναγνωρίζετε τους 

εαυτούς σας ως αδέρφια. 

37 Αυτός ο υλισμός έχει διχάσει τους ανθρώπους. Ο σπόρος της διχόνοιας έχει πολλαπλασιαστεί σε 

τέτοιο βαθμό που όχι μόνο οι λαοί απορρίπτουν ο ένας τον άλλον, αλλά ακόμη και οι γονείς και τα παιδιά 

και τα αδέλφια απορρίπτουν ο ένας τον άλλον. 

38 Τουλάχιστον εσείς, οι άνθρωποι που τρέφεστε από τη διδασκαλία μου, σηκώνεστε από το χώμα, 

μαθαίνετε να αγαπάτε και να συγχωρείτε. Μην χτίζετε όλη την ειρήνη του νου και την ευτυχία σας στον 

κόσμο της ύλης, μοιράστε τις προσδοκίες και τους στόχους σας ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλικό 

κόσμο και προσπαθήστε να είστε δίκαιοι σε κάθε πλευρά. 

39 Σταματήστε να πιστεύετε ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα μέσω της ύλης. Καταλάβετε ότι για 

να ανυψωθείτε στον Θεό, μπορείτε να το κάνετε μόνο με την ψυχή. 

40 Πώς θα ήταν σωστό να επιμένετε να πιστεύετε ότι θα πετύχετε την ευδαιμονία της ψυχής σας 

μέσω υλικών έργων; Συνειδητοποιήστε όλα τα λάθη και τα σφάλματά σας. Αν, υλοποιημένοι όπως είστε, 

πιστεύετε ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργηθήκατε, σας λέω ειλικρινά ότι η αφύπνιση της 

ψυχής σας στην αλήθεια θα είναι πολύ πικρή. 

41 Ο Θεός θέλει υπάκουα παιδιά, όχι σκλάβους, αλλά εσείς είστε σκλάβοι των παθών σας και των 

παθών των άλλων. 

42 Είστε σαν χαμένα πουλάκια που, αντί να κελαηδούν, κελαηδούν φοβισμένα. Δεν ευλογείτε πλέον 

τις ευεργεσίες που σας δίνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν ευλογείτε πλέον το όνομά μου κάθε φορά 

που οι ευεργεσίες μου φτάνουν σε εσάς. 
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43 Αισθάνεστε να αποθαρρύνεστε, επειδή βασιστήκατε στις δυνάμεις του σώματος, αλλά αυτό είναι 

αδύναμο. Θα είστε δυνατοί αν μπορείτε να δείτε το μεγάλο λάθος να θεωρείτε τον κόσμο ως το 

πραγματικό βασίλειο της ευδαιμονίας. 

Τη στιγμή της διαφώτισης και της ενόραση, η ψυχή θα ντρέπεται για μια τόσο μεγάλη αθλιότητα, 

επειδή έγινε αθλιότητα στο σώμα. Δεν ήθελε να γίνει ένας κόνδορας που κατακτά τα ύψη του ουρανού. 

Προτιμούσε να είναι σαν εκείνα τα πουλιά που χρειάζονται το σκοτάδι για να κατοικούν, γιατί το φως τα 

τυφλώνει. 

44 Η διδασκαλία μου πρέπει να κατανοηθεί σωστά, ώστε να καταλάβετε ότι δεν σας διδάσκω να 

εκτιμάτε την ανθρώπινη ζωή υποδεέστερα, αλλά να ζείτε την αληθινή, με το βλέμμα, το νου και το 

ιδεώδες στραμμένο προς το αιώνιο. 

45 Σήμερα η πνευματική σας άγνοια είναι τόσο μεγάλη που όταν σκέφτεστε εκείνους που έχουν 

περάσει στον άλλο κόσμο, λέτε: "Ο καημένος, πέθανε και έπρεπε να αφήσει τα πάντα πίσω του και έφυγε 

για πάντα". 

46 Αν ήξερες μόνο με πόση λύπη σε κοιτάζουν αυτά τα όντα από τον πνευματικό κόσμο όταν σε 

ακούνε να μιλάς έτσι. Ο οίκτος είναι αυτό που νιώθουν για σας μπροστά στην άγνοιά σας! Γιατί αν 

μπορούσατε να τα δείτε, έστω και για μια στιγμή, θα μένατε άφωνοι και θα σας συγκλόνιζε η αλήθεια!  

47 Εσείς κλαίτε μπροστά στα άψυχα λείψανα που παρέμειναν μέσα στη γη, και ενώ φυτεύετε 

λουλούδια και ποτίζετε με δάκρυα το ανάχωμα που τα σκεπάζει, εκείνοι που απελευθερώθηκαν από 

εκείνα τα σώματα και κατοικούν στο βασίλειο της ελευθερίας και του φωτός λένε: "Ω άθλιο σώμα, πόσο 

σε αγάπησα και σε υπερασπίστηκα, πόσο σου εξασφάλισα τιμές και απολαύσεις, ματαιότητες και 

πρόσκαιρες δόξες, και τώρα δεν είσαι παρά μια χούφτα χώμα σε έναν σκοτεινό τάφο". 

48 Σκεφτείτε, όλοι σας, το διδακτικό μου λόγο, και θα δείτε να εξηγούνται σ' αυτόν με τη μεγαλύτερη 

δυνατή σαφήνεια τα μυστικά που δεν θέλατε να μάθετε μέχρι σήμερα. 

49 Σε ποια καλύτερη στιγμή από τώρα θα μπορούσα να έρθω να σας παρηγορήσω; Σίγουρα μπορείτε 

επίσης να πείτε ότι ο Χριστός κατέβηκε στα βασίλεια της κόλασης αυτή τη στιγμή. Διότι τι είναι πιο 

κολασμένο από τη ζωή σας στην αμαρτία, μέσα στην οποία ο κόσμος κυλάει; Έρχομαι να σας σώσω 

επειδή απομακρύνεστε από το αληθινό μονοπάτι - τόσο πολύ που θέλατε να ζήσετε χωρίς εμένα, ενώ η 

αλήθεια είναι ότι η ζωή σας και η δική μου είναι μία. 

50 Η ύπαρξη του ανθρώπου, αποκομμένη από τους νόμους του Θεού, είναι κενή και ψεύτικη. Μάθετε 

γιατί ήρθα να σας φέρω το φως: για να σας σώσω με τον ίδιο λόγο που σας έφερα πριν. Διότι η αλήθεια 

είναι μία και επομένως μία διδασκαλία. 

Η αγάπη σας για τον εαυτό σας έστησε θρόνους ειδωλολατρίας για εσάς. Αλλά πεπεισμένη ότι ο 

βασιλιάς που νόμιζες ότι έφερνες ήταν ψεύτικος, η καρδιά σου παρέμεινε αποπροσανατολισμένη. 

Ωστόσο, μέσα στην ύπαρξή σας μπορείτε να αναζητήσετε την παρουσία του Θεού σας, του αληθινού 

Βασιλιά. Αν Με βρείτε εκεί, δεν σας ζητώ να Μου χτίσετε θρόνο. Προτιμώ έναν βωμό αγάπης και 

ταπεινότητας, όπου ένα κηροπήγιο πίστης δίνει φως. 

51 Πολλά είναι αυτά που χρειάζεται η ψυχή σας. Σκεφτείτε: Πόσες φορές την ημέρα τρέφετε το 

σώμα σας; Αν χάσετε ένα από αυτά τα γεύματα, αισθάνεστε αδύναμοι. Αλλά την ψυχή σας, πόσες φορές 

την ημέρα την τρέφετε με τα λόγια μου; 

52 Καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η πνευματική πείνα και δίψα της ανθρωπότητας εν μέσω της 

ξηρότητας της ύπαρξής σας, τότε θα δικαιωθείτε για την παρουσία μου στο πνεύμα για να σας εξηγήσω 

την αλήθεια μου και να σας παρηγορήσω στις μεγάλες δοκιμασίες σας. 

53 Η διδασκαλία μου και ο ερχομός μου αυτή τη στιγμή είναι για να μπορέσουν οι νέοι μου μαθητές, 

που θέλω να γίνετε όλοι σας, να γίνουν πνεύματα παρηγοριάς, όπως ο Δάσκαλός τους, και να πάρουν τους 

δρόμους της γης για να φέρουν εις πέρας το Έργο μου, να σπείρουν την αγάπη μου, να ανάψουν το φως, 

να φέρουν αγάπη και κατανόηση στην καρδιά των παιδιών, να γεμίσουν το απέραντο κενό της ύπαρξής 

τους. Να φέρεις θεραπευτικό βάλσαμο στους ασθενείς που νικιέται από τον πόνο του σωματικού τους 

κελύφους, των οποίων τα βάσανα σταδιακά τελειώνουν με τη ζωή τους- παρηγοριά στους φτωχούς και 

εγκαταλελειμμένους που δεν έχουν κανέναν να ακουμπήσουν το κεφάλι τους. 

54 Όταν δείτε την πραγματικότητα αυτών των μεγάλων παθών, θα τα συγκρίνετε με τον πόνο σας και 

θα τον ευλογήσετε, που νομίζατε ότι ήταν ο μεγαλύτερος, και θα πείτε: "Κύριε, εξαιτίας όλων αυτών που 

κατέχω, θα έπρεπε να είμαι ευτυχισμένος". 
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55 Θα είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με αυτόν που υποφέρει, ώστε η καρδιά σας να λάβει πολλά 

μαθήματα που θα την κάνουν να αγαπήσει, θα την μαλακώσουν και θα την απομακρύνουν από τις 

ψεύτικες απολαύσεις, ώστε να σκεφτεί λίγο εκείνους που πεινούν για στοργή, χρειάζονται αγάπη και 

παρηγοριά. 

56 Μόλις νιώσεις τον πόνο κάποιου άλλου όπως ο δικός σου, δεν θα έχω τίποτα άλλο να σου πω. Με 

δική σας πρωτοβουλία θα αναζητήσετε τους άπορους που βρίσκονται στα κρεβάτια του πόνου στα 

νοσοκομεία. Το χέρι σας, χωρίς να αισθάνεστε καμία απροθυμία, θα τοποθετηθεί στον λεπρό και θα 

χαϊδέψετε τρυφερά το ορφανό. Τα χείλη σας θα φέρνουν φως στην ψυχή με το λόγο τους και θα ξέρετε 

πώς να ανάψετε μια φλόγα πίστης σε όσους περνούν τη ζωή τους χωρίς σκοπό, χωρίς αγάπη και χωρίς 

Θεό. 

57 Ο πνευματιστής δεν θα συσσωρεύει υλικά αγαθά σε αφθονία, αλλά θα φροντίζει να είναι πάντα 

πλούσιος στους θησαυρούς της ψυχής. Θα γνωρίζει πάντα τι περιέχουν και πώς στέκονται. Θα υποφέρει 

όπως όλοι οι θνητοί, αλλά ποτέ δεν θα απελπιστεί ούτε θα επαναστατήσει. 

58 Έχετε μπροστά στα μάτια σας σε κάθε ευκαιρία το παράδειγμά Μου - τη ζωή που αφιέρωσα στο 

καθήκον να σας αγαπώ, να σας παρηγορώ και να σας δείχνω το δρόμο προς την αιώνια ευδαιμονία. 

Μίλησα γι' αυτόν τον τρόπο σε όλη τη διδασκαλία Μου, ώστε πολλοί να Με ακούσουν. Δεν είχα κανένα 

ιδιαίτερο μέρος για να ακούσω το Λόγο Μου. Τόσο στις πλατείες όσο και στις στοές, στους δρόμους ή 

στους ναούς, στο δρόμο ή στα βουνά, άφησα να ακουστεί το μήνυμα που μιλούσε για τη Βασιλεία των 

Ουρανών. 

59 Να είστε πάντα έτοιμοι με ένα ταξιδιωτικό δέμα γεμάτο με αξίες που αποκτήσατε στον αγώνα της 

ζωής, ώστε το κάλεσμά μου στην άλλη ζωή να μην σας εκπλήξει οποιαδήποτε στιγμή. Κοιτάξτε πάντα 

μέσα σας και εξετάστε τον εαυτό σας. Μην περιμένετε να περάσει αυτή η ώρα με μια ψυχή χωρίς αξία. 

Γιατί τότε θα εύχεστε να είχατε κάνει πολύ καλό στη γη, αλλά θα είναι πολύ αργά. Να είστε πάντα σε 

επαφή με τη συνείδησή σας, γιατί δεν ξέρετε ποια στιγμή θα περάσετε. 

60 Μην απελπίζεστε, ω ψυχές στις οποίες απευθύνω συγκεκριμένα τον Λόγο Μου. Επιμείνετε στο 

δρόμο Μου και θα γνωρίσετε την ειρήνη. Αληθινά σας λέω, είστε όλοι προορισμένοι να βιώσετε την 

ευδαιμονία. Δεν θα ήμουν Πατέρας σας αν δεν είχατε δημιουργηθεί για να μοιραστείτε μαζί Μου τη 

Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά μην ξεχνάτε: για να ολοκληρωθεί η ευδαιμονία σας, είναι απαραίτητο βήμα 

προς βήμα να συνεισφέρετε τις αρετές σας, ώστε η ψυχή σας να αισθάνεται άξια αυτής της θεϊκής 

ανταμοιβής. Να ξέρετε ότι είμαι μαζί σας και σας συνοδεύω σε όλη τη διαδρομή. Έχετε πλήρη 

εμπιστοσύνη σε Μένα, γνωρίζοντας ότι το έργο Μου είναι ενωμένο με το δικό σας και το πεπρωμένο Μου 

με το δικό σας! 

61 Αφού δεν ήσασταν σε θέση να ανεβείτε σε Μένα, ήρθα σε σας, δίνοντάς σας έτσι μια απόδειξη 

του ελέους Μου και ένα κίνητρο για την πίστη σας. Η ίδια η σκέψη της εκπλήρωσης της αποστολής σας 

σας φοβίζει, επειδή είστε δυνατοί στους αγώνες του κόσμου, αλλά αδύναμοι στην αποστολή της 

πνευματικής ψυχής. 

Μου λέτε ότι εξακολουθείτε να έχετε πολλές ελλείψεις για να θεωρείτε τους εαυτούς σας μαθητές 

Μου. Αλλά σας λέω ότι κάθε ελάττωμα είναι σαν πέτρα, και όλα μαζί σαν βάρος. Όσο ζείτε κάτω από το 

βάρος αυτού του βάρους, είναι αδύνατον να σηκωθείτε. Αλλά στο βαθμό που σταδιακά αποτινάξετε το 

βαρύ φορτίο των ελλείψεών σας, αρχίζετε να αισθάνεστε ότι μπορείτε να ανέλθετε στα ύψη του 

πνεύματος. 

62 Επιτρέψτε στον Λόγο Μου να σας τελειοποιήσει. Ξέρω ότι δεν έρχεστε όλοι σας με 

προετοιμασμένη καρδιά για να Με ακούσετε, ότι κάποιοι κοροϊδεύουν αυτή την εκδήλωση και κάποιοι 

αμφιβάλλουν, όπως ακριβώς υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι, αν και ο Λόγος είναι εξυψωμένος, δεν 

προέρχεται από τον Χριστό, αλλά από κάποιο άλλο ον. Αλλά σας λέω ότι οι σκέψεις μου φτάνουν στα 

αντίστοιχα όργανα του νου για να αποκαλυφθούν με σοφία. 

63 Ποιος έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί την παρουσία Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού σας 

έχω δώσει αποδείξεις ότι είμαι στη διάθεσή σας λόγω της αγάπης Μου; Σκεφτείτε τον Ιησού όταν τον 

χτύπησαν στο σταυρό. Αλλά τι άλλο αντιπροσωπεύει αυτός ο σταυρός παρά την ανθρωπότητα; Αλήθεια 

σας λέω, είμαι ακόμα προσκολλημένος στο σταυρό της αγάπης Μου, που αντιπροσωπεύεται από την 

αγάπη Μου για τα παιδιά Μου. 

64 Αμφισβητείτε, κρίνετε και ακόμη και κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, αλλά εγώ σας συγχωρώ και σας 

ευλογώ γιατί είστε άρρωστοι από άγνοια. Σας δίνω χρόνο να σκεφτείτε, γιατί ξέρω ότι αύριο θα είστε 
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ανάμεσα στους πιο ένθερμους. Τώρα δεν μπορείτε ακόμη να δείτε την αλήθεια που σας αποκάλυψα με 

πλήρη σαφήνεια, επειδή η σάρκα είναι ισχυρότερη από το πνεύμα. Παρ' όλα αυτά, θα φτάσετε στο ιδανικό 

της πνευματοποίησης και τότε θα γίνετε οι πιο δυνατοί πνευματικά. 

65 Πολεμήστε ενάντια σε ό,τι είναι επιβλαβές, πολεμήστε ενάντια σε ό,τι είναι ακάθαρτο. Να ξέρετε 

ότι τα ελαττώματα του κόσμου αμβλύνουν τις αισθήσεις της ψυχής και την εμποδίζουν να εισέλθει στους 

υψηλούς κόσμους της ζωής. Αν μάθετε να ζείτε την αληθινή ζωή - σας λέω, τότε όπου κι αν βρίσκεστε 

και όπου κι αν πάτε, θα μεταμορφώσετε τα πάντα με την παρουσία σας σε έναν παράδεισο ειρήνης. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 273  
1 Έχετε πέσει τόσο χαμηλά και έχετε απομακρυνθεί τόσο πολύ από το πνευματικό, ώστε να 

θεωρείτε υπερφυσικά όλα όσα -αφού ανήκουν στο πνεύμα- είναι εντελώς φυσικά. Έτσι αποκαλείτε το 

θείο υπερφυσικό, και με τον ίδιο τρόπο βλέπετε όλα όσα ανήκουν στο πνεύμα σας, και αυτό είναι λάθος. 

Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι βλέπετε και αντιλαμβάνεστε μόνο ό,τι βρίσκεται εντός της εμβέλειας των 

αισθήσεών σας ή εντός της εμβέλειας της ανθρώπινης νοημοσύνης σας και θεωρείτε υπερφυσικό ό,τι 

βρίσκεται πέρα από τις αισθήσεις και το νου. 

2 Ήρθε η ώρα να διεισδύσετε στον πυρήνα των διδασκαλιών μου που σας αποκαλύπτουν την 

αλήθεια που περιέχει τη ζωή, ώστε να θεωρείτε τους εαυτούς σας μαθητές μου και σύντομα να αρχίσετε 

να γίνεστε δάσκαλοι. 

3 Ο μαθητής είναι αυτός που μαθαίνει, ο δάσκαλος είναι αυτός που εφαρμόζει τις διδασκαλίες μου. 

Έτσι πρέπει να είστε. Διότι, αν μόνο μάθαινες και έκρυβες τη σοφία μου στην καρδιά σου, ή αν άλλαζες 

τις διδασκαλίες μου, θα ήσουν σαν εκείνους τους υποκριτές Φαρισαίους, τους οποίους καταδίκασα τόσο 

πολύ εκείνη την εποχή για να αποδείξω το ψέμα τους. 

4 Ο δρόμος είναι μακρύς και πρέπει να περπατάτε με προσοχή, ώστε να μην πέσετε σε ακραίες 

καταστάσεις, δηλαδή να μην γίνει το πνευματικό για σας κοινός τόπος, αλλά και να μην πέσετε σε 

φανατισμό. 

5 Μόλις φτάσετε στην ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της ψυχής του πνεύματος και της 

"σάρκας", θα δείτε πόσο εύκολη είναι η ύπαρξη και πόσο ομαλή είναι η πορεία. Βήμα-βήμα θα 

ακολουθήσετε το δρόμο σας και θα χρησιμοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες που σας προσφέρει η ζωή για την 

πρόοδο της ψυχής σας. 

Τότε, όταν φτάσετε στα κατώφλια της Πνευματικής Ζωής, όταν πλησιάζει η ώρα να αποχαιρετήσετε 

τον κόσμο που σας προστάτευε και το σώμα που χρησίμευε ως στήριγμά σας, δεν θα υπάρχει η παραμικρή 

αντίσταση, ούτε η ψυχή θα επιθυμεί να παρατείνει τη ζωή του σώματός της, ούτε το κέλυφος του σώματος 

θα συγκρατεί πλέον την ψυχή. 

6 Πόση χαρά και πόσο φως θα βιώσει η ψυχή όταν εισέλθει στο νέο της σπίτι, και πόση ειρήνη και 

κατανόηση θα αφήσει πίσω της στις καρδιές εκείνων που της ανήκαν στη γη! 

7 Βλέπω ότι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στον κόσμο είναι αντίθετη με την πνευματοποίηση. 

Επομένως, θα είναι πολύ αξιέπαινο αν καταφέρετε να απαλλαγείτε από τα εμπόδια που σας εμποδίζουν να 

προχωρήσετε στο μονοπάτι. 

8 Σας έστειλα ένα μήνυμα μέσω του οποίου μπορείτε να ζήσετε στον κόσμο χωρίς να μολυνθείτε. 

9 Μάθε με τη δύναμή μου να ξεπερνάς την κατάσταση. Προσπαθήστε να ξεπεράσετε τις ανθρώπινες 

δυσκολίες. Μόλις ανυψώσετε τη ζωή σας και ελευθερώσετε την ψυχή σας, μη βυθιστείτε ξανά. 

10 Δεν υπάρχουν παγίδες στο μονοπάτι μου. Αλλά είναι απαραίτητο να προσέχετε και να 

προσεύχεστε, γιατί δίπλα στο μονοπάτι φυτρώνει χαμηλή βλάστηση, και σε αυτήν κρύβεται μερικές φορές 

ο ύπουλος λύκος. Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε ώστε να μην εκπλαγείτε και αντίθετα να είστε 

εσείς που θα εκπλήξετε εκείνους που κρύβονται για να ρίξουν αυτόν που θέλει να βαδίσει στον καλό 

δρόμο ή να του στερήσουν την πίστη. 

11 Ανακοίνωσα ότι ο λαός μου θα εμφανιστεί ξανά στη γη όταν η ανθρωπότητα θα πιει το 

μεγαλύτερο ποτήρι του πόνου της. Γι' αυτό στέλνω σήμερα τους αγγελιοφόρους Μου, τους εργάτες Μου, 

τους στρατιώτες Μου και τους προφήτες Μου στη γη, επειδή πλησιάζει η ώρα της μάχης. 

12 Ο λαός Μου δεν είναι μόνο αυτός που Με άκουσε μέσω των φορέων φωνής. Ο λαός Μου θα 

εξαπλωθεί σε όλη τη γη, και τα παιδιά του θα είναι όλοι όσοι μαρτυρούν την αλήθεια Μου - όλοι όσοι 

χτυπούν τα ρήγματα του φωτός της ψυχής, όλοι όσοι πολεμούν τα ζιζάνια και διακηρύσσουν την Τρίτη 

Εποχή. 

13 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας και θα μπορέσετε να κατανοήσετε και να εκπληρώσετε την 

αποστολή σας. Στη συνέχεια, όταν άλλοι απεσταλμένοι Μου εμφανιστούν σε άλλους τόπους, ας λάβει ο 

ένας γνώση του άλλου, ας ενωθεί και ας υποστηρίξει πνευματικά, καταπολεμώντας με τη δύναμη της 

σκέψης τη διχόνοια, τη διχόνοια και τον πόλεμο που έχει καταλάβει τον κόσμο. 
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14 Μην ανησυχείτε, άνθρωποι, έχω λάβει τα προσόντα σας που αποκτήθηκαν μέχρι σήμερα. Αλλά μη 

σταματάτε μετά τα πρώτα βήματα, μην αρκείστε στα πρώτα έργα που έχετε πραγματοποιήσει. 

Περπατήστε ήρεμα και με σταθερά βήματα, και θα πετύχετε τη νίκη. 

15 Οι αρετές σας δεν θα πρέπει πάντα να περιμένουν μέχρι να φτάσετε στο Πνευματικό Βασίλειο για 

να καρπωθούν την ανταμοιβή τους, αλλά εδώ στον κόσμο σας θα τις δείτε επίσης να ανταμείβονται. 

16 Εδώ το σώμα σας θα έχει υγεία και δύναμη, και στην πνευματική ζωή θα έχετε φως και αληθινή 

ευδαιμονία. 

17 Εκείνοι που έχουν έρθει σε Μένα με την επιθυμία για σοφία δεν αισθάνθηκαν ποτέ εξαπατημένοι. 

Είδα ότι δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο που να σας σταματά στην επιθυμία σας να ακούσετε τον Λόγο Μου. 

Πώς θα μπορούσα να μην ανταμείψω τις προσπάθειες και τις θυσίες σας; Μόνο Εγώ ξέρω πόσο έπρεπε να 

εξελιχθείτε για να έρθετε σε αυτά τα μέρη και να μείνετε μαζί Μου για να Με ακούσετε. 

18 Έχει έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα σπάσουν τις αλυσίδες τους με τη θέλησή τους, θα σκίσουν 

τον επίδεσμο από τα μάτια τους και θα αναζητήσουν το αληθινό μονοπάτι. 

19 Ο άνθρωπος φιλοδοξεί να αποκτήσει ένα φως που να του επιτρέπει να γνωρίζει τι είναι νόμιμο γι' 

αυτόν, καθώς και να γνωρίζει όλα όσα του είναι πραγματικά απαγορευμένα. 

20 Πνευματικά, ο άνθρωπος είναι ένα άσχετο πλάσμα. Οι μυριάδες προκαταλήψεις που τον 

περιβάλλουν και οι απειλές και οι κατάρες που τον βαραίνουν υπήρξαν η αιτία της αδιαφορίας για τα 

πνευματικά. 

21 Είναι το φως μου και μόνο που αφυπνίζει τώρα τις ψυχές, είναι η φωνή μου που τις καλεί να 

σκεφτούν, και είναι η δύναμή μου που τις κάνει σταθερές και τις κάνει να αγωνίζονται για να φτάσουν 

στο στόχο. 

22 Η ανθρωπότητα σύντομα θα απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις της, όπως κάποιος αποχωρίζεται 

ένα φθαρμένο και παλιό ρούχο, και θα σηκώσει το βλέμμα και το μυαλό της με λαχτάρα πάνω από τα 

εμπόδια που την εμπόδιζαν επί μακρόν να εξελιχθεί. 

23 Οι ενσταλαγμένοι φόβοι που οι άνθρωποι έτρεφαν στις καρδιές τους επί αιώνες θα εξαφανιστούν 

επίσης όταν θυμηθούν ότι ο Χριστός ήταν εκείνος που άνοιξε τις πύλες της Πνευματικής Βασιλείας και ο 

οποίος - εφόσον δεν είχε αποκαλύψει όλα όσα είχε να διδάξει στην ανθρωπότητα επειδή δεν είχε έρθει 

ακόμη ο καιρός - υποσχέθηκε την επιστροφή Του σε μια εποχή που θα ήταν γεμάτη φως, έμπνευση και 

πνευματικές αποκαλύψεις. 

24 Σε Μένα οι άνθρωποι θα βρουν το κουράγιο να απελευθερωθούν από το ζυγό της άγνοιάς τους. 

25 Πώς μπορείτε να περιμένετε να σταματήσει η ειρήνη στη γη και οι πόλεμοι, να ανανεωθούν οι 

άνθρωποι και να μειωθεί η αμαρτία, αν δεν έχουν πνευματική γνώση, η οποία είναι η προϋπόθεση, η 

προέλευση και το θεμέλιο της ζωής; 

26 Αληθινά σας λέω, όσο η αλήθεια Μου δεν γίνεται κατανοητή ούτε ακολουθείται, η ύπαρξή σας 

στη γη θα είναι σαν ένα κτίριο χτισμένο πάνω σε κινούμενη άμμο. 

27 Εκείνοι που αφυπνίζονται είναι λιγότεροι από εκείνους που παραμένουν ψυχροί και αδιάφοροι για 

το πνευματικό. Αυτοί δεν ανησυχούν ούτε φοβούνται μπροστά στο χάος που επικρατεί και αποδίδουν τα 

πάντα σε επιφανειακές αιτίες. Ικανοποιούνται με τη μικρή τους κατανόηση και λένε: "Ποιο είναι το νόημα 

να ξετυλίγω μυστήρια ή να προσπαθώ να διεισδύσω στο ανεξιχνίαστο, αφού εκπληρώνω όλα τα 

καθήκοντα που μου επιβάλλουν εκείνοι που κυβερνούν στην ύλη και εκείνοι που με καθοδηγούν 

πνευματικά μέσω των θρησκειών; Δεν υπάρχει η αρχή του καλού που δίδαξε ο Χριστός σε αυτή την 

εκπλήρωση του καθήκοντος;" Με αυτές τις σκέψεις ηρεμούν και πείθουν τον εαυτό τους ότι εκπληρώνουν 

το πνευματικό τους καθήκον. 

28 Αλλά σας λέω ότι αυτή η εκπλήρωση των καθηκόντων σας είναι μόνο φαινομενική και όχι 

πραγματική, ότι ό,τι καλό κάνετε είναι πολύ λίγο μπροστά στη συνείδησή σας και μπροστά στον Θεό, 

επειδή η ζωή σας είναι επιφανειακή, η πνευματική σας γνώση ασήμαντη, τα έργα σας γεμάτα εγωισμό και 

ματαιοδοξία. 

29 Στα μάτια των συνανθρώπων σας, τους οποίους μπορείτε εύκολα να εξαπατήσετε, μπορείτε να 

εκπληρώνετε πιστά τα πνευματικά και ανθρώπινα καθήκοντά σας. Αλλά μπροστά στη συνείδησή σας και 

στον Πατέρα σας δεν θα μπορέσετε να σταθείτε με προσχήματα - γιατί εκεί η αλήθεια έρχεται στο φως - 

και αυτό είναι που κρατάει τους ανθρώπους πνευματικά σε ακινησία. 
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30 Αυτό έχει προκαλέσει διαμάχες μεταξύ ορισμένων και άλλων. Ενώ οι αφυπνισμένοι μιλούν για 

πνευματοποίηση, πνευματικά χαρίσματα, ικανότητες και αποκαλύψεις, οι πνευματιστές ξεσηκώνονται και 

λένε ότι αυτά διχάζουν και μπερδεύουν την ανθρωπότητα, προκαλώντας αμφιβολίες και αβεβαιότητα στις 

πεποιθήσεις. 

31 Αυτός ο αγώνας θα είναι αναπόφευκτος για να εμφανιστεί το φως και να λάμψει η αλήθεια. Μόνο 

τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι η αλήθεια δεν προκαλεί διαίρεση και ότι η διδασκαλία μου, εφόσον 

βασίζεται στην αλήθεια, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει έργα διαίρεσης και διχόνοιας μεταξύ των 

ανθρώπων, ακόμη και αν αρχικά τους αναγκάζει να πολεμήσουν μεταξύ τους για να αποκτήσουν το φως. 

32 Ο καθένας θα καταφύγει στα όπλα του - άλλοι στα πνευματικά, άλλοι σε εκείνα του νου, άλλοι 

στα υλικά. 

33 Εκείνοι που εμπιστεύονται μόνο τη δύναμη των φυσικών τους όπλων θα ηττηθούν, γιατί η νίκη θα 

είναι με το μέρος εκείνων που χρησιμοποιούν τα πνευματικά όπλα, των οποίων η φύση και η δύναμη είναι 

μεγαλύτερη. 

34 Αν και οι διδασκαλίες του Ιησού αποκάλυψαν τα πάντα στη Δεύτερη Εποχή, ο Πνευματισμός 

εξηγεί και διαφωτίζει όλα όσα αποτελούσαν μυστήριο μεταξύ των ανθρώπων. Χωρίς τη βοήθειά του, δεν 

θα μπορούσαν ποτέ να διεισδύσουν στον πυρήνα των αποκαλύψεων. 

35 Αληθινά σας λέω, μόνο το Αρνίο θα μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες για να 

σας δείξει όλο το περιεχόμενό του. 

36 Εφαρμόστε αυτή τη διδασκαλία, άνθρωποι. Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο την αλήθεια του 

Λόγου μου. Σας κάλεσα για να σας κάνω αγγελιοφόρους που θα φέρουν στην ανθρωπότητα το μήνυμα 

που τόσο πολύ χρειάζεται να γνωρίσει. 

37 Δεν σας λέω ότι όταν ο λόγος μου φτάσει στους λαούς της γης, όλοι οι άνθρωποι θα μετατραπούν 

αμέσως σε πνευματιστές. Όχι - στην αρχή αρκεί η πνευματοποίηση να εφαρμοστεί σε κάθε θρησκευτική 

κοινότητα. Τότε θα δείτε πώς όλοι οι άνθρωποι, όταν το περιμένουν λιγότερο, θα έχουν κινηθεί προς ένα 

και μόνο σημείο, δηλαδή προς την αρμονία, την ενότητα και την κατανόηση, που δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ 

τους. 

38 Τα ζιζάνια θα ξεριζωθούν από τις ρίζες τους και στη θέση τους θα φυτρώσει σιτάρι, το σύμβολο 

της αφθονίας, της εργασίας, της προόδου και της ειρήνης. 

39 Καλωσορίστε όλους εκείνους που έρχονται επιθυμώντας το φως που φωτίζει το μονοπάτι τους. 

40 Να είστε μαζί Μου, είμαι ο φάρος που φωτίζει όλα τα μονοπάτια. Αυτό το φως δεν είναι 

καινούργιο, από την αρχή της ζωής του ανθρώπου έλαμπε στη συνείδησή του. Επειδή όμως ο άνθρωπος 

δημιουργήθηκε για να διεισδύσει από μόνος του στα μυστήρια της πνευματικής ζωής, ήταν απαραίτητο "ο 

Λόγος" να γίνει άνθρωπος στον Ιησού και να σχίσει το πέπλο των μυστηρίων με τον λόγο Του. 

41 Μήπως όλη η ανθρωπότητα, στις διάφορες γενιές της, έφτασε στην κορυφή του Γολγοθά για να 

αναλογιστεί την άπειρη αγάπη που έκανε τον Χριστό να πεθάνει στα χέρια των ανθρώπων; Όχι, η 

ανθρωπότητα δεν ήθελε να μάθει όλα όσα της αποκάλυψε το φως του Θείου Δασκάλου. Προτίμησε το 

φως της επιστήμης, που εξερευνά τα μυστικά της φύσης, προτίμησε τη γήινη δύναμη από το μεγαλείο της 

ψυχής. 

42 Το φως μου δεν έπαψε ούτε για μια στιγμή να λάμπει στις συνειδήσεις. Επειδή όμως ο άνθρωπος 

είναι ακόμη ανώριμος και χρειάζεται να τον προσεγγίσει ο Πατέρας με κάποιον τρόπο, έστειλα το πνεύμα 

του Ηλία με το ελπιδοφόρο μήνυμα μιας νέας εποχής. 

Ο Ηλίας έφερε στον κόσμο την αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο θα ερχόμουν να επικοινωνήσω 

τον εαυτό Μου στους ανθρώπους, και ως πρόδρομός Μου άνοιξε το μυαλό του ανθρώπου για να μιλήσει 

μέσω των χειλιών του. Αλλά εκδηλώθηκε επίσης μέσω οραμάτων και εμπνεύσεων για να σας ανακοινώσει 

ότι μετά την εκδήλωση μέσω του ανθρώπινου οργάνου της διάνοιας θα ακολουθήσει ο διάλογος 

πνεύματος προς πνεύμα. 

43 Κάποιοι θα πουν ότι η επιστροφή μου δεν ήταν απαραίτητη. Όσοι όμως το πιστεύουν αυτό, το 

κάνουν μόνο και μόνο επειδή δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς εκθέτει την υποκρισία των Φαρισαίων, διώχνει 

τους εμπόρους από το ναό και δεν υποκλίνεται μπροστά σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι μεγάλοι. 

44 Με χρειάζονται εκείνοι που υποφέρουν, που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη, που λαχταρούν 

για φως και ανάταση, που καταλαβαίνουν ότι η ψυχή πρέπει να προχωράει χωρίς παύσεις. Όλοι Με 
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καλούν στην προσευχή τους, Με ικετεύουν στον πόνο τους και Με ρωτούν πότε θα έρθω. Γνωρίζουν ότι η 

ανθρωπότητα Με χρειάζεται απεγνωσμένα, το Λόγο Μου, το βάλσαμό Μου και τα θαύματά Μου. 

45 Βλέπετε τα έθνη σε αιώνιους πολέμους; Βλέπετε αυτούς τους πολέμους που αποτελούν την πιο 

αποφασιστική άρνηση της αγάπης που δίδαξα; Βλέπετε τις θρησκευτικές κοινότητες που είναι εχθρικές 

μεταξύ τους, παρόλο που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές και κηρύττουν την ύψιστη εντολή Μου να 

"αγαπάτε ο ένας τον άλλον"; 

46 Πόση δυστυχία και πόση δυστυχία έχει υποστεί η ανθρωπότητα από αυτούς τους πολέμους που 

υποκινούνται από την ανθρώπινη επιδίωξη για εξουσία και από αυτές τις διαφορές πεποιθήσεων. 

47 Σας έδωσα αυτή τη στιγμή έναν σπόρο που μόλις αρχίζει να βλασταίνει στην καρδιά αυτού του 

λαού. Αλλά πραγματικά σας λέω, αυτή η Διδασκαλία θα συγκλονίσει την ανθρωπότητα και θα γίνει 

πιστευτή ως αληθινή αποκάλυψη του Θεού. Όλοι σας - όσοι έχετε λάβει ένα καθήκον ή μια αποστολή στο 

Έργο Μου - έχετε το καθήκον να παρουσιάσετε τη Διδασκαλία Μου σε όλη της την καθαρότητα. 

48 Ο πνευματισμός δεν έχει καμία σχέση με τελετές, παραδόσεις ή θρησκευτικές τελετές, είναι πάνω 

από κάθε εξωτερική λατρεία του Θεού. Γι' αυτό σας λέω ότι όποιος αναμειγνύει με τη διδασκαλία μου τις 

τελετές που έχει μάθει από αιρέσεις ή εκκλησίες γίνεται βέβηλος. 

49 Πώς θα μπορούσαν οι συνάνθρωποί σας να θαυμάσουν το φως αυτής της αποκάλυψης, αν το 

κρύβετε πίσω από το πέπλο των υλισμών και των μυστηρίων σας; 

50 Ο Πνευματισμός δεν είναι ένα αμάλγαμα θρησκειών, είναι στην απλότητά του η πιο αγνή και 

τέλεια διδασκαλία, είναι το φως του Θεού που κατεβαίνει στο ανθρώπινο πνεύμα σε αυτή την Τρίτη 

Εποχή. 

51 Σας τα λέω όλα αυτά, άνθρωποι, επειδή είστε η πρώτη μου σπορά σε αυτή την εποχή, για να 

μπορέσετε να αγκαλιάσετε την αλήθεια και να μην κατηγορηθείτε από την ανθρωπότητα ότι είστε 

ψεύτικοι ή βέβηλοι. 

52 Αν βυθιστείτε στον φανατισμό, θα είστε ένοχοι γι' αυτό. Γιατί το βιβλίο της γνώσης ήταν μπροστά 

στα μάτια σας και φώτισε την ψυχή. 

53 Εσείς που έρχεστε από διαφορετικά μονοπάτια - λάβετε τον λόγο μου, μεταφέρετε τον σπόρο μου 

και σπείρετέ τον στα χωράφια σας. Γνωρίστε τη φύση της αλήθειας που σας αφήνει ο Δάσκαλος. 

54 Μη νομίζετε ότι είστε τέλειοι επειδή έχετε τη γνώση μιας τέλειας διδασκαλίας. Αλλά αν 

προσπαθήσετε να εκπληρώσετε την αποστολή σας με τη μεγαλύτερη αγνότητα για την οποία μπορεί να 

είναι ικανός ένας άνθρωπος, θα βάλω στο δρόμο σας όλους εκείνους που λαχταρούν μια λέξη αληθινής 

παρηγοριάς. 

55 Έχετε επίγνωση ότι όσο αγνά και αγαπημένα και αν είναι τα έργα σας, θα συνεχίσετε να δέχεστε 

επιθέσεις. Τότε θα έχετε την ευκαιρία να διδάξετε, με παραδείγματα συγχώρεσης, ευγένειας και ελέους, 

πώς να υπερασπίζεστε την αλήθεια που αισθάνεστε ότι κουβαλάτε στην καρδιά σας. Δεν πρόκειται να 

υπερασπιστείτε τους υλικούς σας ναούς, ούτε τα ονόματά σας ή την προσωπικότητά σας, αλλά την 

αλήθεια που έχει τοποθετηθεί μέσα σας. 

56 Εσείς τα πλήθη που έρχεστε σε Μένα με θλίψη και κούραση στις καρδιές σας - ακούστε Με, γιατί 

ξέρω ότι μέσα από την ουσία του Λόγου Μου θα βρείτε το δρόμο σας πίσω στην ειρήνη, στην πίστη, στη 

χαρά. 

57 Έρχεστε ξυπόλητοι, με πονεμένα πόδια, γιατί στην απέραντη έρημο έχετε φθείρει τα σανδάλια που 

σας προστάτευαν από τα βότσαλα και την καυτή άμμο. Αλλά εδώ θα πάρετε πίσω όλα όσα χάσατε, γιατί 

σας αγαπώ και σας δίνω ξανά την απόδειξη. 

58 Πώς θα μπορούσατε να αφήσετε το φως της πίστης σας να θαμπώσει; Πώς είναι δυνατόν να έχετε 

απομακρυνθεί τόσο πολύ από το αληθινό μονοπάτι, ώστε να έχει χαθεί μέσα σας ακόμη και η εσωτερική 

γνώση ότι κατέχετε πνεύμα; 

59 Μόνο η θεϊκή μου εκδήλωση μπορεί να σας δώσει τη γνώση ότι βρίσκεστε σε μια νέα εποχή. Γιατί 

είχες βυθιστεί στον ύπνο. 

60 Στο βάθος της ύπαρξής σας, μια άγνωστη λαχτάρα έγινε αισθητή και μια παράξενη δίψα γινόταν 

όλο και πιο δυνατή χωρίς να μπορείτε να προσδιορίσετε την αιτία της. Όταν αυτή η ανάγκη έγινε 

τρομακτική, ήταν επειδή είχε έρθει η ώρα που θα λαμβάνατε το νέο μου μήνυμα. 

61 Η πείνα και η δίψα της ψυχής ήταν αυτό που σας βασάνιζε - πείνα για αλήθεια και ειρήνη, δίψα 

για αγάπη και φως. 
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62 Ήθελα ο Λόγος Μου να είναι σαν κρυστάλλινο και φρέσκο νερό, η ουσία του οποίου θα περιείχε 

την αληθινή και αιώνια τροφή της ψυχής - με τέτοιο τρόπο ώστε όταν θα ερχόσασταν να Με ακούσετε, να 

Μου δίνατε τον εαυτό σας όπως ο κουρασμένος περιπλανώμενος που, όταν ανακαλύπτει μια πηγή, πετάει 

το βάρος που κουβαλάει και πέφτει με απληστία στο πολυπόθητο υγρό για να αναζωογονηθεί. 

63 Δεν έχετε όλοι σας πνευματική δίψα. Όσοι το έχουν πραγματικά νιώσει, απλά το έχουν σβήσει με 

τα λόγια Μου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που, αν και Με έχουν ακούσει επανειλημμένα, παραπονιούνται 

ότι ο πόνος και τα προβλήματά τους παραμένουν τα ίδια. Ο λόγος είναι ότι δεν αναζητούν την ουσία μου, 

αλλά τα αγαθά του κόσμου. 

64 Κατανοήστε το καλά αυτό, ώστε να μην εξαπατάτε ποτέ τον εαυτό σας. 

65 Δείτε επίσης το γεγονός ότι κάποιοι δεν στερούνται τα απαραίτητα, ζουν περιτριγυρισμένοι από 

ανέσεις, και όμως κάτι σκοτεινιάζει τη ζωή τους, κάτι τους φοβίζει, κάτι τους λείπει. Είναι η παρουσία 

του πνευματικού στη ζωή τους που αποζητούν. Η απουσία αυτού του φωτός είναι που σκοτεινιάζει τη ζωή 

τους. Όταν Με άκουσαν, αναφώνησαν εσωτερικά: "Αυτό είναι που έψαχνα, αυτό είναι που ήλπιζα, αυτό 

είναι που μου έλειπε! 

Άλλοι, ωστόσο, έχουν έρθει εδώ παραπονούμενοι ότι έχουν χάσει αγαθά, υγεία, αγάπες, και το κενό 

στις καρδιές τους δεν έχει γεμίσει από τον λόγο μου. Όταν όμως ξαναβρήκαν αυτό που είχαν χάσει, 

έφυγαν χωρίς τουλάχιστον να θυμηθούν αυτόν τον ουράνιο λόγο που άκουσαν μια μέρα. 

66 Δεν είναι όλοι έτοιμοι να νιώσουν και να κατανοήσουν αυτή την αποκάλυψη. Ενώ κάποιοι 

παραμένουν, άλλοι φεύγουν, επειδή δεν διψούν όλοι για Μένα, επειδή η επιθυμία για το πνευματικό δεν 

είναι η ίδια σε όλους. 

67 Θέλω να σας πω να παρατηρήσετε προσεκτικά την ανθρωπότητα, τους λαούς και τα έθνη, ώστε να 

συνειδητοποιήσετε πώς έχουν κάνει τη ζωή τους μια βασανιστική έρημο, της οποίας ο καυτός ήλιος τους 

καταπιέζει και η ξηρασία τους κυριαρχεί και τους εξαντλεί. Δεν υποψιάζεστε την τεράστια δίψα που 

συσσωρεύεται στις καρδιές των ανθρώπων; Διότι τώρα αναδύεται και η όαση με ευχάριστη σκιά και 

νόστιμη φρεσκάδα, με συνεχές κρυστάλλινο νερό, για να σβήσουν σ' αυτήν την επιθυμία τους για 

αλήθεια, τη δίψα τους για αγάπη και ειρήνη. 

68 Πολλοί θα έρθουν στην πηγή, και όταν πιουν το νερό της, θα πουν, όπως εσείς, "Αυτό έψαχνα". 

Αλλά και πολλοί άλλοι θα έρθουν σε αυτό, νομίζοντας ότι θα ξαναβρούν αυτό που έχασαν στον κόσμο. 

Αλλά απογοητευμένοι, θα Μου γυρίσουν την πλάτη και θα αρνηθούν ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή 

αλήθεια σε αυτή την αποκάλυψη. 

Θα φύγουν μακριά, αλλά όλα έχουν προβλεφθεί και είναι προετοιμασμένα για να επιστρέψουν όταν, 

τελικά, η αληθινή δίψα της ψυχής αρχίσει και Με καλέσουν στην έρημό τους, λέγοντάς Μου: "Πατέρα, 

συγχώρεσέ μας και δώσε μας μια νέα ευκαιρία να έρθουμε στη γνώση της αλήθειας Σου". 

Τότε Εγώ, που τους είχα ήδη συγχωρέσει όταν με αλαζονεία απέρριψαν το νερό της πηγής Μου και το 

ψωμί του τραπεζιού Μου, θα τους προσφέρω τον δρόμο Μου, ώστε να ξεχάσουν την κούρασή τους πάνω 

σ' αυτόν, ώστε να ανακάμψουν, να γεμίσουν με ειρήνη και να υψωθούν από το φως Μου. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 274  
1 Καλώς ήρθατε, προσκυνητές από όλες τις εποχές, που σταματάτε στο δρόμο σας αυτή την ημέρα 

της χάρης για να ακούσετε το λόγο μου και να καθίσετε πνευματικά στο τραπέζι μου. 

2 Δίνω ανάπαυση και ειρήνη στην καρδιά σας για να Με ακούσετε. Γιατί αληθινά σας λέω, ο Λόγος 

Μου είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ειρήνη και την ευημερία. 

3 Αλλά μην Με αναζητάτε μόνο για να Μου ζητήσετε αυτό που αφορά την ύλη. Αλήθεια, έχω το 

θεραπευτικό βάλσαμο για όλα τα δεινά που σας βασανίζουν, και κατέχω τα κλειδιά που ανοίγουν τις 

πύλες της εργασίας. Αλλά πέρα από αυτό, φέρνω έναν άπειρο πλούτο αγαθών για το πνεύμα, ένα ρεύμα 

σοφίας, μια ανεξάντλητη πηγή πνευματικών χαρών. 

4 Ξέρω ότι το νόημα αυτής της διδασκαλίας εκπλήσσει πολλούς όταν την ακούνε για πρώτη φορά, 

και αυτό γιατί η διδασκαλία Μου μιλάει στην πνευματική τους ψυχή. Την αναζητώ και στρέφομαι προς 

αυτήν για να της προσφέρω ένα βασίλειο πέρα από αυτόν τον κόσμο, λέγοντάς της ποιο είναι το μονοπάτι 

που οδηγεί σε αυτό το υποσχόμενο σπίτι. 

Αλλά το άτομο που ζει για τον εαυτό του, που αγαπάει μόνο τα δικά του, σκέφτεται μόνο τον εαυτό 

του και περιμένει τα πάντα από τον κόσμο - όταν ακούει να μιλάνε για την παραίτηση, τη μακροθυμία, τη 

θυσία, την ανιδιοτέλεια και το έλεος, αναρωτιέται: "Αν τα δώσω όλα, ποιος θα μου τα δώσει;". Αφού 

κατέχω τόσο λίγα σε αυτή τη ζωή - γιατί να τα απαρνηθώ;" 

5 Τους συγχωρώ, γιατί δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν διαφορετικά, ο εγωισμός τους προέρχεται 

από την άγνοιά τους. Αλλά όταν Με ακούνε περισσότερες από μία φορές, και μια σπίθα από το φως που 

υπάρχει στο Λόγο Μου φωτίζει την ψυχή τους, ξυπνάει σαν από μακρύ ύπνο, και αναρωτιούνται με 

απορία και σύγχυση: "Πού βρίσκομαι, ποιος Μου μίλησε;" 

6 Ο Λόγος Μου, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να αγγίζει αυτή την ψυχή και να δονεί με αγάπη τις χορδές 

αυτής της καρδιάς, μέχρι τελικά ο πόνος της ψυχής που έχει συσσωρευτεί για πολύ καιρό σε αυτό το 

άτομο να σπάσει το φράγμα του και να ξεχειλίσει σε δάκρυα, που σηματοδοτούν την εξομολόγηση, την 

αφύπνιση στην πίστη, την πνευματική ανάσταση και την αρχή της ανάβασης προς το Φως, την Αλήθεια 

και το Αιώνιο. 

7 Αυτό δεν ισχύει για όλους. Αλλά εκείνοι που κάποτε ήρθαν στην εκδήλωση του λόγου μου και 

είχαν στην καρδιά τους εγωισμό, αγάπη για την ύλη, αλαζονεία και επιχειρήματα για να αρνηθούν τη 

διδασκαλία μου για το πνεύμα, όταν άκουσαν το μάθημά μου εκείνη την ημέρα, θυμήθηκαν αμέσως την 

ημέρα που ήρθαν εδώ γεμάτοι σκοτάδι και μετά είδαν ένα φως που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα υπήρχε. 

8 Πολλοί από αυτούς είναι τώρα οι πιο πιστοί και ανιδιοτελείς εργαζόμενοί μου. 

9 Άνθρωποι: Ο Λόγος Μου είναι ένα ρεύμα αγάπης που θα εξαγνίσει τους ανθρώπους και θα τους 

προετοιμάσει για μια καλύτερη ζωή. 

10 Marvel: Σας δίνω προς το παρόν τη διδασκαλία μου, η οποία θα σώσει τους αμαρτωλούς από τα 

χείλη ακόμη και αυτών των αμαρτωλών. 

11 Δεν μπορείτε να κατανοήσετε το παγκόσμιο σχέδιο σωτηρίας Μου, αλλά σας αφήνω να γνωρίζετε 

ένα μέρος του, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στο έργο Μου. 

12 Μόνο εγώ γνωρίζω το νόημα του χρόνου στον οποίο ζει ο κόσμος. Κανένα ανθρώπινο ον δεν είναι 

σε θέση να κατανοήσει την πραγματικότητα αυτής της ώρας. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους οι 

άνθρωποι λερώνονται αδιάκοπα μέχρι που σκοτείνιασαν τις ευαισθησίες και τις ψυχές τους και 

δημιούργησαν για τον εαυτό τους μια άρρωστη, ανήσυχη και θλιβερή ζωή. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα 

του εξαγνισμού. 

13 Εσείς που έχετε ακούσει αυτόν τον θείο λόγο έχετε μια ιδέα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και 

θα είστε ανήσυχοι να προσεύχεστε, να προσέχετε να μην κάνετε κακό και να κάνετε κάτι καλό. Όμως δεν 

γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα το νόημα των γεγονότων αυτής της εποχής, και γι' αυτό επικρατεί σύγχυση 

μεταξύ των ανθρώπων, απελπισία, πόνος, μίσος, απελευθερωμένη λαγνεία για εξουσία, ηθική, έγκλημα 

και όλα τα ποταπά πάθη. 

14 Ο κόσμος χρειάζεται τον Λόγο μου, οι λαοί και τα έθνη χρειάζονται τις διδασκαλίες μου για την 

αγάπη. Ο κυβερνήτης, ο επιστήμονας, ο δικαστής, ο πάστορας, ο δάσκαλος - όλοι χρειάζονται το φως της 

αλήθειας μου, και γι' αυτό ακριβώς έχω έρθει αυτή τη στιγμή για να φωτίσω τον άνθρωπο στην ψυχή, την 

καρδιά και το μυαλό του. 



U 274 

194 

15 Δεν θα αισθανόσασταν ικανοποιημένοι αν υπηρετούσατε το Πνεύμα μου ως ανιχνευτές για να 

προετοιμάσετε τον ερχομό μου στις καρδιές, τους λαούς και τα έθνη της γης. Αλλά αν επιθυμείτε να 

κάνετε ρήγματα και να προετοιμάσετε δρόμους, τι παραδείγματα και αποδείξεις θα δώσετε; 

16 Μην ξεχνάτε ότι το έργο μου είναι τέλειο, αιώνιο, ισχυρό, καθαρό και γεμάτο φως. 

17 Εσείς οι ακόμα ανώριμοι μαθητές: δεν ξέρετε πώς Με αγαπούν τα πνεύματα στους ανώτερους 

κόσμους - όντα που είναι αδέλφια σας. Αν ήξερες πώς Με αγαπούν, πώς Με υπηρετούν και Με υπακούν, 

θα ένιωθες βαθιά λύπη για τη συμπεριφορά σου απέναντι στον Πατέρα σου και θα έσπευδε να 

δημιουργήσεις ένα ιερό στην καρδιά σου για να το προσφέρεις σ' Εκείνον που σε αγαπάει με τέλεια 

αγάπη. 

18 Αφήστε την αγάπη μου να μπει στην καρδιά σας για να την κάνει ευαίσθητη στον πόνο των 

ανθρώπων. Πρέπει να μάθετε τη συμπόνια, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τη συγχώρεση και να 

παρηγορείτε όσους υποφέρουν. 

19 Αφήστε τον λόγο μου να ταρακουνήσει την καρδιά σας, ώστε να χτυπά με αγάπη για τον πλησίον 

σας. 

20 Κρατήστε τα λόγια της διδασκαλίας μου στο μυαλό σας, γιατί αυτά τα ίδια τα λόγια θα σας 

χρησιμεύσουν ως όπλα στη μάχη, όταν θα πρέπει να γίνετε αληθινοί σπορείς της αλήθειας μου. 

21 Ελάτε κοντά, γιατί δίνω παρηγοριά σ' αυτούς που κλαίνε, κι εσείς κλαίτε - άλλοι χύνοντας δάκρυα, 

άλλοι εσωτερικά, χωρίς λυγμούς. 

22 Εγώ θερίζω τους πόνους σας και τους μεταμορφώνω σε ειρήνη - Εγώ που είμαι ο μόνος που 

διεισδύει στο βάθος της ψυχής. Έρχομαι για το βάρος της ψυχής σας - το βάρος που δεν μπορείτε ακόμη 

να σηκώσετε. 

23 Ω, εσείς οι ψυχές που ενσαρκώνεστε σε ανθρώπινα όντα! Δεν ήρθατε στη γη για να σας νικήσουν 

οι πόνοι, τα προβλήματα, οι δοκιμασίες. Έχετε έρθει για να θριαμβεύσετε στις αντιξοότητες και τις 

αντιξοότητες. 

24 Μην κλαις πια, ούτε να κοιμάσαι πια. Η πνευματική ψυχή του ανθρώπου μάχεται με τα πάντα - με 

τις δοκιμασίες, με τον πόνο, με τα πάθη. 

25 Έχετε γνωρίσει όλες τις δυσκολίες της ζωής, έτσι το έχετε θελήσει. Αλλά η πίστη σας, η θέλησή 

σας και η προσπάθειά σας μπορούν να σας ανυψώσουν πάνω από την ύλη και τον πόνο. 

26 Δεν καταλαβαίνετε τον λόγο μου; Είναι τόσο απλό! Αλλά είστε ντυμένοι με την ύλη και συχνά δεν 

φτάνετε στον πυρήνα του νοήματός της, επειδή δεν το κατανοείτε. Θα έρθει μια μέρα που η ψυχή σας - 

ήδη χωρίς σωματικό περίβλημα - θα επαναλαμβάνει τις προτάσεις μου με ευχαρίστηση και θα κατανοεί 

τις διδασκαλίες μου, και από αυτή τη μνήμη θα ξεπηδήσει ένα ρεύμα φωτός για το μονοπάτι σας. Αλλά θα 

παραπονεθείτε ότι δεν μπορέσατε να κατανοήσετε τις διδασκαλίες μου όταν περπατούσατε στη γη, όπου 

δεν είχατε πνευματικό προσωπικό ή υποστήριξη. 

27 Απομνημονεύστε τις διδασκαλίες μου όποτε μπορείτε. Γιατί αν ξεφύγουν από τη μνήμη σας, αν 

φύγουν από την καρδιά σας, αν τα ξεχάσετε και τα απαρνηθείτε, θα τα αναζητήσετε αργότερα και δεν θα 

τα βρείτε πια. Είναι σαν να κατέχεις μια πηγή και να την άφησες, και μετά, όταν σε βασανίζει η δίψα και 

την αναζητάς, είναι σαν το νερό να έχει εξατμιστεί για σένα. 

28 Αν θέλετε να ξέρετε πώς να περνάτε αυτή τη ζωή χωρίς δίψα και χωρίς εξάντληση, και αν θέλετε 

να φωτιστείτε, αν θέλετε να βρεθείτε στο πνευματικό - αν θέλετε να αποφύγετε τον πόνο και τη σύγχυση, 

χρησιμοποιήστε τη διδασκαλία μου, αφήστε την να αποτυπωθεί ανεξίτηλα στην ύπαρξή σας και κάντε την 

νόμο και κανόνα της ζωής σας. 

29 Αν ο Πατέρας σας ζητούσε να δώσετε λογαριασμό σήμερα, τι θα κάνατε; Τι θα μπορούσατε να 

δείξετε προς όφελος της ψυχής σας; 

30 Όταν η συνείδησή σας σας λέει ότι δεν αγαπήσατε, αν και αυτός είναι ο νόμος - νομίζετε ότι είστε 

έτοιμοι να περάσετε από την ανθρώπινη κατάσταση στην πνευματική; Πόσες ψυχές που περιπλανώνται 

στο διάστημα θα ήθελαν να ακουστούν από τους ανθρώπους, να τους πουν: "Μη σπαταλάτε το χρόνο σας 

όπως τον σπατάλησα εγώ". 

31 Αληθινά, σας λέω, αν μελετούσατε κάθε μία από τις προτάσεις μου, θα φωτίζατε την πορεία σας 

στη ζωή. Γιατί κάθε ένα από αυτά περιέχει ουσία, σοφία, αιωνιότητα. 

32 Όποιος αντιλαμβάνεται τον λόγο μου, τελικά γνωρίζει τι ήρθε στον κόσμο - γνωρίζει από πού 

ήρθε και πού πρέπει να επιστρέψει. 
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33 Αυτός που διαποτίζει τον εαυτό του με αυτή την ουσία δεν θα πει ποτέ ξανά ότι αυτός ο κόσμος 

αποτελείται μόνο από πόνο, δάκρυα και πίκρα, γιατί ξέρει πώς να υψώσει την πίστη και την αγάπη του 

πάνω από τον πόνο. 

34 Αυτός ο κόσμος, όπου ο άνθρωπος έχει υποφέρει και έχει κλάψει τόσο πολύ, είναι ένα μέρος από 

το οποίο πολλοί θα ήθελαν να ξεφύγουν. Αλλά πραγματικά, σας λέω, το έχω προορίσει για να το γεμίσετε 

με αγάπη. Ωστόσο, αν σας ρωτούσα όλους αυτή την ώρα πόση αγάπη έχετε σπείρει πάνω του, τι θα 

απαντούσατε; 

35 Θέλω να Μου πείτε ότι καταλάβατε τον Χριστό - Αυτόν που σας είπε μια μέρα: "Αγαπάτε ο ένας 

τον άλλον". Συνειδητοποιήστε ότι σας κάνω αυτή την ερώτηση μετά από πολλούς αιώνες ακούραστης 

διδασκαλίας. 

36 Γι' αυτό σας λέω συνεχώς να μάθετε να Με ακούτε, να μάθετε να μένετε ακίνητοι όταν μιλάει ο 

"Λόγος", ώστε ο θείος σπόρος να βλαστήσει και να ανθίσει στις καρδιές σας. 

37 Είχα άπειρη υπομονή να περιμένω να ακούσετε τη φωνή μου. Γιατί δεν έχετε λίγη υπομονή όταν 

υποβάλλεστε σε μια δοκιμασία; Σας λέω ότι αυτός που δεν έχει υπομονή θα την μάθει σε αυτή την 

περίοδο της επανόρθωσης. Είναι κι αυτή δασκάλα, έστω κι αν διδάσκει με σκληρότητα για μικρό χρονικό 

διάστημα. Γιατί να μη μάθετε μάλλον από τον Θεϊκό Δάσκαλο που διδάσκει μόνο με αγάπη; 

38 Για τον υλιστή, ο χρόνος δεν είναι ο ίδιος με τον πνευματικό. Για τον έναν αποδεικνύεται 

δικαιοσύνη, για τον άλλον ευλογία. Αλλά το φως των αιώνων πάντα περνούσε πάνω από τους ανθρώπους, 

χαϊδεύοντας κάποιους και αφυπνίζοντας όλους. 

39 Πότε θα επιτρέψετε σε αυτό το φως να αποκαλυφθεί μέσα από το πνεύμα της ψυχής σας; Πότε θα 

βρω τον άνθρωπο ελεύθερο από τις αλυσίδες και έτοιμο να πετάξει προς Εμένα; 

40 Υπάρχουν ακόμα πολλοί περιπλανώμενοι που έχουν χάσει το δρόμο τους, πολλά ανθρώπινα όντα 

που χάνονται στο σκοτάδι της άγνοιας, επειδή είναι περισσότερο "σάρκα" παρά πνεύμα, περισσότερο 

ψέμα παρά αλήθεια. 

41 Γι' αυτούς, η ύλη είναι ο νικητής και το πνεύμα ο ηττημένος. Αυτούς τους χαμένους προσκαλώ 

στη γιορτή του πνεύματος, στο συμπόσιο της αγάπης, όπου το ουράνιο τραπέζι μου περιμένει όλους για 

να τους απαλλάξει από τόση πίκρα και τόση μοναξιά. 

42 Θα τους δώσω την τροφή μου - ψωμί, φρούτα, κρασί και μέλι, τα οποία, νοούμενα με την 

πραγματική έννοια, είναι εγκαρδιότητα, άνεση, ειρήνη, υγεία και γνώση. 

43 Η προσευχή που στέλνετε σιωπηλά είναι ένας αληθινός πνευματικός ύμνος δοξολογίας, οι τόνοι 

του οποίου αναμειγνύονται με εκείνους των δικαίων και των αγγέλων. 

44 Φέρνετε το βάρος των χρεών σας στην παρουσία Μου, δείξτε Μου ολόκληρη τη ζωή σας. Αλλά 

σας λέω: Στο μυστικό της ύπαρξής σας υπάρχουν βάσανα και καθήκοντα εξιλέωσης που δεν γνωρίζετε 

και που μόνο εγώ γνωρίζω. Αλλά δεν πειράζει που δεν Μου μιλάτε για όλα αυτά, ούτε Με ρωτάτε για όλα 

αυτά που δεν ξέρετε για το παρελθόν σας. Είμαι σε όλα, και τίποτα δεν ξεφεύγει από το έλεός Μου, όπως 

και τίποτα δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη Μου. 

45 Νιώστε την πατρική μου αγάπη, αφήστε το σκοτάδι, τα βάσανα, τα δάκρυα να εξαφανιστούν μέσα 

της. Ενισχυθείτε σε Μένα, ανακτήστε την υγεία και την ειρήνη, επιστρέψτε δυνατοί στο μονοπάτι του 

αγώνα. 

46 Αυτός είναι ο Λόγος που αναζητάτε, ο οποίος δίνει παρηγοριά, ο οποίος ενσταλάζει νέο θάρρος 

και σας γεμίζει ελπίδα. Γιατί Με ακολουθείτε παρά τη δοκιμασία; Γιατί δεν πετάτε τον σταυρό από τους 

ώμους σας; Επειδή στο νόημα του Λόγου Μου βρίσκετε μια απόλυτη κατανόηση για όλα τα βάσανά σας. 

47 "Ισραήλ" ονόμασα τον λαό που συγκεντρώνω σήμερα γύρω από τη νέα μου αποκάλυψη, γιατί 

κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από Εμένα ποιο πνεύμα κατοικεί σε καθέναν από τους καλεσμένους αυτής 

της "Τρίτης Εποχής". 

48 Το "Ισραήλ" έχει πνευματική σημασία, και σας δίνω αυτό το όνομα για να γνωρίζετε ότι ανήκετε 

στον λαό του Θεού. Διότι το "Ισραήλ" δεν αντιπροσωπεύει έναν λαό της γης, αλλά έναν κόσμο 

πνευμάτων. 

49 Αυτό το όνομα θα γίνει ξανά γνωστό στη γη, αλλά χωρίς λάθη, με την αληθινή του σημασία, που 

είναι πνευματική. 

50 Πρέπει να γνωρίζετε την προέλευση και τη σημασία αυτού του ονόματος- η πεποίθησή σας ότι 

είστε παιδιά αυτού του λαού πρέπει να είναι απόλυτη, και πρέπει να έχετε πλήρη γνώση του από ποιον και 
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γιατί λάβατε αυτή την ονομασία, ώστε να μπορείτε να αντέξετε τις επιθέσεις που θα σας δεχτούν αύριο 

εκείνοι που δίνουν διαφορετική σημασία στο όνομα "Ισραήλ". 

51 Εσείς είστε οι πνευματικοί άνθρωποι που θα καταλάβετε πραγματικά το μυστήριο της σκάλας που 

είδε ο Ιακώβ με τα μάτια του πνεύματος σε ένα όνειρο. Σας βλέπω ήδη ικανούς να κατανοήσετε τα 

μαθήματά μου και σας έχω ενώσει για να σας τα αποκαλύψω. 

52 Η ικανότητα κατανόησης προέρχεται από την ανάπτυξη, το ξεδίπλωμα και τη συσσωρευμένη 

εμπειρία. 

53 Αλήθεια σας λέω, πριν δημιουργηθούν οι κόσμοι και πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη γη, η ψυχή 

σας προϋπήρχε. Ήταν εποχές άγνοιας γι' αυτήν, μια ζωή σε αυτά τα σπίτια προετοιμασίας - εποχές όπου η 

ψυχή διδάχθηκε να κατοικεί στη γη ενσαρκούμενη στον άνθρωπο. 

54 Ο νους σας δεν δέχεται τις εντυπώσεις ή τις εικόνες μνήμης του παρελθόντος της ψυχής σας, 

επειδή το σώμα είναι σαν ένα πυκνό πέπλο που δεν του επιτρέπει να διεισδύσει στη ζωή της ψυχής. Ποιος 

εγκέφαλος θα μπορούσε να δεχτεί τις εικόνες και τις εντυπώσεις που έχει δεχτεί η ψυχή κατά τη διάρκεια 

του παρελθόντος της; Ποια νοημοσύνη θα μπορούσε να συλλάβει με ανθρώπινες ιδέες αυτό που της είναι 

ακατανόητο; 

55 Εξαιτίας όλων αυτών, δεν σας έχω επιτρέψει ακόμη να μάθετε ποιοι είστε πνευματικά, ούτε πώς 

ήταν το παρελθόν σας. 

56 Θα μπορούσατε λοιπόν να ξέρετε με ποιον τρόπο διαμορφώνω τον λαό του Ισραήλ; Όχι, σας 

αποκάλυψα μόνο ό,τι χρειάζεται να ξέρετε τώρα και στο βαθμό που μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι σας 

είπα ότι είστε παιδιά του λαού του Θεού, ότι ανήκετε σ' αυτόν με το πνεύμα και όχι με τη σάρκα, ότι 

καθήκον σας είναι να πολλαπλασιάζεστε απεριόριστα και να προσκαλείτε όλους να εισέλθουν στον κύκλο 

αυτού του λαού και ότι ο προορισμός σας είναι να μεταφέρετε το φως παντού στους κόσμους. 

57 Στην Πρώτη Εποχή έδωσα σε έναν άνθρωπο το όνομα Ισραήλ. Ήταν ο Ιακώβ, ώστε να είναι η 

φυλή ενός λαού που θα ονομαζόταν ομοίως. Αυτό το όνομα ήταν πνευματικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι να 

είναι σαν ένα βιβλίο που ανοίγεται μπροστά στο πνεύμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

58 Το ότι οι άνθρωποι άκουσαν τη φωνή μου, αποκάλυψε τα χαρίσματα που ενυπάρχουν στο πνεύμα. 

Έλαβαν το Νόμο μου μέσω του Μωυσή και υποβλήθηκαν σε μεγάλες δοκιμασίες. Δεν είχαν άλλη 

αποστολή στη γη από το να αποκαλύψουν την ύπαρξη και τον νόμο του ζωντανού και αληθινού Θεού 

ενώπιον των ειδωλολατρικών εθνών. 

59 Οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι μάντεις, οι άρχοντες, οι νομοθέτες, οι δικαστές και οι βασιλιάδες 

ήταν οι αγγελιοφόροι Μου, ήταν τα φερέφωνά Μου, οι υπηρέτες Μου και τα όργανά Μου για να Με 

αποκαλύπτουν άλλοτε με αγάπη, άλλοτε με διδασκαλία, άλλοτε με δικαιοσύνη. Μέσω αυτών έδωσα 

αποδείξεις της δύναμής Μου σε άλλους λαούς. 

60 Σήμερα, που έχουν περάσει πολλοί αιώνες και το μεγαλείο αυτού του λαού, καθώς και η κρίση 

του, έχουν μείνει πολύ πίσω, δεν πρέπει να υποτιμάτε την ιστορία του. Διότι αν το μεταφέρετε από τη 

γήινη έννοια στην πνευματική, θα λάβετε άπειρες διδασκαλίες και παραδείγματα διδασκαλίας, με τα 

οποία θα καταλάβετε τελικά ότι εκείνο το Ισραήλ είναι ένα σύμβολο, ένα σύμβολο, μια παραβολή, και ότι 

ο Νέος Ισραήλ, τον οποίο διαμορφώνω επί του παρόντος, σηματοδοτεί την πραγμάτωσή του με την 

πνευματική του έννοια. 

61 Ιδού: Εκείνες τις ημέρες, όταν ο Ισραήλ, αφού απέκτησε την απελευθέρωσή του στην Αίγυπτο και 

κατέκτησε τη Γη της Επαγγελίας με την πίστη και την επιμονή του, ίδρυσε την πρωτεύουσα μέσω των 

παιδιών του και της έδωσε το όνομα "Ιερουσαλήμ", έστησαν εκεί έναν ναό προς τιμήν του Ιεχωβά, ο 

οποίος ήταν σαν πυρσός πίστης στις καρδιές. 

62 Ποιος θα έλεγε σ' εκείνον τον λαό, που ευχαριστούσε τον Πατέρα επειδή του είχε παραχωρήσει να 

αναπαυθεί στη γη της επαγγελίας, ότι στην πόλη που αποκαλούσαν ιερή θα χτυπούσαν τον Μεσσία στο 

ικρίωμα του αίματος; 

63 Εσείς, που είστε ο νέος λαός που παλεύει να απελευθερωθεί από την εξουσία του "Φαραώ", που 

είναι η υλοποίηση, η άγνοια, ο φανατισμός, η ειδωλολατρία, ξεκινάτε τη μεγάλη περιπλάνηση στην 

έρημο. Αλλά τότε, όταν αισθανθήκατε φόβο για τη μοναξιά, την πείνα και τους κινδύνους, είδατε ξαφνικά 

ότι ένα "σύννεφο" κατέβηκε πάνω στο βουνό και ότι από το "σύννεφο" απελευθερώθηκε μια ακτίνα 

θεϊκού φωτός, η οποία, όταν έφτασε στην κατανόησή σας, έγινε ο λόγος που είναι η σοφία. 
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64 Αυτός ο λόγος είναι ο νόμος του Θεού, ο τέλειος νόμος της αγάπης, της δικαιοσύνης και της 

ειρήνης. Είναι επίσης το νέο μάννα που θα σας θρέψει και θα σας επιτρέψει να φτάσετε στη Νέα 

Ιερουσαλήμ. 

65 Αυτή η πόλη δεν είναι πλέον σε αυτή τη γη, δεν είναι πλέον από αυτόν τον κόσμο: αυτή η πόλη 

υπάρχει στον πνευματικό κόσμο. Αλλά όταν κάποτε θα την κατοικήσετε για πάντα και θα έρθω σε σας ως 

Μεσσίας, δεν θα με στεφανώσετε πια με αγκάθια, ούτε θα μου δώσετε ξύδι να πιω, ούτε θα με καρφώσετε 

σε σταυρό. Θα έρθω σε σας όπως εκείνη την ημέρα, όταν τα πλήθη κάλυπταν το έδαφος με τους μανδύες 

τους, ψάλλοντας επαίνους και ανεμίζοντας φοινικόδεντρα. Θα Με δεχτείτε στις καρδιές σας όταν θα 

γιορτάσετε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. 

66 Μόλις συμβεί αυτό, δεν θα φύγω πλέον από τη μέση σας. 

67 Καταλαβαίνετε το θείο νόημα αυτών των αποκαλύψεων και το γήινο νόημα που τους είχατε 

δώσει; 

68 Τώρα είμαι μόνο προσωρινά μαζί σας, όπως ήμουν κάποτε. Πλησιάζει ήδη ο καιρός που δεν θα 

σας μιλάω πια, αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει αισθανθεί την παρουσία Μου. 

69 Από το "βουνό" από το οποίο σας στέλνω το Λόγο Μου και σας ατενίζω, θα πρέπει να 

αναφωνήσω την παραμονή της αναχώρησής Μου: "Ανθρωπότητα, ανθρωπότητα, εσείς που δεν γνωρίσατε 

Ποιος ήταν μαζί σας!" Ακριβώς όπως στη "Δεύτερη Εποχή", λίγο πριν από το θάνατό Μου, κοίταξα την 

πόλη από ένα βουνό και φώναξα με δάκρυα: "Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που δεν γνώρισες το καλό 

που ήταν μαζί σου". Δεν έκλαψε για χάρη του κόσμου, αλλά για χάρη των ψυχών των ανθρώπων που 

ήταν ακόμη χωρίς φως και που έπρεπε να χύσουν πολλά δάκρυα για να φτάσουν στην αλήθεια. 

70 Αν όλα όσα κατείχαν οι άνθρωποι στην Πρώτη Εποχή δεν ήταν μόνο ένα σύμβολο, η 

παντοδύναμη δικαιοσύνη μου θα είχε διατηρήσει εκείνη την πόλη με το ναό της και τις παραδόσεις της 

ανέπαφες. Αλλά όλα καταστράφηκαν, ώστε μόνο ο νόμος να συνεχίσει να λάμπει στις συνειδήσεις και 

όλοι να καταλάβουν ότι η βασιλεία του πνεύματος δεν είναι πραγματικά από αυτόν τον κόσμο. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 275  
1 Είμαι η αγάπη, η οποία είναι ο λόγος που συγχωρείστε και απολαμβάνετε τα δώρα της χάρης μου. 

Αλλά μην περιμένετε μόνο χάδια και δώρα από τον Πατέρα σας. Θυμηθείτε ότι έχω έρθει επίσης ως 

Δάσκαλος για να σας κάνω να καταλάβετε τις ελλείψεις και τις ατέλειές σας και να σας διδάξω τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να διορθωθείτε. 

2 Είμαι μαζί σας στο πνεύμα σας και φωτίζω με το φως Μου το μυαλό σας, ώστε να εκτιμήσετε την 

αξία όσων λαμβάνετε σήμερα και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσετε ότι όλα όσα αποκτάτε δεν έχουν 

αποκτηθεί με αξία. Σας δίνω επίσης να καταλάβετε ότι αυτό που έχετε λάβει μέχρι τώρα δεν είναι το μόνο 

που έχω να σας δώσω, και ότι αυτό που λαχταράτε σήμερα δεν είναι επίσης το μόνο που θα κρατήσει η 

λαχτάρα της πνευματικής σας ψυχής όταν αυτή αναπτυχθεί πιο ολοκληρωμένα. 

3 Μαζί με τις δοκιμασίες και τα μαθήματα που σου δίνει η ζωή, η διδασκαλία μου προσπαθεί να 

εξηγήσει και να φωτίσει το νόημα κάθε μαθήματος. Γιατί μόνο η γνώση, η εμπειρία και η εξέλιξη θα 

μπορέσουν να σας δώσουν επάξια τον χαρακτηρισμό "μαθητές της Θεότητάς μου στην Τρίτη Εποχή". 

4 Τι θα μπορούσατε να δώσετε στους συνανθρώπους σας, ποιος θα ήταν ο καρπός σας, ποια θα ήταν 

η μαρτυρία και η επιβεβαίωση του λόγου ή της διδασκαλίας που θέλετε να κηρύξετε, αν σας έλειπε η δική 

σας εμπειρία; 

5 Μόλις μεταμορφωθείτε και στη συνέχεια συναντήσετε ανθρώπους που υποφέρουν και βρίσκονται 

σε απόγνωση επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν αυτό που προσδοκούν στον κόσμο, θα δείτε πώς ο 

υλισμός τους έρχεται σε αντίθεση με την ανύψωση των μαθητών μου, των οποίων η ικανοποίηση θα είναι 

μεγάλη επειδή οι προσδοκίες και οι επιθυμίες τους θα είναι ευγενείς, θεμελιωμένες στη σταθερή 

πεποίθηση ότι σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι παροδικά. 

6 Οι μαθητές μου θα μιλήσουν στον κόσμο μέσα από παραδείγματα πνευματικότητας - μέσα από 

μια ζωή που αγωνίζεται να φέρει την ψυχή πιο κοντά στη θεότητα αντί να την αλυσοδέσει στους 

ψεύτικους θησαυρούς του κόσμου. 

7 Ξέρω ότι οι υλιστές θα αγανακτήσουν στους καιρούς που έρχονται όταν μάθουν αυτή τη 

διδασκαλία, αλλά η συνείδησή τους θα τους πει ότι μόνο ο Λόγος μου λέει την αλήθεια. 

8 Στη ζωή του ανθρώπου τα πάντα είναι παροδικά: η νιότη του είναι μια φευγαλέα επίφαση, η φήμη 

του βραχύβια, η ευχαρίστησή του μόνο βραχύβια. Επομένως, η διδασκαλία μου σας εμπνέει με το ιδανικό 

της επίτευξης του αιώνιου. Διότι οι απολαύσεις του πνεύματος και η δόξα που προορίζεται γι' αυτό, αφού 

κερδηθούν, δεν θα παρέλθουν ποτέ. 

9 Άνθρωποι, είναι τόσο εύκολο να προσθέσετε λίγη πνευματικότητα στη ζωή σας που σας λέω: 

Γιατί δεν το κάνετε; Γιατί δεν προσπαθείτε; Δεν είναι απαραίτητο να απομακρυνθείτε από τα ανθρώπινα 

καθήκοντά σας. 

10 Αρκεί να δώσετε ένα άγγιγμα πνευματοποίησης στα έργα σας, ώστε να πάψετε να είστε απλά 

γήινα όντα και να γίνετε όντα της ανώτερης Πνευματικής Ζωής, ικανά να κατανοήσουν το νόημα που 

κρύβει το πεπρωμένο του ανθρώπου. 

11 Σας ξαναλέω ότι δεν σας απομακρύνω από το καθήκον σας στον κόσμο, διότι και εκεί έχετε ιερά 

καθήκοντα. Αλλά σας λέω ότι δεν πρέπει να δίνετε μεγαλύτερη σημασία στον κόσμο από ό,τι στην 

πνευματική σας ανάπτυξη. 

12 Είναι απαραίτητο να βυθιστείτε στη γνώση του Έργου μου, να κατανοήσετε το Λόγο μου και να 

κατανοήσετε τις συνέπειες των διδασκαλιών μου. 

13 Μιλάω στις ψυχές προς το παρόν, γνωρίζοντας ότι το φως μου θα περάσει από αυτές στα υλικά 

σώματα και ότι αυτά, μόλις φωτιστούν ο νους και οι αισθήσεις, θα γίνουν πρόθυμα όργανα του 

πνεύματος. 

14 Εσείς, πλήθη ανθρώπων που ακούτε αυτόν τον λόγο: Κλείστε τα υλικά σας μάτια και ακούστε τη 

φωνή του Κυρίου σας στο άπειρο. 

15 Αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο άνθρωπος Ιησούς που σας μιλάει και τον οποίο μπορείτε να δείτε στις 

πλατείες και στους δρόμους, στα μονοπάτια ή στις κοιλάδες - είναι το Πνεύμα του Ιησού που είναι παρόν 

σε κάθε πνεύμα και σε κάθε νου, είναι το παγκόσμιο φως μου που ξεχύνεται σε όλα τα παιδιά του Θεού. 

16 Άνθρωποι, δεν θα σας ευχαριστούσε να δείτε τους καρπούς της διδασκαλίας μου στον κόσμο; Δεν 

λαχταράτε να δείτε αυτή την κοιλάδα των δακρύων να μετατρέπεται σε χώρα ειρήνης; Τότε δουλέψτε 
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γεμάτοι αγάπη και θα έχετε αυτή την ευτυχία στην ψυχή σας. Ναι, μαθητές, στην ψυχή σας, γιατί δεν 

ξέρετε ποιο θα είναι το σπίτι σας εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει που θα δείτε τη νίκη του Φωτός 

μόνο από την Πνευματική Κοιλάδα - περισσότερο από αυτό, από εκεί θα εκτιμήσετε ακόμη περισσότερο 

τους καρπούς των έργων σας και του αγώνα σας. 

17 Οι καρδιές σας χτυπούν πιο γρήγορα και Μου λέτε: "Δάσκαλε, πότε θα μπορέσει η ψυχή μας να 

τραγουδήσει αυτό το τραγούδι του θριάμβου;" 

18 Οι ηγέτες των κοινοτήτων Μου λένε: "Πατέρα, οι προσπάθειές μας δεν θα μείνουν άκαρπες". 

Ωστόσο, λέω τόσο σε κάποιους όσο και σε άλλους ότι είναι πολύ πιθανό να φτάσετε σε αυτόν τον στόχο, 

ότι δεν απαιτείται η θυσία της ζωής σας για να φτάσετε σε αυτό το ιδανικό. Αλλά πρέπει να τηρείτε κάθε 

μία από τις εντολές Μου, έτσι ώστε όλη η εργασία σας να βασίζεται στην αλήθεια Μου και η προσπάθεια 

όλων να κατευθύνεται προς τον τελικό στόχο που έχω χαράξει για εσάς. 

19 "Πνευματοποίηση", "ένωση", "υπακοή" - αυτό είναι το στέρεο θεμέλιο για το ιερό που θα χτίσετε 

για τον Πατέρα σας. Αν ανταποκριθείτε σε αυτό, θα βιώσετε τελικά την άνθιση και την καρποφορία του 

έργου μου και του αγώνα σας στην ανθρωπότητα. 

20 Από τότε που ο Λόγος Μου άρχισε να εκδηλώνεται μέσω αυτών των φορέων φωνής, σας 

ενέπνευσα με πνευματικότητα, απαίτησα την ένωση από εσάς και σας δίδαξα υπακοή. 

21 Εκείνοι που ήρθαν πρώτοι και εκείνοι που ήρθαν τελευταίοι γνωρίζουν αυτές τις διδασκαλίες, οι 

οποίες επαναλαμβάνονται αδιάκοπα από τους φορείς της φωνής μου. 

22 Η διδασκαλία Μου σας μίλησε για πνευματοποίηση, ώστε να απελευθερωθείτε από κάθε 

εξωτερική λατρεία του Θεού και να μάθετε να Με αγαπάτε και να Με υπηρετείτε με πνευματικό, βαθύ, 

ειλικρινή, ανυψωμένο και αγνό τρόπο. 

23 Για την ένωση σας έχω μιλήσει συχνά, γιατί αν δεν ενώσετε τους καρπούς των χαρισμάτων σας 

και των δυνάμεών σας αγωνιζόμενοι, αν εργάζεστε ατομικά, το έργο σας δεν θα αποδώσει καρπούς. 

24 Σας μίλησα για την υπακοή, ώστε όλες οι πράξεις σας να υπόκεινται σε μια τέλεια θέληση, όπως 

είναι η δική μου, και να μην χάνετε ποτέ τον δρόμο για την εκπλήρωσή της. Τότε, όταν η εκδήλωση του 

Λόγου Μου φτάσει στο τέλος της, θα είστε όλοι σε θέση να δώσετε στον κόσμο αποδείξεις για την 

αλήθεια της αποκάλυψής Μου. 

25 Όσοι υπακούουν σε αυτές τις εντολές θα βρουν πίστη μεταξύ των συνανθρώπων τους. Αλλά 

εκείνοι που τους προσπερνούν και που ισχυρίζονται ότι διδάσκουν τα πλήθη εν μέσω της διχόνοιας, της 

ανυπακοής και της έλλειψης πνευματικότητας - σας λέω, αργά ή γρήγορα η απάτη και η υποκρισία τους 

θα αποκαλυφθεί και θα βρεθούν μπλεγμένοι στις μεγαλύτερες δοκιμασίες και εγκαταλελειμμένοι ακόμη 

και από τους πιο πιστούς. 

26 Θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε αυτό νίκη της διδασκαλίας μου; Όχι, άνθρωποι, δεν είναι η 

σύγχυση που θα βρείτε στο τέλος της μάχης. Είναι η ειρήνη, η χαρά, το φως, στο οποίο θα κορυφωθεί το 

έργο της ημέρας σας. 

27 Νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου θα παραμείνει επ' άπειρον αδιάφορο μπροστά στην απόδειξη της 

αχαριστίας και της ανυπακοής ενός μέρους αυτού του λαού; Όχι, άνθρωποι, θα στείλω τη δικαιοσύνη Μου 

και με αυτήν θα κάνω εκείνους που Με παρακούουν να τρέμουν, όπως ακριβώς τους έκανα να τρέμουν με 

την τρυφερότητά Μου όταν άκουσαν τον λόγο Μου. 

28 Η διδασκαλία μου δεν μπορεί να είναι σαφέστερη και απλούστερη. Αλλά αν η μνήμη σας σας 

απογοητεύσει και τα ξεχάσετε, θα εμπνεύσω εκείνους που πρέπει να ενώσουν τα μαθήματά μου για να 

σχηματίσουν από αυτά το βιβλίο του Λόγου μου που δόθηκε σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Αυτό το βιβλίο θα 

σας υπενθυμίσει όλα όσα έχετε ξεχάσει, θα σας κάνει να κλαίτε από τύψεις όταν βρίσκεστε στις 

δοκιμασίες σας και θα σας κάνει να καταλάβετε ότι στο τέλος είναι η Θέλησή μου που συμβαίνει και η 

Αλήθειά μου που θριαμβεύει. 

29 Γιατί ο Λόγος Μου σας φαίνεται σκληρός μερικές φορές; Δεν περιέχει σκληρότητα, είναι γεμάτη 

από την αγάπη που έχω για σας. Γιατί ο Πατέρας σας δεν θέλει να κλαίνε τα παιδιά του. 

30 Όταν σας μιλάω σε αυτόν τον τόνο, αναζητήστε πίσω από τον λόγο του δικαστή την παρουσία του 

Διδασκάλου και την ουσία του Πατέρα, και θα τα ανακαλύψετε όλα αυτά. 

31 Όταν σας προειδοποιώ και σας προφητεύω, να ξέρετε ότι γνωρίζω το μέλλον σας, και ότι σας 

γνωρίζω καλύτερα από ό,τι γνωρίζετε τον εαυτό σας, γιατί εγώ είμαι η Ζωή. 
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32 Μάθετε να υψώνεστε πνευματικά προς Εμένα μέσα στη σιωπή σας. Μιλήστε Μου στην αφοσίωσή 

σας με το πνεύμα και θα λάβετε την απάντησή Μου. 

33 Εκπαιδεύστε το νου σας κάνοντάς τον να απαρνηθεί κάθε περιττή σκέψη, διδάσκοντάς τον να 

αποσύρεται τη στιγμή του πνευματικού σας διαλόγου, ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο που θα σας 

εμποδίζει να συγκεντρωθείτε και να απελευθερωθείτε εκείνη την ευλογημένη στιγμή. 

34 Πόσο ευτυχισμένη είναι η ψυχή που επιτυγχάνει αυτή την πνευματική προετοιμασία και αυτή την 

εσωτερική απελευθέρωση. Όλα τα χαρίσματά του έρχονται στο φως και αποκαλύπτονται! Η έμπνευση, η 

αποκάλυψη, η θεραπευτική δύναμη, ο εσωτερικός λόγος και πολλές άλλες ικανότητες εμφανίζονται και 

δείχνουν την ουσία και το έργο τους. 

35 Αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας κάθε μέρα και χρησιμοποιήστε τα για πνευματική 

προσευχή, τότε σύντομα θα βιώσετε τους καρπούς αυτής της πρακτικής. Μην περιμένετε την ημέρα που 

θα γίνω γνωστός για να σας δώσω τις οδηγίες Μου και να σας προετοιμάσω. Γιατί τότε θα ξεκινάτε ξανά 

και ξανά και θα σκοντάφτετε σε διαταραχές που δεν θα σας επιτρέψουν να ανανεωθείτε πνευματικά. 

36 Αφιερώστε λίγα λεπτά καθημερινά σε αυτή την πρακτική. Θα Με βρίσκετε πάντα έτοιμο να σας 

ακούσω και να σας βοηθήσω. 

37 Η αληθινή προσευχή δεν εφαρμόστηκε από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ως εκ τούτου, 

έπρεπε να διατυπώνουν προσευχές και παρακλήσεις για να τις επαναλαμβάνουν μηχανικά όσο συχνά 

χρειαζόταν. 

38 Ο άνθρωπος δεν ξέρει πια πώς να εμπνέει τον εαυτό του για να Μου μιλήσει με την ψυχή του. Δεν 

γνωρίζει πια την πνευματική γλώσσα που όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουν, επειδή δεν γνωρίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να εφαρμόσει απαρνούμενος κάθε τελετουργία, απορρίπτοντας κάθε πραγμάτωση και 

συγκεντρώνοντας την προσοχή του στον πυρήνα του εαυτού του, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί την 

παρουσία Μου και να λάβει το φως της έμπνευσης. 

39 Γι' αυτό σας λέω: όσο περισσότερο θυσιάζετε την τάση σας να προσεύχεστε μπροστά σε σύμβολα 

και να Μου αφιερώνετε τελετές για να αναζητήσετε το εσωτερικό ιερό, τόσο περισσότερο θα βιώσετε πώς 

το χάρισμά σας της πνευματικής επικοινωνίας ξεδιπλώνεται, μεγαλώνει και ανεβαίνει, φέρνοντάς σας 

βήμα προς βήμα πιο κοντά στο διάλογο πνεύματος προς πνεύμα, που θα συμβεί όταν ο άνθρωπος μάθει 

πώς να προσεύχεται με τελειότητα. 

40 Καταλάβετε τώρα ότι αν είναι θέλημά μου να διδάξετε στους συνανθρώπους σας τον τρόπο για να 

φτάσετε στην τελειότητα της προσευχής, πρέπει να προετοιμαστείτε για να δώσετε αποδείξεις για την 

αλήθεια και τη δύναμη που υπάρχει μέσα του. 

41 Θέλετε να τους διδάξετε ότι αρκεί να κλείσετε τα μάτια σας για να είναι ο τρόπος τέλειος; Θέλετε 

να εξαπατήσετε τους γείτονές σας κάνοντάς τους να αποδεχτούν συμπεριφορές χωρίς νόημα, όταν δεν 

υπάρχει αληθινή προετοιμασία μέσα σας; Δεν είναι αυτός ο τρόπος, άνθρωποι. Διότι δεν θα εξαπατήσετε 

ούτε τον εαυτό σας ούτε τους συνανθρώπους σας, ούτε πολύ περισσότερο τον Πατέρα σας. 

42 Αν διδάσκετε να προσεύχεστε, είναι επειδή θα είστε σε θέση να αποδείξετε την αλήθεια, τη 

δύναμη και την αποτελεσματικότητα της πνευματικής προσευχής. Θα θεραπεύεις τους αρρώστους με την 

προσευχή, θα κάνεις ειρήνη εκεί που επικρατεί διχόνοια, θα σώζεις αυτόν που κινδυνεύει. Τότε θα βρείτε 

πραγματικά την πίστη και οι άνθρωποι θα θέλουν να κάνουν το ίδιο. Η διδασκαλία σας θα ξυπνήσει την 

πίστη στις καρδιές που θα εκπλαγούν από την αλήθεια των στοιχείων που τους δίνετε. 

43 Μην ξεχνάτε: για να είναι αποτελεσματική η προσευχή, η πίστη σας πρέπει να είναι σταθερή, 

μεγάλη, έτσι ώστε το έλεος να είναι η ουσία της ανύψωσής σας σε Μένα. 

44 Όλοι εκείνοι που πέτυχαν θαύματα - όλοι εκείνοι που παρήγαγαν αποδείξεις πνευματικής δύναμης 

- προσεύχονταν έτσι. Έτσι προσεύχονταν οι πατριάρχες των πρώτων χρόνων: από πνεύμα σε πνεύμα. Έτσι 

προσευχόταν ο Μωυσής στην έρημο και ο Δανιήλ στη φωλιά των λεόντων. Ομοίως έκανα στον Ιησού για 

να ενισχύσω τον άνθρωπο στη γνώση της αληθινής προσευχής, αποδεικνύοντας μπροστά στα μάτια του 

τη δύναμη της πνευματικής προσευχής. 

45 Ο Ιησούς προσευχήθηκε στην έρημο μπροστά στα πλήθη και πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα 

ψάρια προς έκπληξη του λαού. Προσευχήθηκε στον τάφο του Λαζάρου και έδωσε αποδείξεις ότι η 

προσευχή που γεννιέται από πίστη και έλεος δίνει υγεία και ζωή. Προσευχήθηκε με τους μαθητές, 

αποκαλύπτοντάς τους τη δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος όταν ξέρει να επικοινωνεί με τον Πατέρα του. 
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46 Πόσο πολύ έχει απομακρυνθεί αυτή η ανθρωπότητα από τις οδηγίες μου! Τα πάντα σε αυτήν είναι 

επιφανειακά, ψεύτικα, εξωτερικά, επιδεικτικά. Ως εκ τούτου, η πνευματική της δύναμη είναι μηδενική και 

για να αναπληρώσει την έλλειψη δύναμης και ανάπτυξης της ψυχής της, έχει πέσει στην αγκαλιά της 

επιστήμης και της αναπτυγμένης νοημοσύνης. 

47 Με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια της επιστήμης, ο άνθρωπος έφτασε να αισθάνεται δυνατός, 

σπουδαίος και ισχυρός. Αλλά σας λέω ότι αυτή η δύναμη και αυτό το μεγαλείο είναι ασήμαντα μπροστά 

στη δύναμη της πνευματικής ψυχής, την οποία δεν έχετε αφήσει να αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί. 

48 Όταν η ακολασία και ο υλισμός είχαν φτάσει στο απόγειό τους μεταξύ των ανθρώπων και τους 

είχαν κάνει να ξεχάσουν την καταγωγή τους - όταν το ξεχειλισμένο ρεύμα των παθών, των απολαύσεων 

και των βλαβών τους είχε μετατρέψει πολλούς ανθρώπους σε επιπόλαια όντα χωρίς γνώση των 

καθηκόντων τους απέναντι στο Θεό, στην οικογένειά τους και στους συνανθρώπους τους, αυτός ο Λόγος 

ήρθε στην ανθρωπότητα σαν πηγή κρυστάλλινου νερού για τις διψασμένες καρδιές των ανθρώπων. 

49 Είστε τόσο συνηθισμένοι στην αμαρτία που η ζωή σας σας φαίνεται η πιο φυσική, φυσιολογική 

και επιτρεπτή, και όμως φαίνεται σαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, η Βαβυλώνα και η Ρώμη να είχαν 

φορτώσει όλη τη διαφθορά και την αμαρτία τους σε αυτή την ανθρωπότητα. 

50 Αν και φαίνεται παράλογο, αυτή είναι η κατάλληλη ώρα για να αντηχήσει ο λόγος μου στις 

καρδιές των ανθρώπων. 

51 Θυμηθείτε την ειδωλολατρική Ρώμη, πώς - αηδιασμένοι από την ηδονή - κουρασμένοι από την 

απόλαυση των απολαύσεων της σάρκας - άνοιξαν τις καρδιές τους για να δεχτούν το μήνυμά μου. 

52 Αυτά τα γεγονότα θα επαναληφθούν, και θα δείτε το σπέρμα μου να ανατέλλει στα έθνη όπου 

είδατε τους ανθρώπους να απομακρύνονται περισσότερο από τον δρόμο της αλήθειας. 

53 Ο Λόγος Μου, γεμάτος σοφία, παρηγοριά και υπόσχεση ανανέωσης, θα χτυπήσει τις χορδές της 

καρδιάς που το ακάθαρτο, το κακό δεν έχει φτάσει ποτέ. Οι νεκροί του φωτός και της αλήθειας της ζωής 

θα αναστηθούν και η ηθική, η οποία έχει από καιρό καταστραφεί, θα αποκατασταθεί. 

54 Αν τότε οι ειδωλολάτρες που προσηλυτίστηκαν στη διδασκαλία μου αναζήτησαν τη σωτηρία στην 

αγάπη που δίδαξε ο Λόγος μου, οι υλιστές της εποχής μας θα αναζητήσουν το δρόμο για τη σωτηρία τους 

στο παράδειγμα που άφησε ο Ιησούς με τη ζωή του. Αλλά θα εμπνευστούν επίσης από το πνευματικό φως 

που το Πνεύμα μου έριξε στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Τι περιέχει αυτό το 

φως; Η γνώση της πνευματικής ζωής, η αποκάλυψη των ικανοτήτων της πνευματικής ψυχής, η 

διαλεύκανση των μυστικών στα οποία ο άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να διεισδύσει. 

55 Σας έκανα, άνθρωποι, διαχειριστές του νέου Μου Λόγου. Εδώ και πολύ καιρό σας κάνω γνωστή 

την παρουσία Μου, ώστε να είστε σίγουροι ότι η Παρουσία Μου στο Πνεύμα είναι μαζί σας και ότι είχατε 

αρκετό χρόνο για να απορροφήσετε τις διδασκαλίες Μου, να τις καταγράψετε και να τις σκεφτείτε. 

56 Γιατί γίνονται όλα αυτά; Έτσι, όταν η εκδήλωσή μου ανάμεσά σας σταματήσει, δεν θα λέτε ότι 

ήταν μια φευγαλέα εμφάνιση για την οποία δεν είστε ούτε σίγουροι ούτε βέβαιοι. 

57 Τώρα που ξέρετε από Μένα ότι πλησιάζει η τελευταία ημέρα για αυτές τις διδασκαλίες, αρχίζετε 

να αισθάνεστε την ευθύνη καθώς δεν σας αφήνω πλέον ως μαθητές ή σπουδαστές, αλλά ως διερμηνείς, ως 

αγγελιοφόροι και ως μάρτυρες του μηνύματος που ακούσατε από τον Δάσκαλο. 

58 Κάποιοι από εσάς είστε γεμάτοι πίστη, δύναμη και ζήλο και περιμένετε την κατάλληλη ώρα για να 

ξεκινήσετε το έργο της ημέρας. Άλλοι, ωστόσο, αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και τρέμουν μπροστά 

στη μάχη. Σε αυτούς τους τελευταίους ρωτώ: Θα είναι δυνατόν για άλλους λαούς, που δεν έχουν ακούσει 

άμεσα τον Λόγο Μου, να ξεκινήσουν να εργάζονται μπροστά σας, κινούμενοι μόνο από τη μαρτυρία 

αυτού που τους έχει φτάσει; 

59 Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγχώνεστε; Η καρδιά σας Μου λέει: "Κύριε, η αδυναμία να 

αποδείξεις την αλήθεια απτά στους υλιστές και τους άπιστους".  

Δεν Με καταλάβατε: Δεν είπα ότι πρέπει να κάνετε το πνευματικό, το οποίο είναι αόρατο και 

απρόσιτο, φυσικά αισθητό μπροστά στα μάτια των σκεπτικιστών ανθρώπων, ώστε να πιστέψουν στο 

πνευματικό. Ήθελα πάνω απ' όλα να εξαγνίσετε τη ζωή σας και να πνευματοποιήσετε τον εαυτό σας με 

τέτοιο τρόπο ώστε με τα λόγια και τα έργα σας να δίνετε τις καλύτερες αποδείξεις ότι η διδασκαλία που 

πρεσβεύετε είναι αληθινή. 

60 Σας φαίνεται πολύ δύσκολο να παρουσιάσετε αποδείξεις που θα ικανοποιήσουν αυτόν που 

αναζητά μια επιστημονική εξήγηση για τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλείο που έχω τοποθετήσει στη 
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διδασκαλία Μου είναι τέτοιο που θα βρείτε σε αυτήν τη λύση για να είστε σε θέση να δώσετε απάντηση 

και εξήγηση σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται. 

61 Πιστεύετε ότι σας έφερα μια ανάδρομη διδασκαλία; Μελετήστε το Λόγο μου και θα πειστείτε ότι 

έχει αποκαλυφθεί με τρόπο που βρίσκεται σε αρμονία τόσο με την πνευματική όσο και με τη διανοητική 

ανάπτυξη αυτής της ανθρωπότητας. 

62 Ούτε πριν ούτε σήμερα καταδικάζω την επιστήμη σας, γιατί είναι ένας δρόμος μέσω του οποίου ο 

άνθρωπος ανακαλύπτει επίσης την αλήθεια Μου. Αυτός που Με αναζητά με κάθε γνώση Με βρίσκει και 

αισθάνεται την παρουσία Μου και ανακαλύπτει τους νόμους Μου. Αυτό στο οποίο αντιτίθεμαι είναι η 

κακή χρήση που κάνετε σε αυτό που δημιουργήθηκε μόνο για καλούς σκοπούς. 

63 Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ικανοί από τους παλιούς να κατανοήσουν τη φύση και τη 

δύναμη του Θεού. Δείτε σε αυτό την επιρροή που είχε η επιστήμη στην ικανότητα του ανθρώπου να 

γνωρίζει. 

64 Όταν οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι υπήρχε μόνο αυτό που μπορούσαν να 

ανακαλύψουν με τα μάτια τους και οι ίδιοι δεν γνώριζαν τη μορφή του κόσμου στον οποίο κατοικούσαν, 

φαντάστηκαν έναν Θεό που περιοριζόταν σε αυτό που γνώριζαν τα μάτια τους. Καθώς όμως το μυαλό 

τους σταδιακά ξετύλιγε το ένα μυστήριο μετά το άλλο, το σύμπαν επεκτεινόταν όλο και περισσότερο 

μπροστά στα μάτια τους και το μεγαλείο και η παντοδυναμία του Θεού αυξανόταν όλο και περισσότερο 

για την θαυμαστή νοημοσύνη του ανθρώπου. Επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έπρεπε να 

σας δώσω μια οδηγία που είναι σε αρμονία με την ανάπτυξή σας. 

65 Αλλά σας ρωτώ: Είναι η υλική γνώση που περιέχει η αποκάλυψή μου; Όχι, η γνώση που σας 

διδάσκω αφορά μια ύπαρξη πέρα από τη φύση που βλέπετε και εξερευνάτε τόσο καιρό. Η αποκάλυψή μου 

δείχνει το μονοπάτι που οδηγεί το πνεύμα σε ένα επίπεδο ζωής από το οποίο μπορεί να ανακαλύψει, να 

αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα πάντα. 

66 Σας φαίνεται αδύνατο ή τουλάχιστον παράξενο ότι ο Θεός γίνεται γνωστός στους ανθρώπους 

πνευματικά - ότι ο πνευματικός κόσμος γίνεται γνωστός και εκδηλώνεται στη ζωή σας - ότι άγνωστοι 

κόσμοι και σφαίρες επικοινωνούν μαζί σας; Θέλετε να σταματήσει η γνώση σας και ο Πατέρας να μη σας 

αποκαλύψει ποτέ περισσότερα από όσα σας έχει ήδη αποκαλύψει; 

67 Μην είστε συνηθισμένοι και μην θέτετε όρια στο πνεύμα της γνώσης σας! 

68 Σήμερα μπορεί να αρνείστε, να πολεμάτε και να καταδιώκετε τη διδασκαλία του πνεύματος- ξέρω 

όμως ότι αύριο θα υποκλιθείτε στην αλήθεια. 

69 Κάθε θεία αποκάλυψη έχει πολεμηθεί και απορριφθεί κατά την εμφάνισή της- αλλά τελικά το φως 

αυτό επικράτησε. 

70 Όταν επρόκειτο για τις ανακαλύψεις της επιστήμης, η ανθρωπότητα ήταν εξίσου δύσπιστη- αλλά 

στο τέλος έπρεπε να υποκύψει στην πραγματικότητα. 

71 Ήσασταν άπιστοι εξαιτίας της υλοποίησής σας. Στην αρχή, πιστεύατε μόνο σε ό,τι έβλεπαν τα 

μάτια σας. Αλλά έχετε εξελιχθεί και τώρα έχετε πιστέψει σε αυτό που ανακάλυψε η νοημοσύνη σας. Γιατί 

να μην πιστεύετε και να μην αναγνωρίζετε αυτό που είναι πέρα από το υλικό σύμπαν σας, όταν το πνεύμα 

σας εισέλθει σε αυτό το πεδίο της άπειρης γνώσης; 

Δεν ξέρετε ακόμη πόσα θα ξέρει η ανθρωπότητα του μέλλοντος. Συγκρίνετε τις πνευματικές καθώς 

και τις υλικές γνώσεις των ανθρώπων των προηγούμενων εποχών με τις γνώσεις που έχετε σήμερα, και 

αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το πώς θα είναι η ανθρώπινη ζωή στους μελλοντικούς χρόνους. 

72 Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας αφυπνίσω σε μια νέα εποχή, να σας προετοιμάσω και να 

σας αναγγείλω προφητικά όλα όσα πρόκειται να δείτε. 

73 Καταλάβετε, άνθρωποι, ότι ο ερχομός μου έγινε την κατάλληλη στιγμή. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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Οδηγία 276  
1 Ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων που έρχονται να ακούσουν τη διδασκαλία μου, βλέπω να 

καταφθάνουν "οι τελευταίοι", που ακούνε αυτή τη λέξη για πρώτη φορά. Είχαν λάβει τη μαρτυρία 

εκείνων που είχαν προσκληθεί στο πνευματικό μου συμπόσιο στο παρελθόν. Αλλά είχαν αρνηθεί να 

πιστέψουν στην παρουσία μου και στον ερχομό της Τρίτης Εποχής. 

2 Πλησίασαν όμως επειδή ξεπέρασαν εμπόδια και προκαταλήψεις, και τους αρκούσε να ακούσουν 

τις πρώτες λέξεις που εκφωνήθηκαν από τα χείλη του φορέα της φωνής για να πουν: "Δάσκαλε, εσύ είσαι, 

αναγνωρίζω την ουσία του λόγου σου, η ψυχή μου τρέμει". 

3 Μακάριοι είναι εκείνοι που Με ακούν και πιστεύουν στην παρουσία Μου μέχρι το τέλος της 

εκδήλωσής Μου το 1950. Γιατί αληθινά σας λέω, η ουσία Μου δεν θα φύγει από τις καρδιές τους ούτε 

μετά την αναχώρησή Μου. 

4 Η φωνή μου καλεί σήμερα μεγάλα πλήθη ανθρώπων, επειδή για πολλές ψυχές πλησιάζει το τέλος 

του προσκυνήματός τους στη γη. Αυτή η κατάθλιψη, αυτή η κούραση, αυτή η θλίψη που κουβαλούν στις 

καρδιές τους είναι η απόδειξη ότι λαχταρούν ήδη μια ανώτερη πατρίδα, έναν καλύτερο κόσμο. Αλλά είναι 

απαραίτητο να ζήσουν το τελευταίο στάδιο που καλύπτουν στη γη με υπακοή στις οδηγίες της συνείδησής 

τους, έτσι ώστε το ίχνος των τελευταίων τους βημάτων στη γη να είναι ευλογία για τις γενιές που θα 

έρθουν μετά για να εκπληρώσουν τα διάφορα καθήκοντά τους στη γη. 

5 Η θλίψη πολλών ανθρώπων προέρχεται από το γεγονός ότι στις μακρινές τους περιπλανήσεις δεν 

βρήκαν ένα δέντρο με πυκνά φύλλα για να ξεκουραστούν στη σκιά του. Βρήκαν δέντρα στο δρόμο τους, 

αλλά ήταν άγονα και ο σπόρος τους μουδιασμένος. 

6 Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που Με αναζήτησαν, που ήλπιζαν για πολύ καιρό, σύντομα θα 

ακούσουν τη φωνή Μου και θα σπεύσουν σε αυτήν, επειδή το τελευταίο απομεινάρι ελπίδας και η 

τελευταία σπίθα πίστης δεν έχει σβήσει στις καρδιές τους. 

7 Το πνευματικό μου έργο τους περιμένει, είναι το ισχυρό δέντρο που αναζητούν, στη σκιά του 

οποίου θέλουν να ξεκουραστούν και από τους καρπούς του οποίου θέλουν να τραφούν. 

8 Τότε, όταν φτάσουν, σβήσουν την πείνα και τη δίψα τους και χαρούν να ξεκουραστούν, θα δουν 

στη φαντασία τους όλο το παρελθόν τους να περνάει: τις βασανιστικές πορείες της ημέρας μέσα στην 

έρημο, τις σκοτεινές στιγμές με τους πειρασμούς τους, τις αβύσσους γεμάτες κινδύνους, τα ελαττώματα 

και τον κίνδυνο του θανάτου. Θα θυμούνται όλα τα πικρά ποτήρια που ήπιαν και θα βλέπουν μέσα τους 

τα σημάδια μάχης του δύσκολου ταξιδιού της ζωής. 

9 Εδώ θα ξαναβρούν την ειρήνη. Τους περιμένω. Ανοίξτε τους το δρόμο για να μην 

παραστρατήσουν, και εξασκηθείτε σε ένα τραγούδι δοξολογίας, ώστε να τους υποδεχτείτε με εορταστική 

χαρά στην καρδιά σας. 

10 Πρώτα θα γίνουν μαθητές απέναντι στις νέες μου αποκαλύψεις, μετά θα γίνουν μαθητές μέσω της 

αγάπης και της προσδοκίας τους, και μετά, όταν η ψυχή τους θα τρέφεται πραγματικά και θα διαποτίζεται 

από αυτή την ουσία, δεν θα ψάχνουν πια για δέντρο για να βρουν σκιά. Θα αισθάνονται την παρουσία μου 

παντού και σε αυτήν θα βρίσκουν σκιά, καταφύγιο, καρπούς, ανάπαυση και ειρήνη. 

11 Πόσο σημαντικό είναι οι "τελευταίοι" να συναντούν έντονα τους "πρώτους", ώστε να δυναμώσουν 

από το καλό τους παράδειγμα και να πάρουν το δρόμο της υπακοής, του ζήλου και της αγνότητας από τα 

πρώτα τους βήματα. 

12 Πολλές φορές Με είχατε ως Δάσκαλο. Αλλά όταν αναγγέλλω τον εαυτό Μου ως Δικαστή, νιώθετε 

να σας κυριεύει φόβος. Τότε θέλετε να καθαρίσετε τον εαυτό σας από το παραμικρό ψεγάδι σε μια 

στιγμή, προκειμένου να δείξετε τον εαυτό σας καθαρό μπροστά Μου. Η λύπη που Με πλήγωσες 

μετατρέπεται σε κλάμα και η ψυχή σου στρέφεται σε Μένα με προσευχή. 

Όταν τότε συνειδητοποιείτε ότι έχετε κάνει μια καλή πράξη μεταμέλειας, ηρεμείτε και αισθάνεστε 

πλέον άξιοι να ακούσετε τον λόγο του Θείου Κριτή που ταλαιπωρεί τις ψυχές με το φως του. 

13 Μακάριοι είναι εκείνοι που μετανοούν και παίρνουν σταθερές αποφάσεις τροποποίησης και 

ανανέωσης, γιατί θα μπορέσουν να ανυψωθούν πάνω από ό,τι είναι ακάθαρτο και επιβλαβές. Χωρίς 

μετάνοια, ενδοσκόπηση και αποφάσεις τροποποίησης, δεν θα έχετε βάλει θεμέλια για το ιερό που πρέπει 

να χτίσετε στην ψυχή σας. Αν όμως αναγνωρίσετε τα σφάλματά σας και αγωνιστείτε να απαλλαγείτε από 

αυτά στο μέλλον, η συνείδησή σας θα σας καθοδηγεί σε όλα τα έργα της ζωής σας. 
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14 Εκείνες οι εποχές που οι άνθρωποι επιζητούσαν τον εξαγνισμό μέσω της θυσίας αθώων θυμάτων 

έχουν περάσει για σας. Έχετε επίσης κατανοήσει τη ματαιότητα των ασκήσεων νηστείας και των 

λανθασμένων μετανοιών που εφαρμόζατε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα γνωρίζετε ότι μόνο η 

ανανέωση και η πνευματοποίηση της ψυχής σας μπορεί να σας δώσει ειρήνη και φως. 

15 Κήρυξα την αλήθεια Μου στη "Δεύτερη Εποχή" ως άνθρωπος μέσω του παραδείγματός Μου. 

Κατάργησα την άχρηστη θυσία αθώων και ασυνείδητων όντων προσφέροντας τον εαυτό Μου για χάρη 

ενός τέλειου δόγματος αγάπης. "Αμνός του Θεού" Με αποκαλέσατε επειδή οι άνθρωποι Με θυσίαζαν στις 

παραδοσιακές τους γιορτές. Πράγματι, το Αίμα Μου χύθηκε για να δείξει στην ανθρωπότητα τον δρόμο 

προς τη σωτηρία. Η Θεία αγάπη Μου ξεχύθηκε από τον σταυρό στην ανθρωπότητα εκείνης της εποχής 

και όλων των εποχών, ώστε η ανθρωπότητα να εμπνευστεί από αυτό το παράδειγμα, από αυτά τα λόγια, 

από αυτή την τέλεια ζωή και να βρει τη σωτηρία, τον εξαγνισμό των αμαρτιών και την ανύψωση της 

ψυχής. 

16 Τώρα καταλαβαίνετε ότι ήρθα για να δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο πρέπει να κερδίσετε τα 

προσόντα, παίρνοντάς Με ως παράδειγμα για να δημιουργήσετε για τον εαυτό σας ένα σπίτι αιώνιας 

ειρήνης, ένα ένδυμα φωτός και μια ανεξάντλητη ειρήνη. 

17 Θέλω στους νέους μου αποστόλους δυνατούς μαθητές, πνευματοποιημένους και γεμάτους με το 

φως της γνώσης. Σας έδωσα γνώση μέσω των αποκαλύψεών Μου που σας έδωσα στους Τρεις Καιρούς. 

Δεν θέλω να ερευνάτε το Πνεύμα Μου, ούτε οτιδήποτε ανήκει στο πνευματικό, σαν να ήταν υλικά 

πράγματα. Δεν θέλω να Με μελετάτε με τον τρόπο των επιστημόνων, γιατί τότε θα πέσετε σε μεγάλα και 

θλιβερά λάθη. 

Σας δίδαξα να υψώνετε την ψυχή σας μέσω της προσευχής για να ρωτάτε τον Πατέρα σας με 

ταπεινότητα και σεβασμό. Γιατί τότε ο μυστικός θησαυρός θα ανοίξει λίγο για να σας επιτρέψει να δείτε 

αυτό που προβλέπεται για τη γνώση σας, και θα νιώσετε το θείο φως της έμπνευσης να έρχεται στην 

κατανόησή σας. 

18 Η προσευχή είναι το μέσο που αποκαλύπτεται στο πνεύμα σας για να Με προσεγγίσετε με τις 

ερωτήσεις σας, τις ανησυχίες σας και την επιθυμία σας για φως. Μέσω αυτού του διαλόγου μπορείτε να 

διαλύσετε τις αμφιβολίες σας και να απομακρύνετε το πέπλο που κρύβει κάποιο μυστικό. 

19 Η προσευχή είναι η αρχή του διαλόγου πνεύματος προς πνεύμα που θα ανθίσει στους καιρούς που 

έρχονται και θα αποδώσει καρπούς μεταξύ αυτής της ανθρωπότητας. Σήμερα τα αποκάλυψα όλα αυτά σε 

αυτόν τον λαό που Με ακούει, ώστε να είναι οι πρόδρομοι της εποχής της πνευματοποίησης. 

20 Μη νομίζετε ότι μόνο τότε το πνεύμα μου αρχίζει να δονείται πάνω από αυτό όλων των 

ανθρώπων. Αλήθεια σας λέω, η δόνησή μου, η έμπνευσή μου, η παρουσία μου και το φως μου ήταν με 

τους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή. Αλλά ποτέ δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι να λάβουν τα 

μηνύματά μου άμεσα. 

21 Σε όλες τις εποχές σας πλησίαζα, πάντα σας μιλούσα, πάντα σας αναζητούσα. Εσείς, από την άλλη 

πλευρά, ποτέ δεν ήρθατε σε Μένα στο αληθινό μονοπάτι, ποτέ δεν Μου μιλήσατε στη γλώσσα του 

πνεύματος, ούτε Με αναζητήσατε εκεί που πραγματικά είμαι. 

22 Μην χάνετε το θάρρος σας με τον λόγο Μου όταν σας δείχνει τις παραβάσεις σας. Σας λέω επίσης 

ότι έχω συγχωρήσει όλα τα σφάλματα και τις ελλείψεις που είχαν οι άνθρωποι και ανοίγω μπροστά στο 

πνεύμα τους μια εποχή φωτός στην οποία θα αναγνωρίσουν τις ατέλειές τους, ώστε να μπορέσουν να 

βγουν από τη στασιμότητά τους και να γνωρίσουν την αλήθεια που περιέχεται στο Έργο Μου, την οποία 

δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν μέχρι τώρα. 

23 Θέλετε να είναι η φωνή μου που θα απαντάει στις ερωτήσεις σας αύριο; Μάθετε να προσεύχεστε, 

γιατί αν αυτό δεν συμβεί, το μυαλό σας θα είναι αυτό που θα απαντήσει. Αλλά τι θα μπορέσει να σας 

αποκαλύψει, αφού δεν έχει διεισδύσει ποτέ στο βασίλειο του πνεύματος; 

Επιτρέψτε της να είναι η ψυχή που ανεβαίνει, που Με φτάνει, που χτυπάει τις πύλες της αγάπης Μου 

και της σοφίας Μου, μέσα από τις οποίες θα βρείτε τη θαυμάσια ζωή που δεν είχατε ανακαλύψει ποτέ. 

24 Πηγαίνετε στο τέλος του λόγου Μου, ω μαθητές, εκεί θα βρείτε την ουσία του μαθήματος που σας 

έδωσα σήμερα. 

25 Είμαι ο φίλος σου - αυτός στον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς τα μυστικά σου - αυτός που δίνει τα 

πάντα για σένα. 

26 Βλέπω ότι έρχεστε για να Μου εμπιστευτείτε μια θλίψη, ώστε να απελευθερώσω την καρδιά σας 

από αυτήν, και πραγματικά θα το επιτρέψω. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο όταν καταλάβετε ότι το κακό δεν 
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πρέπει να θεραπευτεί επιφανειακά, αλλά στην προέλευσή του - ότι εκτός από την προσευχή και την 

παράκληση, είναι απαραίτητη η διόρθωση, η ενδοσκόπηση, η ανανέωση. 

27 Ποιο είναι το κέρδος Μου να σας θεραπεύσω από μια ασθένεια ή να σας απαλλάξω από 

οποιαδήποτε θλίψη, αν επιμένετε στην αιτία των θλίψεών σας; 

28 Προσευχηθείτε για να μπορέσετε να λάβετε το φως μου και μέσω αυτού να ανακαλύψετε τις αιτίες 

ή την προέλευση των δοκιμασιών και των δυστυχιών σας. Προσευχηθείτε για να νιώσετε ενισχυμένοι 

στην ταπεινοφροσύνη σας. Αλλά πριν από αυτό, χρησιμοποιήστε όλη σας τη θέληση για να αποφύγετε 

οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει την ψυχή σας καθώς και το σωματικό σας κέλυφος. 

29 Ελάτε σε Μένα, όλοι σας, και ανακάμψτε από τα βάσανά σας. Φρόντισε η πίστη σου να κάνει το 

θαύμα της αποκατάστασης της υγείας σου και της σωτηρίας σου. Το θαύμα δεν είναι σε Εμένα, αλλά σε 

εσάς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν είναι πλέον το ένδυμά Μου που πρέπει να αγγίξετε για να λάβετε το 

θαύμα, αλλά ότι πρέπει να έρθετε μπροστά στο Πνεύμα Μου μέσω της πίστης και της ανύψωσής σας. 

30 Πόσοι έχουν βρει την υγεία τους με αυτόν τον τρόπο, επειδή κατάλαβαν εγκαίρως να 

ανακαλύψουν την πηγή του πόνου τους και χρησιμοποίησαν όλη τους την πίστη και τη θέληση για να 

αγωνιστούν μέχρι να νικήσουν! Πόσοι έχουν επίσης φύγει λυπημένοι, μπερδεμένοι ή απογοητευμένοι, 

χωρίς να έχουν αποκτήσει αυτό που λαχταρούσαν, επειδή πίστευαν ότι απλά πηγαίνοντας σε έναν από 

αυτούς τους τόπους συνάντησης ή απλά ρωτώντας, είχαν ήδη πετύχει τα πάντα. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν 

να ανακαλύψουν την αιτία του πόνου τους και αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να έχουν επιτύχει το καλό 

που αναζητούσαν. Είναι εκείνοι που ζουν χωρίς πνευματικό φως, που δεν γνωρίζουν τον λόγο για τα 

βάσανά τους και την αξία που έχει η υγεία ή η ειρήνη. 

31 Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων κουβαλάει έναν Θωμά στην καρδιά του, θέλει να δει και να 

αγγίξει για να πιστέψει. Αλλά σας λέω ότι αυτές οι αποδείξεις που δόθηκαν στον πιο άπιστο από τους 

μαθητές Μου δεν θα επαναληφθούν σε αυτή την εποχή, επειδή ο κόσμος δεν θα Με έχει ως άνθρωπο 

άλλη φορά και επειδή άφησα αυτό το παράδειγμα μπροστά σε κάθε παιδί Μου ως ανοιχτό βιβλίο, ώστε να 

κατανοήσουν αυτό το μάθημα. 

32 Μη νομίζετε ότι μπορώ να αποκαλυφθώ στον κόσμο μόνο ως άνθρωπος. Όχι, προς το παρόν κάνω 

τον εαυτό Μου αισθητό πνευματικά μέσα σας, και αυτό είναι η απόδειξη ότι μπορώ να κάνω τον εαυτό 

Μου γνωστό στους ανθρώπους με αμέτρητους τρόπους. Έχω δημιουργήσει τα πάντα και σας γνωρίζω, 

επομένως ξέρω πώς να ταρακουνήσω την κοιμισμένη ψυχή αυτής της ανθρωπότητας. 

33 Η ταπεινότητά μου εκείνες τις ημέρες έκανε την καρδιά των ανθρώπων να τρέμει από αγάπη. 

Είχαν συνηθίσει να βλέπουν την επίδειξη εκείνων που ισχυρίζονταν ότι Με εκπροσωπούσαν στον κόσμο. 

Όταν ο λαός είδε ότι ο Βασιλιάς των βασιλέων ήρθε χωρίς στέμμα και δεν είχε θρόνο στη γη, άνοιξαν τα 

μάτια του και αναγνώρισε την αλήθεια. 

34 Με τον ίδιο τρόπο, θα κάνω επίσης αυτή την εποχή τον κόσμο να τρέμει με την ταπεινότητά Μου, 

για την οποία σας έδωσα τις πρώτες αποδείξεις επιλέγοντας την απλότητα και την απομόνωση των 

πρώτων που ένιωσαν τον ερχομό της Νέας Εποχής για να διακηρύξω το μήνυμά Μου ανάμεσά τους. 

35 Αλίμονο σ' αυτούς που χρησιμοποίησαν το όνομά μου για να κυριαρχήσουν πνευματικά στην 

ανθρωπότητα, αν με τον τρόπο αυτό την εμπόδισαν να προχωρήσει ή την έκαναν να σφάλλει, γιατί θα 

δουν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις τάξεις τους αναζητώντας την αλήθεια! Αλίμονο στους 

επιστήμονες που -αντί να κάνουν τη ζωή ευκολότερη- την έχουν κάνει πιο οδυνηρή για τους ανθρώπους, 

γιατί τότε θα δουν τους φτωχούς και τους αδαείς να κάνουν θαύματα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν με 

όλη την επιστήμη τους! 

36 Τα θαύματα αυτής της εποχής έχουν επίσης καταγραφεί ως μαρτυρία για τις επόμενες γενιές. 

Αλλά αληθινά σας λέω, αυτά τα θαύματα θα πραγματοποιηθούν περισσότερο στην ψυχή παρά στο σώμα. 

37 Σε εκείνους τους Δεύτερους Καιρούς θεράπευσα πλήθος ασθενών. Θεράπευσα τυφλούς, λεπρούς, 

δαιμονισμένους, κωφούς, κουτσούς και μουγκούς. Ήταν όλοι άρρωστοι στο σώμα, αλλά μέσω του 

θαύματος που έγινε στο σώμα τους, οι ψυχές τους αναστήθηκαν. 

38 Τώρα έρχομαι κατ' αρχάς για να δώσω φως στην ψυχή, να της δώσω ελευθερία, να αναζωπυρώσω 

την πίστη της και να τη θεραπεύσω από κάθε κακό, ώστε να την αναλάβει στη συνέχεια να ενισχύσει και 

να θεραπεύσει το σώμα της. 

39 Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να σας βρίσκω όλο και πιο προχωρημένους με την πάροδο του χρόνου 

και ότι τα μαθήματά μου θα πρέπει επομένως να είναι όλο και πιο υψηλά; 
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40 Επομένως, ο κόσμος δεν θα Με βλέπει πλέον να γεννιέμαι σε έναν στάβλο, ούτε θα Με βλέπει να 

πεθαίνω σε έναν σταυρό, αλλά θα πρέπει να εξελιχθεί προς τα πάνω για να νιώσει την πνευματική Μου 

παρουσία. 

41 Ανθρωπότητα, σας φαίνεται απρόβλεπτος ο πόνος, η δυστυχία και το χάος που σας περιβάλλει 

αυτή τη στιγμή; Αν εκπλαγήκατε, είναι επειδή δεν ενδιαφερθήκατε για τις προφητείες μου και δεν 

προετοιμαστείτε. Όλα είχαν προβλεφθεί και όλα είχαν ανακοινωθεί, αλλά εσείς δεν είχατε πίστη και τώρα, 

ως αποτέλεσμα, πίνετε ένα πολύ πικρό ποτήρι. 

42 Ακόμη και σήμερα προφητεύω μέσω της ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. Ορισμένες 

προφητείες θα εκπληρωθούν σύντομα, ενώ άλλες μόνο σε μακρινές εποχές. Αυτός ο λαός που τις ακούει 

έχει τη μεγάλη ευθύνη να τις κάνει γνωστές στην ανθρωπότητα. Γιατί περιέχουν φως που κάνει τους 

ανθρώπους να κατανοήσουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν, ώστε να σταματήσουν την ξέφρενη 

πορεία τους προς την άβυσσο. 

43 Οι αγγελιοφόροι μου θα ενημερώσουν τα έθνη ότι αν συνεχίσουν την ανόητη και παράλογη 

προσπάθειά τους για μεγαλοπρέπεια και εξουσία, χρησιμοποιώντας τέτοιες δυνάμεις και στοιχεία που δεν 

γνωρίζουν ακόμη ούτε ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν, αυτή η γη, που ήταν ο παράδεισος που 

δημιούργησε ο Κύριος και αργότερα μια κοιλάδα δακρύων λόγω των ανθρώπινων αμαρτιών και της 

ανυπακοής, θα μετατραπεί σε πεδίο θανάτου και σιωπής ως αποτέλεσμα της κακοήθειας των ανθρώπων. 

44 Θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε επιτυχία ή νίκη της επιστήμης; Θα ήταν μια νίκη για την 

ανθρωπότητα αν κατάφερνε να αποκτήσει μια ζωή ειρήνης και αρμονίας, γιατί τότε θα έχει θέσει τις 

βάσεις για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, τόσο τις ανθρώπινες όσο και τις πνευματικές, θα έχει 

εκπληρώσει την εντολή που σας συμβουλεύω: Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. 

45 Από άλλες χώρες θα έρθουν πλήθη σ' αυτόν τον λαό που θα σας ρωτήσουν με ανυπομονησία για 

τα πνευματικά γεγονότα που είδατε αυτή την εποχή, καθώς και για τις αποκαλύψεις και τις προφητείες 

που σας έδωσα. Γιατί σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν ληφθεί τα μηνύματά μου ότι η θεϊκή μου ακτίνα 

έχει κατέβει σε ένα μέρος της Δύσης για να μιλήσει στην ανθρωπότητα αυτής της εποχής. Όταν έρθει η 

ώρα, θα τους δείτε να έρχονται από άλλους λαούς και έθνη για να σας αναζητήσουν. Τότε οι άνθρωποι 

των μεγάλων ομολογιών θα εντυπωσιαστούν ότι δεν είναι αυτοί στους οποίους απευθύνθηκα. 

46 Τώρα καταλαβαίνετε γιατί θέλω να πολεμήσετε ενάντια στον υλισμό σας, να απομακρύνετε όλες 

τις αμφιβολίες και τα λάθη σας. Διότι δεν θέλω οι συνάνθρωποί σας, όταν έρχονται σε σας, να βιώνουν 

απογοήτευση ή απογοήτευση. Δεν θέλω, αντί να σας αποκαλούν αδελφούς, να γίνουν εχθροί σας. 

47 Δεν σας πονάει η μεγάλη σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο; Δεν υποφέρετε μπροστά σε ένα 

τόσο μεγάλο πνευματικό σκοτάδι; 

48 Να είστε καλοί μαθητές - σπουδαίοι στις γνώσεις σας και ταπεινοί στον τρόπο διδασκαλίας σας. 

Σας λέω να αδράξετε κάθε ευκαιρία για σπορά που σας προσφέρει η ζωή. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι 

όποιος αποκαλεί τον εαυτό του δάσκαλο χωρίς να είναι, θα είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει στο μονοπάτι 

του, καθώς και για τις δοκιμασίες που βιώνει στο μονοπάτι του. 

49 Αυτή είναι μια πολύτιμη στιγμή για περισυλλογή, ώστε να μπορέσετε να απελευθερωθείτε από τη 

ρουτίνα, να μπείτε σε ένα μονοπάτι προόδου και να γνωρίσετε πραγματικά την αγνότητα αυτού του 

Έργου. Διότι δεν έχετε όλοι σας εξετάσει την αγνότητά της ούτε την έχετε κατανοήσει. Παρόλα αυτά, 

βλέπω ανάμεσά σας τόσο παράξενες μορφές λατρείας και πρακτικές που μπερδεύουν τους περισσότερους, 

ακόμη και αν ευχαριστούν κάποιους που έχουν κλίση στις τελετές. Αυτοί δεν γνωρίζουν ότι με αυτόν τον 

τρόπο δίνουν αφορμή για γελοιοποίηση στο μέλλον. 

50 Πιστεύετε ότι ο Δάσκαλος φοβάται ότι οι άνθρωποι θα καταστρέψουν το έργο του; Όχι, άνθρωποι, 

ο Πατέρας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, το έργο του είναι άφθαρτο. Αυτό που θέλω είναι να αγαπάτε την 

αλήθεια, να παρουσιάζετε το Έργο Μου σε όλη του την καθαρότητα. Γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, θα 

προκαλέσετε πολύ πόνο, όπως έκαναν όλοι εκείνοι που, σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα, 

μπέρδεψαν, διέφθειραν ή τραυμάτισαν τους γείτονές τους χωρίς συμπόνια για τους αδελφούς και τις 

αδελφές τους, δίνοντάς τους πέτρες αντί για ψωμί, σκοτάδι αντί για φως ή ψέματα αντί για αλήθεια. 

51 Έχετε όλοι σας λάβει αυτόν τον Λόγο, άνθρωποι, έχετε επίγνωση των όσων έχετε ακούσει, και 

όμως σας λέω: Τίποτα δεν σας υποχρεώνει να Με υπηρετήσετε, ούτε να ακολουθήσετε το μονοπάτι που 

σας έχει χαραχθεί. Αλλά αυτός που είναι πρόθυμος, που δεν μπορεί να αντισταθεί στην αγάπη που νιώθει 

στην καρδιά του, που δεν φοβάται να τρίψει το πόδι του αιματοβαμμένο στο μονοπάτι - ας σηκώσει το 

σταυρό του και ας ακολουθήσει τον Δάσκαλό του, έτοιμος να Με υπηρετήσει στους συνανθρώπους του. 
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52 Ο Ηλίας είναι αυτός που βρέθηκε ανάμεσα στα μεγάλα πλήθη των ανθρώπων για να τους διδάξει 

τον δρόμο της αλήθειας, να τους μιλήσει για τη βασιλεία του Θεού, να δείξει στους ανθρώπους την 

πνευματικότητα και να τους ελευθερώσει από τη σύγχυση, την αδικία και την κακία. 

53 Ο Ηλίας καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια, τους δείχνει τις αρετές και την αγάπη για να τους 

οδηγήσει σαν πρόβατα έξω από το μαντρί σε Μένα. 

54 Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, έχω κατευθύνει τη συμπαντική μου ακτίνα στη διάνοια του ανθρώπου 

για να σας μεταδώσω το λόγο μου. Αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει λάβει ακόμη υπόψη της τη Θεϊκή Μου 

εκδήλωση, επειδή έχει δημιουργήσει πολλούς θεούς σύμφωνα με την αίσθησή της, σύμφωνα με τις ιδέες 

της. Αλλά σας λέω: Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός, ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, και ο 

οποίος έχει δώσει στον άνθρωπο μια σπίθα του Θείου Πνεύματός Του, που είναι το φως της συνείδησής 

του, το οποίο τον διδάσκει να διακρίνει το καλό από το κακό. 

55 Εκλεκτός λαός: Οι μελετητές διαφόρων δογμάτων και δοξασιών, διαφόρων εκκλησιών και 

αιρέσεων εκπαιδεύονται για να εξερευνήσουν τους καρπούς αυτής της διδασκαλίας του πνεύματος. Θα 

σας ρωτήσουν ποια είναι η φύση του Θεού στον οποίο στρέφεστε σήμερα. Αν είστε προετοιμασμένοι, θα 

είστε οι φωτισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πώς να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Θέλω να ξέρετε πώς να 

υπερασπιστείτε αυτόν τον αγώνα, επειδή θα πείτε λόγια αλήθειας. Όταν θα έχετε πνευματοποιήσει τον 

εαυτό σας, δεν θα χρειάζεται να φοβάστε τίποτα από τους ανθρώπους, επειδή θα μαρτυρείτε την αλήθεια 

μου με τα λόγια, τις σκέψεις και τα έργα σας. 

56 Αν εκπληρώνετε τον νόμο μου, οι άνθρωποι δεν θα σας θεωρούν απατεώνες, επειδή θα βλέπουν 

την υπακοή σας και θα σας θεωρούν αδελφούς και αδελφές τους. 

57 Όποιος έχει καλές αρχές μέσα του, όποιος αναλογίζεται τους τρόπους που ενεργεί, όποιος αφαιρεί 

το ψέμα από τα λόγια του, όποιος ενεργεί με αγάπη, συμπόνια και έλεος για τον πλησίον του, θα νιώσει 

μέσα του την εκδήλωση της θεότητάς μου και θα μοιάσει στον Θεό του στη γενναιοδωρία των τρόπων 

που ενεργεί και στις αποφάσεις του να κάνει το καλό. 

58 Πόσο λίγες τέτοιες καρδιές υπάρχουν! Μικρός είναι ο αριθμός εκείνων που έχουν εκπληρώσει το 

νόμο Μου με αυτόν τον τρόπο. Εσάς, όμως, που είστε ο εκλεκτός λαός, σας δίδαξα να κάνετε το καλό. 

Μπορείτε να το κάνετε με τις καλές σας σκέψεις, με τις προσευχές σας. Μέσω της προσευχής μπορείτε να 

ανυψώσετε την πνευματική σας ψυχή στη Θεότητά Μου. Διότι αφού είμαι άπειρος, κατεβαίνω στον 

κόσμο σας για να σας χαϊδέψω, να σας δώσω παρηγοριά και να σας διδάξω να υπακούτε στον νόμο μου. 

59 Μέρα με τη μέρα βρίσκομαι ανάμεσά σας για να σας διδάξω να ασκείτε τις αρετές, να σας 

εμπιστευθώ την αγάπη Μου και να φωτίσω την ψυχή και το μυαλό σας, ώστε να σηκώνεστε παντού με 

την πρόθεση να κάνετε το καλό, με την πρόθεση της ανανέωσης. Σας δίδαξα να συγχωρείτε, ώστε αυτός 

που βρίσκεται στο σκοτάδι να δει ότι είστε παιδιά του φωτός. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείξετε 

στον κόσμο τον δρόμο της αλήθειας με το καλό σας παράδειγμα και να μαρτυρήσετε με τα έργα της 

αγάπης σας ότι έχετε λάβει τον λόγο μου. 

60 Οι άνθρωποι δεν θα έχουν τίποτα να σας κατηγορήσουν, επειδή θα συνειδητοποιήσουν ότι έχετε 

εμπνευστεί από Μένα για να κάνετε το καλό. 

61 Εργαστείτε σε αυτό το πνευματικό έργο, όπως είναι το θέλημά μου, έτσι ώστε να δείξετε στην 

ανθρωπότητα νέους ορίζοντες, έτσι ώστε να φωτίσετε τα σκοτεινά μονοπάτια στα οποία μέχρι τώρα 

ακολουθούσε το δρόμο της. 

62 Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας απευθείας σε Μένα, γιατί είμαι ο μόνος που μπορεί να διεισδύσει 

στην ψυχή σας και να ακούσει τα μυστικά σας με άπειρη συμπόνια και απέραντη αγάπη. 

Η ειρήνη μου να είναι μαζί σας! 
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 Υπάρχει το τέλος του κόσμου;  13 

 Οι ψεύτικοι Χριστοί14 

 Υπάρχει οργή και θεία κρίση;  17 

 Ο λόγος για τις ενσαρκώσεις23 

 Το αληθινό νόημα της ζωής28 
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 Ψευδείς ερμηνείες28 

 Χριστούγεννα37 

 Η σχέση μεταξύ του Δημιουργού και της Δημιουργίας57 

 Μια υλική ζωή δεν είναι αρκετή60 

Οδηγία 249 

 Η επιστροφή του Δασκάλου στο Πνεύμα1 

 Το μονοπάτι της λύτρωσης21 

 Νους και νοημοσύνη44 

 Χρόνος πνευματικότητας48 

 Το υλοποιημένο63 

Οδηγία 250 

 Η ευθύνη του Μεξικού3 

 Αληθινή ειρήνη15 

 Η πνευματική σοφία ανήκει στους ταπεινούς17 

Το Ισραήλ σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο19 

 Προορισμός αυτού του πλανήτη37 

 Προφητεία για μεγάλα γεγονότα53 

 Η συνείδηση είναι θεϊκό φως56 

 Τι μπορεί να επιτύχει η πίστη66 

Οδηγία 251 

Η πνευματική αφύπνιση σε αυτόν τον Τρίτο Χρόνο3 

 Η αποστολή του εκλεκτού λαού10 

 Οι εξετάσεις έρχονται την κατάλληλη στιγμή20 

 Οι καλεσμένοι και οι εκλεκτοί34 

Οδηγία 252 

"Δώστε στον Θεό αυτό που είναι από το Πνεύμα και στον κόσμο αυτό που είναι από το 

 Η ύλη είναι " 3 

 Χρόνος προετοιμασίας εν μέσω σύγχυσης14 

 Η θεία βασιλεία δεν είναι αυτού του κόσμου36 

 Η σύνταξη του "Βιβλίου της Ζωής " 45 

 Το μάθημα του Δαβίδ και του Σολομώντα58 

Οδηγία 253 (1 Ιανουαρίου 1949) 

 Δικαιοσύνη και ζωή1 

Το σφάλμα των εξωτερικών λατρειών20 

Η αποστολή του Ισραήλ μέσω του Πνεύματος51 

Οδηγία 254 (1 Ιανουαρίου 1949) 
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 Θεία δικαιοσύνη1 

 Η αφύπνιση του Μαθητή της Τρίτης φοράς7 

 Η νέα έλευση του Θεού εν Πνεύματι50 

 Παραδείγματα των νέων γενεών54 

Οδηγία 255 

 Η Τρίτη Παρουσία του Θεού και η μαρτυρία Του1 

Οι θρησκείες και οι αιρέσεις πρέπει να πνευματοποιηθούν16 

Παραδοσιακότητα και πνευματικότητα20 

 Πνεύματα μεγάλου φωτός θα ενσαρκωθούν σε αυτόν τον κόσμο43 

 Σημασία των "Επτά Σφραγίδων " 56 

Οδηγία 256 

Το μονοπάτι προς τη Βασιλεία του Πατέρα2 

 Ο πνευματικός πόνος11 

 Ανθρώπινη επιστήμη26 

Το παράδειγμα του Αποστόλου της Δεύτερης Εποχής30 

Η πνευματική προσευχή63 

Οδηγία 257 

 Η υλική και η πνευματική ζωή1 

 Ευθύνες του μαθητή34 

Ο κόσμος θα μεταμορφωθεί57 Διδασκαλία 258 

 Η αφύπνιση της ανθρωπότητας4 

 Ο πόνος σηματοδοτεί το χαμένο μονοπάτι25 

 Το 1866 είναι η αρχή της Τρίτης Εποχής41 

 Σκοπός του σώματος και του νου72 

Οδηγία 259 (Κυριακή των Βαΐων) 

 Τα υλικά κλαδιά των φοινίκων δεν φτάνουν στον Θεό16 

Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ δεν είναι ο εβραϊκός λαός53 

Τα πνευματικά χαρίσματα56 

 Η σημασία της διανοητικής επισήμανσης60 

 Η σημασία του 195084 

Οδηγία 260 

 Ζούμε σήμερα στην Έκτη Σφραγίδα2 

 Πνεύμα και Επιστήμη9 

Η πνευματική αποστολή του Ισραήλ18 

Πολλοί περιμένουν ακόμη τον υποσχόμενο ερχομό 

 του Κυρίου33 

 Η εξουσία του προετοιμασμένου μαθητή37 

 Το Μεξικό είναι η αντανάκλαση της "Νέας Ιερουσαλήμ " 40. 

 Η μάχη των ιδεών44 

 Η τέλεια πνευματική επικοινωνία57 
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Οδηγία 261 

 Ο σκοπός της ύπαρξης5 

Η αληθινή προσευχή είναι πνευματική21 

 Πνευματικότητα34 

 Οι τελετές και τα σύμβολα θα εξαφανιστούν39 

 Πέρα από τον υλικό θάνατο υπάρχει ζωή55 

 Η επικοινωνία της Θείας Ακτίνας59 

Οδηγία 262 

Πνευματική ολοκλήρωση4 

Ο άνθρωπος είναι η αιτία της καταστροφής και του πολέμου26 

Πνευματική επικοινωνία, το μονοπάτι προς την αλήθεια34 

 

 Ένας από τους σκοπούς της ανθρώπινης ζωής47 

Ο Θεός είναι η υπέρτατη απλότητα55 

 Ο γάμος της Χαναάν67 

 Πόνος και θεία βοήθεια70 

Οδηγία 263 

 Φως, αλήθεια και σοφία μέσω της πνευματικής ανάλυσης1 

 Η Μαρία δεν έχει μορφή30 

 Οι μετενσαρκώσεις είναι ευκαιρίες44 

 Το παράδειγμα του Ιησού στις δοκιμασίες49 

 Προετοιμασία και εκπλήρωση62 

Οδηγία 264 

 Ο Μαθητής του Τρίτου Χρόνου1 

 Ο αληθινός θείος ναός9 

 Μελέτη και διαλογισμός15 

Η διακήρυξη της Τρίτης Εποχής τελειώνει με το 195032 

 Η Νέα Θεία Έλευση στην Τρίτη Εποχή35 

 Η λαχτάρα του μαθητή48 

 Η πορεία προς την τελειότητα49 

Πνευματική εκπαίδευση των παιδιών59 

Οδηγία 265 

 Πνευματική τελειότητα1 

 Το παροδικό και το αιώνιο22 

 Ο νόμος της εξέλιξης και οι στάσιμες θρησκείες23 
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Οι πόλεμοι και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η αιτία τους28 

 Ο πνευματισμός θα εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο38 

 Διανοητική επικοινωνία49 

 Η θεία κληρονομιά63 

Η αποστολή του πνευματικού κόσμου65 

Οδηγία 266 

 Πνεύμα και ύλη5 

 Οι εξετάσεις είναι κοινωφελείς14 

 Γαλήνη στις γνώμες33 

 

 Η σημασία της αξίας34 

 Επικοινωνία σε άλλα έθνη41 

 Πνευματικότητα47 

Πνευματική προσευχή50 

 Επιστήμη και αγάπη58 

 Προφητείες για τη θεία δικαιοσύνη62 

Οδηγία 267 

 Το Βιβλίο της Ζωής4 

 Η μάχη των ιδεών μεταξύ της ανθρωπότητας23 

Από το 1866 έως το 195030 

 Ο "φορέας ψήφων " 32 

 Εξαγνιστικά εξετάσεις40 

 Το νέο μήνυμα59 

 Ευθύνη του πνευματικού Ισραήλ66 

Οδηγία 268 

 Προετοιμασία για την εποχή μετά το 19501 

 Όλοι θα σωθούν21 

 Το γιατί της ζωής28 

 Το φως της έκτης σφραγίδας48 

 Η σύγκρουση των ιδεολογιών58 

 Η Μαρία είναι μια θεία έκφραση67 

 Τι είναι η πίστη;  71 

Οδηγία 269 

Πνευματικό Ισραήλ ανά πάσα στιγμή1 

 Η έκτη σφραγίδα είναι ανοιχτή10 
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 Η άγνοια, η πηγή κάθε κακού12 

 Εργάτες του Κυρίου28 

Ο Θεός είναι το ιδανικό των πνευμάτων59 

Οδηγία 270 

 Ψωμί και κρασί του Πνεύματος1 

 Η αποστολή του Πνευματιστή10 

 Η ώρα της αφύπνισης της ανθρωπότητας43 

Οδηγία 271 

 Αποστολή και ευκαιρίες του Πνευματιστή2 

 Τι είναι η θεία δικαιοσύνη18 

 Η εξέλιξη της ύλης και η πνευματική ακινησία37 

 Η ζωή του πνεύματος43 

 Τι νέα φέρνει ο πνευματισμός;  51 

 Οι ανθρώπινοι πόλεμοι δεν αποφασίζουν τίποτα64 

 Προφητείες για τη Βασιλεία της Ειρήνης66 

Οδηγία 272 

 Εργάτης του Δασκάλου1 

 Το γιατί των εξετάσεων7 

 Η Τρίτη φορά του Αγίου Πνεύματος9 

 Δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα21 

 Η δικαιοσύνη των αποζημιώσεων23 

 Το νόημα του Παραδείσου και της Κόλασης29 

 Υλικά και πνευματικά έργα38 

 Η σχέση μεταξύ πνεύματος και υλικού θανάτου46 

 Η αποστολή του αληθινού πνευματιστή54 

Οδηγία 273 

 Η ισορροπία μεταξύ πνεύματος και ύλης5 

Οι πνευματικοί άνθρωποι της τρίτης εποχής11 

 Η ανθρωπότητα θα απελευθερωθεί σύντομα20 

 Συνέπειες της έλλειψης πνευματικής γνώσης25 

 Ο πνευματισμός δεν είναι θρησκεία ή αίρεση48 

Οδηγία 274 

Διδασκαλία σχετικά με τις πραγματικές αξίες2 

 Η σημασία του πνευματικού Ισραήλ47 

 Η εξέλιξη του νου52 
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Οδηγία 275 

 Άφθαρτες αξίες2 

Η προσευχή είναι πνευματική σύνδεση με τον Θεό32 

 Η ευοίωνη ώρα50 

 Επιστημονικός κόσμος και θεία αποκάλυψη62 

Οδηγία 276 

 Η επιδίωξη της ειρήνης της ανθρωπότητας4 

 Η επικοινωνία από νου σε νου17 

 Προσευχή και ανανέωση26 

 Η ταπεινότητα33 

 Η διαδικασία της επούλωσης37 

 Προφητείες41 

 Προετοιμασία52 
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Οι Θείες Διδασκαλίες στο Μεξικό 1866-1950  
Λογοτεχνία 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Τηλ: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de  
Θεία αγάπη, προέλευση, ουσία και στόχος της ζωής μας και όλης της ύπαρξης 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, Τόμοι VII, VIII, IX, X, XI Η Τρίτη Διαθήκη 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Τηλ: +49 (0) 7532 808162, E-

Mail: info@unicon-stiftung.de  Εισαγωγή στο "Βιβλίο της Αληθινής 

Ζωής" (δωρεάν) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Ιστοσελίδες 

www.das-dritte-testament.com  (στα ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (πολύγλωσσο)  

www.tercera-era.net  (στα ισπανικά)  

www.144000.net  (πολύγλωσσο)  
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